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Εκλεγμένων στο ΔΣ του Συλλόγου μας 
     

 

 

Σχετικά με τις αλλεπάλληλες εγκυκλίους του Υπ. Παιδείας 
για την ασύγχρονη και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

    Γνωρίζουμε καλά πόσο δύσκολο είναι για τους μικρούς μαθητές μας, τους γονείς τους 

και για εμάς, να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας στις αυστηρές οδηγίες 

περιορισμού.  Γνωρίζουμε καλά πως σε αυτή τη συγκυρία το σώμα των μαχόμενων 

εκπαιδευτικών έχει καταφέρει στην πράξη την επικοινωνία και στήριξη των μαθητών με 

όποιο δυνατό τρόπο και είμαστε περήφανοι για κάθε συνάδελφο! 
 

Τι ίδια ώρα το υπουργείο φαίνεται να αγνοεί την πραγματικότητα και μόνο 

υποκριτικά ενδιαφέρεται για τις εντυπώσεις και τις επικοινωνιακές ενέργειες και όχι για την 

ουσία, παίζοντας με την αγωνία παιδιών και γονέων. 

• Μέσω κατευθυνόμενων δημοσιογράφων μεταφέρει την ευθύνη για ό,τι γίνει ή δε γίνει, 

στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς. 

• Κάνει πως αγνοεί και υποβαθμίζει τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας κάθε 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προτείνει για χρήση και που έχουν οδηγήσει εκατοντάδες 

χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς στην επικοινωνία με άλλα μέσα. 

• Κάνει πως αγνοεί το γεγονός πως το 21,5% των μαθητών μας δεν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και άλλοι τόσοι δεν έχουν τον εξοπλισμό ούτε για ασύγχρονη (πόσο μάλλον για 

σύγχρονη!).  Για αυτό και δεν προχωρά σε καμιά καταγραφή των αναγκών των μαθητών.  

• Χρησιμοποιεί την συγκυρία για να προωθήσει τις γνωστές  νεοφιλελεύθερες, 

αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του ΟΟΣΑ, όπως την αυτονομία της σχολικής μονάδας, τον 

διευθυντή - αξιολογητή - manager, την προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών πανοπτικού 

ελέγχου σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών και να κάνει αποδεκτές την 

εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση με την εισαγωγή ιδιωτικών εταιρειών οι οποίες έχουν 

καταστρέψει το δημόσιο σχολείο, σε όποια χώρα και εάν εφαρμόστηκαν.  Ήδη η κ. Ζαχαράκη 

χωρίς ντροπή μίλησε για εξ αποστάσεως μαθήματα του χρόνου σε μικρά σχολεία. Αυτό 

σημαίνει λιγότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών.  

~ Με έκπληξη διαβάσαμε σε επίσημο έγγραφο που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες, 

ότι  «στα πλαίσια αυτονομίας και ευελιξίας των σχολικών μονάδων», οι διευθυντές των 

σχολείων επιφορτίζονται με την αρμοδιότητα να διαμορφώνουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας.  

~ Με έκπληξη ακούσαμε ψελλίσματα από παράγοντες περί υποχρεωτικότητας και 

δημοσιογράφους να μιλούν για τεμπέληδες εκπαιδευτικούς όταν η εγκύκλιος και οι οδηγίες 

των συντονιστών ήταν και είναι «με κάθε πρόσφορο μέσο» και δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοί 



μας (λόγω και της αδυναμίας του sch.gr να στηρίξει το έργο τους) χρησιμοποιούν μέσα που 

απλά δεν «ελέγχονται» από το Υπουργείο.  

~ Με την ίδια έκπληξη διαβάσαμε άλλο έγγραφο να ζητά στοιχεία εγγραφών μαθητών 

και μαθημάτων εκπαιδευτικών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Σάββατο απόγευμα!! 
 

Αλήθεια σε ποια νομοθεσία περιγράφεται αυτή η αυτονομία/ευελιξία της σχολικής 

μονάδας, ώστε να την επικαλείται επισήμως το υπουργείο; Με ποια νομική κατοχύρωση, ο 

συνάδελφος που προσωρινά ασκεί διοίκηση σε ένα σχολείο, γίνεται ο μόνος υπεύθυνος για μια 

κορυφαία παιδαγωγική διαδικασία, όπως η σχεδίαση του αναλυτικού προγράμματος εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας; Αλήθεια από πότε καταργήθηκε η παιδαγωγική ελευθερία και 

δημοκρατία στα σχολεία;  Αλήθεια από πότε ο σύλλογος διδασκόντων μπήκε στο περιθώριο 

και δεν έχει κανένα λόγο σε τόσο σημαντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία αποφάσεις; Από 

πότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να απαντούν Σάββατο απόγευμα;  
 

      Σαν μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εγκυκλίους, τις 

δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά και τις συνέπειες 

των εκπαιδευτικών πολιτικών επισημαίνουμε πως:  

• Η όποια εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση αποτελεί επικουρικό εργαλείο, χωρίς 

να μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση και σε  καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να αξιοποιηθεί για κάλυψη της διδακτέας ύλης. 

