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Η Έλσζε Γνλέσλ Πεξηζηεξίνπ, ε Οκνζπνλδία Γνλέσλ Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, ν χιινγνο Δθπαηδεπηηθψλ Π.Δ. Έιιε Αιεμίνπ, ν Δληαίνο χιινγνο 
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία παξάξηεκα Γπηηθήο Αζήλαο, ην 
σκαηείν πληαμηνχρσλ ΙΚΑ Πεξηζηεξίνπ, ην Παξάξηεκα ηνπ πλδηθάηνπ 
Οηθνδφκσλ Πεξηζηεξίνπ, ε σκαηεηαθή Δπηηξνπή ΟΣΑ Πεξηζηεξίνπ, ν χιινγνο 
Γεκνθξαηηθψλ Γπλαηθψλ Πεξηζηεξίνπ (κέινο ΟΓΔ), ην Παξάξηεκα 
Δκπνξνυπαιιήισλ Πεξηζηεξίνπ θαη ε Έλσζε ΔΒΔ Πεξηζηεξίνπ: 

Ιαινχλ ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα θαη ηε λενιαία ηεο πεξηνρήο 
ζε νξγάλσζε θαη πάιε ελάληηα ζηελ άζρεκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία ηεο 
πεξηνρήο, κε επζχλε ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ, ζε ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ 
εθάξκνζαλ θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο ηεο ΜΔ θαη ηνπ ΠΑΟΙ. 

Δηαρξνληθέο επζχλεο γηα απηή ηελ θαηάζηαζε έρνπλ θαη ε Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή 
Δηνίθεζε πνπ ζηεξίρηεθαλ απφ ηα θφκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ φια απηά ηα ρξφληα.  

Αιιά θαη ε ζεκεξηλή Δεκνηηθή Αξρή πνπ φηαλ ην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα θαη νη 
θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο απνθαιχπηνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία ηνπ 
Πεξηζηεξίνπ θαη δηεθδηθνχλ ζχγρξνλεο ππνδνκέο, παξνπζηάδεη κηα σξαηνπνηεκέλε 
θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγεί κε ηε ινγηθή «ηφζα κπνξνχκε, ηφζα θάλνπκε». 

Οη παλεγπξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ γηα ηε «κεηακλεκφλην επνρή», 
κεηά ην θιείζηκν ηεο 3εο αμηνιφγεζεο θαη ην παξακχζη ηεο "δίθαηεο αλάπηπμεο" δελ 
εκπεξηέρνπλ ηίπνηα ζεηηθφ γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ, αθνχ ζρεδηάδεηαη λέν θχκα 
αληηιατθψλ κέηξσλ. Η "δίθαηε αλάπηπμε" πνπ πξνσζεί θαη ππεξαζπίδεηαη ε θπβέξλεζε, 
ζεκαίλεη παξαπέξα επίζεζε ζηε δσή ηεο εξγαηηθήο -ιατθήο νηθνγέλεηαο κε επηπιένλ 
θαηάξγεζε δηθαησκάησλ θαη θαηαθηήζεσλ.  

Όιεο νη αιιαγέο, κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε θηλήζεθαλ ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ 
ΟΟΑ. ε θακία πεξίπησζε δελ ηθαλνπνηνχλ ηα αηηήκαηα ηνπ εξγαηηθνχ, ιατθνχ θηλήκαηνο 
θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ καο. Ιαλέλα απφ ηα βαζηθά 
πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ δελ επηιχζεθε νχηε δξνκνινγήζεθαλ κέηξα 
πξνο ηελ θαηάξγεζε ησλ αληηδξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ 
εθπαίδεπζε. Απελαληίαο ην βαζηθφ θαη αληηδξαζηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
ιεηηνπξγεί ην δεκφζην ζρνιείν ζπλερψο εληζρχεηαη θαη δηεπξχλεηαη κε λέεο αιιαγέο. Γηα 
ηελ παηδεία θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιεία, ε θπβέξλεζε έρεη ην ζξάζνο 
λα κηιά γηα «επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα» θαη κεδακηλέο ειιείςεηο.   

