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ΟΛΟΘ ΣΗΝ ΣΕΣΑΡΣΗ 16/12/15 ΣΘ 11.30 πμ 

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ 

(ΣΑΗ ΜΕΣΡΟ ΝΕΡΑΣΖΘΩΣΘΑ) 
 

Τελ ίδηα ώξα πνπ μνδεύνληαη ηεξάζηηα πνζά πνπ πιεξώλνπλ νη πνιινί γηα λα πινπηίδνπλ νη ιίγνη, 

ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ καο ζηε κόξθσζε, ζεσξείηαη θόζηνο. Γελ ππήξμε θακηά δπζθνιία ε 

ζπγθπβέξλεζε λα δώζεη θνξναπαιιαγέο μαλά ζε εθνπιηζηέο θαη μελνδόρνπο, λ’ απαιιάμεη από 

θόξνπο θαη δεκόζηα ηέιε κεγάιεο εηαηξίεο, λα δηαγξάςεη ρξέε ζε κεγάινπο επηρεηξεκαηίεο θαη λα 

ραξίζεη δηζεθαηνκκύξηα ζε ηξάπεδεο κέζσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδώλ. Αθόκε λα 

μνδέςεη πνιιά εθαηνκκύξηα επξώ γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο θαη  λα δώζεη η’ απνζεκαηηθά ησλ 

Γήκσλ γηα λα πιεξσζνύλ νη δαλεηζηέο, αιιά όηαλ νη γνλείο δεηνύλ η’ απηνλόεηα βξίζθνπλ άδεηα ηα 

ηακεία θαη πξνθάζεηο όηη δελ ππάξρεη ζάιην. 

Έθηαζαλ ηα Φξηζηνύγελλα θαη ε θαηάζηαζε ζηελ Παηδεία παξακέλεη εθξεθηηθή. Τα εθπαηδεπηηθά 

θελά ζπλερίδνπλ λα ηαιαηπσξνύλ ρηιηάδεο καζεηέο, ηα ζρνιεία ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κε 

ρξεκαηνδόηεζε πνπ δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηα  ιεηηνπξγηθά έμνδα, ε ζπληήξεζε ησλ παιαηώλ 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ  είλαη από ππνηππώδεο έσο αλύπαξθηε, γηα δε ηελ αλέγεξζε λέσλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ νύηε ιόγνο… Τν πξνζσπηθό ζε θαζαξίζηξηεο δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ππάξρνπλ  ζνβαξά πξνβιήκαηα θαζαξηόηεηαο. Η ΚΥΑ 24001/13,  κε ηελ 

ηξνπνπνηεηηθή απόθαζε 31636/2015 πνπ ςήθηζε ε ππεξεζηαθή θπβέξλεζε, κε ηίπνηα δελ 

θαιύπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κεηαθνξάο καζεηώλ ζην ζρνιείν ηνπο. 

Η Κπβέξλεζε πξνζπαζεί λα καο πείζεη από ηε κηα πσο όια πάλε θαιά θαη ηα πξνβιήκαηα έρνπλ 

ζρεδόλ επηιπζεί θαη από ηελ άιιε λα καο πείζεη πσο θαη εκείο δελ πξέπεη λα θάλνπκε έηζη γηα 

ηπρόλ κηθξνειιείςεηο, νύηε λα έρνπκε πνιιέο απαηηήζεηο… αληίζεηα είλαη «παηξησηηθό θαζήθνλ» 

αιιά θαη κνλόδξνκνο ην λα ζπζηάδνπκε ηηο αλάγθεο καο θαη ησλ παηδηώλ καο γηα ην κέιινλ ηνπ 

ηόπνπ θαη ηελ έμνδν από ηελ θξίζε. Μα ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ δελ είλαη ηα παηδηά καο; 

Γπζηπρώο απηό πξνεηνηκάδνπλ θαη επηδηώθνπλ. Δίλαη ζαθέο πσο ζπλερίδνληαο ζην δξόκν πνπ 

ράξαμαλ θαη νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο, εηνηκάδνπλ ηνπο «ζύγρξνλνπο δνύινπο»  θαη απηό 

εκείο δελ κπνξνύκε θαη δελ  πξέπεη λα ην δερηνύκε. 

Αληαπνθξηλόκαζηε ινηπόλ  ζην θάιεζκα ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Γνλέσλ Μνπζηθώλ θαη 

Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ θαη ζπκκεηέρνπκε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε θηλεηνπνίεζε ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο ηελ Τεηάξηε 16 Δεθεκβξίνπ 2015 ζηηο ώξα 11.30 ην πξσί. Καινύκε θαη όινπο ηνπο 

γνλείο, ηνπο ζπιιόγνπο θαη ηηο Δλώζεηο γνλέσλ, ηδηαίηεξα ηα ΔΠΑΛ( γηα ηελ θαηαξγήζε ησλ 
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νιηγνκειώλ ηκεκάησλ), καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο,  λα ελώζνπκε ηηο θσλέο καο θαη λα 

απαηηήζνπκε ην ζρνιείν ησλ δηθώλ καο αλαγθώλ. 

 Έλα ζρνιείν Δληαίν 12ρξνλν  Βαζηθό ζρνιείν, απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη δσξεάλ, ζαλ 

πξναπαηηνύκελν γηα ηελ παξαπέξα εθπαίδεπζεο θαη επηινγήο δσήο ηνπ λένπ αλζξώπνπ.  

 Έλα ζρνιείν πνπ δε ζα δηαθνξνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή 

πξννπηηθή ηνπ καζεηή.  

 Έλα ζρνιείν ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ πνπ δελ ζα ζπλζιίβεη ηελ λεαληθή δεκηνπξγηθόηεηα, ζα 

έρεη ρώξνπο εξγαζηεξίσλ, αζιεηηζκνύ, πνιηηηζκνύ, ζίηηζεο θαη μεθνύξαζεο γηα όια ηα 

παηδηά. Φώξνπο κειέηεο θαη δηαβάζκαηνο γηα όια ηα παηδηά, έηζη πνπ ηα κέζα θαη νη όξνη 

δηδαζθαιίαο λα κελ δηαθνξνπνηνύληαη από ην Πέξακα, ζηελ Δθάιε.  

 Έλα ζρνιείν κόληκσλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη επάξθεηα ζε βνεζεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό.     

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ: 

 Άκεζε θάιπςε όισλ θελώλ ζηα ζρνιεία κε καδηθνύο θαη κόληκνπο δηνξηζκνύο 

 Να δηαζθαιηζηεί άκεζα ε δσξεάλ κεηαθνξά όισλ ησλ καζεηώλ πξνο θαη από ηα 

ζρνιεία ηνπο. Δσξεάλ κεηαθνξά όισλ ησλ καζεηώλ κε ηα ΜΜΜ 

 Έθηαθηε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά 
έμνδα ησλ ζρνιείσλ.  

 Δηαγξαθή ησλ ρξεώλ ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ πξνο ηηο πξώελ ΔΕΚΟ. Ρύζκηζε γηα 
απνθιεηζηηθά δσξεάλ πεηξέιαην, θπζηθό αέξην, ξεύκα, λεξό, ηειέθσλν ζηα ζρνιεία.  

 Απαιιαγή ΦΠΑ γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

 

 


