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ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΕΙΣ

Στα θρανία επέστρεψαν ή βρεθήκαν για πρώτη φορά από χθες 19.188 μαθητές του Νομού
Ιωαννίνων, σε όλες τις βαθμίδες. Τα σχολεία, με μέριμνα των Δήμων, ήταν πανέτοιμα για
την υποδοχή των μαθητών ενώ η χρονιά ξεκινά χωρίς να διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις
και κενά.

Ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών συναντάται στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ιωαννίνων.
Συνολικά φοιτούν φέτος 8.451 μαθητές! Τα σχολεία με τους λιγότερους, μόλις τρεις,
συναντώνται στους Μηλιωτάδες και τα Πράμαντα.

Τα Νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων, όπου η φοίτητση είναι πια υποχρεωτική, φιλοξενούν
2.445 μαθητές!

Πανέτοιμα και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Γυμνάσια του Νομού
Ιωαννίνων φοιτούν 4.367 μαθητές, στα Λύκεια 2.947 και στα ΕΠΑΛ 976 μαθητές.
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Ο αγιασμός

Ευχές για μια καλή, αποδοτική και χαρούμενη σχολική χρονιά, απηύθυνε ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς κατά την
τελετή του αγιασμού. O Δήμαρχος επέλεξε να παραστεί σε τρεις αγιασμούς, στο
συγκρότημα της Ακαδημίας, στο 7o Γυμνάσιο καθώς και στο Γυμνάσιο και Δημοτικό
Κουτσελιού.

«Η παιδεία πρέπει να είναι η μεγαλύτερη «επένδυση» για μια χώρα, γιατί τα παιδιά είναι το
μέλλον μας, η ελπίδα αυτού του τόπου. Οι νέες γενιές είναι η ελπίδα για να υπάρξει η
ανάταση από όσα ζούμε σήμερα. Η δική μας η γενιά έκανε πολλά λάθη κι ελπίζω να
παραδειγματιστούνε από αυτά τα παιδιά μας για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον», είπε ο
κ. Μπέγκας ο οποίος στους χαιρετισμούς που απηύθυνε σε όλα τα σχολεία όπου έδωσε το
παρών στάθηκε στην μεγάλη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής -και μάλιστα υπό αντίξοες
συνθήκες- για να διατηρούνται τα σχολικά κτίρια του Δήμου μας σε ένα καλό επίπεδο, αλλά
–όπως είπε - δεν φτάνει μόνο αυτό. «Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να
συντηρήσουμε μία ποιότητα στα σχολικά κτίρια, την ποιότητα του δημόσιου χώρου που εν
τέλει είναι η ποιότητα της ζωής μας», σημείωσε ο κ. Μπέγκας ο οποίος κατέληξε με δύο
παραινέσεις προς τους μαθητές: «Το κλειδί για να προοδεύσουμε είναι η συνεργασία.
Κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του, όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε
περισσότερα. Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικός είναι και ο σεβασμός για το δημόσιο χώρο.
Αγαπήστε το περιβάλλον και προστατέψτε το δημόσιο χώρο. Όση αξία έχει το σπίτι μας
ακόμη μεγαλύτερη έχει ο δημόσιος χώρος. Κρατήστε τον μακριά από βανδαλισμούς
συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών,
Βασίλης Τσαμπαλάς που παρέστη στον αγιασμό στο συγκρότημα της Ακαδημίας μίλησε κι
αυτός για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ καλή
σχολική χρονιά ευχήθηκε στους μαθητές η Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών, Παρασκευή Τσίλη, προσθέτοντας ότι από την
πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν σταματάει η προσπάθεια για καλύτερα σχολικά κτίρια.

«Να αγωνίζονται αλλά και να ονειρεύονται, να θέτουν στόχους και να τολμούν», προέτρεψε
τους μαθητές ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Παντελής Κολόκας που παρέστη στην τελετή του
αγιασμού στο Λύκειο της Ζωσιμαίας, ενώ ευχές για καλή σχολική χρονιά απηύθυνε σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές η αντιδήμαρχος Βάσω Μέγα από τον αγιασμό που έγινε στο
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Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο της Τ.Κ. Λογγάδων.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου η Μ. Τζούφη

Τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου επισκέφθηκε η
Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με την
Περιφερειακή Διευθύντρια, κα. Φωτεινού, καθώς και με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, κ.κ. Τζίμα και Ράπτη.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης αναφέρθηκαν -μεταξύ άλλωνστην άρτια προετοιμασία ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους, ενώ ο κ. Ράπτης έκανε
λόγο για κάλυψη σχεδόν του συνόλου των κενών όσον αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Υφυπουργός, εξέφρασε την ικανοποίησή της και δεσμεύτηκε να συνδράμει ώστε να
καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά που καταγράφηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
θέτοντας παράλληλα τον εαυτό της στη διάθεση των Εκπαιδευτικών Αρχών της περιοχής.

Η κ. Τζούφη έδωσε το παρών και στους αγιασμούς που έγιναν στην Ακαδημία και το Λύκειο
Ζωσιμαίας.

