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Αθήνα, 31/07/2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΤΡΙΑΣ
Το Δ.Σ. της Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ενέργεια πρώην
Διευθύντριας, η οποία σέρνει στα δικαστήρια 20 Συναδέλφους, που κατά το σχολικό έτος
το 2014 -2015 υπηρετούσαν στο 2ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας, επειδή προσπάθησαν μέσα
στα πλαίσια του σχολείου να δώσουν λύση σε προβλήματα που δημιούργησε με τη
στάση και την συμπεριφορά της.
Αλλά και μέλη του Δ.Σ. ΕΛΜΕ αντιμετώπιζαν κατά την διάρκεια της θητείας της
ως Διευθύντρια την απαξιωτική και προκλητική στάση της. Η καθημερινότητα στο
σχολείο είχε καταστεί αφόρητη. Οι συνάδελφοι συναισθανόμενοι την παιδαγωγική τους
ευθύνη συνέταξαν και απέστειλαν κείμενο με το οποίο ενημέρωναν και καλούσαν το
Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης για την δύσκολη και άσχημη κατάσταση που υπήρχε
στο σχολείο. Είχαν προηγηθεί συζητήσεις στον Σύλλογο διδασκόντων, παρεμβάσεις από
το συνδικαλιστικό μας όργανο καθώς και παρέμβαση του Δ/ντή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης προς την πρώην Διευθύντρια.
Με βάση το κείμενο αυτό απέσυρε την υποψηφιότητα και αφού δεν μπόρεσε να
καταλάβει διευθυντική θέση στις κρίσεις του 2015 σε μια πράξη αντεκδίκησης μήνυσε
20 συναδέλφους ( οι οποίοι είχαν υπογράψει το κείμενο – αποτελούσαν τα 2/3 του τότε
συλλόγου διδασκόντων ) για συκοφαντική δυσφήμιση. Η αντίδρασή της δεν ήταν σε
πρώτο χρόνο αλλά σε δεύτερο και αφού δεν έγινε διευθύντρια. Από πότε η παρουσία του
Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων
και λειτουργίας του σχολείου αποτελεί δυσφήμιση; Διευκρινίζουμε ότι η αντίδραση των
συναδέλφων είχε απολύτως και μόνο σχέση με τη συμπεριφορά της. Κανένας από τους
συναδέλφους που διώκεται δεν ενδιαφέρθηκε για τη θέση του διευθυντή στο
συγκεκριμένο σχολείο ή σε άλλο σχολείο.
Μπαίνει το ερώτημα σε κάθε καλόπιστο συνάδελφο, αν ο/η κάθε διευθυντής/τρια
μπορεί να ποινικοποιεί την αντίδραση του συλλόγου στα τεράστια προβλήματα που ο
ίδιος/η ίδια με τη συμπεριφορά του δημιούργησε. Ερωτάται η σχολική κοινότητα αν το
σχολείο αποτελεί πεδίο για άσκηση προσωπικών επιβουλών και όχι χώρο γνώσης,
διαπαιδαγώγησης και δημιουργικής συζήτησης όπου το παράδειγμα θα πρέπει να
αποτελεί ο διευθυντής του σχολείου.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι
κατηγορίες θα καταπέσουν. Όμως, παραμένει η ψυχική οδύνη που έχουν υποστεί και
συνεχίζουν να υφίστανται οι συνάδελφοι.
 Απαιτούμε να αποσυρθούν οι κατηγορίες.


Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στους 20 συναδέλφους μας.
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Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, εκδικητική ενέργεια της πρώην Διευθύντριας.
Απαιτούμε από την Δ/νση Β΄βάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το ΠΥΣΔΕ, και
την Περιφερειακή Δ/νση Κεντρ. Μακεδονίας να πάρουν θέση και να
προστατέψουν τους συναδέλφους και την ηρεμία του 2ου Γυμνασίου Άνω
Τούμπας.
Καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης και την ΟΛΜΕ να εκδώσουν
ψήφισμά καταδίκης της δίωξης.

Τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα λύνονται εντός του σχολείου. Όποιος δεν
έχει το ήθος και το σθένος να το κάνει στρέφεται σε ακραίες ενέργειες προκειμένου να
ταλαιπωρήσει τους συναδέλφους.
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