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To: <HELLENIC-PROFESSORS-PHDS@HEC.GREECE.ORG> 

Subject: [HELLENIC-PROFESSORS-PHDS] WHO IS RESPONSIBLE FOR THE DECLINE OF 

GREECE?? 

 

Dear Colleagues,  

(especially those abroad  who may not be so familiar with what is happening in Greece in 

the past few decades) 

Have some of you ever claimed that it is mainly the politicians and not so much the Greek 

people who should be held responsible for the general decline (parakmi) of our country?? If 

yes, read, please,  

 the following mail I sent to the Alumni association of my High School, in response to the 

Declaration and Decision made by the Parents Association of that School, (Ionidios sxoli 

Peiraios, formrrly !st Protypo Gymnasio Arrenon Peiraios)- also included here-  concerning 

the actions of the School’s Principal whose wrong doing was that he tried to apply the Law 

and keep his School open.   

No further comments….. 

  

  

Note: The student taking over of various schools are often instigated by small groups of 

“radical” students for a variety of reasons, perhaps a few valid but most of them completely 

groundless. 

In nearly all cases, the net result is many lost hours of teaching (weeks or even months)  and 

a lot of damage to the classrooms, the school furniture and the equipment.  

According to the Law, the School Principal is responsible to call the police and keep the 

school open. Most principals have until now avoided to do that and no one has held them 

responsible for not doing their DUTY as the law requires. To the best of my knowledge, no 

prosecutor , so far, has prosecuted a School Principal for not applying the Law to keep the 

school open.   
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Αγαπητέ μου  Πρόεδρε, 

 

Αν είχατε απορία γιατί η χώρα μας κατάντησε εδώ που κατάντησε, η απόφαση του 

Συλλόγου Γονέων του αγαπημένου μας πρώην Πρώτου Προτύπου Γυμνασίου Αρρένων 

Πειραιώς πρέπει να δίνει, αν όχι εξήγηση , τουλάχιστον μια ένδειξη. Προσωπικά θέλω να 

συγχαρώ τον Διευθυντή του Σχολείου που πήρε την απόφαση να εφαρμόσει το Νόμο. Γιατί 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τόπο μας δεν είναι η μη ύπαρξη σωστής 

νομοθεσίας αλλά και η μη εφαρμογή υφισταμένων νόμων, επιλογή που πολλές φορές 

κάνει η Κυβέρνηση, η δικαστική εξουσία αλλά καi στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, π.χ. 

Διευθυντές σχολείων, Πρυτάνεις Πανεπιστημίων κλπ.  

Θα συνιστούσα ακόμα ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο περί δημοκρατίας στο Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων που συνέταξαν το ψήφισμα, στο οποίο να τονισθεί για όσους είτε δεν το 

ξέρουν είτε τους αρέσει να το αγνοούν, ότι η δημοκρατία έχει δύο βασικά γνωρίσματα που 

πρέπει και ΤΑ ΔΥΟ να εφαρμόζονται: (1) Ότι οι αποφάσεις παίρνονται με τον κανόνα της 

πλειοψηφίας , και (2)  

Καμιά απόφαση πλειοψηφίας δεν μπορεί να παραβιάσει βασικά ατομικά δικαιώματα ή 

δικαιώματα της μειοψηφίας . Με άλλα λόγια το δικαίωμα έστω και ενός μαθητή που 

διαφωνεί με την κατάληψη να παρακολουθήσει μαθήματα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΚΑΙ 

ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ δεν μπορεί να λέγεται δημοκράτης…. Παραβιάσεις τέτοιου είδους 

γίνονται μόνο σε φασιστικά ή γενικότερα ολοκληρωτικά καθεστώτα!!! 

