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ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 13:30   ΣΤΗ ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ! ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ (4 ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η τρομοκρατία και ο αυταρχισμός ΥΠΑΙΘ-ΔΙΔΕ Πειραιά δεν θα περάσουν! 

Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε η συγκέντρωση της ΕΛΜΕ Πειραιά στις 30/11,
στην  οποία  πήραν  μέρος  εκατοντάδες  συνάδελφοι,  παρά  την  έντονη  βροχή!  Μήνυμα  να
συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά.

Την Παρασκευή 9/12, στις 13.30, θα είμαστε ξανά εκεί, πιο πολλοί, πιο δυνατοί! 

Από κοινού, με γονείς και μαθητές!

Δεν θα κάνουμε πίσω, μέχρι να παρθούν πίσω ΟΛΕΣ οι διώξεις!

 Κάτω  τα  χέρια  από  τους  δύο  Διευθυντές  Σχολείων  (8ου  Γυμνασίου  Πειραιά  και  3ου
Γυμνασίου Περάματος), που παίρνουν μέρος στη νόμιμα προκηρυχθείσα από την ΕΛΜΕ Πειραιά
Απεργία-Αποχή,  ενάντια  στο  θεσμό  των  Μεντόρων-Συντονιστών!  Το  δικαίωμα  στην  Απεργία
είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν το παζαρεύουμε, δεν το χαρίζουμε!
 Κάτω τα χέρια από τα δύο μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά Μάγδα Δρούγκα και Γιώργο

Καββαδία,  που  καλούνται  σε  έγγραφες  διευκρινίσεις  για  τις  απόψεις  τους  (!).  Δεν  θα
περάσει  η  ποινικοποίηση  της  συνδικαλιστικής  δράσης.  Σε  λίγο  θα  μας  ζητήσουν  να
εγκρίνουν τις ανακοινώσεις, πριν αυτές εκδοθούν... Είναι γελασμένοι!

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, στην τελευταία του συνεδρίαση στις 2/12, αποφάσισε, εκτός από την
συγκέντρωση, τα παρακάτω βήματα:

 Να συνταχθεί  επιστολή προς γονείς  και  μαθητές  του 8ου Γυμνασίου Πειραιά,  του 3ου
Γυμνασίου  Περάματος,  του  3ου  ΓΕΛ  Κερατσινίου  και  του  ΕΠΑΛ  Κορυδαλλού,  που  να
ενημερώνει για τις διώξεις και να καλεί στην κινητοποίηση της Παρασκευής 9/12 στη ΔΙΔΕ
Πειραιά

 Να γίνουν συναντήσεις με τους αντίστοιχους Συλλόγους Γονέων και τα 15μελή μαθητικά
συμβούλια  για  την  επιτυχία  της  κινητοποίησης  στη  ΔΙΔΕ  (ο  Σύλλογος  Γονέων  του  3ου
Γυμνασίου Περάματος και η Ένωση Γονέων Περάματος έχουν ήδη στείλει  ανακοινώσεις
συμπαράστασης στο Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Περάματος).

 Να  αποσταλεί  νέο  ψήφισμα  (3ο  κατά  σειρά)  προς  τα  σωματεία  ζητώντας  ψηφίσματα
συμπαράστασης, αλλά και να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση της Παρασκευής (για τα
σωματεία του λεκανοπεδίου), καθώς και να τεθεί το ζήτημα των διώξεων στο Συνέδριο της
ΑΔΕΔΥ, που πραγματοποιείται τις επόμενες μέρες (6/12-8/12)

Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή!

(Φώτης Αγγουλές)

Πειραιάς, 5/12/2022
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