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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας συμπαρίσταται στη συνάδελφο
Παπαδοπούλου Ελισάβετ, Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπ/κων Α/θμιας Εκπαίδευσης «Γ.
Ρίτσος» Μολάων Λακωνίας και Αιρετή εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας. Η συνάδελφος
διώκεται με την ασαφή και γενικόλογη κατηγορία της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός
ή εκτός υπηρεσίας, τη στιγμή που αγωνίζεται καθημερινά για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών του συλλόγου της και του δημόσιου σχολείου.
Είναι προφανές ότι τέτοιες διώξεις γίνονται στο πλαίσιο της τρομοκράτησης του
εκπαιδευτικού κινήματος και για να κάμψουνε τις αντιστάσεις ενάντια στην εγκληματική
πολιτική τους.
Προειδοποιούμε όλους τους φορείς της εξουσίας των μνημονίων και των
εξοντωτικών αντεργατικών μέτρων ότι θα σπάσουν τα μούτρα τους.
Αλληλεγγύη στη συνάδελφο Ελισάβετ Παπαδοπούλου.
Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ 10 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΤΙΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Στις 5 Δεκέμβρη, δικάζονται στο τριμελές εφετείο Θεσσαλονίκης 10 συμπολίτες μας,
που συμμετείχαν στην Παρέλαση του Λαού, την 28η Οκτωβρίου 2011. Κατηγορούνται για
παράνομη βία από κοινού και για παρεμπόδιση διεξαγωγής της παρέλασης.
Δυο χρόνια μετά, ξαναγράφουν την ιστορία όπως τους συμφέρει. Παρουσιάζουν ως
δράση λίγων ανθρώπων τις μαζικές κινητοποιήσεις του λαού στις παρελάσεις. Θέλουν να
σβηστεί απ’ την αγωνιστική μνήμη του λαού ότι το ΟΧΙ χιλιάδων πολιτών σε δεκάδες
πόλεις της χώρας, οδήγησε στην πλήρη απαξίωση και εν τέλει στην πτώση της μνημονιακής
κυβέρνησης Παπανδρέου. Θέλουν να τρομοκρατήσουν όσους τολμούν να σηκώσουν
κεφάλι απέναντι στις πολιτικές τους, θέλουν να ποινικοποιήσουν το δικαίωμα του λαού να
διαδηλώνει και να αντιστέκεται.
Εμείς όμως δεν ξεχνάμε.
Την 28η Οκτωβρίου 2011, πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, μαθητές και
συνταξιούχοι, στη Θεσσαλονίκη, όπως και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, έδωσαν στην επέτειο
του ηρωικού ΟΧΙ το πραγματικό της νόημα, βροντοφωνάζοντας το δικό τους «ΟΧΙ», στην
οικονομική «Κατοχή» της χώρας και την καθημερινή εξόντωση.
Την 28η Οκτωβρίου 2011, χιλιάδες συμπολίτες μας εξέφρασαν την οργή τους για τους
εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος και της κυβέρνησης, που υπηρετούν πιστά την
τρόικα, λέγοντας σε όλα ΝΑΙ. Εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την εφαρμογή της
πολιτικής των μνημονίων, που εξαθλιώνει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, στερεί τη
νεολαία από κάθε προοπτική εργασίας, εκποιεί τον δημόσιο πλούτο, αυξάνει τις στρατιές
των ανέργων, συρρικνώνει την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια και επιβάλλει την εποπτεία
και την πολιτική και οικονομική κηδεμονία στη χώρα μας.
Την 28η Οκτωβρίου 2011, η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια από τις ελάχιστες ελληνικές
πόλεις που η παρέλαση πραγματοποιήθηκε. Παρέλαση εκείνη τη μέρα έκανε ο λαός,
αποκαθιστώντας το πραγματικό της νόημα, αλλά και όλα τα πολιτικά τμήματα, όπως
παλαίμαχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, εθελοντές διασώστες, μαθητές ΑΜΕΑ της ομογένειας
κ.ά. και μάλιστα καταχειροκροτούμενοι από τους πολίτες. Το γεγονός ότι τα πεζοπόρα
στρατιωτικά τμήματα δεν παρέλασαν τελικά οφείλεται προφανώς σε εντολές των ανωτέρων
τους.
