
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ.   +30 210 4514833,   Fax   +30 210   

4518476   e-mail: impireos@hotmail.com  

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 23 ῃ Σεπτεμβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Θ Ε Ν

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Σε απάντηση της εξόχως συκοφαντικής και υβριστικής 
«ανοιχτής επιστολής» του κ. Κουρουτού, Προέδρου τῆς ΟΙΕΛΕ 
που  απευθύνεται  δήθεν  προς  τον  Πρωθυπουργό,  στην 
πραγματικότητα όμως εξυπηρετεί προφανώς άλλους σκοπούς 
την  οποία  έσπευσαν  να  αναδημοσιεύσουν  οι  Εφημερίδες 
«ΑΥΓΗ»  και  «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»  και  προς 
αποκατάσταση  της  αλήθειας,  θα  περιοριστούμε  μόνο  να 
αναφέρουμε τα εξής:

1. Τα  Εκπαιδευτήρια  της  Μητρόπολης  Πειραιώς,  είναι 
Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα,  το  Ἰδρυμα  Προστασίας  Νεότητος 
«Ἅγιος Γεώργιος-Ἅγιος Πολύκαρπος» (ΦΕΚ  τ.Β 925 /7.9.1991) 
που παρέχει, με ελάχιστη ανταμοιβή που μόλις επαρκεί για 
την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων (ΙΚΑ, Μισθοδοσία, 
Εφορία  κλπ),  υπηρεσίες  στον  ευαίσθητο  χώρο  της 
εκπαίδευσης,  χωρίς  να  αποκομίζει  κανείς  το  παραμικρό 
κέρδος. Παρέχει υποτροφίες σε άπορους μαθητές καί τέκνα 
ανέργων οικογενειῶν και παρέχει γλωσσομάθεια σε αγγλική, 
γαλλική,  γερμανική  και  πληροφορική,  έχει  σύγχρονα 
εποπτικά μέσα διαδραστικούς πίνακες και υπολογιστές. Ως  
εκ τούτου ουδείς δύναται και ούτε έχει κίνητρο να απειλεί 
εκπαιδευτικούς,  να  υποκαθιστά  τη  νόμιμη  Διεύθυνση  ή  να 
προβαίνει σε παράνομες απολύσεις.

2. Το  Εκκλησιαστικό  Ίδρυμα  διοικείται  από  τριμελές 
Διοικητικό  Συμβούλιο  και  εκπροσωπείται,  μετά  από 
σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου που έλαβε 
χώρα  τον  Ιούλιο  του  2016,  από  την  κα  Γ.  Κονίδη, 
οικονομολόγο στο επάγγελμα και Προϊσταμένη Οικονομικών 
στο Γηροκομείο Πειραιά. Έκτοτε μόνη αυτή με την υπογραφή 
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της  δεσμεύει  κατά  νόμο  το  Ίδρυμα.  Η  Πρόεδρος  του 
Ιδρύματος,  ουδέποτε  απασχολήθηκε  ως  λογίστρια  στο 
Εκπαιδευτήριο ούτε ποτέ συνήψε οιαδήποτε σχέση εργασίας 
με  αυτό, πλην αφιλοκερδώς απεδέχθη και εργάζεται για την 
εκπλήρωση των μη κερδοσκοπικών σκοπών του. 

3. Το  Ίδρυμα  δεν  απασχολεί  κανέναν  υπάλληλο  που 
κατέχει  «υψηλή  διοικητική  θέση  στη  Μητρόπολη» έχει  τον 
νόμιμο εκπρόσωπό  του έναντι του Κράτους και Διευθυντές 
στον  Βρεφονηπιακό  Σταθμό,  Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό, 
Γυμνάσιο  και  Λύκειο  καθώς  και  δύο  διοικητικούς 
Διευθυντές. 