Βέβαηα ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπο δηαςεχδεη παλεγπξηθά! Οη ειιείςεηο 
ζε εθπαηδεπηηθνχο, ε θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ ζηα ΕΠΑΚ, , ηα ππεξάξηζκα ηκήκαηα, ε 
αδπλακία λα δψζνπλ κέρξη θαη έλα γεχκα ζηνπο καζεηέο ηνπ θαιιηηερληθνχ ζρνιείνπ πνπ 
ππνρξενχληαη, ε έιιεηςε ππνδνκψλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο (κε επαξθήο αξηζκφο 
θξεβαηηψλ, κέρξη θαη θιήξσζε θάλνπλ γηα ην πνηα παηδηά ζα κείλνπλ κεηά ηε κία ην 
κεζεκέξη), ηα αθαηάιιεια θηήξηα γηα ζρνιεία είλαη ε θαζεκεξηλφηεηα γηα ηνπο καζεηέο, 
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο. 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, θακκία αλακνλή! 
Υξεηάδεηαη ζπζηξάηεπζε θαη αγψλαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθψλ 

αλζξψπσλ ηνπ Πεξηζηεξίνπ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνληψλ, ησλ καζεηψλ, 
θάζε ηίκηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ αλέρνληαη ηελ άζιηα θαηάζηαζε, πνπ είλαη απνηέιεζκα 
ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. 



Οχηε έλα βήκα πίζσ απφ ηε δηεθδίθεζε απηψλ πνπ δηθαηνχκαζηε εκείο 
θαη ηα παηδηά καο!  

 

Γηεθδηθνχκε: 
· Ιακία επηρεηξεκαηηθή δξάζε κέζα ζηα ζρνιεία. Όρη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

Παηδείαο.  Ιακία πξφζβαζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Μα κε δίλεηαη νχηε 1€ απφ ηελ ηζέπε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ 
γηα ηε κφξθσζε ησλ καζεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

· Λαδηθνί δηνξηζκνί κφληκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  
· Εδψ θαη ηψξα λα ιεηηνπξγήζνπλ φια ηα νινήκεξα ζρνιεία, φια ηα ηκήκαηα ησλ 

ΕΠΑΚ, φια ηα ηκήκαηα θαηεπζχλζεσλ. Λείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζε 20 ζηα 
ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη 10 ζηα εξγαζηήξηα θαη ηηο θαηεπζχλζεηο. 15 καζεηέο αλά 
ηάμε γηα λήπηα, α’ θαη β’ δεκνηηθνχ, 20 καζεηέο γηα ηηο άιιεο ηάμεηο. Ιακκία ζθέςε γηα 
ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ θαη ηκεκάησλ. 

· Μα μεθηλήζεη ΑΛΕΑ ε Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία ζηα Γπκλάζηα θαη ε Πξφζζεηε 
Δηδαθηηθή ζηήξημε ζηα Κχθεηα κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ, φρη ζηε 
δηδαζθαιία κε 2ε θαη 3ε αλάζεζε.  

· Μα ιεηηνπξγήζνπλ παληνχ φπνπ ρξεηάδεηαη ηα Σκήκαηα Έληαμεο θαη ε παξάιιειε 
ζηήξημε. 

· Μα δνζεί έλα δσξεάλ γεχκα ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε επζχλε ηνπ ππνπξγείνπ 
Παηδείαο, ρσξίο ηελ εκπινθή ΛΙΟ. Μα βξεζεί άκεζα ιχζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 
θαιιηηερληθνχ ζρνιείνπ, δίλνληαο ην γεχκα πνπ δηθαηνχληαη. 

· Μα εμαζθαιηζηεί ζχγρξνλε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, επαξθήο 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

· Μα μεθηλήζνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ 
επηζθεπή, βειηίσζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηελ αλέγεξζε λέσλ φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ηνλ 
απαηηνχκελν έιεγρν αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο. Μα πξνρσξήζεη ε αλέγεξζε ζρνιείνπ ζηα 
ήδε δεζκεπκέλα νηθφπεδα (28ν Δεκνηηθφ, ΕΕΙ, 10ν Κχθεην). Μα δεζκεπηνχλ ειεχζεξνη 
ρψξνη γηα λέα ζχγρξνλα ζρνιεία.  

Παιεχνπκε γηα: 

 Εληαίν Δσδεθάρξνλν, ππνρξεσηηθφ, δεκφζην θαη δσξεάλ ζρνιείν. 
  Δίρξνλε, πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά, απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη 

δσξεάλ. 
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