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Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Γονέων για την μέχρι τώρα 

συνεργασία μας. 

Ευχαριστούμε και για τους άρτους που πρόσφερε στην εορτή των τριών 

ιεραρχών. 

Το σχολείο χρειάζεται όλους τους  γονείς  κοντά του. Λειτουργεί πολύ 

καλύτερα έτσι το σχολείο μας . 

Τρία χρόνια τώρα η κα Κουλιάκη Μαρία είχε την ευγενική καλοσύνη να 

προσφέρει τις Βασιλόπιττες  για τα παιδιά και τους καθηγητές μαζί με 

ένα δώρο για κάθε τμήμα. 

Εμείς την ευχαριστούμε και ο Σύλλογος Καθηγητών εκτιμώντας την 

προσφορά της κάνει ένα δώρο, μια  εικόνα. 

Γνωρίζω ότι οι συγκυρίες και η οικονομική κατάσταση δεν είναι ούτε η 

καλύτερη που περνάμε όλοι μας . 

Μπορούμε όμως όλοι μαζί να βάλουμε ένα λιθαράκι μήπως αλλάξει κάτι. 

Τίποτα δεν χαρίζετε και τίποτα δεν επιτυγχάνετε χωρίς προσπάθεια. 

Υπάρχουν πράγματα που βελτιώνουν την  ζωή μας, χωρίς κόπο, αλλά με 

λίγη καλή θέληση και λίγη προσπάθεια. 

Και ποια είναι αυτά ; 

Ή ευγένεια, ο σεβασμός στο συνάνθρωπο μας, η καθαριότητα, η μη 

ισοπέδωση των πάντων, ο καλός λόγος, το χαμόγελο, η έγκαιρη 

προσέλευση και πολλά άλλα. 

Μερικοί μαθητές αλλά και γονείς, έχουν απαξιώσει εντελώς το σχολείο. 

Ανακοινώσεις που λέει ο καθηγητής και πρέπει να μεταφερθούν στους 

γονείς δε μεταφέρονται . Στο μέτρο του δυνατού πρέπει να συζητάμε με 

τους μαθητές μας, τα παιδία μας.  

Υπάρχουν μαθητές και στις τρίτες τάξεις που έρχονται εντελώς 

τουρίστες, ούτε τσάντα δεν έχουν. Μερικοί γονείς το γνωρίζουν άλλοι 

όχι. 

Κάποιοι μαθητές είναι και εντελώς απείθαρχοι, είναι πνεύμα αντιλογίας 

θα έλεγα. Ενοχλούν τον καθηγητή αλλά και τους συμμαθητές τους. Εμείς 

ενημερώσαμε τους γονείς, σε μερικές περιπτώσεις όμως δεν είχαμε τη 

βοήθεια π.χ. άργησε η μαθήτρια, ρωτάμε το γνώριζε η μητέρα; Ναι είναι 

στο σπίτι, πάρτε την τηλέφωνο!! 

Για την πρωινή προσέλευση, έγινε αρκετή προσπάθεια. Ενώ όποιοι 

μένουν κοντά έχουν ξυπνήσει δεν έρχονται στην ώρα τους. Πρέπει να 

γνωρίζετε ότι είναι και δικό σας θέμα αυτό.  



Κάποιοι μαθητές κατέβασαν τις κουρτίνες  από την τάξη  τους. Δεν 

φιλοτιμήθηκαν να τις κρεμάσουν. Και ποιος θα τις βάλει , κάποιος . 

Να σας γνωρίσω ότι από τον Δεκέμβρη δεν έχουμε γραμματέα. Πήρε  

σύνταξη και όλοι οι καθηγητές βοηθούν αλλά περισσότερο ο 

υποδιευθυντής κος Κατσίκας , ο κος Αζημόπουλος και όποιος άλλος 

καθηγητής. 

Έχουμε πει αρκετές φορές στα παιδιά να έρθετε να ενημερωθείτε, να 

υπογράψετε τις καρτέλες και να ενημερωθείτε για τις απουσίες αλλά 

αρκετοί δεν έχουν έρθει. 

