Ίλιον, 4 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ. 479

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 ξεκινά μία ακόμη εκπαιδευτική χρονιά.

Με τεράστιο αίσθημα ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και όλοι οι Εργαζόμενοι
του Θεοτόκος, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι και για αυτό, το
καθιερωμένο πλέον ραντεβού μας το Σεπτέμβριο.
Η χρονιά που πέρασε είχε αρκετές δυσκολίες για όλους μας λόγω της πανδημίας του Covid19, δοκιμάζοντας μας αλλά και δημιουργώντας νέες προκλήσεις. Από αυτήν τη δοκιμασία το
Θεοτόκος, σαν μία οικογένεια, κατάφερε να ανταπεξέλθει και να βγει τελικά με θετικό
πρόσημο και με περισσότερη εμπειρία για τη συνέχεια. Προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις
να κρατήσει ζωντανή την προσφορά του στους εξυπηρετούμενους του και την κοινωνία.
Σίγουρα οι περιορισμοί λόγω της πανδημικής κρίσης δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια
ευελιξίας. Όμως ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες με θέληση και υπομονή έγιναν
πολλά. Συστάθηκε επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων από την πρώτη στιγμή με τη συμμετοχή
μελών από τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση του ιδρύματος, καθώς και από μέλη των συλλόγων
εργαζομένων και γονέων, η οποία βοήθησε στη συντονισμένη και υπεύθυνη λήψη των
καταλληλότερων αποφάσεων όσον αφορά στην ασφάλεια των εξυπηρετούμενων μας και τη
λειτουργία του Ιδρύματος.
Έγινε μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλιστούν εναλλακτικοί τρόποι παροχής εκπαίδευσης και
υποστήριξης με το στήσιμο και τη δημιουργία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάλληλης
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών μας εξ
αποστάσεως. Όσοι από τους εξυπηρετούμενούς μας συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία
αξιολόγησαν απολύτως θετικά αυτή μας την προσπάθεια. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή κυρίως λόγω της μη εξοικείωσης πολλών με το συγκεκριμένο
εργαλείο αλλά και αρκετών τεχνικών προβλημάτων, τα οποία όμως εντοπίστηκαν,
αντιμετωπίστηκαν και θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται στο μέλλον όποτε προκύπτουν.
Να σημειωθεί ότι αυτή η παροχή δεν έτυχε καμίας οικονομικής υποστήριξης από το κράτος.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι του Θεοτόκος (επιστημονικό,
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό) ακολουθούσαν και τηρούσαν ευλαβικά όλους τους
κανόνες ασφαλείας που προβλέπονταν από τα κρατικά πρωτόκολλα. Με την πολύτιμη και
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υπεύθυνη συνδρομή της νοσηλεύτριας μας ως πρόσωπο αναφοράς για τον COVID-19,
εξασφαλίστηκε η σωστή διαχείριση των ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, καθώς
επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οργανώθηκαν και διενεργήθηκαν με
υποδειγματικό τρόπο, σε συνεργασία αρχικά με τον ΕΟΔΥ και εν συνεχεία, με ιδιωτικό κέντρο,
πάνω από 3000 Rapid tests σε εξυπηρετούμενους και εργαζόμενους. Με τη συνεχή
καθοδήγηση του Ιατρού Εργασίας του Ιδρύματος δόθηκαν, όταν και όπου έπρεπε, οι
κατάλληλες οδηγίες σε εργαζομένους μας. Έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καταφέραμε
να έχουμε, σε σχέση με άλλους ομοειδείς οργανισμούς, ελάχιστες απώλειες λόγω
κρουσμάτων μέσα στους χώρους λειτουργίας μας.
Ταυτόχρονα, τα προγράμματά μας συνεχίστηκαν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής χρονιάς (κυρίως εκπαιδευτικά προγράμματα, τριετές πρόγραμμα της
Περιφέρειας, νέες αξιολογήσεις, προγράμματα Erasmus). Επίσης, με το πέρας αυτής δόθηκε
σε όσους εξυπηρετούμενούς μας το επιθυμούσαν η δυνατότητα συμμετοχής από 1η έως 16η
Ιουλίου σε εμπλουτιστικά-εκπαιδευτικά προγράμματα υπό τη μορφή καλοκαιρινού camp,
κάτι που κατέστη δυνατό μετά από την έγκαιρη διερεύνηση συμμετεχόντων από την
Κοινωνική μας Υπηρεσία. Όλα αυτά έγιναν χάρη και στην δική σας υποστήριξη και
εμπιστοσύνη αλλά και στην θέληση όλων των στελεχών των υπηρεσιών μας.
