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Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΚΩΦΕΤΕΙ ΣΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΩΝ
Τθν Δευτζρα 23 Οκτωβρίου, ζγινε παράςταςθ τθσ Ομοςπονδίασ μασ ςτο Υπουργείο
Παιδείασ, όπου κζςαμε τα κζματα τθσ υποχρθματοδότθςθσ και τθσ χολικισ τζγθσ. Πιο
ςυγκεκριμζνα:
 Τα Ολοιμερα Δθμοτικά και Νθπιαγωγεία υπολειτουργοφν. Ζνα 30% μόνο
λειτουργεί κανονικά, ενϊ ζνα 40% υπολειτουργεί και ζνα 30% δεν λειτουργεί
κακόλου, με αποτζλεςμα πολλοί γονείσ να ζχουν πρόβλθμα με τθν εργαςία τουσ.
 Η Παράλλθλθ τιριξθ ζχει εγκαταλειφκεί ςτθν μοίρα τθσ. Από τισ 6.200 αιτιςεισ
γονζων, το Υπουργείο ζχει πιςτϊςεισ μόνο για 2.800 δαςκάλουσ, δθλαδι περίπου
3.500 παιδιά κα μείνουν χωρίσ δάςκαλο. Τα Σμιματα Ζνταξθσ λειτουργοφν πολλζσ
φορζσ χωρίσ εκπαιδευμζνουσ δαςκάλουσ.
 Οι Σάξεισ Τποδοχισ για τα ξενόγλωςςα παιδιά δεν λειτουργοφν, με αποτζλεςμα να
ζχουμε πολφ ςυχνά το φαινόμενο τθσ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων από παιδιά
που δεν καταλαβαίνουν ελλθνικά.
 Η Β’ και Γϋ ανάκεςθ δθμιουργεί ςοβαρζσ δυςλειτουργίεσ ςτθν διδαςκαλία των
μακθμάτων, όταν πχ. μία κακθγιτρια Αγγλικϊν καλείται να διδάξει Ιςτορία.
 Τόςο ςτο Νθπιαγωγείο όςο και ςτο Δθμοτικό, υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα με τθν
ςίτιςθ των παιδιϊν, λόγω ζλλειψθσ αφενόσ μεν κατάλλθλου περιβάλλοντοσ
(τραπεηαρίεσ, πιατικά και κουηίνεσ) αφετζρου δε τραπεηοκόμων.
 Ο κακαριςμόσ και θ φφλαξθ των χϊρων των ςχολείων ζχει ανατεκεί ςτουσ Διμουσ
και υπολειτουργεί μζςα από 8μθνεσ και 10μθνεσ ςυμβάςεισ κακαριςμοφ
αικουςϊν ι φφλαξθσ, με αποτζλεςμα τα ςχολεία μασ να είναι βρϊμικα και
αναςφαλι.
 Η ςυντιρθςθ των χολικϊν Κτιρίων ζχει και αυτι ανατεκεί ςτουσ Διμουσ, χωρίσ
τθν κατάλλθλθ χρθματοδότθςθ, με αποτζλεςμα να γίνεται μάκθμα ςε τάξεισ

άβαφεσ, να υπολειτουργοφν εργαςτιρια και να υπάρχουν επικίνδυνεσ καταςκευζσ
ςτουσ αφλειουσ χϊρουσ.
 Καινοφργια χολεία καταςκευάηονται με ΔΙΣ και παραδίδονται χωρίσ κανζναν
εξοπλιςμό, ενϊ ο εργολάβοσ είναι «πάνω» από τον διευκυντι του Σχολείου. Το δε
κόςτοσ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ είναι 3 και 4 φορζσ ακριβότερο από το
κανονικό.
 Τα ξενόγλωςςα βιβλία του Λυκείου, δεν διατίκενται δωρεάν και πλθρϊνονται από
τουσ γονείσ των μακθτϊν.
Σε όλα τα παραπάνω, το ΤΠΕΠΘ δεν ανζλαβε καμία δζςμευςθ, καλυπτόμενο πίςω
από τθν ζλλειψθ πιςτϊςεων, τθν ίδια ςτιγμι που ο πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ υπογράφει
ςυμφωνίεσ 2.5 δισ για τα F16 και παίρνει τα εφςθμα για το πόςο καλι Νατοϊκι χϊρα
είμαςτε, δίνοντασ κάκε χρόνο το 2% από το ΑΕΠ ςτο ΝΑΣΟ.
Συνάδελφοι Γονείσ, δεν πάει άλλο. Χρειάηεται αποφαςιςτικι και μαηικι
αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ πολιτικισ. Μποροφμε και πρζπει να τθν ανατρζψουμε,
ςυςπειρωμζνοι ςτουσ Συλλόγουσ και ςτισ Ενϊςεισ μασ, οργανϊνοντασ και ςυμμετζχοντασ
ςε κινθτοποιιςεισ με ςκοπό τθν υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν μασ.
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΔΕΤΣΕΡΑ 30 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΣΙ 12.00 π.μ. ΣΑ ΠΡΟΠΤΛΑΙΑ,
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ ΣΟ ΠΑΜΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ
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