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Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας πρωτοφανούς κρίσης δημόσιας υγείας. Οι 

συνέπειές της αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπολογιστούν σε κανένα τομέα του 

δημόσιου βίου. Στο διάστημα αυτό όμως καλούμαστε όλοι να λάβουμε και κυρίως να 

εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αόρατη απειλή.  

Οι δημοτικές αρχές καλούνται τώρα να παίξουν ένα πολυδιάστατο, 

πολυσύνθετο αλλά και πολύτιμο ρόλο. Οι αιρετοί εκπρόσωποι, ευρισκόμενοι δίπλα 

στους δημότες, από τη μία πλευρά φροντίζουν για την εφαρμογή των μέτρων και από 

την άλλη γίνονται οι αποδέκτες όλων των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά. 

Είναι υποχρέωσή μας, όμως, και ύψιστο καθήκον να φροντίζουμε αυτές τις ώρες να 

εξυπηρετήσουμε, να βρούμε λύσεις αλλά και να προωθήσουμε τους προβληματισμούς 

και τις δυσκολίες τους.  

Το Υπουργείο σας ήταν από τα πρώτα που κλήθηκαν να λάβουν μέτρα, 

κλείνοντας όλες τις σχολικές μονάδες. Η εκπαιδευτική διαδικασία σταμάτησε χωρίς να 

υπάρχουν έτοιμες οι δικλίδες και οι διαδικασίες, που θα επέτρεπαν τη συνέχισή της με 

μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του εγχειρήματος που έχετε αναλάβει, 

προκειμένου να μη χαθεί η εκπαιδευτική χρονιά για τους μαθητές. Αντιλαμβανόμαστε 

πόσο απαραίτητη είναι η συνέχισή της πάση θυσία. Διαπιστώνουμε δε πως μέρα με τη 

μέρα πραγματοποιούνται βήματα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.  
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Την ίδια ώρα όμως η ελληνική οικογένεια πλήττεται οικονομικά, ηθικά, 

ψυχολογικά, αναγκασμένη να βιώνει μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Παράλληλα 

κυριαρχεί η ανησυχία τόσο για θέματα υγείας, όσο και απώλειας εισοδήματος, 

δημιουργώντας ένα συνδυασμό ο οποίος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική συνοχή 

και να αφήσει βαθιά και μακροχρόνια σημάδια.  

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει κάθε ελληνόπουλο, κάθε 

μαθητή, προκειμένου μέσα από τη μάθηση και τη συνέχιση της εκπαίδευσής του για να 

μπορέσει όχι μόνο να φοιτά –έστω και εξ αποστάσεως – στο σχολείο, αλλά και να βρει 

μια υγιή σταθερά στην καθημερινότητά του.  

Από τη δική μας πλευρά, σας καλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της στήριξης 

των μαθητών μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως:  

 Τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας: από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου έως την 

εκπαιδευτική τηλεόραση και ραδιοφωνικές εκπομπές αντίστοιχης θεματολογίας 

 Την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων, προκειμένου 

να μπορέσει να στηριχτεί τεχνολογικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα μεγέθη 

που απαιτεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

 Τη δωρεάν εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνολογικών μέσων για κάθε 

έλληνα μαθητή. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση 

στη γνώση, που μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή υπολογιστών 

(φορητών ή σταθερών) σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενδεχομένως να 

εξεταστεί η παροχή και άλλων μέσων, όπως tablet ή e-readers ανάλογα με 

τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.  

 Την ελεύθερη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες όλου του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, τουλάχιστον για το διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν 

κλειστά.  

 Την ουσιαστική ψυχολογική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους 

μέσω συμβουλευτικής. Αναλογιζόμενοι το άγχος των μαθητών που 

προετοιμάζονται για τη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων εν μέσω αυτής 

της κατάστασης, οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό τους. Δεν αρκεί όμως 

μόνο αυτό, γιατί η σκέψη μας είναι σε κάθε μαθητή και σε κάθε οικογένεια με 

μικρά παιδιά που είναι αναγκασμένα να βιώνουν αυτή την κατάσταση 

περιορισμού.  

Υπάρχει η άποψη πως κάθε κρίση μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Σε πείσμα 

των δύσκολων καιρών που ζούμε, ας αναζητήσουμε κι εμείς αυτή την ευκαιρία. 



 Μέσα σε λίγες μόνο μέρες έχουν γίνει στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης 

και του εκσυγχρονισμού της τόσα βήματα που δεν είχαν γίνει όλα τα τελευταία 

χρόνια. Ίσως αυτή είναι μια ευκαιρία για να μπούμε σε μια νέα πορεία. Μπορεί να 

μην είναι οι συνθήκες κατάλληλες, υπό το καθεστώς της μεγάλης πίεσης χρόνου 

και καταστάσεων, ας αποτελέσει όμως την αφετηρία, στην οποία θα δώσετε 

συνέχεια όταν η χώρα μας επιστρέψει στην κανονικότητα.  

Οι δράσεις που σας προτείνουμε και είμαι βέβαιος ότι βρίσκονται ήδη στο 

σχεδιασμό σας θα έχουν διττή σημασία. Από τη μία πλευρά θα συνδράμουν 

σημαντικά στην εμψύχωση των μαθητών και τη στήριξη της ελληνικής 

οικογένειας, ενώ συνάμα θα αποτελέσουν θεμέλιο λίθο για τη μετάβαση της 

παιδείας της χώρας μας στον εκσυγχρονισμό και σε μια νέα εποχή. Η ελληνική 

δημόσια εκπαίδευση ας βγει από την κρίση πιο δυνατή και έτοιμη να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις των καιρών.  
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