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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΚΑΛΕΜΑ
ηεθόκαζηε ζην πιεπξό ησλ παηδηώλ καο, αγσληδόκαζηε καδί ηνπο.
Όινη καδί γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, θαινύκε
 την Τετάρτη 22 Μάρτη, στις 12.00 στο Υπουργείο Παιδείας
 την Παρασκευή 24 Μάρτη, 10.30πμ, στην Πλατεία Ηρώων, Πέραμα
Η αηθληδηαζηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα κεηαζέζεη ηηο ελδνζρνιηθέο
εμεηάζεηο πξηλ ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, έξρεηαη λα πξνζζέζεη έλα επηπιένλ άγρνο ζηα
παηδηά καο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο καο. Επί ηεο νπζίαο ζα παξαηαζνχλ ην θφζηνο ησλ
θξνληηζηεξίσλ, ην άγρνο θαη ηα εμαληιεηηθά σξάξηα. Σαπηφρξνλα θαηαξγεί ηηο επαλαιεπηηθέο
εμεηάζεηο γηα ηνπο καζεηέο πνπ γηα ιόγνπο πγείαο δελ ζα κπνξέζνπλ λα δώζνπλ
εμεηάζεηο, απνθιείνληαο ηνπο από ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπλ ηα όλεηξα ηνπο
πξαγκαηηθόηεηα.
Καινύκε ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα αθήζεη ηελ ππνθξηζία, όηη δήζελ «αθνύεη ηα παηδηά
καο» πνπ θηλεηνπνηνύληαη καδηθά θαη καρεηηθά δπν βδνκάδεο ηώξα. Να πάξεη πίζσ απηή
ηελ απόθαζε θαη λα κελ αιιάμεη ην σο ηώξα δεδνκέλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο.
Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πξνέξρνληαη απφ ηελ
ίδηα πνιηηηθή. Σελ πνιηηηθή πνπ ζέιεη ηελ παηδεία «ζηνλ θφθηε ηνπ κλεκνλίνπ», κεηψλνληαο
ζπλέρεηα ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ καο, αιιά θαη κε
ιηγφηεξνπο δηνξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ. ηεθφκαζηε απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ πνπ
θάλεη ην ζρνιείν καο αθφκα ρεηξφηεξν, κε ηηο «επινγίεο» ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
Οξγαλψλνπκε ηνλ αγψλα καο
 γηαηί δελ αληέρνπκε άιιν λα πιεξώλνπκε!!!
Η θαηάζηαζε πνπ δνχκε ζηα ζπίηηα καο είλαη εθξεθηηθή! Εθηφο απφ ηελ αλεξγία, ηελ απιεξσζηά,
ηνπο θφξνπο, ην πςειφ θφζηνο δσήο, πιεξψλνπκε έλα ζσξφ ιεθηά γηα θξνληηζηήξηα - ηδηαίηεξα
θαη ην ζθεθηφκαζηε 2 θνξέο αλ κπνξεί ην παηδί καο λα πάεη ζηελ επαξρία, ζε πεξίπησζε πνπ
πεξάζεη ζε θάπνηα ζρνιή εθεί.
 γηαηί δε δερόκαζηε ε κόξθσζε λα γίλεηαη εκπόξεπκα πνπ παξέρεηαη κόλν αλ βαζηάεη
ε ηζέπε καο!!!
Καινύκε θάζε ύιινγν Γνλέσλ λα νξγαλώζεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο
καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ! Να ελώζνπκε ηηο θσλέο καο γνλείο, καζεηέο,
εθπαηδεπηηθνί θαη λα παιέςνπκε γηα Δεκόζηα θαη Δσξεάλ Παηδεία γηα όινπο!

Διεκδικούμε:
Έλα ζρνιείν πνπ ζα κνξθψλεη νιφπιεπξα θαη δελ ζα εμνληψλεη ηνπο καζεηέο.
Να γίλνπλ θαλνληθά νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ζε Γεληθά Λχθεηα θαη ΕΠΑΛ!
Κακία ζθέςε γηα θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ ζηα ΕΠΑΛ κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
 Οχηε έλα επξψ απφ ηελ ηζέπε καο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Τπνπξγείν θαη θπβέξλεζε
λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία καο
θαλνληθά.
 Η Δεκνηηθή αξρή λα δηεθδηθήζεη μαλά ην θνλδχιη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, χςνπο 320.000 Επξψ
πνπ αθνξά ηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο θαη πνπ κε επζχλε ηεο ην έραζε! Να δνζνχλ ζηα ζρνιεία
ηα 260.000 Επξψ, πνπ παξαλφκσο είρε παξαθξαηήζεη ε δεκνηηθή αξρή ηεο ΝΔ, κε δήκαξρν ην
Γηάλλε Λαγνπδάθν.
 Δσξεάλ αζθαιήο κεηαθνξά γηα φινπο ηνπο καζεηέο, φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο. Έλα γεχκα γηα
φινπο ηνπο καζεηέο.
 Δσξεάλ πξφζβαζε ζε αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φινπο.
 Με επζχλε ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιηζηνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα νπζηαζηηθή
εθπαίδεπζε ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο θαη ζηα ζρνιεία.
 Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη εκβνιηαζκφ ειιελφπνπισλ θαη πξνζθπγφπνπισλ.
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