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Αλαθνίλσζε 
 

Με έθπιεμε ε ειιεληθή θνηλσλία ελεκεξώζεθε γηα ηελ απαράδεθηε επίζεζε ζε βάρος 

εθπαηδεσηηθού, δηεσζσληή ζτοιείοσ, ο οποίος εθάρκοδε όζα ε λοκοζεζία επηβάιιεη, 

προθεηκέλοσ λα προζηαηεσηούλ οη καζεηές, οη οηθογέλεηές ηοσς θαη οη εθπαηδεσηηθοί ηοσ 

ζτοιείοσ από ηης ζσλέπεηες ηες παλδεκίας. 

Η ρεηξνδηθία, νη απεηιέο θαη νη ύβξεηο, απνηεινύλ πνηληθά θνιάζηκεο ελέξγεηεο, αιιά 

ηαπηόρξνλα θαη κία θαζεκερηλή πραθηηθή ζε ποιιά ζτοιεία ηες τώρας. Οη εθπαηδεπηηθνί  

εξγάδνληαη ζε θαζεζηώο θηλδύλνπ ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηόηεηαο, ζέξλνληαη ζηα δηθαζηήξηα 

βηώλνληαο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εθηόο από ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο, έρνπλ θαη 

νηθνλνκηθέο, είλαη, εληειώο, απξνζηάηεπηνη θαη γίλνληαη ζύκαηα ηνπ θάζε ηπραίνπ. 

ηνρνπνηνύληαη, όηαλ θηλνύλ ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο, από όζνπο δελ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά 

ηνπο λα θνηηήζνπλ ζηα ζρνιεία. Η απόθαζε ποιηηηθώλ θοκκάηφλ λα κελ υεθίζοσλ ηελ 

ηροποιογία ποσ δίλεη ηε δσλαηόηεηα επηβοιής ποηλής ζε όζοσς γολείς ζηερούλ από ηα 

παηδηά ηοσς ηο αγαζό ηες εθπαίδεσζες είλαη απαράδεθηε. Πνιύ πεξηζζόηεξν, όηαλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη γνλείο είλαη ζηνλ βαζηθό ππξήλα απηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πξνβιήκαηα ζηα 

ζρνιεία. 

Η δηαβεβαίφζε ηόζο ηες Τποσργού Παηδείας όζο θαη άιιφλ θσβερλεηηθώλ 

παραγόληφλ πφς δήζελ προζηαηεύοσλ ηοσς εθπαηδεσηηθούς από ηέηοηες ελέργεηες είλαη 

«ιόγηα ηοσ αέρα», θαζώς δελ έτοσλ θαλέλα οσζηαζηηθό αποηέιεζκα. 

Καλείο δελ έρεη ιάβεη κέηξα, ώζηε λα κελ παξελνριείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ από ηελ 

παξνπζία εμσζρνιηθώλ πξνζώπσλ ηα νπνία απεηινύλ, ιεθηηθά θαη ζσκαηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

Η Κπβέξλεζε «θακαξώλεη» πσο έδσζε ιύζε ζην πξόβιεκα, κε ηε ξύζκηζε λα κελ 

νδεγνύληαη ζην απηόθσξν νη εθπαηδεπηηθνί κεηά από κελύζεηο, τφρίς όκφς λα θάλεη ηίποηα 

γηα ηο γεγολός όηη ηο δηθαίφκα ζηε κήλσζε παρακέλεη. Οη εθπαηδεπηηθνί, ζέξλνληαη ζηα 

δηθαζηήξηα, ηαιαηπσξνύληαη από ηηο δηαξθείο αλαβνιέο ησλ δηθώλ θαη έρνπλ ηεξάζηην 

νηθνλνκηθό θόζηνο, ην νπνίν επσκίδνληαη νη ίδηνη θαη όηαλ ηα θώηα ηες δεκοζηόηεηας 

ζβήλοσλ, κέλοσλ εληειώς κόλοη. 

 Σο Δ.. ηοσ ζσιιόγοσ εθπαηδεσηηθώλ Π.Ε. «ο Μαθρσγηάλλες» απαηηεί άκεζα λα 

ζεζπηζζεί αθαηαδίφθηο γηα ηοσς εθπαηδεσηηθούς ποσ κε εσζσλεηδεζία  εθαρκόδοσλ ηοσς 

λόκοσς ηες Ποιηηείας προζηαηεύοληας ηε δεκόζηα σγεία θαη ηοσς καζεηές από ηελ 

παλδεκία. Οηηδήποηε άιιο είλαη εκίκεηρο, δελ ιύλεη ηο πρόβιεκα θαη δελ προζηαηεύεη ηοσς 

εθπαηδεσηηθούς. Σασηότρολα ζα πρέπεη λα ζεζπηζηούλ ζοβαρές ποηλές γηα όζοσς 

παρεκποδίδοσλ ηελ εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία. 
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Η Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο θαη λα δώζνπλ, 

άκεζα ιύζε ζην ζέκα. Σα ζτοιεία θαη οη εθπαηδεσηηθοί πρέπεη λα αθεζούλ ήζστοη θαη 

απερίζπαζηοη λα επηηειέζοσλ ηο έργο ηοσς. 
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