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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ «ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Με αφορµή το ζήτηµα που προέκυψε από την απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική 
και αυταρχική παρέµβαση του Προϊσταµένου του Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (∆.Ε.) Κιάτου σε βάρους της Έλενας Αγγέλου, φιλολόγου 
εκπαιδευτικού του Γυµνασίου Βέλου Κορινθίας, επισηµαίνουµε τα εξής. 

Η εν λόγω φιλόλογος, διδάσκοντας θέµατα σχετικά µε την ελληνική 
επανάσταση του 1821, χρησιµοποίησε ως στοιχείο προβληµατισµού των µαθητών 
της, µεταξύ άλλων, φωτοτυπία του άρθρου «10 µικροί µύθοι για το 1821», του Αν. 
Παπά, που είχε δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα «Το Βήµα». Μετά από λίγες µέρες  
επισκέφθηκε το σχολείο της ο Προϊστάµενος του Γραφείου ∆.Ε. Κιάτου για να 
προειδοποιήσει τη φιλόλογο, και µάλιστα ενώπιον συναδέλφων και µαθητών του 
σχολείου, ότι εκκρεµούν ανώνυµες καταγγελίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι το θέµα 
θα φτάσει µέχρι την υπουργό Παιδείας, αν δεν «συµµορφωθεί».  

Η φιλόλογος ζήτησε τη συµπαράσταση της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας. Το ∆.Σ. της 
ΕΛΜΕ µε απόφασή του χαρακτήρισε την παρέµβαση του Προϊσταµένου εξωθεσµική 
και εκτός ορίων των καθηκόντων του, θεωρώντας, ορθά, ότι δηµιουργεί προηγούµενο 
παρέµβασης και ελέγχου των διοικητικών προϊσταµένων σε ζητήµατα διδασκαλίας. 
Επίσης, εκτίµησε ότι ο τρόπος της παρέµβασης του Προϊσταµένου, παρουσία 
συναδέλφων εκπαιδευτικών και µαθητών, δηµιούργησε επιπλέον προβλήµατα. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες των 
εκπαιδευτικών η δυνατότητα να χρησιµοποιούν κατάλληλο διδακτικό υλικό το οποίο 
κατά την κρίση τους, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τους ευθύνης, συµβάλλει στην 
καλλιέργεια της σκέψης και του προβληµατισµού των µαθητών/-τριών και 
αναπτύσσει την κρίση και την πρωτοβουλία τους. Θα ήταν, εξάλλου, πρόδηλη 
αντίφαση, από τη µία πλευρά η Πολιτεία µέσω των επίσηµων οδηγιών να παρακινεί 
τους εκπαιδευτικούς να ανατρέχουν σε κατάλληλες πηγές πληροφοριών και να τις 
αξιοποιούν επωφελώς κατά τη διδασκαλία, και από την άλλη, διοικητικοί 
προϊστάµενοι, αναρµόδιοι από κάθε άποψη για την άσκηση ελέγχου σε παιδαγωγικά 
θέµατα, να πιέζουν και απειλούν τους/τις εκπαιδευτικούς ασκώντας επιλεκτική 
λογοκρισία µε πρόσχηµα, κατά τον Προϊστάµενο, καταγγελίες γονέων για 
«ανθελληνική παραποίηση της ιστορίας». 

Εκφράζουµε τη συµπαράστασή µας στη συνάδελφο φιλόλογο και καλούµε 
όλους τους θεσµικούς φορείς και παράγοντες της εκπαίδευσης να διασφαλίσουν µε 
κάθε τρόπο µια σύγχρονη παιδεία χωρίς αναχρονισµούς και προκαταλήψεις. 

 
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


