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Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ 

για την 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Η Ένωσή μας, σας καλεί σε συλλαλητήριο την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 

11:00. 

Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Ηρώου και μέσω της οδού Αγίου Δημητρίου, θα 

κατευθυνθούμε στην πλατεία Καλογήρων. Εκεί θα κλείσουμε συμβολικά για 10’ λεπτα 

την είσοδο και έξοδο του μετρό της οδού Στριγγάρη. 

Τα αιτήματά των γονέων των μαθητών του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι τα εξής: 

1. Άμεση κάλυψη όλων των θέσεων των εκπαιδευτικών σε 

όλα τα σχολεία του Δήμου μας, οι οποίες απαιτούνται 

για την ομαλή λειτουργία τους. 

 

2. Άμεση έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη όλων των 

προβλημάτων των σχολικών κτηρίων. 

 

3. Όχι στην εντατικοποίηση των σπουδών στο Λύκειο. Τα 

παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα, άμεσο 

εξορθολογισμό της διδακτικής ύλης και της τράπεζας 

θεμάτων. 
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4. Στήριξη του αγώνα των μαθητών των Λυκείων και 

καταδίκη οποιασδήποτε επίκλησης εισαγγελικής ή 

αστυνομικής αρχής από τη Δ/νση του Σχολείου προς 

μαθητές. 

 

Καλούμε όλους τους γονείς των μαθητών του Δήμου μας, τους Συλλόγους, τις Ενώσεις 

και την Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, την Α.Σ.Γ.Μ.Ε, την Δ.Ο.Ε. την 

Ο.Λ.Μ.Ε. τον Σ.Ε.Π.Ε.Α.Δ., την Ε.Λ.Μ.Ε. Νότιας Αθήνας, τους εκπαιδευτικούς όλων των 

Σχολείων, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Δ’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αθήνας, τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, τους σχολικούς φύλακες 

και όλους όσους ατομικά ή συλλογικά θίγονται από τα παραπάνω προβλήματα να 

δώσουν δύναμη στη φωνή μας. 

Σας προσκαλούμε να αντισταθείτε στον κοινωνικό αυτοματισμό για πρώτη φόρα και όλοι 

μαζί ενωμένοι να βάλουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν και να διεκδικήσουμε αυτά που 

μας ενώνουν και μας στερούν καθημερινά. 

Το χρονικό περιθώριο που δίνουμε για την επίλυση τουλάχιστον των παραπάνω είναι μία 

εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση θα καθορίσουμε τις περαιτέρω δράσεις μας. 

 

 

Φτάνει πια…. 
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