
ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού στηρίζει και συμμετέχει στη μεγάλη Πορεία 
Αγώνα κατά της Ανεργίας. Με τη συμμετοχή μας να στείλουμε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι δεν 
περνά η πολιτική που μας θέλει άβουλους, θεατές, πρόβατα έτοιμα να θυσιαστούμε, εμάς και τα 
παιδιά μας, χωρίς να πούμε λέξη. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 6.00μμ 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε 
Δουλειά για όλους, Δουλειά με δικαιώματα. 

Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων. 

Απαιτούμε την λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των ανέργων (επίδομα ανεργίας σε όλους 
τους ανέργους μέχρι να βρουν εργασία, μειωμένα τιμολόγια ηλεκτροδότησης και υδροδότησης 
κατά το διάστημα της ανεργίας, δωρεάν μεταφορά με τα Μ.Μ.Μ., άρση των πλειστηριασμών σε 
σπίτι ανέργου κ.λπ.). Δεν φταίνε οι άνεργοι που δεν έχουν εργασία. 

Οι κυβερνήσεις που εφάρμοσαν κάθε αντιλαϊκό μέτρο εις βάρος μας, έδωσαν τεράστια κέρδη σ’ 
αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Σ’αυτούς που κοιμούνται και ξυπνούν με την 
αγωνία, μήπως το κυρίαρχο σύστημα υποστεί κάποια ρωγμή και εξαναγκαστεί σε παραχωρήσεις 
υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, των νέων, μην γίνουν προσλήψεις και χάσουν τον πακτωλό 
χρημάτων που εισπράττουν τραπεζίτες, εφοπλιστές, μονοπώλια και πολυεθνικές. 

Είναι τουλάχιστον αποκαρδιωτικό να βλέπεις χιλιάδες παιδιά να παίρνουν τον δρόμο της 
ξενιτιάς, επιστρέφοντας σε εποχές του προηγούμενου αιώνα, και να μην μπαίνουν μπροστά στον 
αγώνα. Οι γονείς δεν μπορούν να παρακολουθούν αδιάφορα χιλιάδες νέους ανθρώπους που 
επιθυμούν ν’ ανοίξουν τα φτερά τους, να ολοκληρώσουν τις προσωπικότητές τους και να γευτούν 
τη ζωή, να εμποδίζονται απ’ αυτούς που κάνουν κουμάντο στον τόπο.  

Υπάρχει ανάγκη για εργασία, με προσλήψεις σε νοσοκομεία, σχολεία κ.λπ., για έργα που θα 
έδιναν ανάσα στον κλάδο των κατασκευών και σε όλες τις ειδικότητες, από το επιστημονικό 
προσωπικό (πολιτικοί μηχανικοί, γεωλόγοι, αρχιτέκτονες) μέχρι τους εργάτες, που σήμερα 
μαστίζονται από την ανεργία. Ειδικότερα στο δήμο μας, η πρόσληψη εργαζομένων θα έλυνε 
ποικίλα προβλήματα.  

Επιπλέον, τα σχολεία, τα γυμναστήρια, τα προαύλια χρειάζονται άμεσα επισκευές και συντήρηση. 
Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία νέων σύγχρονων κρατικών παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, 
δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων όπου θα απασχολούνται χιλιάδες οικοδόμοι. Είναι αναγκαία η 
δημιουργία χώρων αναψυχής και πρασίνου καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και 
υποδομών στον τομέα του πολιτισμού. 

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να είμαστε παρατηρητές, 
να παρακολουθούμε αδιάφορα αυτό που γίνεται στις ζωές μας σήμερα 

και στις ζωές των παιδιών μας αύριο. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με το λαό που αγωνίζεται, 
που στηρίζεται στα χέρια του και με τα χέρια του χτίζει τα πάντα. 

 

Καλούμε όλους τους Συλλόγους Γονέων την Κυριακή 10 Απρίλη στις 6.00μμ 
στο Σύνταγμα να υποδεχτούμε με μια μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία 
τη μεγάλη Πορεία Αγώνα κατά της Ανεργίας από την Πάτρα στην Αθήνα. 

 


