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Αλαθνίλσζε 
 

ε ειάρηζηεο εκέξεο αλνίγνπλ ηα ζρνιεία γηα ηνπο καζεηέο, κε πιεζσξηθά ηκήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ 

ηεξάζηην πξνβιεκαηηζκό, ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθνύο, πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο, θαζώο θαη ζε πγεηνλνκηθό 

πιηθό. 
 

Οη Δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ θαινύληαη λα αλνίμνπλ κε αζθάιεηα ηα ζρνιεία  κέζα ζηηο 

πξσηόγλσξεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο θαη δίλνπλ θαη ζα δώζνπλ, γηα κηα αθόκε θνξά, όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, 

ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό. 
 

Κη ελώ ε θαηάζηαζε είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιε θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ 

(εθπαηδεπηηθώλ, γνληώλ, καζεηώλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο), πξηλ πξνιάβνπλ  θαιά-θαιά λα αλνίμνπλ ηα 

ζρνιεία, άξρηζαλ λα πέθηνπλ «βξνρή» ηα εμώδηθα θη νη γλσζηνπνηήζεηο  γνλέσλ πξνο ηνπο/ηηο 

Δηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιείσλ πσο δελ επηζπκνύλ ην παηδί ηνπο λα θνξάεη κάζθα, λα ζεξκνκεηξηέηαη αλ ρξεηαζηεί 

θιπ. Μεξηθνί κάιηζηα εθηνμεύνπλ θαη απεηιέο γηα κελύζεηο θαηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εάλ ηνικήζνπλ λα 

εθαξκόζνπλ ηνπο λόκνπο ηεο Πνιηηείαο!!! 
 

Η θαηάζηαζε, όλησο, ζα ήηαλ θσκηθνηξαγηθή, αλ δελ ήηαλ ηόζν επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Πξνθαλώο, ηα πξάγκαηα ζα νμπλζνύλ  κε ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

θιεζνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ θαηαζηάζεηο, όπνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα πείζνπλ πσο ε γε δελ είλαη επίπεδε. 
 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ε Κπβέξλεζε θαη ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο δελ κπνξεί λα 

«λίπηνπλ ηαο ρείξαο ηνπο» σο Πόληηνη Πηιάηνη. Η θπξία Κεξακέσο, αληί λα αζρνιείηαη θαζεκεξηλά κε ην 

«κεγαιεηώδεο» έξγν ηεο δηαλνκήο ησλ παγνπξηώλ ζηνπο καζεηέο, νθείιεη, άκεζα, λα ιάβεη κέηξα ζηήξημεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ Δηεπζπληώλ  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη δελ κπνξεί θάζε κέξα λα 

είλαη ζην έιενο όζσλ πηζηεύνπλ όηη θνξσλντόο δελ ππάξρεη θαη όηη νη κάζθεο δελ ρξεηάδνληαη. 
 

Επηβάιιεηαη, λα ςεθηζηεί, άκεζα, λνκνζεηηθή ξύζκηζε, κε ηελ νπνία όια ηα εμώδηθα, νη ελδερόκελεο 

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαη νη γλσζηνπνηήζεηο λα κελ παξαιακβάλνληαη θαλ από ην ζρνιείν, αιιά λα πεγαίλνπλ 

ζηε λνκηθή ππεξεζία ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, από όπνπ θαη λα δίλνληαη νη 

δένπζεο απαληήζεηο θαη λα δξνκνινγνύληαη νη όπνηεο αλαγθαίεο ελέξγεηεο. 
 

Έηζη, νη κελ εθπαηδεπηηθνί ζα κείλνπλ απεξίζπαζηνη λα αζθήζνπλ ηα παηδαγσγηθά ηνπο θαζήθνληα, αληί λα 

ζπαηαινύλ πνιύηηκν ρξόλν θαη ελέξγεηα γηα πξάμεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπο.  Οη εθπαηδεπηηθνί δελ 

κπνξεί λα γίλνπλ ν «ζάθνο ηνπ κπνμ» γηα θαλέλαλ. 

 

Γηα ην Δ.. 
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