
           

ΖΩΗ ΕΝ …… ΑΝΑΜΟΝΗ 

 Φίλοι μου, 

Είμαι ένα παιδί σαν όλα τα άλλα με  διαφορετικές ικανότητες. Εδώ και 2,5 μήνες περιμένω να 

ανοίξει το νηπιαγωγείο μου, γιατί δεν έχει έρθει ακόμη η δασκάλα μου.  

Βλέπω τα άλλα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο κι αναρωτιέμαι γιατί όχι κι εγώ. Από ότι ακούω 

όμως και τα παιδιά του δημοτικού, όπου θα πάω του χρόνου, δεν ξεκίνησαν το σχολείο τους 

όπως έπρεπε.  

Λείπανε δάσκαλοι αλλά και όταν ήρθαν κάποιοι, δεν υπήρχε μεταφορικό μέσο για να πάνε τα 

παιδιά στο σχολείο τους για σχεδόν ένα μήνα. Μέχρι σήμερα ακόμη λείπουν δάσκαλοι. Κι 

αυτό γίνεται κάθε χρόνο.  

Καταλαβαίνετε τι προβλήματα έχω και θα έχω. Σκέπτομαι ότι όταν τελειώσω το δημοτικό, δεν 

υπάρχει σχολείο για μένα στο δήμο μου και πρέπει να πηγαίνω μακριά, όπου και εκεί δεν 

είναι σίγουρο ότι θα με δεχτούν. Βέβαια από ότι μαθαίνω δεν είμαι ο μοναδικός που δεν έχει 

σχολείο.  

Άκουσα ότι φύγανε πολλοί δάσκαλοι από τα τεχνικά λύκεια και έτσι τα παιδιά εκεί 

αναγκάστηκαν να παρατήσουν το σχολείο τους. Επίσης έμαθα ότι τα παιδιά στα πανεπιστήμια 

δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη τα μαθήματα τους. Μου είπαν ακόμη ότι σε όλα τα σχολεία 

λείπουν πάρα πολλοί δάσκαλοι. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς δεν είμαι ο μοναδικός που δεν 

έχω το σχολείο που πρέπει.  

Ζητώ από σένα λοιπόν να σταθείς δίπλα μου στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι γονείς μου 

και οι φίλοι μου. Να αποτυπώσεις με ένα γράμμα, μια ζωγραφιά, ένα τραγούδι, την 

συμπαράσταση σου και την αλληλεγγύη σου. Να έρθεις, όποτε θέλεις, να  αφιερώσεις ότι 

δημιουργήσεις στα γραφεία των γονιών μας απέναντι από την Ευαγγελίστρια.  

Να πάρεις τους γονείς σου και τους φίλους και να έρθετε στις 3 του ΔΕΚΕΜΒΡΗ ημέρα 

Τρίτη στις 5.30 το απόγευμα στη συγκέντρωση που θα γίνει στον Άγιο Αντώνη και στην 

συναυλία που θα πραγματοποιηθεί μετά στο θέατρο του δημαρχείου αφιερωμένη και στους 

δυο μας.    

 

Σε ευχαριστώ. 

ένας μικρός συμμαθητής σου, από το Ειδικό Νηπιαγωγείο Περιστερίου, 

που παραμένει ακόμα και σήμερα κλειστό. 

 