Ο Γ. Στέφος

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ – ο και εκπαιδευτικός – Γιάννης Στέφος, ευχόμενος
καλή χρονιά μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, τόνισε πως η φετινή χρονιά ξεκινά με
καλούς οιωνούς: «Τα βιβλία είναι στα σχολεία εδώ και πολύ καιρό, ενώ οι προσλήψεις
χιλιάδων εκπαιδευτικών εγγυώνται ότι δεν θα υπάρξουν κενά σε κανένα σχολείο. Η
κυβέρνηση έχει έμπρακτα αποδείξει ότι στηρίζει τη δημόσια παιδεία με αύξηση των
δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά τρία συνεχόμενα έτη. Φυσικά υπάρχουν
πολλά πράγματα που πρέπει ακόμη να γίνουν, ιδιαίτερα ύστερα από 8 χρόνια μνημονίων
που συντέλεσαν στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Το πιο σημαντικό είναι η
πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλύπτουν
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πάγιες ανάγκες των σχολείων. Εγείρεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα πρόσληψης μόνιμων
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα ύστερα από τόσα χρόνια συνεχών αποχωρήσεων χωρίς να έχει
γίνει καμία πρόσληψη. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θα με βρουν αρωγό και υποστηρικτή σε
κάθε δίκαιο αίτημά τους».

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία

Ευχές για τη νέα χρονιά έστειλαν ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης.

«Μαθητές όλων των βαθμίδων και δάσκαλοι, σήμερα δίνουν το παρόν στα σχολεία και μια
νέα σχολική περίοδος αρχίζει γι αυτούς, αλλά και για τους γονείς, οι οποίοι κουβαλούν το
δικό τους φορτίο σε δύσκολους καιρούς.

Η επένδυση στη γνώση είναι επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον στα ίδια τα παιδιά, αλλά
και στη χώρα μας γενικότερα, η οποία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όλο και αιμορραγεί
προς άλλες χώρες, λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας στο τόπο μας.

Με την ελπίδα ότι θα έλθουν καλύτερες μέρες για τα παιδιά και σε όλους μας, ο πρώην
δήμαρχος και επικεφαλής της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ κ. Νίκος
Γκόντας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης, εύχονται καλή δύναμη σε όλους και
καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το μέλλον με
αισιοδοξία, επενδύοντας κυρίως στο μεγαλύτερο αγαθό που είναι η νιότης τους», αναφέρει
ανακοίνωση της παράταξης.

Στο Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος παραβρέθηκε στις τελετές αγιασμού που τελέστηκαν
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, και ακολούθως στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Δ.Κ. Ελεούσας.
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Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος ευχήθηκε στους μαθητές καλή πρόοδο, να είναι
προσηλωμένοι στους στόχους τους, να αγαπάνε και να προσέχουν τους χώρους των
σχολείων τους.

Απευθυνόμενος δε προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, τους διαβεβαίωσε πως ο
Δήμος με τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα
τα σχολικά κτίρια να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και με τα λιγότερα
λειτουργικά προβλήματα. Ταυτόχρονα επεσήμανε την αύξηση του μαθητικού δυναμικού
ειδικά στο Γυμνάσιο. Χαιρετισμό και ευχές για καλή σχολική χρονιά απεύθυνε επίσης και ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλης Γαρδίκος

Στη Δωδώνη

Χωρίς κανένα πρόβλημα ξεκίνησε η χρονιά για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε εννέα
σχολικές μονάδες που λειτουργούν στον Δήμο Δωδώνης.

Πρόκειται για τρία νηπιαγωγεία στην Μουσιωτίτσα, το Κρυφοβό και το Ρωμανό και για έξι
Δημοτικά Σχολεία, στο Επισκοπικό, το Αβγό, το Κρυφοβό, την Μουσιωτίτσα, το Κουκλέσι
και το Ρωμανό.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης ευχήθηκε καλή χρονιά στο σύνολο της
σχολικής κοινότητας και τόνισε ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα σε όλους διασφαλίζοντας
άριστες συνθήκες στις σχολικές μονάδες.

Φθίνει το μαθητικό δυναμικό στο Ζαγόρι

Με λιγοστούς μαθητές και χωρίς άλλα προβλήματα έγινε η έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς σε δυο νηπιαγωγεία και δυο δημοτικά σχολεία στο Ζαγόρι. Το μαθητικό δυναμικό
ακολουθεί την τελευταία δεκαετία πτωτική πορεία, συνέπεια της δραματικής συρρίκνωσης
και γήρανσης του μόνιμου πληθυσμού και της ερήμωσης των περισσοτέρων χωριών κατά
τους χειμερινούς μήνες. Παρόλο που καταγράφεται σημαντική αύξηση της τουριστικής
κίνησης και της επισκεψιμότητας, δεν συνδυάζεται και με την παραμονή των Ζαγορίσιων

5/6

Πρώτο κουδούνι για 19.188 μαθητές στα Γιάννενα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2018 12:52

στον τόπο τους.

Με δήλωση του ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου εύχεται «καλή σχολική χρονιά»
στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος και η Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στηρίζουν με κάθε μέσο την απρόσκοπτη λειτουργία
των σχολικών μονάδων και των αναγκών που προκύπτουν.

Στο Πωγώνι

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά και στις εκπαιδευτικές
μονάδες του Δήμου Πωγωνίου. Οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους μετά τις
καλοκαιρινές διακοπές, κατά τις οποίες συνεργεία του Δήμου προετοίμαζαν τα κτίρια
προκειμένου να είναι έτοιμα να τους υποδεχτούν.

Ο αγιασμός στο Γυμνάσιο και Λύκειο Δολιανών, τη μεγαλύτερη σχολική μονάδα του Δήμου,
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη που καλωσόρισε τους
μαθητές και τους ευχήθηκε καλή χρονιά γεμάτη γνώσεις και εμπειρίες. «Τα σχολεία είναι
θησαυρός γνώσεων σε πολλά γνωστικά αντικείμενα. Εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να σας
προσφέρει τα εφόδια που χρειάζεστε για το μέλλον. Ο Δήμος Πωγωνίου πιστεύει στη
νεολαία γιατί εσείς είστε το αύριο του τόπου. Σε αυτό το ταξίδι της γνώσης θα είμαστε
αρωγοί και συμπαραστάτες σας» τόνισε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του.
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