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Θέμα: Σχετικά με τις ενέργειες για τη μη διάδοση του COVID-19 

 

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχει ανατείλει η δεύτερη μέρα των μέτρων 
που πήρε η Πολιτεία μας για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID-19. Χθες, πρώτη 
μέρα των μέτρων, γίναμε μάρτυρες εικόνων που δεν είναι συμβατές με την λογική της 
προφύλαξης. Συναθροίσεις μαθητών/τριών κάθε ηλικίας, τόσο σε κλειστούς όσο και σε 
ανοιχτούς χώρους, καταγράφηκαν σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας. Έφηβοι/ες που μάλλον 
θεώρησαν πως η «απαγόρευση λειτουργίας των σχολείων» ταυτίζεται με διακοπές, 
συναθροίστηκαν σε χώρους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τη 
διάδοση του ιού. Δυστυχώς, σε τέτοιους χώρους επισημάνθηκε και παρουσία ενηλίκων. 

Αυτές οι αναφορές μας μπορεί να ακουστούν ακραίες ή να επισύρουν αρνητική κριτική 
για καλλιέργεια αισθημάτων αγωνίας και πανικού. Είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι/ες από 
τη θέση μας να υπενθυμίσουμε ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να 
υποστηριχθούν τα μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα θεσπιστεί. Η αναστολή της 
λειτουργίαςτων σχολικών μονάδων, φροντιστηρίων, παιδοτόπων και κάθε άλλης δομής 
(ΚΔΑΠ), η αναβολή / αναστολή επιστημονικών και επιμορφωτικών συναντήσεων, η αλλαγή 
με άλλα λόγια του τρόπου ζωής και λειτουργίας των δομών του φάσματος της εκπαίδευσης, 
θα είναι χωρίς αποτέλεσμα αν δεν υποστηριχθούν από τον/την καθένα/καθεμιά από εμάς 
και από όλους/ες μας. 

Η απειλή της μετάδοσης του COVID-19 καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της 
αποτελούν, εκτός των άλλων, σημαντική ευκαιρία για όλους να αναλάβουμε παιδαγωγικό 
ρόλο απέναντι στα παιδιά, ώστε με το λόγο και το παράδειγμά μας να αναδειχθεί η αξία της 
υπομονής. Ας τους προσφέρουμε την παρουσία μας στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό κι 
ας μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες μαζί τους προς την κατεύθυνση της συλλογικής 
προσπάθειας να κερδίσουμε τη μάχη της μετάδοσης του ιού. Ας κατευθύνουμε τα παιδιά 
μας σε ενέργειες που δεν απαιτούν συναθροίσεις. Ας τους πείσουμε πως πρέπει να 
ακολουθήσουν με υπευθυνότητα τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ΕΟΔΥ για ατομική 
καθαριότητα κι ας ζητήσουμε την εφαρμογή τους. Ας προστατέψουμε τους/τις 
ηλικιωμένους/ες μη εκθέτοντάς τους σε συνθήκες που μπορεί να τους/τις οδηγήσουν σε 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι ενέργειες αυτές δεν πρέπει να αντανακλούν άγχος και 
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πιεστική διάθεση αλλά τη φιλοσοφία πως η ατομική ευθύνη προστασίας της δημόσιας 
υγείας θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Οι Συντονίστριες/νιστέςΕκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμες/οι για να υποστηρίξουμε την 
κοινότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(pekes@thess.pde.sch.gr ) καθώς και μέσω τηλεφώνου (2410619344 & 2410671838). 
Όλες/οι μαζί συνεργαζόμενες/οι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την άσχημη 
κατάσταση και να επιστρέψουμε υγιείς στη ροή των συνηθισμένων καθημερινών μας 
ενεργειών. 

 

      Εκ μέρους των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας 

(Τ.Σ.Υ.) 

 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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