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Με έντονη ανησυχία και προβληματισμό, ως γονείς και δη εκπρόσωποι των γονιών
του Αιγάλεω, παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
Σε μια περίοδο που δεν προσφέρεται για εύκολους εντυπωσιασμούς, απόλυτες
δηλώσεις και υπερβολές είναι καίριο να επισημανθούν τα εξής, προ των τελικών
αποφάσεων της Πολιτείας για τα Σχολεία, σε όλα τα επίπεδα:
1. Πρέπει να τεκμηριωθεί απολύτως και αναλυτικά με στοιχεία από τους Ειδικούς
ο προτεινόμενος αριθμός ανά τάξη σε περίοδο έξαρσης του κορωνοϊού. Οποιαδήποτε
επιλογή πάνω από 15 μαθητές ανά τάξη, ακόμα και με μάσκες, πρέπει να διασφαλίζει και
τις αποστάσεις και πολλές άλλες προϋποθέσεις. Ζητούμε αναλυτικά τα στοιχεία ανά
Σχολείο, καθώς πολλές αίθουσες είναι μικρότερες από το προβλεπόμενο.
2. Μείζον θέμα, το οποίο πρέπει στην πράξη να διασφαλισθεί και όχι μόνο στις
εξαγγελίες, η αυξημένη, σχολαστική καθαριότητα σε όλα τα σχολεία. Θεωρούμε την
επαρκή καθαριότητα ως βασικό μέσο αντιμετώπισης της εύκολης μετάδοσης του ιού. Το
είχαμε τονίσει και τον Ιούνιο, το επισημαίνουμε εκ νέου καθώς οι θέσεις για προσωπικό
καθαριότητας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, τουλάχιστον για την
περιοχή μας, είναι οι ίδιες με πέρσι, χωρίς ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό. Δεδομένης
της κατάστασης, εμμένουμε στην επαρκή κάλυψη όλων των σχολείων μας σχετικά με την
καθαριότητα, καθώς και ως προς την επάρκεια όλων των μέσων και υλικών
(αντισηπτικά και μάσκες για καθημερινή χρήση και όχι άπαξ) πριν από την έναρξη των
μαθημάτων.
3. Πρέπει να παρουσιασθούν και να αναλυθούν επιστημονικά όλες οι
προτεινόμενες/απαιτούμενες δράσεις/ενέργειες για το Ολοήμερο (σε πλήρη λειτουργία),
τη Σίτιση, τα Κυλικεία, τον προαυλισμό-διαλείμματα, τα Εργαστήρια Υπολογιστών κ.λπ.
πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
4. Θεωρούμε αναγκαίο, άμεσα και πριν την έλευση των μαθητών στα σχολεία, να
γίνουν διαγνωστικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και το προσωπικό που απασχολείται στις
σχολικές μονάδες.
5. Αυτονόητο είναι ότι θεωρούμε ότι υπήρξε μέριμνα από το Υπουργείο, έτσι ώστε
η έναρξη των μαθημάτων να μην συνοδευτεί με τα γνωστά κενά, που φτάνει Δεκέμβρης,
και αν, για να καλυφθούν.
Η ποιοτική και ασφαλής λειτουργία των Σχολείων μας εν μέσω υγειονομικής
κρίσης είναι πολλά περισσότερα από τον «μέσο όρο» των 17 μαθητών στις τάξεις και το
δωρεάν «παγουρίνο» στα παιδιά του δημοτικού.
Απαιτούμε περισσότερα και ουσιαστικότερα από την Πολιτεία για την Παιδεία.
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Όσον αφορά τον Δήμο Αιγάλεω, τα σεισμόπληκτα σχολεία μας και τις δύο αίθουσες
που λείπουν για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής, ζητήματα τα οποία
έχουμε επισημάνει εδώ και μήνες και καταθέσει εγγράφως ερωτήματα στον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Παιδείας, πάραυτα ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει.
Εκφράζουμε άλλη μια φορά την ανησυχία μας για την ασφαλή και εύρυθμη
λειτουργία των σχολείων και νηπιαγωγείων της πόλης μας και εν μέσω έξαρσης του
κορωνοϊού.
Που και με ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει το 17ο Δημοτικό, σεισμόπληκτο
Σχολείο;
Ποιο το χρονοδιάγραμμα
σχολείων μας;

εργασιών αποκατάστασης των σεισμόπληκτων

Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε;
Οι γονείς οφείλουν να ενημερωθούν άμεσα και επίσημα για την σχολική στέγη που
σε λίγες μόλις μέρες θα πρέπει να φοιτήσουν τα παιδιά τους.
Τέλος, θεωρούμε ότι ο Δήμος μας θα πρέπει να διεκδικήσει από το Υπουργείο
Εσωτερικών περισσότερες θέσεις προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία μας,
δεδομένου ότι δεν επαρκεί η καθαριότητα, πόσο μάλλον σε περίοδο υγειονομικής κρίσης.
Η διεκδίκηση 15 παιδιών ανά τάξη, επαρκούς προσωπικού καθαριότητας και
υποστήριξης, σύγχρονων υποδομών και εξοπλισμού είναι σαφώς και πολιτική επιλογή
για μια ποιοτική Δημόσια Παιδεία εν μέσω κρίσης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση όφειλε να είχε ήδη κινηθεί η Πολιτεία.
Εν αναμονή των εξελίξεων...
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Αιγάλεω
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