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ΣΙ 10 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 
 
 

Συνάδελφοι – ςεσ, 
Σε λίγεσ θμζρεσ κλείνουν 7 μινεσ από τθν εκλογοαπολογιςτικι  Συνζλευςι μασ,  που είχε γίνει τθν 
Κυριακι 24 Μαΐου  του 2015.  
 
Το Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ ςασ καλωςορίηει ςτθ ςθμερινι μασ ςυνάντθςθ με τα Δ.Σ. των Ενϊςεων 
των Διμων και τουσ εκλεγμζνουσ ςφνεδρουσ ςτθν Ομοςπονδία μασ. Να ευχθκοφμε ςε όλουσ και 
όλεσ χρόνια πολλά και καλι χρονιά. 
Εκτιμοφμε ότι θ καλι χρονιά δεν κα ζρκει μόνο με ευχζσ αλλά με Αγϊνεσ για ζνα αφριο χωρίσ 
κρίςεισ, πολζμουσ, και με δικι μασ προςπάκεια  να επιδιϊξουμε να παίξουμε όςο το δυνατόν 
καλφτερα το ρόλο μασ, που δεν είναι άλλοσ από τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ μόρφωςθ των 
παιδιϊν μασ. Αυτό είναι και το κζμα μασ, ςτθ ςθμερινι ςυηιτθςθ που κα κάνουμε. 
Στθ ςυηιτθςθ που κα κάνουμε ςιμερα πάνω ςτο κζμα μασ, ποιοσ είναι ο ρόλοσ των γονιϊν ςτθ 
μόρφωςθ των παιδιϊν του, κζλουμε να ζρκει εμπειρία από τθ δράςθ των Ενϊςεων από τθν  αρχι  
τθσ ςχολικισ χρονιάσ, πάνω ςτα προβλιματα, ςε τι κατάςταςθ βριςκόμαςτε ςιμερα, πϊσ 
παλζψαμε αυτά τα προβλιματα, τι αποτελζςματα είχαμε και τι κα κάνουμε το επόμενο διάςτθμα. 
Επίςθσ να γίνει κριτικι και να ακουςτοφν εκτιμιςεισ, απόψεισ, ιδζεσ, ςυμπεράςματα, διαπιςτϊςεισ 
για τθ δουλειά μασ. 
 
Θ φετινι χρονιά άρχιςε με οξυμζνα προβλιματα από το Σεπτζμβρθ. Κενά εκπαιδευτικϊν, 
απολφςεισ κακαριςτριϊν, κατάργθςθ ςχολικϊν φυλάκων, ανυπαρξία ςχολικϊν τροχονόμων και 
τραπεηοκόμων. Τεράςτια κενά ςτο ολοιμερο, ανεπάρκεια ςτθ μεταφορά. Σοβαρά προβλιματα 
υποςιτιςμοφ των παιδιϊν χωρίσ βιβλιάρια υγείασ, τμιματα με 28-30 μακθτζσ ανά τάξθ, με 
κτιριακζσ υποδομζσ ανεπαρκείσ και χωρίσ ςυντιρθςθ μζςα ςτο καλοκαίρι, με ανάγκεσ για 
ενιςχυτικι διδαςκαλία, με πρόςτιμα ςε ςυλλόγουσ γονζων από τθν εφορία και με τρομοκρατία και 
αςτυνόμευςθ αρκετϊν διευκυντϊν απζναντι ςτα παιδιά. 
Πλα τα παραπάνω φυςικά ςχετίηονται με τθν υποχρθματοδότθςθ και από το κράτοσ και από τουσ 
Διμουσ.. 
Σε αυτι τθν κατάςταςθ που κυριαρχεί ςτα ςχολεία ζρχεται να προςτεκεί και αυτό που βιϊνουμε 
κακθμερινά ςτισ οικογζνειζσ μασ, μζςα ςτο ςπίτι μασ. Μείωςθ μιςκϊν, ανεργία να κερίηει, 
απλιρωτθ εργαςία, αφξθςθ φορολογίασ ςε άμεςουσ και ζμμεςουσ φόρουσ. Αποτζλεςμα των 
παραπάνω είναι οι οικογζνειεσ να κινδυνεφουν να χάςουν τθν κατοικία τουσ, αφοφ δεν μποροφν να 
ανταπεξζλκουν ςτα δάνεια, μθ ζχοντασ να πλθρϊςουν τισ δόςεισ, τα φροντιςτιρια, τον ΕΝΦΙΑ, τα 
νοίκια, τθ ΔΕΘ, το τθλζφωνο, το νερό, τθ κζρμανςθ, το φαγθτό, τθν εφορία, τα φάρμακα, ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν, ςχολικά είδθ και πολλά άλλα. 
 
