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Προσ 

1. την Υπουργό Παιδεύασ  

κ. Νύκη Κεραμϋωσ 

2.την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ. Σοφύα Ζαχαρϊκη  

Κοιν. 

Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θϋμα: Κλεύςιμο των ςχολεύων, ομολογύα αποτυχύασ των μϋτρων Υ.ΠΑΙ.Θ. και 

κυβϋρνηςησ - Σύγχρονη εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη με ςχολεύα, μαθητϋσ κι 

εκπαιδευτικούσ δύχωσ τον απαραύτητο εξοπλιςμό 

 Η δεύτερη φορϊ που το ςύνολο των ςχολικών μονϊδων τησ χώρασ 

(πλην των μονϊδων Ειδικόσ Αγωγόσ που, ορθϊ, παραμϋνουν ανοικτϊ αλλϊ 

δύχωσ καμύα απολύτωσ ςτόριξη και υγειονομικό μϋριμνα), ϋχει πολύ 

διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ από την πρώτη, τησ περαςμϋνησ ϊνοιξησ. Κοινόσ 

τόποσ εύναι ο αγώνασ που δύνεται από τουσ εκπαιδευτικούσ, τουσ μαθητϋσ και 

τισ οικογϋνειϋσ τουσ να ανταποκριθούν ςε μια εξαιρετικϊ δύςκολη και 

εκπαιδευτικϊ καθημερινότητα δύχωσ την απαραύτητη ςτόριξη από την πλευρϊ 

τησ πολιτεύασ, μϋςα ς’ ϋνα περιβϊλλον όπου, λόγω τησ πανδημύασ του ιού 

COVID-19, όχι μόνο απειλούνται η ζωό και η υγεύα όλων μασ αλλϊ δοκιμϊζεται 

και η αντοχό τησ κοινωνύασ μασ.  

Ωσ Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζοντασ το ςύνολο των εκπαιδευτικών τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ απευθύνουμε, για μια ακόμη φορϊ, αιςθόματα 

ευγνωμοςύνησ ςε όλουσ αυτούσ που με υψηλό το αύςθημα του καθόκοντοσ, ςε 

δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα, εργϊζονται ϊοκνα για το κοινωνικό ςύνολο 

ςυμβϊλλοντασ ςτην εξαςφϊλιςη πολύτιμων αγαθών όπωσ εύναι η υγεύα, η 

αςφϊλεια και η επϊρκεια ςε βαςικϊ προώόντα και ιδιαύτερα αυτούσ που 

βρύςκονται ςτην πρώτη γραμμό αυτόσ τησ μϊχησ, όλουσ τουσ εργαζόμενουσ ςτο 

Εθνικό Σύςτημα Υγεύασ και ςτο Εθνικό Σύςτημα Κοινωνικόσ Φροντύδασ, οι 

οπούοι  με αυτοθυςύα και αυταπϊρνηςη, με κύνδυνο τησ υγεύασ τησ δικόσ τουσ 



και των οικογενειών τουσ, προςφϋρουν ςτο κοινωνικό ςύνολο μϋςα ςε ϋνα 

Δημόςιο Σύςτημα Υγεύασ και Πρόνοιασ που όταν και εύναι  εγκαταλειμμϋνο, 

θύμα των πολιτικών αυτών που με πρόςχημα την κρύςη υποςτελϋχωςαν και 

υποχρηματοδότηςαν τισ δημόςιεσ δομϋσ προςφορϊσ ςτο κοινωνικό ςύνολο και 

που ςε όλο το χρονικό διϊςτημα τησ ύφεςησ τησ πανδημύασ δεν ςτηρύχτηκε και 

δεν ενιςχύθηκε από την κυβϋρνηςη, ϋτςι ώςτε να μπορεύ να αντϋξει κϊτω από 

το αφόρητο βϊροσ των χιλιϊδων περιςτατικών με τα οπούα ϋρχεται 

καθημερινϊ αντιμϋτωπο. 