Να σας θυμίσω την περίπτωση της τραγελαφικής δίωξης κατ’ αγνώστων που ασκήθηκε 

όταν τέλειωσαν οι καταλήψεις σε γυμνάσιο της Αθήνας και οι καταληψίες, οποιοιδήποτε 

και αν ήταν, άφησαν πίσω τους ζημιές εκατομμυρίων??? Ποιά θα ήταν η αντίδραση του 

συλλόγου γονέων της Ιωνιδίου αν αυτό συνέβαινε και σε μια ανάλογη κατάληψη στο 

σχολείο των παιδιών τους?? Θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν το λογαριασμό, όπως θα 

‘πρεπε σε μια ανάλογη περίπτωση? Η το σχετικό κόστος θα έπρεπε να επιμεριστεί σε 

όλους????  

Φοβάμαι ότι με ανάλογες αντιλήψεις, η χώρα μας δεν θα μπορέσει ποτέ  να βγει από την 

βαθύτατη παρακμή στην οποία εμείς οι ίδιοι την έχουμε οδηγήσει. 

Αν θέλετε το μήνυμα αυτό μπορείτε να το κοινοποιήσετε τόσο στο σύλλογο καθηγητών της 

Ιωνιδίου όσο και στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων!  

  

Φιλικότατα 
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ΓΡΑΦΕΙΟ: ΤΗΛ:  2610-997 630    ΦΑΞ: 2610-996 577 

e-mail:          saa@upatras.gr            

  

 

 

   



ΨΗΦΙΣΜΑ 

  

   

·        ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

  

·        ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

  

·        ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  

·        ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ 

   

                                          Πειραιάς, 29 Νοεμβρίου, 2010  

 

Την 23η Νοεμβρίου 2010 η γενική  συνέλευση των  μαθητών του Λυκείου της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία μετά από 

ψηφοφορία , την κατάληψη της Σχολής για ικανοποίηση σειράς αιτημάτων τους και 

προχώρησε στο κλείσιμο της Σχολής, περιφρουρώντας τόσο την κατάληψη όσο και 

το κτίριο σε εικοσιτετράωρη βάση με  εναλλασσόμενες ομάδες μαθητών του 

Λυκείου. 

  

Την 5η πρωϊνή ώρα της 24ης Νοεμβρίου 2010 ο Διευθυντής του Λυκείου της  

Ιωνιδείου Σχολής, κ. Μ. Ευστρατίου, επισκέφθηκε τη Σχολή και, αφού διαπίστωσε, 

όπως ισχυρίζεται, ότι οι κλειδαριές των δύο εξωθύρων της Σχολής ήταν ανενεργές  

λόγω της τοποθέτησης συγκολλητικού υλικού και ξύλινων ακίδων στην ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

πλευρά του ομφαλού της μίας από αυτές (είσοδος από την οδό Σωτήρος) και λόγω 

παραβίασης της άλλης (είσοδος από την Πλατεία Κοραή) από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

πλευρά της, πήγε στο  Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου κατήγγειλε την 

κατάληψη της Σχολής ως παράνομη, δυνάμει του επί δεκαετία εν ύπνω και 

πρόσφατα ενεργοποιηθέντος Ν. 2811/1999, και τη φθορά του κτιρίου (καταστροφή 

των κλειδαριών). Ταυτόχρονα,  ζήτησε την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω 

από τη Σχολή, σε καθημερινή πρωινή βάση, για την αποτροπή  των μαθητών του 

Λυκείου να «παρεμποδίσουν» την προσέλευση των καθηγητών Λυκείου και 

Γυμνασίου και των μαθητών του Γυμνασίου της Σχολής στο κτίριο. 

