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Χωρίς προβλήματα η πρώτη μέρα λειτουρ
Πρώτο κουδούνι με μάσκες, ανοιχτά παράθυρα και αυξημένη προσέλευση μαθητών
Ρεπορτάζ Λειιονιά ΒασΒάνη.
Μαοία Κουϊούφη

Ωστόσο, ο δήμος μας έπραξε ότι είναι
δυνατόν και μάλιστα με το παραπάνω,
ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία
απρόσκοπτα. Βρέθηκα σε σχολικό συγ
κρότημα σήμερα το πρωί και θα βρεθώ
τις επόμενες ημέρες και σε άλλα σχολι
κά συγκροτήματα. Αυτό που διαπίστω
σα είναι ότι ξεκίνησε κανονικά η λει
τουργία τους».
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ότι
αφορά την επιδημιολογική εικόνα στο
δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, τα
τελευταία στοιχεία (11 Ιανουάριου) δεί
χνουν ότι τα κρούσματα μειώθηκαν
συγκριτικά με την περασμένη εβδομά
δα. Ειδικότερα, τα κρούσματα στο δή
μο είναι 28, οι νοσηλευόμενοι στα νο
σοκομεία 4 και κατ'οίκον 24. Την περα
σμένη Δευτέρα, τα αντίστοιχα νούμερα
ήταν: 35 κρούσματα, 8 νοσηλευόμενοι
στα νοσοκομεία και 27 κατ'οίκον.

ίχως προβλήματα άρχι
σαν χθες τα μαθήματα
στα δημοτικά σχολεία
και στα νηπιαγωγεία του
πολεοδομικού συγκροτή
ματος της Θεσσαλονίκης.
Σε σχολεία που είχαν απολυμανθεί
πήγαν από το πρωί οι μαθητές φορών
τας μάσκες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δό
θηκε στο θέμα του αερισμού των αι
θουσών. Ωστόσο ο αερισμός και κατά
τη διάρκεια του μαθήματος είναι ένα
ζήτημα που προβληματίζει γονείς και
εκπαιδευτικούς. Και όλα αυτά με δεδο
μένη την επιδείνωση του καιρού στις
επόμενες μέρες. Κάποια σχολεία πάν
τως ζήτησαν από τους γονείς μαζί με
τη μάσκα και το παγουρίνο, να έχουν
τα παιδιά μαζί τους στο σχολείο και
την... κουβερτούλα τους!

Δ

Επιστροφή στα θρανία για
μαθητές του δήμου Θεσσαλονίκης
Στα θρανία τους επέστρεψαν οι μα
θητές δημοτικών του δήμου Θεσσαλο
νίκης. Όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος
Παιδείας κυρία Δήμητρα Ακριτίδου
στον «Τύπο Θεσσαλονίκης»: «Την
πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων
για το 2021 όλα λειτούργησαν καλά,
και από θέμα οργάνωσης, και από θέμα
αρμοδιοτήτων. Δεν καταγράφηκε κά
ποιο πρόβλημα άξιο αναφοράς. Εφαρ
μόστηκε ό,τι προβλέπονταν από τις
διαδικασίες που έχει ορίσει το υπουρ
γείο. Και οι μαθητές χαρήκαν που επέ
στρεψαν και πάλι στο σχολείο».
Ρωτήσαμε την αντιδήμαρχο για τα
αποτελέσματα από τα δωρεάν rapid
tests που έκανε ο δήμος σε προσωπικό
των σχολείων το Σάββατο 9 και την
Κυριακή 10 Γενάρη και μας είπε πως
και τα 784 δείγματα που ελήφθησαν
ήταν αρνητικά. «Αυτό είναι πολύ ευχά
ριστο νέο και δείχνει πως οι εκπαιδευ
τικοί μας πρόσεξαν τον εαυτό τους ενόψει και του ανοίγματος των σχολείων»,
σημείωσε η κυρία Ακριτίδου. Υπενθυ
μίζεται πως τα δωρεάν rapid tests ήταν
μια πρωτοβουλία του δήμου Θεσσαλο
νίκης προς το προσωπικό των σχολεί
ων.
Όσο για την κακοκαιρία που αναμέ
νεται η αντιδήμαρχος ανέφερε πως «οι
σχολικές αίθουσες στο δήμο είναι σε
ετοιμότητα. Όλο το διάστημα που παρέμειναν κλειστές έγιναν εργασίες συν
τήρησης, όπου εντοπίστηκαν προβλή
ματα στους καυστήρες έγιναν αλλαγές,
ενώ υπάρχει επάρκεια σε πετρέλαιο σε
όσα σχολεία το χρησιμοποιούν ως τρό
πο θέρμανσης. Είμαστε έτοιμοι για το
ενδεχόμενο επιδείνωσης του καιρού»,
σημείωσε η αντιδήμαρχος.

