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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για τη συνεργασία της ∆/ντριας του Ενιαίου Λυκείου Τριανδρίας µε ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη και ριζική αντίθεσή του στην 
πρακτική της διευθύντριας του Λυκείου Τριανδρίας, η οποία διατηρεί στενή 
συνεργασία µε τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Η συνεργασία αυτή, που 
πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένες ενέργειες, φθάνει σε επίπεδο πρόκλησης και 
αποτελεί από τα πράγµατα διαφήµιση των συγκεκριµένων εκπαιδευτηρίων στους 
γονείς και µαθητές του Λυκείου Τριανδρίας αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. 
 Η διευθύντρια του Λυκείου Τριανδρίας στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας 
προσκάλεσε σε εκδήλωση του Λυκείου Τριανδρίας για την Παιδεία και τον ιδιοκτήτη 
των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, ο οποίος στο χαιρετισµό του αναφέρθηκε µε 
απαξιωτικές εκφράσεις στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση. 

Η διευθύντρια του Λυκείου Τριανδρίας ανέχτηκε και διευκόλυνε ουσιαστικά 
το συγκεκριµένο ιδιοκτήτη να προσβάλει βάναυσα το δηµόσιο σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς και να προβάλει αίτηµα για οικονοµική ενίσχυση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, που από τα πράγµατα είναι σε βάρος της δηµόσιας εκπαίδευσης. 
 Το συνδικαλιστικό κίνηµα των καθηγητών, από τη φύση και το ρόλο του, 
υπερασπίζεται τη δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση και αντιτίθεται στην πολιτική της 
ιδιωτικοποίησης, γιατί θεωρεί ότι η Παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό. ∆ιεκδικούµε 
ουσιαστική αύξηση των δαπανών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για τη δηµόσια 
εκπαίδευση και είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στη χορήγηση άµεσα ή έµµεσα 
κονδυλίων στην ιδιωτική εκπαίδευση. 
 Όσο για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµόσιο σχολείο, δεν ευθύνεται 
φυσικά η «δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία των καθηγητών», όπως ισχυρίζεται ο 
ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, αλλά η Πολιτεία που δεν αναλαµβάνει 
τις ευθύνες που τις αναλογούν απέναντι στη δηµόσια Παιδεία αγνοώντας τα αιτήµατα 
και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος των καθηγητών αλλά και των άλλων 
φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στα πλαίσια της συνδικαλιστικής ευθύνης και της 
συναδελφικότητας, καλεί τη διευθύντρια του Λυκείου Τριανδρίας να διακόψει 
τη συνεργασία µε τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, να προστατεύσει το κύρος της 
δηµόσιας παιδείας και των καθηγητών και να αφαιρέσει από το σχολείο 
οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ως διαφήµιση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου.  
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