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Αρχαιοελληνική παροιμία
Με ηελ παλδεκία λα είλαη ζε έμαξζε, ιόγσ ηεο κεηάιιαμεο «ΟΜΗΚΡΟΝ», ε θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ
επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ρσξίο νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη
ηεο αζθάιεηαο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζα επηζηξέςνπλ ζηηο ζρνιηθέο
αίζνπζεο κε ηνλ ηό λα απεηιεί ηελ πγεία θαη ηηο δσέο όισλ. Ζ επηινγή ηεο θπβέξλεζεο λα αλνίμεη ηα ζρνιεία
έγηλε πξνθαηαιακβάλνληαο, εκθαλέζηαηα, ηελ επηηξνπή ινηκσμηνιόγσλ, απνδεηθλύνληαο, έηζη, ηελ επηιεθηηθή
ηεο αθνή. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλνίγνπλ ηα ζρνιεία αθελόο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ θαη
αθεηέξνπ πξνδηαγξάθεη, κάιινλ, λέα αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Ζ θπβέξλεζε επηβάιιεη κέηξα (έλα επηπιένλ self test κόλν γηα ηελ πξώηε εβδνκάδα θαη έιεγρνο ζην ζύλνιν
ηεο ηάμεο θαη όρη ζηαπξσηά, όπσο ίζρπε ζε πεξίπησζε θξνύζκαηνο!!!), κέηξα πνπ δείρλνπλ αδπλακία, κέηξα
πνπ θαιιηεξγνύλ αλαζθάιεηα. Αο αθήζεη ην ππνθξηηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ
ζρνιείσλ ζηνπο καζεηέο θαη αο πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ κε αζθάιεηα. Αο
αλαιάβεη επηηέινπο ηηο επζύλεο ηεο απέλαληη ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Οη εμειίμεηο, δπζηπρώο, επηβεβαηώλνπλ όηη όιεο νη δηεθδηθήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο παξακέλνπλ
επίθαηξεο γηα ηελ αζθαιή, δηα δώζεο, ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, κεηά από δύν πεξίπνπ ρξόληα παλδεκίαο θαη
όηη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. θσθεύεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γηα
κηα αθόκα θνξά εκπαίδνπλ ρηιηάδεο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, αθνύ αξλνύληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα
αηηήκαηα πνπ, από ηελ πξώηε ζηηγκή, δηαηύπσζε ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.
Οη θπβεξλεηηθέο επζύλεο είλαη κεγάιεο. Πξέπεη, επηηέινπο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε λα
αθνύζνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηα δώζεο δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ, πνπ
είλαη αλαληηθαηάζηαηε. Σν Τ.ΠΑΗ.Θ. λα ζηακαηήζεη ηα επηθνηλσληαθά παηρλίδηα κε ηηο εθ ησλ πζηέξσλ
πξνζθιήζεηο δηαιόγνπ πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπκε αλαιάβεη -από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο παλδεκίαο- ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε
ζην αθέξαην, θέξλνληαο ζε πέξαο ην έξγν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ρσξίο θακηά ζηήξημε από ηελ
πνιηηεία θαη ην αξκόδην ππνπξγείν, θαζώο θαη κε ηε καδηθή καο ζπκκεηνρή ζην εκβνιηαζηηθό πξόγξακκα θαηά
ηεο λόζνπ COVID-19.
Ζ ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ πξνβιεκαηίδεη θαη κάιηζηα ζε έληνλν
βαζκό. Καζηζηνύκε ζαθέο όηη ν αγώλαο γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ καο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ καο
δελ ζηακάηεζε πνηέ θαη νύηε πξόθεηηαη λα ζηακαηήζεη!
Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» δηεθδηθεί:
 Μαδηθά, δσξεάλ θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη, κε επζύλε ηνπ ΔΟΓΤ, γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη
ηνπο καζεηέο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

 Καηάξγεζε ηνπ απαξάδεθηνπ πνζνζηνύ 50% +1 ησλ καζεηώλ πνπ λνζνύλ γηα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο
ηκήκαηνο.
 Αύμεζε ησλ ζεκείσλ πξαγκαηνπνίεζεο δσξεάλ ηεζη από ηνλ ΔΟΓΤ.
 Δμαζθάιηζε θαηάιιεισλ αηζνπζώλ κε ζθνπό ηελ θαηάηκεζε ηκεκάησλ θαη 15 καζεηέο αλά ηάμε. Κακία
ζπγρώλεπζε ηκεκάησλ.
 Δμαζθάιηζε επαξθνύο πξνζσπηθνύ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζε όια ηα ζρνιεία.
 Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ
πιηθώλ θαζαξηζκνύ θαη αηνκηθήο πγηεηλήο.
 Άκεζα πξνζιήςεηο γηα ηελ αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα λνζήζνπλ ή πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο
νκάδεο, θαζώο θαη γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ θελώλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ, αλ θαη
έρνπκε κπεη ζην Β΄ ηξίκελν ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.
 Λήςε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ - παηδαγσγηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ θαη
ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε παλδεκία, ε πνιύκελε ηειεθπαίδεπζε θαη ε -θαηά
θαηξνύο- αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ.
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