
Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας μετά τις επισκέψεις του σε σχολεία όπου 
πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον κορωνοϊό 

O Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου 
επισκέφθηκε σήμερα το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Αρχαγγέλου, όπου πραγματοποιούνται 
διαγνωστικοί έλεγχοι για τον κορωνοϊό. Στις επισκέψεις τον συνόδευαν ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου κ. Μάριος Παναγίδης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο κ. Προδρόμου συνομίλησε με εκπαιδευτικούς, παιδιά 
και μέλη των κινητών μονάδων που κάνουν τους ελέγχους και προέβη σε δηλώσεις στους 
δημοσιογράφους. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είμαστε εδώ σήμερα στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμιας για 
να παρακολουθήσουμε τα τεστ που γίνονται στα παιδιά, όπως και στο Δημοτικό 
Αρχαγγέλου που θα πάμε στη συνέχεια. Σήμερα έχουμε διαγνωστικούς ελέγχους και στη 
Λεμεσό, σε ένα Γυμνάσιο, και ένα Δημοτικό και τις επόμενες μέρες, πριν την Πέμπτη που θα 
επαναλειτουργήσουν τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά, θα γίνουν σε όλες τις πόλεις έλεγχοι. 
Και στη Λάρνακα και στην Πάφο και βέβαια ξανά στη Λεμεσό και στη Λευκωσία, όπως 
ζήτησαν οι επιδημιολόγοι, για να έχουν στη διάθεσή τους όσο το δυνατόν περισσότερα 
στοιχεία, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων. 

Διαπιστώνουμε ότι όλα γίνονται με τάξη, τα τεστ προχωρούν κανονικά και τα παιδιά 
ανταποκρίνονται θετικά. Εξάλλου, το Γυμνάσιο προετοιμάζεται για να δεχθεί τα παιδιά την 
ερχόμενη Πέμπτη. Επειδή και για εμάς όπως και για όλους προέχει η υγειονομική 
ασφάλεια, η υγεία των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου 
προσωπικού των σχολείων, σήμερα γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας 1173 διαγνωστικοί 
έλεγχοι (tests) σε όλη την Κύπρο. Σημειώνεται ότι για το εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε τη 
μεγαλύτερη σε συχνότητα διαδικασία ελέγχων. Ήδη είναι γνωστό ότι στην Κύπρο γίνονται 
αναλογικά περισσότεροι έλεγχοι, αλλά ακόμα πιο πολύ αυτό γίνεται στα σχολεία μας, σε 
εκπαιδευτικούς, μαθητές/μαθήτριες και λοιπό προσωπικό των σχολείων. Διότι θέλουμε να 
έχουμε στοιχεία, να είμαστε βέβαιοι ότι προχωράμε προσεκτικά. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι γνωστά: χθες είχαμε 497 διαγνωστικούς ελέγχους 
κανένα θετικό δείγμα. Στην περίπτωση εκείνη που σε ένα λύκειο έχουν εντοπιστεί δυο 
κρούσματα έχει γίνει απολύμανση του σχολείου. Όπως απολύμανση έγινε και στο άλλο 
Λύκειο όπου υπήρξε κρούσμα στο βοηθητικό προσωπικό. Σήμερα γίνεται έλεγχος όλων των 
μαθητών και των μαθητριών στα δυο Λύκεια. Από το πρωί υποβάλλονται όλα τα παιδιά σε 
διαγνωστικό έλεγχο, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει καμία αμφιβολία. Στη συνέχεια θα 
μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα Λύκεια. 

Να ανιχνευθούν και ενδεχομένως τα να βρεθούν αν τυχόν κάποιοι έχουν νοσήσει είναι 
βέβαια πολύ καλύτερο από το να μην γίνονται έλεγχοι και κάποιοι να νοσούν χωρίς να 
γνωρίζουμε. Τα σχολεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, θα λειτουργήσουν από την Πέμπτη. Την 
Πέμπτη και την Παρασκευή, στα Γυμνάσια και στα Δημοτικά θα γίνει ενημέρωση και 
εξοικείωση των παιδιών με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα 
μαθήματα εναλλάξ, ανά εβδομάδα, οι δυο ομάδες. Θέλω να αξιοποιήσουμε όσο χρόνο 
έχουμε διαθέσιμό μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, για να καλύψουμε όσον το δυνατόν 
περισσότερο από τη διδασκαλία που χάθηκε. Παράλληλα στα Λύκεια θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία προετοιμασία και θα γίνουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις, για να ολοκληρωθεί η 
χρονιά. 

Είναι πολύ σημαντικό το ότι στα σχολεία μας θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μάθουν 
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμαστε όλοι στο επόμενο διάστημα. Δεν 
είναι μόνο για το σχολείο τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι και για όλο το καλοκαίρι και 
για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αλλά και για την επιστροφή στα σχολεία τον Σεπτέμβριο. 



Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, και νομίζω 
ότι το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί μας προσφέρουν ένα πρόσθετο έργο, ένα τεράστιο έργο 
με το να μυήσουν τα παιδιά, να εξηγήσουν στα παιδιά, να ασκηθούν πρακτικά τα παιδιά, 
ομαδικά μέσα στα σχολεία, στο να κρατούν αποστάσεις να αποφεύγουν τις αχρείαστες 
επαφές, να χρησιμοποιούν αντισηπτικό διάλυμα και όλες τις άλλες προφυλάξεις. 
Ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς και υπογραμμίζω την προσφορά τους, όπως, επίσης, και 
τους γονείς για την κατανόηση και τη συνεργασία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ακόμα 
υπηρεσία του σχολείου προς την κοινωνία και βεβαίως η συνείδηση του ότι αυτό το 
στοίχημα, το οποίο μέχρι τώρα κερδίζει η χώρα μας, θα συνεχίσουμε να το κερδίζουμε 
μέχρι τέλους, όλοι μαζί». 

 


