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ωOευβþ!
μπαδßδει ο ανταποκριτÞò τηò «Ε» στον Τýρ-

ß. Τσüλαò, σüκαρε χüεò την τοπικÞ κοινωνßα

Üβου το ÜποτÝλεσματων ερευνþντηò αστυ-

οποßεò εξιχνßασαν τελκÜ το οτι,ιγερü ÝγιÜημα
ιναβο. τü γεγονüò üτι ωò δολοφüνοò του

.l ΝιΚολÜου ßπυρüπüυλου φÝρπαι ο ßδιοò του

ροκαλεß ακüμα ψγαλιπερο αποτροπιασμü.
ßΙιηΙrα προκÜΙεß εßωτημÜτικÜ για το τι εßναι

ιυ ÝφερÝ σε διÜοταση πατÝρα καιγι0 με απ9-

ο δειπεοοò να φτÜσει στο σημεßο να επελÝ-
ιλεπικÜ,'ειòÝßνον'που τον Ýφερε στη ζωÞ. Σýμ, Ενα περßστροφο ι(ατ üχι κυνηγεπκü Þξ", üπλο mu φüνου,- - Ιþ bßωbοφο Þ} οσοý Φριßγηò 5 στον Τýργαβο

ΙΣ ΚOΙΝΩΝΙΚΑOΙ\{ΑΔΕΣ

ΚενÜ καθηγητþν ΓερμανικÞò Γλþσσαò καταγγÝΜει ο ΣýΜογοò Εκπαι-

οε,πþ πρþτüβÜομκßß Ει<παßδευσηò ÞÜρισαò, αποκαλýmονταò τιò πραγ-

υατικÝò ευeýνεß τοý υπουργεßου Παιδεßαò,
"-δßþò fißßüλδημ.ρ" δημοτικÜ qχολεßατου νομοý, στα οποßα κα-

,ο*αþb*,ß, κενÜ 72 σßνοιικÜ'ωρþν κÜbηγητþν ΓερμανικÞò (πΕ07) με

üπþmßα αοκπþν διδαπικþν ωρþν, παρüτι αυτÝò τιò ημÝρεòτα σχοΛεια

παραδßδουß τη βαθμολογßα, ενþ ολοκληρþνπαι δηλαδÞ το πρþτ0 τριμηνο

του σχολικοý Ýτουò.'- 
πü'j«ε,.ü, κυρßωß για qχολεßα τηò ΠεριφÝρειαò, κÜποια απü τα οποßα

μαλ,ßß 
" 

Ι,ßrλß ß*-_Üγ ýÝrα'στα σχολß ßα !ε' αναμορ φω μÝνο π ρ üγ ραμμα

ιτdληωηγΑγιÜ
νεται - η μεν πρþτη σΓη σημε,

ρινÞ συνεδρßαση του Διοικητι-
κοý Συμβουλßου τηò ΔΕΥΑ και
üλεò μαζß οτην προσεμ1 συνε-
δρßιση του Δημοτικοý Συμβου,
λßου τÞν ερχüμενη εβδομüδα,
αφοροßν üσüυò Ýχουν ατομικü
εισüδημα ωò 3.000 ευρþ και οι-

κογενειακü ωò 6.000. Γι' αυ,
τοýò, λοιπüν, για κýριεò κατοι-
κßεò,'τα 20 πρþτα κυβικÜ νεροýκßεò, τα 20 πρþτα
το τοßυηνο θα ποτο ßρßμηνο θα παρÝχονταιδω-

ρεÜý, ενþ φþνονται κατÜ 20%

οτικÜτÝλη καθαριüτηταò και φωτισμοý, που βε-
,παι μÝσωτηò ΔΕΗ.

