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ΨΗΦΙΜΑ ΣΗ Γ ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΩΝ ΕΛΜΕ (22/10/2011) 

 
Η Γ.Σ. ηων Πποέδπων ηων ΕΛΜΕ καηαγγέλλει ηην ςποςπγό Παιδείαρ κα Άννα 

Διαμανηοπούλος, για ηην ενηολή ηηρ να κινηθεί πποκαηαπκηική εξέηαζη ενάνηια ζηον 
ππόεδπο ηηρ Γ ΄ΕΛΜΕ Αθήναρ ζςνάδελθο Μπάμπη Κόκλα. Ο Διεςθςνηήρ ηηρ 
Δεςηεποβάθμιαρ Α΄ Αθήναρ κ. Σαβαϊδηρ ανακοίνωζε ζηον ζςνάδελθο όηι ο Διεςθςνηήρ ηηρ 

Πεπιθέπειαρ κ. Κοςμένηορ ηος έρεη δηαβηβάζεη έγγξαθν, ζην νπνίν ηνπ δίλεη εληνιή λα 

δηελεξγήζεη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ελάληηά ηνπ γηα ηελ ηέιεζε ή κε πεηζαξρηθνύ 
παξαπηώκαηνο 

Τν ζέκα μεθίλεζε όηαλ ν Πξόεδξνο ηεο Γ΄ ΕΛΜΕ Αζήλαο  Μπ. Κόθιαο, ζηε  
ζύζθεςε ησλ πξνέδξσλ ησλ ΕΛΜΕ, ζηηο 15/9/2011, δήηεζε από  ην Δ.Σ. ηεο ΟΛΜΕ  λα 
δηεξεπλήζεη θήκεο όηη ε έθδνζε ησλ  DVD κε ηα ζρνιηθά βηβιία  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπδύγνπ ηεο Υπνπξγνύ. Τν ζσζηό απηό ζπλδηθαιηζηηθό 
αίηεκα, πνπ αθνξά ηνλ θνηλσληθό έιεγρν θαη ηελ δηαθάλεηα, αληηκεησπίζηεθε από ηελ 
πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ κε  ηελ εληνιή δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα 
  Η Υπνπξγόο απαληά κε δηνηθεηηθέο δηώμεηο ζε  λόκηκν ζπλδηθαιηζηηθό αίηεκα πνπ 

δηαηππώζεθε αλνηθηά θαη επίζεκα ζην αλώηεξν ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν ησλ θαζεγεηώλ. Τν 
αίηεκα κε ηνλ ηξόπν πνπ δηαηππώζεθε όρη κόλν δελ είρε ην ραξαθηήξα ηεο ζπθνθαληηθήο 
δπζθήκεζεο αιιά, αληίζεηα, δεηνύζε λα απνθαηαζηαζεί ην θύξνο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

νξγάλσλ ηεο ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά πεηζαξρηθό 
παξάπησκα.  

Καιό ζα ήηαλ ε Υπνπξγόο Παηδείαο αληί λα πξνρσξήζεη ζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 
ζε βάξνο ηνπ ζπλαδέιθνπ λα δώζεη πιήξε απάληεζε κε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζέκα 
(ζε πνηα εηαηξεία δόζεθε ε παξαγσγή – δηαλνκή ησλ DVD από ηνλ «Δηόθαλην»), θαζώο 

θαη ην ζπλνιηθό επηπιένλ θόζηνο γηα ηελ παξαγσγή βηβιίσλ, θσηνηππηώλ, πξνζσξηλώλ 
ηεπρώλ θαη DVD.  

Η Γ.Σ. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΕΛΜΕ ζεσξεί όηη όιεο νη κέρξη ηώξα θηλήζεηο ηεο 

Δηνίθεζεο ζηελ ππόζεζε απηή ζηόρν έρνπλ ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Όπνηνο ηνικά λα 
αληηηίζεηαη θαη λα εξεπλά, ζα δηώθεηαη. Η νπνηαδήπνηε  δίσμε γηα ηελ ππόζεζε απηή είλαη 

ζπλδηθαιηζηηθή θαη ζαλ ηέηνηα ζα αληηκεησπηζηεί. Τν “πίζηεπε θαη κε εξεύλα” αλήθεη ζε 
άιιεο επνρέο. 
   Απαηηνύκε ε ππόζεζε απηή λα ζηακαηήζεη ακέζσο. Αξλνύκαζηε λα απνινγεζνύκε 

ζηελ Υπνπξγό θαη ζε νπνηνλδήπνηε γηα ηνπο αγώλεο καο. Αλ απνθαζίζνπλ λα ζπλερίζνπλ 
ηελ δίσμε, λα μέξνπλ όηη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα αληηδξάζνπλ δπλακηθά. 
  

 Από ηο Πποεδπείο ηηρ Γ.Σ. 

 
 

 



 


