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Να αθωωθεί οριστικά και αμετάκλητα ο συνάδελφος Νικόλας 

Γαλιατσάτος 

Άρχισαν τα όργανα… Η πειθαρχία του συνάδελφου Νίκου Γαλιατσάτου ως αιρετού 

στην απόφαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ, να μην ψηφίσει υπέρ απόλυσης συναδέλφισσας 

αλλά να κάνει δεκτή την παραίτησή της, έχει «αμειφθεί» με μία δίωξη η οποία 

διαρκεί περίπου 5 χρόνια. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ καταγγέλλει την επικαιροποίηση της 

δίωξης ενάντια στο συνάδελφο Νικόλα Γαλιατσάτο, από το Διοικητικό Εφετείο 

Αθήνας, η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο που επιδόθηκε την Παρασκευή 7 

Δεκέμβρη. Το εν λόγω Διοικητικό Δικαστήριο, θεώρησε τον εαυτό του αναρμόδιο να 

αποφανθεί και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο των 

Ιωαννίνων. Η όλη διαδικασία έχει κινηθεί από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 

κ. Ρακιτζή, ο οποίος, προσβάλλοντας κατ’ επανάληψη τις αθωωτικές για το 

συνάδελφο αποφάσεις (σε ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης, ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων 

και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό), αποσαφηνίζει το τι θεωρεί το κράτος ως επιορκία. 

Αναρωτιόμαστε: ο τόσο εμβριθείς περί των νόμων κ. Ρακιτζής δε γνώριζε την 

αναρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου των Αθηνών; 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει πως το δόρυ του νέου 

πειθαρχικού δικαίου και η ένταση του αυταρχισμού θα στραφούν πριν απ’ όλα 

ενάντια στην οργανωμένη συνδικαλιστική δράση. Αυτό επιβεβαιώνει και η συνέχιση 

της ποινικής δίωξης του συνάδελφου Μαντζουράτου, επειδή συμπαραστάθηκε στους 

εργαζόμενους στα σπήλαια της Σάμης. Είναι σίγουρο ότι στην ίδια κατεύθυνση θα 

ανοίξουν άμεσα και άλλα ζητήματα, στο πλαίσιο "της νέας αντίληψης περί 

δικαίου"«είσαι ένοχος, μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητά σου»...  Η καμπάνα τελικά 

χτυπάει για κάθε συνάδελφο, αφού πλέον τίθεσαι σε διαθεσιμότητα με μια απλή 

αναφορά… 

       Να μην περάσει η τρομοκρατία και ο αυταρχισμός. 

       Να αθωωθεί οριστικά και αμετάκλητα ο συνάδελφος Νικόλας Γαλιατσάτος. 

  Να καταργηθεί ο νόμος για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις εκπαιδευτικών 

και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. 
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