(ΕΑΕΠ).'ºß þι»,reεß πωò το πρüβÞυα τlυν ιειωφγων προσληψεων κΦηγτ;τþν

Γrρß*fißþσüÜòεrßα jαÜμβÜνεßαικÜθεηΨ9.*ò1]:γ_"*.ι:
;ßffißλßþüþμΞνüγεγbυοò, Ετσι αφbß ξεκιýτο qχολκü Ýlο_ò

ß;;α;þ"ι οι ευrεßψ'ειò, μÝ τουò μαθψÝò εßτε_ναδßßτþα;þ"ι οι ευrεßψ'ειò, μÝτουò μαθψÝò εßτε_ν.α βρßσκονται σε", υπο-

χρßωτικΟ διü)ειμμα τηý þρÜ των Γερμανικþν, εξÝλιξη που προκαλει τιò

Μωξαν σχþ,ικοψ

φιßλακεòτþμ
πρσλαμ,ftποιη
1050 εττwτÜτεζ

ΑΘΗtυΑ
Οι σχολικοß φýλακεò κα-

ταργÞθηκαν, οι επιστÜτεò στα
qχοýßα Ýρχονται, ¼πωò γßνε-
ται γνωστü απü Ýγγραφο του

υπουργοý Παδεßαò Κωνσταν-

τßνου Αρβανιτüπουλου που
διαβιβÜστηκε οτη ΒουλÞ, θα

προσληφθοýν,l 050 στιστÜτεò
στο πλαßσιο πρÜξεων του
υπουργεßου Παιδεßαò «Πρ9,

þθηση τηò απασχüλησηò με,
σω των προγραμμπων ΚOινΦ

φελοýò χαραπÞρα» απü το
Επιχειρησιακü Πρüγραμμα
«ΕιÜßαþευσι και Δια Βßου ΜÜ,

θηση»,

tr[ειωλιτικü στßγη
υπ,ýιfuιηρχοò
τουºυμÜfoυ

0Παγ,Σαρllßrπηò

ΥποιΙÞφιοò δÞμαρχοò Τυρ,

νÜβου ßßναι απü χθεò βρÜδυ
ο ßρþην πρüεδροò του Δημ9-

τικüý :υμβουλßου, γνωστüò
πΓΙΙντπτ\τττ \fπιDΔ..

» σαl. 2
ßντιδρÜσειò συ}λüγων γονÝων. » σαl. 2
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ΧΩΡΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 ΔΗΜOΤΠΑ »(OΔΕ¶

ΠÝραω το πρþτο τρÞιηνο

και ακüΗ δεγ Þοιπ καθηγηυß!
_ ΤνÞηgθηγττþν ΓερμανικÞò ΓΚßσσαò καταγγÝλλει ο Σýλλογοò Εηταιδειπκþν
ΠρωτοβÜθμιαò Ειττ{δευσηò Λφισαò, αποκαλýτπονταò τιò πρÜγ[ατικÝò ευθýνεò
του υπουργεßου Παιδεßιò.

0 λüγοg γlα 21 ολοÞμερα δημοτικÜ σχολεßα του νομοý, στα οποßα καταγρÜ-

99νται ιιε,νÜ 72 gυνοfuκü ωμüν καθηγτμþν Γερμανιπlò (ΠΕOÞ φ απþλεια αρκþþν
δδαιòηκþν ωρþν, παρση αιπÝò τη ηψρη τα σχολεßßß ßαραδδουν τη βαθμüλογßα,
ενι! ο}οκληρþνqαι δηλαδÞ το πρþτο τρßμηνο του σχολικοý Ýτουò. 

'

. Πρüκειται κυρωò για σχολεßατηò ΠεριφÝρειαò, κÜποια απü τα üποßα μÜλιστα
εßναι ενταγμÝνα οτα.σχολεßιφ αναμορφωμÝνο πρüγραμμα (ΕΑΕΠ), μετο υπουρ
γεßο Παιδεßιò αφενüò_να πρ9καλεß 0ιαφßσεη σε ρÜρüò μαθτμþν ετßαρχιακßν σχο-
λεων αφπÝρου να αθπεß δεσμεýσεò του φ 0ÝσüμÝßο üτß απü τηß περασμÝß,τι
σχολ,π1 χρονιÜ ζητÞθηκε απü τουò μαθτμÝò να δηλþσουντη δειπερη ψνη γλþσσιß
τηò πφτßμησιò τουò. Εßναι γνωστü πωò το ιJπουργεßο Παιδεßαò Üπü τη fulψ1 κýλαò
του πρOηγOυφνOυ σχOλικOυ πουò και με σκοπü την καταγραφÞ των αναγκþν σε
ξενüγκυσσο ειτταιδει.ιτικü προσωιτικü, γνþριφτò απαιτÞσÝßò dýÜπαρ' üλα αιπÜ
0εν προχþρησε Ýγκαιρα οτιò προσλÞψεη καθηγητþν (αναπληρωτþν Þ ωρομι-
σθßων),Γερμανιξßò Γλφσgαò. Να σημÝιωθεß πωò ßο πρüβλημdτων μειωμÝνßυν
προσλÞψεων καθηγτμþν 

