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Να κεςπιςτεί ακαταδίωκτο για τουσ εκπαιδευτικοφσ που εφαρμόηουν τθ νομοκεςία και 
φροντίηουν για τθν τιρθςθ των υγειονομικών μζτρων. 

Η Κυβζρνθςθ και το Τπουργείο Παιδείασ δεν μποροφν να παραμζνουν απακείσ κεατζσ! 
  
 Σαν να μθν ζφταναν όλα τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ εκπαίδευςθ και οι εκπαιδευτικοί, με  
τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ιρκε να προςτεκεί ςε αυτά και ζνα ακόμθ, από λίγουσ, ευτυχϊσ, γονείσ 
που κζλοντασ να επιβάλλουν τισ απόψεισ τουσ, ειςβάλλουν ςτα ςχολεία αδιαφορώντασ για τθ διατάραξθ 
του παιδαγωγικοφ κλίματοσ που πρζπει να επικρατεί, προπθλακίηοντασ εκπαιδευτικοφσ κι απειλώντασ 
τουσ, επειδι εφαρμόηουν τουσ νόμουσ και ηθτοφν από όλουσ τουσ μακθτζσ να τθροφν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που θ Κυβζρνθςθ κζςπιςε.  

Οι εκπαιδευτικοί τθσ Χϊρασ μασ,  ζχουν δείξει υπευκυνότθτα και επαγγελματιςμό, ζχουν 
εμβολιαςτεί ςε πολφ υψθλά ποςοςτά  και λειτουργοφν τα ςχολεία ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ. Αποτελεί, 
πραγματικά, ντροπι να ςφρονται ςτα δικαςτιρια, επειδι απλά κάνουν τθ δουλειά τουσ.  

Σθ μεγαλφτερθ, όμωσ, ντροπι αποτελεί θ ςτάςθ  τθσ  Κυβζρνθςθσ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ 
που μζνουν απακείσ κεατζσ αυτοφ του φαινομζνου κι αρκοφνται ςε ευχολόγια, αντί να πάρουν μζτρα 
ουςίασ και να προςτατεφςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, απαιτεί άμεςα να 
κεςπιςκεί ακαταδίωκτο, για τουσ εκπαιδευτικοφσ που με ευςυνειδθςία  εφαρμόηουν τουσ νόμουσ τθσ 
Πολιτείασ, προςτατεφοντασ τθ δθμόςια υγεία και τουσ μακθτζσ από τθν πανδθμία. Οτιδιποτε άλλο είναι 
θμίμετρο, δεν λφνει το πρόβλθμα και δεν προςτατεφει τουσ εκπαιδευτικοφσ, από δικαςτικζσ περιπζτειεσ 
και ζξοδα. 

Η εγκφκλιοσ του Αντειςαγγελζα του Αρείου Πάγου προσ τουσ ειςαγγελείσ Εφετϊν και 
Πρωτοδικϊν τθσ Χϊρασ, να διερευνιςουν εάν τελοφνται ποινικϊσ διωκόμενα αδικιματα από 
αντιεμβολιαςτζσ - αρνθτζσ εμβολίων που μθνφουν εκπαιδευτικοφσ, που εκδόκθκε φςτερα από τισ 
διαςτάςεισ που πιρε το κζμα, είναι ςε κετικι κατεφκυνςθ αλλά δεν λφνει το πρόβλθμα. 

Σο πρόβλθμα επίςθσ δεν λφνει, θ φθμολογοφμενθ κατάκεςθ τροπολογίασ, ςφμφωνα με τθν 
οποία δεν κα υπάρχει αυτόφωρθ διαδικαςία ςε περίπτωςθ μινυςθσ, κακώσ το δικαίωμα ςτθ μινυςθ 
παραμζνει. 

Η Κυβζρνθςθ και το Υπουργείο Παιδείασ να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ και να δϊςουν, άμεςα 
λφςθ ςτο κζμα. Τα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί πρζπει να αφεκοφν ιςυχοι και απερίςπαςτοι να 
επιτελζςουν το ζργο τουσ. 
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