
 
 

 
 

Αγ. Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2018 

Αγωνιζηήκαμε και «καηαθέραμε»  ηο ασηονόηηο :  

Καλύθθηκαν ηα κενά ζηα Δημοηικά και  απέκηηζαν επιηέλοσς δάζκαλο ηα παιδιά μας! 

Τελ Τεηάξηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2018 παξνπζηάζηεθαλ ζηα ζρνιεία καο δάζθαινη γηα λα θαιύςνπλ  

ηα θελά πνπ παξνπζηάζηεθαλ από ην λέν ρξόλν ζε 3 Γεκνηηθά ηεο πόιεο καο (1
ν
, 7

ν
 θαη 8

ν
) αιιά 

θαη ζην 9
ν
 Γεκνηηθό πνπ πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα. 

Μεηά από δπζιεηηνπξγία θαη ηαιαηπσξία νιόθιεξεο  ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, πνπ δηήξθεζε 5 ½ 

εβδνκάδεο γηα ην 7
Ο
& 8

ν
 Γεκνηηθό θαη  3 ½ εβδνκάδεο γηα ην  1

ν
 Γεκνηηθό, ηα ζρνιεία καο 

επηζηξέθνπλ ζηελ θαλνληθόηεηα.  

 Γηα ηελ θάιπςε ησλ θελώλ ζηα 3 ζρνιεία καο, απηή ηελ ηόζν απιή θαη απηνλόεηε αλάγθε, 

ρξεηάζηεθαλ 3 παξαζηάζεηο ζην Γ/ληε Δθπαίδεπζεο Α΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κία ζηνλ 

Πεξηθεξεηαθό Γ/ληή θαη ζπλερείο νριήζεηο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο. Η  Έλσζε, καδί κε ηνπο 

Σπιιόγνπο καο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο,  αλαδείμακε ην ζέκα ησλ θελώλ ζηελ πόιε καο θαη 

θαη΄επέθηαζε ησλ θελώλ  όιεο ηεο Β΄Αζήλαο θαη απαηηήζακε ηελ άκεζε θάιπςή ηνπο. Καη ηα 

θαηαθέξακε! 

Απηή ε λίθε καο, όπσο θαη ε πξνεγνύκελε κε ην ζρνιηθό λνζειεπηή, έρεη δύν αλαγλώζεηο. Από ηε 

κηα πιεπξά, καο θάλεη πεξήθαλνπο θαη καο δπλακώλεη ε «επηηπρία», από ηελ άιιε πιεπξά όκσο 

καο πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλόο όηη αθόκα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα δίλνπκε κάρεο  γηα ην ειάρηζην 

θαη ην απηνλόεην.  

Τα ζρνιεία καο ινηπόλ επηζηξέθνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη ην ίδην θάλνπκε θη εκείο:  

 Δπηζηξέθνπκε ζηνλ θαζεκεξηλό καο αγώλα γηα έλα νξακαηηθό θαη ζύγρξνλν ζρνιείν, 

πιήξσο ζηειερσκέλν ζε εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό, κε αλαλεσκέλν 

πξόγξακκα θαη εκπλεπζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

 Έλα ζρνιείν πνπ ζα ιεηηνπξγεί εύξπζκα θαη δελ ζα πεξλάλ 5 ½ εβδνκάδεο γηα λα θαιύςεη 

ην θελό πνπ πξνθύπηεη.   

Με ιίγα ιόγηα, επηζηξέθνπκε ζηνλ θαζεκεξηλό καο αγώλα γηα έλα Γεκόζην Σρνιείν πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί   

κ  α  ν  ο  ν  ι  κ  ά ! 

Τν Γ.Σ. ηεο Έλσζεο Σπιιόγσλ Γνλέσλ Σρνιείσλ Αγ. Παξαζθεπήο 

 

 

 


