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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Εθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Ειιάδμξ: 

Οιμθιενωμέκμ Σπέδημ Δνάζεξ γηα ηεκ μμαιή έκανλε ηεξ 

ζπμιηθήξ πνμκηάξ  

 

Με ηεκ έκανλε ημο ζπμιηθμύ έημοξ 2011-2012, γίκεηαη 

ζοκημκηζμέκε πνμζπάζεηα από ηεκ Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε 

Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ πνμθεημέκμο κα λεθηκήζεη ε κέα 

πνμκηά με ημκ θαιύηενμ θαη ημκ πημ μμαιό ηνόπμ γηα ηεκ 

εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα. Πημ ζογθεθνημέκα, μ Πενηθενεηαθόξ  

Δηεοζοκηήξ Γθπαίδεοζεξ θ. Γ. Πακαγηςηόπμοιμξ οημζέηεζε μηα 

ζεηνά από εκένγεηεξ θαη εκαιιαθηηθέξ πνμηάζεηξ ζημ πιαίζημ 

εκόξ ζπεδίμο δνάζεξ: 

1. Ακζνώπηκμ δοκαμηθό. Έγθαηνα, ζε ζοκενγαζία με ημοξ 

δηεοζοκηέξ, απμηοπώζεθε μ ζπμιηθόξ πάνηεξ. 

Καηεγνάθεζακ θαη επηθαηνμπμηήζεθακ ηα όπμηα ιεηημονγηθά 

θεκά μεηά από ηηξ οπενεζηαθέξ μεηαβμιέξ πμο οπήνλακ. Σε 

ζοκενγαζία με ημ ΥΠΔΒΜΘ, ήδε έπμοκ πνμζιεθζεί 

ακαπιενςηέξ (1ε θάζε), με απμηέιεζμα ηεκ ειαπηζημπμίεζε 

θαη θάιορε ηςκ ιεηημονγηθώκ θεκώκ. Αοηό ζεμαίκεη όηη όια 

ηα ζπμιεία ζε όιμ ημ γεςγναθηθό εύνμξ ηεξ Δοηηθήξ 

Γιιάδαξ, ηε Δεοηένα ημ πνςί, ζα ακμίλμοκ έπμκηαξ 

ζηειεπςζεί ζημ μέγηζημ δοκαηό βαζμό, ζημ ζογθεθνημέκμ 

πνόκμ. Κακέκα ζπμιείμ δεκ ζα οπάνλεη πμο δεκ ζα 

οπμδεπζεί ημοξ μαζεηέξ. Τμ θμοδμύκη ζα πηοπήζεη 

θακμκηθά. 



2. Μεηαθμνέξ μαζεηώκ. Ήδε, έγθαηνα, ε Πενηθενεηαθή 

Δηεύζοκζε Δοηηθήξ Γιιάδαξ πανείπε ηα απαηημύμεκα 

ζημηπεία δνμμμιμγίςκ πνμξ ημοξ θαηά ηόπμοξ ανμόδημοξ 

δήμμοξ, πνμξ ηεκ Πενηθένεηα Δοηηθήξ Γιιάδαξ θαη ηεκ 

Απμθεκηνςμέκε Δημίθεζε. Όπςξ είκαη γκςζηό, ε μεηαθμνά 

μαζεηώκ είκαη, ζύμθςκα με ηεκ ηνμπμπμηεηηθή δηάηαλε 

κόμμο, εοζύκε μέπνη 31-12-2011 ηεξ Πενηθενεηαθήξ 

Αοημδημίθεζεξ. Ήδε έπεη δειςζεί-θαη είμαη πεπεηζμέκμξ γη’ 

αοηό- όηη έπεη γίκεη ηενάζηηα πνμζπάζεηα από πιεονάξ 

Πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ, γηα μεκ ακηημεηςπίζμομε 

θακέκα πνόβιεμα ζηε μεηαθμνά μαζεηώκ. 

