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 Αγ. Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ.: 3 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 
συλλόγου     μας, ΔΟΕ 

 

Θέμα 1:  Στάση εργασίας Τετάρτη 7/12/2016 για συμμετοχή σε συγκέντρωση 
αλληλεγγύης στην συνάδελφο Ελισάβετ Παπαδοπούλου. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για την 

εκπαιδευτικό Παπαδοπούλου Ελισάβετ την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016, στις 10:00 πμ, έξω 

από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Σπινθάρου και Φιλοξένου 2, Λεωφ. 

Βουλιαγμένης 101 – 103, αίθουσα Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4ος όροφος) και κηρύσσει 3ωρη 

στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00 για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 

συναδέλφων στην κινητοποίηση.  

Στην τελευταία γενική συνέλευση του Συλλόγου μας υιοθετήθηκε το παρακάτω ψήφισμα: 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Στις 7.12.2016 ορίστηκε η εκδίκαση της εξέτασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της 

συναδέλφισσας μας, Παπαδοπούλου Ελισάβετ, αιρετής στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας και πρώην 

προέδρου του Συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Μολάων. Ύστερα από 2 χρόνια εκδικάζεται η 

ένστασή της στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Όλα άρχισαν όταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας το 2013, άσκησε δίωξη 

σε βάρος της με βάση τον τότε πειθαρχικό κώδικα, για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός ή 

εκτός υπηρεσίας»! 

Η συναδέλφισσα διώκεται γιατί υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, 

αποκάλυψε τις αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από την τότε διοίκηση, καθώς 

και την άθλια πραγματικότητα των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας τους (κενά, κ.λπ.). 

Η δίωξη αυτή προστέθηκε στη βιομηχανία διώξεων που είχε στηθεί τότε ενάντια σε κάθε 

εκπαιδευτικό που τολμούσε να αντιδράσει στις επιλογές του υπουργείου Παιδείας και της 

κυβερνητικής πολιτικής. Ουσιαστικά με τη δίωξη της Ελ. Παπαδοπούλου βαπτίστηκε 

παράπτωμα η ίδια η συνδικαλιστική δράση.  

Υπενθυμίζουμε σε όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση ότι η συναδέλφισσα Παπαδοπούλου 

Ελισάβετ τιμωρήθηκε με πρόστιμο στέρησης 6 μηνιαίων αποδοχών (7.500 ευρώ) για 

ανάρμοστη ή ανάξια συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας και τέθηκε και σε αναδρομική 

αργία (στέρηση 3.700 ευρώ από τις μηνιαίες αποδοχές της). 

Η πολιτική απόφαση καταδίκης της συναδέλφισσας μας ήταν προαποφασισμένη, καθώς ήταν 

πράξη αντεκδίκησης για τη συνδικαλιστική της δράση και τα εμπόδια που όρθωνε στην 

επιβολή των αντιεκπαιδευτικών μέτρων, η επίθεση στο πρόσωπό της είναι επίθεση σε όλο το 

εκπαιδευτικό κίνημα, αλλά και πράξη τρομοκράτησης όλων των εκπαιδευτικών προκειμένου 

να πετύχουν την υποταγή των εκπαιδευτικών.  

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση στην Ελισάβετ Παπαδοπούλου και δε θα 

επιτρέψουμε να ποινικοποιούνται και να περιστέλλονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των 

εργαζομένων και η συνδικαλιστική τους δράση. Οι αγώνες μας δε θα σταματήσουν αν δεν 

δικαιωθεί η συνάδελφος και αν δεν παύσει κάθε δίωξη σε βάρος της. 

Απαιτούμε την πλήρη αποκατάσταση της, υπηρεσιακή και οικονομική. 
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Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο συμμετέχει στο πειθαρχικό συμβούλιο με 

εκπρόσωπό του, να ψηφίσει την αθώωση της εκπαιδευτικού και συνδικαλίστριας. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα έχει εξολοκλήρου την ευθύνη για την πολιτική και  συνδικαλιστική 

δίωξη της με στόχο να σιωπήσει και να υποταχθεί, για την οποία βαρύνονται και οι προκάτοχοι 

υπουργοί Λοβέρδος και Αρβανιτόπουλος. 

