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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας
των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου επισκέφθηκε σήμερα το Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης και το
Γυμνάσιο Έγκωμης με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας των Δημοτικών
Σχολείων και των Γυμνασίων.
Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο κ. Προδρόμου προέβη σε δηλώσεις.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε: «Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να
υποδεχθούμε ξανά στα σχολεία τα παιδιά του Δημοτικού και τα παιδιά του
Γυμνασίου. Έχουμε κερδίσει και αυτή την ευκαιρία να μπορούμε σταδιακά και με
προσοχή να επαναδραστηριοποιηθούμε στην εκπαίδευση.
Από ό,τι διαπιστώνουμε τα παιδιά έχουν έρθει στα σχολεία, είναι αθρόα η
προσέλευση, οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι και ήδη μεταδίδουν στα παιδιά τις
απαραίτητες γνώσεις για τους κανόνες προστασίας. Πάνω από όλα προέχει η
υγειονομική ασφάλεια και όπως έχουμε προετοιμαστεί -με τα ειδικά υγειονομικά
πρωτόκολλα, με όλες τις προφυλάξεις, με τα σεμινάρια και την ετοιμότητα των
εκπαιδευτικών- νομίζω ότι το σχολείο θα δώσει μια πολύτιμη υπηρεσία γενικότερα
στην οικογένεια και στην κοινωνία, μαθαίνοντας στα παιδιά τι πρέπει να κάνουμε,
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πώς πρέπει να προφυλαχτούμε σε όλο το επόμενο διάστημα. Γιατί τα παιδιά δεν
θα είναι μόνο στα σχολεία, θα κινηθούν τα απογεύματα θα δουν ξανά φίλους, θα
πάνε σε πάρκα, θα έχουν και άλλες δραστηριότητες, άρα λοιπόν το σχολείο θα
δώσει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας που μας χρειάζονται το
επόμενο διάστημα. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν και τη διδασκαλία μαθημάτων. Δεν
υπάρχει κάποια πίεση, οι εκπαιδευτικοί ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τα παιδιά
μετά από τέτοιο διάστημα απουσίας. Σκοπός είναι να ανακτήσουμε κάποιο από
τον χρόνο που χάθηκε, αλλά να σχεδιάσουμε κιόλας το επόμενο σχολικό έτος.
Στόχος είναι να συνεχίσουν τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις τάξεις, τη
σχολική τους σταδιοδρομία απρόσκοπτα, αφού όμως προηγουμένως πάντα
σκεφτόμαστε την υγειονομική ασφάλεια. Είναι γνωστό ότι διεξάγονται συνέχεια σε
όλη την Κύπρο διαγνωστικοί έλεγχοι. Είναι για να δίνουμε με τους ελέγχους και τα
απαραίτητα στοιχεία στους ειδικούς στην Ομάδα Συμβούλων του Υπουργείου
Υγείας και να παρακολουθούμε συνέχεια την κατάσταση πραγμάτων.
Όπως το έχουν όλοι διαπιστώσει, οι αποφάσεις της Κυβέρνησης στηρίζονται
ακριβώς στη γενικότερη υγειονομική κατάσταση και τις συμβουλές των ειδικών.
Όλοι μαζί ως χώρα, η Κύπρος, έχουμε κερδίσει αυτή τη δυνατότητα να
επανέλθουμε σίγα-σιγά στην ομαλότητα.
Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ανησυχίες, ακούμε και κάποιους γονείς. Είναι καλά
να έχουμε έγνοια και να είμαστε σε εγρήγορση, διότι έτσι θα τηρήσουμε και τους
κανόνες, όμως θα πρέπει τον φόβο να τον νικήσει η λογική και η φρόνηση. Εφόσον
τηρήσουμε αυτά που μας συμβουλεύουν οι ειδικοί, εφόσον τηρήσουμε τα
πρωτόκολλα στα σχολεία, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», ανέφερε κλείνοντας ο κ
Προδρόμου.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Παιδείας απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
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Ερωτηθείς για τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από γονείς των μαθητών στην
Ειδικής Εκπαίδευσης, γιατί ενημερώθηκαν χθες το απόγευμα ότι δεν μπορούν να
προσέλθουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Δεν είπε
κανείς ότι δεν μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο τα παιδιά που φοιτούν σε
ειδικές μονάδες. Έχει διαπιστωθεί, μας έχουν επισημάνει ειδικοί από το Υπουργείο
Υγείας, ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης
προκειμένου να μην αυτοσχεδιάσουμε. Δεν είναι προφανές πώς μπορεί να τηρείται
η απόσταση ασφαλείας των δυο μέτρων. Έχει οριστεί μια διαδικασία, μια επιτροπή
με ειδικούς γιατρούς από το Υπουργείο Υγείας, που θα εξετάσει τις περιπτώσεις
για να δούμε πώς μπορεί να πάνε στο σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας είχε στη
διάθεση του τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών, αλλά κρίθηκε καλύτερο από
τους ειδικούς να μην πάρουμε αποφάσεις πάνω στο χαρτί. Θα εξετάσουν όλα τα
παιδιά, σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς τους. Είναι θέμα μερικών
ημερών να εξεταστούν οι διάφορες περιπτώσεις. Μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν
μπορεί να φροντίσουν μόνα τους τον εαυτό τους, υπάρχει όμως πλειάδα
περιπτώσεων, διαβαθμίσεις. Τις επόμενες μέρες θα ξεδιαλύνουν τα πράγματα.
