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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 10/ 04/ 2021 

 

Τα σχολεία 

 

 

Θέμα:  « Για το άνοιγμα των σχολείων» 

 

·        Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (12 ΑΠΡΙΛΗ) 

ΧΩΡΙΣ  ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

·        ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

·        ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ «ΔΟΓΜΑ» ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ. 

·        ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, 

ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Μετά από ένα παρατεταμένο lockdown  των σχολείων  που δίδει μια δραματική 

πρωτιά στη χώρα μας, καταδικάζοντας τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς στο 

αντιπαιδαγωγικό μέτρο της «τηλεκπαίδευσης»  στη μεγαλύτερη  διάρκεια 

παγκοσμίως, η κυβέρνηση της ΝΔ δίδει ξανά ένα δεύτερο δείγμα εγκληματικής 

αδιαφορίας για την υγιεινή και την ασφάλεια  των μαθητών και των εκπαιδευτικών, 

αποφασίζοντας την επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απρίλη, χωρίς 

να λάβει τα στοιχειώδη αναγκαία μέτρα. 

Ειδικότερα, η κυβέρνηση της ΝΔ -παρά το συνεχές αίτημα της εκπαιδευτικής 

κοινότητας για ανάθεση στο δημόσιο Σύστημα Υγείας  της διενέργειας 

μαζικών test ανίχνευσης του κορωνοϊου και για  μαζικούς εμβολιασμούς-επιμένει 

στην εφαρμογή του δόγματος της «ατομικής ευθύνης». Αναθέτει στους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς , τους γονείς και τους φαρμακοποιούς το έργο  υγειονομικής 

προστασίας που οφείλει να αναλάβει το κράτος, με την εποπτεία του Δημοσίου 

Συστήματος Υγείας. 

Η κυβέρνηση που χαρίζει 2εκ ευρώ στην ιδιωτική εταιρία cisco και ξεπουλάει 

προσωπικά δεδομένα 1.5εκ μαθητών και εκπαιδευτικών, δεν έχει την πολιτική 

βούληση να διαθέσει το στοιχειώδες ποσό για την πιο οργανωμένη επιστροφή των 

μαθητών στα σχολεία. Έτσι, παραμονή της έναρξης των σχολείων, οι μαθητές  και 

οι εκπαιδευτικοί τρέχουν στα φαρμακεία να προμηθευτούν τα test, να 

επιβεβαιώσουν μόνοι(!) τους, χωρίς να είναι αρμόδιοι, αν είναι φορείς  του ιού ή 
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όχι, ενώ την ίδια στιγμή ΔΕΝ έχει ληφθεί μέριμνα  ούτε για τους μαθητές άνω των 

18(!),που φοιτούν στα Εσπερινά Σχολεία, αλλά και στα ημερήσια ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. 

Στην ίδια βάση, δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας στα σχολεία, για  τις αναγκαίες απολυμάνσεις των κτιρίων, ενώ 

μένουν εκκρεμή τα ζητήματα της αποκομιδής των υγειονομικών απορριμμάτων 

από τα test,  της αντιμετώπισης των παιδιών και των εκπαιδευτικών που  θα 

διαπιστωθεί ότι είναι φορείς, της λειτουργίας των τμημάτων που θα βρεθεί 

κρούσμα κλπ. Στα προβλήματα αυτά πρέπει να εντάξουμε και την έλλειψη επίσης 

στοιχειωδών μέτρων ψυχολογικής στήριξης των μαθητών μας, αλλά και  τα 

πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν με τη διπλή απασχόληση εκπαιδευτικών σε 

Λύκεια και Γυμνάσια. 

Επανερχόμαστε τη Δευτέρα σε ένα σχολικό τοπίο που βρίθει υγειονομικών 

κινδύνων, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της , έστω και την τελευταία 

στιγμή για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων. 

Καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική της αδιαφορίας για την υγειονομική 

προστασία μας. 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα  στο 

Δ.Σ της ΕΛΜΕ από τη Δευτέρα. 

Δηλώνουμε ότι με τη συλλογική μας πάλη θα προωθούμε και θα διεκδικούμε τα 

δίκαια αιτήματά μας. 

  

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

Η Γενική 

γραμματέας 

 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 

 


