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Πξνο: Μέιε καο  

            

 
Αλαθνίλσζε 

 
Η Τπνπξγόο Παηδείαο Ν. Κεξακέσο αλαθνίλσζε ην θιείζηκν ησλ Δεκνηηθώλ θαη ησλ Νεπηαγσγείσλ. Αθόκα 

θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ε θπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελώ γίλεηαη θαλεξή ε απνηπρία ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παλδεκίαο ζηα ζρνιεία, αιιά θαη ζπλνιηθά, δελ αλαιακβάλνπλ ηελ 

παξακηθξή επζύλε. Τπνζηεξίδνπλ, αθόκα θαη ηώξα, όηη «ζηα ζρνιεία δελ κεηαδίδεηαη ν ηόο» θαη όηη ηα 

θιείλνπλ «γηα λα κε ζπλσζηίδνληαη νη γνλείο». Πόηε δελ έθαλαλ καδηθά ηεζη γηα λα απνθαιπθζεί ε πξαγκαηηθή 

δηάδνζε ηνπ ηνύ ζηα ζρνιεία. Αλ ην πξόβιεκα είλαη ν ζπλσζηηζκόο ησλ γνλέσλ, ηόηε γηαηί έθιεηζαλ ηα 

Γπκλάζηα θαη ηα Λύθεηα, όπνπ δελ ππάξρεη ζπλσζηηζκόο γνλέσλ; 

Η θπβέξλεζε ηεο Ν.Δ. θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο επηρεηξνύλ λα θξύςνπλ όηη ε πνιηηηθή απόθαζε πνπ 

πήξαλ λα κε δώζνπλ νύηε έλα επξώ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ αζθαιείο όξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, 

νδήγεζε ζε αδηέμνδν θαη ελ ηέιεη ζε θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ.  

Οη εμειίμεηο δπζηπρώο επηβεβαηώλνπλ, κε ηξαγηθό ηξόπν, όηη όιεο νη δηεθδηθήζεηο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ 

θαη γνλέσλ (λα κεησζνύλ νη καζεηέο αλά ηάμε, λα πξνζιεθζεί επαξθέο πξνζσπηθό, λα δηαζθαιηζηνύλ νη πόξνη 

γηα ηα θαηάιιεια αλαιώζηκα πιηθά, λα γίλνπλ καδηθά ηεζη θ.ά.) ήηαλ αλαγθαίεο θαη επηηαθηηθέο γηα ηελ 

αζθαιή, δηα δώζεο ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Η απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα θιείζνπλ όια ηα ζρνιεία (πιελ 

απηώλ ηεο Εηδηθήο Αγσγήο) είλαη νκνινγία ελνρήο. Γηα ηα Εηδηθά ρνιεία, πνπ παξακέλνπλ αλνηρηά ε 

θπβέξλεζε δελ παίξλεη θαλέλα νπζηαζηηθό κέηξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ.  

Η θπβέξλεζε δελ πήξε νπζηαζηηθά κέηξα ππέξ ηεο πγείαο ηνπ ιανύ κπξνζηά ζην αλακελόκελν δεύηεξν 

θύκα ηεο παλδεκίαο. Άθεζε ηα λνζνθνκεία αζσξάθηζηα, δελ πήξε κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζπλσζηηζκνύ 

ζηα ΜΜΜ, νύηε γηα ηελ νπζηαζηηθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Πνξεύηεθε 

απνθιεηζηηθά κε ηελ επίθιεζε ηεο αηνκηθήο επζύλεο. Αληί λα αζρνιεζνύλ κε ην πώο ζα αλνίμνπλ έζησ κία 

αίζνπζα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν αξηζκόο καζεηώλ αλά ηάμε, εμάληιεζαλ ην θπβεξλεηηθό ηνπο «έξγν» ζην 

λα νξγαλώλνπλ ειεθηξνληθέο εθινγέο – παξσδία γηα ηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα.  

Σν «ζρέδην» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηε ιεγόκελε «ηειεθπαίδεπζε» δείρλεη όηη δελ έρεη ζπλαίζζεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παηδηώλ, εηδηθά 

ζηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο. Δελ ελδηαθέξεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ζηήξημεο ησλ 

καζεηώλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επαθήο εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή κε όια ηα κέζα, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

παηδαγσγηθήο ζρέζεο αθόκα θαη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο.  

