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Το βαρύ ιστορικό της αλήθειας
Όταν ένας αξιωματούχος του κράτους, ένα άτομο σε μια τόσο υπεύθυνη θέση που ασκεί
δημόσια εξουσία, ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης,
αφήνει τέτοιες ανυπόστατες αιχμές, τέτοιες απαράδεκτες, προσβλητικές και εντελώς
αναληθείς κατηγορίες εναντίον της ηγεσίας της ΠΟΕΔ για, δήθεν, προσπάθεια
παρέμβασης σε μια αντικειμενική και αδιάβλητη διαδικασία, όπως θα πρέπει να είναι,
μια έρευνα για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως ο θάνατος ενός δεκάχρονου παιδιού,
αποτελεί βαρύτατη υποχρέωση και υπέρτατο καθήκον μας να παραθέσουμε τα ακριβή
και πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει δημόσια το όλο
ζήτημα, να λάβει θέση και να αποκαταστήσει την αδιαμφισβήτητη αλήθεια, αλλά και το
κύρος μιας ολόκληρης Οργάνωσης και την αξιοπρέπεια των αξιωματούχων της, που
πλήττεται τόσο από συγκεκριμένα δημοσιεύματα όσο και από συγκεκριμένες δηλώσεις
του.

Επιφυλασσόμαστε για όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας τα οποία θα διεκδικήσουμε με
πάθος μέχρι το τέλος. Παραθέτουμε, έτσι, το βαρύ ιστορικό της αλήθειας:
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ δεν επισκεφθήκαμε το σχολείο ούτε
την Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018, ούτε το Σάββατο, 12 Μαΐου 2018, που διεξάγονταν στο
σχολείο οι έρευνες από την αστυνομία και οι διοικητικές έρευνες από τον λειτουργό του
ΥΠΠ, αντίστοιχα. Κάτι, που μπορεί να επιβεβαιωθεί από όλα τα άτομα που βρίσκονταν
τις δύο αυτές μέρες στο σχολείο.

Δεν είχαμε οποιαδήποτε τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου, εκτός από τη διευθύντρια, προκειμένου, καθηκόντως, να ενημερωθούμε για το
περιστατικό και τις διαδικασίες που έγιναν και που θα ακολουθούνταν στη συνέχεια.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών εισηγηθήκαμε στη διευθύντρια, αν το επιθυμούσε
και το προσωπικό του σχολείου, να συναντηθούμε, ακόμη και την Κυριακή, προκειμένου
να συζητήσουμε με τους εκπαιδευτικούς τους προβληματισμούς τους, να απαντήσουμε
σε ερωτήματα και κυρίως να αισθανθούν την στήριξη και τη συμπαράσταση της ΠΟΕΔ
στις δύσκολες εκείνες ώρες.

Η διευθύντρια του σχολείου, βρήκε την εισήγηση πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και
ανέλαβε να επικοινωνήσει με τα μέλη του προσωπικού για να διερευνήσει την πρόθεσή
τους να έρθουν στη συνάντηση. Η ίδια, μάλιστα, ανέφερε ότι εκτός από τα τέσσερα με
πέντε άτομα που βρίσκονταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των ερευνών την Παρασκευή
και το Σάββατο, δεν είχε την ευκαιρία, λόγω των υποχρεώσεων των δύο ημερών, να
μιλήσει μαζί τους και να τους ενημερώσει αρμοδίως για το όλο συμβάν. Την ίδια ώρα,
εξέφρασε την αγωνία και τα πολλά ερωτήματα που τους απασχολούσαν ως προς το
πώς θα υποδεχθούν τα παιδιά, τους συμμαθητές του μικρού Σταύρου, στο σχολείο. Η
ανταπόκριση από όλους τους εκπαιδευτικούς ήταν θετική και η διευθύντρια αποφάσισε
να προσκαλέσει στη συνάντηση και τις δύο εκπαιδευτικούς ψυχολόγους του σχολείου
για να συμβουλεύσουν το προσωπικό και να απαντήσουν στα ερωτήματά τους σε σχέση
με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης κρίσης.

Στη συνάντηση, που άρχισε στις 11:00 π.μ. και ολοκληρώθηκε γύρω στις 2:30 μ.μ.
παρευρέθηκαν όλα τα μέλη του προσωπικού, οι δύο εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι του ΥΠΠ,
εκπρόσωπος του συνδέσμου γονέων και από πλευράς της ΠΟΕΔ, ο Πρόεδρος, ο
Γενικός Γραμματέας και η Πρόεδρος του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λάρνακας. Όλοι
αυτοί μπορούν να επιβεβαιώσουν όλα όσα αναφέρουμε και όλα όσα έγιναν και λέχθηκαν
στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, πέρα από τις πάμπολλες απορίες που
επιλύθηκαν, οι εκπαιδευτικοί οργανώθηκαν και προετοιμάσθηκαν σε σχέση με όλες,
σχεδόν, τις λεπτομέρειες για την υποδοχή των παιδιών στο σχολείο με απώτερο σκοπό
την επιστροφή στην ομαλότητα και στη ρουτίνα, με σεβασμό όμως και σωστή διαχείριση
των συναισθημάτων που, ενδεχομένως, θα κουβαλούσαν τα παιδιά στο σχολείο λόγω
του θανάτου του συμμαθητή τους. Διευθετήθηκε τέλος, συνάντηση των εκπαιδευτικών
ψυχολόγων με όσους γονείς θα το επιθυμούσαν, τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 στις
7:00μ.μ. στο σχολείο προκειμένου να λύσουν τις δικές τους απορίες για να μπορέσουν

να στηρίξουν, αν χρειαστεί, τα παιδιά τους. Ετοιμάστηκε σχετική επιστολή για να δοθεί
στους γονείς την Δευτέρα το πρωί και αποχωρήσαμε από το σχολείο ανανεώνοντας το
ραντεβού το πρωί της Δευτέρας, εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και
εκπρόσωποι των γονέων, για να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή όλων όσων
προγραμματίστηκαν και να βοηθήσουμε σε κάτι εάν χρειαστεί.

