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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                             ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.  

“Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΑΘΕΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ 

του Νικήτα Τσιρίγου,  

Προέδρου του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” 

εκλεγμένου με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι ο ρόλος των παρατάξεων που συγκροτούν 

το Δ.Σ. ενός πρωτοβάθμιου σωματείου εκπαιδευτικών, πρέπει να είναι ενωτικός 

και μέσα από μια εποικοδομητική ζύμωση διαφορετικών απόψεων, να υπηρετεί 

τα συμφέροντα των μελών του και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα. 

Διαφορετικές προσεγγίσεις πρέπει να υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Σε 

καμιά περίπτωση όμως τα μέλη του Δ.Σ. δεν πρέπει να αναλώνονται σε 

ανούσιες αντιπαραθέσεις και απαξιωτικές ανακοινώσεις μεταξύ τους.  

Προσωπικά, η εμπάθεια, το μίσος και η ευτέλεια ήταν πάντοτε ξένα από 

την συμπεριφορά μου απέναντι σε συναδέλφους-συνδικαλιστές. Σεβόμενος την 

ιδιότητα μου ως Πρόεδρος του Συλλόγου στη διάρκεια της θητείας μου, εν 

γνώσει μου, δεν έδωσα ποτέ μεγαλύτερη έκταση σε προκλήσεις και ψεύδη, με 

μοναδικό σκοπό να διαφυλάξω το κύρος του σωματείου μας. 

Οι καιροί άλλαξαν, αλλά δυστυχώς, διαπιστώνω ότι για κάποιους οι 

νοοτροπίες παρέμειναν οι ίδιες… 

Δε μπορώ να δεχτώ όμως οι συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ να λένε τόσο 

απροκάλυπτα ψέματα στα μέλη του Συλλόγου μας για εμένα προσωπικά 

και γι αυτό επιτρέψτε μου να τους απαντήσω. 

 Αναγκάζομαι να το κάνω, γιατί η συγκεκριμένη παράταξη σε 

ανακοινώσεις της το τελευταίο διάστημα, με προκλητικό  και ανακριβές 

περιεχόμενο, προχωρά σε μια συστηματική και μεθοδευμένη προσωπική 

επίθεση προς το άτομό μου! 



 

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, εκλεγμένος με την παράταξη της 

ΔΙΕΞΟΔΟΥ, Νίκος Παπασπύρου, “ξυπνώντας” από μια συνδικαλιστική χειμερία 

νάρκη μακράς διάρκειας, η οποία επί μήνες αναλωνόταν σε μερικά σπασμωδικά 

“συμφωνώ” σε σχέδια ανακοινώσεων της Α.Σ.Ε. και “δε συμφωνώ” σε 

σχέδια ανακοινώσεων της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. προς το Δ.Σ., το τελευταίο δεκαήμερο 

βρίσκεται σε παραληρηματική κατάσταση!  

Απαντώ λοιπόν στη παράταξη της ΔΙΕΞΟΔΟΥ και στον Αντιπρόεδρο του 

Συλλόγου μας Νίκο Παπασπύρου. 

 Ορισμός ως Πειραματικά του 1ου Νηπιαγωγείου & του 1ου Δημοτικού 

Χαλανδρίου – Παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/νση - Δευτέρα 17/5 

 

1. Ποτέ δεν ενημέρωσε η παράταξη σας, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, το Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας για τον ορισμό των Πειραματικών σχολείων του Χαλανδρίου. 

2. Καμία ανακοίνωση δεν καταθέσατε,  όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, στο Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας για τον ορισμό των Πειραματικών σχολείων του Χαλανδρίου. 

3. Αντί να προτείνετε, όπως θα ήταν συνδικαλιστικά ορθό, σε όλες τις 

παρατάξεις του Συλλόγου μας να επισκεφτούμε ως Δ.Σ. τα συγκεκριμένα 

σχολεία για να ενημερώσουμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, “τρέξατε”, για 

να προλάβετε να επιδείξετε εκ του πονηρού τον ρόλο σας ως ”προστάτη 

των εκπαιδευτικών” μη σας προλάβει κανένας άλλος.  

