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ΑΔΙΚΕΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
εναντίον εκπαιδευτικού του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης




Ενημερωθήκαμε ότι ο συνάδελφός μας Δημήτρης Αποστολάκος δάσκαλος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας
Σμύρνης, έχει παραπεμφθεί σε προκαταρκτική εξέταση με βάση αναφορά γονέα, ο οποίος επιπλέον καταλογίζει
συνολικότερες ευθύνες στους εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης ισχυριζόμενος ότι το παιδί του
δεν αντιμετωπίζεται από τους συναδέλφους με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Δυστυχώς, σήμερα, στις δύσκολες συνθήκες που βρισκόμαστε, ο εκπαιδευτικός ενώ δίνει την ψυχή του για τη
λειτουργία του καταρρέοντος Δημόσιου Σχολείου, δεν στηρίζεται από την πολιτεία και τη διοίκηση. Είναι παντελώς
έκθετος και ακάλυπτος απέναντι σε ανυπόστατες αναφορές –καταγγελίες που ποινικοποιούν τον καθημερινό παιδαγωγικό
ρόλο των εκπαιδευτικών, ταλαιπωρούν σχολεία σέρνοντάς τα σε ανακρίσεις και «εξετάσεις» με ανυπόστατες και
συκοφαντικές κατηγορίες.
Δηλώνουμε την απόλυτη πεποίθησή μας για αθωότητά του συναδέλφου και ζητάμε την απαλλαγή του από όλες τις
κατηγορίες. Δηλώνουμε τη βεβαιότητά μας ότι οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού Σχολείου κάνουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το παιδαγωγικό τους έργο, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και είναι άδικη και ανυπόστατη η στοχοποίησή τους.
Το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικεί και θεωρεί επιτακτική ανάγκη, την κατάργηση των μνημονιακών νόμων για το
πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων που έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πάρα πολύ
συνάδελφοί μας γίνονται τα εύκολα θύματα μιας «βιομηχανίας» διώξεων. Καλούμε τη ΔΟΕ να αναλάβει δραστικές
πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση και την προστασία των εκπαιδευτικών.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ Αττικής, τη Δ Διεύθυνση Αθήνας, τους Σχ.
Συμβούλους και συνολικά τη Διοίκηση σε όλες τις βαθμίδες της, να υψώσει τείχος προστασίας για τους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι βάλλονται άδικα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει επιτέλους να συμβάλουν όλοι αποφασιστικά για να
σταματήσουν οι άδικες, ανυπόστατες και προσβλητικές κατηγορίες-αναφορές-καταγγελίες εις βάρος εκπαιδευτικών. Αυτή
η εκφοβιστική διαδικασία μας προσβάλλει, διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων, και τελικά, παρεμποδίζει το
ίδιο το εκπαιδευτικό έργο.
Στηρίζουμε τον συνάδελφο, στη μάχη που δίνει ενάντια σε άδικες και ανυπόστατες κατηγορίες, ηθικά, νομικά και
οικονομικά.
Στηρίζουμε τον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των
εκπαιδευτικών και του έργου τους.
Ζητάμε από το ΔΣ της ΔΟΕ
-Να εκδώσει άμεσα ψήφισμα συμπαράστασης για το συνάδελφο
-Να παραστεί στη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας στη Δ Διεύθυνση

