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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Το 2007 µαθητής του Λυκείου Λευκίµµης Κέρκυρας κρίθηκε ανεπαρκής ως προς 
τη φοίτηση από το σύλλογο διδασκόντων µε 118 απουσίες. Ο κηδεµόνας του προσέφυγε 
στη δικαιοσύνη και το ∆ΕΦ Ιωαννίνων αποφάσισε να συνεχίσει ο µαθητής τη φοίτησή 
του µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Έτσι  ο µαθητής προβιβάστηκε στη Β΄ Λυκείου, 
φοίτησε και προβιβάστηκε στη Γ΄ Λυκείου, όπου και φοιτούσε κανονικά µέχρι τις 
20/2/2009. Τότε, κοινοποιήθηκε στη ∆/νση του σχολείου η απόφαση του διοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την οποία απορριπτόταν η αίτηση του κηδεµόνα. 
Μετά από σχετική αλληλογραφία της ∆/σης του σχολείου  µε τη ∆ιεύθυνση Σπουδών του 
Υπουργείου για το τι πρέπει να κάνει το σχολείο, µε στυγνή δηµοσιοϋπαλληλική 
αδιαφορία και χωρίς ίχνος παιδαγωγικής ευαισθησίας ζήτησαν στο Σύλλογο 
∆ιδασκόντων  να αποφασίσει αν ο µαθητής θεωρηθεί ότι φοιτά φέτος την Α Λυκείου 
ή θα ξεκινήσει τον επόµενο Σεπτέµβρη. 

Αυτή τη στιγµή ο µαθητής ξαναφοιτά στην Α΄Λυκείου ενώ έχει ήδη προσφύγει 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Πέρα από τις δικαστικές αποφάσεις που µε τη γραφειοκρατική καθυστέρησή τους 
περιέπλεξαν ακόµα περισσότερο την κατάσταση, τίθεται  το εξής ζήτηµα: από 
παιδαγωγική σκοπιά και µόνο, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγµή ένας µαθητής να 
εξοντώνεται κυριολεκτικά επιστρέφοντας στην Α΄ Λυκείου για να φοιτήσει στο σχολείο 
για δύο ακόµη χρόνια, τη στιγµή, που διανύει την Γ΄ Λυκείου και περιµένει να 
αποφοιτήσει. Το παιδί αυτό τιµωρείται πολύ περισσότερο τώρα από ότι µε την πριν από 
δυο χρόνια απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. 
Επειδή πιστεύουµε ότι, όταν οι διοικητικές πράξεις και αποφάσεις ακολουθούν στενά το 
γράµµα του νόµου απογυµνωµένες από παιδαγωγική ευαισθησία δεν οδηγούν σε καµιά 
περίπτωση σε απονοµή δικαιοσύνης και αφήνουν πίσω τους πολύ περισσότερα  
τραύµατα αντί να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο σχολείο, επειδή ως δάσκαλοι, 
θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό οι µαθητές µας να φεύγουν από το σχολείο έχοντας 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους, ζητάµε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να 
δώσει άµεσα λύση στο προκύψαν ζήτηµα.  
 

 
 



 


