
Η τηλεκπαίδευση  

και τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού! 

 
Η πανδημία έχει έρθει στη ζωή μας εδώ και έναν χρόνο, αλλάζοντας 

δραματικά την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών σε όλη την Ελλάδα. 

Μαθητές όλων των βαθμίδων και εκπαιδευτικοί έχουν περάσει αμέτρητες 

ώρες μπροστά από μια οθόνη, η οποία είχε αντικαταστήσει την φυσική 

δια ζώσης διδασκαλία για περίπου 7 ατελείωτους μήνες. Η αλλαγή αυτή 

έπληξε ιδιαίτερα τους μαθητές και διεύρυνε τις ανισότητες που υπάρχουν 

μεταξύ τους, φέρνοντας στο φως τις αδυναμίες  της Παιδείας μας. 

Μιλήσαμε με την κα Μαρία Παδουβά
i
, διευθύντρια του Γυμνασίου 

Γαράζου Ρεθύμνου από το 2017, σχετικά με τα προβλήματα που υπήρχαν 

ανέκαθεν στο συγκεκριμένο ορεινό σχολείο αλλά και για τις καινούργιες 

δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της έκτακτης εισαγωγής της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

   «Τι σας ώθησε να αναλάβετε καθήκοντα διευθύντριας σε αυτό το 

σχολείο, δεδομένων των δυσκολιών τις οποίες γνωρίζατε;» 

 «Δεν τις γνώριζα τις δυσκολίες. Δεν περίμενα αυτήν την κατάσταση που 

αντιμετώπισα όταν πήγα. Η απόφαση ήταν να φύγω από την Αθήνα και 

να ζήσω στην Κρήτη. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Να έρθω στην 

Κρήτη ως απλή καθηγήτρια. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα γίνω 



διευθύντρια σε ένα σχολείο. Η διαδικασία έγινε μέσα από κάποιο φίλο 

που είναι στον Δήμο Μυλοποτάμου και μου είπε ότι το σχολείο 

χρειάζεται διευθυντή γιατί θα έφευγε ο διευθυντής του και αν θέλω να 

βάλω υποψηφιότητα. Επειδή μένω σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή σε ένα 

χωρίο, όχι στο χωριό που διδάσκω και είμαι διευθύντρια (στο Γαράζο) 

αλλά σε ένα άλλο χωριό κοντά 17 χιλιόμετρα προς τις Μαργαρίτες και 

είναι και ένας τόπος που αγαπάω πάρα πολύ και επίσης μου αρέσουν 

και οι προκλήσεις, αισθάνομαι ότι εντάξει  μετά από 24 χρόνια στην 

τάξη φιλόλογος, μπορώ να δοκιμάσω και κάτι άλλο και πήγα. Δεν 

ήξερα ότι θα υπάρξουν τόσες δυσκολίες. Ότι ήταν πρόκληση εξαρχής 

λόγω του ότι είναι ένα μικρό σχολείο με παιδιά από ορεινές περιοχές, 

ήξερα ότι θα υπάρχουν  διαφορετικές καταστάσεις. Δεν περίμενα όμως 

τα προβλήματα που προέκυψαν.» 

 «Όταν λοιπόν τα διαπιστώσατε και ήρθατε αντιμέτωπη με αυτά τα 

προβλήματα, σκεφτήκατε ποτέ να φύγετε από το σχολείο;» 

 «Είμαι εκεί 4 χρόνια. Η ιστορία αυτή της τηλεκπαίδευσης και των 

συγκεκριμένων προβλημάτων που αναφέρω στην επιστολή ξεκίνησε 

πέρσι. Εκτός από τα προβλήματα που αναφέρω στην επιστολή για την 

έλλειψη καθηγητών, το οποίο υπήρξε από την πρώτη στιγμή που πήγα 

στο σχολείο, δεν σκέφτηκα να φύγω. Σκέφτηκα ότι θα προσπαθήσω 

να το αντιμετωπίσω. Έχουμε κάνει και εγώ και ο υπεύθυνος της 

παιδείας του δήμου παρεμβάσεις  στο Υπουργείο, έχουμε στείλει και 

άλλες επιστολές που δεν δημοσιεύτηκαν στον Τύπο όλες για να 

στελεχώνεται το σχολείο νωρίς γιατί εμείς καθηγητές δεν έχουμε. Η 

μόνη καθηγήτρια με οργανική θέση (δηλαδή μόνιμη τοποθέτηση σε 

ένα συγκεκριμένο σχολείο ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή) είμαι εγώ. 

