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ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Π.Ε., ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Θέμα: Καταγγελία – Διαγραφή
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το ΔΣ του Συλλόγου μας καταγγέλλει για μια ακόμα φορά και με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο τη διευθύντρια του 15ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, η οποία έχει
ξεπεράσει κάθε όριο αυταρχισμού, αντισυναδελφικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς.
Τελευταίο κρούσμα αποτέλεσε η αναφορά της ίδιας προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης,
στην οποία κατηγορεί τρεις συναδέλφους του σχολείου για «ανάρμοστη συμπεριφορά που
εμποδίζει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων», με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει ήδη
Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει μέχρι και
αυτοδίκαιη αργία σύμφωνα με τον νέο πειθαρχικό κώδικα! Η ενέργεια αυτή της εν λόγω
διευθύντριας προέκυψε ύστερα από μια ιδιαίτερα έντονη διαφωνία στο χώρο του σχολείου,
όπου η διευθύντρια, σύμφωνα με τις μαρτυρίες παριστάμενων εκπαιδευτικών, σε
ενημέρωση στην οποία τους είχε καλέσει διαστρέβλωνε για μια ακόμα φορά γεγονότα και
καταστάσεις. Την ώρα που διάβαζε (από μικροφώνου εντός του γραφείου των
εκπαιδευτικών!) μέρος πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων -παρουσιάζοντάς το ως εκ
των υστέρων διαμορφωμένη εισήγησή της- ανέφερε γεγονότα τα οποία δεν είχαν λάβει
χώρα στη συνεδρίαση του συλλόγου, δύο μέρες πριν, με αποτέλεσμα την αντίδραση των
συναδέλφων. Στη συνέχεια η διευθύντρια για συμμόρφωση «προς τας υποδείξεις της»
προχώρησε στην εν λόγω αναφορά της. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα γεγονότα είχαν
άμεση σχέση με το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και την αντίθεση
της ίδιας στις αποφάσεις του κλάδου.
Σε καταγγελία που έστειλαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προς το ΔΣ του Συλλόγου
μετά τα γεγονότα αναφέρουν ότι: «Ανάρμοστη συμπεριφορά είναι αυτή που δέχονται
καθημερινά από τη διευθύντρια, η οποία τους απευθύνεται με απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς, κουνώντας τους το δάχτυλο και προσβάλλοντας την προσωπικότητά τους,
“πνίγει” τη δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων, εμποδίζει το έργο τους
δημιουργώντας ένα κλίμα τρομοκρατίας, ψυχολογικής βίας και εκφοβισμού…».
Θυμίζουμε ότι πριν από έξι περίπου μήνες το ΔΣ είχε προχωρήσει σε καταγγελία της
συγκεκριμένης διευθύντριας εν προκειμένω για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των
εκπαιδευτικών, καθώς είχε επιδώσει σε δύο συναδέλφους γραπτή εντολή της (πράξη) για
την υποχρεωτική καθημερινή παραμονή τους πέραν του διδακτικού τους ωραρίου στο
σχολείο, κατηγορώντας τους μάλιστα γραπτώς για απείθεια σε προφορικές εντολές της!
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που
υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν κατηγορηθεί φέτος γραπτώς είτε για απείθεια
είτε για ανάρμοστη συμπεριφορά, πράγμα που αποδεικνύει ότι η διαφορετική γνώμη, τα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ο συνδικαλισμός σύμφωνα με τα ήθη της

διευθύντριας δεν έχουν θέσει στο σχολείο «της». Οι μέθοδοι της τρομοκρατίας, του
αυταρχισμού και της καταστολής που χαρακτηρίζουν την κυβερνητική μνημονιακή
πολιτική και που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, περνάνε μέσα στα σχολεία από
τέτοιους είδους στελέχη της διοίκησης.
Σε μια περίοδο λοιπόν που το δημόσιο σχολείο βάλλεται από παντού και με
σφοδρότητα, σε μια περίοδο όπου πάνω από τους εκπαιδευτικούς κρέμεται η ρομφαία της
απόλυσης, τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές όχι μόνο είναι απαράδεκτες, όχι μόνο είναι
καταδικαστέες, αλλά είναι επικίνδυνες και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον πιο
αποφασιστικό τρόπο από το οργανωμένο εργατικό κίνημα.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ως ΔΣ του Συλλόγου μας:
 Αποφασίζουμε ομόφωνα τη διαγραφή της συγκεκριμένης διευθύντριας από μέλος του
Συλλόγου καθότι δεν μπορεί να βρίσκονται κάτω από τη στέγη του Συλλόγου εφαρμοστές
των πιο αντιδραστικών και τρομοκρατικών μέτρων εις βάρος συναδέλφων και πολύ
περισσότερο όταν θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την εργασιακή υπόστασή τους.
 Εκφράζουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους που διώκονται.
Απαιτούμε να σταματήσει κάθε δίωξη. Δηλώνουμε ότι τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές
δεν έχουν θέση στον εκπαιδευτικό χώρο και στο σύλλογο.
 Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια παρεμπόδισης και
ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, ούτε θα επιτρέψουμε την παραβίαση των
εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων από στελέχη της διοίκησης. Καλούμε κάθε
συνάδελφο να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και να καταγγέλλει άμεσα στο ΔΣ τέτοιες
πρακτικές και συμπεριφορές.
 Καλούμε τους αιρετούς να πάρουν θέση και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους και αυτή
την καταγγελία του Συλλόγου μας στις επόμενες κρίσεις διευθυντών.
 Καλούμε τη ΔΟΕ να καταδικάσει τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές και να καλύψει
οικονομικά και νομικά τους συναδέλφους.
 Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιες απαράδεκτες και
αντισυναδελφικές συμπεριφορές.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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