
 

     

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Μαθητικές κινητοποιήσεις-Πειραιάς: Διευθυντές καλούνται για κατάθεση στα 

αστυνομικά τμήματα» 

Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας μια σοβαρή καταγγελία της ΕΛΜΕ Πειραιά σύμφωνα 

με την οποία διευθυντές σχολείων του Πειραιά καλούνται στα αστυνομικά τμήματα, ακόμα και 

το Σάββατο, να καταθέσουν σχετικά με τις μαθητικές κινητοποιήσεις. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά «Τις τελευταίες ημέρες καλούνται Διευθυντές 

σχολείων του Πειραιά στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να δώσουν 

κατάθεση (ακόμα και το Σάββατο) σχετικά με τις μαθητικές κινητοποιήσεις! Η διαδικασία 

διενεργείται μετά από εισαγγελική εντολή στα πλαίσια προκαταρτικής έρευνας. […] Ένα μήνα 

μετά τις δίκαιες μαθητικές κινητοποιήσεις με βασικό αίτημα να λειτουργήσουν τα σχολεία με 

όρους υγιεινής και ασφάλειας και εν μέσω δεύτερης καραντίνας, με κλειστά σχολεία (με 

αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης που δεν ικανοποίησε τα δίκαια αιτήματα εκπαιδευτικών-

γονιών-μαθητών), η κυβέρνηση και οι δικαστικές αρχές βρήκαν τον υπαίτιο για την τραγωδία 

που ζούμε. Είναι οι μαθητές και ο αγώνας τους. […] Στηρίζουμε τους διευθυντές των 

σχολείων, είμαστε δίπλα τους. Είναι, εκτός όλων των παραπάνω, απαράδεκτο από κάθε 

άποψη (παιδαγωγική, ηθική) να τούς ζητείται να δηλώσουν ονόματα μαθητών τους, μαθητών 

που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις.»  

Κατόπιν των παραπάνω,  

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Είναι ενήμεροι για την κλήση των διευθυντών των σχολείων του Πειραιά για 

κατάθεση σχετικά με τις μαθητικές κινητοποιήσεις; 

2. Για ποιο λόγο διενεργείται προκαταρκτική έρευνα; 

3. Για ποιο λόγο καλούνται οι διευθυντές των σχολείων στα αστυνομικά τμήματα; 

4. Ποιος ο σκοπός δήλωσης των ονομάτων των μαθητών στην Αστυνομία; 
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5. Ποιο είναι το αδίκημα των μαθητών για το οποίο καλούνται οι διευθυντές να τους 

αναφέρουν στην αστυνομία; 

6. Η συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθείται, με την οποία ζητάτε από τους 

διευθυντές να δώσουν ονόματα μαθητών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις είναι 

σύμφωνη με τις παιδαγωγικές και ηθικές αρχές που οφείλουν να προασπίζονται οι 

καθηγητές; 

7. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένας διευθυντής αρνηθεί να αναφέρει ονόματα 

μαθητών; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




