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Πξνο:  Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπ/ζεο Ν.Υαλίσλ 

Τπόςηλ θαο.  Π. Καζσηάθε-Φαξνπδάθε -
 Πξντζηακέλε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ  

Από ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 1νπ Γεκ.ρ. Κνπλνππηδηαλώλ 

Κνηλνπνίεζε: 

1. 1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Κνπλνππηδηαλώλ 

2. Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Κξήηεο 

3. θ. ΚΑΗΣΖ ΡΖΝΑΚΖ Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο πνπδώλ 
Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο πνπδώλ Πξσηνβάζκηαο 
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

4. θ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΟΠΣΖ-  Γεληθόο Γξακκαηέαο 
Πξσηνβάζκηαο ,Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο 
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. 

5. θ. ΕΔΣΑ ΜΑΚΡΖ- ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ 
6. θ. ΚΔΡΑΜΔΧ-ΤΠΟΤΡΓΌ ΠΑΗΓΔΗΑ 

 

Επηζηνιή Δηακαξηπξίαο θαη Αίηεκα Εμαίξεζεο 

Αμηόηηκνη θπξίεο θαη θύξηνη, 

 ηηο 12-10-2021 αηθληδίσο ελεκεξσζήθακε από ηελ Γ/λζε ηνπ 

1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κνπλνππηδηαλώλ όηη  θαηόπηλ  αηηήκαηνο 

ηεο  Τπνπξγνύ  Παηδείαο  ελδείθλπηαη ε  ζύκπηπμε ησλ 

ηξηώλ  ηκεκάησλ ηεο Β’ ηάμεο ζε δύν. 

Με  ηελ  πξνσζνύκελε  ζύκπηπμε  πξνθύπηεη  όηη θαζέλα από ηα 

ηκήκαηα πιένλ ζα απνηεινύληαη από 24 παηδηά ζηνλ αξηζκό, αληί γηα 

16 πνπ είλαη σο ηώξα. 

 Πξνο κεγάιε καο έθπιεμε θαη ελώ έρεη παξέιζεη ήδε έλαο θαη 

πιένλ κήλαο από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ε νπνία 

δηαδέρεηαη κηα εμαηξεηηθά δύζθνιε ζρνιηθή ρξνληά 2019-20 ιόγσ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, πιεξνθνξεζήθακε ηελ ζύκπηπμε ησλ 

ηκεκάησλ, ελώ νη πξνεγνύκελνη 19 κήλεο παλδεκίαο αλέδεημαλ 

ηελ αλαγθαηόηεηα ηήξεζεο απνζηάζεσλ θαη κείσζεο ησλ καζεηώλ 

αλά ζρνιηθό ηκήκα. 
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 Οη ελ ιόγσ καζεηέο, ζηελ πξώηε επαθή ηνπο κε ηε Γεκνηηθή 

Δθπ/ζε ζηελ Α’ ηάμε, επιήγεζαλ ηόζν ζε θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθό 

όζν θαη ζε γλσζηηθό επίπεδν, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο δελ 

δύλαηαη λα θαιπθηνύλ κέζα από ηελ ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ, αιιά 

λα επηδεηλσζνύλ, αθνύ ν δηα δώζεο δηδαθηηθόο ρξόλνο ζα 

θαηαθεξκαηηζηεί αθόκα πεξηζζόηεξν. Σν ίδην ην εθπαηδεπηηθό έξγν 

δπζρεξαίλεηαη θαη ην βάξνο ηεο καζεζηαθήο ππνζηήξημεο ζα  

κεηαηεζεί ζηηο νηθνγέλεηεο. 

 Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα ιεθζεί ππόςε ε ύπαξμε καζεηώλ 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δηδηθόηεξα, ε 

ύπαξμε ελόο καζεηή κε πνιύ ζνβαξή καζεζηαθή δπζθνιία ζε έλα 

από ηα ηξία ηκήκαηα, απαηηεί παξνπζία παξάιιειεο ζηήξημεο θαη 

πεξηβάιινλ όζν ην δπλαηόλ πην ήπην ζε εξεζίζκαηα.  

 Βάζε ηνπ επηβεβιεκέλνπ γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε 

θαη αζθάιεηα δσηηθνύ ρώξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε καζεηή εληόο 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, δελ ππάξρεη πεξηζώξην γηα αύμεζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ καζεηώλ. Σελ έιιεηςε ρώξνπ ηθαλνύ λα ζηεγάζεη 

πνιππιεζή ηκήκαηα, είρε επηζεκάλεη θαη ε Γ/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ θ. Γ. 

αξηθάθε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνεγνύκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2020 

– 2021, θαηά ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηώλ ζηελ Α’ Γεκνηηθνύ. Δηδηθά ζε 

κηα πεξίνδν κε ηόζν έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ζην λεζί, 

απηό ζα κπνξνύζε λα απνβεί άθξσο επηθίλδπλν γηα ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηόηεηα ησλ καζεηώλ ζε κηα ελδερόκελε δηαδηθαζία εθθέλσζεο 

ηνπ ρώξνπ. 

 Δηδηθά γηα κηα κεξίδα καζεηώλ νη νπνίνη γεσγξαθηθά αλήθαλ 

θαη είραλ αξρηθά εγγξαθεί ζην Δεκ. Σρνιείν Παδηλνύ, νη εγγξαθέο 

ηνπο δελ έγηλαλ δεθηέο παξά επείζζεζαλ λα κεηαθεξζνύλ ζην 1ν 

Γεκ. ρνιείν Κνπλνππηδηαλώλ κε ηελ αηηηνινγία όηη ηα ηκήκαηα ηνπ 

Παδηλνύ ζα πξνέθππηαλ πνιπάξηζκα, ελώ ζηα Κνπλνππηδηαλά ζα 

δεκηνπξγνύληαλ ηα νιηγνκειή ηκήκαηα πνπ ζήκεξα θηλδπλεύνπλ. 

 Γηεξσηόκαζηε, σο γνλείο, πνηα είλαη ηα παηδαγσγηθά 

επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία ζα πείζνπκε ηα κηθξά παηδηά καο όηη είλαη 

αλαγθαίν λα ρσξηζηνύλ από ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο θίινπο, 

ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ απνηεινύλ ζηαζεξέο γηα ηηο 

ςπρνθνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο! 



 Πόζν αληηθαηηθό είλαη απηό ην εγρείξεκα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ΙΕΠ πεξί παλδεκίαο θαη ςπρν-θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

ελδπλάκσζεο ησλ καζεηώλ/ηξησλ! 

 Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο δεηνύκε λα εμαηξεζεί από 

ηελ ελδερόκελε ζύκπηπμε ηκεκάησλ από ηξία ζε δύν, ε Β’ ηάμε ηνπ 

ρνιείνπ καο θαη επηθπιαζζόκεζα γηα θάζε λόκηκν δηθαίσκα. 

Δπραξηζηνύκε θαη επειπηζηνύκε ζε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο καο, 

Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

ηνπ 1νπ Γ.ρ. Κνπλνππηδηαλώλ  

 

Ζ Πξόεδξνο               Ζ Αληηπξόεδξνο 

Κνλζνιάθε Αξγπξώ               Πηπεξάθε Καηεξίλα 

πλεκκέλα, αθνινπζνύλ ππνγξαθέο γνλέσλ (98) 

   

 

 