Σν κόλν πνπ ηνπο λνηάδεη είλαη λα αλαθνηλώλνπλ «ςεθηαθέο ηάμεηο» θαη «ςεθηαθά καζήκαηα» θελά 

πεξηερνκέλνπ, κε κεγάιν αξηζκό καζεηώλ λα είλαη απόληεο. Απέλαληη ζηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ 

αληηηάζζνπλ ην επηθνηλσληαθό ηνπο πξνθίι. 

 Καη κόλν ε δήισζε γηα ππνρξεσηηθή ζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζε 4ρξνλα θαη 5ρξνλα παηδηά 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαλεξώλεη όηη, απιά, δελ θαηαλννύλ ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα! 

 Η αλαηξνπή ηνπ θαλνληθνύ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία θαη κεηαθνξά ηνπ 

από ηηο 14:00 έσο ηηο 17:00 απνθαιύπηεη, παξά ηα επηθνηλσληαθά ππξνηερλήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ, όηη δελ 

ππάξρεη θαλ ε δπλαηόηεηα ην Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν λα ππνζηεξίμεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Η αλαθνξά ηεο Τπνπξγνύ όηη ζηε Δεπηεξνβάζκηα, εδώ θαη κηα εβδνκάδα, γίλνληαη 6σξα θαη 7σξα κέζσ 

webex πξνθαιεί, κηαο θαη όινη γλσξίδνπκε ην θηάζθν κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο παηδηά 4 έσο 12 εηώλ κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε 

από ηηο 9 ην πξσί …θαη ζηηο  2 ην κεζεκέξη ζα ζπλδένληαη γηα 3 ώξεο ζηνλ ππνινγηζηή γηα ζύγρξνλε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κόλν θαη κόλν επεηδή ην πξσί ην ζύζηεκα «δελ ηνπο αληέρεη».  
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 Δελ ππάξρεη θακία κέξηκλα, νύηε θαλ αλαθνξά δελ έγηλε από ηελ Τπνπξγό Παηδείαο, ζηνπο καζεηέο πνπ 

δελ έρνπλ ηερλνινγηθά κέζα, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα, ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 2 ή 3 παηδηά θαη 

πξέπεη ηαπηόρξνλα λα ζπλδεζνύλ ζε νηθηαθή ζύλδεζε πνπ δελ «ζεθώλεη» πάλσ από κηα (ηαπηόρξνλε) 

ζπλεδξία, ζηα ζπίηηα πνπ πηζαλόλ νη γνλείο ηελ ίδηα ζηηγκή λα εξγάδνληαη εμ απνζηάζεσο. Πξνθαλώο, 

κνηάδεη κε αλέθδνην ηεο «παξαθνινύζεζεο» ηνπ καζήκαηνο κέζσ ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ. 

 Οη ηζρπξηζκνί ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο, ζπλεπηθνπξνύκελε από ηα ζπζηεκηθά κέζα ελεκέξσζεο, γηα ηελ 

παξνρή tablet από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο κνηάδεη κε αλέθδνην θαη απεπζύλεηαη ζε ισηνθάγνπο. 

Πξαγκαηηθά,  έρεη ελδηαθέξνλ κηα παξνπζίαζε ηνπ αξηζκνύ, αλά ζρνιηθή κνλάδα, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζθεπώλ πνπ ππάξρνπλ πξνο δηάζεζε!!!  

 Οη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπκε θαιά ηη πξέπεη λα θάλνπκε, παξόιν πνπ ην Τπνπξγείν εδώ θαη 8 κήλεο «δελ 

πξόιαβε» λα πξαγκαηνπνηήζεη νύηε κηα ώξα επηκόξθσζεο.  

 Θα ζηαζνύκε, γηα κηα αθόκα θνξά, δίπια ζηνπο καζεηέο καο αμηνπνηώληαο όια ηα κέζα, όπσο θάλακε θαη 

ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην. Θα θξίλνπκε κε παηδαγσγηθό ηξόπν, κέζα από ηνπο πιιόγνπο Δηδαζθόλησλ καο, 

πώο ζα δηακνξθώζνπκε ην πιάλν ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ώζηε λα θξαηήζνπκε αλνηρηή ηελ παηδαγσγηθή 

ζρέζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα όια ηα παηδηά ρσξίο απνθιεηζκνύο. Δελ ζα αθήζνπκε θαλέλα 

παηδί πίζσ, ζα ζηαζνύκε δίπια ηνπ, ζα αγσληζηνύκε ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε, πνπ δελ παίξλεη θαλέλα 

κέηξν γηα ηελ νπζηαζηηθή κνξθσηηθή ζηήξημε ησλ παηδηώλ. 

