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Το Δ.Σ. Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι) 

συντάσσεται με την ΕΛΜΕ Ημαθίας και προσυπογράφει το 

παρακάτω Δελτίο Τύπου της, με το οποίο καταγγέλλεται η 

προσπάθεια εκφοβισμού και χειραγώγησης των συναδέλφων 

δασκάλων και καθηγητών του νομού και η ποινικοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Για το Δ.Σ της Α΄ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής (Περιστέρι) 

Ο Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας 

 

Παναγιώτης Καταγής     Φατούρου Αγγελική 

 

 
Δελτίο τύπου της ΕΛΜΕ Ημαθίας - 29.06.2020 

  
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ: ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΝΟΡΚΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Σε άλλες εποχές που -νομίζαμε πως- αφήσαμε πίσω με την μεταπολίτευση, μας 
γύρισε η κλήση για ένορκη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας όλων 
των Διευθυντών- Διευθυντριών των Δημοτικών – Γυμνασίων-Λυκείου του 
Δήμου Νάουσας επειδή διδάσκεται στα σχολεία τους, όπως προβλέπουν  τα 
“νέα  αναλυτικά προγράμματα” και οι φάκελοι μαθήματος 2018-2019, το 
μάθημα των θρησκευτικών. 

mailto:aelmedytattikis@yahoo.gr


Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας, κατέθεσε επιστολή - 
καταγγελία στην εισαγγελία Βέροιας με αναφορά τους Διευθυντές των 
σχολείων και κατ’ επέκταση και τους συνάδελφους - συναδέλφισσες 
καθηγητές θεολόγους και δασκάλους που διδάσκουν το μάθημα των 
Θρησκευτικών, όπως περιέχεται στο αναλυτικό πρόγραμμα  που το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τους απέστειλε, για διάπραξη του 
αδικήματος της παράβασης καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου!!!  
Με βάση αυτή την επιστολή η Εισαγγελία Βέροιας διέταξε προκαταρκτική 
εξέταση. Έτσι κλήθηκαν να καταθέσουν οι τρεις πρώτοι διευθυντές 

Γυμνασίων -ευτυχώς ως μάρτυρες κι όχι ως κατηγορούμενοι. Οι ίδιοι δεν 
πήγαν να καταθέσουν αναμένοντας τα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις 
της ΕΛΜΕ. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα όπως είναι ευρύτατα γνωστό, αποφασίζεται από το 
Υπουργείο και κανέναν άλλον θεσμό ή πρόσωπο. Ως εκ τούτου, αν κάποιος 
κρίνει ή θέλει να διερευνήσει τυχόν παράβαση νόμου, πρέπει να στραφεί 
προς το Υπουργείο Παιδείας κι όχι στους διδάσκοντες που κάνουν 
ευσυνείδητα τη δουλειά τους. 
Η καταγγελία προς την Εισαγγελία των ίδιων των εκπαιδευτικών και των 
Διευθυντών των σχολικών μονάδων από την ανωτέρω Ένωση, αποτελεί ακραία 

προσπάθεια εκφοβισμού των συναδέλφων με στόχο την ποινικοποίηση της 
σχολικής ζωής.  
Η ΕΛΜΕ Ημαθίας από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το γεγονός 
επικοινώνησε (Σάββατο 27\7\2020) με την Διεύθυνση Β\θμιας Εκ\σης, 
επισκέφθηκε (Κυριακή 28\7) το ΑΤ Νάουσας με συνοδεία δικηγόρου και μετά 
από έκτακτη συνεδρίαση της, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας με δικηγόρο 
στην αρμόδια Αντιεισαγγελέα Βέροιας (29/6/2020) ζητώντας να 
αξιοποιηθούν στοιχεία από το Υπουργείο και τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης προκειμένου να μην 
αναστατωθεί η σχολική κοινότητα και να αρχειοθετηθεί η  καταγγελία κατά 
των συναδέλφων Διευθυντών και διδασκόντων. 
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε πως με την επιστολή της η Ένωση Γονέων και 
Κηδεμόνων Νάουσας αλλά και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της καλεί φορείς όπως 
οι βουλευτές του Νομού μας, ο Δήμαρχος της πόλης, ο Μητροπολίτης κτλ  να πάρουν 
θέση για το θέμα. Καλούμε κι εμείς λοιπόν την κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Παιδείας, τους βουλευτές, τους Δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, τον 

Μητροπολίτη, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων να πάρουν 
θέση και να μας πουν αν συμφωνούν με την ποινικοποίηση της σχολικής 
ζωής. 
 

 


