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OXI ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 Η Κυβέρνηση εδώ και 14 μήνες παίζει ένα τρομακτικό παιχνίδι εις 

βάρος της υγείας μας. Ειδικά, όσο αφορά την υγεία των παιδιών μας. 

Μετά από ένα ατελείωτο "ΆΝΟΙΞΕ - ΚΛΕΙΣΕ" των σχολείων, χωρίς 

κανένα ουσιαστικό υγειονομικό μέτρο που να καλύπτει μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, έρχεται να περικόψει και τα ελάχιστα ψίχουλα που 

προσέφερε. 

 Σε όλη την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, στελέχη της 

Κυβερνήσεως και του Υπουργείου Παιδείας διατυμπάνιζαν με κάθε τρόπο 

ότι το άνοιγμα των σχολείων θα είναι απολύτως ασφαλές, διότι μαθητές 

και εκπαιδευτικοί θα αναγκάζονταν να προβούν σε δύο self test 

εβδομαδιαίως( Κυριακή - Τετάρτη). Με αυτόν τον τρόπο – και καλά- θα 

περιόριζαν την εξάπλωση του ιού… 

 Τέσσερις ημέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, η ίδια αυτή 

Κυβέρνηση, παίρνει πίσω τα ελάχιστα που προσέφερε, καταργώντας το 

δεύτερο self test , αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά πως ό,τι κοστίζει 

περικόπτεται. 

 Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων Ικαρίας απαιτούν να 

παρθεί πίσω η απόφαση ως απαράδεκτη και επικίνδυνη για την υγεία 



των παιδιών μας, ειδικά σε μία περίοδο όπου τα θετικά κρούσματα 

στο νησί μας αυξάνονται. 

        Επιμένουμε σε όλα τα μέτρα που διεκδικούμε από την αρχή της 

πανδημίας για την ασφαλή λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων της Ικαρίας, όπως:   

• Μείωση μαθητών στους 15 ανά τάξη όπου χρειάζεται. 

• Πρόσληψη σχολίατρων και παιδίατρου σε κάθε δημοτική 

ενότητα του νησιού. 

• Ασφαλείς μεταφορές από και προς όλες τις σχολικές βαθμίδες 

με σχολικά λεωφορεία, με όλα τα μέτρα προστασίας. 

• Μαζικά και επαναλαμβανόμενα test σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. 

• Πρόσληψη μόνιμου και επαρκούς προσωπικού καθαριότητας 

για όλα τα σχολεία.  

• Διενέργεια  τέστ covid σε κάθε πύλη εισόδου του νησιού με 

ευθύνη του κράτους, να γίνονται τεστ στον πληθυσμό με 

προορισμό την Ικαρία πριν φτάσει στο νησί. 
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