Γι’ αυτι τθν κατάςταςθ που ζχουμε ςιμερα θ ευκφνθ τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ και των 
προθγοφμενων είναι μεγάλθ. Αυτι τθν αντιλαϊκι πολιτικι ενάντια ςε εμάσ και τα παιδιά μασ, τθν 
κάνουν ςυνειδθτά και όχι από ανικανότθτα. 
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Ραρακζτουμε τισ διατάξεισ του 3ου μνθμονίου που ψθφίςτθκε από τθ βουλι των Ελλινων ( με τισ 
ψιφουσ των κομμάτων ΣΥΙΗΑ – ΑΝΕΛ, Ν.Δ., ΡΟΤΑΜΙ, ΡΑ.ΣΟ.Κ), ςτισ 11 Αυγοφςτου 2015 και 
προβλζπεται να εφαρμοςτοφν ςτθν εκπαίδευςθ. 
 
Το 3ο μνθμόνιο προβλζπει για τθν εκπαίδευςθ τθν υλοποίθςθ των πιο αντιδραςτικϊν, αντιλαϊκϊν 
μζτρων  και αναδιαρκρϊςεων που αποτυπϊκθκαν ςτα ντοκουμζντα ΟΟΣΑ και τθσ Ε.Ε. 
 

Οι μνθμονιακζσ προτεραιότθτεσ τθ φετινι χρονιά  2015 – 2016 
 
Μείωςθ του κόςτουσ τθσ εκπαίδευςθσ και λιτότθτα ςε όλα τα επίπεδα. 
Αξιολόγθςθ όλων των παραγόντων τθσ, ςε ςφνδεςθ με επιδόςεισ αποτελεςματικότθτασ και 
μιςκοφσ. 
Μακθτεία, δθλαδι τηάμπα εργαςία για τθν πλειοψθφία των αποφοίτων τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ. 
Επιχειρθματικότθτα, δθλαδι υποταγι ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και των εργοδοτϊν από τα 
προγράμματα τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ μζχρι τθν ζρευνα και τα προγράμματα των 
Ρανεπιςτθμίων. 
 
Τα μζτρα που αφοροφν τισ παραπάνω δεςμεφςεισ περιγράφονται με τον τίτλο: 
«Αγορά Εργαςίασ και Ανθρϊπινο Κεφάλαιο». 
Θ εφαρμογι τουσ κα ξεκινιςει με βάςθ τα νομοκετιματα των προθγοφμενων κυβερνιςεων: Το 
αντιδραςτικό «νζο Σχολείο» τθσ Διαμαντοποφλου, αναφζρεται ρθτά ωσ ςθμείο αναφοράσ! Το ίδιο 
και ο νόμοσ 4186/2015 του Αρβανιτόπουλου. 
Οι λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθν ζκκεςθ του ΟΟΣΑ του 2011 τισ «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» τθσ 
Ε.Ε. και των χωρϊν του ΟΟΣΑ και τισ προχποκζςεισ αξιοποίθςθσ του ΕΣΡΑ. Πλα αυτά κα 
ςυνοψιςτοφν ζωσ το Μάιο του 2016, με τθ βοικεια «ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων» των 
διεκνϊν οργανιςμϊν ςε νζο Επικαιροποιημζνο εκπαιδευτικό ςχζδιο Δράςησ. 
 
Εμείσ ωσ Ομοςπονδία λζγαμε μζςα από τα Συνζδριά μασ, ότι θ βάρβαρθ αντιλαϊκι πολιτικι κα 
ςυνεχιςτεί και ασ μασ ζλεγαν ότι θ ςθμερινι κυβζρνθςθ δεν είναι ςαν τισ άλλεσ και 
διαπραγματεφεται «ςκλθρά», ςτθν πρόςφατθ εκλογοαπολογιςτικι ςυνζλευςθ το Μάιο.   
 