Καλούμε σε μαζική συγκέντρωση όλων των σωματείων, φορέων και εκπαιδευτικών την ημέρα 

εκδίκασης της υπόθεσής της στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Σπινθάρου και 

Φιλοξένου 2, Λ. Βουλιαγμένης) για την πλήρη δικαίωση της συναδέλφου και κηρύττουμε 

τρίωρη στάση εργασίας για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των   συναδέλφων μας στη 

συγκέντρωση. Καλούμε την ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ και την ΑΔΕΔΥ να απαιτήσουν τη δικαίωση της 

συναδέλφου και την κατάργηση όλων των απαράδεκτων νομοθετημάτων σχετικά με το 

Πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. 

Μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1000 υπογραφές στήριξης της συναδέλφισσας 

Παπαδοπούλου Ελισάβετ καθώς και δεκάδες ψηφίσματα Σωματείων και Ομοσπονδιών, με 

αίτημα την παύση κάθε δίωξης σε βάρος της, αποδεικνύοντας έτσι ότι έχει την αμέριστη 

συμπαράσταση των εργαζομένων!  

Η Γ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής» 29/11/2016 στηρίζει την Ελισάβετ 

Παπαδοπούλου, στέκεται αλληλέγγυος δίπλα της και ζητά την παύση κάθε δίωξης της και την 

πλήρη υπηρεσιακή και οικονομική της αποκατάσταση. 
 

Θέμα 2: 6 Δεκέμβρη 2008 – 6 Δεκέμβρη 2016, οχτώ χρόνια από τη δολοφονία 
του Αλέξη Γρηγορόπουλου 
 

Οκτώ χρόνια μετά και όλα είναι όπως τα ξέραμε… 

Οχτώ χρόνια μετά τη στυγνή δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό 

Κορκονέα και την εξέγερση του Δεκέμβρη, όλα μπορεί να μοιάζουν ότι έχουν αλλάξει, αλλά 

στην πραγματικότητα όλα είναι όπως τότε.  

Η νεολαία είναι πιο περιθωριοποιημένη από ποτέ άλλοτε. Τότε ήταν η γενιά των 700 ευρώ, 

τώρα είναι η γενιά των 400 ευρώ, της ανεργίας, της ελαστικής εργασίας και της ξενιτιάς.  

Η αστυνομία παραμένει ένας μηχανισμός τρομοκρατίας και αυθαιρεσίας. Δεν διστάζει να 

δείρει και να ψεκάσει ακόμη και συνταξιούχους. 

Οι χρυσαυγίτες, οι φασίστες και οι ρατσιστές σπέρνουν το μίσος τους προς πάσα κατεύθυνση. 

Η ζωή όλων μας «χάνεται» κάτω από τα μνημόνια και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί τον κόσμο της εργασίας στην οικονομική εξαθλίωση και 

τη νεολαία στην αβεβαιότητα, στη μετανάστευση ή στην ανεργία.    

Στις 6 Δεκέμβρη λοιπόν θα ξαναβγούμε στους δρόμους.  

Γιατί τίποτα δεν άλλαξε. 

Γιατί δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε τον Αλέξη – πώς θα μπορούσαμε άλλωστε;  

Γιατί με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς μας. 

Γιατί η φλόγα της εξέγερσης εξακολουθεί να ζεσταίνει τις καρδιές μας.  

Γιατί όλα συνεχίζονται! Για όλα αυτά και για αυτά που έρχονται! 

Την Τρίτη 6 Δεκέμβρη 2016, ας συναντηθούμε στους δρόμους, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη 

μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αλλά και για να υπερασπίσουμε τη ζωή! 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

                                  


