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Πξνο: Μέιε καο            

 
Αλαθνίλσζε 

 

Σε Δεπηέξα 20 Θαλνπαξίνπ 2020, ζην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Πεηξαηά, ζα δηεμαρζεί ε δίθε 

πέληε αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 ππεξεηνύζαλ ζην 1
ν
 Εηδηθό 

Δεκνηηθό ρνιείν Κεξαηζηλίνπ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαηεγνξνύληαη από κεηέξα καζεηή ηνπ Εηδηθνύ ρνιείνπ όηη άζθεζαλ θαη’ 

εμαθνινύζεζε ιεθηηθή βία ζε βάξνο ηνπ παηδηνύ ηεο. 

Η ππόζεζε είρε απαζρνιήζεη ηε Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Πεηξαηά πνπ δηεμήγαγε 

Έλνξθε Δηνηθεηηθή Εμέηαζε ρσξίο λα επηβάιεη πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ 

θαηεγνξία ζσκαηηθήο ή ιεθηηθήο βίαο. 

Ο ύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Κεξαηζηλίνπ-Πεξάκαηνο «Νίθνο Πινπκπίδεο», κε νκόθσλν ςήθηζκα 

ηεο Γεληθήο ηνπ πλέιεπζεο, είρε θαηαγγείιεη ηελ πξαθηηθή ζηελ νπνία πξνέβε ε θαηαγγέιινπζα 

κεηέξα, λα θαηαγξάθεηαη παξαλόκσο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ ώξα πνπ εμειίζζεηαη θαη λα 

δηαπνκπεύνληαη, έηζη, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. Επηπιένλ, ν ζύιινγνο είρε δεηήζεη πξνο όθεινο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο από όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο λα αξζνύλ ακνηβαία κελπηήξηεο αλαθνξέο θαη 

θαηαγγειίεο ζηελ Εηζαγγειία, πξόηαζε ε νπνία, δπζηπρώο, δελ έγηλε απνδεθηή από ηελ πιεπξά ηεο 

κεηέξαο πξνθαιώληαο ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ ππόινηπσλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηάρζεθαλ 

ζην πιεπξό ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Θεσξνύκε όηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πόζν κάιινλ όηαλ αθνξά 

ηελ Εηδηθή Αγσγή θαη Εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη εκπηζηνζύλε θαη ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμύ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, αιιά θαη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ. Σα όπνηα 

πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη παηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο θαη όρη 

ζηηο αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» εθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαη 

ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο πέληε εθπαηδεπηηθνύο θαη δεηά λα ζηακαηήζεη θάζε δίσμε ελαληίνλ ηνπο. 

 

  

      Γηα ην Δ.. 
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