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Αλαθνίλσζε 
 

Η επέιαζε ηεο παλδεκίαο κε ην 4
ν
 θύκα, πνπ ζπλνδεύεηαη από ρηιηάδεο λέα θξνύζκαηα, είλαη 

πιένλ θαζεκεξηλό θαηλόκελν. Η ζπλερήο επίθιεζε ζηελ αηνκηθή επζύλε θαη ηαπηόρξνλα ε 

άξλεζε γηα κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο νδεγεί ζε κηα θαηάζηαζε εθξεθηηθή. 
 

Σαπηόρξνλα, καο αλεζπρεί εμαηξεηηθά ε θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε 

Τπνπξγόο Παηδείαο θαζεζπράδεη πσο δελ ππάξρεη θακία εθθξεκόηεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

ρξνληάο, ε πξαγκαηηθόηεηα ηε δηαςεύδεη. Καλέλα κέηξν δελ έρεη παξζεί από όζα πξνηείλνπλ νη 

θνξείο θαη ηα ζσκαηεία, ώζηε ηα ζρνιεία λα αλνίμνπλ κε πγηεηλή θαη αζθάιεηα, θαη όια δείρλνπλ 

πσο ην άλνηγκα ηνλ επηέκβξην ζα γίλεη κε αθόκα ρεηξόηεξνπο όξνπο. Σν «άλνημε – θιείζε» ησλ 

ζρνιείσλ ζα επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα ζε όια ηα επίπεδα (κνξθσηηθά, ςπρν-θνηλσληθα θιπ). Από 

ηώξα λα μεθηλήζνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξηλ έξζεη ν επηέκβξεο. 
 

Όιεο νη δηεθδηθήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ, ησλ γνληώλ είλαη πην επίθαηξεο από 

πνηέ! 
 

Πξνρσξάκε ζε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηελ Σεηάξηε 21 Θνπιίνπ 

ζηηο 10 π.κ. θαη δεηάκε ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., ώζηε λα καο 

ελεκεξώζεη θαη λα δώζεη απαληήζεηο γηα ην ηη κέηξα ζα πάξεη ώζηε: 
  

 λα εμαζθαιηζηνύλ νη θαηάιιειεο αίζνπζεο 

 λα αξαηώζνπλ νη καζεηέο ζηηο ηάμεηο 

 λα εμαζθαιηζηεί ε θαζαξηόηεηα ζηα ζρνιεία 

 λα γίλνπλ πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά θελά θαη ηηο αλάγθεο 

 λα ππάξμνπλ επαλαιακβαλόκελα δσξεάλ ηεζη γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο κε 

απνθιεηζηηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο 

 λα ππάξμεη καζεζηαθή ζηήξημε ησλ καζεηώλ 

 λα ππθλώζνπλ ηα δξνκνιόγηα ησλ κεηαθεξόκελσλ καζεηώλ 
 

 

Γηα ην Δ.. 

 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 
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