Άρα το σχολείο αυτό έχει μόνο έναν μόνιμο καθηγητή. Όλοι οι 

υπόλοιποι είναι αναπληρωτές (δεν διορίζονται άρα κάθε χρόνο, 

εφόσον ζητούν να τοποθετηθούν, πηγαίνουν όπου υπάρχει κενό και 

απολύονται το καλοκαίρι), οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο και μετά 

αλλάζουν και έρχονται άλλοι. Επίσης έρχονται πολύ αργά, όπως 

αναφέρω και στην επιστολή. Η ερώτηση ήταν βέβαια αν θέλησα να 

φύγω. Όχι δεν θέλησα να φύγω.» 

  «Με ποιους τρόπους προσπαθήσατε να αντιμετωπίσετε τις 

δυσκολίες αυτές;» 



  «Σε ότι αφορά την απουσία καθηγητών, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

γιατί όταν λείπει ο καθηγητής των μαθηματικών, δεν κάνουν τα παιδία 

μαθηματικά. Ο ένας τρόπος είναι να γίνονται διαρκείς παρεμβάσεις και 

αιτήματα στο Υπουργείο και στην διεύθυνση, ώστε να μας στείλουν 

καθηγητές. Από την άλλη πλευρά γίνεται μια προσπάθεια να καλύπτουμε 

ώρες, όμως συνήθως αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Για παράδειγμα εγώ 

ως διευθύντρια έχω 8 ώρες υποχρεωτικό ωράριο. Το κανονικό μου 

ωράριο είναι 18 ώρες αυτή τη στιγμή αλλά οι διευθυντές με τα χρόνια 

τα δικά μου έχουν 8 ώρες. Στην αρχή της χρονιάς μέχρι να έρθουν 

κάποιοι καθηγητές, εγώ κάνω 16 ώρες την βδομάδα και συγχρόνως 

έχω και το διοικητικό κομμάτι. Κάνω άπειρα φιλολογικά για να 

καλύψω ώρες. Βέβαια τα παιδιά βαριούνται με τα φιλολογικά, δεν 

μπορούν να κάνουν 16 ώρες φιλολογικά την εβδομάδα! Δεν 

αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα γιατί δεν έχω την ικανότητα να το 

αντιμετωπίσω.» 

 «Ποιες ήταν οι δυσκολίες με την τηλεκπαίδευση;» 

«Τα προβλήματα της τηλεκπαίδευσης ήταν : 

 Πρώτα από όλα ότι τα παιδιά δεν είχαν την δυνατότητα να 

συνδεθούν ή τα παιδιά δεν είχαν ίντερνετ στο σπίτι, καθώς το 

ίντερνετ δεν πιάνει σε κάποιες περιοχές στα χωριά τους. 

 Δεν είχαν συσκευές σπίτι. Μερικά είχαν μόνο κινητά ή κάποια 

καθόλου ή ήταν πολύ παλιά. 

 Θα σας φανεί παράδοξο, αλλά τα παιδιά δεν ξέρουν αγγλικά και δεν 

μπορούν να καταλάβουν τις οδηγίες για την χρήση των 

διαδικτυακών πλατφορμών. Για παράδειγμα δεν μπορούν να 

καταλάβουν τι σημαίνει connecting επειδή δεν πάνε σε φροντιστήριο 

και δεν ξέρουν αγγλικά. Για παράδειγμα σε μια τάξη με 14 παιδιά, 

τα 4 ή τα 3 πάνε σε φροντιστήριο. Τα υπόλοιπα δεν ξέρουν. 

