Η επιστολή, που ακολουθεί, παραδόθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων Δ.Σ. Νέας Καρβάλης από τους
εκπροσώπους της ΑΚΕ και της ΑΣΕ, που επισκέφτηκαν το σχολείο την Τρίτη 29/11. Το ίδιο απόγευμα οι
συνάδελφοι παραβρέθηκαν, όπως είχαν ήδη αποφασίσει, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τη στάση της ΔΗΣΥ και
της ΔΑΚΕ και να διεκδικήσουν από όλα τα μέλη του Δ.Σ. την αυτονόητη για ένα σωματείο αλληλέγγυα
στάση. Η παρέμβαση τους ήταν καταλυτική, ώστε να ανατραπεί η κατάσταση που επικρατούσε μέχρι εκείνη
τη στιγμή και άφηνε το προσωπικό του σχολείου ξεκάθαρα εκτεθειμένο. Το Δ.Σ με ψήφους 7 υπέρ
(Ασβεστά, Ποιμενίδης, Τσαβδαρίδης, Μουμτσάκης, Αξιμιώτης, Παππάς, Καρακεχαγιόγλου) 1 παρών
(Συμεωνίδης) και 1 απόντα (Κεχαγιάς) αποφάσισε να καλύψει μέχρι τέλους τα δικαστικά έξοδα, που
αφορούν στην υπόθεση και να συμπαρασταθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
ΠΡΟΣ
Το Σύλλογο Διδασκόντων του Δ.Σ. Νέας Καρβάλης
Σε απάντηση της επιστολής σας προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας και σε
συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον Διευθυντή του Δ.Σ. Νέας Καρβάλης κ. Αλέξανδρο
Ιωσηφίδη, σας ενημερώνουμε πως από την πρώτη στιγμή έχουμε διατυπώσει την αλληλέγγυα στάση μας στη
δικαστική διαμάχη, που ταλαιπωρεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το σχολείο σας. Η απόφασή μας αυτή
είναι σταθερή και θεωρούμε πως ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας οφείλει να αναλάβει
εξολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου.
Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση των εκπροσώπων της ΔΑΚΕ Καβάλας στο Δ.Σ., οι οποίοι ενώ αρχικά
ψήφισαν υπέρ της στήριξης του δικαστικού αγώνα, που αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, στη συνέχεια
θέτοντας εκβιαστικά προϋποθέσεις για την ψήφο τους επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τον τρόπο λειτουργίας
του Συλλόγου. Εξίσου απαράδεκτη θεωρούμε και τη στάση των εκπροσώπων της ΔΗΣΥ, να αλλάξουν την
ψήφο τους για τους δικούς τους λόγους σε περίπτωση που δεν ψηφίσουν οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ. Οι δύο
παρατάξεις στο Δ.Σ. δεν έχουν το δικαίωμα δια των εκπροσώπων τους να εμπαίζουν στο βωμό των
μικροπολιτικών τους αντιπαραθέσεων συναδέλφους, που έχουν ανάγκη τη στήριξή τους. Δεν αποτελεί η
υπόθεση αυτή πεδίο απόδειξης της πολιτικής υπεροχής του ενός ή του άλλου, ούτε και τους έχουν δώσει οι
συνάδελφοι το δικαίωμα να το πράττουν. Με βάση το καταστατικό μας υποχρεούνται να υπηρετούν τους
σκοπούς του Συλλόγου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3. Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στους σκοπούς
αναφέρονται:
1. Η Ένωση των μελών του Συλλόγου για την άσκηση και προάσπιση των συνταγματικών και
συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.
2. Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδελφότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
3. Η ηθική συμπαράσταση των μελών στις υποθέσεις τους με τις Αρχές.
4. Η βοήθεια και συμπαράσταση αναξιοπαθούντων μελών του.
Καλούμε τα μέλη του Δ.Σ. να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και του ρόλου, που τους ανέθεσαν δια της
ψήφου τους οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες.
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