Μεγάλη προσέλευση
στα δημοτικά του δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη
Όλα λειτούργησαν κανονικά στην
πρώτη μέρα επαναλειτουργίας στα δη
μοτικά σχολεία του δήμου Πυλαίας
Χορτιάτη. Όπως ανέφερε στον «Τύπο
Θεσσαλονίκης» ο δήμαρχος Πυλαίας
Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Τα

Γ. Ιωαννίδης: «Ανησυχούμε
για τα ανοιχτά παράθυρα
στα σχολεία»
πρώτα μαθήματα έγιναν δίχως προβλή
ματα και μάλιστα με αυξημένη προσέ
λευση μαθητών».
Ερωτηθείς για την απόφασης της
επαναλειτουργίας των σχολείων ο ίδιος
τόνισε πως στον δικό του δήμο σύμφω
να με τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΥ
«τον τελευταίο ενάμιση μήνα φαίνεται
να πέφτει ο αριθμός των κρουσμάτων,
οπότε για την περιοχή μας θα έλεγα
πώς ναι, είναι μια σωστή απόφαση το
άνοιγμα των σχολείων».
Αξίζει να σημειωθεί πως από σήμερα
Τρίτη και μέχρι το Σάββατο από τις 10
το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι θα
γίνονται στην οδό Κύπρου στην Πυλαία
(στην είσοδο του Ελαιορέματος μετά το
γήπεδο Καραμπουρνιώτη) δωρεάν
drive through rapid tests (έλεγχοι ταχεί
ας ανίχνευσης αντιγόνου σε οδηγούς
μέσα από το αυτοκίνητό τους).
Αναφορικά με την κακοκαιρία που
αναμένεται όπως είπε ο κ. Καϊτεζίδης
«ο δήμος είναι σε ετοιμότητα». «Ήδη
έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο αποχιονισμού, τα μηχανήματα είναι στη θέση

τους ενώ υπάρχει και αλάτι», τόνισε χα
ρακτηριστικά.

Χωρίς προβλήματα
η επαναλειτουργία στο δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε το πρωί
της Δευτέρας στο Δήμο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης η λειτουργία των νηπιαγω
γείων, των Δημοτικών Σχολείων, των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθ
μών. Κατά τη διάρκεια των προηγούμε
νων ημερών πραγματοποιήθηκαν σχο
λαστικοί καθαρισμοί στο εσωτερικό
των κτηρίων, στις αυλές και του εξωτε
ρικούς χώρους. Στα σχολεία έχει ήδη
διανεμηθεί η απαιτούμενη ποσότητα
μασκών ενώ σε όλα υπάρχει διαθέσιμη
η απαιτούμενη ποσότητα αντισηπτικών.
Η θέρμανση των κτιρίων τέθηκε σε λει
τουργία την Πέμπτη 7 και την Παρα
σκευή 8 Ιανουάριου. Επίσης, ο δήμος
με δικούς του πόρους προέβη στην προ
μήθεια και τη διανομή laptop και tablet
στα Γυμνάσια και τα Λύκεια και laptop

