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Αθήνα, 5/6/08

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται για την απαράδεκτη αντιµετώπιση των
εκπαιδευτικών και της διευθύντριας του 132ου ∆ηµοτικού Σχολείου της Γκράβας ενός
σχολείου που σε µια δύσκολη περιοχή της Αθήνας αναδείχτηκε σε σχολείο-πρότυπο, και
αντιµετώπισε γι’ αυτό το λόγο την εχθρική και µισαλλόδοξη στάση της διοίκησης.
Εκφράζει την αµέριστη συµπαράσταση και αλληλεγγύη του προς τους διδάσκοντες
του σχολείου, που αγωνίζονται να µην ανατραπούν και ακυρωθούν οι πρωτοπόρες
δράσεις του σχολείου τους.
Το έργο του συλλόγου διδασκόντων και της διευθύντριας του συγκεκριµένου
σχολείου Στέλλας Πρωτονοταρίου και κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων υπήρξε
εντυπωσιακό. Σε ένα χώρο που αντιµετώπιζε πολλά και σοβαρά προβλήµατα, µε µια
αρνητική σε µεγάλο βαθµό παράδοση, µε µια έντονα πολυπολιτισµική σύνθεση του
µαθητικού δυναµικού και µε πενιχρά µέσα, κατόρθωσαν να ξεπεράσουν πολλές από τις
δυσκολίες µε τη συνεχή προσπάθεια και το ενδιαφέρον τους, και µε τη στήριξη και
βοήθεια εξειδικευµένων φορέων.
∆υστυχώς, η εµπνευσµένη διευθύντρια του σχολείου αποµακρύνθηκε από το
σχολείο της κατά τις τελευταίες κρίσεις των στελεχών, για να βρεθεί µόλις στο διπλανό
σχολείο υπολειπόµενη κατά ελάχιστα δέκατα του µορίου. Τα µέλη του συλλόγου
διδασκόντων του σχολείου αντιµετώπισαν συνεχή διωγµό, ενώ παράλληλα συνάντησαν
σοβαρά εµπόδια στη προσπάθειά τους να συνεχίσουν το έργο τους.
Ο νέος διευθυντής έσπευσε να αποδοµήσει ό,τι µε τόσο κόπο είχε δηµιουργηθεί.
«Παράνοµα» κρίθηκαν τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας στους γονείς των µεταναστών,
που εθελοντικά πρόσφεραν οι δάσκαλοι του σχολείου. «Παράνοµη» θεωρήθηκε και η
απλή και καλοσυνάτη πρωινή προσευχή των παιδιών µε τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου.
«Παράνοµες» και οι πλούσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, ενός
σχολείου που έχει βραβευτεί κατ’ επανάληψη από ποικίλους φορείς (UNICEF, ΚΕΘΕΑ
κ.λπ.).
Στο παράδειγµα
του 132ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών συµπυκνώνεται,
δυστυχώς, η ουσία της ακολουθούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής, µιας πολιτικής που
επιχειρεί να αφυδατώσει ό,τι δηµιουργικό, καινοτόµο και αξιόλογο συντελείται στην
εκπαίδευση σήµερα και να επιβάλει βίαια τον κοινωνικό αποκλεισµό, την απόρριψη και
τις διακρίσεις..
Ο εκπαιδευτικός κόσµος θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να ενισχυθεί ο
πολυπολιτισµικός χαρακτήρας του σχολικού προγράµµατος, για την οµαλή και ισότιµη
ένταξη των παιδιών των µεταναστών στο σχολείο, για την εφαρµογή καινοτόµων
παιδαγωγικών δράσεων. Το πνεύµα και οι αξίες της παιδαγωγικής ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διαπολιτισµικότητας πρέπει επιτέλους
να διαποτίσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών, του σχολικού προγράµµατος
και των σχολικών βιβλίων.

