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Προς τους καθηγητές Μαθηματικών 
των Γυμνασίων και Λυκείων του νομού.

Δια των Διευθυντών 
των Σχολικών Μονάδων. 

 
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Παραρτήματος 
Φθιώτιδας της Ε.Μ.Ε. σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή σχολική χρονιά, υγεία δύναμη και επιτυχία 
στο έργο σας. 

Συνάδελφοι, η δύναμη του παραρτήματος είσαστε εσείς και χωρίς τη στήριξη σας δεν είναι 
δυνατό να υλοποιηθεί ο βασικότερος σκοπός της ΕΜΕ που είναι η διάδοση και στήριξη της 
Μαθηματικής Παιδείας του τόπου μας. Πίστη μας είναι ότι στη δύσκολη εποχή που διανύουμε 
πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. 

Συνάδελφοι, σας παρακαλούμε για ανάληψη πρωτοβουλιών για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
διακίνηση των περιοδικών Ευκλείδης Α και Β της Ε.Μ.Ε. μεταξύ των μαθητών Γυμνασίων και 
Λυκείων αντίστοιχα. Άλλωστε, τα πενιχρά κέρδη από την πώληση περιοδικών είναι τα μόνα έσοδα 
της Ε.Μ.Ε. Γι’ αυτό λοιπόν ας καταβληθεί μια ειλικρινής προσπάθεια, ώστε από κάθε τμήμα, στο 
οποίο διδάσκετε, να έχουμε έναν αριθμό συνδρομών. 

Βέβαια κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η 
Ελληνική οικογένεια αλλά πιστεύουμε πως αξίζει να κάνει κανείς μια μικρή θυσία για έναν τέτοιο 
σκοπό. Η τιμή κάθε τεύχους είναι 3 € για το Γυμνάσιο και 3,5 € για το Λύκειο, και το ετήσιο 
πλήθος των τευχών είναι τέσσερα. Επίσης, θερμή παράκληση για την τακτοποίηση της ετήσιας 
συνδρομής σας. Για παραγγελίες περιοδικών και συνδρομές μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
κ. Βαλάντη Χάδο (τηλ. 6973 003 425) του Δ.Σ. του Παραρτήματος. 

Συνάδελφοι, πρόκειται να συνεχίσουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά την προετοιμασία των μαθη-
τών για τους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. Όποιοι επιθυμείτε να διδάξετε στα δωρεάν μαθήματα που 
θα γίνουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ηλία Αργυρόπουλο (τηλ. 6977 676 599) ή με τον 
κ. Δημήτριο Σπαθάρα (τηλ. 6974 756 359). 

Παρακαλούμε τους κυρίους Δ/ντές και τις κυρίες Δ/ντριες για την επίδοση του παρόντος στους 
Μαθηματικούς του σχολείου τους. 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Παραρτήματος 

 Ηλίας Ε. Αργυρόπουλος 
 Δρ Μαθηματικός 
 