 

Απαηηνύκε: 

 

 Δσξεάλ καδηθά θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο κε επζύλε ηεο 

θπβέξλεζεο. Ελίζρπζε ησλ θξαηηθώλ δνκώλ γηα ηελ ηρλειάηεζε ησλ θξνπζκάησλ.  

 Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ, κε 15 καζεηέο αλά ηκήκα, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ζπγρξσηηζκόο 

ησλ καζεηώλ κέζα ζηηο ηάμεηο.  

 Αμηνπνίεζε όισλ ησλ ππνδνκώλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο λα θηινμελήζνπλ ηάμεηο. 

 Ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο πξνθεηκέλνπ ηα ζρνιεία λα θαζαξίδνληαη ζε όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 Πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε κόληκε ζρέζε εξγαζίαο. Κάιπςε όισλ ησλ 

θελώλ. Να γίλεη εδώ θαη ηώξα ε πξόζιεςε εθπαηδεπηηθώλ ζηελ παξάιιειε ζηήξημε.  

 Κακία απόιπζε εθπαηδεπηηθώλ κε ηξίκελε ζύκβαζε.  

 Άδεηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ βάδεη ε 

ππνπξγηθή απόθαζε. 

 

Με βάζε ηελ απόθαζε γηα αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Δεκνηηθώλ θαη Νεπηαγσγείσλ απαηηνύκε:  

 

 Να γίλεη άκεζα, κε επζύλε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηε Δεπηέξα θαη ηελ Σξίηε, εκέξεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία, θαηαγξαθή όισλ ησλ ειιείςεσλ ζε 

ηερλνινγηθά κέζα θαη εμνπιηζκό γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο.  

 Να εμαζθαιηζηεί ε θάιπςε, κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ θξάηνπο, ηνπ αλαγθαίνπ ηερλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δσξεάλ ηάκπιεη θαη ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο, δσξεάλ ζύλδεζε γξήγνξνπ internet.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Δηθηύνπ, ώζηε λα θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ησλ Δεκόζησλ 

ρνιείσλ, κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα νξγαλσζεί ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε γηα όζνπο ζπλαδέιθνπο 

δελ κπνξνύλ από ηα ζπίηηα ηνπο. 

 Σν πξόγξακκα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ηα κέζα πνπ ζα επηιεγνύλ 

πξέπεη λα απνθαζίδνληαη κε επζύλε ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόλησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Με επζύλε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα μεθαζαξηζηεί όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη όια ηα δηαζέζηκα κέζα 

(ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο) γηα λα κελ ππάξμνπλ εκπόδηα θαη απνθιεηζκνί καζεηώλ 

από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Να εμαζθαιηζηεί όηη ην ζρνιηθό δίθηπν ζα ππνζηεξίμεη εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, ώζηε λα 

αιιειεπηδξνύλ ηηο πξσηλέο ώξεο, πνπ είλαη θαη ην παηδαγσγηθά νξζό. 

 

 



 Κακία «απνπζία» καζεηή γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα ζρνιεία είλαη θιεηζηά. 

 Κακία δηνηθεηηθή απζαηξεζία δελ ζα γίλεη απνδεθηή. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο λα ζηακαηήζεη κέζα από 

αλεθάξκνζηεο νδεγίεο, «εληέιιεζζε» θαη απεηιέο λα ππνλνκεύεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

 Να ππάξμεη κείσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο γηα όιεο ηηο ηάμεηο κε δεδνκέλν όηη: πξώηνλ, ε εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ θαιύπηεη νινθιεξσκέλα ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη δεύηεξνλ, ζα 

ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ ζα ζπκκεηάζρνπλ.  

 Να ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα γηα δηα δώζεο θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ 

(εληζρπηηθή δηδαζθαιία, θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα θ.η.ι.). 

 

Καινύκε ηνπο πιιόγνπο Δηδαζθόλησλ λα ζπλεδξηάζνπλ θαη λα απνηππώζνπλ όια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

ΓΘΑ ΜΘΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΑΘΟΤΜΕ ΔΘΠΛΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΜΑ 

ΜΕ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΑ! 

        

     Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


