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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση να πάρει ΤΩΡΑ όλα τα μέτρα για ανοιχτά σχολεία με ασφάλεια!

  Γονείς, μαθητές, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας παρακολουθούμε την 
εξέλιξη της πανδημίας με μεγάλη ανησυχία. Εδώ και ένα χρόνο, τα σχολεία 
ανοιγοκλείνουν απουσία ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των διαδοχικών 
κυμάτων της πανδημίας.  
  Κάθε επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας βρίσκει τις σχολικές 
μονάδες στην ίδια ή και χειρότερη κατάσταση που υπήρχε την τελευταία φορά που 
έκλεισαν. 
  Σε όλη αυτή την περίοδο το κίνημα των γονέων έχει αναδείξει με προτάσεις και με 
κινητοποιήσεις τα μέτρα και τις λύσεις που απαιτούνται για να μην πάει και μια δεύτερη 
σχολική χρονιά χαμένη.
  Η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών με παιδιά στα σχολεία, έχει βάλει, για 
ακόμη μια φορά, το χέρι βαθιά στην τσέπη, παρόλο τα οικονομικά προβλήματα που 
έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας. Για να ανταποκριθούν στις τεχνικές ανάγκες 
της «τηλε-εκπαίδευσης», στα φροντιστήρια, στη μεταφορά των μαθητών από και προς 
τα σχολεία, στη φύλαξη και επιτήρηση των παιδιών στα ωράρια της τηλε-εκπαίδευσης, 
και ένα σωρό άλλες πρωτόγνωρες υποχρεώσεις. 
 Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μετά το φιάσκο του «εμβληματικού» σχεδίου των μασκών 
και των παγουρίνων, όχι μόνο δεν έχει ενισχύσει το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά ακόμη 
και σήμερα τα σχολεία έχουν κενά εκπαιδευτικών, ο προϋπολογισμός για την παιδεία 
είναι κατά 8% μειωμένος σε σχέση με της προηγούμενης χρονιάς. Αντί να ενισχύσει το 
εκπαιδευτικό σύστημα σε ανθρώπινους πόρους και υποδομές που να εξασφαλίζουν την 
ασφαλή και παιδαγωγικά σωστή λειτουργία των σχολείων έχει μετατρέψει την τηλε-
διδασκαλία σε πανάκεια.
  Καθόλη την περίοδο της καραντίνας η Κυβέρνηση νομοθετεί στα θέματα εκπαίδευσης 
σαν να μην υπάρχει αύριο! Με την εκπαιδευτική κοινότητα σε υποχρεωτική καταστολή, 
με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων σε αδυναμία και απαγόρευση να 
συνεδριάσουν και να κινητοποιηθούν λόγω της πανδημίας, η κυβερνητική πλειοψηφία 
με τους νόμους που εγκρίνει υπονομεύει τη Δημόσια και Δωρεάν εκπαίδευση. 
 Υπενθυμίζουμε τους νόμους για την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, την αλλαγή του 
τρόπου πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την τράπεζα θεμάτων, τον 
εξοστρακισμό μαθημάτων από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το νόμο για την τεχνική 
εκπαίδευση που οδηγεί 15χρονους μαθητές εκτός του σχολείου και της γενικής 
μόρφωσης, την ισοτίμηση των πτυχίων των ελληνικών ΑΕΙ με αυτά κάθε είδους 
Κολεγίου, κ.α. 
 Το εκπαιδευτικό σύστημα αντί να ενισχύεται με εκπαιδευτικούς, ενισχύεται με 
αντιεκπαιδευτικούς νόμους, οι οποίοι θα οδηγήσουν 10δες χιλιάδες μαθητές εκτός της 
δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και απευθείας στην επιλογή των κάθε λογής 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. 
  



Στηρίζουμε τα παιδιά μας: Αγωνιζόμαστε για το τώρα, διεκδικούμε για το αύριο.
   Η Ένωση Γονέων του Δήμου Πατρέων καλεί κάθε γονιό να στηρίξει και να ενισχύσει 
τους Συλλόγους Γονέων. Ειδικά στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε θα 
πρέπει σε όποιο σχολείο δεν υπάρχει σύλλογος γονέων να επανασυγκροτηθεί. Και εκεί 
που υπάρχουν να γίνουν ακόμη πιο δυνατοί και διεκδικητικοί. Οι συνθήκες είναι 
σύνθετες, όμως μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 

    Οι προτάσεις και οι διεκδικήσεις του Γονεϊκού κινήματος είναι δίκαιες, εφικτές και 
ρεαλιστικές. Δεν κάνουμε πίσω. Διεκδικούμε: 

 Μείωση των μαθητών στις τάξεις, σε 15 μαθητές ανά τμήμα.
 Να γίνονται δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα test covid-19 στα σχολεία.  Να 

ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων στα σχολεία του δήμου μας. 
 Να εξασφαλιστεί άδεια με πλήρεις αποδοχές σε εργαζόμενους γονείς, ώστε να 

μείνουν μαζί με τους μαθητές σε όλη την περίοδο που παραμένει κλειστό το 
σχολείο.

 Καθημερινή και υπεύθυνη ενημέρωση στους γονείς, κάθε σχολείου για τα 
περιστατικά και κρούσματα COVID στα σχολεία και τα ειδικά μέτρα που 
λαμβάνονται.

 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, και τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στα Ειδικά 
Σχολεία. 

 Να παρθούν μέτρα για την αποσυμφόρηση των σχολικών λεωφορείων.
 Κανένας μαθητής εκτός εκπαίδευσης. Ειδική μέριμνα για κάθε οικογένεια και 

μαθητή που δεν έχει τα μέσα να συμμετέχει στην τηλεκπαίδευση.
 Να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης και να στηριχθούν όλα τα παιδιά με ενισχυτική 

διδασκαλία αμέσως μόλις ανοίξουν τα σχολεία. – Κατάργηση της Τράπεζας 
Θεμάτων.

 Καμιά αλλαγή, ειδικά φέτος, στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Καμιά αλλαγή που μειώνει εισακτέους και αποκλείει μαθητές από 
Σχολές της επιλογής τους. 

 Να δημιουργηθούν νέες σχολικές αίθουσες και να αξιοποιηθούν υπάρχουσες. 
Θέλουμε σχολικά κτίρια που καλύπτουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες.

Δεν πάει άλλο!  Έχουμε χορτάσει λόγια και υποσχέσεις!
Απαιτούμε ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με άμεσα μέτρα για την υγεία και τη 

μόρφωση των παιδιών μας.

Για το Δ.Σ

   Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας 
Τίμος Πατρινός                                             Δώρα Κουβελιώτη Θεοδωροπούλου        

  