Φεύγοντας από το σχολείο, αμέσως γύρω στις 2:40μ.μ.

ως Πρόεδρος της ΠΟΕΔ

επικοινώνησα με τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Χαμπιαούρη για τη
συνάντηση και το αποτέλεσμά της, εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στις δύο
εκπαιδευτικές ψυχολόγους που πρόθυμα παρευρέθηκαν στη συνάντηση και για την
πολύτιμη προσφορά τους στις δύσκολες εκείνες ώρες. Μάλιστα, εισηγήθηκα στον
Υπουργό να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη συνάντηση στην τηλεοπτική παρέμβαση που
θα έκανε το βράδυ της Κυριακής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και να τονίσει ό
ίδιος, ότι το σχολείο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να υποδεχθεί τα παιδιά την
πρώτη και δύσκολη μέρα μετά το θλιβερό περιστατικό, καθησυχάζοντας, έτσι, δημόσια
και όλους τους γονείς.

Αμέσως μετά την επικοινωνία μου με τον Υπουργό, ως Πρόεδρος της ΠΟΕΔ,
επικοινώνησα και ενημέρωσα τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για όλα όσα έγιναν
στο σχολείο και βεβαίως ότι είχε ενημερωθεί προηγουμένως και ο Υπουργός. Ο
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για την
αυθόρμητη συνάντηση όσο και για το αποτέλεσμά της, τονίζοντας ότι αυτή η ενέργεια
ήταν ουσιαστική, προς όφελος των παιδιών μέσα σε όλη την θλιβερή κατάσταση που
επικρατούσε στην κοινότητα.

Τη Δευτέρα το πρωί, φτάνοντας στο σχολείο, στις 7:10 π.μ. η επιθεωρήτρια του
σχολείου που βρισκόταν στο γραφείο της διευθύντριας, όταν την καλημερίσαμε μας είπε
ότι δεν έπρεπε να πάμε στο σχολείο γιατί θα θεωρηθεί, πιθανή, παρέμβαση στο έργο
της διαδικασίας και ότι είχε οδηγίες από τον Υπουργό να μας πει να φύγουμε. Της
είπαμε ότι δεν είχαμε τέτοια πρόθεση και πήγαμε στο γραφείο των δασκάλων.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι στις 8:08 π.μ. και αφού διαπιστώσαμε ότι η λειτουργία του
σχολείου άρχισε ομαλά, ενημερώσαμε τον Υπουργό Παιδείας με γραπτό μήνυμα (sms)
ότι μεταβήκαμε στο σχολείο με μοναδικό στόχο να συμπαρασταθούμε και να
βοηθήσουμε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Επίσης, του αναφέραμε ότι, όπως

διαπιστώσαμε, όλα στο σχολείο λειτουργούν ομαλά, εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά
μας για την αντιμετώπιση που τύχαμε και του ζητήσαμε συνάντηση. Του αναφέραμε,
τέλος, ότι θα αποχωρήσουμε σε λίγο. Όλοι οι δάσκαλοι ήταν στα καθήκοντά.
Παραμείναμε στο σχολείο μαζί με τους εκπροσώπους του συνδέσμου γονέων και τον
εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Γονέων Λάρνακας για λίγα λεπτά και εφόσον όλα
κυλούσαν

ομαλά

αποχωρήσαμε

μαζί.

Στην

έξοδο

του

σχολείου

βρισκόταν

δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΦΑ και συνεννοηθήκαμε με τον
εκπρόσωπο του συνδέσμου γονέων και κάναμε τις σχετικές δηλώσεις. Μείναμε έξω από
το σχολείο και κουβεντιάζαμε με τον εκπρόσωπο του συνδέσμου γονέων, τον
εκπρόσωπο της ομοσπονδίας γονέων, τη δημοσιογράφο και τον χειριστή της κάμερας
και στη συνέχεια αποχωρήσαμε.

Όλα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας « Ο Φιλελεύθερος» και στην
ηλεκτρονική εφημερίδα “philenews” τα οποία, όσον αφορά την ηλεκτρονική εφημερίδα,
άλλαξαν και αναδιατυπώθηκαν τρεις φορές και τα οποία σύμφωνα με την εφημερίδα
επιβεβαίωσε ο Υπουργός με δηλώσεις του (αστυνομία, εντάσεις, επίσκεψη στο χώρο
του σχολείου κατά τη διάρκεια των καταθέσεων κ.ά.), είναι παντελώς αναληθή,
ανυπόστατα και σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτά που εμείς αναφέρουμε μπορούν να τα
επιβεβαιώσουν όλοι όσοι αναφέρουμε πιο πάνω.

Με ειλικρίνεια και εντιμότητα,

Φίλιος Φυλακτού

Χάρης Χαραλάμπους

Πρόεδρος ΠΟΕΔ

Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΔ

