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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΤΕΛΟΣ στη διαμάχη για την αναγραφή ή μη του ονόματος του πατέρα των μαθητών στα
απολυτήρια του Λυκείου. Ο υπουργός Παιδείας αποδέχτηκε εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία
βασίστηκε σε γνωμάτευση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ
τούτου το επίμαχο θέμα φαίνεται να επιλύεται για φέτος.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος των καθηγητών, Δημήτρης Ταλιαδώρος, εξήγησε ότι το όλο
ζήτημα συζητήθηκε στο πλαίσιο χθεσινής συνάντησης που είχε η νέα ηγεσία της
Οργάνωσης με τον Υπουργό. Είπε ότι η ΟΕΛΜΕΚ επικαλέστηκε γνωμάτευση της
Επιτρόπου, η οποία προβλέπει όπως: Στα απολυτήρια και ενδεικτικά το όνομα του πατρός
αναγράφεται μετά το «του», όπως για παράδειγμα «Ανδρέας Γεωργίου του Κώστα» ως
μέρος του ονόματος ή ως μεσαίο όνομα, χωρίς να αναγράφεται ότι αυτό είναι το όνομα του
πατέρα, μόνο για αναγνώριση του μαθητή για αποφυγή συνωνυμιών, άσχετα με την
οικογενειακή του κατάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Ταλιαδώρο, ο Υπουργός αποδέχτηκε την
πιο πάνω πρόταση και έδωσε οδηγίες στη διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης για να ετοιμάσει
και να αποστείλει σχετική εγκύκλιο στα σχολεία. Το μόνο παράδοξο είναι πως η
συγκεκριμένη γνωμάτευση της Επιτρόπου είχε σταλεί στο Υπουργείο από τον Ιούλιο το
2008, ενώ η ΟΕΛΜΕΚ είχε ζητήσει την εφαρμογή της και πριν ένα χρόνο, όταν προέκυψε
για πρώτη φορά το θέμα της διαγραφής του ονόματος του πατέρα.
Κατά τ’ άλλα, Υπουργός και καθηγητές συζήτησαν πρακτικά θέματα για τη νέα σχολική
χρονιά και τη στελέχωση των σχολείων, καθώς επίσης το ζήτημα του γαλλικού σχολείου.
«Θεωρούμε ότι ο χώρος της παιδείας είναι ο τελευταίος στον οποίο χωρούν ενστάσεις και
αναφέραμε τις απόψεις μας για την ίδρυση της ελληνογαλλικής σχολής με την οποία
συμφωνούμε», είπε ο κ. Ταλιαδώρος. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «σε ό,τι αφορά στη στέγαση
της σχολής εκφράσαμε διαφωνία με το ενδεχόμενο παραχώρησης κτηρίου δημοσίου
εκπαιδευτηρίου».

1/2

ΚΥΠΡΟΣ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.
Σάββατο, 18 Ιούνιος 2011 19:38 -

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο λέγοντας πως «ακούσαμε με ικανοποίηση
ότι ο Υπουργός θα παρουσιάσει τα σχέδια για την ανάπλαση του Παγκυπρίου σε δημόσιο
διάλογο και αναμένουμε να τα δούμε ώστε να τοποθετηθούμε».
Από την πλευρά του ο Υπουργός τόνισε ότι προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία με την
ΟΕΛΜΕΚ για το καλό της εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι οι μέχρι σήμερα σχέσεις των
δύο πλευρών υπήρξαν θετικές και εποικοδομητικές.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
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