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Αλληλεγγύη στην εκπαιδευτικό που διώκεται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Βαθέος Σάμου γιατί υπερασπίστηκε το δικαίωμα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση
Καταδικάζουμε την κατάθεση αγωγής από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βαθέος σε
συναδέλφισσά μας εκπαιδευτικό, που είχε στοχοποιηθεί επειδή υπερασπίστηκε έμπρακτα το
δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, κάτι που αποτελεί και
θέση των εκπαιδευτικών σωματείων, της Ομοσπονδίας και του κλάδου συνολικά για την
εκπαίδευση των προσφυγόπουλων.
Ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί είναι να διαπαιδαγωγούμε τους μαθητές μας έτσι ώστε πάνω
απ’ όλα να αγαπούν τους ανθρώπους, να τους μάθουμε τις αξίες της αλληλεγγύης και της
συλλογικότητας.
Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και εντείνουμε την
πάλη για έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό.
Ο κλάδος μας πρέπει να θωρακιστεί από αυθαίρετες και παράνομες πρακτικές μελών
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που επιθυμούν με ταπεινά κίνητρα, που παραβιάζουν τα
διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των παιδιών.
Παρ’ όλο που η αγωγή, με απαίτηση μάλιστα αποζημίωσης 50.000 ευρώ, στρέφεται εναντίον
της συναδέλφισσας, την αντιμετωπίζουμε σαν να στρέφεται ενάντια σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Τέτοιες αδιανόητες για την εκπαιδευτική κοινότητα ενέργειες, με στόχο τους εκπαιδευτικούς που
έμπρακτα υπερασπίζονται τις θέσεις του κλάδου, δεν μας τρομάζουν.
Δηλώνουμε ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε παιδιού να μορφωθεί, πόσο μάλλον των
παιδιών θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Απαιτούμε:
Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η αγωγή.
Από το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς του να πάρουν θέση και να
υπερασπιστούν όλους τους εκπαιδευτικούς που στοχοποιούνται ή διώκονται για το δικαίωμα όλων
των παιδιών στην εκπαίδευση.
Βρισκόμαστε στο πλευρό της συναδέλφισσάς μας, όπως και κάθε άλλου συναδέλφου που
τυχόν βρεθεί στη θέση της και καλούμε το ίδιο να πράξει και η ΔΟΕ με νομική και οικονομική
κάλυψη.