4. Τον  Αύγουστο  του  2016  η  Διοίκηση  του  Ιδρύματος  με 
μοναδικό  σκοπό  την  διασφάλιση  της  καλής  συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και την προαγωγή της ποιότητας 
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, έλαβε σοβαρά υπόψη 
της, ως όφειλε, συγκεκριμένα περιστατικά που αναφέρθηκαν 
από γονείς και εκπαιδευτικούς και αποφάσισε την απόλυση 
δύο εκπαιδευτικών που εργάζονταν με  συμβάσεις αορίστου 
χρόνου στα Εκπαιδευτήρια. Οι απολύσεις έγιναν σύμφωνα με 
την τότε ισχύουσα νομοθεσία και υπεγράφησαν νόμιμα  από 
την  Πρόεδρο  του  Ιδρύματος.  Τα  δε  κίνητρα  ήταν 
αποκλειστικά η εύρυθμη λειτουργία του Εκπαιδευτηρίου.

5. Το Ίδρυμα τηρεί την κείμενη νομοθεσία και ελέγχεται 
από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Πειραιά 
του  Υπουργείου  Παιδείας  στεγάζεται  σε  χώρο  που  έχει 
κριθεί επανειλημμένως  κατάλληλο από  τα αρμόδια όργανα 
του  Υπουργείου  Παιδείας  (ΕΟΠΕΠ).  Είναι  δε  τουλάχιστον 
κωμικός ο ισχυρισμός ότι στο σχολείο πραγματοποιούνται 
μνημόσυνα.  Εξάλλου  η  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  του 
σχολείου  διαθέτει  20  υπολογιστές  και  στον  3 ο όροφο  του 
σχολείου  βρίσκεται  η  αίθουσα  εκδηλώσεων  που  είναι 
σύγχρονο αμφιθέατρο με θεατρική σκηνή, ο δε παρακείμενος 
Ιερός  Ναός  του  Αγ.  Χαραλάμπους  διαθέτει  Πνευματικό 
Κέντρο  με  αίθουσα  που  εξυπηρετεί  τις  λειτουργικές  του 
ανάγκες.
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6. Επί  των προσωπικών  εξυβριστικών χαρακτηρισμών  του 
κ.  Κουρουτού  δεν  υπάρχει  ανάγκη  απάντησης  και  τον 
προκαλούμε  να  μας  πει  σε  ποιά  εκδήλωση  και  πότε  ο 
Σεβασμιώτατος  μίλησε  κατά  των  ρυθμίσεων  του  Υπουργού 
Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση γιατί το Ίδρυμα δεν 
είναι επιχειρηματίας στο χώρο της ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
και ποτέ ο Σεβασμιώτατος δεν αναφέρθηκε σε τέτοιο θέμα. 
Πλην όμως απαντούν από μόνοι τους στο ερώτημα που θέτει 
γιατί  ο  Μητροπολίτης  αρνήθηκε  να  συναντήσει  την  ΟΙΕΛΕ 
και  δεν  αντιλαμβάνονται  οτι  τα  Εκπαιδευτήρια  τῆς  Ι. 
Μητροπόλεως  Πειραιώς  που  ανήκουν  στο  Ίδρυμα  «Ἅγιος 
Γεώργιος-Ἅγιος  Πολύκαρπος»  δεν  είναι  επιχείρηση  που 
προσδοκά  κέρδη  για  να  υφίσταται  ανάγκη  προστασίας  των 
εργαζομένων  σε  αυτά  από  τους  συνδικαλιστές  του  χώρου 
διότι  τα  δικαιώματα  των  διακονούντων  στο  Ίδρυμα  τα 
διασφαλίζει το ίδιο το Ίδρυμα.

7.  Μετά  πολλής  θλίψεως  για  την  συκοφαντική  επίθεση  της 
ΟΙΕΛΕ  είμαστε  υποχρεωμένοι  κηδόμενοι  του  κύρους  του 
Ιδρύματος  να  προσφύγουμε  στην  τακτική  και  ποινική 
δικαιοσύνη  αν  μέσα  στην  προσεχή  εβδομάδα  δεν  έχει 
ανακαλέσει η ΟΙΕΛΕ τις συκοφαντίες της.

ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  &ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΕΟΤΗΤΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»
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