στα Δημοτικά Σχολεία με ταυτόχρονη
διαδικτυακή αναβάθμισή τους. Εξάλ
λου, ο δήμος ζήτησε ήδη από τον ΕΟ
ΔΥ την αποστολή συνεργείων προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα τεστ σε
εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένους χώ
ρους που έχει υποδείξει.
Μιλώντας στον «Τύπο Θεσσαλονί
κης» και ερωτηθείς εάν συμφωνεί με το
άνοιγμα των σχολείων τη δεδομένη
χρονική περίοδο, ο δήμαρχος Αμπελο
κήπων - Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρει ότι ο ίδιος προσωπικά
δεν ήταν υπέρ του ανοίγματος τη Δευ
τέρα, αλλά στις 18 Ιανουάριου, εάν το
επέτρεπαν τα επιδημιολσγικά δεδομένα.
Ειδικότερα η δήλωσή του έχει ως εξής:
«Εγώ προσωπικά, συντάσσομαι με
την άποψη του προέδρου του Πανελλη
νίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλους της
επιτροπής λοιμωξιολόγων, κ. Αθανάσι
ου Εξαδάκτυλου. Δηλαδή, δεν ήμουν
υπέρ του να ανοίξουν τα σχολεία σήμε
ρα, αλλά υπέρ του να ανοίξουν στις 18
Ιανουάριου εφόσον αυτό επιτρεπόταν
από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Χωρίς κανένα πρόβλημα άρχισαν να
λειτουργούν τα σχολεία του δήμου Δέλ
τα. Όπως μας ανέφερε ο δήμαρχος
Γιάννης Ιωαννίδης «υπήρξε μεγάλη
συμμετοχή από τους μαθητές του δημο
τικού που ξεπέρασε το 75%. Ωστόσο οι
γονείς ήταν περισσότερο διατακτικοί
στο να στείλουν τα παιδιά τους στο νη
πιαγωγείο».
Ο δήμαρχος εξέφρασε τον προβλη
ματισμό του για δύο θέματα. Πρώτον
το γεγονός πως σε αρκετά σχολεία του
δήμου δεν υπάρχουν δύο είσοδοι οπότε
«ειδικά τις πρωινές ώρες παρατηρείται
συγχρωτισμός από γονείς που φέρνουν
τα παιδιά τους». Και δεύτερον πολλοί
δάσκαλοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις
τους για το θέμα με τα ανοιχτά παράθυ
ρα. «Ειδικά από δασκάλους που κάνουν
μάθημα σε μικρά παιδιά υπάρχει σκε
πτικισμός στον όρο του να ανοίγουν τα
παράθυρα για τον καλύτερο αερισμό,
και ειδικά τώρα που αναμένεται πτώση
της θερμοκρασίας. Θα είναι δύσκολα,
όμως είναι στο πρωτόκολλο», σχολίασε
ο δήμαρχος. Πάντως τόνισε πως οι σχο-

Σε τάξεις σχολείων η Κεραμέως
Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρ
φωσης και το 20ο Δημοτικό Σχολείο
Νέας Χαλκηδόνας επισκέφθηκε χθες
το πρωί της Δευτέρας η υπουργός Παι
δείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κερα
μέως, συνοδευόμενη από την υφυ
πουργό Ζέτα Μακρή και τη γενική
γραμματέα Αναστασία Γκίκα.
«Είμαστε εδώ για να διασφαλίσου
με τη δημόσια υγεία και όσο το δυνα
τόν απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαι
δευτικής διαδικασίας», ανέφερε στις
δηλώσεις της η κ. Κεραμέως. «Πρώτη
ημέρα σήμερα επαναλειτουργίας των
νηπιαγωγείων και των δημοτικών και
η χαρά των παιδιών είναι πολύ μεγά
λη. Και η δική μας επίσης», τόνισε.
Η υπουργός σημείωσε ότι τα σχο
λεία αρχίζουν εκ νέου τη λειτουργία
τους δια ζώσης, υπό τις οδηγίες και τις
εισηγήσεις των ειδικών, με επιπλέον