Για αυτό και από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ δεν κακίςαμε με ςταυρωμζνα χζρια, πιραμε 
ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ.  
Στείλαμε μινυμα ότι είμαςτε αποφαςιςμζνοι να μθν ςυμβιβαςτοφμε με όλα αυτά τα προβλιματα 
που αντιμετωπίηουμε μζςα και ζξω από τα ςχολεία. Δεν κα ςυμβιβαςτοφμε με τθ ηωι που μασ ζχει 
ετοιμάςει θ Ε.Ε. και οι κυβερνιςεισ τθσ. Δεν κα κάτςουμε ςτα «αυγά μασ» εμείσ, τα παιδιά μασ και 
οι εκπαιδευτικοί. Θα παλζψουμε για το ςχολείο και τθ ηωι που μασ αξίηει. 
Ρροςπακιςαμε να ανοίξουμε ςυηιτθςθ ςυλλογικι δράςθ με Ενϊςεισ, ςχολεία, με ςυντονιςμό, με 
πρωτοβουλίεσ, με κινθτοποιιςεισ. 
Ζτςι ζκαναν ποδαρικό ςτθ νζα χρονιά χιλιάδεσ μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοί από δεκάδεσ –
εκατοντάδεσ ςχολεία ςε όλο το λεκανοπζδιο κορυφϊνοντασ τον Αγϊνα τουσ, ςτθν πορεία τθσ 2 
Νοζμβρθ, που ιταν από τισ μεγαλφτερεσ και πιο δυναμικζσ των τελευταίων χρόνων. 
Συγκεκριμζνα απ τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ζωσ τϊρα κάναμε τισ παρακάτω ενζργειεσ. 
 
Επικεντρϊςαμε ςτθ μεταφορά με ενθμζρωςθ από περιφζρεια, κατορκϊνοντασ να ζχουμε 
καλφτερθ εξζλιξθ από πζρςι. Αν και οι μεταφορζσ είναι ςτον αζρα με τισ ςυμβάςεισ, από αρχζσ του 
χρόνου 2016. 
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Σθκϊςαμε το κζμα των κενϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, με παράςταςθ διαμαρτυρίασ τθν Τετάρτθ 
13/10/2015 ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, βάηοντασ όλθ τθν ατηζντα. Είχε ςυμμετοχι από το 85% των 
Ενϊςεων. 
 
Ηθτιςαμε από τισ Ενϊςεισ και τα ςχολεία να ςυνεδριάςουν τα Δ.Σ να γίνουν Γ.Σ. και να 
καταγράψουν τα προβλιματα. Να απευκυνκοφν τοπικά ςτισ περιφζρειεσ. 
 
Ζγινε προςπάκεια να ςυνεδριάςουν οι 6 υποπεριφζρειεσ που ζχουμε ορίςει. 
 
Απευκυνκικαμε ςε όλεσ τισ Ενϊςεισ, να φζρει θ κακεμία ξεχωριςτά ςτο  Δ.Σ του Διμου τθσ, τα 
κζματα τθσ παιδείασ και να πιζςει για τθν υποχρθματοδότθςθ, τισ κακαρίςτριεσ, ςχολικοφσ 
φφλακεσ, ςχολικοφσ τροχονόμουσ, Τραπεηοκόμουσ. 
 
Κάλεςμα προσ τισ Ενϊςεισ για εκδθλϊςεισ με γιορτζσ 28θσ Οκτωβρίου, 17θ Νοεμβρίου Ρολυτεχνείο. 
Για να απαντιςουμε ςτο φαςιςτικό, ναηιςτικό δθλθτιριο τθσ ΧΑ που ςπζρνει ςτθ ςυνείδθςθ των 
παιδιϊν μασ, διαςτρεβλϊνοντασ τθν ιςτορικι αλικεια. 
 
Καλζςαμε γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ για οργάνωςθ ςυμμετοχισ ςτισ 2 πανελλαδικζσ 
απεργίεσ 12 Νοζμβρθ και 3 Δεκζμβρθ. 
 
