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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
           ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                       

           

                     ΤΠΟΤΡΓΟ 

Μαξνύζη, 27 Ματνπ 2011 
Αξηζκ. Πξση.: 5182 

 
 

           ΠΡΟ: 
- Πεξηθεξεηαθνύο Γ/ληέο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο  Δθπ/ζεο  

 
- Γ/λζεηο θαη Γξαθεία  Α/ζκηαο & Β/ζκηαο  Δθπ/ζεο  

           (κέζσ Πεξηθεξεηαθώλ Γ/ληώλ) 
 

- Γηεπζπληέο Σρνιηθώλ Μνλάδσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο  
Δθπ/ζεο 
(κέζσ Γξαθείσλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο) 
 

- Σπιιόγνπο Γηδαζθόλησλ  
(κέζσ Γ/ληώλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ) 
 

- Μαζεηέο  
(κέζσ Γ/ληώλ Σρνιηθώλ Μνλάδσλ) 

 

 

ΘΕΜΑ: «6 Ιουνίου: Οι μαθητές δίνουν νέα ζωή στα σχολικά τους βιβλία» 

 

Με αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Πεξηβάιινληνο, ζέισ λα 
εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην Εθελοντικό Πρόγραμμα Επαναχρησιμοποίησης 
Σχολικών Βιβλίων θαη ζα βξαβεπηνύλ ην Σεπηέκβξην  γηα ηελ πξνζπάζεηα 
απηή. 

Θέισ λα ζαο θαιέζσ όινπο ζε κηα παλειιήληα πξνζπάζεηα λα 
αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηα ζρνιηθά βηβιία. Σην πιαίζην απηό 
όινη καδί πνιηηεία, καζεηέο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο ηελ 6η Ιουνίου 
ζπγθεληξώλνπκε ζε θάζε ζρνιείν, ζε θάζε δήκν ηα ζρνιηθά βηβιία.  

Τα βηβιία πνπ γηα κηα ρξνληά ζαο ζπληξόθεςαλ, ζαο ηαμίδεςαλ ζηε γλώζε θαη 
πνπ έρεηε δεζεί καδί ηνπο δελ είλαη άρξεζηα, αιιά κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ 
λέα δσή κε ηνπο καζεηέο ηεο επόκελεο ρξνληάο.  
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Καινύκαζηε λα δηακνξθώζνπκε κηα λέα αληίιεςε απέλαληη ζην ζρνιηθό 
βηβιίν θαη λα πηνζεηήζνπκε κηα ζηάζε ζεβαζκνύ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή, 
νηθνλνκηθή, ρξεζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία ηνπ. Να αλαπηύμνπκε αίζζεζε 
επζύλεο ζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ελόο δεκόζηνπ αγαζνύ θαη λα 
εληζρύζνπκε ηελ αμία ηεο ζπιινγηθόηεηαο, λα δείμνπκε έκπξαθηα ην ζεβαζκό 
καο ζην πεξηβάιινλ θαη λα γίλνπκε θήξπθεο ηεο  αεηθνξίαο. 
 

 

 

 Άλλα  Γηακαληνπνύινπ 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλνπνίεζε: 
-Γξαθείν Υθππνπξγνύ θαο Δ. Φξηζηνθηινπνύινπ 
-Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα θ. Β.Κνπιατδή 
-Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα θ. Μ. Κνληνγηάλλε 
-Γ/λζε Σπνπδώλ Α’ ζκηαο, Β’ζκηαο  Δθπ/ζεο                         