4. Χωρίς να σεβαστείτε τους συναδέλφους των σχολείων οι οποίοι απεργούσαν 

από τα καθήκοντά τους με στάση εργασίας και οι οποίοι αγωνιούσαν να 

λάβουν πειστικές απαντήσεις από τον Διευθυντή εκπαίδευσης στα ερωτήματα 

που του έθεταν, καταφύγατε σε μια άνευ προηγουμένου αήθη και με 

πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς επίθεση εναντίον του, τινάζοντας στον αέρα 

την διαμαρτυρία και προκαλέσατε την αποχώρησή του. 

Εξηγείστε μας για ποιο λόγο από τη στιγμή που μπήκαμε στο γραφείο του 

Δ/ντη,  το μέλος του Συλλόγου μας και του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Σταυροπούλου 

Μάγια, κατέγραφε με το κινητό της την “σκηνοθετημένη σας 

παράσταση” εναντίον του Δ/ντη εκπαίδευσης, ο οποίος εμβρόντητος της 

ζητούσε συνεχώς να σταματήσει (σε αυτές τις περιπτώσεις οι κάμερες 

επιτρέπονται;…)  

5. Δώστε μας μια πειστική απάντηση γιατί πρέπει να στοχοποιείται από εσάς, ο 

Διευθυντής του 1ου Χαλανδρίου επειδή υπήρξε συνδικαλιστής της 

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., είναι μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και στήριξε αγόγγυστα σε όλη 

τη διάρκεια της πανδημίας το εγχείρημα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. 

6. Λέτε επί λέξει ότι: “για τη  Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πάνω από την προάσπιση των 

συμφερόντων των εκπαιδευτικών είναι η σθεναρή υποστήριξη των 

δημοτικών αρχών που στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική”, ενώ την ίδια 

στιγμή δεν ενοχλείστε από άλλους Δημάρχους, όπως ο Δήμαρχος 



 

Χαλανδρίου, ο οποίος στηρίζει ξεκάθαρα την “κυβερνητική πολιτική” για 

τον ορισμό των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου ως Πειραματικά. 

 

 Τοποθέτηση καμερών στο 2ο & 3ο Δημοτικό Χολαργού – 

Συγχωνεύσεις τμημάτων 

 

Κύριε Παπασπύρου, 

 

1. Είστε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας στα σχολεία Παπάγου – 

Χολαργού; ναι ή όχι; 

2. Είστε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας στη Δ.Ε.Π. Παπάγου – 

Χολαργού; ναι ή όχι; 

3. Οφείλατε από τις θέσεις αυτές να έχετε ενημερωθεί ΠΡΩΤΟΣ για το θέμα 

της τοποθέτησης καμερών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Χολαργού; ναι ή όχι; 

4. Γνωρίζετε ότι ο Σύλλογος Γονέων, έχει αποστείλει email στον Σύλλογό μας 

και για ένα άλλο σοβαρό θέμα, την συγχώνευση τμημάτων του 2ου 

Χολαργού, το οποίο αποκρύπτετε επιμελώς γιατί έχετε “λερωμένη τη φωλιά 

σας”; 

Επισημαίνω ότι το θέμα της συγχώνευσης τμημάτων του 2ου Δημοτικού 

Χολαργού, έχει προκύψει και από την δική σας θετική εισήγηση στη 

Δ.Ε.Π., για την αλλαγή ορίων των σχολείων του Χολαργού. Σας θυμίζω δε, 

ότι στην από κοινού επίσκεψή μας στο 2ο & 3ο Χολαργού συζητώντας με τους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς, προσπαθήσατε επιμελώς να αποποιηθείτε τις 

ευθύνες σας. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Έχει περάσει πλέον η εποχή, που η ΔΙΕΞΟΔΟΣ, από ρόλο εισαγγελέα 

δίκαζε, καταδίκαζε και κατήγγειλε κάθε έναν που διαφωνούσε μαζί της.  

Ο δημοκρατικός διάλογος και η πολιτισμένη αντιπαράθεση, είναι έννοιες 

ασύμβατες με το ιδεολογικό νεφέλωμα το οποίο εκπέμπουν. 

Σε κάθε προσπάθεια από μέρους τους διαστρέβλωσης της 

αλήθειας, θα παίρνουν τις ανάλογες απαντήσεις. 

με εκτίμηση, 

Νικήτας Τσιρίγος 

Πρόεδρος Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” 

εκλεγμένος με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε 

 