Συμπαραςτακικαμε ςτισ κινθτοποιιςεισ μακθτϊν, ςε Τοπικό επίπεδο, με προβλιματα 
αυταρχιςμοφ από διευκυντζσ, αςτυνομία, απειλζσ για ειςαγγελείσ κά. 
 
Συμμετείχαμε με τθν ΑΣΓΜΕ ςε ςυνάντθςθ με τα κόμματα, εκτόσ ΧΑ, για ανάδειξθ του ηθτιματοσ 
επιβολισ ΦΡΑ ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ κακϊσ και το ΦΡΑ ςτουσ ςυλλόγουσ. 
 
Οργανϊςαμε τθν κινθτοποίθςθ ςτισ 2 Νοεμβρίου και πορεία ςτθ βουλι με μουςικά και 
καλλιτεχνικά, μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ. 
 
16/12/2015 Ραράςταςθ – ςυνάντθςθ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ. 
 
Στακικαμε αλλθλζγγυοι ςτουσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ καλϊντασ Ενϊςεισ, Συλλόγουσ να 
δείξουν τθν αλλθλεγγφθ τουσ, μαηεφοντασ τρόφιμα και ρουχιςμό. Ακόμα κάνοντασ εκδθλϊςεισ με 
ηωγραφικι για τθν Ειρινθ. Επίςθσ είχαμε επιςκζψεισ με ακλθτικοφσ αγϊνεσ με τα 
προςφυγόπουλα. Θ παραπάνω ενζργειά μασ, είχε μεγαλφτερθ επιτυχία από τισ προςδοκίεσ μασ. 
 
Ηθτιςαμε να γίνουν ςυναντιςεισ Ενϊςεων με μακθτικά ςυμβοφλια  και κατά τόπουσ ΕΛΜΕ και 
Συλλόγουσ Δαςκάλων για καλφτερο ςυντονιςμό δράςθσ. Επίςθσ οι γονείσ να βοθκιςουν ςτισ 
εκλογικζσ διαδικαςίεσ των μακθτϊν. 
 
Τα Δ.Σ ιταν τακτικά.  
 
Συνάδελφοι-ςεσ, 
Κάναμε μία προςπάκεια φζτοσ, πιςτεφουμε καλφτερθ από άλλεσ χρονιζσ. Πμωσ δεν φτάνει, δεν 
είμαςτε ευχαριςτθμζνοι με τισ απαιτιςεισ των καιρϊν. Ξζρουμε ότι δεν εξαρτϊνται όλα από το Δ.Σ. 
τθσ Ομοςπονδίασ. Δφναμι μασ, είναι οι Ενϊςεισ και τα ςχολεία. Αυτοί είναι τα ποδάρια μασ και τα 
αυτιά μασ, για το τι γίνεται μζςα ςτα ςχολεία και αυτοί ζχουν ςιμερα το λόγο ςτθ ςθμερινι μασ 
δουλειά.  
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Οπωςδιποτε όμωσ, θ δουλειά μασ, πρζπει να αναβακμιςτεί και αυτό πρζπει να επιδιϊξουμε 
ςιμερα. Σε μερικά προβλιματα κζλουμε να ςτακοφμε ειςθγθτικά. Θζτουμε ωσ ηθτιματα για τθν 
ςθμερινι μασ ςυηιτθςθ και απόφαςθ το γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ςφλλογοι βάηουν 
χριματα από το Ταμείο τουσ ι κάνουν εράνουσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ των ςχολείων ςε 
κτθριακζσ υποδομζσ και επιςκευζσ. Δίνουν χριματα για να πλθρϊςουν τραπεηοκόμο να ηεςταίνει 
και να ςερβίρει το φαγθτό ςτο ολοιμερο. Ρλθρϊνουν χριματα για αναλϊςιμα υλικά (χαρτί Α4, 
μολφβια, μπογιζσ κά.). Βάηουν λεφτά για να καλφψουν ελλείψεισ από υλικά κακαριςμοφ, φζρνουν 
μεταχειριςμζνα κομπιοφτερ για ανάγκεσ εργαςτθρίων, πλθρϊνουν φωτοτυπικά, αντικαταςτοφν και 
ζνα λειψό δϊρο Χριςτουγζννων  ακόμα για εργαηόμενουσ που είναι απλιρωτοι. Φτάςαμε ςε 
ςθμείο να βάηουμε και χριματα για πετρζλαιο ακόμα. 
Με λίγα λόγια οι αρμοδιότθτεσ χρθματοδότθςθσ από Διμο και Κράτοσ αντικακίςτανται από τθν 
τςζπθ των γονιϊν. 
Εδϊ πρζπει να ανοίξει ζνασ διάλογοσ μζςα ςε όλα τα ςχολεία, με ενθμζρωςθ – ςυηιτθςθ. 