Οι εκπαιδευτικού τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτισ δύςκολεσ κι 

ιδιαύτερεσ αυτϋσ ςυνθόκεσ, ϋδωςαν από την ϋναρξη τησ φετινόσ ςχολικόσ 

χρονιϊσ ϋναν ϊνιςο αγώνα αλληλεγγύησ προσ τουσ μαθητϋσ τουσ, με την ηγεςύα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. να κλεύνει τ’ αυτιϊ ςτα εύλογα αιτόματα για μεύωςη του αριθμού 

των μαθητών ανϊ τϊξη, πρόςληψη επαρκούσ προςωπικού καθαριςμού, 

επϊρκεια πόρων για τα κατϊλληλα αναλώςιμα υλικϊ, διενϋργεια, δωρεϊν, 

προληπτικών τεςτ ςε εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ κλπ.   

Ωσ εκπαιδευτικό κοινότητα, ϋχουμε κϊνει ςαφϋσ ότι επιθυμούμε τα 

ςχολεύα μασ να παραμεύνουν ανοιχτϊ, αφού αποτελούν τον φυςικό χώρο 

ανϊπτυξησ τησ γνώςησ, τησ κοινωνικοπούηςησ και τησ ςυναιςθηματικόσ 

ανϊπτυξησ για τουσ μαθητϋσ μασ. Έχουμε τονύςει αναλυτικϊ ότι η δια ζώςησ 

διδαςκαλύα, εύναι μια μοναδικό και αναντικατϊςτατη διαδικαςύα η οπούα κϊτω 

από τισ παρούςεσ, επιβαρυμϋνεσ, υγειονομικϊ, ςυνθόκεσ πρϋπει να 

θωρακύζεται από την πολιτεύα ώςτε να παρϋχεται με διαςφϊλιςη των όρων 

υγιεινόσ και αςφϊλειασ. Δυςτυχώσ η κυβϋρνηςη δεν ανταποκρύθηκε ούτε ςτα 

αιτόματϊ μασ αλλϊ ούτε και ςτην ύδια την κριςιμότητα των περιςτϊςεων.  

Ωσ αποτϋλεςμα τησ τραγικόσ τουσ ολιγωρύασ όρθε η απόφαςη τησ 

κυβϋρνηςησ για το κλεύςιμο του ςυνόλου των ςχολεύων με το πρόςχημα των 

μετακινόςεων και του ςυνωςτιςμού γονϋων κατϊ την προςϋλευςη και 

αποχώρηςη των μαθητών (ιςχύει αλόθεια αυτό για τισ μικρϋσ ςχολικϋσ μονϊδεσ 

τησ επαρχύασ ;) δύχωσ να γύνεται η παραμικρό αναφορϊ ςτα εκατοντϊδεσ 

τμόματα και ςχολεύα που εύχαν κλεύςει ωσ αποτϋλεςμα τησ πολιτικόσ των 

πολυπληθών τμημϊτων και τησ ανεπαρκϋςτατησ ςτόριξησ των ςχολικών 

μονϊδων. Η απόφαςη τησ κυβϋρνηςησ να κλεύςουν όλα τα ςχολεύα (πλην 

Ειδικόσ Αγωγόσ) εύναι ομολογύα αποτυχύασ τησ πολιτικόσ που εφϊρμοςε όλο το 

προηγούμενο χρονικό διϊςτημα και ςτην εκπαύδευςη ωσ μϋροσ τησ ςυνολικόσ 

πολιτικόσ, αφού μπροςτϊ ςτο αναμενόμενο δεύτερο κύμα τησ πανδημύασ, 

ϊφηςε τα νοςοκομεύα αθωρϊκιςτα, δεν πόρε μϋτρα για την αποφυγό του 

ςυνωςτιςμού ςτα Μ.Μ.Μ. και δεν πόρε ουςιαςτικϊ μϋτρα για την προςταςύα 

των εργαζομϋνων ςτουσ χώρουσ δουλειϊσ και του ςυνόλου των πολιτών. 

Απορύεσ, επύςησ, γεννϊ το γεγονόσ ότι πϊρθηκε ϋνα οριζόντιο μϋτρο, αυτό του 



κλειςύματοσ όλων των ςχολεύων πλην Ειδικόσ Αγωγόσ, όταν υπϊρχουν πολλϋσ 

περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ με εξαιρετικϊ χαμηλό αριθμό κρουςμϊτων. 

Ο ανύπαρκτοσ ςχεδιαςμόσ του Υπουργεύου Παιδεύασ για το ενδεχόμενο 

αναςτολόσ λειτουργύασ των ςχολεύων και την υλοπούηςη τησ ςύγχρονησ εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ δεύχνει ότι η πολιτικό του ηγεςύα δεν ϋχει γνώςη τησ 

εκπαιδευτικόσ πραγματικότητασ, των αναγκών και των ιδιαύτερων 

χαρακτηριςτικών των μικρών, ιδιαύτερα, παιδιών.  

