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ΠΡΟΣ: 1. Μέλη του Συλλόγου µας
2. ∆ΟΕ
Κοινοποιηση: - ∆/νση ΠΕ ∆ Αθήνας
-Σχολικούς συµβούλους ∆ Αθήνας
- Περιφερειακό ∆/ντη
- Προϊστάµενο σχολικών συµβούλων
- Συλλογος εκπ/κών ΠΕ
Μακρυγιάννης
- Συλλογος εκπ/κών ΠΕ
Ηλιούπολης Παπαµαύρος
-ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Την Πέµπτη 4-12-2014, στο 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας και εν ώρα
λειτουργίας του σχολείου , ήρθε ο σχολικός σύµβουλος της 11ης περιφέρειας
(των σχολείων του Υµηττού- Νέου Κόσµου) για να «διερευνήσει»-στην ουσία
να ζητήσει το λόγο – από τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου
για ένα περιστατικό ατυχήµατος που είχε µαθητής φιλικής του-όπως είπεοικογένειας!
Αρχικά απευθύνθηκε µε απαξιωτικό τρόπο στην υπέυθυνη για την
καθαριότητα του σχολείου διατυµπανίζοντας ότι «είµαι επιθεωρητής» .
Στη συνέχεια επεδίωξε να µπει στις τάξεις προκειµένου διερευνήσει το
θέµα. Στις δε ενστάσεις των εκπαιδευτικών και της διευθύντριας του σχολείου
ότι δεν µπορεί να µπει στις τάξεις απευθύνθηκε µε προσβλητικό τρόπο
ασκώντας ψυχολογική και λεκτική βία, διαταράσσοντας την εύρυθµη
λειτουργία του σχολείου.
Το ανακριτικό του ύφος και η αντιεκπαιδευτική του συµπεριφορά
συνεχίστηκε στους διαδρόµους του σχολείου και στο προαύλιο όπου
επιχειρούσε να «ανακρίνει» τους εκπαιδευτικούς για το περιστατικό που
συνέβη.
Στην παρέµβαση δε του προέδρου του συλλόγου-ο οποίος υπηρετεί στο
σχολείο- και στην υπενθύµιση ότι τα σχολεία της Γλυφάδας δε ανήκουν στην
περιοχή ευθύνης του διεµήνυσε ότι «δε φοβάται τους συνδικαλιστές» .
Στα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν παρών ήταν και ο σχολικός
σύµβουλος της περιφέρειάς µας κ. Κατσιµάρδος Βασίλειος τον οποίο δεν
ελάµβανε υπ’ όψη του και λειτουργούσε λες και ήταν υπεύθυνος των σχολείων
της περιοχής µας!

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΘΕΙ!
Η δροµολογούµενη αξιολόγηση οδηγεί τα στελέχη εκπαίδευσης σε
εξωθεσµική συµπεριφορά και στάση. Ο οδηγός τους είναι ο αυταρχισµός, ο
εκφοβισµός και η τροµοκρατία.
Το περιστατικό που συνέβη στο σύλλογό µας έχει σοβαρές διαστάσεις
και δείχνει την πολιτική ευθύνη της συγκυβέρνησης των µνηµονίων και του
υπουργείου παιδείας που στηρίζουν την αξιολόγηση σε στελέχη και σχολικούς
συµβούλους που είναι εχθρικοί µε τη διαλεκτική, το παιδαγωγικό όραµα και
την υπεράσπιση του δηµόσιου σχολείου.
∆Ε ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!
• Καταγγέλουµε τη στάση, τη συµπεριφορά και έφοδο του σχολικού
συµβούλου κ. Χρήστου Φώτη στο 14ο ∆.Σχ. Γλυφάδας
• Καλούµε το ∆Σ της ∆ΟΕ, την ∆ΟΕ, την ΟΛΜΕ και την Α∆Ε∆Υ
να σταθούν αλληλέγγυοι στο σύλλογο Γλυφάδας και να
καταδικάσουν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο τη στάση του
συγκεκριµένου σχολικού συµβούλου.
• Ζητούµε από τη ∆ΟΕ να προβεί άµµεσα σε παράσταση
διαµαρτυρίας στην περιφερειακή ∆/νση Αττικής.
Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ ∆Ε ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Για το ∆Σ του Συλλόγου