● Οι παραπάνω ενζργειεσ λφνουν το πρόβλθμα; 

● Είναι αυτό ςτο ρόλο των Συλλόγων; 

● Ανεξαρτιτωσ αν υπάρχει πρόκεςθ ι όχι να αντικαταςτιςουμε τθν ευκφνθ τθσ πολιτείασ, τελικά 
κα βροφμε άκρθ; Αυτόσ είναι ο ρόλοσ των Συλλόγων; 

● Στο δίλλθμα ότι θ παιδεία πρζπει να παραμείνει δικαίωμα για όλουσ και όχι εμπόρευμα, ςε ποιο 
μζροσ, ςε ποια πλευρά ςτζκονται οι παραπάνω ενζργειζσ μασ; 
 
Εμείσ ςαν Ομοςπονδία πιςτεφουμε πωσ ο ρόλοσ των γονιϊν είναι να διεκδικοφν αυτά που μασ 
ανικουν. 
Τθ διαπίςτωςι μασ αυτι, τθ ςτθρίηουμε βλζποντασ τισ περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό, τθν 
υποχρθματοδότθςθ από Διμουσ, το 3ο μνθμόνιο που ζρχεται ςυνζχεια των 2 προθγοφμενων. 

 
Το πρόβλθμα των Ναρκωτικϊν. 

 Το επόμενο διάςτθμα θ Ομοςπονδία Γονζων Αττικισ δεν μπορεί να μείνει απακισ ςε ζνα 
τόςο οξυμζνο πρόβλθμα.   
Θεωροφμε, ότι και λόγω κρίςθσ τα ναρκωτικά παίρνουν μεγάλεσ διαςτάςεισ μζςα ςτθ νεολαία, ςτα 
παιδιά μασ. Σε μια περίοδο που θ ανεργία κερίηει, που αντί για μιςκό παίρνουμε ψίχουλα, που το 
δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ, ςτθν υγεία, ςτον πολιτιςμό και τον Ακλθτιςμό χτυπιζται, ςε μια περίοδο 
που και θ ςθμερινι ςυγκυβζρνθςθ εφαρμόηει νζα ςυμφωνία μνθμόνιο τςακίηοντασ τα δικαιϊματά 
μασ και των παιδιϊν μασ, καλλιεργείται ζντεχνα ο διαχωριςμόσ των ναρκωτικϊν και νομιμοποίθςι 
τουσ.  
Καλοφμε κάκε γονιό, μακθτι, εκπαιδευτικό να ςκεφτεί ποιουσ βολεφει να ψάχνουμε τθ λφςθ ςτθ 
φυγι, αφινοντασ απείραχτεσ τισ αιτίεσ που γεννοφν όςο ηοφμε ςιμερα. 

Στα πλαίςια αυτά προτείνουμε: 

 Εξάμθνθ καμπάνια μεταξφ Ιανουαρίου – Ιουνίου. 

 Θμερίδα για τα Ναρκωτικά μαηί με το ΕΣΥΝ με επιςτιμονεσ, ςε αίκουςα ςτο Διμο Ακινασ 
μζςα ςτο Φεβρουάριο. 

 Τα υλικά από αυτι τθν θμερίδα να πάνε προσ τισ Ενϊςεισ με βοικεια ομιλθτϊν ειδικϊν για 
εκδθλϊςεισ από Γονείσ – Μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ με πρωτοβουλία των Ενϊςεων. 

 Να βγει μία αφίςα τθσ Ομοςπονδίασ. 
 

