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Κύριε Αντιπεριφερειάρχη  

  Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα τοπικά ΜΜΕ την απόφασή σας να παρατείνετε το 

κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ικαρίας (νηπιαγωγεία- 

δημοτικά) έως την Παρασκευή 20/11. Επικαλείστε “λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής στην 

τρέχουσα μετασεισμική δραστηριότητα”.  

  Για την περιοχή της Σάμου αυτό είναι απολύτως κατανοητό, λόγω των ζημιών που προκάλεσε ο 

σεισμός της 30ης Οκτώβρη σε πολλές σχολικές μονάδες και λόγω της εκεί μετασεισμικής 

δραστηριότητας. 

  Στην Ικαρία όμως οι σχολικές μονάδες ελέγχθηκαν  από κλιμάκια μηχανικών του κράτους και δεν 

έχει διαπιστωθεί σε κανένα σχολείο Π.Ε. ζήτημα στατικότητας ή άλλων ζημιών από σεισμική 

δραστηριότητα. 

     Επίσης παρά τις τoπικές εκκλήσεις ώστε και η περιοχή της Ικαρίας να τεθεί σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω του πρόσφατου σεισμού, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνουν αποδεκτές. Είναι 

λοιπόν εύλογη η απορία των γονέων και συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού, για 

ποιο λόγο να δοθεί παράταση αναστολής λειτουργίας στα σχολεία της Ικαρίας. 

    Ζητάμε την επίσημη και έγγραφη ενημέρωση μας για τους λόγους της απόφασή σας και αν είναι 

δυνατό την επαναλειτουργία των σχολείων Π.Ε. της Ικαρίας νωρίτερα από τις 20/11. 

Οι υπογράφοντες σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Ικαρίας: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΡΑΧΩΝ 
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