Δυο χρόνια μετά το κράτος φαίνεται να ζητά “εκδίκηση” εντάσσοντας την Παρέλαση
του Λαού, μαζί με τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές, μαζί με όλες τις
μεγάλες στιγμές του εργατικού και λαϊκού κινήματος στη «θεωρία των άκρων», σε μια
προσπάθεια αποτροπής κάθε αντίδρασης στην αντιλαϊκή πολιτική τους.

Ό,τι κι αν κάνουν όμως, δε μας φοβίζουν! Εμείς θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα
με την ελπίδα ή τη σιγουριά ότι πολύ σύντομα θα ζήσουμε μια ΝΕΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ που θα στείλει οριστικά τις αντιλαϊκές πολιτικές στα αζήτητα της ιστορίας…

Απαιτούμε την αθώωση και την οριστική παύση κάθε δίωξης σε βάρος των 10
κατηγορούμενων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΜΠΑ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Σε έγγραφό του με θέμα «Ζητούνται έγγραφες εξηγήσεις», το Υπουργείο Παιδείας
ζήτησε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, να προχωρήσει σε κλήση
του συναδέλφου Γιάννη Ρόμπα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΕ
Πειραιά «Η Πρόοδος» και μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Ε΄
Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, για έγγραφη κατάθεση εξηγήσεων.
Ο συνάδελφος παρέλαβε στις 28/11/2013 κλήση εγκαλούμενου σε εξέταση, καθώς με
εντολή του Υπουργείου Παιδείας διενεργείται πειθαρχική ανάκριση για τη συνδικαλιστική
του δράση. Το σοβαρό παράπτωμά του ήταν ότι ως μέλος της Ένωσης Γονέων και
Κηδεμόνων της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά μοίρασε ανακοίνωση της Ένωσης την
ημέρα του αγιασμού.
Στο κείμενο, με το οποίο εγκαλείται ο συνάδελφος, αναφέρονται περιστατικό και
χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η έκφραση: «Εδώ
μέσα τσοπάνης είμαι εγώ και δε σας επιτρέπω να μοιράσετε την ανακοίνωσή σας» ειπώθηκε
από το Διευθυντή του 8ου ΕΛ Πειραιά και επιβεβαιώνεται σε καταγγελία της Ένωσης για το
πρωτοφανές περιστατικό στα σχολεία της περιοχής μας να μην επιτρέπεται από διευθυντή
σχολείου η διακίνηση υλικού της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.
Είναι άξιο απορίας και δείχνει σκοπιμότητα και μεθόδευση το γεγονός ότι η αναφορά
γίνεται από γονείς προς το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα ένα μήνα μετά το περιστατικό.
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας υπογραμμίζει ότι η επιχειρούμενη δίωξη
στοχεύει στον εκφοβισμό ευρύτερα των εκπαιδευτικών, γονιών, εργαζομένων που
διεκδικούν τα εργασιακά δικαιώματά τους και συνιστά κατάφωρη ποινικοποίηση της
συνδικαλιστικής δράσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.
Είναι σίγουρο ότι το σύστημα θα οξύνει μέχρι τα άκρα την κάθε μορφής καταστολή και
τρομοκρατία, γι’ αυτό οι εργαζόμενοι με οργάνωση και αντίσταση στους χώρους δουλειάς.
πρέπει να απαντήσουν ενωμένοι, με μαζικούς, ταξικούς αγώνες ενάντια στο σύνολο της
αντιλαϊκής πολιτικής.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ –
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ,
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η Γενική Συνέλευση
 Στηρίζει το συνάδελφο Γ. Ρόμπα, με κάθε τρόπο, πολιτικά και συνδικαλιστικά.
 Καλεί τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να μην προβεί σε πειθαρχική δίωξη κατά του
συνάδελφου Γ. Ρόμπα
 Δηλώνει ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παρεμποδίσει και να
ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση, σε μια περίοδο μάλιστα, όπου οι αγώνες για
την ανατροπή της αντιλαϊκής-αντεργατικής πολιτικής είναι σε εξέλιξη.
 Καλούμε τα σωματεία και κάθε εργαζόμενο να καταδικάσουν τη δίωξη και να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στο συνάδελφο.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

