
Ανακοινώσεις Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων 5ης ΔΚ Αθήνας 

Α. Συμμετοχή στην κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Αττικής 

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας 

συνυπογράφει την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας 

Αττικής και καλεί τα μέλη της στη συγκέντρωση που θα γίνει την Σετάρτη 14/10/2015 

στις 17.00 στο Τπουργείο Παιδείας προκειμένου να απαιτήσουμε: 

- Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς, μόνιμους διορισμούς 

εδώ και τώρα 

- Άμεση πρόσληψη των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων 

ένταξης 

- Κάλυψη όλων των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για να ξεκινήσει η λειτουργία του 

ολοήμερου σχολείου 

- Διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών προς τις ΔΕΚΟ 

- Απαλλαγή ΥΠΑ για τις σχολικές επιτροπές. Κατάργηση του ΥΠΑ για τα φροντιστήρια 

και τα είδη πρώτης ανάγκης για τις λαϊκές οικογένειες 

- Άμεση διασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς προς και από τα σχολεία τους. Δωρεάν 

μεταφορά όλων τα μαθητών-φοιτητών με τα ΜΜΜ 

- Άμεση πληρωμή των καθαριστριών και μόνιμη επίλυση του ζητήματος της 

καθαριότητας στα σχολεία με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

Β. Συνδιοργάνωση μαθημάτων Αλληλεγγύης 

Η ΕΝΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΗ 5ης ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑ και η Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας διοργανώνουν για τέταρτη συνεχή σχολική 

χρονιά μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

μαθήματα έμπρακτης αλληλεγγύης.  

Με δεδομένο ότι η σημερινή κατάσταση της κρίσης της κοινωνίας μας με όλες τις 

επιπτώσεις της στην καθημερινή μας επιβίωση αναπαράγει και αυξάνει την κοινωνική 

ανισότητα εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου 

και των υποστηρικτικών του δομών. Σα μαθήματα αλληλεγγύης  είναι βοηθητική 

διδασκαλία από εθελοντές εκπαιδευτικούς για όσους μαθητές και μαθήτριες αδυνατούν 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου και οι γονείς τους δεν μπορούν να τους 

στηρίξουν. 

Καλούμε όλους τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων όλους τους γονείς να στηρίξουν 

την προσπάθεια μας. 

Σα μαθήματα θα στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα ΓΚΡΑΒΑ. Σα μαθήματα που θα 

διδάσκονται οι μαθητές είναι Μαθηματικά, Γλώσσα, Αρχαία, Υυσική, Φημεία, από τις 

τάξεις Β και Γ γυμνασίου και Α και Β λυκείου. 

Οι εγγραφές φέτος θα γίνονται με προσέλευση του γονέα και του μαθητή από την Δευτέρα 

12/10/2015 μέχρι και την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 18:00-20:00. στα γραφεία 

της Γ΄ ΕΛΜΕ και Ένωσης Γονέων της 5ΔΚΔΑ Σαϋγέτου 60 στην ΓΚΡΑΒΑ. 

Εκεί θα παραλάβετε το πλήρες πρόγραμμα λειτουργίας των μαθημάτων, τον κανονισμό 

λειτουργίας και θα συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση. Μετά τις εγγραφές θα 



καταγραφούν οι μαθητές και τα στοιχεία τους, θα χωριστούν σε τμήματα, και θα σας 

ενημερώσουμε για την έναρξη των μαθημάτων. 

Η βοήθεια σας στην γραμματειακή υποστήριξη των μαθημάτων αλληλεγγύης είναι 

πολύτιμη. 

Γ. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες του Παλαί στο Γαλάτσι 

Οι πόλεμοι, οι οικονομικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές αιτίες τους, έφεραν 

στη γειτονιά μας βασανισμένους και φοβισμένους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες και 

κυρίως παιδιά. Η Ανατολή για μια ακόμη φορά ματώνει και διώχνει τα παιδιά της. τον 

τόπο αυτό που πάντα υποδέχεται τους ξεριζωμένους της Ανατολής καλούμαστε για μια 

ακόμη φορά να γίνουμε αρωγοί και αλληλέγγυοι σε όσους ψάχνουν να βρουν εδώ και σε 

όλη την Ευρώπη τη γαλήνη, την ειρήνη και την τροφή να ζήσουν. 

Ως μαθητές, γονείς, δάσκαλοι και καθηγητές δεν μπορούμε να σταθούμε άπραγοι κι 

αμέτοχοι. Δεν αντέχουμε την αγωνία και τον πόνο στα μάτια των παιδιών της προσφυγιάς 

που εγκαθίσταται δίπλα μας. την ολυμπιακή εγκατάσταση του Παλαί στο Γαλάτσι 

καθημερινά καταφτάνουν και φεύγουν άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθειά μας. 

Είμαστε αποφασισμένοι να την προσφέρουμε. 

Θέλουμε η σχολική κοινότητα, οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, οι γειτονιές της 

περιοχής μας να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα αλληλεγγύης αυτή τη δύσκολη, πολύ 

δύσκολη για όλους μας περίοδο. Η ανθρωπιά θα μας κάνει δυνατότερους, θα μας 

κρατήσει όρθιους και ενωμένους απέναντι στην ξενοφοβία και το ρατσισμό. 

Καλούμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων όλων των σχολείων, τους πάσης φύσεως 

συλλόγους, καθώς και τους όλους τους ανθρώπους της περιοχής μας να βοηθήσουν 

καλύπτοντας τις ανάγκες των προσφύγων σε είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνια, 

σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σερβιέτες, πάνες, γάντια, ιατρικές μάσκες 

κλπ), σακούλες σκουπιδιών, πλαστικά ποτήρια και πιάτα, εσώρουχα, κάλτσες, παπούτσια 

για περπάτημα, ηλεκτρολύτες (λόγω αφυδάτωσης), παιδικές αντιβιώσεις, δερματικές 

κρέμες, βρεφικά γάλατα, χαρτί Α4 και μαρκαδόρους, μπάλες και κουβέρτες. 

Οι συντονιστές της αλληλεγγύης στο Παλαί μάς αναφέρουν ότι χρειάζονται επίσης γιατροί, 

νοσηλευτές και φαρμακοποιοί για τις απογευματινές και βραδινές ώρες και εθελοντές για 

ποικίλες εργασίες μέσα στη μέρα (διανομή φαγητού, κατανομή υλικών κ.α.). 

Οι συμμετέχοντες σύλλογοι γονέων θα συναντηθούμε το ερχόμενο Σάββατο 

17/10/2015 στο 142ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας (Θ. Άννινου & Κ. Κρυστάλλη, 

πίσω από την Πλατεία Παπαδιαμάντη) στις 14.30-15.00 το μεσημέρι και θα 

φύγουμε όλοι μαζί με τα υλικά μας για το Παλαί. 

Ένωζη Γονέων και Κηδεμόνων 5ης Δημοηικής Κοινόηηηας Αθήνας 

http://enosigoneon-5-athina.blogspot.com/ 
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