• Το sch.gr ακόμα σέρνεται και συχνά καταρρέει. Αυτό από μόνο του εμποδίζει τη 

συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών.  Περίπου 400.000 μαθητές δεν έχουν καταφέρει 

να εγγραφούν καν και οι υπόλοιποι μετ΄ εμποδίων προσπαθούν να συνδεθούν στις 

πλατφόρμες.  Το Webex που προωθείται για τη σύγχρονη εκπαίδευση είναι κλειστό 

λογισμικό εταιρείας που αύριο θα ζητά ανταλλάγματα ενώ η σημερινή χρήση του επί της 

ουσίας αποκλείει εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και παραχωρεί τα προσωπικά δεδομένα 

τους σε μια πολυεθνική. 

• Δεν ξεχνάμε την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.  Το σχολείο 

απευθύνεται μεταξύ άλλων σε οικογένειες που στερούνται ακόμη και αγαθά για την κάλυψη 

των βασικών τους αναγκών. Επίσης υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες,  απουσία επάρκειας 

υπολογιστών ή διαδικτυακών συνδέσεων, απουσία εξοικείωσης και επιμόρφωσης που 

αφορούν εκπαιδευτικούς και μαθητές.  Πρέπει πρώτα λοιπόν να διασφαλιστεί, ότι τα παιδιά 

και αυτών των οικογενειών, όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν την 

υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε οποιαδήποτε απόπειρα 

εξ αποστάσεως μάθησης, με καθολική δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο που είναι πλέον 

κοινωνικό αγαθό. Αυτό είναι η πρώτη ευθύνη και υποχρέωση του Υπ Παιδείας και της 

κυβέρνησης. Αυτό είναι απαίτηση για την ευρύτερη πρόσβαση όλων στην ενημέρωση και 

επικοινωνία και όχι κυρίως για την εκπαιδευτική διαδικασία.  
 

Στα πλαίσια αυτά την προηγούμενη Δευτέρα κάναμε δημόσια ανακοίνωση ως 

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση ανάλογου περιεχομένου. 



Στα πλαίσια αυτά ο συνάδελφος Μακρυγιάννης Στέφανος ως πρόεδρος του Συλλόγου 

έδωσε συνεντεύξεις στη Ροδόπη TV και στα ραδιόφωνα Χρόνος και Παρατηρητής 

υπερασπιζόμενος τη δημόσια εκπαίδευση ως καθολικό δικαίωμα και τους εκπαιδευτικούς 

και αποδομώντας τα παραμύθια υπουργείου και ΜΜΕ.  

 

Στα πλαίσια αυτά την Τρίτη 24/3 προτείναμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου που έγινε με τηλεδιάσκεψη μια σειρά από πράγματα. Οι προτάσεις μας 

καταψηφίστηκαν όλες από την πλειοψηφία ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥ (4 έναντι 3 ) που αποφάσισε πως 

«θα» βγάλει άλλη απόφαση την οποία «θα» γράψει.  Σεβόμενοι τις δημοκρατικές 

διαδικασίες  περιμέναμε την απόφαση.  Μια εβδομάδα μετά επικρατεί η απόλυτη σιγή.  
 

Ο Σύλλογός μας, με απόλυτη ευθύνη του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ                      

και ΔΗΣΥ, είναι από τους λίγους που δεν έχει πάρει απόφαση σε σχέση με όσα συμβαίνουν.   
 

Επαναλαμβάνουμε δημόσια τις προτάσεις μας για άλλη μια φορά. 
 

Καλούμε ξανά όλους και όλες τις/τους συναδέλφους μας που δίνουν την ψυχή τους στα 

παιδιά κάθε μέρα και ώρα:  

1. Να συνεχίσουν την επαφή με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, την επικοινωνία σε 

ανθρώπινο επίπεδο, ώστε  να έχουμε την πραγματική εικόνα των συνθηκών που 

αντιμετωπίζουν (όροι διαβίωσης, κατάσταση στην εργασία – απολύσεις, πρωταρχικές ανάγκες).  

Να αποκαλύψουν τον σημαντικό αριθμό μαθητών-τριων που αδυνατούν να συμμετάσχουν 

στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση  λόγω ελλείψεων υποδομής στο σπίτι.  

