
 

 

Συναδέλφισσες –οι, 

Την Πέμπτη 7/1 πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα μας έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου  με 

θέμα μεταξύ άλλων, όπως είχαμε προτείνει, το άνοιγμα των σχολικών μονάδων ΠΕ.  

Στη συνεδρίαση αποφύγαμε να καταθέσουμε έτοιμο κείμενο διαβούλευσης, καθώς στόχος μας ήταν να 

υπάρχει μια σύνθεση των απόψεων όλων των παρατάξεων. Κατατέθηκαν δύο κείμενα, ένα από τον 

εκπρόσωπο της ΑΣΕ και ένα από τους εκπροσώπους της ΔΑΚΕ, που όμως αποχώρησαν πριν τη συζήτηση 

του συγκεκριμένου θέματος . Τοποθετηθήκαμε θετικά επί του κειμένου της ΑΣΕ προτείνοντας 

συμπληρώσεις και δράσεις, τις οποίες ο εκπρόσωπος Β. Ποιμενίδης έκανε άμεσα δεκτές. Είπαμε επίσης ότι 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποια αποσπάσματα του κειμένου της ΔΑΚΕ, παρότι είχε αποχωρήσει 

, και να δημιουργηθεί ένα συνθετικό κείμενο με βάση αυτό της ΑΣΕ και τα όσα προτάθηκαν στη 

συνεδρίαση. Συμφώνησαν όλοι και το ΔΣ μου ανέθεσε τη σύνθεση του κειμένου. 

Την επόμενη ημέρα έστειλα σε όλα τα μέλη το κείμενο, που επισυνάπτεται, σχετικά με το άνοιγμα των 

σχολείων: 

«Η κυβέρνηση για άλλη µια φορά µε ευχολόγια, εναποθέτοντας τις ευθύνες στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και χωρίς να έχει πάρει ούτε ένα ουσιαστικό µέτρο στην κατεύθυνση όσων από την έναρξη 

του σχολικού έτους έχουν επισηµανθεί από εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, προχωράει στο 

άνοιγµα των σχολικών µονάδων Π.Ε. στις 11/1/2021. 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουµε καλύτερα από τον καθένα την αναγκαιότητα και το 

αναντικατάστατο της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τις επιπτώσεις της 

παρατεταµένης αναστολής της στην γνωστική και κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών 

µας . Για τον λόγο αυτό άλλωστε και έχουµε καταθέσει κατ’ επανάληψη από τον Μάρτιο  

συγκεκριµένες, ρεαλιστικότατες, προτάσεις  για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. 

 

Ακόµα και τώρα, παρότι χάθηκε πολύτιµος χρόνος, µε τη σκέψη µας στη διασφάλιση   των 

µορφωτικών δικαιωµάτων  όλων των παιδιών, αλλά και την προστασία της Υγείας και της Ζωής 

εκπαιδευτικών, µαθητών και των οικογενειών τους, απαιτούµε άµεσα να εφαρµοστούν τα παρακάτω: 

•  Επαναλαµβανόµενα δωρεάν τέστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και το 

βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία, αυστηρά πρωτόκολλα ιχνηλάτησης και δηµοσίευση της 

ηµερήσιας καταγραφής κρουσµάτων στις σχολικές µονάδες . 

• Άµεση πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και αξιοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών χώρων, 

ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία αραίωση του µαθητικού πληθυσµού. 

• Να προταχθεί ο εµβολιασµός των εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε τονίζεται και από τη 

UNICEF, και του βοηθητικού προσωπικού. 

• Να καλυφθούν πλήρως  οι ανάγκες ΟΛΩΝ των µαθητών για παράλληλη στήριξη και 

ενισχυτική διδασκαλία. 

• Προσαρµογή των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραµµάτων µε στόχο την εξασφάλιση της 

ψυχικής υγείας και της κοινωνικότητας των µαθητών, καθώς και τη διδασκαλία των κοµβικών 

περιεχοµένων σε κάθε τάξη. 

•  Επαρκές προσωπικό καθαριότητας σε όλες τις σχολικές µονάδες, ώστε να καλυφθούν οι 

αυξηµένες ανάγκες λόγω της επιδηµίας. 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 



• Έκτακτες επιχορηγήσεις προς τις σχολικές µονάδες, προκειµένου να καλυφθούν τα 

αυξηµένα έξοδα ειδών καθαριότητας και υγιεινής. 

 

ΌΛΑ τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για το ΑΣΦΑΛΕΣ άνοιγµα των σχολείων. 

 

Καλούµε την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα και να προτάξει την Υγεία και την Παιδεία ως 

βασικές προτεραιότητες. Το επιχείρηµα της έλλειψης χρηµάτων είναι κίβδηλο. Ποιοι κοστολογούν τις 

ζωές µας και αξιολογούν ως πιο σηµαντικές τις «επιχορηγήσεις» σε καναλάρχες, κλινικάρχες, 

αεροπορικές εταιρίες και µεγαλοεργολάβους των διοδίων; Και πόσο αξίζει τελικά η ανθρώπινη ζωή;  

 

Αν δεν τηρηθούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τα σχολεία µας να 

µετατραπούν σε υγειονοµικές βόµβες και να οδηγηθούµε σε ένα τρίτο συνολικά κλείσιµο σχολείων µε 

τραγικές, παιδαγωγικά και ψυχοσυναισθηµατικά, συνέπειες για τους µαθητές µας. Αν η κυβέρνηση 

συνεχίσει να παίζει το ίδιο επικοινωνιακό παιχνίδι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ότι 

ακολουθήσει, όπως είναι άλλωστε υπεύθυνη και για το γεγονός ότι η χώρα µας φιγουράρει πλέον στην 

πρώτη θέση θνησιµότητας κατά το δεύτερο κύµα της πανδηµίας.  