3. Σπμιηθή Σηέγε. Η Πενηθενεηαθή αοημδημίθεζε, με ηε 

ζοκδνμμή όιςκ ηςκ οπενεζηώκ ηεξ, θαηέγναρε ηηξ ακάγθεξ 

ηεξ ζπμιηθήξ ζηέγεξ, ζογθνμηώκηαξ θάθειμ όπμο 

εμπενηέπεη, θαηά δήμμ θαη πενηθενεηαθή εκόηεηα, αιιά θαη 

θαηά βαζμίδα εθπαίδεοζεξ, όια ηα ζημηπεία πμο είκαη 

ακαγθαία γηα ημοξ θαηά κμμό ανμόδημοξ-δήμμοξ θαη 

πενηθενεηαθή αοημδημίθεζε-έηζη ώζηε κα πνμπςνήζεη 

εκδεπόμεκμξ πνμγναμμαηηζμόξ γηα ηε ζπμιηθή ζηέγε θαη όιεξ 

μη απαηημύμεκεξ εκένγεηεξ, ώζηε κα εκηαπζεί είηε ζημ 4μ 

πνεμαημδμηηθό πνςηόθμιιμ(ΓΣΠΑ), είηε ζε άιια πιαίζηα 

πνεμαημδόηεζεξ πμο ε αοημδημίθεζε ζα επηιέλεη. 

4. Γηδηθή Αγςγή. Γίκαη γκςζηό όηη ημ Υπμονγείμ 

Παηδείαξ αιιά θαη ε Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Γθπαίδεοζεξ 

Δοηηθήξ Γιιάδμξ έπεη δώζεη ηδηαίηενμ βάνμξ ζηεκ 

εθπαίδεοζε ηςκ αηόμςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ ζημπεύμκηαξ 

ζηεκ μιμθιενςμέκε επάκδνςζε ηςκ μμκάδςκ Γηδηθήξ 

Αγςγήξ με μνζμιμγηθή δηαπείνηζε ημο ακζνώπηκμο 

δοκαμηθμύ. Όπςξ ζοκέβε θαη ηεκ πνμεγμύμεκε ζπμιηθή 

πνμκηά, έηζη θαη θέημξ ζα έπμομε πιήνε ζηειέπςζε ηςκ 

ζπμιηθώκ μμκάδςκ Γηδηθήξ Αγςγήξ δηόηη ημ δηθαίςμα ζηε 

εθπαίδεοζε είκαη δηθαίςμα όιςκ. 

 

 



5. Γονςπασθά Πνμγνάμμαηα (ΓΠ). (δηάποζε ηεξ πιενμθμνίαξ 

ζε όιμ ημ εύνμξ ηεξ Πενηθενεηαθήξ Δηεύζοκζεξ 

Πνςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ 

Γιιάδαξ) 

Η Πενηθενεηαθή Δηεύζοκζε Πνςημβάζμηαξ θαη 

Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ 

(ΠΔΓΔΓ) δεμημύνγεζε ημ Τμήμα Γονςπασθώκ 

Πνμγναμμάηςκ θαη ζογθνόηεζε μμάδα ΓΠ. Τμ ημήμα 

ζομμεηείπε ζε επίζεμε πνόηαζε Γονςπασθμύ 

Πνμγνάμμαημξ, θαηαζθεοάζηεθε ε Δηαδηθηοαθή Πύιε ςξ 

πιαηθόνμα  εκεμένςζεξ θαη ζομμεηέπεη άμεζα ζε 

ηνέπμκηα ΓΠ. Η πνςημβμοιία αοηή απμζθμπεί ζηεκ 

εονύηενε ζομμεημπή ηεξ ΠΔΓΔΓ, ηςκ εθπαηδεοηηθώκ θαη 

ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Πενηθένεηάξ μαξ ζηα Γονςπασθά 

Πνμγνάμμαηα  θαη ζημπεύεη ηόζμ ζηεκ ζομμεημπή όζμ θαη 

ζηεκ οπμζηήνηλή ημοξ ζε αοηά. Μέζς ηεξ πνςημβμοιίαξ 

αοηήξ, πνμςζείηαη εκενγά ε θηκεηηθόηεηα ηςκ μαζεηώκ, ε  

δηαπμιηηηζμηθή επηθμηκςκία θαζώξ θαη μη  πμιηηηζμηθέξ θαη 

δηαθναηηθέξ ακηαιιαγέξ, απαναίηεηεξ γηα ηε δεμημονγία 

εκόξ πμιίηε πμο θαζεμενηκά θαιείηαη κα ακηαπμθνηζεί όπη 

μόκμ ζηηξ εζκηθέξ πνμθιήζεηξ αιιά θαη ζηηξ εονςπασθέξ.  

