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Καταγγελία για την κλήση της αστυνομίας ενάντια στην ΕΛΜΕ 

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει – για μια ακόμα φορά - τη Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου 

Κέρκυρας, Βουσολίνου Ελένη – τομεάρχη Παιδείας της Ν.Δ. στην Κέρκυρα και «ψευτοαιρετό» 

του κλάδου- η οποία  κάλεσε την Αστυνομία (!) για να απομακρύνει τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ 

Κέρκυρας από το σχολείο της, ο οποίος βρισκόταν εκεί για να ενημερώσει τους συναδέλφους του 

Συλλόγου Διδασκόντων  για τις κινητοποιήσεις του κλάδου και τη στάση του σωματείου απέναντι 

στην πολιτική του Υπουργείου. Μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, αφού εξέφρασε τη 

θέλησή της, να καταθέσει και μήνυση εναντίον του. Η συγκεκριμένη διευθύντρια είναι η ίδια που 

προ μηνών είχε, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων, καλέσει πάλι την Αστυνομία για να 

απομακρύνει καθηγήτρια του σχολείου της, μέσα από το γραφείο της!   

Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά στην Κα Βουσολίνου και σε όλους τους επίδοξους συνεχιστές 

της στάσης της και της συμπεριφοράς της, ότι: 

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας έχει κατακτήσει, εδώ και χρόνια, την παρουσία της στα σχολεία του νομού για  

να ενημερώσει, να κινητοποιήσει,  να συμπαρασταθεί στους συναδέλφους  και δεν πρόκειται να 

επιτρέψει  σε κανέναν να διαταράξει τη σχέση αυτή. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας πήγαινε, πηγαίνει, και  

θα συνεχίσει να πηγαίνει στα σχολεία για να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, αφού τα σχολεία 

είναι ο φυσικός  συνδικαλιστικός χώρος δράσης του σωματείου. Είναι ο χώρος εργασίας μας. Σε 

καμία περίπτωση σκοπός μας δεν είναι να διαταράσσεται το κλίμα στα σχολεία. Το αποδεικνύει 

άλλωστε το γεγονός, ότι σε όλα –πλην ενός- τα σχολεία, είμαστε ευπρόσδεκτοι, από όλους 

ανεξαιρέτως τους συναδέλφους. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα είναι καθημερινά στα σχολεία, 

δίπλα στους Συλλόγους Διδασκόντων, δίπλα στον κάθε συνάδελφο, μπροστάρηδες στους αγώνες 

και στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών.  

ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί και δεν πρόκειται να σταματήσει τη δράση της ΕΛΜΕ. 

 

Όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι/ες να βάλουν εμπόδια στη δράση μας, συνεπικουρούμενοι από την  

κυβέρνηση της ΝΔ, με την ένταση του αυταρχισμού, της καταστολής, της περικοπής 

συνδικαλιστικών ελευθεριών και με την ψήφιση νόμων, οι οποίοι δίνουν υπερεξουσίες στους 

Διευθυντές και θέλουν τους εκπαιδευτικούς υποταγμένους, να τους πούμε ότι δεν πρόκειται να τα 

καταφέρουν. 

 

Είναι φανερό άλλωστε, ότι δεν είναι η παρουσία μας που τους ενοχλεί, αλλά οι θέσεις που 

εκφράζουμε και οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο όλα τα παραπάνω. 

Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, θα βάλουν φρένο σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Η παρουσία των 

μελών του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θα συνεχιστεί στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο, σε όλα τα 

σχολεία της Κέρκυρας. Όσοι Διευθυντές/Διευθύντριες, θεωρούν ότι το σχολείο είναι τσιφλίκι 
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τους και μάλιστα βάζουν εκβιαστικά και τους εργαζόμενους στο σχολείο (φύλακες, επιστάτες) 

να συνδράμουν σε αυτό, τους καλούμε να το ξανασκεφτούν. 

Ή ας καταθέσουν  τη μήνυση, την επόμενη φορά…. 

 

 

 

 

 


