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Τθν Τρίτθ 15 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου με Σφλλογο Διδαςκόντων δθμοτικοφ ςχολείου τθσ πόλθσ μασ ζπειτα από 
ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Όπωσ μασ καταγγζλκθκε,  με αφορμι τθ μθ παρουςία των ςυναδζλφων τθσ 
Δ,Ε,ΣΤ τάξθσ ςτθν επιμορφωτικι δράςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα υλοποιιςουν  
το πρόγραμμα ««Γνωρίηω το αίμα μου-Χαρίηω το αίμα μου», θ κυρία 
Χατηθνικολάου, χολικι φμβουλοσ τθσ 2θσ Εκπαιδευτικισ Περιφζρειασ Καβάλασ, 
πραγματοποίθςε απροειδοποίθτθ επίςκεψθ «επικεωρθςιακοφ» χαρακτιρα ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςχολείο, προκειμζνου να τισ δοκοφν εξθγιςεισ από 5 ςυναδζλφουσ. 
Σθμειωτζον ότι όλοι οι εν λόγω ςυνάδελφοι δεν είχαν υποβάλει προγράμματα με τον 
παραπάνω τίτλο.  

Η ςχολικι ςφμβουλοσ μάλιςτα απαξίωςε να ενθμερώςει τον Δ/ντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ για το ςκοπό τθσ επίςκεψθσ. 

Η ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναςτάτωςθ των 
ςυναδζλφων που αιςκάνκθκαν απολογοφμενοι και προςβεβλθμζνοι και οδιγθςε 
ςτθν αποχϊρθςθ μιασ ςυναδζλφου. Κατόπιν τοφτου θ τελευταία δζχκθκε ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ από το γραφείο τθσ ςχολικισ ςυμβοφλου χωρίσ καν να διευκρινίηεται ο 
λόγοσ τθσ πρόςκλθςθσ.  Κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνάντθςθσ παρϊν υπιρξε και 
ο χολικόσ φμβουλοσ 1θσ Εκπαιδευτικισ Περιφζρειασ Καβάλασ, κ. Διαλεκτόπουλοσ, 
παρόλο που δε ςυνζτρεχε λόγοσ, ενϊ δε ςυμμετείχε ο Δ/ντισ εκπαίδευςθσ παρά τθν 
διαβεβαίωςθ του ότι κα ιταν παρϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ θ 
ςυνάδελφοσ δζχκθκε  ςφοδρι λεκτικι επίκεςθ και από τουσ δφο ςχολικοφσ 
ςυμβοφλουσ, επικαλοφμενοι τα διδακτορικά και τουσ τίτλουσ τουσ (!) ωσ κριτιριο 
αυκεντίασ, διότι δεν υπζκυψε αδιαμαρτφρθτα ςτον υποβιβαςμό τθσ προςωπικότθτάσ 
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τθσ. Αποτζλεςμα να υποςτεί λιποκυμικό επειςόδιο, το οποίο αντιμετωπίςκθκε 
κεκλιςμζνων των κυρϊν. Συνοδεφτθκε εκτόσ τθσ υπθρεςίασ από ςυγγενικό τθσ 
πρόςωπο και μζχρι ςιμερα  απουςιάηει από τα εκπαιδευτικά τθσ κακικοντα.  

Σελικά τα ράςα δεν κάνουν τον παπά. Η ςυγκριμζνθ λαϊκι ριςθ ςυνάδει 
απολφτωσ με τθν αντιςυναδελφικι ,αντιεκπαιδευτικι, υπεροπτικι και αυταρχικι 
ςυμπεριφορά των ςχολικϊν ςυμβοφλων κ. Χατηθνικολάου και κ. Διαλεκτόπουλου. 
Αποδεικνφεται περίτρανα ότι οι τίτλοι ςπουδϊν δεν αποτελοφν αυταπόδεικτα και 
τίτλουσ ανκρωπιάσ και παιδείασ. 

Τα ςυγκεκριμζνα περιςτατικά δεν αποτελοφν μεμονωμζνο γεγονόσ αλλά 
μζροσ τθσ ςυνικουσ πρακτικισ επιβολισ εξουςίασ και υπζρβαςθσ των 
αρμοδιοτιτων τουσ τα τελευταία τζςςερα χρόνια. 

Ο ρόλοσ του ςχολικοφ ςυμβοφλου οφείλει να είναι αυτόσ του εμψυχωτι που 
κα ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και κα υποςτθρίηει τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςα ςε ςυνκικεσ παιδαγωγικισ ελευκερίασ. 

Το Δ.Σ δεςμεφεται ότι κα χρθςιμοποιιςει κάκε μζςο (ακόμθ και ζνδικο) 
προκειμζνου να υπεραςπιςτεί τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ από ανάλογεσ 
ςυμπεριφορζσ.  

Δθλϊνουμε πωσ κα ςτακοφμε απζναντι ςε οποιαδιποτε προςπάκεια 
καταςτρατιγθςθσ τθσ παιδαγωγικισ ελευκερίασ και τθσ αυκαίρετθσ και αυταρχικισ 
επιβολισ εξουςίασ . 

Καλοφμε 

Σον Προϊςτάμενο Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ και τον 
Τπουργό να προβοφν άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

Σθ ΔΟΕ να πάρει κζςθ και να καταδικάςει απερίφραςτα τζτοιου είδουσ 
ςυμπεριφορζσ. 

Σουσ υλλόγουσ Π.Ε. ανά τθν επικράτεια να ςτακοφν με αποφάςεισ τουσ 
αλλθλζγγυοι. 
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