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Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε
Επανερχόμενος στο (θλιβερό για μένα) ζήτημα της καταγγελίας με αρ. πρωτ. 816/1-208 και του συμπληρωματικού φαξ που σας απέστειλα στις 8-2-08, θα ήθελα να
προσθέσω τα εξής:
Στη συνέλευση που έγινε στο σχολείο στις 19-2-08 για το ζήτημα της καταγγελίας μου,
ο διευθυντής του ΜΣΘ, αφού υποβάθμισε το θέμα βάζοντάς το τελευταίο υπό τον
γενικό τίτλο «λειτουργία του σχολείου», στη συνέχεια το διαστρέβλωσε κιόλας,
προσπαθώντας να δώσει την εντύπωση μιας «ένστασης» επί της αναγκαιότητας για την
«αναπλήρωση των χαμένων ωρών λόγω κατάληψης». Για την απόκρυψη δε της
καταγγελίας, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι εγώ, μέσω της καταγγελίας, ζητούσα
ουσιαστικά τη σύγκληση του συλλόγου, οπότε εκείνος συγκάλεσε το σύλλογο μέσα
στην προβλεπόμενη προθεσμία. Άρα, κατά τον διευθυντή, το έγγραφο της 8-2-08
φανέρωνε μόνο τη βιασύνη μου. Όλα αυτά έγιναν ενώ ο σύλλογος δεν είχε δει ακόμη
την καταγγελία μου. Το χειρότερο είναι ότι οι εξηγήσεις που αναγκάστηκα να δώσω
στη συνέλευση της 19-2-08 (και την άλλη μέρα γραπτά στην πρακτικογράφο) δεν
συμπεριληφθήκαν στο πρακτικό της συνέλευσης, αλλά ως ένα συνημμένο κείμενο (που
δίνει άλλο τελείως νόημα, σε σχέση με όσα περιέχονται στο πρακτικό). Το αποτέλεσμα
δηλαδή είναι μια αλλοίωση του πρακτικού, που εξαφανίζει σε συλλογικό επίπεδο το
θέμα που έθεσα μέσω της καταγγελίας. Συμπληρωματικά σας αναφέρω ότι σε 3σέλιδο
κείμενο που κοινοποίησα την ημέρα της συνέλευσης στο σύλλογο, έκανα λόγο για
άλλη μια διαστρέβλωση που εν τω μεταξύ είχε συμβεί (πράξη 61/20-12-2007).
Θεωρώ πως ο διευθυντής, με την ανοχή των δύο νέων υποδιευθυντριών και ενός
τμήματος του συλλόγου συνεχίζει να σύρει το σχολείο σε μια πορεία έκνομη και
επιβλαβή για την παιδεία. Ενώ παραδέχθηκε δύο φορές σε Γ.Σ. (23-1-08 και 19-2-08)
ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το νόθο πρακτικό 59/18-12-2007, συνεχίζει την ίδια
τακτική, ως να μη συνέβη τίποτα. Νομίζω ότι και η τελευταία ελπίδα για λύση του
θέματος μέσα από τις σχολικές διαδικασίες εξανεμίστηκε.
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