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Δε θα γίνουμε θεατές στην επίθεση στα  

μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας! 
 

Αγαπητοί γονείς  

 Γηα αθόκε κηα θνξά ε ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη κε ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα, απνηέιεζκα 

ηεο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπλερηδόκελεο επίζεζεο, όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα.  

Η λέα ρξνληά, βξίζθεη ηα ζρνιεία ζε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε από ηελ πεξζηλή, ηνπο γνλείο θαη 

ηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο ζε δπζρεξή ζέζε λα ζηελάδνπλ θάησ από ην βάξνο ηεο αλεξγίαο, ηεο 

θηώρηαο, ηεο θνξνιεζηείαο πνπ ζπλερώο κεγαιώλεη, κε λέα κέηξα θαη λέα κλεκόληα. 

Σα ζρνιεία αλνίγνπλ κε 20000 ιηγόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο, κε ιηγόηεξα ρξήκαηα θαη 

ππεξρξεσκέλεο ζρνιηθέο επηηξνπέο, κε ιηγόηεξα ηκήκαηα θαη παηδηά ζηνηβαγκέλα ζε αίζνπζεο 

«θινπβηά», ρσξίο κεηαθνξά, κε ηνλ θαηάινγν ησλ πξνβιεκάησλ, λα κεγαιώλεη θάζε κέξα πνπ 

πεξλάεη. 

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά, πξνβιέπεηαη λα δήζνπκε ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ, καζεηέο λα 

πεξηθέξνληαη από ηάμε ζε ηάμε πεξηκέλνληάο ην δάζθαιν ή ηνλ θαζεγεηή ηνπο λα δηνξηζηεί. 

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά ηα νινήκεξα ζα ππνιεηηνπξγήζνπλ κε παηδηά ζηνηβαγκέλα αλά 40 θαη 

50 θαη ηνπο ειάρηζηνπο  εθπαηδεπηηθνύο ζην ξόιν ηνπ παηδνθύιαθα.   

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά ηα ζρνιεία ζα κείλνπλ ρσξίο ρξήκαηα, γηα ηα απνιύησο αλαγθαία, αθνύ 

ε 3ε δόζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα δελ έρεη θαλ απνζηαιεί. 

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά ρηιηάδεο παηδηά ζα ζηεγαζηνύλ ζε αθαηάιιεια θαη επηθίλδπλα ζρνιηθά 

θηήξηα, αθνύ ην θνλδύιη γηα ηηο επηζθεπέο έθηαζε ζηνπο Δήκνπο κόιηο ζηηο 3 επηέκβξε. 

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά, ε κεηαθνξά ρηιηάδσλ καζεηώλ βξίζθεηαη ζηνλ αέξα κε ηελ θπβέξλεζε 

λα ζθπξίδεη αδηάθνξα, γηαηί δελ είλαη δηθή ηεο αξκνδηόηεηα.    

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά ζα ππάξρνπλ ρηιηάδεο παηδηά πνπ ππνζηηίδνληαη θαη ιηπνζπκνύλ από ηελ 

πείλα πάλσ ζηα ζξαλία θαη ε θπβέξλεζε λα επαίξεηαη πσο ςήθηζε ην λόκν γηα ηελ 

αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ δελ αθνξά παξά έλα ειάρηζην αξηζκό εμαζιησκέλσλ. Από ηελ άιιε 

αλνίγεη δηάπιαηα ηηο πόξηεο ζε ΜΚΟ, θηιάλζξσπνπο επηρεηξεκαηίεο λα πεηάμνπλ έλα ςίρνπιό 

- αιινησκέλν πνιιέο θνξέο - ζε απηνύο πνπ ηνπο ηζάθηζαλ κε ηα κέηξα ηνπο ην πξνεγνύκελν 

δηάζηεκα.  

- Γηα αθόκε κηα ρξνληά νη γνλείο ζα θιεζνύλ λα βάινπλ βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα λα 

θαιύςνπλ κέξνο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. 

 

Ελπίδα σπάρτει εκεί ποσ ο λαός ζηέκεηαι ζηα πόδια ηοσ και  

δεν περιμένει λύζεις από ζωηήρες! 

Αγαπητοί γονείς  

ηε δύζθνιε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, κόλν ε νξγαλσκέλε πάιε θαη αληίζηαζε κπνξεί λα 

βάιεη θξαγκό ζηε ζαξσηηθή επίζεζε πνπ έξρεηαη θαη λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη 

αλάγθεο καο. 

Η απνγνήηεπζή, ε αλακνλή, νη ςεύηηθεο ειπίδεο, ε αλάζεζε θαη ε πξνζκνλή ιύζεο από 

λένπο ζσηήξεο, νδεγνύλ κόλν ζε λέεο ππνρσξήζεηο θαη λέεο απώιεηεο.  

Η κέρξη ηώξα πείξα καο έδεημε πόζν δίθην είρε ε ΑΓΜΕ, πνπ θόληξα ζε απηνύο πνπ καο 

έιεγαλ λα πεξηκέλνπκε γηα ην «λέν πνπ........έξρεηαη», επέκελε λα έρεη ζαλ θξηηήξην πάιεο θαη 

δηεθδίθεζεο ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ καο.  

