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Η Β΄ ΔΛΜΔ Πειραιά σιοθεηεί ηο ψήθιζμα ηοσ ζσλλόγοσ καθηγηηών ηοσ 2οσ ΓΔ 
Κορσδαλλού (ΓΔ θσλακών) για ηον μαθηηή Γημήηρη Βαρβαρέζο 
 
 
   Ζ Β΄ ΔΛΜΔ Πεηξαηά πηνζεηεί θαη ππνγξάθεη ην ςήθηζκα ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ θαη 
θαζεγεηξηώλ ηνπ 2νπ ΓΔ Κνξπδαιινύ (ΓΔ θπιαθώλ). πκπαξαζηεθόκαζηε ζηνλ αγώλα ηνπ 
καζεηή Γεκήηξε Βαξβαξέζνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαγσγή ηνπ ζε άιιν 
θαηάζηεκα θξάηεζεο, γεγνλόο πνπ ζα έρεη ζπλέπεηεο αληηπαηδαγσγηθέο ηόζν γηα ηνλ ίδην όζν θαη 
γηα ηνπο άιινπο καζεηέο ηνπ ΓΔ. 
  

 «Ο ύιινγνο θαζεγεηώλ ηνπ 2νπ ΓΔ Κνξπδαιινύ (Καηάζηεκα Κξάηεζεο Κνξπδαιινύ) 
εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηε δνθηκαζία πνπ πεξλάεη ν καζεηήο Γεκήηξεο 
Βαξβαξέζνο. 

Ο Γεκήηξεο απνθνίηεζε από ην ΓΔ κε άξηζηα ην 2016, αθήλνληαο ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο 
ηόζν γηα ηηο επηδόζεηο ηνπ όζν θαη γηα ηνλ ραξαθηήξα, ην ήζνο, ηελ επγέλεηα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη 
ηε δηάζεζή ηνπ γηα πξνζθνξά. Σηο επόκελεο δύν ζρνιηθέο ρξνληέο ζπλέρηζε ζην Λύθεην σο θαη’ 
ηδίαλ δηδαρζείο, όπνπ θαη αξίζηεπζε ζηελ Α’ θαη ζηε Β’ Λπθείνπ, κειεηώληαο ζπλήζσο κόλνο ηνπ 
θαη κεξηθέο θνξέο κε ηε ζπλδξνκή εζεινληώλ εθπαηδεπηηθώλ. Σε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά βξίζθεηαη 
ζηε Γ’ Λπθείνπ θαη ζε ιίγνπο κήλεο ζα δηεθδηθήζεη κε αμηώζεηο ηελ είζνδό ηνπ ζε ΑΔΗ θαη ζηε 
ζρνιή πνπ δηαθαώο επηζπκεί. 

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ελειίθσλ ηδηαίηεξα ζε ρώξνπο όπσο νη θπιαθέο, έρεη πνιιαπιέο 
πηπρέο. Ζ πην ζεκαληηθή θαη απαηηεηηθή είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο επηζπκίαο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ε θαηάθηεζε γλσζηαθώλ ζηόρσλ από ηνπο καζεηέο. Ο Γεκήηξεο ηα πέηπρε όια απηά θαη 
νη θαζεγεηέο πνπ είρε όια απηά ηα ρξόληα κπνξνύλ λα πεξεθαλεύνληαη δηθαίσο θαη ρσξίο ίρλνο 
κεηξηνθξνζύλεο όηη πέηπραλ σο Γάζθαινη. 

Πξηλ ιίγεο κέξεο κάζακε όηη ζα απνκαθξπλζεί από ηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ παίξλνληαο 
κεηαγσγή γηα θάπνην άιιν θαηάζηεκα θξάηεζεο. Θεσξνύκε όηη ε αιιαγή απηή είλαη 
αληηπαηδαγσγηθή θαη ζα επηδξάζεη πνιιαπιώο ζηελ αμηέπαηλε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ώζηε, 
κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο εμέιημεο θαη κόξθσζεο λα μεθύγεη από ην θνηλσληθά θαζνξηζκέλν 
κέιινλ πνπ επηθπιάζζεηαη ζε όζνπο απνθπιαθίδνληαη. Θεσξνύκε όηη ε απνκάθξπλζή ηνπ από 
ηνπο θαζεγεηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδόηαλ αιιά θαη από ην ζρνιείν όπνπ δαλεηδόηαλ βηβιία, 
αληάιιαζε απόςεηο θαη έιπλε απνξίεο, ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ καζεζηαθή ηνπ πνξεία. Θα 
ηνλ γεκίζεη ζιίςε, ζα απνγνεηεπηεί θαη ν κεγάινο θόβνο καο είλαη κήπσο παξαηηεζεί.   

Δπίζεο απηή ε απνκάθξπλζή ηνπ έξρεηαη λα καηαηώζεη θαη ζηα κάηηα ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ 
καο ηα όζα κε ηόζν θόπν πξνζπαζνύκε λα κεηαδώζνπκε γηα ηελ αμία ηεο κόξθσζεο. 

Δπειπηζηνύκε ινηπόλ πσο δελ ζα βηώζεη δηάςεπζε ηεο έσο ηώξα πξνζπάζεηάο ηνπ θαη ζα ηνπ 
επηηξαπεί λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηε δεύηεξε επθαηξία πνπ δίλεη ε Πνιηηεία». 

 

                                                        Κορυδαλλός, 28/09/2018 

                                                        Αρ. Πρωτ: 43 

                                Προς: -  Δθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο  

                                           Δθπαίδεπζεο Κνξπδαιινύ. 
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Ο ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΣΟΤ 2οσ ΓΔ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 

ΚΟΤΣΟΤΛΑ ΠΑΓΩΝΑ, θνηλσληνιόγνο 

ΚΟΝΣΑΞΖ ΔΛΔΝΖ, θηιόινγνο 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, καζεκαηηθόο 

ΜΑΤΡΟΤΛΔΑ ΔΤΑΝΘΗΑ, ρεκηθόο 

ΓΑΛΛΟΠΟΤΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ, θπζηθόο 

ΕΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, πιεξνθνξηθή 
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