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Προς: 1) Εκπροσώπους των Συλλόγων στην Ένωση 
           2) Διοικητικά Συμβούλια 
 
 
Αγαπητοί γονείς, 

επιστρέφοντας φέτος στο σχολείο, στο φυσικό τους χώρο, μαθητές και  
εκπαιδευτικοί, έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από μια ήδη ανεπαρκή και 
ελλειμματική δημόσια παιδεία   τόσο σε κτιριακό όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης, 
και την κρίση της πανδημίας του Covid-19  με ότι αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται 
πράγματι για μια πρωτόγνωρη κατάσταση καθώς η πανδημία επηρεάζει όλες τις 
πλευρές της λειτουργίας των σχολείων, αλλά και της ζωής μας. 

Ως γονείς είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες  
άνοιξαν τα σχολεία. Οι σχολικές μονάδες είναι εντελώς απροετοίμαστες. Υπάρχει 
έλλειψη σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, ειδικά αυτή τη χρονιά που οι 
ανάγκες είναι αυξημένες. Εύλογα λοιπόν ανησυχούμε  για την ασφάλεια και την 
υγεία των παιδιών μας. 
Το Μάϊο – Ιούνιο και ενώ η πανδημία ήταν σε ύφεση, τα σχολεία άνοιξαν με 15 
μαθητές ανά τμήμα και καθαρίστριες από το πρωί. Τώρα με το κύμα έξαρσης της 
πανδημίας, αναμενόμενο όπως μας έλεγαν, έχουμε 27άρια τμήματα αλλά και για 
πρώτη φορά 25 παιδιά στα ΝΠΓ !!!  Και – με ελάχιστες εξαιρέσεις – μόνο μία 
καθαρίστρια. Αλλά ταυτόχρονα απαγορεύονται συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων 
ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους !! 
Για ποιες επομένως  αποστάσεις 1,5μ να μιλήσουμε με αυτές τις συνθήκες; Τη 
στιγμή που σε σούπερ μάρκετ και δημόσιες υπηρεσίες ισχύει  περιορισμός 1 άτομο 
ανά 10 τμ. 
Η μόνη δε «παρέμβαση» της κυβέρνησης είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας 
(παροχή μίας  γιγαντιαίων διαστάσεων!) και παροχή ενός παγουρίνο στα Δημοτικά. 
 
Ως γονείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της μετακύλισης των ευθυνών για 
την ασφάλεια των σχολείων σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ατομική ευθύνη 
ναι, υπάρχει και φάνηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας με τη συλλογική 
προσπάθεια όλης της κοινωνίας και την υπευθυνότητα που έδειξε. Αλλά υπάρχουν 
και όρια. Πέρα από την ατομική υπάρχει και η συνολική ευθύνη της Πολιτείας και 
δυστυχώς ως τώρα δεν έχει ανταποκριθεί όπως θα έπρεπε. 
 

http://www.goneis-palfaliro.gr/


Ταυτόχρονα στο Δήμο μας υπήρξε έντονο το πρόβλημα της στέγασης των 
προνηπίων , αφού ο δήμος δεν είχε ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό προκειμένου να 
εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα η δίχρονη προσχολική αγωγή. Έτσι αν και υπήρξαν 
προτάσεις στο παρελθόν που θα έδιναν μια λύση δεν εφαρμόστηκαν, με 
αποτέλεσμα να προχωρήσει τώρα ο Δήμος σε λύσεις ανάγκης. Μετά από συνεχείς 
αλλαγές στο σχεδιασμό, η λύση που δόθηκε (τοποθέτηση isobox, χρήση αιθουσών 
Δημοτικού αλλά και Λυκείου !, παραχώρηση αιθουσών από τους παιδικούς 
σταθμούς)  είναι πρόχειρη και αποσπασματική. 
   

Ως Ενωση Γονέων διεκδικούμε: 
 

● Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές. 
● Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών. 
● Εκτακτη επιχορήγηση του κράτους προς τις σχολικές επιτροπές ώστε να 
διατεθεί δωρεάν όλο το αναγκαίο υλικό προστασίας στα σχολεία (μάσκες, 
γάντια, αντισηπτικά, υλικά καθαριότητας) 
● Εξασφάλιση  του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας σε όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας των σχολείων.                                                                                     
● Διενέργεια επαναλαμβανόμενων τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 
προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση, ώστε να ελέγχεται η διάδοση του 
ιού. 
 

Αγαπητοί γονείς, 

Φέτος είναι χρονιά εκλογών για τους Συλλόγους Γονέων. Η συμμετοχή μας πρέπει 
να είναι μαζικότερη από ποτέ. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για 
τις συγκεντρώσεις (μέχρι 9 άτομα) έως 4/10,  οι εκλογικές διαδικασίες (γενική 
συνέλευση, εκλογές) δεν μπορούν να ξεκινήσουν τώρα. Θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά με νεότερη ανακοίνωση. 
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