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Να σταματήσουν τώρα οι διώξεις των εκλεγμένων εκπροσώπων του κλάδου 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη νέα ποινική δίωξη σε βάρος 

των οκτώ (8) μελών του ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας και της μιας (1) εκ των δύο αιρετών 

του κλάδου της Διεύθυνσης Γ’ Αθήνας, από την Ρόρη Αναστασία διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ 

Αγ. Αναργύρων. 

Πιο συγκεκριμένα κατά το 2010, έπειτα από επανειλημμένες και έντονες διαμαρτυρίες του 

συλλόγου διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων στο οποίο υπηρετούσε η εν λόγω 

διευθύντρια, για  αυταρχική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά η οποία παρεμπόδιζε την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, υπήρξε παρέμβαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ και ανακοίνωση – 

καταγγελία η οποία κοινοποιήθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων και στη Διοίκηση. Στις κρίσεις 

των διευθυντών που πραγματοποιήθηκαν την αμέσως επόμενη χρονιά, η μια εκ των δύο 

αιρετών του οικίου ΠΥΣΔΕ προχώρησε σε μηδενισμό της βαθμολογίας της εν λόγω 

διευθύντριας, υλοποιώντας την απόφαση του κλάδου για μηδενισμό όσων διευθυντών 

καταγγέλλονται επίσημα από τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου και τους συλλόγους 

διδασκόντων των σχολείων για αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη δίωξη σε βάρος των εκπροσώπων του κλάδου 

εντάσσεται στο πλαίσιο της έντασης του αυταρχισμού και της τρομοκρατίας από τη μεριά 

των διοικητικών μηχανισμών απέναντι στον κλάδο και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα 

που στόχο έχει να κάμψει τις αντιστάσεις ενάντια στην εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική 

πολιτική και να επιβάλλει το καθεστώς του φόβου και της υποταγής ανάμεσα στους 

συναδέλφους και μέσα στα σχολεία. 

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τη νέα δίωξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και δηλώνουμε σε 

όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των 

συναδέλφων μας που διώκονται. 

Ζητάμε να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις σε βάρος των μελών του ΔΣ της ΕΛΜΕ Γ’ 

Δυτικής Αθήνας και της αιρετού του ΠΥΣΔΕ της Γ’ Αθήνας και την απαλλαγή των από όλες τις 

κατηγορίες. 

Η τρομοκρατία ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα και η ποινικοποίηση των αγώνων δεν θα 

περάσουν. 

 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr

