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ανεύθυνη και επικίνδυνη η πολιτική ηγεςία του

14 Σεπτεμβρίου 2020. Τα ςχολεία παντελώσ ανέτοιμα να υποδεχτούν τουσ
μαθητέσ αφού ο αριθμόσ των μαθητών ανά τμήμα ςε πληθώρα περιπτώςεων αγγίζει
το 25, εκπαιδευτικοί καθαρίζουν τισ τάξεισ τουσ επειδή δεν επαρκεί το προςωπικό
καθαριότητασ, ςχολικέσ μονάδεσ με κρούςματα covid 19 λειτουργούν ςα να μη
ςυμβαίνει τίποτα, οι περιβόητεσ μάςκεσ και τα πολυδιαφημιςμένα παγούρια δεν
έχουν ακόμα παραληφθεί, καμία ςυζήτηςη για προληπτικούσ ελέγχουσ ςε μαθητέσ κι
εκπαιδευτικούσ δεν έχει γίνει, εκατοντάδεσ κενά παραμένουν ακάλυπτα και τάξεισ
δεν έχουν εκπαιδευτικούσ.
Η πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, τραγικά ανεπαρκήσ ωσ και
επικίνδυνη, αγνοώντασ την εκπαιδευτική πραγματικότητα και νομοθεςία (Π.Δ. 79,
άρθρο 3, παρ. 6), μεςημέρι Παραςκευήσ 11 Σεπτεμβρίου, όταν τα ςχολεία είναι ανοικτά
από την 1η Σεπτεμβρίου, όλεσ οι ςχολικέσ μονάδεσ έχουν ενημερώςει γονείσ και
μαθητέσ για το πρόγραμμα τησ Δευτέρασ 14/9, ημέρασ αγιαςμού, το οποίο έχει
ςχεδιαςτεί με βάςη τισ ιδιαιτερότητεσ των ςχολικών μονάδων (μεταφορέσ μαθητών
με λεωφορεία, βάρδιεσ πρωί απόγευμα, αποφυγή ςυγχρωτιςμού των μαθητών ςτον
προαύλιο χώρο, εφημερία εκπαιδευτικών, τρόποσ διανομήσ βιβλίων κλπ.) εξαπολύει
μια εγκύκλιο ενάντια ςτο πνεύμα του Προεδρικού Διατάγματοσ αλλά και ενάντια ςτισ

οδηγίεσ που η ίδια είχε αποςτείλει ςτισ 9/9, η οποία δημιουργεί τεράςτια αναςτάτωςη
και ςύγχυςη ςε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την ανεύθυνη πολιτική ηγεςία του Υπουργείου
Παιδείασ και καλεί τουσ εκπαιδευτικούσ, οι οποίοι αυτονόητα θα βρίςκονται ςτισ
ςχολικέσ μονάδεσ από το πρωί ςύμφωνα με την κείμενη νομοθεςία, να τηρήςουν τον
προγραμματιςμό που υπεύθυνα έχουν ςχεδιάςει και ανακοινώςει προσ τη ςχολική
κοινότητα, με ςεβαςμό ςτισ ανάγκεσ των μαθητών τουσ, τισ οποίεσ το Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνοεί
επιδεικτικά.

