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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αύριο Τετάρτη 11-1-06 συζητείται στο ΑΠΥΣ∆Ε Αττικής ή «εντολή» της
Υπουργού Παιδείας για καθαίρεση της ∆/ντριας του 1ου Πειραµατικού Γυµνασίου
Αθηνών.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει, για άλλη µια φορά, την έντονη αντίθεση
ολόκληρου του εκπαιδευτικού κόσµου της χώρας στο νέο κρούσµα άδικης και
αυθαίρετης πειθαρχικής δίωξης, αυτή τη φορά σε βάρος της ∆ιευθύντριας του 1ου
Πειραµατικού Γυµνασίου Αθηνών, επειδή τήρησε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις
περί εγγραφής µαθητών στα Πειραµατικά Σχολεία και µάλιστα µε τη σύµφωνη γνώµη
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων του σχολείου της!!
Καλούµε την Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει την απόφασή της, µε
βάση την οποία κινήθηκε η πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ανωτέρω
∆ιευθύντριας.
Εκτιµάµε ότι αυτοί που πρέπει να ελεγχθούν και να διωχθούν, ίσως όχι µόνο
πειθαρχικά, είναι όλοι όσοι άσκησαν και ασκούν πιέσεις προς τη ∆/νση και το
Σύλλογο ∆ιδασκόντων του 1ου Πειραµατικού Γυµνασίου Αθήνας, για να εγγραφούν
ρουσφετολογικά στο σχολείο αυτό επιπλέον µαθητές κατ’ αντίθεση προς τις
διατάξεις της υφιστάµενης σχετικής νοµοθεσίας (Π.∆. 338/1982). Όλοι οι παραπάνω
όφειλαν να γνωρίζουν ότι η στάση τους αυτή αντιβαίνει ευθέως προς την έννοια της
χρηστής διοίκησης και της νοµιµότητας, που υποχρεώνονται, κυρίως και αυτοί, να
υπηρετούν υποδειγµατικά!
Επιπλέον, θεωρούµε απαράδεκτη την ανοίκεια και αλαζονική στάση της
Υπουργού Παιδείας, η οποία δεν καταδέχθηκε να συναντηθεί µε µέλη του ∆.Σ. της
ΟΛΜΕ προκειµένου να ενηµερωθεί για τη θέση του κλάδου µας επί του παραπάνω
θέµατος δηλώνοντας, µάλιστα, ότι δεν «έχει να συζητήσει τίποτα» µε τους
εκπροσώπους των 90.000 εκπαιδευτικών και ότι «το λόγο πλέον τον έχει το αρµόδιο
Πειθαρχικό συµβούλιο (ΑΠΥΣ∆Ε Αττικής)»! Εκφράζουµε, επίσης, την έντονη
αντίθεσή µας στις απαξιωτικές αναφορές που, περιλαµβάνονται στο έγγραφο της
Υπουργού Παιδείας για το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών και για τα
συλλογικά όργανα των γονέων και των µαθητών.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους αλλά και όλους τους
φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να στηρίξουν τη διωκόµενη συνάδελφο για να
σταµατήσουµε µε τη δράση µας την πρακτική του κλιµακούµενου αυταρχισµού,
της αυθαιρεσίας και της καταστρατήγησης διατάξεων της εκπαιδευτικής
νοµοθεσίας που ακολουθεί η ∆ιοίκηση υπό την καθοδήγηση και ενθάρρυνση της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ.
Συγκεκριµένα, καλούµε τα µέλη των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ Λεκανοπεδίου στη
συγκέντρωση που πραγµατοποιεί η Ε΄ ΕΛΜΕ Αθήνας µαζί µε τους φορείς των
γονέων και µαθητών την Τετάρτη, 11/1/06 και ώρα 11 π.µ. στα Γραφεία της
Περιφερειακής ∆/νσης Εκπ/σης Αττικής (Τσόχα 15 – 17).
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας για την Τετάρτη 11/1/06
τις 4 πρώτες ώρες του πρωινού κύκλου λειτουργίας των σχολείων της Ε΄ΕΛΜΕ
Αθήνας για να διευκολύνει την συµµετοχή των συναδέλφων στη συγκέντρωση.
Τέλος, καλούµε τα αιρετά µέλη του ΑΠΥΣ∆Ε Αττικής και γενικότερα όλα
τα µέλη το να στηρίξουν τη συνάδελφο, υλοποιώντας τις αποφάσεις των
συνδικαλιστικών οργάνων, ώστε να σταµατήσει άµεσα κάθε δίωξή της.