Ταυτόχρονα με τισ εκδθλϊςεισ για τα ναρκωτικά να αναπτφξουμε τοπικά τισ διεκδικιςεισ για 
πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτον Ακλθτιςμό και Ρολιτιςμό. Σε αυτό μποροφν να ςυμβάλλουν οι 
υποδομζσ των Διμων.  
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ  
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Στινουμε μπλόκο ςτουσ φαςίςτεσ τθσ ΧΑ μζςα ςε κάκε ςχολείο, που προςπακεί να μπολιάςει τα 
μυαλά των παιδιϊν μασ με το δθλθτιριό του.  
Να αναδείξουμε ςτθ νεολαία τθν ιςτορικι αλικεια για το Βϋπαγκόςμιο πόλεμο, τα εγκλιματα που 
διζπραξαν οι Ναηί και οι ντόπιοι ςυνεργάτεσ τουσ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ, τισ κυςίεσ που 
κατζβαλλε ο Ελλθνικόσ λαόσ για τθν ιττα του φαςιςμοφ – ναηιςμοφ, τθν Αντιφαςιςτικι νίκθ ςτισ 9 
Μάθ του 1945. 
 
Να αντιπαλζψουνε ςκεναρά τθν ανιςτόρθτθ εξίςωςθ του φαςιςμοφ – ναηιςμοφ με το ςοςιαλιςμό – 
κομμουνιςμό. Αυτόσ είναι ο δρόμοσ για να θττθκεί οριςτικά και τελεςίδικα ο φαςιςμόσ και τα κάκε 
είδουσ πολιτικά μορφϊματα όπωσ θ ΧΑ κ.ά. 
Αυτό να γίνει μζςα ςτα ςχολεία με εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ,video, ταινίεσ, διαλζξεισ κά. 
 
Συνάδελφοι –ςεσ, 
 
Σιμερα θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία ζχουν φτάςει ςε πρωτοφανι επίπεδα. Υπάρχουν όλεσ οι 
δυνατότθτεσ για να ηοφμε πολφ καλφτερα. Πμωσ το ςθμερινό ςφςτθμα δεν ζχει κριτιριο το πϊσ κα 
ικανοποιιςουμε τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ, που μία από αυτζσ είναι και θ καλφτερθ μόρφωςθ των 
παιδιϊν μασ. 
Οι γονείσ ζχουμε ανάγκθ από ζνα ςχολείο που κα μορφϊνει πολφπλευρα και ουςιαςτικά όλα τα 
παιδιά, που δεν κα κοιτάει τισ οικογζνειεσ ςτθν τςζπθ. 
 
Ζνα ςχολείο που κα μακαίνει ςτουσ μακθτζσ τθν αλικεια, να κατανοοφν τι ςυμβαίνει γφρω τουσ, 
ςτθ φφςθ και τθν κοινωνία. Ρου κα βοθκάει τα παιδιά μασ να αναπτφςςουν τα ενδιαφζροντα και 
τισ κλίςεισ τουσ και να αντιμετωπίηουν δθμιουργικά τθ ηωι και τθ δουλειά τουσ, όποιο επάγγελμα 
και αν επιλζξουν. 
Θα τουσ κάνει ικανοφσ να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ. 
 
Ζχουμε ανάγκθ από ζνα ενιαίο 12χρονο ςχολείο που κα βλζπει τον κάκε μακθτι ωσ μία νζα 
προςωπικότθτα που ωριμάηοντασ κα μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ με τθ 
δουλειά του. Γι’ αυτό και το ςχολείο αυτό, κα παρζχει δωρεάν ότι χρειάηεται ζνασ μακθτισ για να 
αποκτιςει ολόπλευρθ μόρφωςθ, βιβλία, υποδομζσ, εργαςτιρια και κα λαμβάνει υπόψθ του, τισ 
ανάγκεσ των μακθτϊν για πρόςβαςθ ςτον ακλθτιςμό και τον πολιτιςμό. 
 
Οι γονείσ παλεφουμε για το ςχολείο που ζχουν ανάγκθ τα παιδιά μασ, για το ςφνολο τθσ ηωισ τουσ, 
για να μποροφμε και εμείσ και αυτά όχι απλά να ονειρευόμαςτε αλλά για να μπορζςουμε να 
ηιςουμε όπωσ μασ αξίηει τον 21ο αιϊνα. 
 