 

6. Βηβιία. Γίκαη γκςζηό όηη θέημξ ακηημεηςπίδμομε πνόβιεμα με 

ηεκ έιιεηρε ηςκ δηδαθηηθώκ βηβιίςκ. Ύζηενα από 

ζοκημκηζμέκεξ πνμζπάζεηεξ, έπμομε πεηύπεη κα πνμμεζεοημύμε 

βηβιία από ημ απόζεμα ημο ΟΓΔΒ ζε μεγάιμ ανηζμό. Καηόπηκ 

ζοκενγαζίαξ με ημ ΥΠΔΒΜΘ, πνμηείκαμε θαη εκαιιαθηηθό 

ηνόπμ θάιορεξ ηεξ ακάγθεξ, πένακ ηεξ ακαθμίκςζεξ γηα 

ακαπαναγςγή θςημηοπηώκ πμο ζα πναγμαημπμηεζεί με ηε 

ζοκενγαζία ζπμιείςκ θαη ζπμιηθώκ επηηνμπώκ. Πνμηάζζμομε 

ςξ εκαιιαθηηθή, επηθμονηθή θαη ζομπιενςμαηηθή εκένγεηα ημ 

πενηεπόμεκμ ημο μεκύμαημξ «Τα βηβιία είκαη γηα όιμοξ. 

Μμηναδόμαζηε ημ ζπμιείμ, μμηναδόμαζηε ημ βηβιίμ». Δειαδή 

ηε μαζεηηθή αιιειεγγύε θαη ηε ζοιιμγηθόηεηα, όπςξ αοηά 

εμπενηέπμκηαη ζηηξ αθόιμοζεξ επηζημιέξ πνμξ ημοξ δηεοζοκηέξ 



ηςκ ζπμιηθώκ μμκάδςκ, ημοξ γμκείξ θαη ημοξ δεμάνπμοξ ηεξ 

Πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδμξ, πμο μ θ. Πακαγηςηόπμοιμξ ηεκ 

Παναζθεοή 9/9/2011 έζηεηιε. Οη επηζημιέξ είκαη μη 

αθόιμοζεξ: 

 
               Θζμα: «Αντιμετϊπιςθ ελλείψεων διδακτικοφ υλικοφ»   

Κφριεσ και κφριοι Διευκυντζσ 

Η ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2011-12 ςθματοδοτείται από νζεσ προςδοκίεσ για το μακθτι 

αλλά και μερικζσ δυςχζρειεσ ςτθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Αυτι τθν περίοδο, 

καταβάλλονται ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν από όλα τα 

κεντρικά και περιφερειακά ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και από το ςφνολο τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Στα ςχολεία τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, υπάρχουν ιδθ 

αρκετά από τα βιβλία για τθ νζα ςχολικι χρονιά. Ωςτόςο, λόγω ζλλειψθσ κάποιων εκ των 

βιβλίων, θ δικι ςασ ςυνδρομι κεωρείται αναγκαία για τθ ςτιριξθ του μακθτι και του 

εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, κρίνουμε απαραίτθτθ τθν υλοποίθςθ των ακόλουκων 

δράςεων: 

1)  Α. Τθ Δευτζρα 12 Σεπτεμβρίου 2011, οι εκπαιδευτικοί, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςχολικοφσ 

ςυμβοφλουσ, καλοφνται να ευαιςκθτοποιιςουν τουσ μακθτζσ για το ηιτθμα τθσ 

ζλλειψθσ των ςχολικϊν βιβλίων. Είναι αναγκαίο να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθ 

ςοβαρότθτα του ηθτιματοσ για τουσ ίδιουσ και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, και να 

αναλάβουν προςωπικι δράςθ για τθν αντιμετϊπιςι του φζρνοντασ ςτο ςχολείο τα 

βιβλία τθσ περςινισ χρονιάσ. Σε αυτό το πλαίςιο, κα δοκεί ςτουσ μακθτζσ επιςτολι 

προσ τουσ γονείσ τουσ με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ 

ζλλειψθσ των ςχολικϊν βιβλίων.  

Β. Τθν Τρίτθ 13 Σεπτεμβρίου 2011, ωσ ζνδειξθ μακθτικισ αλλθλεγγφθσ, όλοι οι μακθτζσ 

ενκαρρφνονται να αςχολθκοφν με τον κακαριςμό των βιβλίων που ζχουν ςυγκεντρωκεί 

(ςβιςιμο αςκιςεων, μουτηοφρων, κ.ά.) και τθν αιςκθτικι βελτίωςι τουσ (επιδιόρκωςθ 

ςκιςμζνων εξωφφλλων, φφλλων, κ.ά). 

