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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Την Πέµπτη 4-12-2014, σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου 
εκπαιδευτικών Π.Ε. Γλυφάδας-Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, στο 14ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας και σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, πήγε ο 
σχολικός σύµβουλος της 11ης Περιφέρειας κ. Φ. Χρήστου να 

«διερευνήσει» -στην ουσία να ζητήσει τον λόγο – από τους 

εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου για ένα περιστατικό 
ατυχήµατος που είχε µαθητής φιλικής του -όπως είπε- οικογένειας. 

Αρχικά απευθύνθηκε µε απαξιωτικό τρόπο στην υπεύθυνη για την 
καθαριότητα του σχολείου διατυµπανίζοντας ότι «είµαι επιθεωρητής». 

Στη συνέχεια επεδίωξε να µπει στις τάξεις προκειµένου διερευνήσει 
το θέµα. Στις ενστάσεις των εκπαιδευτικών και της Διευθύντριας του 

σχολείου ότι δεν µπορεί να µπει στις τάξεις, απευθύνθηκε µε προσβλητικό 
τρόπο ασκώντας ψυχολογική και λεκτική βία, διαταράσσοντας την 

εύρυθµη λειτουργία του σχολείου. 
Το ανακριτικό του ύφος και η αντιεκπαιδευτική του συµπεριφορά 

συνεχίστηκε στους διαδρόµους του σχολείου και στο προαύλιο, όπου 
επιχειρούσε να «ανακρίνει» τους εκπαιδευτικούς για το περιστατικό που 

συνέβη. 
Στην παρέµβαση του προέδρου του συλλόγου των εκπαιδευτικών -ο 

οποίος υπηρετεί στο σχολείο- και στην υπενθύµιση ότι τα σχολεία της 

Γλυφάδας δεν ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του διεµήνυσε ότι «δε 
φοβάται τους συνδικαλιστές». 

Στα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν παρών ήταν και ο σχολικός 
σύµβουλος της περιφέρειας, τον οποίο δεν ελάµβανε υπ’ όψη του και 

λειτουργούσε λες και ήταν υπεύθυνος των σχολείων. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» εκφράζει την αλληλεγγύη 

του και τη συμπαράστασή του στον σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε. 
Γλυφάδας-Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης. Τέτοιου είδους συμπεριφορές και 

πρακτικές είναι καταδικαστέες και μας βρίσκουν κατηγορηματικά 
αντίθετους. 

Για το Δ.Σ 
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