
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Υποστήριξη  μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και οικογενειών αυτών. 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες 

Οι μέρες που διανύουμε είναι πρωτόγνωρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ίσως η πρώτη 

φορά που όλος κόσμος συσπειρώνεται και έρχεται αντιμέτωπος με έναν αόρατο 

«εχθρό», μια απειλή που ήδη έχει αφανίσει ένα σημαντικό ποσοστό συνανθρώπων μας, 

σε όλο τον κόσμο. 

 

 Όλοι καλούμαστε να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα και πολλές συνήθειες της 

καθημερινότητάς μας και να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε μια νέα πραγματικότητα 

που είναι πρωτοφανής και δύσκολη για όλους μας μεν, αναγκαία όμως ώστε να 

καταφέρουμε να προσπεράσουμε με ασφάλεια και με όσο το δυνατό λιγότερες 

απώλειες αγαπημένων, προσφιλών, κοντινών και μακρινών προσώπων, αλλά και κάθε 

ανθρώπινης ύπαρξης της οποίας η υγεία είναι επισφαλής από την εισβολή του νέου 

κορονοϊού Covid-19 στις ζωές όλων μας. 

 

Στις δύσκολες αυτές ώρες η σκέψη μου είναι κοντά σας. 

 Κοντά σε σας και στις οικογένειές σας. Κοντά στους μαθητές μας και στις οικογένειες 

αυτών, που δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο  γιατί πέρα από την αόρατη απειλή 

έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη πραγματικότητα που πηγάζει από τη 

δυσλειτουργικότητα και τα φυσικά ελλείμματα των παιδιών τους. Αυτοί οι άνθρωποι 

καλούνται να αφήνουν τις δουλειές τους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, και να 

διαχειριστούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο χωρίς περαιτέρω υποστήριξη έναν αυτισμό, 

ένα σύνδρομο Down, μια κώφωση, μια τύφλωση, κινητικές αναπηρίες, νοητική 

στέρηση και όλα όσα περικλείει η έννοια «Αναπηρία». 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
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Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 
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Ηράκλειο, 20/03/2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ2/689 

 

 

 

Προς: Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Δ/βάθμιας 

εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ Χανίων, Ρεθύμνου, 

Ηρακλείου, Λασιθίου (δια των διευθύνσεων 

Εκπαιδευτικών θεμάτων Π. Ε. και Δ.Ε. 

Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου) 

 
Κοιν: 1.ΠΔΕ Κρήτης 

          2.ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

          3.ΚΕΣΥ Κρήτης 
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Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης  Κρήτη, 

κάναμε προτάσεις προς το ΥΠΑΙΘ  ώστε να μπορούν να υποστηριχτούν οι μαθητές με 

Ειδικές Ανάγκες και οι οικογένειές τους εξ αποστάσεως τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο 

και στον ψυχολογικό τομέα. Στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ που επισυνάπτεται και που 

ήδη έχετε λάβει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μπορείτε να δείτε τις οδηγίες ως 

έχουν διαμορφωθεί, για την υλοποίηση των οποίων χρειάζεται η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών και εν μέρει των ειδικοτήτων των ΣΜΕΑΕ. 

 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή καθοδήγηση σε θέματα 

παιδαγωγικής ή επιστημονικής μου ευθύνης,  μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά 

μαζί μου μέσω της γραμματείας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή μέσω του mail του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  ή στο 

mail μου: mariagigourtake@gmail.com 

 

Εύχομαι να βγούμε όλοι αλώβητοι από αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Η προσοχή, η 

ψυχραιμία, η συνεργασία και η υπομονή θα διαφυλάξουν για τον καθένα χωριστά, αλλά 

και συνολικά για όλους μας τα αγαθά  που έχουν διαμορφώσει τις δομές της κοινωνικής 

μας συνοχής και κουλτούρας. 

 

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και καλή συνέχεια, με υγεία πάνω απ’ όλα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mε ειλικρινή εκτίμηση 

 

  

                        Η ΣΕΕΕΑ & ΕΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κρήτης 
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