
 
 

 

Τα παιδικά όνειπα πος έζβηζε ο κ. Αλέξανδπορ Εοςγανέληρ  

Φίλερ και θίλοι  

Το 2003 ο κ. Εοςγανέληρ αθνύ ππνζρέζεθε ηα πάληα θαη πήξε ηελ ςήθν καο αλέιαβε πξόεδξνο 
ηεο Κνηλόηεηαο. Μηα από ηηο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηνπ ήηαλ θαη ε θαηαζθεπή νέος ζσολείος βαζικήρ 

και μέζηρ εκπαίδεςζηρ. Σν ζέκα απηό αλέιαβε λα δηεθπεξαίσζε πξνζσπηθά ν Πξόεδξνο κε ηνλ 
ζύκβνπιν ηνπ θ. Κώζηα Μνπζηαθάην. 

Ωο θνηλνηηθόο ηνπ ζύκβνπινο  γηα ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ζρνιείνπ ζηάζεθα δίπια 
ζηνλ Πξόεδξν, ηνπ πξόζθεξα ηελ βνήζεηα κνπ αιιά πνηέ  δελ άθνπζε ηηο πξνηάζεηο κνπ. 
      Σν ππάξρνλ δεκνηηθό ζρνιείν κεηαηξάπεθε από ηεηξαζέζην ζε εμαζέζην κε ελέξγεηεο θαη 
ζπλαληήζεηο πνπ είρα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Μαδί κε ηνλ Κσλζηαληίλν Κνξνβέζε πξόεδξν ηνπ 
ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ  ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ  Αθηδλώλ ζπλαληεζήθακε κε ζηελέση ηος 

ΟΣΚ γηα ηελ ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηδε ην πθηζηάκελν ζρνιείν. Δξαζθαλίζαμε μια νέα 

αίθοςζα και ηην έγκπιζη ηηρ άμεζηρ καηαζκεςήρ κλειζηού γςμναζηηπίος 500 θέζευν . 
Ο κ. Εοςγανέληρ ζπληαμηνύρνο εθπαηδεπηηθόο, δεν ζςμθώνηζε γιαηί θοβήθηκε μήπυρ σάζει 

ηη δόξα. Τα παιδία μαρ, ηη νεολαία μαρ όμυρ δεν ηα ζκέθηηκε  !!! 
Τον  Σεπηέμβπιο ηος 2004 ζηνλ απόερν ησλ ιακπξώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ πνπ ε ρώξα θαη ε 

θνληηλή πξσηεύνπζα βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δηεζλώλ Μ.Μ.Δ.  νη παξαθάησ 
καζεηέο  Υ.Α, .Γ, Μ.Α, Α.Ι, Γ.Ν, Κ.Κ, Γ.Μ, Ρ.Μ, Γ.Μ, Δ.Β, Μ.Ε, Γ.Υ, Φ.Μ, Μ.Π, Κ., Κ.Γ, Α.Γ, .Κ, 
Μ.Κ, Α.Α, είθνζη πξσηάθηα μεθίλεζαλ ηελ καζεηηθή ηνπο δσή ζην παλιό 40σπονο πέηπινο κηίπιο ηνπ 
ηξηζέζηνπ δεκνηηθνύ, αθνύγνληαο δειώζεηο από ηνπο ηνπηθνύο άξρνληεο, ηνπο κεγαιύηεξνπο ηνπο θαη 
από ηνπο γνλείο ηνπο, όηη ζύληνκα ζα πάλε ζην νέο ζύγσπονο ζσολείο κηα θαη όινη θαηαιάβαηλαλ όηη ε 
θαηάζηαζε απηή ήηαλ ηοςλάσιζηον απαπάδεκηη γηα ηελ ηξέρνπζα  πξαγκαηηθόηεηα . 

Σα ρξόληα πεξλνύζαλ, από ην 2007 από ηε ζέζε ηνπ επηθεθαιή ηεο αληηπνιίηεπζεο κε ηνπο 
ζπλεξγάηεο κνπ, έθαλα ζπλερείο αηηήζεηο ελεκέξσζεο θαη θαηέζεζα ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ 
άκεζε θαηαζθεπή ηνπ λένπ ζρνιείνπ. Αθόκε από ηε  λέα  ζρνιηθή  ρξνληά  2010-11 κεηά ηηο 
επηηπρεκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ζπλδπαζκνύ καο εμαζθαιίζακε όηη ην ππάξρνλ ζρνιείν ζα ιεηηνπξγήζεη σο 
νθηαζέζην.  

Οη  καζεηέο παξάιιεια άθνπγαλ από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ζπκβνύινπο ηνπ, λέεο  ςποζσέζειρ 

και λόγια, λόγια, λόγια  !!!   
Φηάζαμε ηο Μάιο ηος 2010 θαη νη παξαπάλσ καζεηέο απνθνηηήζαλ από ην δεκνηηθό ππνςήθηνη 

«μεηανάζηερ» ησλ γπκλαζίσλ ηνπ Καπαλδξηηίνπ, ηεο Άλνημεο θαη ηνπ Αγίνπ ηέθαλνπ. Δπιηέλοςρ ηα 

νέα ππυηάκια ηηρ ηάξηρ ηος 2010 δεν ππέπει να θοιηήζοςν ζηο ίδιο ζσολείο με ηοςρ πποπαππούδερ, 

παππούδερ και παηεπάδερ μαρ !!! .   
Το όνειπο ηοςρ γηα ηελ θαηαζθεπή ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ βαζηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο ζηνλ 

ηόπν ηνπο, όπυρ και κάθε άλλη πποζπάθεια ηυν κοινυνικών θοπέυν ηηρ πεπιοσήρ ηεο Κνηλόηεηαο 
γηα ηνλ ίδην ζθνπό, ηο έζβηζαν και ηο καηέζηπεταν η ανικανόηηηα ή η αδιαθοπία ησλ παξαθάησ : 

Ενπγαλέιε Α., Βιάρνπ Ι., Πάληνπ Κ., Σζάδαξε Δ., Μνπζηαθάηνπ Κ., Γήκα Γ. θαη Καπθόπνπινπ 
. οι οποίοι ππέπει άμεζα να απομακπςνθούν !!!  μην ηοςρ δίνεηαι ηην εςκαιπία να καηαζηπέθοςν ηα 

όνειπα μαρ .  

Ζ καηαγπαθή ηηρ αλήθειαρ δεν είναι παπαπληποθόπηζη !!!. 

Να κάνοςμε ηα μάηια ηυν παιδιών μαρ να λάμτοςν από σαπά. Έσοςμε ςποσπέυζη να ηοςρ 

πποζθέποςμε αςηό πος θα έππεπε να είναι δεδομένο.  Έσοςμε σπέορ να κάνοςμε ηο μέλλον ηυν 
παιδιών μαρ καλύηεπο ! 
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