
Για το πρακτικό της συνεδρίασης της 19-2-2008 
(καταχωρήθηκε στα πρακτικά ως συνημμένο έγγραφο, ενώ παραδόθηκε στη γραμματεία για να καταχωρηθεί στο κυρίως 
πρακτικό. Όσα καταγράφονται στο πρακτικό, καταφανώς συγκρούονται με όσα ειπώθηκαν και περιλαμβάνονται εδώ) 

 
ΖΥΓΟΥΡΑΣ: 
Με συγχωρείτε κ. Σxxxxxx, αλλά νομίζω ότι αναλύοντας την «αναπλήρωση των 
χαμένων ωρών» είμαστε εκτός θέματος. 
Η περιγραφή του διευθυντή αποπροσανατολίζει. Στο 3σέλιδο σημείωμα που σας 
μοίρασα σήμερα, υπάρχει το ιστορικό και η αιτιολογία της καταγγελίας που ο 
διευθυντής ονόμασε «ένσταση». Δυστυχώς, φτάσαμε εδώ γιατί το ποτήρι έχει 
ξεχειλίσει. Η καταγγελία μου κατατέθηκε στο Δ/ντή Β/θμιας την 1-2-08 και 
κοινοποιήθηκε στο σύλλογο και στις υποδιευθύντριες του σχολείου την ίδια μέρα. 
Υπάρχει κάποιος που την έχει διαβάσει; Αν όχι, επιβεβαιώνεται η απόκρυψη του 
πρωτοκολλημένου εγγράφου από το σύλλογο, που προσωπικά παρέδωσα στα χέρια του 
διευθυντή. Επίσης, η καταγγελία δεν ζητά ή δεν απαιτεί «σύγκληση συνεδρίασης» όπως 
ανέφερε ο διευθυντής. Ο σύλλογος  δεν πληροφορείται ένα  έγγραφο που καίρια τον 
αφορά σε μια σύγκληση συνεδρίασης. Περιττό, αλλά πρέπει να ειπωθεί, ότι το θέμα δεν 
αφορά κατ’ αρχήν την ουσία του πρακτικού, αλλά τον τύπο, δηλαδή το ότι δεν έχει 
γίνει η συνεδρίαση που περιγράφει το πρακτικό 59/18-12-2007, όπως παραδέχεται και 
πάλι ο ίδιος ο διευθυντής και σιωπηρά όλοι οι συνάδελφοι. Γιατί λοιπόν, -σας ρωτώ 
συνάδελφοι- 63 μέχρι σήμερα υπογράψαντες, με σύρετε να δηλώνω σ’ ένα πρακτικό ότι 
διαφωνώ; Γιατί δέχεστε να συμμετέχετε σε τέτοιες «διαδικασίες» που ακυρώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία; Η άλλη καταγγελία που ανέφερε ο διευθυντής είναι προς την 
Δ΄ ΕΛΜΕΘ και αφορά το ίδιο ζήτημα στο επίπεδο της αντισυναδελφικής 
συμπεριφοράς. Σας δηλώνω ότι δεν μπορώ να παραιτηθώ του δικαιώματός μου για την 
προσωπική μου αποκατάσταση και της ευθύνης μου για τη σχολική λειτουργία. Τέλος 
ρωτώ και πάλι τις δύο υποδιευθύντριες τις οποίες επίσης αφορούσε η κοινοποίηση της 
καταγγελίας αν ήταν σε γνώση του ή όχι. 


