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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληζη ηοσ κ. Γ Παμαγιωηόποσλοσ Περιθερειακού Διεσθσμηή
Εκπαίδεσζης προς ΟΛΟΥΣ για ηο θέμα ηωμ καηαλήψεωμ

Τηξ ηειεοηαίεξ εμένεξ βνηζθόμαζηε απέκακηη ζε έκα θύμα
θαηαιήρεςκ θαη γηκόμαζηε μάνηονεξ, θαζεμενηκά, θιεηζηώκ
ζπμιεηώκ από πενημνηζμέκεξ μμάδεξ μαζεηώκ, πμο πανεμπμδίδμοκ
μαζεηέξ, γμκείξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ, κα εηζέιζμοκ ζημ πώνμ ημο
ζπμιείμο, ώζηε μη μαζεηέξ κα παναθμιμοζήζμοκ ηα μαζήμαηά ημοξ
θακμκηθά, ςξ πνέπεη. Εηθόκεξ θιεηζηώκ ζπμιείςκ, μαζεηώκ πμο
πενηθένμκηαη ζημοξ δνόμμοξ ακηί κα είκαη ζηα ζπμιεία ημοξ,
γμκέςκ θαη εθπαηδεοηηθώκ πμο πνμζπαζμύκ κα ζέζμοκ έκα ηέιμξ
ζηεκ θαηάζηαζε αοηή, είκαη θάπμηεξ από ηηξ εηθόκεξ ζηηξ μπμίεξ
όιμη βνηζθόμαζηε απέκακηη. Είκαη πναγμαηηθόηεηα όηη ε θεηηκή
πνμκηά λεθίκεζε με ηδηαηηενόηεηεξ ζπεηηθά με ημ ζέμα ηεξ
δηακμμήξ ηςκ ζπμιηθώκ βηβιίςκ. Ωξ Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε
Δοηηθήξ Ειιάδαξ πνμζπαζήζαμε θαη πνμζπαζμύμε κα επηιύζμομε
ημ δήηεμα ηεξ με έγθαηνεξ απμζημιήξ ηςκ βηβιίςκ, με
ζμβανόηεηα, ζοκέπεηα θαη εοζοκεηδεζία. Γηα ημ εκ ιόγς ζέμα,
έπμομε ήδε ηνόπμοξ ακηημεηώπηζεξ, θαζώξ θαη εκαιιαθηηθέξ

ιύζεηξ. Σογθεθνημέκα, πνηκ ηεκ έκανλε ηεξ ηνέπμοζαξ ζπμιηθήξ
πνμκηάξ, θαηανηίζαμε έκα ζπέδημ δνάζεξ, πμο αθμνμύζε όιμοξ
ημοξ εμπιεθόμεκμοξ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία, ημ μπμίμ
θμηκμπμηήζεθε ζημοξ δηεοζοκηέξ όιςκ ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ,
θαζώξ θαη ζημοξ γμκείξ. Πανάιιεια, εγθαίνςξ, πναγμαημπμηήζαμε
ηηξ απαηημύμεκεξ εκένγεηεξ θαη πεηύπαμε κα έπμομε ημκ
ορειόηενμ βαζμό θάιορεξ ηςκ ακαγθώκ ζε ζπέζε με άιιεξ
Πενηθενεηαθέξ Δηεοζύκζεηξ. Σημ πιαίζημ ηςκ εκαιιαθηηθώκ
ιύζεςκ, εκηάζζεηαη ε επακαπνεζημμπμίεζε ηςκ ζπμιηθώκ βηβιίςκ
από μαζεηέξ ηεξ πνμεγμύμεκεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ -«Τα βηβιία
είκαη γηα όιμοξ. Μμηναδόμαζηε ημ ζπμιείμ, μμηναδόμαζηε ημ
βηβιίμ»-.
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εθπαηδεοηηθώκ θεκώκ ζε ζοκενγαζία με ημ ΥΠΔΒΜΘ, ήδε έπμοκ
πνμζιεθζεί ακαπιενςηέξ, με απμηέιεζμα ηεκ ειαπηζημπμίεζε θαη
θάιορε ηςκ ιεηημονγηθώκ θεκώκ.
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εθπαηδεοηηθμύξ θαη ηδηαηηένςξ ημοξ μαζεηέξ κα ζοκδνάμμομε όιμη
ώζηε ηα ζπμιεία κα μείκμοκ ακμηπηά. Οη ιύζεηξ δε μπμνμύκ κα
δμζμύκ με ημ κα βνίζθμκηαη μη μαζεηέξ ζημοξ δνόμμοξ θαη πίζς
από πόνηεξ ζπμιείςκ με ιμοθέηα. Οη ιύζεηξ μπμνμύκ κα δμζμύκ
ακ όιμη μαδί ακαζογθνμηήζμομε ηηξ δοκάμεηξ μαξ θαη ζοκηειέζμομε
ώζηε ηα ζπμιεία κα ιεηημονγμύκ θακμκηθά. Οη ιύζεηξ μπμνμύκ κα
δμζμύκ μόκμ θάης από ζοκενγαηηθά πιαίζηα, θονίςξ ζε πενηόδμοξ
ηδηαίηενςκ θαηαζηάζεςκ. Σε αοηέξ ηηξ θαηαζηάζεηξ μθείιμομε όιμη
κα δηαθνηκόμαζηε από πκεύμα αιιειεγγύεξ θαη ζοιιμγηθόηεηαξ.