 



Γ. Τθν Τετάρτθ 14 Σεπτεμβρίου 2011, προτείνεται να πραγματοποιθκεί εκδιλωςθ με 

κζμα τθν αλλθλεγγφθ των μακθτϊν για τα ςχολικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν. 

Στθ διάρκειά τθσ, οι μακθτζσ, με τθν επίβλεψθ των εκπαιδευτικϊν, καλοφνται να 

διαχειριςτοφν κατάλλθλα το υλικό που κα ςυγκεντρωκεί, και να το παραδϊςουν ςε 

ςυμμακθτζσ τουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ.  

Η παιδαγωγικι αξία τθσ παραπάνω διαδικαςία ςυνίςταται ςτο: 

 να βιϊςουν οι μακθτζσ το νόθμα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και του εκελοντιςμοφ 

 να κατανοιςουν ότι το ςχολείο είναι μια ςχολικι κοινότθτα ςτθν οποία ςυμμετζχουν 

ιςότιμα, ανεξαρτιτωσ των διαφορϊν που ζχουν, και να ενιςχφςουν τουσ μακθτικοφσ 

δεςμοφσ μεταξφ των τάξεων του ςχολείου τουσ 

 να λειτουργιςουν ωσ ενεργοί πολίτεσ, εφόςον, με δικι τουσ δράςθ, κα ζχουν 

αντιμετωπίςει ςε μζγιςτο βακμό ζνα πρόβλθμα τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία ανικουν 

 να κατανοιςουν βιωματικά τθν αξία του ςχολικοφ βιβλίου. 

 

«Τα βιβλία είναι για όλουσ. 

Μοιραηόμαςτε το ςχολείο, μοιραηόμαςτε και το βιβλίο» 

 2) Συμπλθρωματικά, ςε ςυνεργαςία με τθ ςχολικι επιτροπι, προτείνεται να φωτοτυπθκεί 

μζροσ των βιβλίων που δεν ζχουν αποςταλεί.  

Μόνο για τθ Δ/κμια Εκπαίδευςθ, ςε ςχζςθ με τθ διανομι του υποςτθρικτικοφ ψθφιακοφ 

υλικοφ (DVDs) προσ ςτα Γυμνάςια και τα Λφκεια τθσ χϊρασ, ςτο χρονικό διάςτθμα 9.9.2011 

ζωσ 19.9.2011, το ψθφιακό υλικό κα παραδοκεί ταχυδρομικά ςε όλα τα ςχολεία.  

Προςβλζπουμε ςτθν ουςιαςτικι ςυμβολι ςασ για τον αποτελεςματικό ςυντονιςμό των 

προτεινόμενων δράςεων. 



Θζμα: «Ανοιχτι επιςτολι Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδοσ προσ 

τουσ γονείσ των μακθτϊν τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ» 

Αγαπεηοί γολείς, 

 

ε ζρνιηθή ρξνληά μεθηλά κε ην ζέκα ηεο δηάζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ βηβιίσλ. Γηα ην 

ζέκα απηό, σο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδνο, ζα ήζεια 

λα ζαο εθθξάζσ ηε ζπγγλώκε κνπ γηα ηηο όπνηεο ειιείςεηο ζα ππάξμνπλ θαη 

παξάιιεια ζα ήζεια λα ζαο ππνγξακκίζσ όηη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απνζθνπνύλ 

ζην λα έρνπκε ηηο ιηγόηεξεο δπλαηέο ειιείςεηο, νη νπνίεο ζηνρεύνπκε λα 

αληηκεησπηζηνύλ ζηνλ ειάρηζην δπλαηό ρξόλν. 

 

Αγαπεηοί γολείς, 

 

είλαη γλσζηό όηη, ηόζν ην Υπνπξγείν Παηδείαο όζν θαη ε Υπνπξγόο Παηδείαο 

πξνζσπηθά, αιιά θαη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο καδί 

κε ηα ζηειέρε ηεο αγσλίδνληαη θαη θαηαβάιινπλ εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ώζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ην ζέκα κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.  

