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Μέγαρα,  9  Σεπτεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τξ μήμρμα ηξρ Δημάοςξρ Μεγαοέωμ Γοηγόοη Σηαμξύλη, 

 για ηξ νεκίμημα ηηπ μέαπ Σςξλικήπ ςοξμιάπ 

 

Σεκ πνμζεπή Δεοηένα  13 επηεμβνίμο 2021,   ημ πνςσ  ζα πηοπήζεη 

ηξ ποώηξ κξρδξύμι ζηα πμιεία θενύζζμκηαξ έηζη εθέημξ ηεκ έκανλε ηεξ 

κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζημ Δήμμ Μεγανέςκ. 

Όια ηα πμιεία, Νεπηαγςγεία, Δεμμηηθά, Γομκάζηα θαη  Λύθεηα  είκαη 

εγθαίνςξ  έημημα, γηα ηεκ οπμδμπή ηςκ μαζεηώκ. 

 

Ο Δήμαοςξπ Μεγαοέωμ κ. Γοηγόοηπ Σηαμξύληπ επ’ ερκαιοία ηηπ 

έμαονηπ ηηπ μέαπ Σςξλικήπ ςοξμιάπ δήλωζε: 

« Η έκανλε ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ είκαη μία αθεηενία με ζηόπμοξ, 

πνμζδμθίεξ θαη όκεηνα ζημ δύζθμιμ δνόμμ ηςκ μαζεηώκ, γηα ηεκ απόθηεζε 

ηεξ γκώζεξ.  

ε αοηή ηεκ πμνεία εύπμμαη ζε θάζε μαζεηή θαη μαζήηνηα, ζε θάζε 

δάζθαιμ θαη Καζεγεηή, ζε θάζε γμκηό θαη Κεδεμόκα κα εθμδηαζημύκ με ροπηθή 

δύκαμε, οπμμμκή θαη πίζηε, γηα ηεκ πναγμάηςζε ηςκ ζηόπςκ ημοξ. 

Καη ζε αοηή ηε δύζθμιε γηα όιμοξ πνμκηά, ιόγς ηεξ πακδεμίαξ ημο 

Κμνμκμσμύ, πμο έπεη ακαζηαηώζεη ηε δςή μαξ, ε Δημίθεζε ημο Δήμμο 

θνόκηηζε ώζηε ηα πμιεία κα ακμίλμοκ εθέημξ ζηα Μέγανα θαη ζηε Νέα 

Πέναμμ με ηα θαηά ημ δοκαηόκ ιηγόηενα  πνμβιήμαηα. 

Ο Δήμμξ έπεη πνμεημημαζηεί θαηάιιεια θαη με ημ πνμζςπηθό, πμο 

δηαζέηεη θνόκηηζε κα θάκεη όηη πνέπεη, γηα ηε ζοκηήνεζε  ηςκ ζπμιηθώκ 

θηηνηαθώκ ζογθνμηεμάηςκ. 
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ε θάζε πενίπηςζε ζέις κα δηαβεβαηώζς ημοξ πάκηεξ όηη είμαζηε 

εδώ γηα κα πανέμβμομε θαη κα επηιύζμομε άμεζα ημ όπμημ ηοπόκ πνόβιεμα 

πμο ζα πνμθύρεη θαη κα ιάβμομε θάζε δοκαηό θαη ακαγθαίμ μέηνμ γηα ηεκ 

ογηεηκή, ηεκ αζθάιεηα ηςκ μαζεηώκ θαη ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμζςπηθμύ 

θαζώξ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ ηςκ πμιηθώκ οπμδμμώκ 

ζημ πιαίζημ πάκηα ηςκ δοκαημηήηςκ θαη ηςκ ανμμδημηήηςκ ηεξ 

Αοημδημίθεζεξ. 

Σέιμξ εύπμμαη ζε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ, γμκείξ θη 

εθπαηδεοηηθμύξ, ΚΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ,  με ογεία θαη  δύκαμε.  

 

Εκ ηξρ Γοαθείξρ Επικξιμωμίαπ 

& Δημξζίωμ Σςέζεωμ 