μέτρα προστασίας, όπως τα δωρεάν
τεστ για τους εκπαιδευτικούς και η
κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης των
παιδιών στο σχολείο.
«Τα παιδιά βρέθηκαν στις τάξεις,
με τους συμμαθητές τους, τους δασκά
λους τους. Βρήκαν τον φυσικό τους
χώρο, που είναι το σχολείο», πρόσθεσε. Η κ. Κεραμέως ευχαρίστησε τα
στελέχη της Εκπαίδευσης, τους εκπαι
δευτικούς, τους γονείς και τους μαθη
τές «για τις πάρα πολύ μεγάλες προ
σπάθειες που κατέβαλαν όλο το διά
στημα που τα σχολεία ήταν κλειστά
και για την εξαιρετική προσαρμοστικότητά τους στα νέα μέτρα»
«Είμαστε πλάι στην εκπαιδευτική
κοινότητα, για να διασφαλίσουμε την
Υγεία και την Εκπαίδευση», κατέληξε
στις δηλώσεις της η υπουργός Παιδεί
ας.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων,
η κ. Κεραμέως εκτός από τους διευ
θυντές των σχολείων, είχε την ευκαι
ρία να επισκεφθεί και ορισμένες τά
ξεις. Ευχήθηκε στα παιδιά και στους

εκπαιδευτικούς καλή χρονιά. Οι μαθη
τές και οι μαθήτριες είπαν στην
υπουργό ότι χαίρονται που άνοιξε το
σχολείο, γιατί έτσι έχουν την ευκαιρία
να δουν από κοντά τους φίλους τους.
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γίαςτων δημοτικών σχολείων
λικές δομές είναι σε ετοιμότητα για την
προβλεπόμενη επιδείνωση του καιρού.
«Το διάστημα που ήταν κλειστά τα σχο
λεία έγιναν βελτιωτικές εργασίες, η
θέρμανση λειτουργεί κανονικά, τα κτή
ρια έχουν απολυμανθεί και έχουν αντι
σηπτικά», ανέφερε.

Με... κουβέρτα μικροί μαθητές
σε δημοτικό σχολείο
Την τσάντα τους, τα παγουρίνο, αλ
λά και την... κουβερτσύλα τους κλήθη
καν να πάρουν μαζί τους στο σχολείο
μαθητές στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, το 2ο δημοτικό σχολείο
Χαλάστρας με ανακοίνωσή του ζητού
σε από τους γονείς να προσθέσουν μια
κουβέρτουλα στις προμήθειες που θα
δώσουν στο παιδί τους, καθώς η σχολι
κή αίθουσα θα πρέπει να αερίζεται συ
χνά. Το σχολείο αναφέρει «Η σχολική
αίθουσα θα πρέπει να αερίζεται συχνά
και καλά. Για το λόγο αυτό το κάθε
παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του μια μι
κρή κουβερτούλα τοποθετημένη σε σα
κούλα με το όνομά του. Κάθε Παρα
σκευή θα επιστρέφεται στο σπίτι για
πλύσιμο». Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της διευ
θύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλάστρας Σμαραγδής Ζαπατέτα. «Το
κάναμε για να προφυλάξουμε ακόμη
περισσότερο τους μαθητές μας. Ακο
λουθούμε τις οδηγίες του υπουργείου
και τις προσαρμόζουμε στις ανάγκες
της σχολικής μας μονάδας. Η θερμό-

κρασία πέφτει και τα παράθυρα θα
πρέπει να είναι ανοιχτά για να αερίζε
ται ο χώρος. Στόχος μας είναι η μεγα
λύτερη προστασία των μαθητών. Οι
περισσότεροι ήρθαν σήμερα στο σχο
λείο» δήλωσε η κ. Ζαπατέτα.