  

Όταν δε μετά από παρέμβαση του ειδικού τεχνικού στις 6 μ.μ. της 24ης.11.2010 (13 

ώρες δηλ. μετά τη διαπίστωση της παραβίασης των κλειδαριών), παρουσία των 

Διευθυντών Λυκείου και Γυμνασίου, του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων του 

Λυκείου και αστυνομικών δυνάμεων, οι εξώθυρες της Σχολής, άνοιξαν, ΤΟΤΕ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ, o κ.Μ.Ευστρατίου αποφάσισε  να επιθεωρήσει τη Σχολή, για να 

διαπιστώσει αν είχαν εγκλωβιστεί σ’ αυτήν καταληψίες μαθητές !!!!!!  Προφανώς, 

προτεραιότητα, αποτελούσε Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ των «εγκληματιών» μαθητών και ΟΧΙ Η 

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ στα παιδιά που πιθανόν να είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο της 

Σχολής.!!!  

  



Το πρωί της  επόμενης (25.11.2010)  πέντε ένστολοι αστυνομικοί έκαναν και πάλι 

την εμφάνισή τους έξω από τη Σχολή μετά από την αίτηση του Διευθυντή, με σκοπό 

να επιβάλουν την «τάξη» και να «αποκρούσουν» τους καταληψίες που «εμπόδιζαν 

δήθεν» την προσέλευση των καθηγητών στη Σχολή, οι οποίοι, σημειωτέον, κανένα 

ενδιαφέρον δεν έδειχναν να μπουν σ’ ένα κτίριο κενό από μαθητές! 

  

Η προτροπή του Διευθυντή προς τους αστυνομικούς να παρέμβουν ώστε να 

καταστεί δυνατή η είσοδος μίας καθηγήτριας  του Λυκείου στο σχολείο, 

δημιούργησε τεταμένη ατμόσφαιρα, και προκάλεσε αποδοκιμασίες τόσο από τους 

μαθητές όσο και από τους καθηγητές και τους παρευρισκόμενους γονείς, 

περαιτέρω δε επεισόδια αποφεύχθηκαν μόνο χάρη στη συνετή και διαλλακτική 

τακτική που ακολούθησαν οι ίδιοι οι μαθητές  γονείς μαθητών Λυκείου και 

Γυμνασίου και καθηγητές απέναντι στους αμήχανους αστυνομικούς, οι οποίοι 

πείστηκαν ότι ήταν προτιμότερο να αποχωρήσουν, αν και στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκαν από τρεις άλλους συναδέλφους τους. 

  

  

Εμείς, ως γονείς των μαθητών του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής, με μεγάλη θλίψη 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ: 

-  την ΑΝΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

του Διευθυντή του Λυκείου, κ. Μ. Ευστρατίου, απέναντι στα παιδιά μας και  

μαθητές του 

-  την πρωτοφανή, στην ιστορία της λειτουργίας του Σχολείου μας, παρουσία της 

αστυνομίας έξω από τη Σχολή και την κίνησή της, με την προτροπή του Διευθυντή 

του Λυκείου εναντίον ανήλικων μαθητών, που αποσοβήθηκε με την παρέμβαση 

γονέων  

-          την επαγγελματική-«χειρουργική» παραβίαση των κλειδαριών της Σχολής 

(κατά δήλωση του ειδικού τεχνικού που κλήθηκε να τις αντικαταστήσει)  που μόνο 

μαθητές δεν μπορεί να είχαν διαπράξει . 

  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ επίσης τον Διευθυντή του Λυκείου, ως τροχοπέδη για την ομαλή, 

ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία  του Σχολείου λόγω σωρείας προκλητικά 

αντιεκπαιδευτικών, ανεπίτρεπτων ακόμα και προσβλητικών ενεργειών του σ’όλη τη 

διάρκεια της θητείας του ως Διευθυντή του Λυκείου, τόσο απέναντι στους μαθητές 

όσο και στους καθηγητές και στους γονείς των μαθητών. 

  

 Για όσα προαναφέραμε, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ από  το διδακτικό του έρχο καθώς επίσης και από την 

διεύθυνση του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ως ακατάλληλου για το 

υψηλό λειτούργημα που ασκεί.  

  

   

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

Μαθητών του Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά  

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Β’ Διαμερίσματος Πειραιά 


