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Υίλεπ και τίλξι ρσμάδελτξι, 

Όλξι μαπ έυξσμε γίμει μάοςσοεπ ςα ςελεσςαία υοόμια ςηπ ςεοάρςιαπ ξικξμξμικήπ 

κοίρηπ πξσ ςαλαμίζει ςξμ ςόπξ και ςηπ αμελέηςηπ επίθερηπ πξσ δέυεςαι ξ κλάδξπ μαπ. Είμαι, 

θεχοξύμε, πεοιςςό μα απαοιθμήρξσμε όλα ασςά ςα κεκςημέμα πξσ μαπ απξρςέοηρε η 

πξλιςική πξσ ακξλξσθήθηκε ρςξ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςα ςελεσςαία υοόμια. Όλξι μαπ 

γμχοίζξσμε… . Σα αιςήμαςά μαπ (αύνηρη δαπαμώμ για ςημ Παιδεία, μόμιμξι διξοιρμξί κλπ.) 

και ασςά γμχρςά… . 

Ωπ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΚΕΡΚΤΡΑ ρςαθήκαμε όλξ ςξ ποξηγξύμεμξ διάρςημα ρςξ ύφξπ ςχμ 

πεοιρςάρεχμ. ςαθήκαμε κοιςικά και καςαγγελςικά και βοεθήκαμε ρςημ ποώςη γοαμμή ςξσ 

αγώμα όπξσ διαπιρςώραμε όςι ξ κλάδξπ αδικξύμςαμ, απ’ όπξσ κι αμ αδικξύμςαμ. Έυξσμε 

μάθει μα λέμε ςα ποάγμαςα με ςξ όμξμά ςξσπ! Απεμαμςίαπ δεμ επεμδύξσμε ρςξ τόβξ και 

ςημ αγχμία ςχμ ρσμαδέλτχμ, δεμ χοαιξπξιξύμε αλλά και δε δαιμξμξπξιξύμε 

καςαρςάρειπ.  

Καθημεοιμά αγχμιζόμαρςε ρςημ καςεύθσμρη ςόρξ ςηπ μη εταομξγήπ ςηπ ΑΔΔ πξσ 

είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμη με ςημ ςιμχοηςική ανιξλόγηρη ςηπ μιρθξλξγικήπ – 

βαθμξλξγικήπ καθήλχρηπ και ςχμ πξρξρςώρεχμ, όρξ και ςηπ βαρικήπ για εμάπ αουήπ, 

καμείπ ρσμάδελτξπ μα μη γίμει έομαιξ πειθαουικώμ διώνεχμ και πξιμώμ ρε μια επξυή 

άγοιαπ επίθερηπ καςά ςχμ εογαζξμέμχμ.  

Καςαγγείλαμε όλξσπ όρξσπ με ςη ρςάρη ςξσπ και ςιπ επιλξγέπ ςξσπ ρςηοίζξσμ ςημ 

ποξρπάθεια ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ μα εταομόρει έμα ρύρςημα ανιξλόγηρηπ πξσ έυει χπ 

ρςόυξ μα σπξςάνει ςξμ εκπαιδεσςικό, μα ςξμ υειοαγχγήρει, μα ςξμ καθηλώρει μιρθξλξγικά, 

μα καςηγξοιξπξιήρει ςα ρυξλεία, ξδηγώμςαπ με μαθημαςική ακοίβεια ρςημ σπξβάθμιρη ςηπ 

πξιόςηςαπ ςξσ παοευόμεμξσ εκπαιδεσςικξύ έογξσ και πξσ, εμ ςέλει, καμία ρυέρη δεμ έυει μ’ 

ασςή πξσ η παοάςανή μαπ κι ξ κλάδξπ έυξσμ χπ θέρη. 

Είμαρςε σπέο μιαπ ανιξλόγηρηπ, η ξπξία δεμ θα έυει καμία ρυέρη με 

ξικξμξμική και βαθμξλξγική ενέλινη, με ςιμχοίεπ, πξιμέπ, απξλύρειπ, αογίεπ 

και διαθεριμόςηςεπ. Είμαρςε σπέο ςηπ ρσμξλικήπ ανιξλόγηρηπ ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ και ςχμ παοαγόμςχμ πξσ ςη διαμξοτώμξσμ (μαθηςέπ, 

εκπαιδεσςικξί, μξμξθερία, σπξδξμή, βιβλία, ποξγοάμμαςα, δαπάμεπ κλπ.) ρςα πλαίρια εμόπ 

εμιαίξσ ρσρςήμαςξπ αλληλξεναοςώμεμχμ παοαγόμςχμ, με ρςόυξ ςη βελςίχρη και 

αμαβάθμιρη ςξσ εκπαιδεσςικξύ έογξσ, ςημ εμίρυσρη, αμαςοξτξδόςηρη, εμθάοοσμρη και 

ρςήοινη ςξσ εκπαιδεσςικξύ και όυι ςημ ςιμχοία ςξσ.  

Με ςημ σπεύθσμη ρςάρη μαπ ρςα πλαίρια ςξσ σλλόγξσ, και όρξ ξ ρσρυεςιρμόπ 

δσμάμεχμ μαπ ςξ επέςοεπε, ρσμςελέραμε ρςξ μα ρσμεμχθξύμ ποξπ ςα ένχ δσμάμειπ 

εςεοξγεμείπ ποξπ ςα έρχ, παοξσριάζξμςαπ έμα αοοαγέπ μέςχπξ καςά ςχμ επιθέρεχμ και 

παοάλληλα ρσμςελώμςαπ ρςη διαμόοτχρη εμόςηςαπ μέρα ρςξμ κλάδξ. 



