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H επιτροπή των ειδικών θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα εισηγηθεί για το ζήτημα των
σχολείων - Παραμένει το δίλημμα σχολεία ή λιανεμπόριο
Στο ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των σχολείων αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος,
Αριστοτελία Πελώνη
.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία των
σχολείων
, είπε ότι η επιτροπή των ειδικών θα αξιολογήσει την
κατάσταση και θα εισηγηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα
.

Προτεραιότητα μας είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των σχολείων , τόνισε η
Αριστοτελία Πελώνη.

«Θα αξιολογηθούν τα στοιχεία από τους ειδικούς και θα δούμε ποιες
δραστηριότητες θα ανοίξουν », σημείωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Είναι ακόμα Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή έχουμε μέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολεία ή λιανεμπόριο;
Ανάμεσα στην επαναλειτουργία των σχολείων και του λιανεμπορίου θα κληθούν να
επιλέξουν οι ειδικοί, σύμφωνα με τον καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και
μέλος της επιτροπής των ειδικών,
Χαράλαμπο Γώγο
.

Οι ειδικοί της επιτροπής του υπουργείου Υγείας αναμένεται να συζητήσουν ποιο
από τα δύο, τα σχολεία ή το λιανεμπόριο, είναι πιο ασφαλές να ξεκινήσει, σύμφωνα
πάντα με τον καθηγητή.
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Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η εκπαίδευση , όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Παθολογίας επισήμανε ότι τα παιδιά έχουν μείνει πολύ καιρό εκτός
σχολείου
ενώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
.

,

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το άνοιγμα του λιανεμπορίου με τη μέθοδο του click
away
, από
την ερχόμενη Δευτέρα 1η Μαρτίου
.«
Υπάρχει μια βάση συζήτησης για να ανοίξει το λιανεμπόριο από Δευτέρα από την άποψη ότι
δε φαίνεται να επηρεάζει πολύ αυτό το σύστημα λειτουργίας, αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχει
κινητικότητα
».

«Η συζήτηση θα γίνει και για τα δύο (σ.σ. λιανεμπόριο και σχολεία) και θα δούμε
ποιο είναι πιο ασφαλές να ξεκινήσει », είπε.

Δεν θα απομακρυνθεί η Μενδώνη
Επιπλέον, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη υποστήριξε ότι η Λίνα
Μενδώνη δεν θα αποχωρήσει
από το κυβερνητικό σχήμα
.

Η Αριστοτελία Πελώνη είπε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση ενθάρρυνε τα θύματα να
βγουν και να μιλήσουν. Και πως η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και θα δημιουργηθεί ένα
πλαίσιο στο οποίο δεν θα μπορεί κανείς να περνάει τις κόκκινες γραμμές.

Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες τις οποίες θα ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός
και πως επίσης ζήτησε συζήτηση που θα γίνει την
Πέμπτη στην Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών
.
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«Ο πρωθυπουργός στηρίζει τη Μενδώνη»
Στο ερώτημα αν συμφωνεί η κυβέρνηση με την έκφραση της υπουργού Πολιτισμού για τον
Δημήτρη Λιγνάδη ότι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος
, η Αριστοτελία Πελώνη απάντησε ότι
η έκφραση αυτή είναι ατυχής, όπως και ο χειρισμός της υπόθεσης
.

Ωστόσο, είπε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός στηρίζουν τη Λίνα Μενδώνη και
πως είναι καλή υπουργός
.

Σε ερώτηση γιατί ανακοινώθηκε ότι η παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη από τη θέση του
καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικό Θέατρο έγινε για προσωπικούς λόγους ενώ το
υπουργείο γνώριζε για τις καταγγελίες, η Αριστοτελία Πελώνη απάντησε ότι οι λόγοι
περιλαμβάνονται στην επιστολή παραίτησής του
.

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias
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