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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ 
  
Θέµα: Δίκη του αιρετού, Παντελή Βαϊνά, και παραποµπή του στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο 
 
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
 
Όπως γνωρίζετε ο αιρετός στο ΠΥΣΠΕ της Γ΄Αθήνας, Παντελής Βαϊνάς, έχει µηνυθεί 

από υποψήφιο διευθυντή, τον κ. Χαρ. Αλεξανδράτο, γιατί κατά τις κρίσεις διευθυντών το 
2011 τον είχε βαθµολογήσει αρνητικά. Θυµίζουµε ότι η αρνητική βαθµολογία υπήρξε διότι 
εναντίον του υποψηφίου υπήρχαν, από Συλλόγους της Γ΄Αθήνας, καταγγελίες για 
αντισυναδελφική συµπεριφορά. 
Δυστυχώς στην υπόθεση υπάρχουν εξελίξεις: 

- Ενώ η εισαγγελέας Πληµµελειοδικών έκρινε ως αβάσιµη τη µήνυση του κ. Χαρ. 
Αλεξανδράτου και έθεσε το φάκελο στο αρχείο, ο κ. Αλεξανδράτος έκανε αίτηση  
ανάκλησης της απόφασης. Αποτέλεσµα αυτής της ανάκλησης είναι, ενώ δεν υπάρχει 
κανένα νέο στοιχείο, ο Εφέτης Εισαγγελέας χρησιµοποιώντας ένα εντελώς αντίθετο 
σκεπτικό από αυτό της Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών, να συντάξει κατηγορητήριο, να 
ασκήσει δίωξη κατά του αιρετού Παντελή Βαϊνά για "παράβαση καθήκοντος και 
κατάχρηση εξουσίας" και να ορίσει τακτική δικάσιµο για τις 19 Γενάρη του 2015.  
- Επίσης κατά περίεργο τρόπο το Υπουργείο µε έγγραφό του ζητά από τη Γ΄Δ/νση Π.Ε. 
Αθήνας να ζητήσει από τον Εισαγγελέα το φάκελο µε το κατηγορητήριο για να παραπέµψει 
προφανώς το συνάδελφο στο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε ανοικτές όλες τις πιθανότητες. 

   Για εµάς είναι σαφές πια ότι σε µια περίοδο διαρκούς ποινικοποίησης των αγώνων, σε 
µια περίοδο που εξαιτίας του νέου, απαράδεκτου, πειθαρχικού δικαίου έχουµε πολλαπλά 
κρούσµατα άδικων διώξεων, οι µηνύσεις, οι αγωγές και οι διώξεις σε βάρος των αιρετών 
του κλάδου εντάσσονται σε µια γενικότερη προσπάθεια καταστολής της συνδικαλιστικής 
δράσης. Καλούµε την Οµοσπονδία µας και την ΑΔΕΔΥ να σταθούν αλληλέγγυα στο 
πλευρό του αιρετού Π. Βαϊνά. Αυτό εξάλλου απαιτούν οι χιλιάδες υπογραφές των 
εκπαιδευτικών (της Γ΄Αθήνας και άλλων περιοχών της χώρας) καθώς και τα εκατοντάδες 
ψηφίσµατα συµπαράστασης από Συλλόγους Γονέων, εκπαιδευτικά-εργατικά σωµατεία, 
Δήµους, πολιτικούς φορείς κ.ά που έχουν ήδη συγκεντρωθεί υπέρ του.  

- Ζητάµε να σταµατήσουν τώρα οι µηνύσεις και οι διώξεις. Να αθωωθεί ο αιρετός, 
Παντελής Βαϊνάς.  

- Ζητάµε από τη Δ.Ο.Ε. και την ΑΔΕΔΥ να στηρίξουν τον συνάδελφο 
συνδικαλιστικά, οικονοµικά και νοµικά.  

- Η ΔΟΕ και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών να οργανώσουν παράσταση διαµαρτυρίας 
στο Υπουργείο Παιδείας για να σταµατήσει η πειθαρχική δίωξη στις 21 Γενάρη 2015. 



Όσοι σπέρνουν ανέµους, θα θερίσουν θύελλες. Όσοι νοµίζουν ότι µπορούν να 
τσακίζουν εκπαιδευτικούς και να τους τυλίγουν σε µια κόλλα χαρτιού γελιούνται. Το 
εκπαιδευτικό κίνηµα όχι µόνο δεν τροµοκρατείται, αλλά θα βάλει κι ένα τέλος σε αυτές 
τις πρακτικές που στοχεύουν στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. 
 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ 
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