
∆ΟΕ - ΟΛΜΕ                                                                                  
 

                                                Αθήνα, 15 Ιουνίου 2005 
                  
              

                                                Προς : 1.Την  Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
                                                                  κ. Μαριέτα Γιαννάκου 
                                                            2. Τον  Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας 
                                                                  κ. Γεώργιο Καλό 
                                                            3. Την Ειδική Γραµµατέα Π.Ο.∆.Ε. 
                                                                  κ. Ισµήνη Κριάρη 
                                                Κοιν. : Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
                                                              ΕΛΜΕ της χώρας 
                                                              Μ.Μ.Ε. 

Κυρία Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 
Κυρία Ειδική Γραµµατέα, 
  
            Προφανώς γνωρίζετε την εξέλιξη της υπόθεσης των επτά (7) Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης που εργάζονται σε Ελληνικές  σχολικές µονάδες  των Βρυξελλών, οι οποίοι µε τη 
δέουσα ευαισθησία απευθύνθηκαν  προς την ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για να την ενηµερώσουν για την 
ακαταλληλότητα του διδακτηρίου του Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών, και να ζητήσουν την 
παρέµβασή της για τη λύση του προβλήµατος.  
            Οι συνάδελφοί µας είχαν την ευαισθησία να θίξουν ένα ζήτηµα καίριο για την υπόσταση  και 
αποτελεσµατική λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού. Σε µια, µάλιστα, 
παράγραφο του κειµένου τους προς την κ. Υπουργό αναφέρονται και στο Τµήµα  Ελληνικής 
Γλώσσας  ((Τ.Ε.Γ) Anderlecht, για το οποίο αναφέρουν  όλα όσα και η ίδια η Αναπληρώτρια 
Συντονιστής Εκπαίδευσης  BENELUX  είχε επισηµάνει µε δικό της έγγραφο προς την ηγεσία του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
            Στο όλο θέµα, µετά και από αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα του αθηναϊκού τύπου έχουν πάρει
θέση επιδοκιµάζοντας επί της ουσίας την πρόταση των συναδέλφων µας,η Ελληνική Κοινότητα 
Βρυξελλών , ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, ο Ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. 
Ιωάννης Βαρβιτσιώτης και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ 
ερωτήσεις στη Βουλή κατέθεσαν για το θέµα οι Βουλευτές Γιώργος Χουρµουζιάδης (Κ.Κ.Ε.), 
Μαρία ∆αµανάκη (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) και Φώτης Κουβέλης (Συνασπισµός). 
            Επειδή η αξιοπιστία του εγγράφου των συναδέλφων µας επιβεβαιώθηκε και το θέµα   έφτασε 
 µέχρι και τη Βουλή, προφανώς κάποιοι ενοχλήθηκαν. Για όλα τα παραπάνω οι επτά συνάδελφοί 
µας καταδικάστηκαν µε πειθαρχικές ποινές. ∆ύο  από αυτούς έχουν τιµωρηθεί µε έγγραφη επίπληξη, 
ενώ για τους άλλους πέντε (5), έχει εκδοθεί µε συνοπτικές διαδικασίες και άνευ απολογιών, 
απόφαση  παραποµπής   σε ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο µε πρόταση για περικοπή 2/3 του 
επιµισθίου.(!) 
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            Η επιχείρηση τροµοκράτησης και φίµωσης των εκπαιδευτικών των Βρυξελλών είναι άνευ 
προηγουµένου και θυµίζει άλλες εποχές.  

Κυρία Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ,  
Κυρία Ειδική Γραµµατέα ,   
Επειδή είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο το δικαίωµα του κάθε Έλληνα πολίτη να 
αναφέρεται στις αρχές της χώρας του,  
Επειδή επί της ουσίας οι παραπάνω συνάδελφοί µας έχουν δίκιο τόσο σε ό,τι αφορά το 
Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών  όσο και για το Τ.Ε.Γ. Anderlecht,  
Επειδή κατά την πειθαρχική διαδικασία οφείλουν να τηρούνται οι αρχές του Ποινικού ∆ικαίου 
και της Ποινικής ∆ικονοµίας  
Επειδή τα προβλήµατα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού παραµένουν άλυτα 
και απλώς γίνεται διαχείριση µιας απαράδεκτης κατάστασης,  
Επειδή η δίωξη που άσκησε σε βάρος των συναδέλφων µας η Αναπληρώτρια Συντονιστής 
 Εκπαίδευσης  BENELUX είναι άδικη, εκδικητική και καταχρηστική,  

  
Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  τ η ν  ά µ ε σ η  π α ρ έ µ β α σ ή  σ α ς  γ ι α  : 

α) Την  αποκατάσταση των δύο συναδέλφων που τιµωρήθηκαν µε έγγραφη επίπληξη, 
β)Την αποκατάσταση των πέντε συναδέλφων για τους οποίους εκδόθηκε απόφαση 

παραποµπής σε ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάµενο µε πρόταση  την περικοπή µισθού. 
γ Την παύση οποιασδήποτε άλλης δίωξης, 
δ) Τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για  µετεγκατάσταση του Ελληνικού Σχολείου 

Βρυξελλών, η οποία να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και ασφάλεια των µαθητών και του διδακτικού
προσωπικού, αλλά και το κύρος γενικότερα της χώρας µας, 

ε) Την έναρξη διαλόγου µεταξύ των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών  και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την 
ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. 

Είµαστε αποφασισµένοι  ως ∆.Ο.Ε. και ΟΛΜΕ να στηρίξουµε µε κάθε πρόσφορο µέσο τους
συναδέλφους µας. 

Για τα ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. και της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος της ∆ΟΕ                                     Ο Πρόεδρος  της ΟΛΜΕ 

Μπράτης ∆ηµήτρης                                        Καλοµοίρης Γρηγόρης 
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