
Διευκρινίσεις για το συμβάν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών 

Σχετικά με το συμβάν που έλαβε χώρα στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών τη Δευτέρα στις 26-9-2022 και 

αφορά τραυματισμό μαθήτριας, αναφέρουμε ότι τα γεγονότα είναι διαφορετικά από αυτά που 

προβάλλονται στο διαδίκτυο και στους τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, κανένα τζάμι δεν υπήρχε σπασμένο, αφού η Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών έστειλε τα τεχνικά συνεργεία για 

αποκατάσταση όποιας φθοράς ή ζημιάς υπήρχε. 

Το συγκεκριμένο συμβάν έγινε, όταν μαθητής του σχολείου επιχείρησε αυτοβούλως να κλείσει ένα 

ανακλινόμενο παράθυρο σε ημι-υπαίθριο χώρο του 1ου ορόφου του διδακτηρίου του σχολείου. Το 

παράθυρο έσπασε διότι ο μαθητής το έκλεισε με δύναμη, με αποτέλεσμα τα θραύσματα να πέσουν στον 

προαύλιο χώρο και να τραυματίσουν μαθήτρια που βρισκόταν ακριβώς από κάτω. 

Οι κηδεμόνες τις μαθήτριας ενημερώθηκαν άμεσα από τη διεύθυνση του σχολείου και προσήλθαν 

στο σχολείο ζητώντας εξηγήσεις και διευκρινήσεις οι οποίες και τους εδόθηκαν. 

Άμεσα ενημερώθηκε τηλεφωνικά η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, η οποία έστειλε τεχνικό ο 

οποίος καθάρισε το πλαίσιο από τα εναπομείναντα θραύσματα και μερίμνησε για την αποκατάσταση της 

ζημιάς. 

Επειδή έγιναν διάφορα ανυπόστατα και κακόβουλα σχόλια για την γενικότερη λειτουργία του 

σχολείου, θα παρακαλούσαμε όσοι ενδιαφέρονται για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την 

ασφάλεια των μαθητών, πριν εκφράσουν την άποψή τους στο διαδίκτυο και τους τηλεοπτικούς 

σταθμούς, για να αποδώσουν ευθύνες, ας ενημερώνονται για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο 

σχολείο από τη διεύθυνση του σχολείου και από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών. 

Ως διεύθυνση του σχολείου, γνωρίζουμε ότι με τη συμβολή του Δήμου Αχαρνών, το 1ο ΕΠΑ.Λ. 

Αχαρνών είναι ένα σχολείο πρόσφατα ανακαινισμένο και βαμμένο, πεντακάθαρο σε όλους τους χώρους 

του και λειτουργικό. 

Επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε ότι οποιοδήποτε αίτημά μας που αφορά φθορά ή συντήρηση, 

αποκαθίσταται αμέσως μόλις εμφανιστεί, από τη Σχολική Επιτροπή, έτσι ώστε το σχολείο να παρουσιάζει 

την καλύτερη εικόνα στις υποδομές του τα τελευταία χρόνια. 

Για όσα αναφέρθηκαν δημοσίως και προσβάλλουν τη διεύθυνση του σχολείου, επιφυλασσόμεθα 

παντός νομίμου δικαιώματός μας. 

Με εκτίμηση 

Η Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών: 


