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19/11/2018  

 

Προς  

τον Διευθυντή ΔΔΕ Β΄ Αθήνας 

κ. Αθανάσιο Φαλούκα 

 

Κύριε Διευθυντά, 

 

    Η ΟΙΕΛΕ, σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική της 

σελίδα, συγκαταλέγει ψευδώς την Ιόνιο Σχολή στα σχολεία τα οποία 

«είτε δεν θα πραγματοποιήσουν καμία επετειακή εκδήλωση, είτε θα 

την “στριμώξουν” στην τελευταία ώρα μαθήματος, για να βγει η 

“υποχρέωση”». 

1. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε ότι την 

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου στην Ιόνιο Σχολή πραγματοποιήθηκαν 4 

(ολογράφως: τέσσερις) επετειακές εκδηλώσεις για τα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου. Μία στο Γυμνάσιο, με προβολή ντοκυμανταίρ, 

χορωδία, τραγούδια, ομιλία του Γυμνασιάρχη κ. Καπίρη και άλλων 

καθηγητών προς τα παιδιά όλων των τάξεων, που κάλυψε το 

ημερήσιο πρόγραμμα. Και από μία γιορτή σε κάθε τάξη του Λυκείου, 

με προβολή ιστορικού ντοκυμανταίρ και ομιλία από τον λυκειάρχη 

κ.Μελετόπουλο για τα γεγονότα και το νόημά τους και συζήτηση με 

τους μαθητές. Η ομιλία του κ. Μελετόπουλου, που ήταν αυτόπτης 

μάρτυς μέρους των γεγονότων της 17ης Νοέμβρη 1973, εμπεριείχε 

τόσο ιστορικές αναφορές όσο και βιωματικά στοιχεία, και έχει 

καταγραφεί σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Οι 

εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την 1η και 2η διδακτική ώρα για την 

Α΄ Λυκείου, την 4η και 5η ώρα για την Γ΄ Λυκείου-ΙΒ2, την 6η και 7η 

ώρα για την Β΄Λυκείου-ΙΒ1. Σημειώνουμε ότι πολλοί μαθητές της Α΄ 

Λυκείου προσήλθαν στην εκδήλωση της Β΄ Λυκείου, για να 

ακούσουν ξανά την ομιλία του λυκειάρχη.  

Στη διοργάνωση της γιορτής συμμετείχαν μέλη του Σ.Ι.Ε.Λ της 

Ιονίου Σχολής. 

2. Αντιλαμβάνεται κανείς εύλογα το μέγεθος της 

παραπληροφόρησης και της ανευθυνότητας της καταγγελίας την 
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οποία δημοσίευσε η ΟΙΕΛΕ. Επομένως, καταγγέλλουμε την 

ανακοίνωση περί Ιονίου Σχολής ως ψευδή και ανακριβή και την 

αποδίδουμε σε παραπληροφόρηση. Απαιτούμε από την Ο.Ι.ΕΛ.Ε. την 

αποκατάσταση της αλήθειας και επιφυλασσόμαστε των νομίμων 

δικαιωμάτων μας. Διερωτώμαστε δε ποιος ήταν ο «συνάδελφος» που 

μετέδωσε στην διοίκηση της ΟΙΕΛΕ ανακριβείς πληροφορίες και 

ποια ήταν τα κίνητρά του. 

3. Επειδή εξ όσων γνωρίζουμε η ΟΙΕΛΕ είναι συνδικαλιστικό 

σωματείο και όχι φορέας ελέγχου της εφαρμογής των αποφάσεων 

του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούμε τις αντισυναδελφικές αυτές και 

απαράδεκτες παρεμβάσεις ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.  Καλούμε την ΟΙΕΛΕ να 

επανέλθει στον προβλεπόμενο από το καταστατικό της 

συνδικαλιστικό της ρόλο, που είναι η στήριξη των εργασιακών και 

εκπαιδευτικών αιτημάτων των εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης 

Εκπαιδεύσεως και όχι ο διοικητικός έλεγχος των σχολείων, που είναι 

αρμοδιότητα του υπουργείου και των υπηρεσιών του. 

 

Με τιμή,  
 

O Λυκειάρχης της Ιονίου Σχολής 

Μελέτης Η. Μελετόπουλος 

 

O  Γυμνασιάρχης 

Εμμανουήλ Καπίρης 

  

 

 

 

 

 

 


