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Αλαθνίλσζε 
 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζε θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ήξζε λα πξνζηεζεί θαη έλα αθόκα, από ιίγνπο, επηπρώο, γνλείο πνπ, ζέινληαο λα 

επηβάιινπλ ηηο απόςεηο ηνπο, εηζβάιινπλ ζηα ζρνιεία αδηαθνξώληαο γηα ηε δηαηάξαμε ηνπ 

παηδαγωγηθνύ θιίκαηνο πνπ πξέπεη λα επηθξαηεί, πξνπειαθίδνληαο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

απεηιώληαο ηνπο, επεηδή εθαξκόδνπλ ηνπο λόκνπο θαη δεηνύλ από όινπο ηνπο καζεηέο λα 

ηεξνύλ ηα πγεηνλνκηθά πξωηόθνιια πνπ ε Κπβέξλεζε ζέζπηζε. 
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δείμεη ππεπζπλόηεηα θαη επαγγεικαηηζκό, έρνπλ εκβνιηαζηεί ζε 

πνιύ πςειά πνζνζηά θαη ιεηηνπξγνύλ ηα ζρνιεία ζε πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο. Απνηειεί, 

πξαγκαηηθά, ληξνπή λα ζύξνληαη ζηα δηθαζηήξηα, επεηδή απιά θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 

Σε κεγαιύηεξε, όκωο, ληξνπή απνηειεί ε ζηάζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Τπνπξγνύ 

Παηδείαο πνπ κέλνπλ απαζείο ζεαηέο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη αξθνύληαη ζε επρνιόγηα, αληί λα 

πάξνπλ κέηξα νπζίαο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

Η εγθύθιηνο ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πξνο ηνπο εηζαγγειείο Εθεηώλ θαη 

Πξσηνδηθώλ, πνπ εθδόζεθε ύζηεξα από ηηο δηαζηάζεηο πνπ πήξε ην ζέκα, λα δηεξεπλήζνπλ εάλ 

ηεινύληαη πνηληθώο δησθόκελα αδηθήκαηα, είλαη ζε ζεηηθή θαηεύζπλζε, αιιά δελ ιύλεη ην 

πξόβιεκα. 

Σν πξόβιεκα, επίζεο, δελ ιύλεη, ε θεκνινγνύκελε θαηάζεζε ηξνπνινγίαο, ζύκθωλα κε 

ηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη απηόθωξε δηαδηθαζία ζε πεξίπηωζε κήλπζεο, θαζώο ην δηθαίωκα 

ζηε κήλπζε παξακέλεη. 

Η Κπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο θαη λα δώζνπλ, 

άκεζα, ιύζε ζην ζέκα. Σα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αθεζνύλ ήζπρνη θαη 

απεξίζπαζηνη λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» απαηηεί, άκεζα, λα 

ζεζπηζζεί αθαηαδίωθην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ κε επζπλεηδεζία εθαξκόδνπλ ηνπο λόκνπο 

ηεο Πνιηηείαο πξνζηαηεύνληαο ηε δεκόζηα πγεία θαη ηνπο καζεηέο από ηελ παλδεκία. Οηηδήπνηε 

άιιν είλαη εκίκεηξν, δελ ιύλεη ην πξόβιεκα θαη δελ πξνζηαηεύεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, από 

δηθαζηηθέο πεξηπέηεηεο θαη έμνδα. 

 
 

Γηα ην Δ.. 
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Η Γ. Γξακκαηέαο 
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