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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 15 / 02/ 2021 
 
Τα σχολεία 

 
Θέμα:  «Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας» 

 
Με το νέο κλείσιμο των σχολείων για το προσεχές διήμερο λόγω κακοκαιρίας, αυτό 

που αναδεικνύεται είναι η παντελής έλλειψη Κυβερνητικού Σχεδιασμού όσον αφορά την 

προστασία μαθητών καθηγητών και των οικογενειών τους εν μέσω πανδημίας.   

Το Υπουργείο Παιδείας προέβη στο άνοιγμα των σχολείων με μόνα μέτρα 

προστασίας ένα παγουρίνο,  μια πάνινη (ακατάλληλη) μάσκα και αντισηπτικά, στέλνοντας 

μέχρι και 27 παιδιά στην τάξη με τους καθηγητές τους, εν μέσω του τρίτου και αναμενόμενα 

σφοδρότερου κύματος της πανδημίας. Αγνόησαν επιδεικτικά τα ουσιαστικά αιτήματα 

μαθητών, καθηγητών και συλλόγων γονέων για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, 

την πρόσληψη καθηγητών, την αύξηση του αριθμού των σχολικών λεωφορείων, την 

ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, την αύξηση των ΜΕΘ, τα μαζικά 

τεστ και τις οργανωμένες ιχνηλατήσεις, την οργάνωση της πρωτοβάθμιας υγείας! 

Το Υπουργείο συνεχίζει να προάγει ως έσχατη λύση την τηλεκπαίδευση. Μια 

τηλεκπαίδευση όμως που εξακολουθεί να βρίσκει πολλούς μαθητές χωρίς επαρκή 

τεχνολογικό εξοπλισμό και διαδίκτυο και τους καθηγητές να πρέπει να την υλοποιήσουν με 

τον προσωπικό τους εξοπλισμό σε ένα σπίτι που θα πρέπει να τον μοιραστούν με τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένεια τους.  

Ενδεικτικό μάλιστα της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η κατάσταση 

ήταν και η εντολή να λειτουργήσουν  τα ειδικά σχολεία με τηλεκπαίδευση αναμένοντας από 

παιδιά με ειδικές ανάγκες να ανταποκριθούν! 

Τέλος το ΔΣ καταδικάζει τη χρήση του εργαλείου της τηλεκπαίδευσης ενάντια στις 

μαθητικές κινητοποιήσεις. Καλούμε τους διευθυντές να μην πιέζουν τους συναδέλφους να 

γίνονται κατασταλτικός μηχανισμός και να χρησιμοποιούν την τηλεκπαίδευση ως τιμωρία 

των μαθητικών κινητοποιήσεων. 
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