2. Να επιδιώξουν ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου  και τα ανέφικτα 

χρονοδιαγράμματα, με τους τρόπους επικοινωνίας που έχουν και θα εξελίξουν, να στηρίξουν 

και να παροτρύνουν τους μαθητές, ώστε να διατηρήσουν μια στοιχειώδη επαφή με την 

εκπαιδευτικές μορφωτικές δραστηριότητες ευρύτερου χαρακτήρα (ανάγνωση βιβλίου, 

ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιγνιώδεις μορφές προσέγγισης της γνώσης κλπ). Κάθε δράση μας να 

γίνεται υπό τον όρο να συμμετέχουν όλα τα παιδιά.  

3. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν στη βάση των συλλογικών διαδικασιών των 

συλλόγων διδασκόντων, ποια μέσα θα ενισχύσουν την παιδαγωγική παρέμβασή τους σε 

συνθήκες κλειστών σχολείων. 

4. Μέχρι τώρα, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και του ΥΠΑΙΘ η συμμετοχή στις 

συγκεκριμένες πλατφόρμες του υπουργείου και των ιδιωτικών εταιρειών δεν είναι 

υποχρεωτική.  Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να διαλέγει τον προσφορότερο τρόπο 

επικοινωνίας με τους μαθητές/τριές του όπως άλλωστε τονίζουν τα σημειώματα των 

συντονιστών και οι οδηγίες στους στις επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις. Δηλώνουμε ότι δεν 

θα δεχτούμε να υποδείξει το υπουργείο (ή στελέχη της εκπαίδευσης) «μοναδικούς και 

πανοπτικούς» τρόπους που αποδείχτηκε ανίκανο να εφαρμόσει καθολικά το ίδιο.  

5. Στεκόμαστε όρθιοι, δημιουργικοί και αλληλέγγυοι, ώστε να επιστρέψουμε υγιείς στις 

τάξεις μας. Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να επικοινωνούν άμεσα με το ΔΣ σε 



κάθε πρόβλημα που αφορά αυθαιρεσία του Υπουργείου ή της διοίκησης, είτε για προσωπικό 

πρόβλημα είτε μαθητές και οικογένειες του σχολείου τους. Μπορεί να ζούμε σε συνθήκες 

περιορισμού, κανείς/ καμιά όμως δεν πρέπει να είναι μόνος/ η του. 

6. Μένουμε ενεργοί, διατυπώνουμε τις νέες διεκδικήσεις μας, αναζητούμε νέους 

τρόπους επικοινωνίας, δημιουργίας, έκφρασης, συλλογικής δράσης. Τώρα διεκδικούμε και 

για μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας που μπορεί να σώσει ζωές, για την στήριξη της 

εργασίας και την επιβίωση, ενάντια στις απολύσεις και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα 

για στήριξη της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης για όλους. 

 

7. Θεωρούμε πως ο Σύλλογός μας πρέπει να πάρει απόφαση βασισμένη σε όλο το 

περιεχόμενο αυτής της δήλωσής και να κάνει ξεκάθαρο πως:  

 

Α) Οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται όλο το 24ώρο προκειμένου να καλύψουν τα 

επικοινωνιακά παιχνίδια του Υπουργείου που έχει την πλήρη ευθύνη για όσα τραγελαφικά 

και παράνομα έχουν συμβεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πως ο κάθε εκπαιδευτικός 

έχει το δικαίωμα να διαλέγει τον προσφορότερο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές/τριές 

του σύμφωνα με τις αρχές τις παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατίας.  
 

Β)  Παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στα μέλη του σωματείου μας ώστε να αγνοήσουν 

πλήρως τις τυχόν παράνομες και παράτυπες εντολές της διοίκησης και του ΥΠΑΙΘ. 

Συγκεκριμένα καλούμε Διευθυντές/Προϊσταμένους να αγνοήσουν έγγραφα στα οποία 

ζητείται ή θα ζητείται η καταγραφή και η αποστολή στοιχείων ανά σχολική μονάδα, για τους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν στις ψηφιακές τάξεις της ασύγχρονης εξ΄ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.   
 

Γ) Καταγγέλλει το Υπουργείο για την παράλογη και επικίνδυνη πρακτική για την διασπορά 

του ιού να υποχρεώνονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα (και περίπου 200 στην 

περιοχή μας) να μεταβαίνουν στα σχολεία τους για διοικητική εργασία που μπορούν να 

κάνουν υπό τη μορφή της τηλεεργασίας από την οικία τους. 
 

Δ) Διεκδικούμε μεταξύ όλων των άλλων αιτημάτων μας:  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

~ Τώρα δωρεάν υπολογιστή και διαδίκτυο σε κάθε μαθητή. Ανάπτυξη δημόσιας δωρεάν 

υψηλής λειτουργικότητας πλατφόρμας – κεντρικής ιστοσελίδας εκπαιδευτικού υλικού.  

~ Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και τεχνικών.  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

~ Μαζικοί διορισμοί γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού 

~ Επίταξη  ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα – 3500 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ 

~ Προστατευτικός εξοπλισμός τώρα για τους υγειονομικούς  

~ Δωρεάν τεστ για όλο το λαό.  


