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Πευκί Ευβοίας, 20/10/2021 

Θέμα Ενημέρωσης: 
  

«Αποχή από τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου»  

Κατόπιν της τηλεφωνικής ενημέρωσης από την Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου Πευκίου σχετικά 

με επικείμενη υποβάθμισή του είτε ως λειτουργικά πενταθέσιο αλλά με οριστική παύση λειτουργίας 

ολοημέρου και χωρίς τις διδακτικές ώρες της Αγγλικής γλώσσας είτε ακόμα και την υποβάθμισή του 

σε τετραθέσιο σχολείο, κατόπιν σύσσωμης σύμφωνης γνώμης των γονέων και κηδεμόνων, σας 

ενημερώνουμε ότι από την ημέρα Τετάρτη 20/10/2021 και μέχρι νεοτέρας οι μαθητές του δημοτικού 

θα ΑΠΕΧΟΥΝ από την λειτουργία του σχολείου. 

Προς κάθε υπεύθυνο των παραπάνω αποφάσεων που παίρνονται με μοναδικό σκοπό των 

υποβιβασμό του σχολείου μας αλλά χωρίς να ρωτούνται ούτε οι γονείς ούτε και οι εκπαιδευτικοί μας, 

σας θυμίζουμε (διότι μάλλον ξεχνάτε γρήγορα) ότι μόλις δύο μήνες πριν, εμείς οι γονείς των μαθητών 

αυτού του σχολείου, με κάθε προσωπική ενέργεια και ιδία μέσα καταφέραμε να σβήσουμε τη φωτιά 

που έφθασε μόλις 300 μέτρα μακριά από αυτό το σχολείο, παρατηρώντας ταυτόχρονα τους 

δημόσιους φορείς που με κατεστραμμένες μάνικες πυρόσβεσης, που με πυροσβεστικά οχήματα 

άδεια από νερό, που με άκρως «άρτιες συντονισμένες μεθόδους», απλά παρατηρούσουν τη φωτιά να 

φθάνει στο σχολείο μας. 

Και σήμερα δύο μήνες μετά, απλά παρακαλάμε να μην πνιγούμε εμείς, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας 

και το σχολείο μας, διότι και σε αυτό το ενδεχόμενο, σε ότι αφορά τον οικισμό μας, οι δημόσιοι 

φορείς απλά δεν έχουν ενεργήσει στο παραμικρό.  

Εφόσον λοιπόν δεν ενεργήσατε όταν κόντευε να φτάσει η φωτιά στο σχολείο μας, εφόσον δεν 

ενεργείτε ούτε και σήμερα στο ενδεχόμενο να πλημμυρίσει το σχολείο μας, εφόσον δεν 

τοποθετήσατε αναπληρωτή δάσκαλο ως οφείλατε, εφόσον δεν τοποθετήσατε δάσκαλο αγγλικής 

γλώσσας ως οφείλατε, εφόσον με αυτές σας τις ενέργειες δεν επιτρέψατε τη λειτουργία του 

ολοημέρου, εφόσον με αυτές σας τις ενέργειες αποκλιμακώνετε το επίπεδο μάθησης των παιδιών 

μας, εφόσον με τις ενέργειές σας ζητάτε σήμερα που κοντεύουμε στα τέλη Οκτωβρίου να αλλάξει 

ριζικώς η ροή λειτουργίας μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας, εφόσον από τις ενέργειές 

σας διαπιστώνεται ο υποβιβασμός του σχολείου μας, 

 



εφόσον για τα παραπάνω δεν παρατηρείται καμία ένδειξη ευαισθησίας από μέρους σας, παρότι οι 

ενέργειές σας αφορούν τα παιδιά μας,   

εφόσον το σχολείο μας με τον ίδιο αριθμό μαθητών λειτουργεί ως πενταθέσιο με ειδικότητες και 

ολοήμερο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά κατά την άποψή σας πλέον δεν πληροί τις 

«προδιαγραφές» 

εφόσον είναι βέβαιο ότι άλλα δημοτικά σχολεία με τον ίδιο ή ακόμα και με μικρότερο αριθμό 

μαθητών, λειτουργούν ως πενταθέσια με ειδικότητες και ολοήμερο,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

τότε εμείς οι γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι τα παιδιά μας δεν θα αποτελέσουν 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ των ενεργειών σας και θα ΑΠΕΧΟΥΝ από τον υποβιβασμό των προσωπικοτήτων 

τους, από την ημέρα Τετάρτη 20/10/2021 και μέχρι να τύχουν τουλάχιστον αυτών που τους 

οφείλεται,  

 

δηλαδή την λειτουργία του σχολείου τους ως πενταθέσιο με ειδικότητες και ολοήμερο. 

 

       

 

Μετά Τιμής και Αγανάκτησης 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πευκίου 

 

 

  

 

 


