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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 
Αγαπητά μασ παιδιά, γονείσ και εκπαιδευτικοί, 

Ευχόμαςτε ςε όλουσ καλή ςχολική χρονιά και καλή δφναμη. 

Θα είναι μια δφςκολθ χρονιά με τισ περιςςότερεσ οικογζνειεσ να μαςτίηονται από τθν 
ανεργία, τθ φορολθςτεία, τθ φτϊχεια και το Υπουργείο Παιδείασ να περνάει αλλαγζσ ςτα ςχολεία 
κατ’ εντολι τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 

Είναι πρόκλθςθ και υποκριςία, θ κυβζρνθςθ 

 Από τθ μια να υπόςχεται 20.000 μονίμουσ διοριςμοφσ για να καλφψει τα κενά ςτα ςχολεία 
και από τθν άλλθ με Υπουργικζσ αποφάςεισ, Τροπολογίεσ για το Ολοιμερο Δθμοτικό και 
Νθπιαγωγείο, τθν Ειδικι Αγωγι, το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα, επιδιϊκει να «εξαφανίςει» τισ 
ανάγκεσ ςε εκπαιδευτικοφσ και να «εμφανίςει» ότι υπάρχουν πλεονάςματα.  

 Να καμϊνεται ότι νοιάηεται ϊςτε όλα τα παιδιά να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο 
ολοιμερο ςχολείο και τθν ίδια ϊρα να βάηει όρουσ και προχποκζςεισ για τουσ γονείσ. 

 Να ανοίγουν τα ςχολεία χωρίσ να ζχουν γίνει οι απαραίτθτεσ επιςκευζσ μζςα ςτο καλοκαίρι 
αφοφ τα κονδφλια κακυςτζρθςαν για άλλθ μια χρονιά να πάνε ςτουσ Διμουσ. 

 Να καταργεί δικζςια Νθπιαγωγεία με λιγότερα από 14 νιπια που ςθμαίνει ςυμπτφξεισ 
νθπιακϊν τμθμάτων αλλά και κλείςιμο νθπιαγωγείων. Για τα χιλιάδεσ προνιπια που κάκε 
χρόνο μζνουν ζξω από τθν εκπαίδευςθ οφτε λόγοσ. 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Αυτά είναι μερικά από τα προβλιματα. Καλοφμε τον κάκε Σφλλογο, τον κάκε γονιό να βρίςκεται ςε 
αγωνιςτικι ετοιμότθτα για μθ μείνει αναπάντθτο κανζνα πρόβλθμα ςτα ςχολεία. Να γίνει το 
αποκοφμπι τθσ οικογζνειασ που δοκιμάηεται, να υπεραςπιςτεί το δικαίωμα όλων των παιδιϊν ςτθ 
δωρεάν εκπαίδευςθ. Να γίνει πολζμιοσ τθσ λογικισ «βάηω το χζρι ςτθ τςζπθ για να ςωκεί το 
ςχολείο» ι «ο ςϊηων εαυτόν ςωκιτω». Να ςτθρίξει και να οργανϊςει τον αγϊνα για να 
προςτατευτεί θ λαϊκι οικογζνεια, να γίνει το παράδειγμα του ςυλλογικοφ αγϊνα. Άλλωςτε με 
αγϊνα, πίεςθ και επιμονι όλων μασ διεκδικιςαμε από τθν Περιφζρεια και τον ΟΣΚ να δοκοφν 
κονδφλια για τθν επιςκευι των ςχολείων μασ. Με επίμονο αγϊνα δεκαετιϊν του λαοφ τθσ 
Καιςαριανισ το Σκοπευτιριο παραχωρείται ςτο Διμο για 40 χρόνια.  

 Τίποτα δεν μασ χαρίηεται , όλα κατακτώνται.  

Καλι Αγωνιςτικι και Δθμιουργικι ςχολικι χρονιά 
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