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Αλαθνίλσζε 
 

Με αθνξκή γεγνλόο πνπ αθνξά θαηαγγειία γνλέα ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ ζπιιόγνπ καο θαη γηα ην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη Έλνξθε Δηνηθεηηθή Εμέηαζε, δειώλνπκε ηελ απόιπηε αληίζεζή καο, γηαηί 

ηέηνηεο πξαθηηθέο δελ βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθύπηνπλ ζηα ζρνιεία. 

Αληίζεηα, εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. 

  πκπεξηθνξέο ζε βάξνο εθπαηδεπηηθώλ είλαη θαηαδηθαζηέεο θαη πξέπεη λα απνκνλώλνληαη από 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο δελ είλαη ηθαλέο λα θάκςνπλ ην εζηθό ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα ιύλνπλ ηηο όπνηεο δηαθνξέο πξνθύπηνπλ ζην ζρνιείν κε 

παηδαγσγηθό ηξόπν θαη κε ζεβαζκό πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο. 

Σέηνηα θαηλόκελα δεκηνπξγνύλ θιίκα αλαζθάιεηαο θαη εθθνβηζκνύ, ππνλνκεύνπλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη δελ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο. Η 

απνηξνπή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη 

γηα καο απηνζθνπόο. Οπνηαδήπνηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά εληόο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη 

θαηαθξηηέα, δηαηαξάζζεη ην εηξεληθό θιίκα θαη δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ππεξαζπηδόκαζηε ην δεκόζην ζρνιείν, θαζώο θαη ην δηθαίσκα όισλ ζηε 

κόξθσζε. Δελ αλερόκαζηε θακία απεηιή, θακία πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηάο καο θαη 

επηθπιαζζόκαζηε γηα θάζε λόκηκε ελέξγεηα. Σν ζρνιείν είλαη ρώξνο πνιηηηζκνύ θαη δεκηνπξγίαο. Η 

ελόηεηα ησλ κειώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο είλαη ε κνλαδηθή απάληεζε ζε όινπο απηνύο πνπ 

επηρεηξνύλ λα απαμηώζνπλ ην δεκόζην ζρνιείν. 

Θεσξνύκε όηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 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. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θάησ από δύζθνιεο ζπλζήθεο επηηεινύλ ην έξγν ηνπο επζπλείδεηα θαη κε 

αμηνπξέπεηα ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ην δεκόζην ζρνιείν. Η ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ 

θαη γνλέσλ πξέπεη λα είλαη αξκνληθή θαη αδηαηάξαθηε. Σν ζρνιείν δελ είλαη ρώξνο αληηδηθίαο. Σν 

ζρνιείν είλαη ρώξνο αγσγήο, ρώξνο κάζεζεο θαη όρη πεδίν ζπγθξνύζεσλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο λα απνδνθηκάδνπλ πξαθηηθέο απαμίσζεο, όρη κόλν ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη 

ησλ ίδησλ. Εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο/ζηηο ζπλαδέιθνπο 

καο, δειώλνληαο όηη ζα ζηαζεί εζηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θαη λνκηθά ζην πιεπξό ηνπο.  

 
       Γηα ην Δ.. 
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