 Υίλεπ και τίλξι ρσμάδελτξι, 

Ποόςαγμά μαπ είμαι ξ εκπαιδεσςικόπ, ξ κάθε εκπαιδεσςικόπ, και γι’ ασςόμ, μακοιά 

από ιδεξληφίεπ και αγκσλώρειπ παοαςανιακέπ, εογαζόμαρςε με όλεπ μαπ ςιπ δσμάμειπ. ε 

όλα τα κορυφαία ηθτιματα που μασ απαςχολοφν, επιλζγουμε να λειτουργοφμε ςτο 

δφςκολο δρόμο τθσ υπευκυνότθτασ, με την πεποίθηςη ότι ο τίμιοσ, καθαρόσ και 

ανεξάρτητοσ αγώνασ τησ παράταξήσ μασ θα ενιςχφςει την αξιοπιςτία του ςυνδικαλιςτικοφ 

κινιματοσ και θα φέρει τη δικαίωςθ για τουσ Έλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ασ ςυςτρατευτοφμε όλοι εγκαταλείποντασ «φανταςιώςεισ», απειλέσ και τερτίπια που 

το μόνο που κάνουν είναι να ςυντηροφν τη θεωρία των εχθρών εντόσ του κινήματοσ. Για 

εμάσ ο εχκρόσ είναι εκτόσ των τειχών και δεν είναι άλλοσ από τισ ςκλθρζσ, 

αντιεκπαιδευτικζσ και καταςτροφικζσ πολιτικζσ. 

ςα πλαίρια, λξιπόμ, ασςήπ μαπ ςηπ ποξρπάθειαπ ρςιπ 3 Ιξσμίξσ ςξ απόγεσμα 

ρσμμεςέυξσμε ρςη Γεμική σμέλεσρη και ρςιπ 4 Ιξσμίξσ ρςιπ εκλξγικέπ διαδικαρίεπ πξσ θα 

ποαγμαςξπξιηθξύμ ρςξ Εογαςικό Κέμςοξ Κέοκσοαπ από 13:00 έχπ 19:30 και ραπ καλξύμε 

μα ρςηοίνεςε ςξσπ σπξφητίξσπ μαπ. σμμεςέυξσμε όλξι για μα έυξσμε δσμαςό ρχμαςείξ! 

Κέμε ΜΑΘ ρςξμ ΤΠΔΤΗΤΜΟ ΚΟΓΟ, ρςημ επιυειοημαςξλξγία, ρςη ρύμθερη 

απόφεχμ, για έμα καλύςεοξ ύλλξγξ πξσ θα μαπ εκποξρχπεί ποαγμαςικά! 

 

Για ςξ Δ..     

ΓΑΣΔΡΑΣΟ ΔΖΛΖΣΡΖ    13ξ Δ.. ΙΔΡΙΤΡΑ  
ΔΘΒΑΜΔ ΛΑΡΘΑ     Δ.. ΓΘΑΜΜΑΔΩΜ  
ΕΟΤΚΑ ΛΑΘΡΖ     Δ.. ΚΘΑΠΠΑΔΩΜ  
ΘΔΡΖ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΟ    Δ.. ΠΔΣΡΘΣΖ 
ΙΑΡΑΙΩΣΑ ΣΔΥΑΜΟ    2ξ Φ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
ΚΘΑΙΟΤ-ΛΠΑΙΟΚΑ ΛΑΡΘΔΣΣΘΜΑ   Δ.. ΙΑΡΟΤΑΔΩΜ 
ΛΑΓΟΤΚΑ ΒΑΘΚΖ    Δ.. ΑΓΘΟΤ ΛΑΣΗΑΘΟΤ 
ΛΑΛΑΚΟΤ ΔΚΔΩΜΟΡΑ    Δ.. ΑΓΘΟΤ ΘΩΑΜΜΖ 
ΛΠΑΚΑΑ ΔΤΑΓΓΔΚΘΑ    ΜΖΠ. ΚΑΙΩΜΩΜ 
ΠΑΠΑΒΚΑΟΠΟΤΚΟ ΥΑΜΖ   2ξ Δ.. ΚΔΤΙΘΛΛΖ 
ΠΑΠΑΣΕΘΛΟ ΔΖΛΖΣΡΖ    Δ.. ΑΤΚΘΩΣΩΜ 
ΠΑΣΔΕΑ-ΛΟΤΕΑΙΘΣΖ ΠΔΡΘ    ΜΖΠ. ΑΤΚΘΩΣΩΜ 
ΡΩΛΑ ΑΗΑΜΑΘΟ     Δ.. ΑΓΘΟΤ ΛΑΡΙΟΤ 
ΦΟΤΚΘΑΡΑ ΡΟΤΛΠΘΜΖ    5ξ ΜΖΠ. ΚΔΤΙΘΛΛΖ 

Για ςημ Δ.Δ. 

ΚΔΛΟΜΘΔΟΤ ΜΑΜΑ     Δ.. ΠΑΚΑΘΑ ΠΟΚΖ 
ΛΟΤΕΑΙΘΣΖ ΠΑΡΑΙΔΤΖ    Δ.. ΑΤΚΘΩΣΩΜ 
ΛΠΔΡΛΠΔΖ ΛΑΡΘΑ     2ξ Φ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 

 

Ιρχσοή Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Κέοκσοαπ για έμα Σύλλξγξ 
ανιόπιρςξ, δσμαμικό, σπεύθσμξ και απξςελερμαςικό! 

Σίγξσοα Ανίζξσμε Πεοιρρόςεοα! 


