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  Ακινα 26/10/2015 

    ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σο άββατο 24/10/2015 ςυνεδρίαςε το Δ. τθσ Ομοςπονδίασ Γονζων Περιφζρειασ Αττικισ για να 

εκτιμιςει τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτα ςχολεία ενάμιςθ μινα μετά τθν ζναρξθ τθσ  ςχολικισ  

χρονιάσ.  

Σο Δ. ζκρινε επιτυχι τθν παράςταςθ διαμαρτυρίασ που πραγματοποιικθκε τθν Σετάρτθ 13/10/2015 

ςτο Τπουργείο Παιδείασ και ιταν μια πρϊτθ απάντθςθ ςτα πολλά και ςυςςωρευμζνα προβλιματα που 

αντιμετωπίηει θ ςχολικι κοινότθτα.  Οι αόριςτεσ υποςχζςεισ και θ μθ δζςμευςθ του υπουργοφ Παιδείασ 

για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ όπωσ θ κάλυψθ των κενϊν των εκπαιδευτικϊν, θ 

ζκτακτθ οικονομικι επιχοριγθςθ των ςχολείων λόγω τθσ υποχρθματοδότθςθσ , θ εφρυκμθ λειτουργία 

των ολοιμερων ςχολείων, θ διαςφάλιςθ τθσ δωρεάν μεταφοράσ όλων των μακθτϊν προσ και από τα 

ςχολεία τουσ κλπ μασ υποχρεϊνει να ςυνεχίςουμε με τθν ίδια αποφαςιςτικότθτα τον αγϊνα μασ και τθ 

δράςθ μασ.         

Αποδεικνφεται περίτρανα ότι θ αντιεκπαιδευτικι πολιτικι που εφαρμόηεται δεν οφείλεται ςτο 

δθμοςιονομικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ αλλά είναι αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου δρόμου ανάπτυξθσ που 

υπθρετεί  και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ. Είναι αποτζλεςμα ςυγκεκριμζνων κατευκφνςεων τθσ Ε.Ε, του 

ΟΟΑ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που οδθγοφν ςε εμπορευματοποίθςθ όλων 

των δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

Καλοφμε τισ Ενϊςεισ Γονζων, τουσ υλλόγουσ Γονζων να προχωριςουν άμεςα ςε γενικζσ ςυνελεφςεισ   

και μαηικζσ κινθτοποιιςεισ για δράςεισ ανά ςχολείο και διμο. 

Σο Δ. τθσ Ομοςπονδίασ καλεί τισ Ενϊςεισ και τουσ υλλόγουσ Γονζων  να ςτθρίξουν με τθ ςυμμετοχι 

τουσ το ςυλλαλθτιριο που διοργανϊνεται τη Δευτέρα  2/11/2015 από τουσ μακθτζσ των Μουςικϊν, 

Καλλιτεχνικϊν και Γενικϊν ςχολείων. Χρειάηεται να ςτθρίξουμε και να διεκδικιςουμε από κοινοφ να 

καλυφκοφν άμεςα οι ανάγκεσ τουσ. Καλοφμε τθν ΟΛΜΕ και τοπικζσ ΕΛΜΕ να δείξουν τθν ζμπρακτθ 

αλλθλεγγφθ τουσ ςτο δίκαιο αγϊνα των μακθτϊν. 

Επίςθσ αντίςτοιχα το Δ. τθσ Ομοςπονδίασ καλεί Ενϊςεισ και υλλόγουσ Γονζων να ςυμπαραςτακοφν 

ςτθν κινθτοποίθςθ που πραγματοποιοφν γονείσ και μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ την Σετάρτη 4/11/2015 

λόγω των μόνιμων και οξυμζνων προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν. 

Σζλοσ, οι τελευταίεσ βροχοπτϊςεισ ανζδειξαν ζντονα για μια ακόμα φορά τθν τραγικι ζλλειψθ ςε 

υποδομζσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ με ςυνζπειεσ πολλά ςχολεία τθσ Δυτικισ Ακινασ  να 

πλθμμυρίςουν και μακθτζσ να κινδυνζψουν γιατί δεν είχαν κλείςει καν τα ςχολεία. Δυςτυχϊσ θ 

προκλθτικι αδιαφορία του κράτουσ για ζργα υποδομισ και αντιπλθμμυρικισ κωράκιςθσ οδιγθςαν ςτο 

πνιγμό δφο ςυνανκρϊπων μασ. 

Καλοφμε τουσ Γονείσ, τουσ υλλόγουσ, τισ Ενϊςεισ να ξεςθκωκοφν να απαιτιςουν άμεςθ ζναρξθ ζργων 

αντιπλθμμυρικισ, αντιςειςμικισ και αντιπυρικισ προςταςίασ. Να πάρουν αγωνιςτικζσ πρωτοβουλίεσ 

καταδίκθσ τθσ αντιλαικισ πολιτικισ μπροςτά και ςτθν πανεργατικι απεργία της 12 Νοεμβρίου με 

αποφάςεισ, ςυνελεφςεισ, παραςτάςεισ, ςυγκεντρϊςεισ και ςυντονιςμό. Η οργάνωςθ του αγϊνα και θ 

επιτυχία τθσ απεργίασ είναι θ καλφτερθ απάντθςθ ςτα ςχζδιά τουσ.   
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