Στο χρονικό διϊςτημα που μεςολϊβηςε από τη λόξη τησ προηγούμενησ 

αναςτολόσ λειτουργύασ μϋχρι και ςόμερα, δεν πραγματοποιόθηκε καμύα 

ενϋργεια ώςτε να εύναι δυνατό η υλοπούηςη τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ 

για το ςύνολο του μαθητικού δυναμικού, χωρύσ αποκλειςμούσ. Τα περύφημα 

tablet για όλουσ τουσ μαθητϋσ ϋμειναν εξαγγελύα. Η κυβϋρνηςη δεν διϋθεςε 

κονδύλια για την τεχνολογικό υποδομό των ςχολεύων και την παροχό του 

απαραύτητου τεχνολογικού εξοπλιςμού ςε μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ ενώ, ςε 

αντύθεςη με ϊλλεσ χώρεσ που εξαςφϊλιςαν τα απαραύτητα κοινοτικϊ κονδύλια 

για προμόθεια εξοπλιςμού (π.χ. Πορτογαλύα) δεν φρόντιςε να πρϊξει το ύδιο. 

Δεν υλοποιόθηκε, επύςησ, το πρόγραμμα επιμόρφωςησ των εκπαιδευτικών, 

παρϊ τισ εξαγγελύεσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ (εκτόσ εϊν ωσ τϋτοιο 

αντιλαμβϊνονται κϊποιεσ οδηγύεσ του Ι.Ε.Π.). Όςο για τη «δυνατότητα» 

ςύνδεςησ από ςταθερό τηλϋφωνο ςτην τϊξη (μόνο ωσ ακροατόσ) από 

παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό ϊποψη, μόνο ωσ «δυνατότητα» δεν μπορεύ να 

εκληφθεύ. 

Αποτϋλεςμα τησ απόλυτησ αδιαφορύασ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., εϊν η ςύγχρονη εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη εφαρμοςτεύ «τυφλϊ», θα 

εύναι η ϋνταςη των μαθηςιακών ανιςοτότων μεταξύ των μαθητών που δεν 

διαθϋτουν εξοπλιςμό ςε ςχϋςη με όςουσ διαθϋτουν.  Και δεν εύναι, δυςτυχώσ, 

αυτό το μοναδικό ζότημα που καθιςτϊ προβληματικό τον ςχεδιαςμό του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού και η μεταφορϊ του ωρολογύου προγρϊμματοσ από τισ 14:00 ϋωσ 

τισ 17:20 αποκαλύπτει την υποχώρηςη του παιδαγωγικϊ ορθού μπροςτϊ ςτην 

αδυναμύα του Πανελλόνιου Σχολικού Δικτύου να υποςτηρύξει την εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη, ταυτόχρονα για όλεσ τισ βαθμύδεσ αλλϊ και η 

προγραμματιςμϋνη παρακολούθηςη του προγρϊμματοσ τησ εκπαιδευτικόσ 

τηλεόραςησ από τισ 9 το πρωύ και ςτη ςυνϋχεια (ϋπειτα από το γεύμα τουσ) τησ 

ςύγχρονησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ μϋχρι και τισ 17:20 το απόγευμα 

φανερώνει ϋλλειψη ενδιαφϋροντοσ για τισ φυςικϋσ αντοχϋσ των μαθητών. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με βϊςη την υφιςτϊμενη κατϊςταςη, καλεύ την 

πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εγκαταλεύψει την επικοινωνιακό και 

εκπαιδευτικϊ καταςτροφικό τακτικό του και να προχωρόςει ϊμεςα, από τη 

ςτιγμό που ϋκανε μονόδρομο το κλεύςιμο των ςχολεύων, ςε: 



 καταγραφό όλων των ελλεύψεων ςε τεχνολογικϊ μϋςα και εξοπλιςμό 

για ςχολικϋσ μονϊδεσ, μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ. 

 εξαςφϊλιςη, με ευθύνη και δαπϊνη του κρϊτουσ, του αναγκαύου 

τεχνολογικού εξοπλιςμού (laptop ό tablet) για τουσ μαθητϋσ και 

εκπαιδευτικούσ, μϋριμνα για δωρεϊν και γρόγορη ςύνδεςη ςτο 

διαδύκτυο για όλουσ, αναβϊθμιςη του Πανελλόνιου Σχολικού Δικτύου 

ώςτε να καλύπτει  τισ ανϊγκεσ των Δημόςιων Σχολεύων.  

