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ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΠΟΣΑΣΔ ΤΚΟΦΑΝΣΙΔ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ                            

Β ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ» 

 

   Δδώ θαη αξθεηνύο κήλεο ε Β ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ ζε ζπλεξγαζία κε νιόθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα αγωλίδεηαη γηα δηθαηνζύλε θαη δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ 

ζρνιείσλ.  

Ο αγώλαο απηόο, γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ ζρνιηθώλ 

επηηξνπώλ, δίλεηαη εδώ θαη κήλεο από θνηλνύ θαη από ηα ηξία ζωκαηεία πνπ εθθξάδνπλ ηε 

ζρνιηθή θνηλόηεηα ηεο πεξηνρήο καο: Β’ ΔΛΜΔ Πεηξαηά, ύιινγν ΠΔ Κνξπδαιινύ-Αγ. 

Βαξβάξαο θαη Έλωζε πιιόγωλ Γνλέωλ Μαζεηώλ Κνξπδαιινύ. Ο αγώλαο απηόο 

πεξηιακβάλεη: Δλεκεξώζεηο θνξέσλ, Γεκνζηεύζεηο, δηακαξηπξίεο, αθηηβηζκό, θιπ. 

Παξά ηελ μεθάζαξε ζέζε καο απέλαληη ζηελ δεκνηηθή αξρή όηη δελ πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη ε 

ζρνιηθή επηηξνπή κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε δηαθάλεηα θαη ε δηθαηνζύλε ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ ησλ ζρνιείσλ θαη ελώ ηα ηξία ζσκαηεία είραλ ήδε  εκπνδίζεη ηηο δύν πξνεγνύκελεο 

ζπλεδξηάζεηο, ε  ζρνιηθή επηηξνπή ηελ Σεηάξηε 7/2 κε κηα αηθληδηαζηηθή ηεο απόθαζε θαη 

θέξλνληάο καο πξν ηεηειεζκέλνπ γεγνλόηνο, απνθάζηζε λα δώζεη ηα ρξήκαηα ζηα ζρνιεία, 

ρσξίο λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί. 

Συναδέλφιζζες και ζυνάδελφοι, 

Γπζηπρώο, ε πιεηνςεθία ηνπ Γ ηεο ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ αληί λα ζπλδξάκεη ζηνλ αγώλα καο, όπσο 

ζα ήηαλ απηνλόεην, πξνέβε ζε αραξαθηήξηζηεο ελέξγεηεο: 

 Αξλήζεθε νπνηαδήπνηε ζπκπαξάζηαζε ζηνλ θνηλό αγώλα πνπ δίλεη ζύζζσκε ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηνπ Κνξπδαιινύ. 

 Δκθαλίζηεθε απξόζθιεηε θαη κε όςηκν ελδηαθέξνλ ζε θνηλή δξάζε ησλ ηξηώλ 

ζσκαηείσλ ηεο πεξηνρήο καο κε μερσξηζηό δηαζπαζηηθό θείκελν. 

 ε θείκελό ηεο ε ΔΛΜΔ ΠΔΡΑΙΑ πξναζπίζηεθε ζέζεηο ηεο δεκνηηθήο αξρήο 

γξάθνληαο « Η δεκνηηθή Αξρή αλέιαβε ζεηξά από δεζκεύζεηο ….» 

 Καηήγγεηιαλ ηνλ πξόεδξν ηεο Β ΔΛΜΔ Πεηξαηά ελώ εθηεινύζε ηηο νκόθωλεο 

απνθάζεηο  ηωλ ηξηώλ ζωκαηείωλ. 

 Κάιεζαλ  ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε μερσξηζηέο δηαζπαζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο. 

Σα εξσηεκαηηθά πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ ηεο ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ είλαη: 

 Πνηνλ ππεξαζπίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο απηέο; (ίγνπξα όρη ηα ζρνιεία) 
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 Γηαηί δελ έρνπλ θάλεη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο ησλ δήκσλ ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο; 

 Γηαηί αςεθνύλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΛΜΔ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

γηα ζπκκόξθσζε κε ην άξζξν 8 παξάγξαθν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ΟΛΜΔ; 

 Γηαηί δελ θαηαγγέιινπλ ηελ Γεκνηηθή αξρή αιιά ηνλ πξόεδξν ηεο ΔΛΜΔ; 

 Γηαηί παξάηαμε ηεο ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ δεηά κε θαηαγγειία ηεο λα δηαςεύζεη ν Ηιίαο 

Παηίδεο (πξόεδξνο ηεο ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ) ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Δληεηαικέλν 

δεκνηηθό ζύκβνπιν παηδείαο Γ. Γνπξδνκηράιε; 

Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ππεξαζπηζηνύκε ηα ζρνιεία καο θαη λα 

πξνβνύκε ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Να αηηεζνύκε ζηελ ΟΛΜΔ ηελ δηαγξαθή ηεο ΔΛΜΔ ΠΔΙΡΑΙΑ κέρξη ηελ θαηαζηαηηθή  

ζπκκόξθσζή ηεο. 

2. Να πξναζπηζηνύκε ηελ ελόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ Κνξπδαιινύ. 

3. Να ζπλερίζνπκε αθόκα πην δπλακηθά ηνλ θνηλό αγώλα γηα δίθαηε  θαη  δηαθαλή 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ ζρνιείσλ. 

4. ηεξίδνπκε νκόθσλα θαη νκόςπρα ηνλ αγώλα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Β ΔΛΜΔ Πεηξαηά 

Νίθνπ Καηζνύιε. 

ηε Β’ ΔΛΜΔ Πεηξαηά μέξνπκε όηη ηα ζνβαξά δεηήκαηα ιύλνληαη κε ζπλεξγαζία όιωλ ηωλ 

θνξέωλ, κε έληηκε θαη εηιηθξηλή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Γηα ηνλ ιόγν απηό έρνπκε ζην πιάη 

καο ζύζζωκν ην εθπαηδεπηηθό θαη γνλεϊθό θίλεκα ηεο πόιεο καο. Σα πξνβιήκαηα ηωλ 

ζρνιείωλ καο δε ιύλνληαη κε αλέμνδεο θαηαγγειίεο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο θνξώλεο, θνύθηεο 

πεξηερνκέλνπ. 

Ο κηθξν-θνκκαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο έρεη ήδε απνηύρεη, γηαηί δελ έρεη ζην πιάη ηνπ ηελ 

θνηλωλία. 
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