
 

Αθήνα, 14 Σεπηεμβρίοσ 2022 

Επίκαιρη Ερώηηζη 
Προς  Υποσργό Παιδείας & Θρηζκεσμάηων 

Θέμα: Το σποσργείο Παιδείας αρνείηαι να παρέτει ηην σποτρεωηική εκπαίδεσζη 

ζηοσς 2 μαθηηές ηης Γαύδοσ για «παιδαγωγικούς λόγοσς» 

Παξά ηηο εθθιήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ Δήκνπ Γαύδνπ, ηεο Οκνζπνλδίαο Ελώζεσλ 

Σπιιόγσλ γνλέσλ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ, ην ππνπξγείν δελ 

πξνρσξά ζηελ ίδξπζε Γπκλαζίνπ ζηελ αθξηηηθή Γαύδν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα αλαγθάδεη 

κηα 3ηεθλε νηθνγέλεηα πνπ επέιεμε λα κείλεη ζηε Γαύδν λα δηαιπζεί θαη λα εθπαηξηζηεί γηα 

12 νιόθιεξα ρξόληα, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα νινθιεξώζνπλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. 

Τα «εκπόδηα» πνπ επηθαιείηαη ην ππνπξγείν όπσο όηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζέινπλ λα πάλε 

ζηελ παξακεζόξην ή όηη ε Δηεύζπλζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Χαλίσλ δελ εηζεγήζεθε 

ηελ ίδξπζε Γπκλαζίνπ Γαύδνπ θαίλεηαη λα κελ επαιεζεύνληαη. Ο πξόεδξνο ηεο ΕΛΜΕ 

Χαλίσλ Γηάλλεο Κπξηαθάθεο αλαθέξεη όηη «Εμείρ πιζηεύοςμε όηι θα μποπούζε να 

λειηοςπγήζει η Α’ ηάξη ηος γςμναζίος, ενώ θα μποπούζε να γίνει σπήζη ηηρ ππακηικήρ ηηρ 

ειδικήρ πποκήπςξηρ για αναπληπωηέρ καθηγηηέρ, δηλαδή να μεηαβούν εκεί εθόζον ηο 

επιλέξοςν καθηγηηέρ από ηην εςπύηεπη πεπιοσή ηος νηζιού μαρ. Είναι βέβαιο όηι πολλοί 

εκπαιδεςηικοί θα ανηαποκπιθούν». Ο Δήκνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη ηε δαπάλε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ ελώ ππάξρεη έηνηκν θαη ην θηίξην. 

Ερζέο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην λεπηαγσγείν ηνπ λεζηνύ κε δύν καζεηέο. Πξνθαλώο 

δπν είλαη αξθεηνί γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε ελώ δύν 

καζεηέο ζην γπκλάζην «δελ είλαη παηδαγσγηθό» ζύκθσλα κε ην ππνπξγείν. Οη νηθνγέλεηα 

παξακέλεη απηή ηε ζηηγκή ζην λεζί θαη ηα δύν από ηα ηξία παηδηά βξίζθνληαη εθηόο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ερωηάηαι η σποσργός: 

1. Γηαηί δελ πξνρσξάηε ζε ηνπηθή πξνθήξπμε εηδηθά γηα ηελ Α’ ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ ηεο 

Γαύδνπ; Πνηα είλαη ε βέιηηζηε επηινγή γη’ απηά ηα παηδηά ζύκθσλα κε ηνπο ζρνιηθνύο 

ςπρνιόγνπο θαη θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο; 

2. Δεζκεύεζηε -έζησ θαη ηώξα- λα ηδξύζεηε γπκλάζην ζηε Γαύδν, λα δεκηνπξγήζεηε 

θίλεηξα παξακνλήο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη επηπιένλ ειθπζηηθά θίλεηξα επηινγήο θαη 

άιισλ νηθνγελεηώλ γηα κόληκε ή έζησ πνιπεηή θαηνίθεζε ζηα αθξηηηθά ζύλνξα ηεο 

ρώξαο; 
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Κρίηων Αρζένης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1005

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/9/2022

Ώρα κατάθεσης:

10:04'