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, λίγο πριν το κατώφλι της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, και για
να είμαστε όλοι πανέτοιμοι και απόλυτα υγιείς και ασφαλείς, θα θέλαμε να σας προτρέψουμε
να εκμεταλλευτείτε, τόσο για τους εαυτούς σας όσο και για τα παιδιά σας, τα μοναδικά όπλα
και τις δυνατότητες που μας παρέχονται σήμερα από την επιστήμη για την προστασία του
πολύτιμου αγαθού της υγείας μας που δεν είναι άλλα από τον «εμβολιασμό κατά του Covid19» και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και προφύλαξης. Σεβόμενοι απόλυτα
τη διαφορετική άποψη, αλλά και τυχόν φόβους και ανησυχίες που έχετε κάποιοι από εσάς,
το Θεοτόκος δηλώνει παρόν δια όλων των Υπηρεσιών του – ως και έχει υποχρέωση – και
σας προτρέπει να εμπιστευτείτε και να εκμεταλλευτείτε χωρίς κανένα δισταγμό τις υπηρεσίες
του.
Η Κοινωνική μας Υπηρεσία αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μαζί σας, είναι στη διάθεσή σας
όπως πάντοτε άλλωστε, ανά πάσα στιγμή, για να σας υποστηρίξει, ενημερώσει υπεύθυνα και
να βοηθήσει στη επίλυση οποιασδήποτε απορίας και προβληματισμού εκ μέρους σας, αλλά
και να σας κατευθύνει κατάλληλα διασυνδέοντάς σας, με όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες
υπηρεσίες μας (Ιατρική, Ψυχολογική, Νοσηλευτική,) και τα έμπειρα- καταρτισμένα στελέχη
που τις πλαισιώνουν.
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Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η ορθή λειτουργία αλλά και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας
του Θεοτόκος περνά και μέσα από την συνεχή και απρόσκοπτη παρουσία των παιδιών σας
στα προγράμματά μας.
Ας έρθουμε λοιπόν όλοι στις 6 Σεπτεμβρίου πανέτοιμοι και περισσότερο θωρακισμένοι,
έχοντας υψώσει όσο δυνατόν μεγαλύτερο τείχος ανοσίας απέναντι στον Coνid-19 και μαζί να
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού: Την ποιοτικότερη,
ελεύθερη, ανεμπόδιστη και όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητη ζωή των παιδιών σας, που
αποτελούν φυσικά τους εξυπηρετούμενους του Ιδρύματός μας, προσφέροντας τους
αδιαλείπτως τα κατάλληλα εφόδια, σεβόμενοι τα δικαιώματά τους, υποστηρίζοντας και
διευκολύνοντας και τις δικές τους επιλογές για πολλά θέματα που αφορούν τη ζωή τους.
Μέσω των υπηρεσιών και των προγραμμάτων μας που παρέχονται σε καθημερινή βάση, της
καθημερινής παρουσίας των εξυπηρετούμενων μας, μέσω της τήρησης των κανόνων
ασφαλείας ενάντια στην πανδημία του Covid-19, άλλα και πάνω από όλα με την επίδειξη
σεβασμού, αγάπης και αλληλεγγύης, πολλές δυσκολίες ξεπερνιούνται και συνεχίζουμε να
οδεύουμε μόνο μπροστά.
Για οποιαδήποτε νέα κρατική οδηγία για τον τρόπο λειτουργίας του φορέα μας κατά τη νέα
εκπαιδευτική χρονιά θα σας κρατάμε πάντα ενήμερους.
Ευχόμαστε σε όλους σας υγεία.
Καλή αντάμωση.
Με κάθε τιμή
O Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Δικηγόρος
Πρώην Δήμαρχος Π. Ψυχικού
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