
   

 

   

 

Ως πρόβατα επί σφαγήν 
 

Μετά από 21 εβδομάδες τηλεδιδασκαλίας,το υπουργείο παιδείας με μια ακατανόητη απόφαση 

στην παρούσα φάση εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα μας, προχωρά άρον άρον στο άνοιγμα των 

λυκείων. Πάγια θέση της ΟΛΤΕΕ την οποία εκφράζουμε με κάθε ευκαιρία είναι «ανοιχτά σχολεία» 

εφόσον εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο 

παρελθόν. Όμως στην παρούσα φάση και εν μέσω της κορύφωσης της πανδημίας στη χώρα μας το 

άνοιγμα των λυκείων είναι παρακινδυνευμένο και θεωρούμε ότι μαθητές και καθηγητές οδηγούμαστε 

«ως πρόβατα επί σφαγήν». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία -νοσηλευόμενοι, μέσος όρος ημερήσιων 

κρουσμάτων κορωνοϊού, διασωληνώσεις- η επιδημιολογική εικόνα της χώρας είναι η χειρότερη από 

ποτέ. Η αύξηση των κρουσμάτων και ο αυξημένος βαθμός θετικότητας προκαλούν εύλογες ανησυχίες 

στους εκπαιδευτικούς αλλά και σε γονείς και μαθητές. 
 

 γιατί: 
 

➢ Η έξαρση της πανδημίας στη χώρα μας είναι στο πιο υψηλό επίπεδο και κανείς δεν ξέρει αν 

έχει φθάσει στη κορύφωση της. Θυμίζουμε ότι έκλεισαν όταν είχαμε ημερησίως περίπου 1000 

κρούσματα και τώρα έχουμε πάνω από το τριπλάσιο. 

➢ Ανοίγουν τα λύκεια χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας.  

➢ Το selftest που προβάλλεται από το υπουργείο ως μέτρο και στο οποίο θα υποβάλλονται 

μαθητές και καθηγητές, θεωρούμε ότι θα είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα 

και με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) που σε ανακοίνωση μεταξύ των άλλων του 

τονίζει ότι: «Δεν εξασφαλίζεται η ορθή λήψη του δείγματος από τους πολίτες. Ως συνέπεια 

αυτού μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, που είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα και αύξηση της διασποράς του 

ιού.»…….. 

➢ Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν στο τύπο κορυφαίοι επιστήμονες προεξάρχοντος  του κ. 

Τσιόρδα προέβαλαν σοβαρές επιφυλάξεις για το άνοιγμα των λυκείων στη παρούσα φάση. 
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➢ Η συντριπτική πλειοψηφία των  καθηγητών δεν έχει εμβολιαστεί. 

➢ Τα σχολεία αποδεδειγμένα πλέον θεωρούνται εστίες μετάδοσης του ιού. 

➢ Στα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο δεν προβλέπεται τίποτα για το λοιπό μη διδακτικό 

προσωπικό των λυκείων (φύλακες, καθαρίστριες κ.α.). 

➢ Στις ανακοινώσεις του υπουργείου δεν προβλέπεται πως θα πάρουν το selftest οι ενήλικοι 

μαθητές των ημερησίων λυκείων. Στις αρχικές ανακοινώσεις το ΥΠΑΙΘ είχε «ξεχάσει» όπως 

συμβαίνει συχνά την ύπαρξη των μαθητών των εσπερινών λυκείων…… οι οποίοι καλούνται 

να μεταβούν στο σχολείο μέσα στο προσεχές σαββατοκύριακο να παραλάβουν τα tests… !! 

  

Το υπουργείο θα πρέπει να διευκρινίσει: 

  

➢ Τι θα ισχύσει με τις άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς με ανήλικα. 

➢ Τι θα ισχύσει με τις ευπαθείς ομάδες. 

➢ Τι θα ισχύσει με τις διαδημοτικές μεταφορές μαθητών και εκπαιδευτικών ειδικά στις περιοχές 

που είναι σε βαθύ κόκκινο και τις μετακινήσεις από νομό σε νομό των εκπαιδευτικών. 

  

Για αυτό ζητάμε:  

 

➢ Να αναβληθεί το άνοιγμα των λυκείων στην παρούσα φάση. 

➢ Τεστ σε όλους τους εμπλεκόμενους από εξειδικευμένο προσωπικό. 

➢ Τα εσπερινά λύκεια να ακολουθούν τις αποφάσεις για την πανδημία αυτές που ισχύουν για 

τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ γιατί οι μαθητές τους έχουν τα ίδια ηλικιακά χαρακτηριστικά. 

➢ Να μην πραγματοποιηθούν φέτος οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια 

και τα Λύκεια. 

➢ Να μην ισχύσει τουλάχιστον για φέτος   η τράπεζα θεμάτων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής 

στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

➢ Να λειτουργήσουν από την αρχή της χρονιάς τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και 

ΠΔΣ με προσλήψεις εκπαιδευτικών 

➢ Άνοιγμα σχολείων με μέγιστο αριθμό μαθητών 15 ανά τμήμα και όταν το επιτρέψουν τα 

επιδημιολογικά στοιχεία. 

Δέκα μέρες πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές του Πάσχα η κυβέρνηση παίρνει το 

ρίσκο να ανοίξει τα σχολεία με κίνδυνο η πανδημία να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την χώρα 

μας. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση μεταφέρει τις δικές της ευθύνες σε εκπαιδευτικούς 

γονείς και μαθητές. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι τεράστιος τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα 

όσο και για την κοινωνία γενικότερα. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


