Σέρρες , 1/6/2017
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Στις χθεσινές εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στην
86η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε., οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στο Νομό Σερρών έκαναν για
μία ακόμη φορά τη δική τους ξ ε κ ά θ α ρ η ε π ι λ ο γ ή , δίνοντας στη ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών μία μεγάλη νίκη
με ποσοστό 45,3% και 6 συνολικά αντιπροσώπους. Στο τέλος της πιο σκληρής σχολικής
χρονιάς των τελευταίων ετών, με το Δημόσιο Σχολείο να βάλλεται από παντού, οι συνάδελφοι του Νομού
μας έστειλαν το δικό τους μήνυμα και κατέστησαν σαφές με τη μαζική συμμετοχή τους στις διαδικασίες, πως
ο αγώνας τώρα αρχίζει.
Τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν την ευγνωμοσύνη όλων όσων συμμετείχαμε στο ψηφοδέλτιο
της ΔΑΚΕ για το νικηφόρο αυτό αποτέλεσμα. Τα τελευταία 15 χρόνια μας δίνετε την δύναμη να συνεχίσουμε
όλοι μαζί, με υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α κ α ι σ υ ν έ π ε ι α έναν δύσκολο αγώνα, ενάντια σε πρωτόγνωρες
πολιτικές που βιώνει το Δημόσιο Σχολείο. Οι ευθύνες όλων μας –ιδιαίτερα σήμερα που η επίθεση ενάντια στο
εισόδημά μας, εναντίον της κοινωνικής μας ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εναντίον της
ποιότητας ζωής μας, εναντίον του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος και μέλλοντος, εναντίον της σχολικής
μας καθημερινότητας και του λειτουργήματός μας, εναντίον της ίδιας μας της αξιοπρέπειας συνεχίζεται είναι πολύ μεγάλες αλλά και η διάθεση όλων για σ κ λ η ρ ή δ ο υ λ ε ι ά ώστε να ανταποκριθούμε στις
προσδοκίες των συναδέλφων ακόμα μεγαλύτερη.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους μας για τη συμμετοχή τους τόσο στη Γενική
Συνέλευση όσο και στην εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα αυτούς που τιμώντας μας με την ψήφο τους μας
εμπιστεύτηκαν για μία ακόμη φορά και υποσχόμαστε να αποδειχθούμε άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Με
απόλυτο σεβασμό στον εκπαιδευτικό που μοχθεί να επιτελέσει το έργο του, με σκληρή δουλειά και καθαρά
λόγια, με δυναμισμό και υπευθυνότητα συνεχίζουμε μαζί για εκπαιδευτικούς αξιοπρεπείς, ενεργούς και
πάνω απ’ όλα ενωμένους.
Υπηρετήσαμε, υπηρετούμε και θα υπηρετούμε πάντα το «μαζί» και το
«εμείς».
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