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Θέμα: Αλληλεγγύη στη συναδέλφισα Ψαράκη Θεοδώρα
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ανταποκρινόμενο στην έκκληση του ΣΔ του Γυμνασίου Μοιρών,
αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας της δοκιμαζόμενης συναδέλφου Ψαράκη Θεοδώρας
με 1000 ευρώ, και καλεί όσους συναδέλφους επιθυμούν, να συνεισφέρουν στους αναγραφόμενους
λογαριασμούς. Ακολουθεί η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:
“Ο Σ.Δ. του Γυμνασίου Μοιρών συμπαραστέκεται στη συναδέλφισσα αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ψαράκη Θεοδώρα (κλάδου ΠΕ04.05 – Βιολόγος) η οποία περνά μια δύσκολη δοκιμασία, λόγω σοβαρού
προβλήματος υγείας της βρεφικής ηλικίας (18 μηνών) κόρης της. Ειδικότερα, λόγω αδυναμίας
αντιμετώπισης της πάθησης στην Ελλάδα (ρετινοβλάστωμα δεξιού οφθαλμού) το βρέφος χρειάζεται να
μεταβεί στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε ειδικές θεραπείες αποκατάστασης σε εξειδικευμένο
νοσοκομείο στην Λωζάννη της Ελβετίας. Στη συνέχεια, απαιτείται να επισκέπτεται μία φορά τον μήνα, για
τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια, το συγκεκριμένο νοσοκομείο προκειμένου να υποβάλλεται σε
θεραπείες αποκατάστασης της υγείας του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε ότι το οικονομικό κόστος είναι
δυσβάστακτο ή μάλλον απαγορευτικό για ένα εκπαιδευτικό. Απευθύνουμε το παρόν αίτημά μας προς το
ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με την πεποίθηση πως η πραγματική δύναμη ενός σωματείου είναι η
αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στα μέλη του, ώστε: 1) Να στηριχτεί οικονομικά η
συνάδελφος από το ταμείο αλληλεγγύης του Σωματείου και 2) Να σταλεί από το Σωματείο σε όλα τα
σχολεία επιστολή με την παράκληση να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια της οικογένειας της
συναδέλφου, Ψαράκη Θεοδώρας.
Όσοι εκπαιδευτικοί ή Σύλλογοι Εκπαιδευτικών θέλουν να προσφέρουν οικονομικά κάποιο ποσό, μπορούν
να το καταθέσουν στους παρακάτω λογαριασμούς :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : Ψαράκη Θεοδώρα του Κων/νου
ΤΡΑΠΕΖΑ : ΕΘΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 755/608697-70
ΙΒΑΝ: GR 2001107550000075560869770
ΤΡΑΠΕΖΑ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 6912-132757-055
ΙΒΑΝ: GR 1801719120006912132757055
Ευελπιστούμε ότι οι ενέργειες σας θα στείλουν ένα μήνυμα συμπαράστασης και
αλληλεγγύης στη συνάδελφο, Ψαράκη Θεοδώρα.
Τέλος, κρίνουμε απαραίτητο να συνεχιστεί ο αγώνας για τις άδειες των αναπληρωτών που δεν έχουν τα
ίδια δικαιώματα σε άδειες με τους μόνιμους συναδέλφους τους.
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