
Μεγάιεο ειιείςεηο αθόκα θαη ζηα self – test γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο αδηαθνξεί αθόκα θαη γηα ηε ζηνηρεηώδε πξνζηαζία  

από ηελ παλδεκία! Αλνίγεη κε εγθιεκαηηθό ηξόπν ηα ζρνιεία ηε Δεπηέξα ! 

Από ρζεο θηάλνπλ από όιε ηελ Ειιάδα θαηαγγειίεο από γνλείο, καζεηέο θαη ζπλαδέιθνπο όηη ηα self - 

test έρνπλ εμαληιεζεί από ηα  θαξκαθεία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ απηνειέγρνπ ελ όςεη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ζρνιείσλ! Ελδεηθηηθά ζε κηα ζεηξά Δήκνπο 

ηεο Αηηηθήο (Ίιηνλ, Πεξηζηέξη, Ηξάθιεην, Μεηακόξθσζε, Κέληξν, λόηηα πξνάζηηα), ζε λεζησηηθέο 

πεξηνρέο π.ρ. Ζάθπλζνο θαη αιινύ). 

Η θπβέξλεζε αδηαθνξεί παληειώο αθόκα θαη γηα ηε ζηνηρεηώδε πξνζηαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο, όπσο ζπλεηδεηά αδηαθνξεί θαη δελ παίξλεη νύηε έλα κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιανύ ζηνπο 

εξγαζηαθνύο ρώξνπο, ζηα ΜΜΜ, ζηα λνζνθνκεία. Πξηλ αθόκα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία θαηαξξίπηεηαη 

παηαγσδώο αθόκα έλα επηρείξεκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα δήζελ απμεκέλν testing ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα.   

Κπβέξλεζε θαη Υπνπξγείν Παηδείαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηδηώθνπλ λα κε θαλεί ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ήδε ππάξρεη θαη είλαη γλσζηό ζε όινπο, ζέινληαο λα πξνπαγαλδίζεη ην «επηηπρέο 

άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ». Μόλν νξγή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη δειώζεηο ηεο Υθππνπξγνύ γηα παξαιαβή 

ησλ ηεζη ην Σαββαηνθύξηαθν ή ηε Δεπηέξα ην πξσί από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Τελ απνθιεηζηηθή επζύλε 

γηα ην κπάραιν θαη ηελ ηαιαηπσξία καζεηώλ θαη γνληώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ην πξσί ηεο Δεπηέξαο ηελ 

έρεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο.  

Η επηινγή ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο λα βάιεη ζε δεύηεξε κνίξα ηελ πγεία καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο, δελ είλαη ηπραία, νύηε νθείιεηαη ζε αληθαλόηεηα. Εγθιεκαηεί ζπλεηδεηά ζε βάξνο ηεο 

πγείαο ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ πινπνηώληαο ηελ σκή παξαδνρή ηεο ίδηαο ηεο 

Υπνπξγνύ όηη από Δεπηέξα αλακέλεηαη απμεκέλνο αξηζκόο θξνπζκάησλ. Άιισζηε, ε ίδηα ε θπβέξλεζε 

ζηελ πξάμε έρεη παξαδερηεί όηη ρξήκαηα γηα επηδνηήζεηο ησλ κνλνπσιίσλ ππάξρνπλ, γηα ηελ πγεία ηνπ 

ιανύ όκσο όρη. 

Απαηηνύκε εδώ θαη ηώξα: 

 Να πξαγκαηνπνηνύληαη καδηθά θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη κε επζύλε ηνπ ΕΟΔΥ ζε όια ηα 

ζρνιεία ζηαζεξά θαη πεξηνδηθά θαη ζηνρεπκέλα εθηάθησο όπνπ ππάξρεη ζπξξνή θξνπζκάησλ. Όια ηα 

απαξαίηεηα ηεζη (rapid, PCR, θ.η.ι.) λα είλαη δσξεάλ γηα όιν ηνλ πιεζπζκό. 

 Να ιεθζνύλ έζησ θαη ηώξα κέηξα γηα ηελ αξαίσζε ησλ καζεηώλ ζηηο ηάμεηο, λα θαηαγξαθνύλ 

θαη λα αμηνπνηεζνύλ όιεο νη δηαζέζηκεο αίζνπζεο κε επζύλε ηνπ ΥΠΑΘΘ, ησλ Δηεπζύλζεσλ 

Εθπαίδεπζεο θαη ησλ Δήκσλ. Να αλαθιεζνύλ άκεζα όιεο νη ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ. 

 Να θαιπθζνύλ όια ηα θελά ζε εθπαηδεπηηθνύο εδώ θαη ηώξα. Με επζύλε ηνπ ΥΠΑΘΘ λα γίλνπλ 

όιεο νη απαξαίηεηεο πξνζιήςεηο, ώζηε λα θαιύπηνληαη άκεζα ηα θελά ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

λνζνύλ ή βγαίλνπλ ζε άδεηα γηα ιόγνπο πγείαο, γηα λα κε ζκπαξαιηάδεηαη ην σξνιόγην πξόγξακκα 

ησλ ζρνιείσλ. 



 Να εληζρπζεί ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιείσλ κε κόληκεο πξνζιήςεηο, ώζηε λα 

ηεξνύληαη ηα πξσηόθνιια. Έθηαθηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ησλ ζρνιείσλ θαη ηε δσξεάλ παξνρή  όισλ ησλ κέζσλ απμεκέλεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

κάζθεο ΚΝ95) ζε όιν ην πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία.  

Καινύκε ηα ζσκαηεία λα κπνπλ κπξνζηά, λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ πγεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

καζεηώλ. Ιδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ έρνπλ γίλεη νύηε θαλ ηα απαξαίηεηα ηεζη, θαλέλαο 

εθπαηδεπηηθόο θαη καζεηήο λα κελ κπεη ζηελ ηάμε! Να κελ επηηξέςνπκε λα κπεη ζε θίλδπλν 

θαλέλαο καζεηήο θαη εθπαηδεπηηθόο! 

Καινύκε ΔΟΕ θαη ΟΛΜΕ λα αλαιάβνπλ όιεο εθείλεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ε θπβέξλεζε ηηο επζύλεο ηεο θαη λα κε θηλδπλέςνπλ νη ζπλάδειθνη!  

  

Αζήλα, 8/1/2022 


