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Ψήυισμα σσμπαράστασης 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» 

ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο Μάξθν θνύθαιν, επηθεθαιήο ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο Γ. Υίνπ, Γεκνηηθό ύκβνπιν θαη αηξεηό ηνπ ΠΤΠΔ Ν. Υίνπ θαη 

Ακπαδή Γηώξγν, Πξόεδξν ηεο ΔΓ ηεο ΑΓΔΓΤ Υίνπ, αηξεηό ΑΠΤΠΔ Β. Αηγαίνπ θαη 

κέινπο ηνπ Γ ηνπ ζπιιόγνπ Γάζθάισλ θαη Νεπ/γσλ Υίνπ. πνπ δηώθνληαη από ηνλ 

ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο Chiospress θαη ηεο ΚΟΗΝΔΠ ΑΚΜΖ, πνηληθνπνηώληαο 

έηζη ηελ πνιηηηθή δσή. 

Ύζηεξα από ζεηξά θαηαγγειηώλ, κελύζεσλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηδηνθηήηεο 

δηαζύξεη εδώ θαη ρξόληα ηνπο παξαπάλσ ζπλδηθαιηζηέο πξνζπαζώληαο λα πιήμεη ην 

θύξνο ηνπο ζηε ρηαθή θνηλσλία. ην πιαίζην απηό δηθάδνληαη, εμ αλαβνιήο, ζηηο 3-4-

2017. 

Οη Μάξθνο θνύθαινο θαη Γηώξγεο Ακπαδήο δε δηώθνληαη γηα θνηλά πνηληθά 

αδηθήκαηα, γηα πξνζσπηθνύο ή άιινπο ιόγνπο, αιιά γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο άπνςε θαη 

ζηάζε ελάληηα ζηηο ιεγόκελεο «Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο» 

(ΚΟΗΝΔΠ). Δμέθξαζαλ δεκόζηα ηε γλώκε ηνπο, σο όθεηιαλ, θαιώληαο ηνλ ρηώηηθν 

ιαό λα αγσληζηεί γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπ ελάληηα ζηε δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΚΟΗΝΔΠ, ελάληηα ζηηο απεπζείαο αλαζέζεηο θαη ζηε δηαζπάζηζε ηνπ δεκόζηνπ 

ρξήκαηνο. Παξάιιεια δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα εξγάδνληαη κε 

ζηαζεξέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνπ απεηινύληαη από ηηο ΚΟΗΝΔΠ, ελάληηα ζηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο θνηλσληθώλ δνκώλ πνπ πξνσζνύληαη θαη κέζσ ησλ ΚΟΗΝΔΠ. 

Οη απόπεηξεο ηξνκνθξάηεζεο θάζε αγσληζηή, θάζε αλζξώπνπ ή θνξέα πνπ 

αληηηίζεηαη ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο απ’ νπνπδήπνηε θη αλ πξνέξρνληαη, πξέπεη λα 

πέζνπλ ζην θελό, λα ζπλαληήζνπλ ηελ θαζνιηθή αληίζηαζε όισλ ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ, ησλ απιώλ ιατθώλ αλζξώπσλ, γηαηί αλνίγεη ηελ όξεμε θαη 

ζηα γεληθόηεξα ζρέδηα πνπ πξνσζνύληαη γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ αγώλσλ, ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζηελ απεξγία, ηεο παξαπέξα πνηληθνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο δσήο. 
 

Γηα ην Γ.. 
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