 μεύωςη και αναπροςαρμογό τησ ύλησ για όλεσ τισ τϊξεισ αφού η εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη δεν καλύπτει ολοκληρωμϋνα την γνωςτικό 

διαδικαςύα (ιδιαύτερα αν, τελικϊ, υπϊρξουν μαθητϋσ που δε θα 

ςυμμετϋχουν). 

 δυνατότητα διαχεύριςησ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ από τουσ 

Συλλόγουσ Διδαςκόντων ςτο πλαύςιο τησ παιδαγωγικόσ ελευθερύασ, ωσ 

προσ το πρόγραμμα και την αξιοπούηςη των μεθόδων εξ αποςτϊςεωσ 

εκπαύδευςησ (επιλογό πλατφόρμασ, μϋςων επικοινωνύασ, μεθόδων 

διδαςκαλύασ κλπ.) όταν δεν εξαςφαλύζεται η ιςότιμη πρόςβαςη όλων 

των μαθητών ςτη ςύγχρονη εξ αποςτϊςεωσ διδαςκαλύα. 

 διαςφϊλιςη για τη μη καταγραφό απουςιών για τουσ μαθητϋσ που 

αποδεδειγμϋνα δεν ϋχουν τη δυνατότητα πρόςβαςησ ςτισ διαδικτυακϋσ 

τϊξεισ. 

Καλούμε, τϋλοσ, τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων να αναδεύξουν όλα τα 

προβλόματα που αντιμετωπύζουν (και να τα επικοινωνόςουν ςτουσ Σ.Ε.Π.Ε. 

και, εκεύνοι, ςτη ςυνϋχεια ςτη Δ.Ο.Ε.) ςτην προςπϊθεια υλοπούηςησ τησ εξ 

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ και να προχωρόςουν ςτην  καταγραφό των 

ελλεύψεων ςε τεχνικό εξοπλιςμό τόςο για τουσ μαθητϋσ όςο και για τουσ 

εκπαιδευτικούσ (ελλεύψεισ ςε υπολογιςτϋσ καθώσ και πρόςβαςησ ςε 

ύντερνετ) η οπούα θα πρϋπει να φτϊςει ςτο Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. (μϋςω των 

Σ.Ε.Π.Ε.) μϋχρι την Παραςκευό 20/11, ςτην κατεύθυνςη τησ ϊςκηςησ πύεςησ 

για την ϊμεςη ανταπόκριςη του Υπουργεύου ςτην ανϊγκη επύλυςησ όλων 

των προβλημϊτων. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ απαραύτητο, όλα τα προβλόματα που 

δημιουργούνται ςε μαθητϋσ κι εκπαιδευτικούσ να ςυζητηθούν αναλυτικϊ ςε 

ςυνϊντηςη με την πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ., την οπούα καλούμε να 

ανταποκριθεύ ϊμεςα ςτο αύτημα αυτό και να μη ςυνεχύςει να κωφεύει ςτισ 

εκκλόςεισ μασ για ςυνϊντηςη, όπωσ ϋπραξε ςτο διϊςτημα λειτουργύασ των 

ςχολεύων.  



Στη ςημερινό κρύςιμη ςυγκυρύα, οι εκπαιδευτικού θα ςταθούμε δύπλα 

ςτουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριϋσ μασ, όπωσ πρϊττουμε ςε όλη τη διϊρκεια τησ 

πανδημύασ (αλλϊ και πϊντα), με ςυναύςθηςη τησ κοινωνικόσ μασ ευθύνησ. 

Δεύχνουμε αλληλεγγύη, αγωνιζόμαςτε όλοι μαζύ εκπαιδευτικού, μαθητϋσ, 

γονεύσ, κοινωνύα. Παλεύουμε για ανοιχτϊ ςχολεύα, με εξαςφϊλιςη όλων των 

προώποθϋςεων για ομαλό δια ζώςησ λειτουργύα. Δύνουμε τη μϊχη για δημόςια 

εκπαύδευςη ιςχυρό, αντϊξια των ονεύρων και των αναγκών των μαθητών μασ. 

 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

 

 

    


