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    ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σθν Πζμπτθ 11 Δεκεμβρίου 2014 και ϊρα 6 το απόγευμα πραγματοποιικθκε ςυγκζντρωςθ 

και πορεία διαμαρτυρίασ των Ενϊςεων Γονζων του Βόρειου Τομζα ςτο Υπουργείο Παιδείασ  

για τθ  διάλυςθ τθσ Δθμόςιασ, Δωρεάν και Ενιαίασ Εκπαίδευςθσ.  

Στθ ςυγκζντρωςθ – πορεία, παρά τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςυμμετείχαν γονείσ από 

ςχεδόν όλεσ τισ Ενϊςεισ Γονζων του Βόρειου Τομζα και απαίτθςαν να ςταματιςει θ 

υποβάκμιςθ τθσ Δθμόςιασ και Δωρεάν εκπαίδευςθσ, να αυξθκεί θ χρθματοδότθςθ από τον 

κρατικό προυπολογιςμό, να καλυφκοφν όλα τα κενά των εκπαιδευτικϊν άμεςα, να 

καταργθκεί ο νόμοσ για το ‘’Νζο Λφκειο’’ και θ  ‘’Τράπεηα κεμάτων’’, να ςτελεχωκοφν τα 

ςχολεία με βοθκθτικό προςωπικό με μόνιμθ και ςτακερι δουλειά (κακαρίςτριεσ, ςχολικοφσ 

φφλακεσ, τραπεηοκόμουσ, κλπ), να μθ καταργθκεί-ςυγχωνευτεί κανζνα ςχολείο, να μθν 

προχωριςει καμία αυτό-αξιολόγθςθ ςχολικισ μονάδασ και εκπαιδευτικϊν που οδθγεί ςτθν 

κατθγοριοποίθςθ των ςχολείων, να δθμιουργθκοφν ςφγχρονεσ κτιριακζσ υποδομζσ και 

εγκαταςτάςεισ με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό κλπ. 

Στθν κινθτοποίθςθ   των Ενϊςεων Γονζων ςυμμετείχαν και ςυμπαραςτάκθκαν εκπρόςωποι 

των  ΕΛΜΕ τθσ Β’ Ακινασ, εκπρόςωποι των  Συλλόγων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αμαρουςίου, ‘’Περικλισ’’, ‘’Σεφζρθσ’’ , ο Αντιδιμαρχοσ Παιδείασ του Διμου Χαλανδρίου κ. 

Αλεξίου κακϊσ επίςθσ και οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι του Διμου Χαλανδρίου κ. Καλομοίρθσ 

και κ. Βλαχοφλθσ.  

Στο Υπουργείο Παιδείασ δζχτθκε  αντιπροςωπεία των Ενϊςεων Γονζων ο κ. Απ. 

Παπακωνςταντίνου, Διευκυντισ του Γραφείου του Υφυπουργοφ κ. Δεμερτηόπουλου. 

τθ ςυνάντθςθ με τον κ. Παπακωνςταντίνου, οι Ενώςεισ Γονζων αιτικθκαν ςυνάντθςθ με 

του Τπουργό Παιδείασ ι οποιοδιποτε άλλο υπεφκυνο, ο οποίοσ κα δώςει απαντιςεισ 

ςτα αιτιματα των Ενώςεων Γονζων και κα δεςμευτεί για τθν υλοποίθςι τουσ. Ο κ. 

Παπακωνςταντίνου δεςμεφτθκε να μεταφζρει το αίτθμα μασ ςτον Τπουργό Παιδείασ και 

να μασ κλείςει ραντεβοφ με κάποιον αρμόδιο για να απαντιςει ςτα αιτιματά μασ. 

Από τθν  ολιγόλεπτθ ςυηιτθςθ που πραγματοποιικθκε με τον κ. Παπακωνςταντίνου, 

κζτοντασ κάποια από τα αιτιματά μασ, διαπιςτϊςαμε από τθν πλευρά του  επιμονι ςτθν 

εφαρμοηόμενθ αντιεκπαιδευτικι πολιτικι, αποποίθςθ ευκυνϊν ςχετικά με τθν 

υποχρθματοδότθςθ τθσ Παιδείασ, άρνθςθ αποδοχισ των ελλείψεων εκπαιδευτικϊν και 

γενικά κινικθκε ςτθ  λογικι ότι λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ αυτι θ εκπαίδευςθ αναλογεί 

ςτα παιδιά μασ. 

Για το λόγο αυτό κεωροφμε ότι ωσ Γονείσ ζχουμε υποχρζωςθ να ςυνεχίςουμε τον αγώνα 

μασ για τθ διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ προσ όφελοσ των παιδιών μασ και να 

επιδιώκουμε τθ μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι γονζων ςτουσ υλλόγουσ Γονζων, ώςτε, ωσ 

γονεικό κίνθμα ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και τουσ εργαηόμενουσ όλθσ 

τθσ χώρασ να εντείνουμε τθν πάλθ μασ για τθν υπεράςπιςθ και διαςφάλιςθ τθσ 

Δθμόςιασ, Δωρεάν και Ενιαίασ Εκπαίδευςθσ.  