 Δεν είναι εξοικειωμένα με τους υπολογιστές. Αν και μπαίνουν στο 

ίντερνετ, έχουν αυτές τις δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Instagram) και είναι στην καθημερινότητα τους αλλά 

νομίζω πολύ επιφανειακά. Δεν κάνουν ούτε πληροφορική γιατί ο 

καθηγητής της πληροφορικής έρχεται πολύ αργά μέσα στην χρονιά. 

Έτσι υπάρχει τεράστια δυσκολία. 

 Τα περισσότερα παιδιά είναι εργαζόμενα. Εργάζονται στις 

οικογενειακές επιχειρήσεις/στην οικογενειακή περιουσία. Είτε 

πρόκειται για την κτηνοτροφία, δηλαδή είναι βοσκοί, είτε πρόκειται 



για την γεωργία/καλλιέργεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι 

οικογένειες έχουν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το τι πρέπει 

να κάνει ένα παιδί όταν είναι στο σπίτι. Όταν ένα παιδί ξυπνάει το 

πρωί για να κάνει μάθημα από τον υπολογιστή, πρώτα θα πάει να 

αρμέξει και να ταΐσει τα ζώα και μετά θα κάτσει στον υπολογιστή. 

Γιατί ο πατέρας θα του πει έλα σε έχω ανάγκη και δεν μπορεί να πει 

όχι. Η δουλειά είναι προτεραιότητα ίσως και λίγο σημαντικότερη 

από το σχολείο. Υπάρχει δηλαδή μια αντίληψη για το σχολείο που 

δεν είναι ίδια με αυτήν που έχετε εσείς. 

 Υπάρχει σχολική διαρροή στην περιοχή. 

 Παντρεύονται κορίτσια σε ηλικία 14 15 χρονών. Είναι ένα γεγονός 

που συμβαίνει συχνότατα. (Είναι τοπικό φαινόμενο. Το φαινόμενο 

παιδικής εργασίας υπάρχει σε όλα τα χωριά). Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το επιλέγουν. Δεν γίνεται με καταναγκασμό. Είναι μια 

κουλτούρα, μια νοοτροπία που υπάρχει ότι αυτός είναι ο ρόλος 

αυτός είναι ο σκοπός, αυτό είναι το όμορφο πράγμα στην ζωή, αυτό 

είναι αξία. Βασίζεται στο στερεότυπο.» 

  Συμπερασματικά μπορούμε να διακρίνουμε πόσο δύσκολο ήταν όχι 

μόνο για τα παιδιά αλλά και για την ίδια την διευθύντρια και τους 

καθηγητές του σχολείου και άλλων σχολείων της περιοχής να 

αντεπεξέλθουν σε αυτή τη πραγματικότητα. Διαπιστώθηκαν ακόμη 

περισσότερο οι ανισότητες μεταξύ των μαθητών, που φυσικά ήδη 

υπήρχαν, αλλά με τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την 

τηλεκπαίδευση έγιναν ακόμα πιο έντονες. Το υπουργείο θα πρέπει άμεσα 

να δράσει και να στοχεύσει στην καταστολή, όσον το δυνατόν 

περισσότερο γίνεται, των ανισοτήτων προσφέροντας μέσα ή οτιδήποτε 

άλλο είναι απαραίτητο  που θα βοηθήσουν τους μαθητές να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και όχι μόνο.  

                                                           
i
 Υπηρετεί στη β/θμια εκπαίδευση από το 1994. Εκτός από φιλολογία έχει σπουδάσει 

Ιστορία και Εθνολογία. Επιστήμες που τη βοήθησαν στη δουλειά της. Διορίστηκε στο 

Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά το 2000-01 και υπηρέτησε σε αυτό ως το 

2016-17, οπότε και ζήτησε μετάθεση για τον τόπο καταγωγής της στην Κρήτη.  