Άρα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε φυσικά και δεν είναι να αποκλειστεί
κανένας! Η θέση αυτών των παιδιών είναι στο σχολείο. Όμως το σχολείο θα πρέπει
να μπορεί να τα υποδεχθεί υπεύθυνα, λαμβάνοντας εκεί και όπου χρειάζεται και
τα αυξημένα μέτρα προστασίας. Αντιλαμβάνομαι ότι τις επόμενες μέρες, αναλόγως
των περιπτώσεων, κάποια από αυτά τα παιδιά σιγά-σιγά θα έρθουν στα σχολεία».
Σε ερώτηση αναφορικά με το αν θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να έχουμε αυτή τη
στιγμή όλα τα παιδιά στα σχολεία, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε: «Οι αρχικές
υποδείξεις των γιατρών είναι γνωστές, τα ειδικά σχολεία δεν λειτουργούν.
Παρόμοιες αποφάσεις θα μπορούσε να είχαν ληφθεί και για τις Ειδικές Μονάδες,
για σκοπούς προστασίας, διότι πολλά από αυτά τα παιδιά χρειάζονται φροντίδα,
η οποία παραβιάζει τα πρωτόκολλα. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τα
παιδιά πρώτα και πάνω από όλα, άρα πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα, να
υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Θα έπρεπε στα σχολεία να έρθουν τα παιδιά και
να τηρούνται αποστάσεις δυο μέτρων, για να είναι αυτό εφικτό και εφαρμόσιμο και
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για να μην πάρουμε αποφάσεις επιπόλαια. Έχουμε συμβουλές ειδικών, δηλαδή
γιατρών, άρα λοιπόν ας κάνουμε υπομονή, να πάμε με σωστές και εφαρμόσιμες
αποφάσεις.
Μέχρι τώρα, αν η χώρα μας έχει πάει καλά είναι γιατί ακούγαμε τις συμβουλές των
εμπειρογνωμόνων και δεν αυτοσχεδιάζαμε. Αυτές οι αποφάσεις που παίρνουμε
τώρα, δεν είναι μόνο για τώρα, για τρεις εβδομάδες, είναι και για την επόμενη
σχολική χρονιά. Πρέπει να δούμε για τις συνθήκες φοίτησης στις Ειδικές Μονάδες.
Άρα πρέπει να είναι προσεκτικές οι αποφάσεις και οι γονείς είμαι βέβαιος ότι το
πρώτο που θέλουν είναι να είναι προστατευμένα και ασφαλή τα παιδιά τους».
Σε ερώτηση αναφορικά με την προσέλευση των μαθητών/τριών στα Γυμνάσια και
τα Δημοτικά, ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι «μέχρι τώρα οι πληροφορίες είναι ότι η
προσέλευση είναι αθρόα είναι πολύ λίγα τα παιδιά που λείπουν. Βεβαίως, έχουμε
πει ότι θα δείξουμε όλοι κατανόηση και οι γονείς που ανησυχούν υπέρμετρα θα
πρέπει να διαπιστώσουν ότι όχι μόνο στα σχολεία τηρούνται μέτρα ασφάλειας,
αλλά τα παιδιά επιπλέον μαθαίνουν και αυτούς τους κανόνες ασφαλείας».
Ερωτηθείς, τέλος, για την προσέλευση καθηγητών και δασκάλων, ο κ. Προδρόμου
επισήμανε ότι είναι σε επίπεδα που μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς
προβλήματα. «Εκεί που κάποιοι εκπαιδευτικοί λείπουν θα αντικατασταθούν.
Ειδικά στην Δημοτική Εκπαίδευση που οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη μιας
τάξης,
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αντικαταστάτες. Απουσιάζουν εκπαιδευτικοί είτε γιατί ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες της κατηγόριας Β, είτε διότι έχουν κάνει χρήση της γονικής άδειας που
προνοείται από τα διατάγματα. Λειτουργούμε με βάση το τι προβλέπουν οι ειδικές
νομοθεσίες για την περίοδο αυτή της πανδημίας και κάποια πράγματα
καθορίζονται με ειδικές ρυθμίσεις. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα ανταποκριθεί»,
ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Υπουργός Παιδείας.
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