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ΠΡΟΣ:

Τα σχολεία

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ηρακλείου,
καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στο σχολικό
συγκρότημα του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου σε βάρος του συναδέλφου εκπαιδευτικού και
Διευθυντή του παραπάνω σχολείου. Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον
Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από πολίτη, γονέα
εξωσχολικού, τον οποίο απομάκρυνε από τον χώρο του σχολείου όπως όφειλε, για να
προστατεύσει την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου.
Καταδικάζουμε ευθέως το συγκεκριμένο γεγονός, όπως και κάθε άλλη
ενέργεια που καταφέρεται εναντίον της σχολικής κοινότητας, από όπου κι αν
προέρχεται, με απειλές ή μηνύσεις ακόμα και με ωμή βία, με σκοπό την παρεμπόδιση
της λειτουργίας των σχολείων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
Η εκδήλωση περιστατικών βίας στο χώρο του σχολείου δε συνάδει με τον
ανθρωπιστικό χαρακτήρα της παιδείας και οι δάσκαλοι ως φορείς αγωγής πασχίζουν
να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές αξίες και αρχές αλλά κυρίως τον σεβασμό στον
συνάνθρωπο. Δυστυχώς η εκπαιδευτική κοινότητα πολλές φορές αποτελεί χώρο
εκδήλωσης πολλών βίαιων περιστατικών κι αυτό προβληματίζει και βάζει σε σκέψεις
όσον αφορά τις αιτίες αυτών των φαινομένων. Η ανασφάλειας, η αναξιοπιστία, η
έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγούν σε ακραίες ενέργειες και το σχολείο, ως μικρογραφία
της κοινωνίας, μετατρέπεται εύκολα σε αποδέκτη όλων αυτών των αρνητικών
συναισθημάτων τα οποία βρίσκουν έκφραση στον συγκεκριμένο χώρο με τρόπο
έκνομο.
Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να καταδικάζονται ἐν τῃ γενέσει τους, ώστε να μην
εμφανιστούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Τα γεγονότα αυτά αμαυρώνουν το
περιβάλλον του σχολείου και τον παιδευτικό του ρόλο. Ας μην αφήσουμε, λοιπόν,
κανένα περιθώριο στη ΒΙΑ να παρεισφρήσει στη σχολική κοινότητα.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου
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