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(Π if! άποκαταστάσεως τής νομιμότητος εις την Διοίκησιν 
τής ’Εκ πσιδεύσεως».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πρός την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Ό ’Εκπαιδευτικός ,Κλάδος, μέγιστον μίτος το5 Δημοσιο
ϋπαλληλικού Κόσμου τής Χώρας, άφοϋ άριόμεί περί τους 
ιΟ.ΟΟΟ υπαλλήλους, επιστήμονας, έχειμάσύη περισσάτερον άπό 
ιάύε άλλην κατηγορίαν Λημοσίων Υπαλλήλων κατα την 
Επταετίαν τής Δικτατορίας ύποστάς τον το! ας πιέσεις και 
ταπεινώσεις, απολύσει ς, υποβιβασμούς καί δυσμενείς μετα-Se- 
;ε!ς, διά νά ένδώση καί καμπτόμενος ήύικώς και ύλ'.κώς να 
,'ίνη φερέφωνον τών Δυναστών τή; έποχής καί νά αροταγανϊί- 
ίη τάς άντιδημοκρατικάς καί μισαλλόδοξους ιδέας των. Ε'.ς 
αυτήν την άνίερον κατά τών «Διδατκάλων» έπιχείρητιν at 
-'.κτατορικαί Κυβερνήσεις έχρησιμοποίησαν ώς όργανα αστυ- 
ομεύσεως καί εκφοβισμού τούς ποικιλώνυμους «Έπιόεωρη- 
τάς», «’Επόπτας» καί «Συμβούλους», τών όποιων διά τον λο- 
;ον τούτον έπολλαπλατ!αταν τον άρι-5μον καί τάς δικαιοδοσία; 
ναι άπό τούς όποιους πολλοί δυστυχώς, άναρριχη9έντες εις 
τάς -Sεσείς των με την έννοιαν τών Κρατουντών, όχι μόνον 
λόγω εξύμνησαν τό καθεστώς τής βίας κατά τρόπον έξοργι- 
:τ:κόν, άλλα καί εργω κατεδονάττευσαν άνου οίκτου τους 
Υφισταμένους των.

.Κατόπιν τούτου οί Εκπαιδευτικοί τής Χώρας άνεμενον οτt 
τρώτη μέριμνα τών Κυβερνήσεων τής Έλευύερίας -3ά ήτο 
ά προβούν αμέσως εις ριζικήν κάύαρσιν τοΰ άσκούντος τήν 

κεντρικήν καί τήν περιφερειακήν διοίκησιν τής ’Εκπαιδεύσεως 
στοιχειώδους, μέσης καί άνωτέρας, γενικής καί έπαγγεύμα- 

τικής) ’Εποπτικού Π ροσωπικού, διά να απόβληόούν άπό το 
Σώμδτ τά ανάξια ηγετικά στελέχη, τά όποια έπέδειξαν άσυμβί- 
ό αστόν προς το λειτούργημά των διαγωγήν καί νά απόκτηση 
"άλιν ό Κλιτός εμπιστοσύνην καί σεβασμόν προς τούς Π pc- 
σταμένους του. Δυστυχώς, άν καί παρήλύον τόσοι μήυες και 
νω εις τούς άλλους χώρους τής Διοικήσεως, ακόμη καί εις 
ά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, έναμο·3ετή-3ησαν καί 
πε-ληταν εις εφαρμογήν μέτρα διά τήν άπτοκατάστασιν τής 
■ομιμότητος, τίποτε άκόμη δεν έγίνετο εις τον τομέα τής IV 
ικής καί ’Επαγγελματικής ’Εκπαιδεύσεως, προς μεγάλην 
υσφΟρίαν τών ’Εκπαιδευτικών, οι όποιοι καθημερινώς καί δι’ 
μαδικών ψηφισμάτων εκφράζουν το δίκαιον τούτο παράπονον 
αι τήν διαμαρτυρίαν των διά τήν τόσην κα-υυστέρησιν.
Διά τούς άνωτέρω λόγους καί επειδή φρονούμεν ότι ή Έ3νι- 

ή ’Αντιπροσωπεία πρέπει νά έπιληφόή άμέσως τού σοβαρού 
ούτου -όέματος διά νά προλάβη έξέγερσιν καί άλλας δυσαρέ
τους εκδηλώσεις τού Διδασκαλικού Κόσμου, ύποβάλλομεν το

κατωτέρω Σχέδιον Ψηφίσματος, έλπίζοντες 
ζει τήν όμόόυμον γνώμην τής Βουλής.