|9ουανικηò ηþσσαò επαναλαμβÜνüται καeb χρüνο με
αποτÝλεσμα να αποτελεßπλÝον συνηθιqÝνο γεγονÞ. Ετοß αφοý ξεκνÜ τüξοπßΟ
ποò διαπιοτþνονται οι ελλεßιρειò, με τüυò μαdητÝò'ειτε να βρþη,αι σε.]]ýπü-
χρεωπκü δßüλετμμψΓηγþρlτφν Γ9ρμ9νικþη εψληÞ που πρüßακßτò αντýρÜσεßò
σγ]λüνωγ νονÝφν, Το παρÜδοφ εßναι üτι, ενßοπ οι τüπκÞ ß,πτηρþò bκταßδευσηò
κατω αποτην πßεση των γονÝων που ζτμοýν προσλÞψειò εκπαιδει,ιτικþν, ζητοýν
3πο;β§ ιOιOυ,ò τουò γονεßò... να δηλþσουν αλλογÞ μαθÞματοò και να παρακο-
λου€ÞσOυν ΓαλλικÜ για να μην Ýχουν κενü!

. . 
¼πωò σηlειþνετ9ι òιπü τον ΣýΜογο Εκταιδευηκþν ΠρωτοβÜθμιαò Εισιαßδευσlò

ΛÜμσαζ «ολοκληρþθηκε το πρþτ.ο φßυινο τηò φεηνÞò σχüπ«Þò χρου,αξ «Üß.ß
κενq σε εηπ9lδ9ι.ιτικοýò ΓερμανικÞò|λφqσαò παραμÝνουν στα ΔημüτικÜ Σχολεßα
του Νομοý ΛÜρßσαò, Το Υπ9υργεßü Παδεßαò Ýξαßολουθεß να εμπιßξει τουò¸κr,αß
δευτικοýòιαι την ελληνικÞ κüýωνßα αποφßτπονταò τα πραγßιατιßÜ «ευα Ý«πÜß
0ειπιΚþν, θ9λOΨαò να ωραιοποιÞσει την κατÜοταση που επικρατεß οτα σχολεßα,
με μοναδικü gτüχο την εξοκονüμηση πüρων απü τιò προσλÞqJειò αναπßηßßrπων.
Απρ την Ýναρφ ψ§ .σχολrκÞò χρ.9νιÜò Ýχουν χαθεß εκατοντÜδεò διδακτικÝξ þρεò
οτlΔημοτ«Ü Σχολεßατου νομοý μαò (Ιü ΠλþκÜμπου, ,Ιο 

ΑγιÜò, Ιο ημπdτιßνα,
1ο ΓιÜwουληò,_!ο ΤτφνÜβου, 2ο ΑγιÜò, Ζο τιòνγουηξ, οο 4ιπþνιß αο οþþ;
f Ιυfrφογ 36ο ΛÜρισαò, 31ο ΛÜρισαò, Πλατανουfuων - ΔÝντρων ßαι:υßüυρßüß1.
ι ο Δ.Σ. του Συλλüγου μαòοπαπεß ÜιΕσα να προχωρÞσουν οι προσλÞψεò των ανÜ-
πληρωτþν εκπαιδευπκþν Γερμανκηò Πþσσαò ßαß νÜ καΙυφθüýν üΜ τα κενÜ στα
σχOλεßα τηò ΠρωτοβÜθμιαò Εκπαßδευσηò ΛÜρσαò» καταλÞγε, η *H¹fl*,


