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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Με νξγή θαη αγαλάθηεζε ελεκεξσζήθακε γηα ηελ θιήζε ζε απνινγία από ηελ 
Εηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Πεηξαηά,  εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 5νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ 
Κεξαηζηλίνπ, ε νπνία βαζίζηεθε ζε “αλώλπκεο θαηαγγειίεο γνλέσλ”!!! αιιά θαη 
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ν. Ιθνλίνπ Πεξάκαηνο, πνπ ηνπο θαηήγγεηιαλ 
νη πξόεδξνη ησλ Σπιιόγσλ γνλέσλ Δεκνηηθνύ θαη Νεπηαγσγείνπ Ν. Ιθνλίνπ! 
 

Όινη ζπκόκαζηε θαη είρακε θαηαγγείιεη ηα γεγνλόηα εθείλσλ ησλ εκεξώλ, κε 
ηελ εηζβνιή ηνπ ππόδηθνπ ρξπζαπγίηε βνπιεπηή Γηάλλε Λαγνύ ζην ζρνιείν, ηηο 
ρεηξνδηθίεο θαη ηνπο ηξακπνπθηζκνύο ησλ κπξάβσλ ηνπ θαη ησλ «αγαλαθηηζκέλσλ» 
γνληώλ απέλαληη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο.  
Με έθπιεμε βιέπνπκε πσο αληί λα ινγνδνηνύλ απηνί πνπ πξνθάιεζαλ ηα επεηζόδηα, 
θαινύληαη λα ινγνδνηήζνπλ θαη λα απνινγεζνύλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξαζπίζηεθαλ 
ην απηνλόεην, θαηνρπξσκέλν από ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο δηθαίσκα ησλ 
πξνζθπγόπνπισλ θαη όισλ ησλ παηδηώλ, ην δηθαίσκα ηνπο ζηε κόξθσζε! 

Θεσξνύκε απαξάδεθηεο απηέο ηηο κεζνδεύζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επηβνιή 
θιίκαηνο ηξνκνθξάηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζή καο ζε 
όζνπο ζέινπλ λα αλαηίζεηαη ην κέιινλ ησλ παηδηώλ καο ζε άβνπινπο θαη 
ρεηξαγσγεκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

Σηε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία ην γνλετθό θίλεκα απνκόλσζε ηηο 
μελνθνβηθέο θσλέο θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΥΕΠ θαη εμέθξαζε ηελ 
αιιειεγγύε ηνπ ζηα μεξηδσκέλα παηδηά από ηνλ πόιεκν θαη ηε θηώρεηα. 
 

Απαηηνύκε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, όρη κόλν λα θαηαδηθάζεη ηα 
παξαπάλω πεξηζηαηηθά αιιά: 

 Να πξνρσξήζεη ζε καδηθνύο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ θαη βνεζεηηθνύ 
πξνζσπηθνύ κε ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη αμηνπξεπείο κηζζνύο, γηα λα 
εληαρζνύλ νκαιά ηα πξνζθπγόπνπια ζην πξσηλό πξόγξακκα θαη λα 
αληηκεησπηζηνύλ όια ηα θελά ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Να απεκπιέμεη ηηο ΜΚΟ από ηελ εθπαίδεπζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ. 

 Να πξνρσξήζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δήκνπο, ζε πιήξε πιηθνηερληθή θάιπςε 
θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, γηα λα ζηακαηήζεη 
επηηέινπο ε κεηαθύιεζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζηηο πιάηεο ησλ 
γνληώλ. 

Καινύκε ηα κέιε καο, όινπο ηνπο γνλείο, λα ππεξαζπηζηνύλ ην 
δηθαίωκα ζηε κόξθωζε όιωλ ηωλ παηδηώλ αλεμάξηεηα από ρξώκα, θπιή, 
ζξεζθεία θαη νηθνλνκηθή ζέζε. ηα ζρνιεία καο δε ρωξάεη ν ξαηζηζκόο θαη κε 
ηηο δξάζεηο καο ζα αλαδείμνπκε γηα κηα  αθόκα θνξά ηηο αξρέο ηεο εηξήλεο θαη 
ηεο αιιειεγγύεο. 

Σηεξίδνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ηηο ίδηεο αξρέο θαη δίλνπλ 
θαζεκεξηλά ηε κάρε ελάληηα ζε όπνηνπο πξνζπαζνύλ λα ππνβαζκίζνπλ ηε κόξθσζε 
θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ καο. Τνπο θαινύκε λα κείλνπλ πξνζεισκέλνη 
ζην παηδαγσγηθό ηνπο έξγν θαη λα κελ ππνθύπηνπλ ζε θαλελόο είδνπο εθθνβηζκό. 

Σπλερίδνπκε ηελ πάιε ζε θνηλό ζπληνληζκό κε άιιεο Ελώζεηο, ηελ 
Οκνζπνλδία, ηνπο Σπιιόγνπο Γνλέσλ θαη Εθπαηδεπηηθώλ γηα αλαβαζκηζκέλε 
δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

 

Καινύκε ζε θηλεηνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηε Δεπηέξα 23/10, 
ζηηο 2κκ θαη ζηελ παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε ζηηο 30 Οθηώβξε, ζηηο 12 ζηα 
Πξνπύιαηα, λα ζπκκεηέρνπκε καδί κε ηα παηδηά καο, γηα έλα ζρνιείν πνπ ζα 
κνξθώλεη θαη δελ ζα εμνληώλεη. 
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