
 

 
 

 

 

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 

 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: «Διαμαρτυρία γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου». 

 

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή γονέων του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Κορωπίου, υφίσταται μια μεγάλη αδικία αναφορικά με τους μαθητές 

και τις μαθήτριες της Α΄ Τάξης και ειδικότερα του Α΄ 1 τμήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, η δασκάλα τους, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Π.Ε. 

70 με τρίμηνη σύμβαση, πρόκειται να απολυθεί μέσα στον Απρίλιο, με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να αλλάζουν τον τρίτο κατά σειρά εκπαιδευτικό για 

φέτος. Τα παιδιά είναι στην Α΄ Δημοτικού, σε μια πολύ καθοριστική τάξη 

καθώς τώρα ξεκινάνε το ταξίδι τους στη γνώση και διαμορφώνουν την σχέση 

τους με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Έχουν ανάγκη, περισσότερο από 

κάθε άλλη ηλικία, την σταθερή δασκάλα/ο, που θα είναι το σημείο αναφοράς 

τους για το σχολείο. 

Αυτό γίνεται περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, σε μια εξαιρετικά 

προβληματική χρονιά, για τη φοίτησή τους. Μια τέτοια χρονιά, που 

συγκλονίζεται από την πανδημία και ενώ οι οικογένειές τους έχουν ήδη υποστεί 

τόσες αρνητικές συνέπειες, τα παιδιά στερούνται του αυτονόητου δικαιώματος 

στο να βρίσκονται στο φυσικό χώρο μάθησης και κοινωνικοποίησης του 

σχολείου. Κι αυτό γιατί το Υπουργείο Παιδείας, ένα χρόνο τώρα, δεν 
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εξασφάλισε την αναγκαία αραίωση των μαθητών σε μικρότερα τμήματα, με 

επιπλέον εκπαιδευτικούς και υποδομές. Το Υπουργείο Παιδείας εύκολα και με 

ελαφρότητα ισχυρίζεται, ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το διδακτικό χρόνο 

στην τάξη, με τηλεκπαίδευση. 

Κυρία Υπουργέ, το να αλλάξουν οι μαθητές δασκάλα για τρίτη κατά 

σειρά φορά τη φετινή σχολική χρονιά, είναι παιδαγωγικά εγκληματικό και θέτει 

σε σοβαρότατο κίνδυνο το να διαταράξει μακροπρόθεσμα την ψυχοκοινωνική 

ισορροπία των οικογενειών τους, κάτι το οποίο η κυβέρνηση με δηλώσεις της 

απεύχεται επικοινωνιακά.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 

 Τι απαντάτε στην επιστολή των γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Κορωπίου; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ανανέωση της σύμβασης της 

αναπληρώτριας δασκάλας, των μαθητών του τμήματος Α΄ 1; 

 

 

 

 

 

 

                                              Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                                                  Μαρία Απατζίδη 

 

                                    Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  
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