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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 

Αγαπθτά μασ παιδιά, γονείσ και εκπαιδευτικοί, 
Ευχόμαςτε ςε όλουσ μια καλι ςχολικι χρονιά.  
Ιδιαιτζρωσ κζλουμε να καλωςορίςουμε τουσ μικροφσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, που ξεκινοφν τθν 
περιπετειϊδθ αφιγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ μζςα ςε μια κρίςιμθ περίοδο, φορτωμζνοι όνειρα και αγωνίεσ.  
Καλωςορίηουμε τουσ μακθτζσ που περνάνε από τθν μια βακμίδα ςτθν άλλθ και μαηί με το μπόι τουσ 

ψιλϊνουν και τα εμπόδια. Τουσ καλοφμε να γυρίςουν τθν πλάτθ, ςε όςουσ τουσ λζνε ότι θ μόρφωςθ, ο 

ακλθτιςμόσ, ο πολιτιςμόσ είναι για λίγουσ και να παλζψουν για τα δικαιϊματά τουσ. 

Ωσ γονείσ, ξζρουμε ότι τίποτα δεν είναι αυτονόθτο, ξζρουμε ότι από το πρωί μζχρι το βράδυ θ ηωι μασ είναι 

ζνασ αγϊνασ. Δφςκολοσ, αλλά όμορφοσ! Και μόνο περιφανοι μποροφμε να είμαςτε γιατί με τα χζρια μασ 

και τισ δικζσ μασ πλάτεσ ηοφμε τισ οικογζνειζσ μασ μζςα ςτθν πιο άγρια κρίςθ. Σασ καλοφμε ςιμερα που 

ανοίγουν οι πφλεσ των ςχολείων να αναρωτθκείτε, κοιτϊντασ γφρω ςασ, αν αυτό είναι το ςχολείο που αξίηει 

ςτα παιδιά μασ, αν αυτό είναι το ςχολείο που μπορεί και πρζπει να ζχει μια κοινωνία ςτο διάβα του 21ου 

αιϊνα. 

Κτθριακζσ υποδομζσ εγκαταλελειμμζνεσ και εκπαιδευτικά προγράμματα που ψαλιδίηουν τα φτερά τθσ 

μόρφωςθσ, και αυτό δεν διορκϊνεται, βάηοντασ -εμείσ οι γονείσ- το χζρι ςτθν τςζπθ. Κάποιοι φταίνε για τθν 

κατάςταςθ που αντικρίηουμε γφρω μασ και είναι όςοι ωφελοφνται από τθν ςφγχρονθ αμορφωςιά, είναι οι 

ίδιοι που κάνουν τθ ηωι μασ λάςτιχο. Π,τι ζκαναν, το ζκαναν ςυνειδθτά και δεν κα ςταματιςουν εφκολα. 

Θζλουν τα παιδιά μασ αναλϊςιμο γρανάηι, ςε μια μθχανι, που ζχει ςαπίςει από καιρό. 

Η φυςικι κζςθ κάκε γονιοφ είναι μζςα ςτο ςφλλογο γονζων του ςχολείου του. Γιατί ςτθν μαηικι – 

διεκδικθτικι δράςθ που απαιτείται να ορκϊςουμε άμεςα, κανείσ δεν περιςςεφει. Οι ςφλλογοι γονζων και θ 

Ζνωςθ Γονζων τθσ πόλθσ μασ μποροφν να λειάνουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε, μζςα και ζξω από 

το ςχολείο. Μποροφν να ενϊςουν γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ και όλουσ όςουσ αγωνιοφν για το 

μζλλον που κα ζχει θ νζα γενιά. Αρκεί να μθ λείψει κανείσ μασ! 

Καλι Αγωνιςτικι Συλλογικι Δθμιουργικι ςχολικι χρονιά! 
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