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Άνοιγμα σχολείων με υπαρκτές ανάγκες, αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, μάθημα 

“BigBrother”…και ο χορός της απαξίωσης καλά κρατεί. 

Η «Επόμενη Ημέρα» από σήμερα για Γυμνάσια και τις υπόλοιπες τάξεις των Λυκείων  

 
Η «Επόμενη Μέρα» είναι εδώ, το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων προχωράει και σήμερα μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και των υπόλοιπων τάξεων των Λυκείων έχουν να αντιμετωπίσουν την 

ίδια σκληρή πραγματικότητα των ελλείψεων και της απαξίωσης της παιδείας. Από το άνοιγμα των σχολείων 

με την είσοδο της Γ’ Λυκείου, καμία επιπλέον μέριμνα δεν έχει υπάρξει. 

 

• Τα απολυμαντικά που έστειλε το Υπουργείο αντιστοιχούν σε ένα λίτρο ανά τάξη. 

• Λόγω έλλειψης υποδομών για να μπορέσουν να τηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών, τα 

τμήματα μοιράζονται και εφαρμόζεται η εκ περιτροπής διδασκαλία.  

• Στις καθαρίστριες που επιφορτίζεται το έργο της διπλής καθαριότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

των σχολείων, είναι αντικειμενικό πλέον ότι μειώνεται η καθαριστική δυνατότητά τους με το 

άνοιγμα και των Γυμνασίων και των υπολοίπων τάξεων των Λυκείων. Αν και όταν ανοίξουν τα 

Δημοτικά, είναι δεδομένο ότι θα εξαλειφθεί και η διπλή καθαριότητα, αφού αυτή οφείλεται στο ότι 

έχουν μετακινηθεί οι καθαρίστριες από τα σχολεία της Α’ βάμθιας, στης Β’ βάθμιας. 

Μάλιστα οφείλουμε να τονίσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα οι σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση 

έργου, δηλαδή εργαζόμενες με τις πιο άγρια ελαστικές σχέσεις,είχαν αποσπαστεί από τα σχολεία 

για να καθαρίζουν άλλους δημοτικούς χώρους και επέστρεψαν την τελευταία στιγμή. 

Ειδικά τώρα με την πανδημία, η αναγκαιότητα για μόνιμο και επαρκές προσωπικό καθαριότητας στα 

σχολεία καθ όλη τη λειτουργία τους, είναι πιο έντονη από ποτέ. 

Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού καθαριότητας. 

• Οι μαθητές βγαίνουν διάλειμμα ξεχωριστά και αντιστοιχούν 2-3τ.μ. ανά μαθητή. Οι τουαλέτες 

και οι βρύσες δεν φτάνουν και οι μαθητές των  Λυκείων χρησιμοποιούν οι μεν των δε. 

• Είναι απαράδεκτη η λύση με 18μηνα Voucher για τις εκδρομές που ακυρώθηκαν. Να γίνει 

πλήρως επιστροφή χρημάτων, ειδικά τώρα που οι γονείς τα έχουν ανάγκη.  

 

Η Ένωση και οι Σύλλογοι γονέων θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλάι των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών. Θα είμαστε το «μάτι» των γονιών σε κάθε σχολείο.  

 

Άνοιγμα των σχολείων σημαίνει ότι ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΗΡΗΘΟΥΝΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Ως ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλουμε το αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο 

που το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να φέρει σε συζήτηση, εν μέσω πανδημίας και προβλέπει ανάμεσα σε 

άλλα: 

• Αύξηση αριθμού μαθητών σε Δημοτικό - Νηπιαγωγείο στους 26, ελάχιστο όριο μαθητών για τη 

συγκρότηση τμήματος 20 και 16 αντίστοιχα, άρα συμπτύξεις τμημάτων, μετακινήσεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών. 

• Λύκειο εξεταστική αρένα. Επανέρχεται η τράπεζα θεμάτων από την Α’ Λυκείου 

(αντιπαραθέτουμε την εμπειρία της συντριπτικής αύξησης της σχολικής αποτυχίας στο 

πρόσφατο παρελθόν, όταν εφαρμόστηκε). 

