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Αλαθνίλσζε 
 

Η θπβέξλεζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνίλσζαλ ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ, κεηά από 
πεξίπνπ 2 κήλεο ηειεθπαίδεπζεο, ρσξίο λα έρνπλ πάξεη νύηε έλα νπζηαζηηθό κέηξν γηα ηελ 
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Η επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα αλνίμεη ηα ζρνιεία έγηλε 
πξνθαηαιακβάλνληαο ηελ επηηξνπή ινηκσμηνιόγσλ, ζε αληίζεζε κε όζα ηζρπξίδνληαλ δεκόζηα, 
απνδεηθλύνληαο όηη αθνύλε ηνπο εηδηθνύο επηιεθηηθά, αιιά ην ζπνπδαηόηεξν ρσξίο θαλέλα ζρέδην 
θαη κέηξν γηα ηα ζρνιεία, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηα παηδηά. Η ρνξήγεζε, κε θαζπζηέξεζε, ησλ 
καζθώλ ζε ζσζηέο δηαζηάζεηο, ην άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ θαη ε ζηαδηαθή πξνζέιεπζε ησλ 
καζεηώλ θαη από δηαθνξεηηθέο εηζόδνπο, αζθαιώο θαη δελ ζπληζηνύλ νπζηαζηηθά κέηξα, θαζώο 
αθόκα θαη απηά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ησλ ζρνιείσλ δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ. 

 
Γηα κηα αθόκα θνξά εκπαίδνπλ ρηιηάδεο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, αθνύ αξλνύληαη 

πεηζκαηηθά λα ηθαλνπνηήζνπλ έζησ θαη έλα από ηα αηηήκαηα πνπ, από ηελ πξώηε ζηηγκή,  
δηαηύπσζε ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. 

 
Ελώ ηνλ Θνύλην πξνρώξεζαλ ζε εθ πεξηηξνπήο ιεηηνπξγία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ν 

ζπγρξσηηζκόο, ηνλ επηέκβξην 25 καζεηέο ζηνηβάρηεθαλ ζε αίζνπζεο θινπβηά θαη ην κνλαδηθό 
κέηξν ήηαλ κηα γηγαληηαία κάζθα θαη έλα παγνπξίλν ησλ 200ml.  

 
Η θπβέξλεζε, από ηηο αξρέο Οθησβξίνπ, έθιεηλε εθαηνληάδεο ηκήκαηα αθόκα θαη νιόθιεξα 

ζρνιεία θαη αξλνύληαλ πεηζκαηηθά λα δηελεξγήζεη επαλαιακβαλόκελα ηεζη ζε ηθαλό δείγκα 
καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε λα έρεη αθξηβή εηθόλα γηα ηε δηαζπνξά ηνπ ηνύ ζηε ζρνιηθή 
θνηλόηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο γη’ απηή ηελ άξλεζε έσια επηρεηξήκαηα θαη εθζέζεηο ηνπ Ε.Ο.Δ.Τ., 
ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο. 
 

Γηα ην γεγνλόο όηη, ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, ν θπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο ππνζηήξηδε όηη ηα 
ζρνιεία δελ είλαη εζηίεο ππεξκεηάδνζεο θαη ιίγεο εκέξεο κεηά θιείζαλε πάιη γηα έλα 2κελν …ηα 
ζρόιηα πεξηηηεύνπλ. Σν 2020 ηα ζρνιεία ιεηηνύξγεζαλ κόλν 6 κήλεο. Σν παξαηεηακέλν θιείζηκν 
ησλ ζρνιείσλ έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο καζεηέο ζην γλσζηηθό, θνηλσληθό θαη 
ςπρνινγηθό επίπεδν. Η θπβέξλεζε αο αθήζεη ην ππνθξηηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ 
θιεηζίκαηνο ησλ ζρνιείσλ ζηνπο καζεηέο θαη αο πάξεη ηώξα ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην άλνηγκα 
ησλ ζρνιείσλ κε αζθάιεηα! 
 

Αθόκα θαη ηα ηεζη πνπ αλαθνηλώζεθαλ όηη ζα γίλνπλ, κεηά από αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 
δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ κε ζαθήλεηα ηελ εηθόλα δηάδνζεο ηνπ ηνύ ζηα ζρνιεία. Όζν γηα ηα 
εκβόιηα, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θπβέξλεζεο, είλαη άγλσζην πόηε ζα απνθηεζεί 
ηθαλνπνηεηηθή αλνζία ηνπ πιεζπζκνύ. 

 
Η αιήζεηα είλαη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλνίγνπλ ηα ζρνιεία αθελόο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

εμάπισζεο ηνπ ηνύ θαη αθεηέξνπ πξνδηαγξάθεη, κάιινλ, λέα αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν 
ζρέδην ηεο  θπβέξλεζεο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ είλαη αλύπαξθην θαη ζηελ νπζία 
κεηαθέξεη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ. 
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Απαηηνύκε: 
 

 Δσξεάλ καδηθά θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. 

 Καηά πξνηεξαηόηεηα εκβνιηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζπκνύλ. 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ, κε 15 καζεηέο αλά ηκήκα, γηα ηελ απνθπγή 

ζπγρξσηηζκνύ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκώλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα θαηάηκεζε ησλ ηκεκάησλ 

δηδαζθαιίαο. Τπάξρνπλ ζρνιεία κε άδεηεο αίζνπζεο θαη κεγάια ζε αξηζκό καζεηώλ ηκήκαηα, 

ηα νπνία δελ ρσξίδνληαη. 

 Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

 Άδεηεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, ρσξίο πεξηνξηζκνύο. 

 Μείσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ύιεο κε δεδνκέλν όηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα θαιύςεη πιήξσο ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ππήξμαλ καζεηέο πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ. 

 Εηδηθή κέξηκλα γηα θάιπςε ησλ καζεζηαθώλ θελώλ κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή/θαη 

θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα. 

 Πξόζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε κόληκε ζρέζε εξγαζίαο. 

 Κακία απόιπζε εθπαηδεπηηθώλ κε ηξίκελε ζύκβαζε. 

 

Σο Δ.. ηοσ ζσλλόγοσ εκπαιδεσηικών Π.Ε. «ο Μακρσγιάννες» ζηερίδει ηις, ζσμβολικού 

ταρακηήρα, κινεηοποιήζεις: 

 

ηο Τποσργείο Παιδείας ηεν Πέμπηε 14/1, ζηις 2μ.μ. & 

ζηο Τποσργείο Τγείας ηεν Παραζκεσή 15/1, ζηις 2μμ. 

 

 

      Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


