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Αγαπητοί Γονείς και φίλοι, αγαπητοί μαθητές, 

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Γαλλία, επικοινωνήσαμε με τις αστυνομικές Αρχές προκειμένου να 

λάβουμε επαρκή προστασία διασφαλίζοντας την είσοδο/έξοδο καθώς και τον περιβάλλοντα κτιριακό χώρο Εκκλησία-

Σχολείο. 

Έτσι, μια αστυνομική δύναμη θα είναι παρούσα, στην είσοδο το κτιρίου μας κατά την άφιξη των μαθητών-Γονέων  και 

κατά το τέλος των μαθημάτων του Σχολείου και των Ακολουθιών. 

Θα πραγματοποιούνται επίσης τακτικοί περίπολοι εκτός των προαναφερθεισών ωρών, για να διασφαλιστεί η δυναμική 

προστασία του περιβάλλοντος χώρου. 

Οι αστυνομικές Αρχές μας διαβεβαίωσαν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αποσκοπούν εις το  να διασφαλίσουν επαρκώς την 

προστασία  που επιβάλλεται σε μια τέτοια συγκυρία . 

Ως πρόσθετο μέτρο προστασίας των  Εκπαιδευτικών, συνεργατών, μαθητών και Γονέων του σχολείου μας, η Κοινότητα 

προσέλαβε σωματοφύλακα ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, ο οποίος θα βρίσκεται εσωτερικά της εισόδου - στον  προαύλιο 

χώρο του κτιρίου -  θα ελέγχει τους εισερχόμενους κατά την άφιξη και θα περιπολεί καθ΄ όλη τη διάρκεια των 

μαθημάτων.  

Επιπλέον, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, ως γονείς μαθητών, στην απόλυτη ανάγκη να είναι όλοι οι 

μαθητές με τους γονείς τους κάθε εβδομάδα παρόντες, προκειμένου να «αποδείξουμε» αφενός τη ζωτικότητα της 

Κοινότητάς και του Σχολείου μας και αφετέρου,  για να «δικαιολογήσουμε» την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από 

τις γαλλικές Αρχές, τα οποία, πιθανόν, να μην έχουν την «τύχη» να εφαρμοστούν σε πολλούς άλλους χώρους...   

Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιδείξουμε έμπρακτα,  ό,τι τα αιτήματά μας δεν είναι παράλογα «λόγω 

μεγέθους», γεγονός το οποίο θα επισφραγίσει  η επιμελής  και εθελούσια  παρουσία σας. 

Σημείωση-Υπενθύμιση: Αυστηρή εφαρμογή ωραρίου 

9.15-9.30 : Άφιξη  μαθητών στο Σχολείο. 

9.35: Οριστικό κλείσιμο πόρτας.  

13.00: Τέλος μαθημάτων-Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου. 

13.05: Άνοιγμα πόρτας κτιρίου. Ομαδική αναχώρηση μαθητών. 

13.10: Οριστικό κλείσιμο πόρτας κτιρίου. 

13.15: Έναρξη μαθημάτων μουσικής παιδείας. 

14.30: Λήξη μαθημάτων μουσικής παιδείας. 

14.35: Άνοιγμα πόρτας κτιρίου. Ομαδική αναχώρηση μαθητών. 

14.40: Οριστικό κλείσιμο πόρτας κτιρίου. 

 

Σας περιμένουμε λοιπόν αρχής γενομένης το Σάββατο 07/11/2020. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 

Ο Υπεύθυνος του Ελληνικού Σχολείου 

Οι Εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Σχολείου 
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