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                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΔΛΙΑ 

Τν ΔΣ ηνπ ζπιιόγνπ καο εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε 
ηα θελά ζε εθπαηδεπηηθνύο ζην ζρνιείν, ηα νπνία, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηε ιήμε 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αληί λα θαιπθζνύλ απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ηο 4ο 
δημοηικό να αζθςκηιά!!    Η κε ύπαξμε θαζεγεηή γεξκαληθώλ όια απηά ηα 
ρξόληα πηζηεύνπκε όηη απνηειεί εμπαιγμό πξνο καζεηέο- γνλείο θ 
εθπαηδεπηηθνύο. Επηπξόζζεηα: πιένλ αλέξρνληαη ζηηο  2, νη εηδηθόηεηεο πνπ δελ 
θαιύπηνληαη (Πιεξνθνξηθή – Αγγιηθά ιόγσ αδεηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ), ελώ ην 
νινήκεξν δε ιεηηνπξγεί. Η άδεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη γηα καο απηνλόεην 
δηθαίσκα, πνπ ην ζηεξίδνπκε νιόπιεπξα, όπσο, όκσο απηνλόεηε είλαη θαη η 
ςποσπέυζη ηος ςποςπγείος παιδείαρ να πποσυπήζει ζε πποζλήτειρ για 
ηην κάλςτη ηυν κενών. Κάηη πνπ δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα -παξά θαη ην 
ζρεηηθό αίηεκα ηνπ δηεπζπληή. Η ππόζρεζε όηη ζα είκαζηε από ηα πξώηα 
ζρνιεία ζηα νπνία ζα έξζνπλ νη απαξαίηεηνη εθπαηδεπηηθνί, είλαη γηα καο θελή 
πεξηερνκέλνπ, αθνύ δε ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 
Θέινπκε λα θαιπθζνύλ ηα θελά… ΧΘΔΣ όσι αύπιο!! 

Όια απηά έρνπλ ζαθώο επηπηώζεηο ζην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Όηαλ 
ηα παηδηά καο θάλνπλ ζηελ ώξα ηεο εηδηθόηεηαο γπκλαζηηθή ή κνηξάδνληαη ζε 
άιια ηκήκαηα,  ράλνπλ ηελ καζεηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη ζπλέπεηα, ελώ ην 
ζρνιείν απνδνκείηαη. Επηπιένλ ηάμεηο νιόθιεξεο ζρνιάλε ζην 6σξν θαη όρη ζην 
7σξν. 
          Γηα ηα ζέκαηα απηά δεηήζακε επίκνλα ζπλάληεζε κε ην ζρνιηθό ζύκβνπιν 
θ. Ισάλλε Παλαγάθν, ν νπνίνο επηθαινύκελνο θόξην εξγαζίαο, απέθπγε λα καο 
νξίζεη ξαληεβνύ. Σηάζη, ηην οποία καηαγγέλλοςμε καθώρ θευπούμε όηι 
απαξιώνει ηο θεζμό ηος ζςλλόγος γονέυν. Απαμησηηθή γηα ην ζεζκό 
ζεσξνύκε θαη ηελ κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία επηρείξεζε 
λα νξίζεη ζπλάληεζε καδί καο κέζσ ηξίησλ, αληη λα κηιήζεη απεπζείαο κε ην 
ζύιινγν. Επεηδή σο αηξεηνί αληηπξόζσπνη ησλ γνλέσλ, έρνπκε δηθαίσκα λα 
ζπλνκηινύκε κε ην ζρνιηθό ζύκβνπιν ρσξίο δηακεζνιαβεηέο, απνθαζίζακε ην 
ηειεπηαίν εγρείξεκά ηνπ λα ην ζεσξήζνπκε σο κε γελόκελν θαη λα κελ ην 
ιάβνπκε ππόςε. 
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