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Δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Κι όμως: Τα σχολεία ανοίγουν!

Έγκλημα! Δίχως τιμωρία;
Κι όμως! Τα σχολεία ανοίγουν όπως έκλεισαν. Τι κι αν πολλαπλασιάστηκαν τα κρούσματα; Τι κι αν η
μετάλλαξη «Όμικρον» απειλεί με σμπαράλιασμα το καταπονημένο ΕΣΥ; Τι κι αν τα σχολεία δούλευαν, ήδη,
στο κόκκινο, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων; Η κυβέρνηση, αγνοώντας το πάνδημο αίτημα για
ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων (με τη λήψη μιας σειράς μέτρων), προχωρά στο άνοιγμα
με ένα μόνο μέτρο: ένα επιπλέον self test την πρώτη εβδομάδα!!! Πρόκειται για εγκληματική πολιτική,
αφού τα σχολεία θα λειτουργήσουν κυριολεκτικά ως βόμβες διασποράς (του ιού) με απρόβλεπτες συνέπειες
για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Πώς ανοίγουν, λοιπόν;


Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για αραίωση του μαθητικού πληθυσμού ανά τμήμα. Αντίθετα,
είχαμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να αυξήσουμε στην Α/θμια Εκπ/ση τον αριθμό μαθητών ανά
τμήμα (από 1/22 σε 1/25) μέσα σε συνθήκες πανδημίας…



Δεν έχουν καλυφθεί από το Σεπτέμβρη αρκετά κενά σε Ειδικότητες (και στην Ειδική Αγωγή),
ενώ δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός και καμιά δέσμευση για κάλυψη των κενών που
προκύπτουν από τη νόσηση των ίδιων των εκπαιδευτικών.



Δεν έχει ληφθεί καμιά πρόνοια για την κάλυψη των κενών στο προσωπικό καθαριότητας.
Να επισημάνουμε εδώ πως οι ελλείψεις - με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης - σε καθαριστές/στριες
καλύφτηκαν από το Δήμο με δίμηνες, μεσαιωνικού τύπου, συμβάσεις, οι οποίες έληξαν λίγες ημέρες
πριν τα Χριστούγεννα, με συνέπεια να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε μετακινήσεις καθαριστριών,
επιτείνοντας το ήδη οξυμένο πρόβλημα των εκπαιδευτικών μονάδων. Με τον ίδιο τρόπο - της
μετακίνησης, δηλαδή, των καθαριστριών - σκοπεύει να αντιμετωπίσει ο Δήμος της Νίκαιας τις
ελλείψεις από δω και πέρα, όπως ενημέρωσε ήδη τα σχολεία με υπηρεσιακό σημείωμα.



Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόσθετη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, ώστε
να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Είναι ενδεικτικό πως το έκτακτο
κονδύλι του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου δεν έφτασε ούτε τις
50.000 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση του ρεύματος ενός μήνα στο σύνολο των
σχολικών μονάδων! Αλήθεια, πώς θα καλύψουν οι σχολικές μονάδες - κι ενώ βρισκόμαστε στην
καρδιά του χειμώνα - τις ανάγκες σε θέρμανση (με τις τιμές του φυσικού αερίου και του Πετρελαίου
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να είναι στα ύψη), τις ανάγκες σε ρεύμα με τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς, αλλά και τις λοιπές
ανάγκες για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου;


Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για δωρεάν παροχή μασκών αυξημένης προστασίας (που
κοστίζουν ακριβά) σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται περαιτέρω το
λαϊκό εισόδημα.



Δεν έχουν διατεθεί υλικά καθαριότητας (αντισηπτικά, γάντια, χειροπετσέτες, κ. ά) για τα οποία
υπάρχει αυξημένη ανάγκη λόγω της πανδημίας.



Δεν φρόντισε η κυβέρνηση ούτε για την επάρκεια των self tests στα φαρμακεία,
υπονομεύοντας η ίδια τη ρητορική της για αυξημένο testing στα σχολεία. Ακούσαμε, μάλιστα, την
Υφυπουργό Παιδείας να υποδεικνύει ως υπεύθυνους για τη διανομή τις σχολικές μονάδες και τους
Διευθυντές, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου με κοινή τους ανακοίνωση τα Υπουργεία Παιδείας και
Υγείας καλούσαν τους εκπαιδευτικούς να παραλάβουν self tests από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
τις Σχολικές Επιτροπές (οι οποίες ΣΕ δήλωναν άγνοια)!!! Καταγγέλλουμε με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο την κυβέρνηση για το μπάχαλο που δημιούργησε, μετατρέποντας
το αίτημα για τη λειτουργία των σχολείων με ασφαλή τρόπο σε εναγώνια αναζήτηση ενός
self test!



Δεν καταργήθηκε η αντιεπιστημονική ρύθμιση του 50%+1 κρουσμάτων για το κλείσιμο
τμήματος.



Δεν… δεν… δεν… (είναι μακρύς ο κατάλογος)…
Είναι ηλίου φαεινότερο πως όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν αστοχίες κάποιων υπηρεσιακών

παραγόντων. Αποτελούν κεντρική ιδεολογική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία - μετά
τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας - θέλει να αποδομήσει και το Δημόσιο Σχολείο και οτιδήποτε
άλλο έχει απομείνει στον κοινωνικό τομέα (π.χ. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς).
Καλούμε
 τους συναδέλφους να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς του σχολείου όπου
υπηρετούν,
 τη ΔΟΕ να πάρει άμεσα όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται - σε συνεργασία με το
γονεϊκό κίνημα - ώστε να σχολεία να λειτουργήσουν με ασφαλή τρόπο,
 τη Δημοτική Αρχή της Νίκαιας να στηρίξει έμπρακτα τις σχολικές μονάδες στο ζήτημα της
καθαριότητας, αλλά και με έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Βύρωνας Κουτσώνης
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