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       ΠΡΟΣ: 

- το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Α’ Αχαϊας  
- τα µέλη του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων του Γυµνασίου 
Λάππα Αχαϊας 

- τον Περιφερειακό ∆/ντή Εκπ/σης 
∆υτ. Ελλάδας 
κ. Θεόδ. Μπίρµπα 

       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων κ. Μ. Γιαννάκου  
- Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων κ. Γ. Καλό 
 

 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του στις 26/10/2004 συζήτησε τα 
πρόσφατα περιστατικά παρεµπόδισης, σε ορισµένες περιπτώσεις, αλλοδαπών 
µαθητών/τριών να παρελάσουν ως σηµαιοφόροι κατά την παρέλαση της Εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και αποφάσισε: 
 

• Καταδικάζει απερίφραστα κάθε ρατσιστική και µισαλλόδοξη πρακτική που 
απειλεί να δηλητηριάσει το χώρο του σχολείου. Ο ανοιχτός ή ο λανθάνων 
ρατσισµός και η ξενοφοβία βρίσκουν απολύτως αντίθετη την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Καλούµε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους µαθητές να 
περιφρουρήσουν το στοιχειώδες και αυτονόητο δικαίωµα όλων των µαθητών 
και µαθητριών να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου 
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. Καλούµε, επίσης, την Πολιτεία να πάρει 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πλήρη και οµαλή ένταξη των παιδιών των 
µεταναστών στα σχολεία και τη στήριξη της εκπαιδευτικής τους πορείας. 

• Καταγγέλλει τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας κ. 
Μπίρµπα, ο οποίος ενεργώντας αντίθετα προς την κείµενη νοµοθεσία, µε 
σχετικό έγγραφό του, το οποίο ζητούµε να ανακληθεί αµέσως, ουσιαστικά 
ενθάρρυνε παρεµβάσεις µεµονωµένων πολιτών στο έργο του σχολείου, οι 
οποίες αλλοιώνουν και κακοποιούν το περιεχόµενο της παρεχόµενης 
δηµοκρατικής παιδείας στη χώρα µας.  

• Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, ανταποκρινόµενο στο αίτηµα των συναδέλφων – µελών 
του Συλλόγου διδασκόντων του Γυµνασίου Λάππα Ν. Αχαϊας, ενηµερώνει ότι 
µε βάση το Π.∆. 104/79 άρθρ. 2 (ΦΕΚ23Α) η 28η Οκτωβρίου είναι ηµέρα 
αργίας των Γυµνασίων και Λυκείων. Συνεπώς, δεν προκύπτει συµβατική 
υποχρέωση για συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε οποιαδήποτε εκδήλωση του 
σχολείου κατά την ηµέρα αυτή.  

• Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, τέλος, αποφάσισε κλιµάκιό του να επισκεφθεί το 
Γυµνάσιο Λάππα Ν. Αχαϊας για να καταδείξει την ενεργή συµπαράσταση και 
αλληλεγγύη της Οµοσπονδίας µας στην µαθήτρια Αλβανικής καταγωγής που 
διακρίθηκε για τις επιδόσεις της.  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