 

Ως Σύλλογος  θα προχωρήσουµε  

� σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 13/1. 

� στη δηµιουργία ηλεκτρονικής αφίσας µε τα αιτήµατα της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

� στην οργάνωση σύσκεψης συντονισµού µε την ΕΛΜΕ Καβάλας και Συλλόγους γονέων και 

κηδεµόνων. 

 Καλούµε τους συναδέλφους 

� Να συζητήσουν όλα τα παραπάνω στους συλλόγους διδασκόντων και να πάρουν µέτρα για την 

ενηµέρωση των γονέων. 

� Να αναρτήσουν στις εισόδους των σχολείων πανό µε το σύνθηµα «Ανοιχτά ΑΣΦΑΛΗ σχολεία 

για την µόρφωση των παιδιών και την υγεία όλων».  

Καλούµε σε διαδικτυακή συζήτηση τους/τις συναδέλφους τη Τρίτη 12/1  στις 6µµ στον σύνδεσµο:…….» 

Ο Πρόεδρος είπε πως συµφωνεί µε το τµήµα του κειµένου µέχρι το «… ΑΣΦΑΛΕΣ άνοιγµα των 

σχολείων» και για τις δράσεις πλην της αφίσας πρότεινε να συζητηθούν στο επόµενο ∆Σ, για το 

οποίο µετά από ερώτηση µου είπε πως θα πραγµατοποιηθεί στις 19/1 (δηλαδή οι δράσεις, αν 

αποφασιστούν, θα γίνουν 15 περίπου µέρες µετά το άνοιγµα). Με τον τρόπο αυτό είναι ξεκάθαρο 

πως κατέθεσε µια νέα πρόταση. 

Εποµένως πλέον οι προτάσεις ήταν οι εξής: Το κείµενο στο σύνολό του και το αποσπασµατικό 

κείµενο , που προτάθηκε από τον Πρόεδρο. 

Κατά την ψηφοφορία τοποθετήθηκαν: 

Θετικά επί της αρχικής πρότασης οι συνάδελφοι Ποιµενίδης (ΑΣΕ), Κεσόγλου (Εν. Εκπ.), 

Τσαβδαρίδης (ΕΡΑ) και Ασβεστά (ΑΚΕ). 

Θετικά επί της πρότασης του Προέδρου οι συνάδελφοι Ιωαννίδης, Τζεράκης, Αξιµιώτης (∆ΗΣΥ). 

Αρνητικά οι συνάδελφοι Λαζαρίδου, ∆ηµοσθενίδης (∆ΑΚΕ). 



Μετά το πέρας της ψηφοφορίας άρχισε µια συντονισµένη προσπάθεια της ∆ΗΣΥ και του Προέδρου 

να ανατραπεί η ψηφοφορία, επικαλούµενος πως το κείµενο δεν πέρασε στην αρχική του µορφή, 

αλλά όπως ο ίδιος πρότεινε. 

Φυσικά κατόπιν τούτου κι επειδή θεωρούµε πως µε τις συγκεκριµένες πρακτικές υπονοµεύονται οι 

διαδικασίες του Συλλόγου, αποφασίσαµε να αποσύρουµε το κείµενο και να απαγορεύσουµε στο ∆Σ 

να χρησιµοποιήσει µέρος του. Το ίδιο έπραξε και ο συνάδελφος της ΑΣΕ για το αρχικό κείµενο. 

Θελήσαµε να το θέσουµε στη διάθεση των συναδέλφων προκειµένου να γίνει απολύτως αντιληπτό τι 

ακριβώς ενοχλεί τον συνδικαλισµό της ∆ΗΣΥ, αλλά και της ∆ΑΚΕ. Είναι σαφές πως οι 

συγκεκριµένες παρατάξεις δεν θέλουν στο ελάχιστο να αναφερθούν στις κυβερνητικές ευθύνες 

σχετικά µε την κατάσταση στην Παιδεία και την Υγεία την περίοδο της πανδηµίας. Φυσικά αυτό 

συνοδεύεται από απουσία ουσιαστικών δράσεων ανάδειξης των ζητηµάτων και συντονισµού του 

αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Οι εκπαιδευτικοί θέλουµε ανοιχτά σχολεία µε ασφάλεια και γνωρίζουµε πως η ευθύνη γι’ αυτό 

ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. ∆ηλώνουµε ότι δεν θα επιτρέψουµε στις δυνάµεις της 

συναίνεσης και της υποταγής να λειτουργούν ως αναχώµατα στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών 

και θα αναδεικνύουµε µε κάθε ευκαιρία τον ρόλο τους. 

 

 

 


