
 
ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Μζτρα τώρα για το ασφαλζς άνοιγμα των σχολείων 

Χαλκίδα, 10 Ιανουαρίου 2022 

Εκφράηουμε τθν αμζριςτθ κατανόθςι μασ ςτθ δικαιολογθμζνθ αγωνία 

γονζων, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν μπροςτά ςτθν επανζναρξθ των 

ςχολικϊν μακθμάτων. 

Εκφράηουμε επίςθσ τθν αγανάκτθςθ μασ για τον άκρωσ επικίνδυνο 

τρόπο με τον οποίο οι μακθτζσ καλοφνται να γυρίςουν ςτα κρανία. 

Η κυβζρνθςθ εξακολουκεί να εφαρμόηει τθν ίδια αντιεπιςτθμονικι και 

ανορκολογικι πολιτικι παρά τθ ραγδαία αφξθςθ των κρουςμάτων. 

Κάνει ξεκάκαρο για άλλθ μια φορά πωσ επιλζγει μζτρα αναχαίτιςθσ τθσ 

πανδθμίασ που κα τθσ κοςτίςουν λιγότερο και όχι μζτρα που κα 

διαςφαλίςουν τθν υγεία τθ δικι μασ και των παιδιϊν μασ. 

Δε διςτάηει να ανοίξει τα ςχολεία με όρουσ οι οποίοι με μακθματικι 

ακρίβεια κα οδθγιςουν ςε ανεξζλεγκτθ διαςπορά μζςα ςτισ ςχολικζσ 

δομζσ. 

Η κυβζρνθςθ παίρνει αυτά τα μζτρα τθν ϊρα που ςτο Διμο Χαλκιδζων : 

Είναι εκατοντάδεσ τα τμιματα με πάνω από 20 μακθτζσ ιδιαίτερα μετά 

και τισ ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων. Είναι αρκετζσ οι περιπτϊςεισ όπου 

μακθτζσ και εκπαιδευτικοί ςυνωςτίηονται ςε απαράδεκτεσ αίκουςεσ, 

ακόμθ και ςε κοντζινερ, τθν ϊρα που φζτοσ μειϊκθκαν οι ϊρεσ 

κακαριςμοφ των ςχολείων και ςε δεκάδεσ κακαρίςτριεσ μετατράπθκαν 

οι ςυμβάςεισ από πλιρουσ ςε μερικισ απαςχόλθςθσ. Μάλιςτα, ενϊ θ 

Κυβζρνθςθ προςπακεί να φορτϊςει τθν ευκφνθ ςτο λαό για το χαμθλό 

ποςοςτό εμβολιαςμοφ, από τισ 15/12 και μζχρι το Σάββατο 8/1 είχαν 

εμβολιαςτεί κάτω από 600 μακθτζσ ςτθ Χαλκίδα και θ αναμονι ςτο 

Νοςοκομείο ξεπερνά τον ζνα μινα! 



Στθρίηουμε τα δίκαια αιτιματα των εκπαιδευτικϊν και των γονζων που 

αφοροφν όλεσ τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ για να λειτουργιςουν τα 

ςχολεία με αςφάλεια.  

Καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ, τθν Περιφζρεια και το Διμο Χαλκιδζων να 

υλοποιιςουν αυτά τα αιτιματα ϊςτε να μειωκεί ο αρικμόσ των 

μακθτϊν ανά τάξθ, να ανακλθκοφν οι ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων, να 

γίνουν προςλιψεισ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και προςωπικοφ 

κακαριότθτασ, να εξαςφαλιςτοφν μαηικά επαναλαμβανόμενα τεςτ ςτα 

ςχολεία με ευκφνθ του ΕΟΔΥ, να δοκοφν δωρεάν μάςκεσ, να ενιςχυκεί 

το εμβολιαςτικό πρόγραμμα, να γίνει  πλατιά καμπάνια εμβολιαςμοφ 

ειδικά για τα παιδιά, να καλφπτουν οι μονάδεσ του ΕΟΔΥ με δωρεάν 

rapid test όλεσ τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ κακθμερινά. 

 

Οι Δημοτικοί φμβουλοι Χαλκίδας  

Γρανζττα Σσιβίκα 

Βαγγζλης ταματοφκος 