Πεντάλεπτος αερισμός
ανά 20 λεπτά
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφε
ρειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρι
κής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, είπε ότι «αυτό που θα εφαρμό
ζεται παντού είναι ο πεντάλεπτος αερι
σμός των αιθουσών ανά εικοσάλεπτο
και εκείνο το πεντάλεπτο οι μαθητές θα
φορούν τα πανωφόρια τους, ενώ εκείνη
την ώρα οι δάσκαλοί τους θα έχουν τη
δυνατότητα να τους επιτρέψουν και το
διάλειμμα μάσκας». Σημειώνεται ότι η
χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική
και καθολική τόσο στη διάρκεια του
μαθήματος όσο και των διαλειμμάτων.
Σχετικά με την περίοδο του φθινοπώ
ρου που οι σχολικές μονάδες όλων των
βαθμιδών λειτούργησαν δια ζώσης και
τα κρούσματα που καταγράφηκαν, ο
περιφερειακός διευθυντής γνωστοποί
ησε ότι «σε όλα τα σχολεία της Κεντρι
κής Μακεδονίας, η διασπορά ήταν μό
λις στο 0,63% σε μία σχολική κοινότη
τα 275.000 μαθητών και 30.000 εκπαι
δευτικών», που σημαίνει ότι «σε μία
περίοδο μεγάλης επιδημιολογικής
έξαρσης, το σχολείο αποδείχθηκε

ασφαλής χώρος».

Πρώτοι οι Γερμανοί μάθημα
με ανοιχτά παράθυρα
Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο
Οκτώβριο το μέτρο με τα ανοιχτά πα
ράθυρο στις σχολικές αίθουσες εφαρ
μόστηκε στη Γερμανία. Στη συνέχεια,
το είδαμε να συμβαίνει τον περασμένο
Νοέμβριο στην πόλη Βασιλεία της Ελ
βετίας. Σε πολλά σχολεία της πόλης οι
καθηγητές άνοιγαν τα παράθυρα κάθε
15 λεπτά για να ανανεώνεται ο αέρας.
Η κυβέρνηση της Ελβετίας είχε μοιρά
σει σε 600 μαθητές από μία στρατιωτι
κή κουβέρτα για να μην κρυώνουν.

Rapid tests ζητά ο δήμος
Κορδελιού - Ευόσμου
Στο δήμο Κορδελιού - Ευόσμου,
χθες το πρωί, την ώρα που οι μικροί
μαθητές πλημμύρισαν ξανά τις σχολι
κές αίθουσες στις δύο Ενότητες του
Δήμου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά
μέτρα προστασίας, ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας και Διά βίου Μάθησης, Σωτή
ρης Νικολαΐδης, πραγματοποίησε σει
ρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες
Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων
και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθ
μών, όπου συνομίλησε με τους διευ
θυντές, από τους οποίους ενημερώθηκε
για την πορεία της πρώτης ημέρας μετά
από την πολυήμερη αναστολή λειτουρ

γίας. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των
μονάδων που λειτουργούν, υπάρχει αυ
ξημένο προσωπικό καθαριότητας, που
φροντίζει για τη σχολαστική υγιεινή
των επιφανειών, τηρώντας όλα τα υγει
ονομικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Εξάλλου, ενεργώντας με γνώμονα
την ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθη
τών ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου έθε
σε σε εφαρμογή σχέδιο για τη διενέρ
γεια δωρεάν μοριακών ελέγχων covid19 στο σύνολο του προσωπικού όλων
των Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθ
μών του Δήμου.
Ταυτόχρονα, από την περασμένη
εβδομάδα η Δημοτική Αρχή ήρθε σε
επαφή με την Περιφέρεια και τον ΕΟΔΥ, καταθέτοντας αίτημα για τη διε
νέργεια rapid tests στους εκπαιδευτι
κούς της Α’βαθμιας εκπαίδευσης. Σύμ
φωνα με τον δήμο, η ενημέρωση από
την Περιφερειακή Διεύθυνση Α’ βαθμιας Εκπαίδευσης ήταν ότι οι ενδιαφε
ρόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν, ούτως
ή άλλως, να εγγραφούν και να κλείσουν ραντεβού στην πλατφόρμα
edu.testing.gov.gr και να εξεταστούν,
αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη διαδι
κασία. Λόγω του μεγάλου αριθμού εκ
παιδευτικών, ωστόσο, η θέση του Δή
μου Κορδελιού-Ευόσμου είναι ότι ο
ΕΟΔΥ πρέπει, ανεξαρτήτως των ραντε
βού μέσω της πλατφόρμας, να εντατικοποιήσει τους ελέγχους, ενεργοποιών
τας τα αρμόδια κλιμάκιά του στην πε
ριοχή του Δήμου.
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