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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για τη δίωξη του προεδρείου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ: 
• Καταδικάζει απερίφραστα τη δικαστική δίωξη κατά των µελών του προεδρείου του 
 Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ», ύστερα από 
 µήνυση που κατέθεσε εναντίον τους ο Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ. Γιάννης 
 Παπαγρηγορίου. Αφορµή υπήρξε σχετική συνδικαλιστική ανακοίνωση του παραπάνω 
 εκπαιδευτικού σωµατείου, το Μάιο του 2006, που κατήγγελλε τις αυταρχικές πρακτικές του εν 
 λόγω Συµβούλου κατά εκπαιδευτικού, που είχε την  τόλµη να εκφράσει µαχητικά και 
 τεκµηριωµένα την αντίθεσή  του, τόσο στη διαδικασία εισαγωγής, όσο και στο περιεχόµενο 
 των νέων βιβλίων του ∆ηµοτικού, σε ένα από τα γνωστά δήθεν σεµινάρια, τα οποία 
 οργάνωσαν το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
• ∆ηλώνει ότι οι τροµοκρατικές αυτές πρακτικές, που θυµίζουν την εποχή του 
 επιθεωρητισµού και των πολιτικών διώξεων και επιδιώκουν να στραγγαλίσουν τη 
 συνδικαλιστική και παιδαγωγική ελευθερία και το δικαίωµα λόγου και άσκησης κριτικής, δεν 
 πρόκειται να κάµψουν το αγωνιστικό φρόνηµα των εκπαιδευτικών και του κινήµατός τους και, 
 σε καµιά περίπτωση, να επιβάλουν την «άκρα του τάφου σιωπή» στους µάχιµους 
 εκπαιδευτικούς για τις µονοµερείς, αυταρχικές και αντιεκπαιδευτικές επιλογές του Υπουργείου 
 Παιδείας. Αντίθετα, θα αντιµετωπιστούν και θα αποκρουστούν συλλογικά και µαχητικά. 
• Εγκαλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη σιωπή της, όταν αυτή ισοδυναµεί µε 
 την κάλυψη τέτοιων πρωτοφανών και ακραίων ενεργειών, όπως αυτές του συγκεκριµένου 
 Συµβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την καλεί να πάρει άµεσα θέση και να 
 καταδικάσει κάθε δικαστική προσφυγή και δίωξη που αφορά στην έκφραση διαφορετικής 
 άποψης από τους εκπαιδευτικούς και τα συνδικαλιστικά τους όργανα. 
• Θεωρεί, µαζί µε όλους τους συλλογικούς φορείς της εκπαίδευσης, πως οι απόψεις των 
 ιθυνόντων του Υπουργείου Παιδείας, οφείλουν να στηρίζονται στην παράθεση επιστηµονικών 
 και παιδαγωγικών επιχειρηµάτων, που θα πείθουν και θα εµπνέουν τους εκπαιδευτικούς και 
 όχι στο φόβητρο των διώξεων και των κατασταλτικών µέτρων. 
• Εκφράζει τη συµπαράσταση και την αλληλεγγύη της στους διωκόµενους συναδέλφους 
 και καλεί όλα τα συλλογικά όργανα και τους συναδέλφους σε παράσταση διαµαρτυρίας 
 την Τρίτη 28-04-2009, µέρα που οι διωκόµενοι συνάδελφοι θα δικάζονται στα δικαστήρια 
 Πειραιά (Α΄ τριµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιά). 

Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
∆Ε ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! 

 


