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Πξνο: Μέιε καο  

            

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζε θνηλό δειηίν ηύπνπ κε ην Τπνπξγείν Τγείαο ζηηο 8 Θαλνπαξίνπ δίλεη 

(ηξόπνο ηνπ ιέγεηλ) δηεπθξηλίζεηο (!!!) ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε δσξεάλ ζειθ ηεζη θαη θνκπνξξεκνλεί 

όηη από ηελ Σεηάξηε 5/1 έσο ην άββαην 8/1 δόζεθαλ πεξηζζόηεξα από 6,7 εθ. ηεζη ζην 87,4% ησλ 

δηθαηνύρσλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ!!! Επηζεκαίλεη, επίζεο, όηη ζηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο (!!!) 

καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πνπ δελ πξνκεζεύηεθαλ -ιόγσ πςειήο δήηεζεο- ζειθ ηεζη, κπνξνύλ λα 

δηαζέζνπλ νη ρνιηθέο Μνλάδεο θαη νη Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ θαηά θαλόλα απνζέκαηα 

ζειθ-ηεζη. Εθόζνλ δελ έρνπλ, κπνξνύλ λα εηδνπνηήζνπλ ηε ρνιηθή ηνπο Επηηξνπή λα ηηο 

πξνκεζεύζεη κε ζειθ ηεζη γηα ην άλνηγκα ηεο Δεπηέξαο!!! 
 

Λίγν πξηλ από ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ δηαπηζηώζεθε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ ζειθ ηεζη ζε 

πνιιά θαξκαθεία ηεο ρώξαο πξνθαιώληαο ηελ αγαλάθηεζε ρηιηάδσλ νηθνγελεηώλ. Η θπβέξλεζε ησλ 

αξίζησλ έθαλε πάιη ην ζαύκα ηεο θαη κε θηελέο δηθαηνινγίεο πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηα 

αδηθαηνιόγεηα. Η ηαιαηπσξία ησλ καζεηώλ, ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαλεξώλεη 

γηα άιιε κηα θνξά ηελ αληθαλόηεηα ησλ θπβεξλώλησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηνπ πεξίθεκνπ επηηειηθνύ 

θξάηνπο θαη ηεο θαλνληθόηεηαο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ. 
 

Είλαη απνξίαο άμην, θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο, πνηνο θαεηλόο λνπο ζθέθηεθε όηη ηε Δεπηέξα 

ην πξσί, πξώηε εκέξα επαλαιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε αλακελόκελε αύμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ, έζησ θαη αλ ηα ζειθ ηεζη βξίζθνληαη ζηα ζρνιεία, πώο ζα γίλεη ε δηαδηθαζία, κε πνηεο 

ζπλζήθεο θαη από πνηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα ζειθ ηεζη; Είλαη ζαθέο όηη ην αθήγεκα ηεο 

θπβέξλεζεο πεξί αζθαινύο αλνίγκαηνο ησλ ζρνιείσλ νδεγείηαη ζε θαηάξξεπζε. 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο λα ζηακαηήζεη, επηηέινπο, ηα επηθνηλσληαθά παηρλίδηα είηε κε ηηο εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνζθιήζεηο δηαιόγνπ πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο είηε κε δειηία ηύπνπ, όπσο ην ρζεζηλό πνπ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ησλ ζειθ ηεζη θαη αο αζρνιεζεί ζνβαξά ιακβάλνληαο νπζηαζηηθά κέηξα γηα 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, αθνπγθξαδόκελε ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 

ΑΝΟΙΥΣΑ ΥΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 
      

      Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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