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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  

Με αφορμή την προσπάθεια να τοποθετηθούν κάμερες στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας 

Βαρβάρας από τη Διεύθυνση του σχολείου, με την πρόφαση να αποτραπεί η είσοδος 

εξωσχολικών στον προαύλιο χώρο, εκφράζουμε τη θέση μας που είναι απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία είναι σταθερά αντίθετη με την τοποθέτηση καμερών στα σχολεία. 

Θεωρούμε αντιπαιδαγωγικό, αντιδημοκρατικό και αυταρχικό το μέτρο, διότι καταπατά τις 

προσωπικές ελευθερίες παιδιών, δασκάλων και γονιών. Δημιουργεί φοβισμένα, 

υποταγμένα παιδιά σ’ ένα χώρο ελέγχου σκέψεων και πράξεων. Στην ευαίσθητη αυτή 

ηλικία, τους περνάμε το φόβο ότι τους παρακολουθούν από παντού και τους ελέγχουν.  

Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας ελεύθερους πολίτες με ώριμη σκέψη και κρίση και όχι 

αυτολογοκρινόμενα άτομα, που δεν θα τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

Θεωρούμε πως λύση για τη διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας είναι η επιστασία του 

χώρου, η πρόσληψη σχολικού φύλακα και επαρκούς προσωπικού. 

Σεβόμαστε το έργο των εκπαιδευτικών και επιδιώκουμε τη συνεργασία και τον διάλογο μαζί 

τους. Στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών μας, θέλουμε και πρέπει να έχουμε 

λόγο.  

Όσο για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη συνάντηση γονιών, εκπαιδευτικών και 

εκπροσώπων του Δήμου, καταγγέλλουμε την κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος και 

την προσπάθεια φίμωσης των αιρετών εκπροσώπων των γονέων και όσων είχαν αντίθετη 

άποψη.  

Καταγγέλλουμε επίσης, τη δημιουργία κλίματος σύγχυσης και αποπροσανατολισμού της 

συζήτησης καθώς και την προσπάθεια απαξίωσης των εκλεγμένων οργάνων, Συλλόγου 

Γονέων και Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.  

Ο σύλλογος και τα εκλεγμένα όργανα των γονιών είναι ισότιμα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι εδώ έχουμε σύγκρουση της λογικής του παιδαγωγικού 

σχολείου του διαλόγου και του σχολείου του αυταρχισμού. 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα πραγματικό, όπως και σε χιλιάδες άλλα σχολεία, το οποίο 

είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και της ελλιπούς χρηματοδότησης.  

Ας σκεφτούμε όμως, τι ασκό του Αιόλου ανοίγουμε (σήμερα κάμερα στην αυλή – αύριο στην 

τάξη). Ας βρούμε μέσα από μια ώριμη και δημοκρατική συζήτηση άλλες λύσεις. Εξάλλου, οι 

κάμερες δεν προλαμβάνουν το κακό απλά το καταγράφουν.  

Ας αναλογιστούμε τέλος, γονείς και εκπαιδευτικοί τις ευθύνες μας για όσα συμβαίνουν 

και ας απλώσουμε το χέρι σ’ αυτόν που θέλει να σηκωθεί. 

Το Δ.Σ.  