 

Κάζε ρξόλν εθηππώλνληαη θαη δηαλέκνληαη πεξίπνπ ζηα 40 εθαηνκκύξηα βηβιία πνπ 

κε ηε ιήμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έλα κεγάιν κέξνο απηώλ θαηαζηξέθνληαη ή 

θπιάζζνληαη ρσξίο λα επαλαρξεζηκνπνηνύληαη. Τν θόζηνο γηα ηελ εθηύπσζε θαη 

δηαλνκή είλαη ηεξάζηην. Με αθνξκή ην ελ ιόγσ ζέκα πνπ έρεη αλαθύςεη, δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα αλαζπληάμνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δξάζνπκε ζπιινγηθά πξνο 

όθεινο ησλ καζεηώλ κε ην λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπκε ζε θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ 

ζα πξνάγνπλ ηε δηακόξθσζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζήο ηνπο, κέζα από ηε  

κεηάβαζε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο αηνκηθόηεηαο ζηνλ πνιηηηζκό ηεο ζπιινγηθόηεηαο, κε 

ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα λα πξσηνζηαηεί ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

Η ζσκβοιή ηφλ καζεηώλ, ζε ζσλεργαζία κε ηε δηεύζσλζε ηοσ ζτοιείοσ θαη ηε 

ζεηηθή παρόηρσλζε ηε δηθή ζας, κπορεί λα είλαη θαζορηζηηθή ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηοσ δεηήκαηος ηες έιιεηυες ηφλ βηβιίφλ κε ηελ ζσιιογή θαη 

επηζηροθή ηφλ περζηλώλ ηοσς βηβιίφλ ζηης ζτοιηθές ηοσς κολάδες.  

 



Η πξαθηηθή απηή θπξηαξρεί ζηα ζρνιεία όισλ ησλ πξνεγκέλσλ ρσξώλ θαη ζηνρεύεη 

ζηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηά 

ηνπο, ζηε  βάζε κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ ε θνηλσληθή  ηνπο εκπινθή 

πξνθαιεί. Φσζηθά ασηή ε πραθηηθή δε κπορεί λα εσοδώζεη αλ εζείς οη γολείς δελ 

είζηε αρφγοί κας ζηελ προζπάζεηα ασηή. 

 

Δλ θαηαθιείδη, είλαη ζεκαληηθό όηη ζήκεξα ηα βηβιία όισλ ησλ ηάμεσλ είλαη ζην 

δηαδίθηπν θαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε ζε απηά, 

κε ηελ παξνρή ζπλάκα ζε θάζε καζεηή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελόο dvd. Απηό 

βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη ζα αληηθαηαζηαζεί ην έληππν βηβιίν κε ην ειεθηξνληθό.  

 

Ωο Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ 

θαηαλόεζε θαη πξνζβιέπσ ζηε γόληκε ζπλεξγαζία ζαο. 

 

 Θέκα: «Αλοητηή επηζηοιή Περηθερεηαθού Δηεσζσληή Εθπαίδεσζες 

Δσηηθής Ειιάδος προς ηοσς δεκάρτοσς ηες περηθέρεηας Δσηηθής 

Ειιάδος» 

Αμηόηηκνη  θύξηνη Γήκαξρνη,  

Δίλαη γλσζηό όηη γίλεηαη ηεξάζηηα πξνζπάζεηα από ην ΥΠΓΜΒΘ, από ηελ ππνπξγό 

θαη από όινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ώζηε λα δνζεί ιύζε 

ζην ζέκα πνπ έρεη πξνθύςεη  ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ζρνιηθώλ βηβιίσλ.  

Γλσξίδνληαο ην πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ζαο δηαθαηέρεη 

ζηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθπαίδεπζεο, ζα ζαο παξαθαινύζα λα ζπκβάιιεηε 

όπνπ ρξεηαζηεί, δηα κέζνπ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ, κε ζθνπό ηελ ζηήξημε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαζώο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ ελίζρπζε ζε όηη αθνξά ζηε 

αλαπαξαγσγή θσηνηππηώλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Αμηόηηκνη θύξηνη δήκαξρνη, 

 Η εθπαίδεπζε είλαη ππόζεζε όισλ. Δίλαη εζληθή ππόζεζε. Δίκαη ζίγνπξνο όηη ηα 

όπνηα πξνβιήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απνηεινύλ κηα πξόθιεζε γηα όινπο ζην 

λα δξάζνπκε ζπιινγηθά ζηελ επίιπζή ηνπο. 

Θεσξώ ηελ αληαπόθξηζή ζαο δεδνκέλε.  

Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.   

Ο Περιθερειακός Διεσθσνηής 

                                                        Π/θμιας & Δ/θμιας  Εκπ/ζης Δση. Ελλάδας                                                                                      

                                                                   Παναγιωηόποσλος  Γεώργιος 