Σε αυτό τον Αγϊνα δεν είμαςτε μόνοι μασ. Είμαςτε μαηί με τα παιδιά μασ, με τουσ εργαηόμενουσ, 
με τουσ αγωνιςτζσ εκπαιδευτικοφσ που νοιάηονται πραγματικά για τθ μόρφωςθ και το μζλλον  των 
παιδιϊν μασ, και όλουσ όςουσ αγωνίηονται ςιμερα ενάντια ςτθν πολιτικι που τςακίηει το δικαίωμα 
όλου του λαοφ και των παιδιϊν μασ, ςτθ μόρφωςθ, ςτθ δουλειά, ςτθ ηωι με δικαιϊματα. 
 

ΔΙΕΚΔIΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ: 
 

Όχι ςτο «νζο ςχολείο», τησ κατηγοριοποίηςησ και τησ αποκζντρωςησ.  ΕΝΙΑΙΟ Δωδεκάχρονο 
Τποχρεωτικό ςχολείο με ςκοπό τθν ολόπλευρθ γνϊςθ  και καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ κάκε 
νζου πριν  τθν επαγγελματικι επιλογι. Κανζνα παιδί πριν από τα 18 του, χρόνια ζξω από τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Κατάργθςθ τθσ μακθτείασ και τθσ παιδικισ εργαςίασ. 
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Ζκτακτη χρηματοδότηςη από τον κρατικό προχπολογιςμό για ουςιαςτικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ, 
ΔΩΡΕΑΝ, ΔΗΜΟΙΟ ςχολείο. ΟΥΤΕ 1 €ΥΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΣΕΡΘ ΜΑΣ. Κατάργθςθ ΦΡΑ ςτισ αγορζσ των 
ςχολικϊν Επιτροπϊν. ΔΩΕΑΝ κζρμανςθ, φωσ, νερό, τθλζφωνο, για τα ςχολεία. Διαγραφι των 
οφειλϊν των ΔΕΚΟ. 
 
Μαηικοί διοριςμοί μόνιμου επιςτθμονικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ. 
 
Καμία κατάργηςη – ςυγχϊνευςη ςχολικϊν μονάδων. Καμία τάξθ πάνω από 15 μακθτζσ για 
νθπιαγωγείο και αϋ,βϋΔθμοτικοφ και 20 μακθτζσ ανά τάξθ ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ. 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ από ενιαίο Δημόςιο φορζα. 
 
Καμία επιχειρηματική δράςη μζςα ςτα ςχολεία. Καμία παραχϊρθςθ ςχολικοφ χϊρου για τζτοιο 
ςκοπό. 
 
Άμεςη ανζγερςη νζων ςφγχρονων ςχολείων και παιδικϊν ςταθμϊν από δθμόςιο φορζα που κα 
ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ. ΑΜΕΣΘ, ΕΚΤΑΚΤΘ ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ςε υποδομζσ και ζργα, 
ζκδοςθ των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν καταλλθλότθτασ. 
 
Δωρεάν δίχρονη υποχρεωτική προςχολική αγωγή μζςα από κρατικό αναβακμιςμζνο δθμόςιο 
ςφςτθμα παιδικϊν κζντρων. 
 
Δημόςιεσ και Δωρεάν Επαγγελματικζσ χολζσ που κα παρζχουν πτυχίο με επαγγελματικι 
επάρκεια και Ενιαία Ανϊτατη Εκπαίδευςη, αποκλειςτικά Δημόςια και Δωρεάν, που κα δίνει 
πτυχία με επιςτθμονικι αξία για εργαςία και ηωι με δικαιϊματα. 
 
Μζτρα ανακοφφιςησ για τουσ άνεργουσ γονείσ.
Μίνι γεφμα για όλα τα παιδιά και Δωρεάν ςίτιςη για τα μικρά παιδιά των πιο αδφναμων 
οικογενειϊν, με ευκφνθ του κράτουσ. 
 
Δωρεάν περίθαλψη, εξζταςη και εμβολιαςμοί για όλα τα παιδιά από κρατικό φορζα. 
 
Δωρεάν αθλοπαιδείεσ, καταςκηνϊςεισ και πολιτιςτικζσ δράςεισ για όλα τα παιδιά. 


