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Με αφορμή το θλιβερό περιςτατικό ςε βάροσ παιδιών ςτο Ρζθυμνο η ΟΛΜΕ επιςημαίνει τα 
εξισ:  

Οι ποικίλεσ μορφζσ παρενόχλθςθσ και βίασ και ςε βάροσ παιδιϊν αποτελοφν ζνα από τα πιο 
ςοβαρά προβλιματα με τα οποία βρίςκεται αντιμζτωπθ θ εκπαίδευςθ ςιμερα.  

Ιδιαίτερα μασ ανθςυχεί το γεγονόσ ότι κάποιεσ ελάχιςτεσ φορζσ, όπωσ και ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περίπτωςθ, δράςτθσ τζτοιων ςοβαρϊν και ακραίων περιςτατικϊν είναι εκπαιδευτικόσ. Είναι 
αυτονόθτο ότι κάκε τζτοια ςυμπεριφορά τθ κεωροφμε απαράδεκτθ και ξζνθ προσ το πνεφμα που 
πρζπει να διζπει τθ λειτουργία του ςχολείου, τθν καταδικάηουμε απερίφραςτα και κεωροφμε ότι 
όποιοι τθν εκδθλϊνουν δεν πρζπει να ζχουν κζςθ ςτο ςχολείο. Απορρίπτουμε επίςθσ κάκε 
ανικικθ και παράνομθ πράξθ που ζχει ςυνζπεια τθν παραβίαςθ των δικαιωμάτων των 
ςυνανκρϊπων μασ και ιδίωσ των παιδιϊν. 

Θεωροφμε αναγκαίο να δθμιουργθκεί ςε κάκε ςχολείο κλίμα δθμοκρατίασ, εμπιςτοςφνθσ και 
αςφάλειασ. Κάκε ςχολικόσ χϊροσ κάκε χϊροσ πρζπει να καταςτεί αςφαλισ κυψζλθ απρόςκοπτθσ 
και ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ του μελλοντικοφ πολίτθ και πεδίο ζμπρακτθσ 
εφαρμογισ και ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Αυτό 
κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο παιδί να δθλϊνει χωρίσ διςταγμό κάκε ςχετικό περιςτατικό που 
τυχόν αντιμετωπίηει πριν αυτό οξυνκεί και τραυματίςει ανεπανόρκωτα τθν ψυχι του.  

Τονίηουμε ακόμθ ότι κφματα βίαιθσ ςυμπεριφοράσ και ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ είναι ακόμθ 
και ςυνάδελφοί μασ εκπαιδευτικοί. Για μιασ είναι αναγκαίο θ βία, ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ, να 
αποβλθκεί διά παντόσ από το ςχολείο.  

Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, πρζπει, εκτόσ των άλλων, να εκτιμθκεί ςωςτά θ ςθμαςία που 
ζχει θ υποςτιριξθ των ςχολείων με το αναγκαίο επιςτθμονικό προςωπικό (ψυχολόγουσ, 
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ) και θ επαρκισ και ςυνεχισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.  

Εκφράηοντασ τθ διάκεςθ όλου του εκπαιδευτικοφ κόςμου, δθλϊνουμε ότι κα ςυμβάλουμε, ςτο 
μζτρο των δυνατοτιτων μασ, ςυνεργαηόμενοι με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, τουσ αρμόδιουσ 
παράγοντεσ και φορείσ, τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ / μακιτριζσ μασ ςτον περιοριςμό τζτοιων 
κλιβερϊν περιςτατικϊν και ςτθν διαμόρφωςθ ενόσ κατάλλθλου παιδαγωγικοφ περιβάλλοντοσ, 
ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων, αλλθλεγγφθσ και εμπιςτοςφνθσ ςτα ςχολεία. Το διδακτικό υλικό 
που ζχει εκπονιςει το ΚΕΜΕΤΕ για τθν προαγωγι των ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτα ςχολεία 
(«Σχολείο Χωρίσ Σφνορα – Συνεργαηόμενα ςχολεία κατά του ρατςιςμοφ και υπζρ των ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων») μπορεί να αξιοποιθκεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  
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