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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, Χαίρετε!

Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για όλους μας… Το πρωί αντικρίσαμε το σχολείο μας κλειστό!

Δεν έκλεισε από χιόνια ούτε (ακόμη) από τον covid-19 αλλά έκλεισε από τα ίδια τα παιδιά

του που αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο για διάφορα θέματα που

κρίνουν ότι υπάρχουν. Κάποια από τα προβλήματα που έθεσαν τα παιδιά ήταν ήδη εν γνώσει

του Λυκείου και η διευθέτησή τους είχε ήδη δρομολογηθεί. Κάποια άλλα δυστυχώς δεν είναι

στην αρμοδιότητά μας.

Καθήκον όλων μας είναι το σχολείο να παραμένει ανοιχτό και να προσφέρει Παιδεία και

Εκπαίδευση,  Γνώση και Ήθος.  Το κλειστό σχολείο μας απαξιώνει όλους και δυναμιτίζει τις

προσπάθειές μας. Ζητήθηκε από τα παιδιά να καταθέσουν γραπτά τα προβλήματα που τους

απασχολούν ώστε να προωθηθούν στους αρμόδιους.  Μέχρι τη μία το μεσημέρι αυτό δεν

έγινε. Ίσως είχαν από νωρίτερα προγραμματίσει άλλες δραστηριότητες που τις ιεραρχούν

υψηλότερα από τον αγώνα τους...

Η σημερινή απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία.  Η δημοκρατική όμως αυτή διαδικασία σε

καμία περίπτωση δε νομιμοποιεί την κατάληψη! Η Κατάληψη παραμένει μια αξιόποινη

πράξη που αφήνει όλους μας εκτεθειμένους. Τα μαθήματα που χάνονται δημιουργούν

μαθησιακά κενά και τελικά η όλη κατάσταση αποβαίνει σε βάρος των μαθητών που δεν
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μπορούν να τα αναπληρώσουν τα κενά. Κάθε μέρα χαμένων μαθημάτων είναι σε βάρος του

δημόσιου σχολείου και του μαθητή!

Ας αναλογιστούμε όλοι,  εκπαιδευτικοί,  γονείς και μαθητές την κατάσταση κι αύριο ΜΕ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ας δούμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά!


