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Συμπαράσταση στο συνάδελφο Άρη Τσίτσο
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης εκφράζει τη συμπαράστασή του στο
συνάδελφο Άρη Τσίτσο και καταδικάζει την προσπάθεια διαπόμπευσής του από ομάδα γονέων.
Θεωρεί αβάσιμες τις ‘’καταγγελίες’’ εναντίον του και εντελώς απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο
γίνονται: με τοποθετήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να διαμορφώνεται κλίμα
ανθρωποφαγίας.
Μια παρατήρηση ενός εκπαιδευτικού προς έναν μαθητή του στα πλαίσια του παιδαγωγικού
του έργου δεν μπορεί να θεωρηθεί “bullying”. Πρέπει βέβαια, κάποια στιγμή να οροθετηθεί η
έννοια και η περιοχή, εκτός αν η επανάληψιμότητα ενός μη επαρκώς θεωρητικά καθορισμένου
φαινομένου αποτελεί τελικά και όρο συγκρότησής του!
Δεν είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να είναι αδιάφορος απέναντι σε λάθος συμπεριφορές
των μαθητών του. Αντίθετα είναι διασυρμός και διαπόμπευση οι αόριστες καταγγελίες σε τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς και η ανάρτησή τους σε δημόσια ιστολόγια.
Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι απαράδεκτες γιατί, πέρα από την προσωπική
εξόντωση του συναδέλφου εναντίον του οποίου στρέφονται, διαλύουν και το παιδαγωγικό κλίμα
του σχολείου. Οδηγούν στη διατάραξη των καλών σχέσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών
που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του σχολείου.
Ο Άρης Τσίτσος είναι γνωστός για τη συνδικαλιστική του δράση και τη συμμετοχή στους
κοινωνικούς αγώνες (έχει εκλεγεί πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Ιεράπετρας «Μ. Λιουδάκη», αιρετός στο ΠΥΣΠΕ αλλά και στο ΑΠΥΣΠΕ και είναι σταθερά
αντιπρόσωπος στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου). Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου του
και ο τοπικός Σύλλογος ΠΕ τον στηρίζουν ανεπιφύλακτα, καταγγέλλοντας ψευδολογίες και
μυθεύματα.
Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους:
- Δηλώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου Άρη Τσίτσου, θεωρούμε αβάσιμες και
απαράδεκτες τις συγκεκριμένες ‘’καταγγελίες’’ εναντίον του.
- Καλούμε το Δ.Σ της ΔΟΕ να πάρει θέση για το θέμα για να σταθεί στο πλευρό του συναδέλφου
και να τον συνδράμει ηθικά και υλικά.
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