Θα δείξετε λίγη υπομονή και όταν θα πάρετε τους ελέγχους πρέπει να 

υπογράψετε ότι ενημερωθήκατε για  τις απουσίες. 

Πάντως πρέπει να γνωρίζετε ότι οι καρτέλες υπογράφονται το μήνα 

Σεπτέμπβιο. 

Πού θα βρείτε τους καθηγητές για να ενημερωθείτε; 

Έξω στον διάδρομο και στο χωλ , υπάρχει ενημέρωση σε ποια αίθουσα  

θα βρίσκεται κάθε καθηγητής. Δείτε όσο περισσότερους μπορείτε. Αν 

υπάρχει ουρά , πηγαίνω σε άλλο καθηγητή και επιστρέφω. 

Επειδή για γνωστούς και άγνωστους λόγους έχει απαξιωθεί εντελώς ο 

ρόλος του καθηγητή, επίσης στο μέτρο του δυνατού πρέπει να 

ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Να ξαναδώσουμε την αξία που 

πρέπει στον δάσκαλο, στον καθηγητή. 

Λέγοντας μια καλή κουβέντα και ένα ευχαριστώ στον καθηγητή για την 

όποια προσπάθεια του. 

Όπως σας έχω πει και τις άλλες φορές που συναντηθήκαμε, οι καθηγητές 

του λυκείου είναι από τους λίγους δημόσιους υπαλλήλους που 

εργάζονται σκληρά, θέλω να πιστεύω, γιατί κάθε μέρα δίνουν εξετάσεις. 

Δεν μπορούν να έρθουν αδιάβαστοι και αδιάφοροι. Μπορεί να υπάρχουν 

εξαιρέσεις αλλά η πλειονότητα εργάζεται, προσπαθεί, μοχθεί για τα 

παιδιά μας. 

Μπορούμε να κερδίσουμε έστω και λίγο από τους καθηγητές μας. Κάτι 

θα μάθουμε πως εργάζεται ο ένας, πως σκέφτεται ο άλλος. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει βιβλίο που να μας διδάξει και να 

μας μάθει πώς να σκεφτόμαστε. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να ακούμε τους πάντες κάτι θα κερδίσουμε. 

Ελπίζω να είστε από τα παιδία σας ενημερωμένοι για την όλη 

προσπάθεια τους. Για την συμμετοχή τους στο μάθημα, για την επίδοση, 

για την απόδοση τους. Αν κάνουν φασαρία η όχι, αν σέβονται τον 

καθηγητή, αν. 

Για τους μαθητές της Α’ τάξης. Έχουν  μπροστά τους δρόμο. Δεν 

γνωρίζω ακόμη. 

Οι μαθητές της Β’ τάξης έχουν κάνει τις επιλογές τους , μπορούν να 

κρίνουν και να αποφασίσουν .  

Οι μαθητές της Γ’ τάξης μπήκαν στην τελική ευθεία. 



Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία . 

Το σχολείο θα τους ενημερώσει την Δευτέρα για τις Πανελλαδικές . 

Μπορούν να παίρνουν πληροφορίες απ’ όπου θέλουν αλλά υπεύθυνες 

πληροφορίες μόνο από το σχολείο ή από υπεύθυνα χείλη. 

Μια λάθος πληροφορία μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα. 

Οι απουσίες θα πρέπει να δικαιολογούνται και να ελέγχονται από τους 

γονείς, να μην  υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. 

Κινητά απαγορεύονται να έχουν οι μαθητές στο σχολείο, αλλά μερικοί 

μαθητές δεν πειθαρχούν. 

Τα όποια προβλήματα ανακύπτουν λύνονται μόνο με τη συνεργασία. 

Για σοβαρά προβλήματα υγείας πρέπει να ενημερώνονται οι καθηγητές . 

Προσέλευση κηδεμόνων μία φορά το μήνα. 
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