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Ακινα 14 Φλεβάρθ 2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΑΣΓΜΕ  χαιρετίηει τθν πρωτοβουλία πρωτοβάκμιών ςωματείων και ςυλλόγων 

γονζων να αποτελζςει θ  26 Φλεβάρθ μζρα πανελλαδικισ δράςθσ γονιών-

εκπαιδευτικών-μακθτών με κφρια αιτιματα : 

 Να δνζεί εδώ θαη ηώξα έλα γεύκα γηα όια ηα παηδηά 

 Πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε όινπο ηνπο   καζεηέο κε 

επζύλε ηνπ θξάηνπο 

 Δσξεάλ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι 

Πεξηζζόηεξα από κηζό εθαηνκκύξην παηδηά δνπλ θάησ από ηα όξηα ηεο θηώρεηαο ζηε 
ρώξα καο. Σρεδόλ 25.000 παηδηά δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί. Χηιηάδεο παηδηά ζηα ζρνιεία 
ηεο ρώξαο αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο επαξθνύο θαη ζσζηήο 
δηαηξνθήο , είηε γηαηί νη γνλείο ηνπο είλαη άλεξγνη, είηε γηαηί ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 
δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο. 

Σηνλ 21ν αηώλα είλαη άκεζε αλάγθε θαη ζαθήο δπλαηόηεηα λα ζηηίδνληαη όινη νη 
καζεηέο ζην ζρνιείν. 
Μαζεηέο καο δνύλε ζε ζπίηηα ρσξίο ξεύκα, δελ έρνπλ αζθάιηζε, έξρνληαη 
πεηλαζκέλα ζην ζρνιείν. Δθαηνληάδεο καζεηέο αλά ηελ Διιάδα θηλδπλεύνπλ λα 
ράζνπλ ηελ ρξνληά ηνπο, αθνύ δελ κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ νύηε ην εηζηηήξην γηα ηελ 
κεηαθίλεζή ηνπο από θαη πξνο ην ζρνιείν.  
Τελ ίδηα ώξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, μνδεύεη ηεξάζηηα θνλδύιηα γηα ηελ πξνώζεζε 
ηεο αμηνιόγεζεο (3,5 εθαη. επξώ), ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο. Απνδεηθλύεηαη 
όηη ιεθηά ππάξρνπλ, αιιά όρη γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ καο. Απηή ε Ε.Ε. θαη λα 
πνύ πάλε ηα πεξηβόεηα θνλδύιηά ηεο! 
 

Καινύκε ηνπο Σπιιόγνπο, ηηο Δλώζεηο ηεο Αηηηθήο κέζα από απνθάζεηο Γ.Σ. θαη 
γεληθώλ ζπλειεύζεσλ λα πάξνπλ καδηθά κέξνο ζηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ηελ 
Πέκπηε 26 Φιεβάξε ζηηο 14:00 ζην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ  (Σηαδίνπ 27) θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζην Υπνπξγείν Υγείαο (Αξηζηνηέινπο 17).  Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο λα 
παξζνύλ παληνύ ζε όιε ηελ Διιάδα. 

 
Απέλαληη ζηελ βάξβαξε αληηιατθή πνιηηηθή, λα αληηηάμνπκε ηνλ θνηλό καο 
αγώλα, καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηα παηδηά καο.  
 Να κε κείλεη θαλέλαο κόλνο ηνπ ζηελ θξίζε θαη ζηελ "αλάπηπμή ηνπο". Τν ζύλζεκα 
έλαο γηα όινπο θαη όινη γηα έλαλ λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά. 
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