ήκεξα ε απάληεζε ηνπ θάζε ζπιιόγνπ, ηεο θάζε Έλσζεο, ηεο θάζε Οκνζπνλδίαο ζηα 

παιηά θαη λέα κέηξα πνπ έξρνληαη πξέπεη λα είλαη άκεζε κε νξγάλσζε ηνπ αγώλα παληνύ. 
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Καινύκε θάζε ύιινγν Γνλέσλ, ηηο Ελώζεηο Γνλέσλ θαη ηηο Οκνζπνλδίεο λα βξίζθνληαη ζε 

αγσληζηηθή εηνηκόηεηα γηα λα κελ κείλεη αλαπάληεην θαλέλα πξόβιεκα ζηα ζρνιεία! 

Όζν γίλεηαη πην γξήγνξα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεηεκάησλ, κε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο πνπ απηά παξνπζηάδνληαη αλά πεξηνρή, λα ζρεδηάζνπλ ηελ δξάζε ηνπο γηα ην 

επόκελν δηάζηεκα, λα πάξνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε γνληώλ, 

καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ. 

Να πάξνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα ζπκβάινπλ ώζηε θάζε ζρνιείν, θάζε γεηηνληά 

λα γίλνπλ κεηεξίδη απηνύ ηνπ αγώλα, ελάληηα ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ηζαθίδνπλ ηε δσή ηε 

δηθηά καο θαη ησλ παηδηώλ καο. 

Να πάξνπλ άκεζα κέηξα νξγάλσζεο ηεο πάιεο, κε άκεζε ζπλεδξίαζε ησλ Δ, κε γεληθέο 

ζπλειεύζεηο, κε ελεκέξσζε καδηθώλ θνξέσλ, ζσκαηείσλ, ζπιιόγσλ δηνξγαλώλνληαο 

ζπγθεληξώζεηο  παξαζηάζεηο, δηακαξηπξίεο.  

 

.....σηκώνοσμε τείτος αλληλεγγύης για την προστασία και επιβίωση των λαϊκών οικογενειών 
  

 Καινύκε ηνπο γνλείο κέζα από ηα ζπιινγηθά ηνπο όξγαλα, ζε θάζε ζρνιείν, λα νξγαλώζνπλ 

άκεζα ηε δξάζε ηνπο γηα λα νξζσζεί ηείρνο ιατθήο αιιειεγγύεο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ 

θαηαζηξεπηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο θξίζεο θαη ησλ ζπλερηδόκελσλ κλεκνλίσλ, ζηε ιατθή νηθνγέλεηα, 

παίξλνληαο όια ηα αλαγθαία κεηξά θαη πξσηνβνπιίεο γηα λα ζηεξίμνπλ απηή ηε δξάζε.    

Ο θάζε ύιινγνο λα γίλεη ην απνθνύκπη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ δνθηκάδεηαη, λα ππεξαζπηζηεί 

ην δηθαίσκα όισλ ησλ παηδηώλ ζηε δσξεάλ εθπαίδεπζε, λα γίλεη πνιέκηνο ηεο ινγηθήο «βάδσ ην 

ρέξη ζηε ηζέπε γηα λα ζσζεί ην ζρνιείν» ή ηνπ «ν ζώδσλ εαπηό ζσζήησ», λα ζηεξίμεη θαη λα 

νξγαλώζεη ηνλ αγώλα γηα λα πξνζηαηεπηεί ε ιατθή νηθνγέλεηα, λα γίλεη παξάδεηγκα ζπιινγηθνύ 

αγώλα.  

  

 ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ: 

 Σελ άκεζε θάιπςε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θελώλ, κε καδηθνύο κόληκνπο δηνξηζκνύο . 

 20 καζεηέο αλά ηκήκα, όρη ζηα 27αξηα θαη 30αξηα ηκήκαηα, όρη ζηηο ζπγρσλεύζεηο ηκεκάησλ.   

 Έθηαθηε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, λα απνζηαιεί άκεζα ε 3ε 

δόζε 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. Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ γηα ηα θξνληηζηήξηα θαη ηα 

είδε πξώηεο αλάγθεο γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο. 

 Ούηε έλα επξώ από ηελ ηζέπε ησλ γνληώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ ή ησλ ζπιιόγσλ γηα πιεξσκή 

ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ, ηξαπεδνθόκσλ, εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ, βηβιίσλ θ.ιπ. Αγνξά όισλ ησλ 

μελόγισζζσλ βηβιίσλ.  

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

Δσξεάλ κεηαθνξά όισλ ησλ καζεηώλ- θνηηεηώλ κε ηα ΜΜΜ.  

 Δσξεάλ ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε όισλ ησλ καζεηώλ, αλεμάξηεηα 

από θνξέα αζθάιηζεο. Να εμαζθαιηζηνύλ θηλεηέο κνλάδεο πγείαο, γηα ηνλ εκβνιηαζκό όισλ 

ησλ καζεηώλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο.  

 Να εμαζθαιηζηεί θνλδύιη γηα ηελ παξνρή ελόο γεύκαηνο κε επζύλε ηνπ θξάηνπο ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο, κε πξνηεξαηόηεηα ηηο πην ιατθέο ζπλνηθίεο θαη Δήκνπο. 
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