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Έχουµε φτάσει  πλέον στα τέλη Οκτωβρίου  και το Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Ηρακλείου συνεχίζει να έχει τροµακτικές ελλείψεις σε καθηγητές . Στα δεκαοκτώ 
χρόνια λειτουργίας του σχολείου είναι µετρηµένα στα δάχτυλα τα σχολικά έτη 
κατά τα οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν στη θέση του από την αρχή της 
χρονιάς. 

Το σχολικό έτος που διανύουµε οι ελλείψεις είναι αστρονοµικές, έχουµε  ενενήντα 
ώρες χορού, µέχρι και σήµερα είχαµε σαράντα έξι  ώρες εικαστικών (Αρχές 
Νοεµβρίου θα ξεκινήσει ένας καθηγητής και θα µειωθούν οι ελλείψεις ), τριάντα 
τρείς ώρες κινηµατογράφου, δεκατρείς ώρες µαθηµατικών ,εννιά ώρες φυσικής  
αγωγής και έξι ώρες φιλολογικών µαθηµάτων,  την εβδοµάδα. Όλες αυτές τις ώρες 
τα παιδιά µας βρίσκονται στην αυλή του σχολείου , γιατί είναι αδύνατον να 
συµπληρωθούν τα κενά από άλλες ειδικότητες. Σηµειωτέον σχολάµε στο πλήρες 
ωράριο του 8ωρου µιας και έχουµε κοινά λεωφορεία µε το Μουσικό σχολείο. 

 Οι ελλείψεις αυτές στους δύο µήνες  µαθηµάτων µεταφράζονται σε 720 ώρες 
χορού 368 ώρες εικαστικών και  264 ώρες Κινηµατογράφου. Αυτό σηµαίνει ότι 
κάποια τµήµατα (π.χ. η Β Γυµνασίου χορού )ειδικοτήτων δεν έχει διδαχθεί µια ώρα 
από την αρχή του έτους γεγονός που ακυρώνει την ουσία του Καλλιτεχνικού 
Σχολείου. Οι  µαθητές µας στερούνται τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα ταλέντα 
τους και να εκφράσουν τη δηµιουργικότητά τους. Ως σύλλογος γονέων και 
κηδεµόνων του καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου εκφράζουµε την αγανάκτησή 
µας γιατί δεν έχει ληφθεί καµία µέριµνα από το καλοκαίρι για την έγκαιρη 
πρόσληψη των καθηγητών -καθηγητριών χορού Κινηµατογράφου. Απορούµε 
επίσης γιατί µετά από τρεις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, δεν έχει 
προσληφθεί στο νοµό µας επαρκής αριθµός καθηγητών εικαστικών ούτε και  
µαθηµατικός για να διδάξει τα παιδιά µας στην Α λυκείου (σηµειωτέον θα 
εξεταστούν στην τράπεζα θεµάτων). Αγανακτούµε γιατί  η πολιτεία δεν έχει 



ενσκήψει σοβαρά ώστε να στελεχωθεί το σχολείο µας µε το εκπαιδευτικό 
προσωπικό που του αρµόζει. Παρακαλούµε όλους σας να θέσετε και να 
προωθήσετε το θέµα όπως του αρµόζει. 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                    ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ ΡΟΥΛΑ 