• Ανώτατο όριο ηλικίας στα ΕΠΑΛ τα 17 χρόνια: περιορισμοί και αποκλεισμοί μαθητών από την 

ειδικότητα επιλογής τους. 

• Κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και μαθητών. Χυδαίο ανταγωνισμό. 

• Λέμε ΟΧΙ στο μάθημα - τηλε SHOW με κάμερες μέσα στην τάξη!!!! 
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Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μένουμε σιωπηλοί !!!! 

Διεκδικούμε να δώσουν ΤΩΡΑ ΛΕΦΤΑ για την ΠΑΙΔΕΙΑ για ένα δημόσιο, σύγχρονο και δωρεάν 

σχολείο, για σχολική στέγη και μόνιμο προσωπικό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. 

Για τη Δίχρονη Προσχολική Αγωγή… 

 

Δεν δεχόμαστε καμία πολιτική που βάζει τα παιδιά μας στην τόσο τρυφερή ηλικία του νηπίου/προνηπίου, 

μέσα σε κοντέινερ και μπορεί να τα οδηγήσει να μετακινούνται ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις από το 

νηπιαγωγείο που ανήκουν, για να φοιτήσουν τα δυο πρώτα χρόνια τους. 

 

Με ευθύνη και της τωρινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει 

πάρει το παραμικρό μέτρο, δεν έχει εξασφαλίσει την ελάχιστη, επιπλέον χρηματοδότηση, προκειμένου να 

καλυφθούν οι επιπρόσθετες ανάγκες από την εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης.  

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς επιχειρούν να προβούν σε λύσεις «άρπα κόλλα»: προκάτ στις αυλές των σχολείων, 

αίθουσες μέσα σε δημοτικά ή παιδικούς σταθμούς, πολυπληθή 26άρια τμήματα για να λύσουν το πρόβλημα. 

Και όλα αυτά ερήμην των οικογενειών και των εκπαιδευτικών που απαιτούν μικρά σε αριθμό τμήματα (15 

νήπια). 

Ευθύνη όμως έχει και η δημοτική αρχή της,ο οποία ανέχεται την εφαρμογή αυτού του νόμου, που 

προβλέπει μηδενική δαπάνη για την υλοποίησή του μετακυλώντας την ευθύνη στους δήμους, χωρίς 

σύγχρονους και ασφαλείς όρους και δεν διεκδικεί μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς γενναία 

χρηματοδότηση. Που αποδέχεται τα κοντέινερ ελαφριού τύπου ως αίθουσες και μάλιστα όπως 

έχειανακοινώσει θα τοποθετηθούν2 στο οικόπεδο του Παιδικού Σταθμού δίπλα από το Δημαρχείο, 1 στο 1ο 

και μία στα 4ο - 5ο Νηπιαγωγεία. 

Δεν μπορεί τα παιδιά μας να στοιβάζονται σε κοντέινερ (και μάλιστα σε αυλές σχολείων), χωρίς 

τραπεζαρία, χωρίς κεντρική θέρμανση, χωρίς καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά μετά το πέρας 

της λειτουργίας ή να μετακινούνται μακριά από το σπίτι τους για να πάνε στο νηπιαγωγείο.  

Η εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, απαιτεί την επίλυση του προβλήματος της σχολικής 

στέγης των νηπιαγωγείων, ώστε το φθινόπωρο τα νήπια και τα προνήπια να φοιτήσουν σε κτήρια που θα 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, κοντά στη γειτονιά που μένουν (με ενοικίαση χώρων, δέσμευση 

οικοπέδων, αύξηση κρατικής χρηματοδότησης, μόνιμουςδιορισμούς  εκπαιδευτικών...). 

Διεκδικούμε: 

Να εξασφαλιστούν άμεσα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, μόνιμο παιδαγωγικό και βοηθητικό 

προσωπικό, κτηριακές εγκαταστάσεις, για να υλοποιηθεί η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή 

και Εκπαίδευση, με σύγχρονους όρους, για όλα τα παιδιά του νηπίου/προνηπίου. 

Καλούμε τους γονείς να δυναμώσουμε την πάλη μας απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας και 

θεωρεί «κόστος» τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών μας. 

Ούτε βήμα πίσω από τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας! 

Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Καισαριανής 

 


