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Θέμα: « Εκδρομές: το εξιλαστήριο θύμα είναι ο εκπαιδευτικός »
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε τις σχολικές εκδρομές οργανικά ενταγμένες στη σχολική
διαδικασία, είτε για λόγους εκπαιδευτικούς, είτε για λόγους περιηγητικούς –
περιβαλλοντολογικούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκπαιδευτικοί και δεκάδες χιλιάδες μαθητές
εμπλέκονται στη διαδικασία. Σε μια τέτοια μαζική διαδικασία η πιθανότητα τυχαίων ή
απρόβλεπτων συμβάντων δεν είναι μηδενική. Αυτό το αντιλαμβάνεται απόλυτα κάθε
λογικός άνθρωπος και καταγράφεται στατιστικά όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον
κόσμο. Αυτό που επίσης είναι απόλυτα κατανοητό σε κάθε λογικό άνθρωπο είναι, ότι δε
μπορούν να σταματήσουν ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες, για τον απλούστατο
λόγο ότι μία μη κινητική κοινωνία είναι μία νεκρή κοινωνία.

Οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν κρύφτηκαν πίσω από το δάχτυλό τους. Σεβόμενοι τον
παιδαγωγικό τους ρόλο στήριξαν και στηρίζουν τις μαθητικές εκδρομές, που προβλέπονται
από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, κάνοντας ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό σε ότι τους αφορά
για την ασφάλεια των παιδιών. Όσοι νομίζουν ή ισχυρίζονται ότι η συνοδεία παιδιών και
εφήβων είναι για τους εκπαιδευτικούς ψυχαγωγία, είτε είναι εκτός πραγματικότητας είτε
είναι νοσηρά εμπαθείς.
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Πριν μερικές μέρες τέσσερις συνάδελφοι συνοδοί εκδρομής δικάστηκαν επειδή κατά τη
διάρκεια εκδρομής ένας μαθητής υπέστη σωματική βλάβη. Οι δύο εξ αυτών
καταδικάστηκαν με βαριές ποινές με την κατηγορία της αμέλειας.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, σε δύο συνεδριάσεις του, εξέτασε ενδελεχώς το θέμα. Η
ομόφωνη γνώμη των μελών του είναι ότι αν υπάρχει αμέλεια αλλού πρέπει να
αναζητηθεί και όχι στους εκπαιδευτικούς που έκαναν ότι έπρεπε να γίνει στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων τους.

Η όλη εξέλιξη έχει εξοργίσει τον εκπαιδευτικό κόσμο.
Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ της ΕΛΜΕ αποφάσισε:
1. Με τη συνδρομή και της ΟΛΜΕ την πλήρη νομική κάλυψη των συναδέλφων για
την οριστική τους δικαίωση.
2. Την υπεράσπιση της προσωπικότητας, του κύρους και του λειτουργήματος του
εκπαιδευτικού έναντι όσων μεμονωμένα ή συλλογικά για οιονδήποτε λόγο και
σκοπό τα διαβάλλουν.
3. Τη δραστηριοποίησή του με στόχο, η πολιτική ηγεσία, άμεσα και σε συνεργασία
με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) να
καθορίσει πλήρες και σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την πλήρη αστική και
υγειονομική κάλυψη των συμμετεχόντων.

Ας πάψουν οι κυβερνήσεις και οι συναρμόδιοι υπουργοί της να σφυρίζουν αδιάφορα και
να αναλάβουν τις ευθύνες τους άμεσα.

Οι εκπαιδευτικοί πέρα από δάσκαλοι επικουρικά είναι: φύλακες, παιδονόμοι, γραμματείς,
συντηρητές, αχθοφόροι, ειδικοί κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι, πρωτοβάθμιο νοσηλευτικό
προσωπικό, μαξιλαράκια απορρόφησης της επιθετικότητας οργισμένων νέων που οι
πολιτικές των κυβερνήσεων τις προκαλούν. Το ότι θα πρέπει και εκτάκτως να λειτουργούν
με αρμοδιότητες και καθήκοντα ιατρικού συμβούλου εντάσσεται πλέον στη σφαίρα του
παραλογισμού. Είμαστε οι τελευταίοι που θα θέλαμε να στερήσουμε από τους μαθητές
μας το δικαίωμα των εκδρομών τους. Όμως δεν αντέχουμε πια να είμαστε τα εξιλαστήρια
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θύμα, οι αποδιοπομπαίοι τράγοι μιας πολιτείας και όσων επιμένουν να θέλουν να
βγάλουν από τη μύγα ξίγκι.
Φ τ ά ν ε ι

π ι α .....
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης

Αλέκος Αρβανιτάκης
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