
 

     

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

τον Υπουργό Εσωτερικών 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

 

Θέμα: «Μήνυση κατά της Προέδρου Ένωσης Γονέων Κορυδαλλού» 

 

Την Τρίτη 15/9/2020, στο Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά εκδικάζεται η μήνυση που 

κατέθεσε ο κ. Ιωάννης Πάχος, πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού 

Κορυδαλλού και Δημοτικός Σύμβουλος, εναντίον της Προέδρου της Ένωσης Γονέων 

Κορυδαλλού, κ Άννας Τζαβαλή. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Κορυδαλλού, ο κ Πάχος μήνυσε την 

Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων επειδή ανέγνωσε, ως όφειλε, επιτελώντας τον θεσμικό της 

ρόλο, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου 

μεταξύ άλλων υπήρχε η εξής φράση που οδήγησε στη μήνυση " Επίσης έγινε ανοιχτή 

ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. Πάχο για διπλοεγγραφές που οδήγησε 

και αυτό στην παραίτησή του από Πρόεδρο της ΣΕ Β/βάθμιας Εκπαίδευσης." 

 

Πληθώρα δημοσιευμάτων, το 2018, έκαναν εκτενή αναφορά στο θέμα της παραίτησης "για 

προσωπικούς λόγους" του κ Πάχου, συσχετίζοντας σαφώς την παραίτηση με τη δημόσια 

παραδοχή του κ Πάχου, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με γραπτό κείμενο 

που ο ίδιος συνέταξε, διάβασε και κατάθεσε στα πρακτικά, ότι επί ημερών του στη Σχολική 

Επιτροπή,  υπήρξαν διπλοεγγραφές και άλλες σοβαρότατες διαχειριστικές και διοικητικές 

ατασθαλίες. 

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι εισηγήσεις συνιστούν δημόσια έγγραφα στο 

πλαίσιο της δημοκρατίας και της διαφάνειας, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να γνωρίζει και 

να κρίνει κάθε μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δράση του.  
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Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση ο κ Πάχος να επέλεξε να μηνύσει μονάχα την Πρόεδρο 

της Ένωσης Γονέων Κορυδαλλού, αντί να λύσει το θέμα στο πλαίσιο των διαδικασιών που 

υπάρχουν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί κάτι τέτοιο θα συνιστούσε απόπειρα 

φίμωσης και εκφοβισμού του γονεϊκού κινήματος, αλλά και γενικότερα όλων των 

συλλόγων και των συλλογικοτήτων. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο περιστατικό; 

2. Ποιο είναι το αδίκημα της κας Τζαβαλή, η οποία ανέγνωσε στην Ένωση Γονέων 

Κορυδαλλού, όπου είναι Πρόεδρος, την εισήγηση της Ένωσης στη Γενική 

Συνέλευση του Δεκεμβρίου του 2018, η οποία υπάρχει κατατεθειμένη στα πρακτικά 

του ΔΣ; 

3. Έγιναν προσπάθειες εκ μέρους του κ Πάχου να λυθεί το θέμα προτού κατατεθεί 

μήνυση; 

4. Ο κ Πάχος εξέφρασε ένσταση κατά της συγκεκριμένης φράσης που υπάρχει στην 

εισήγηση και ζήτησε την ανασκευή ή διαγραφή της κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης του ΔΣ και αν ναι, έχει καταγραφεί στα πρακτικά;  

5. Έχουν κατατεθεί από τον κ Πάχο μηνύσεις και εναντίον των ΜΜΕ που φιλοξένησαν 

ολόκληρα άρθρα την εποχή εκείνη, κάνοντας σαφείς αναφορές και συσχετισμούς 

των λόγων παραίτησής του με τις διπλοεγγραφές και τις λοιπές διαχειριστικές 

ατασθαλίες;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