οτι τούτο' έκφρά-

’Εν Άύήναις τή 23 ‘Ιανουάριου 1975 
Οι προτείνοντες βαυλευταί

Ε. Π σπανοϋτσος, X. Γρ αμματίδης, Γ. Παπαγιαβής, Δ. Ρί- 
ζος, Α. Πετραλιάς, Σ. Παπαύεμελής, Σ. Παπαστρί
της, Δ. Μάυτζαρης, Κ. Άλαβάνος, Α. Αντωνίου, Δ. Καρ- 
δάρας. Π. Π ολυχρονίδης. Γ. Π απαστεργίου, Β. Πεντά- 
ρης, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Ίορδανίδης καί I. Πεσμαζό- 
γλου.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
«Περί άποκαταστάσεως τής νομιμότητας εις τήν Διοίκησιν 

τής ’Εκπαιδεύσεως».
Άρόρον μόνον

1. Κατά τρόπον άνάλογον πρός τά θεσπιζόμενα διά τής άπό 
3 Σεπτεμβρίου 1974 Συντακτικής Πράξεως «Περί άποκα
ταστάσεως τής -νομιμότητος' εις τά Άνώτατα-Έκπαιδευτικά - 
Ιδρύματα» καί ώς λεπτομερώς όέλει όρίσει Προεδρικόν 
Διάταγμα έφ’ άπαξ έκδιδόμενον προτάσει τού Υπουργού 
Έύνίκης Παιδείας καί Θρησκευμάτων εντός 15/-5ημέρου άπό 
τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος Ψηφίσματος, παραπέμποντα: 
πρός κρίσιν όσοι Έκπ/κόί Στοιχειώό ϊυς, Μέσης καί Άνωτε
ρας γενικής καί επαγγελματικής Έ .π/σεως άσκΟύντες ,διοί- 
κησιν κατηγορούνται οτι άπεδεχύησαν αξιώματα ή όέσεις με
τακλητών υπαλλήλων, συνέπραξίν με τάς δικτατορικάς Κυ- 
βερ-υήσεις τής Έπταετίας εις εύνοιας καί διώξεις υφισταμέ
νων των καί καύόλου ότι έπέδειξαν ασυμβίβαστον πρός τό 
λειτούργημά των διαγωγήν.

2. Ασκούντες διοίκησιν ’Εκπαιδευτικοί ύεωροΰντάι όί Εκ
παιδευτικοί Σύμβουλοι, οί ’Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι—Ψπό- 
πται Περιφερειών, οί Γενικοί Έπιύεωρηταί, οΐ ’Βπιύεωρηται 
όλων τών κατηγοριών καί τών ειδικοτήτων, οί ΆναπΧηρωταί 
Γενικοί Ήπι-όεω^ητταί, οΐ Διευόυνταί καί οί ’Τποϊιευ-ύυνΤαί 
Παιδαγωγικών Άκαδημιών, Διδασκαλείων, Κέντρων Άνω- 
τέρας Τεχνικής ’Εκπαιδεύσεως καί Έύνικών Άκαδημιών 
Σωματικής Αγωγής.

’Εν Άδήναις τή 23 ’Ιανουάριου 1975 
Οί προτείνοντες βουλευταί

Ε. Π απα'υούτσος, X. Γραμμστίδης, Γ. Π απαγιαόής, Δ. Ρί- 
ζος, Ά Πετραλιάς, Σ. Παπαλεμελής, Σ. Παπαστρα- 
τής, Δ. Μάυτζαρης, Κ. Άλαβάνος, Ά ’Αντωνίου, Δ. Καρ- 
δάρας. Π. Πολυχρονίδης, Γ. Π απαστεργίου, Β. Πεντά- 
ρης, Ν. Π απαϊωάυ-υου, Γ. Ίορδανίδης καί I. Πεσμαζό- 
γλου.


