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ήκεξα ην πξσί κάζακε όηη κεηά από επηθνηλσλία πνπ είρε ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ καο κε ηελ Α’ 
Δηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Αζελώλ, πήξε πξνθνξηθή εληνιή λα πξνρσξήζεη ζηελ αίηεζε 
αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ ζην ζρνιείν καο από ηελ Δεπηέξα 19/01/2015. 
 
Όζνη γνλείο πήξακε ηειέθσλν ζηελ πξσηνβάζκηα λα δηακαξηπξεζνύκε πήξακε ηελ απάληεζε όηη ιόγσ 
εθινγώλ δελ κπνξνύλ λα ζηαινύλ εθπ/θνη ζην ζρνιείν καο  γηα λα θαιύςνπλ ηα θελά. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ 
ε ηειεόξαζε έρεη γεκίζεη ηειενπηηθά πξνεθινγηθά spot κε πξσηαγσληζηέο παηδηά θαη κε όινπο λα θόπηνληαη 
γηα ην κέιινλ ηνπο ζηεξείηε από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ηελ δηθαησκαηηθή πξόζβαζή ηνπο ζην 
νινήκεξν θαη ηε κάζεζε. Αλ κε ηη άιιν πξόθεηηαη γηα ππνθξηζία. 
 
Σν ζρνιείν καο έρεη 64 παηδηά εγγεγξακκέλα ζην νινήκεξν από ζύλνιν 218 θαη κε ηελ παύζε ηνπ, ζην 
κέζνλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, δεκηνπξγείηαη ηεξάζηην πξόβιεκα ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα ηνύο γνλείο 
ηνύο. Σα παηδηά καο δελ αμίδνπλ ηέηνηα αληηκεηώπηζε , έρνπλ δηθαηώκαηα , έρνπλ δηθαίσκα ζηε κάζεζε , 
όπσο θαη νη γνλείο ηνύο έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εξγαζία. Ση ζα θάλνπλ νη γνλείο πνπ εξγάδνληαη ? Μέρξη ην 
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα δεηάλε θάζε κέξα άδεηα λα θεύγνπλ πην λσξίο ? γηα πόζν ? δειαδή όζνη 
έρνπλ αθόκα δνπιεηά πξέπεη λα ηελ ράζνπλ ή λα ηελ εγθαηαιείςνπλ ? 
 
Παξόιν πνπ ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ καο ζαο είρε ελεκεξώζεη έγθαηξα, γξαπηώο γηα ηηο ειιείςεηο θαη 
είρε δεηήζεη ηελ θάιπςή ηνπο, έξρεηαη ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζην ζρνιείν καο όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε 
αλαπιήξσζεο εθπ/θνπ. ηε κέζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αλαηξέπνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκό πάξα πνιιώλ 
γνληώλ, κε απνηέιεζκα πέξα από ηα ηόζα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, λα ηνπο πξνζηεζεί έλα αθόκα 
πνιύ ζνβαξό. 

 

πγθεθξηκέλα είραηε ελεκεξσζεί από ηνλ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο : 

 05/09/14 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 127 γηα ηελ παξάιιειε ζηήξημε 

 16/09/14 γηα ην ζέκα ησλ Γεξκαληθώλ (email) θαη (22/10/2014 κε γξαπηή επηζηνιή δηακαξηπξίαο 
από εκάο) 

 29/09/14,14/10/14 γηα ηελ δαζθάια πνπ ρξεηάζηεθε λα απνρσξήζεη γηα ζνβαξνύο ιόγνπο πγείαο 
(email) 

 30/10/14 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 241 γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο 

 22/12/14 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 303 γηα ηελ αλαπιήξσζε ζέζεο 
Δελ γίλεηαη λα κελ έρεηε κεξηκλήζεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ έθηαθησλ ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαηηθώλ. Σα 
παηδηά καο δειαδή δελ ζα μαλαθάλνπλ κάζεκα κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ? Απιά ζα γίλνληαη κπαιάθη από 
ηάμε ζε ηάμε ? Απηή είλαη ε παηδεία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα παηδηά καο ? Δελ θηάλεη πνπ καο θαηαληήζαηε 
λα ηα κεγαιώλνπκε γηα λα γίλνπλ κεηαλάζηεο πξέπεη λα κείλνπλ θαη αγξάκκαηα ? 
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