
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Θέλουμε σχολεία ανοιχτά αλλά με υγιεινή και ασφάλεια 

 

Η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία, χωρίς ουσιαστικά μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα τους. Το γεγονός μάλιστα 
ότι τα σχολεία ανοίγουν με δόσεις, χωρίς να εντάσσονται στον σχεδιασμό τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, 
αποτελεί ομολογία από την κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει ολοκληρωμένα και ουσιαστικά μέτρα.  
 
Κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας ανακοινώνουν για τρίτη φορά το άνοιγμα των σχολείων, χωρίς να έχουν 
πάρει ούτε ένα μέτρο εδώ και 10 μήνες για την ασφαλή λειτουργία τους. Για μια ακόμα φορά εμπαίζουν 
χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, αφού αρνούνται πεισματικά να ικανοποιήσουν έστω και ένα 
από τα αιτήματα, που από την πρώτη στιγμή τα σωματεία, τα μαθητικά συμβούλια και οι φορείς των γονιών 
διατύπωσαν και διεκδίκησαν δυναμικά μέσα από πολύμορφες κινητοποιήσεις. Απέναντι στα δίκαια αιτήματά 
τους, λοιδορήθηκαν ως υποκινούμενοι, γνωρίσαν την καταστολή, χόρτασαν αναλύσεις για την ατομική τους 
ευθύνη αλλά και διαβεβαιώσεις ότι τα σχολεία θα ήταν τα τελευταία που θα έκλειναν. Τελικά βρέθηκαν μέσα 
σε μια νύχτα, στις αρχές Νοέμβρη, να αναζητούν συσκευές και τρόπους για την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, 
για την οποία επίσης δεν πάρθηκε κανένα μέτρο από την πλευρά της κυβέρνησης.  
 
Ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουν τα σχολεία, αφενός δημιουργεί συνθήκες εξάπλωσης του ιού και αφετέρου, 
προδιαγράφει το νέο κλείσιμό τους το επόμενο διάστημα. 
 
Δε θέλουμε άλλη μια χαμένη σχολική χρονιά! Όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια, 
δωρεάν καθολικά για όλα τα παιδιά, εμείς οι γονείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τη 
μόρφωση που δικαιούνται τα παιδιά μας. Οι γονείς του κλάδου μαζί με τους υπόλοιπους γονείς μέσα από 
τους συλλόγους γονέων, συντασσόμαστε με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και διεκδικούμε όλα 
αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια. 
 
-Να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις. Διεκδικούμε 15 μαθητές ανά Τμήμα. 
-Να δημιουργηθούν νέες σχολικές αίθουσες και να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχουσες.  
-Να γίνουν άμεσα προσλήψεις εκπαιδευτικών ώστε σε συνδυασμό με αξιοποίηση χώρων και αιθουσών να 
αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές τάξεις. 
-Άμεσα και δωρεάν τεστ Covid στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέτρα για την ουσιαστική 
ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και όχι φόρτωμα αυτής της διαδικασίας στους εκπαιδευτικούς. 
-Να προταχθεί ο μαζικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών ως αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των 
σχολείων σε συνθήκες πανδημίας. 
-Να ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας ώστε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα σχολεία. 
-Να χορηγούνται δωρεάν όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας στα σχολεία. 
-Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική λειτουργία με όλο το αναγκαίο προσωπικό στα 
Ειδικά Σχολεία. 
-Να παρθούν μέτρα για την αποσυμφόρηση των σχολικών λεωφορείων. 
-Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών που διαμένουν σε δομές 
προσφύγων. 
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Ακολουθήστε τους επίσημους λογαριασμούς του Σωματείου μας    

https://twitter.com/enwsilogistwn
https://www.youtube.com/channel/UC3nqoBtTO9RPW4nZpQwnkCw
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