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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
Πέξαζαλ 5 ρξφληα απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 θαη απφ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ
γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ ιανχ ηνπ Πεξηζηεξίνπ, λα αλαηξέςνπλ ηελ απφθαζε
αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 28νπ Δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Απνηέιεζκα ηνπ αγψλα καο ήηαλ ην
ζρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη αθήλνληαο παξαθαηαζήθε φηη νη αγψλεο θέξλνπλ απνηέιεζκα φηαλ
έρνπλ καδηθφηεηα θαη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ.
Ιεξδίζακε ην ζρνιείν βάδνληαο φκσο θαη κηα πξνυπφζεζε: «ην ζρνιείν ζα ζπλερίζεη
λα ιεηηνπξγεί κε θχξην ζηφρν ηε κεηαθνξά ηνπ ζε θαηλνχξγην ζχγρξνλν θηίξην, πνπ ζα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.» Ιαιψληαο ζηηο 28/8/2012 ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θπβέξλεζε θαη δήκν, λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο.
Η Έλσζε Γνλέσλ έγθαηξα είρε πξνεηδνπνηήζεη φηη ε πξνψζεζε ηνπ «λένπ ζρνιείνπ»
πάεη ρέξη – ρέξη κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ «Ιαιιηθξάηε». Απηφ άιισζηε
επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ίδηα ηα θπβεξλεηηθά θείκελα, ηεο ηφηε πεξηφδνπ, γηα ην ζρνιείν:

«ΥΟΚΕΘΟ ΑΜΟΘΙΣΟ ΣΗΜ ΙΟΘΜΩΜΘΑ, ζε αξκνληθή ζχλδεζε κε ηε Μέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο. Σν «λέν ζρνιείν» ζπλδέεηαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Είλαη ην ζρνιείν φπνπ
ζεζκηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν έρνπλ φινη: νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη ίδηνη νη καζεηέο, ε
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Η λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο απνηειεί ηε βάζε γηα κηα λέα ζρέζε
παηδείαο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε κεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ
πληάγκαηνο».

Έρνπκε δειαδή αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ ζρνιείνπ, αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηεο
κφξθσζεο, αιιαγέο ζην ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, είζνδν ΛΙΟ
επηρεηξεκαηηψλ ζην ζρνιείν, φπσο ην πξφγξακκα «ην ζρνιείν πνπ ζέιεηο ηεο Coca – Cola»,
πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ,
απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπγρσλεχζεηο, ππνβηβαζκνχο, θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ.
Έηζη ζήκεξα, 5 ρξφληα κεηά θαη ιίγεο κφλν κέξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ, ε
θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ, ζπλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ
θπβεξλήζεσλ, θαη ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ Πεξηζηεξίνπ, πινπνηψληαο κε ην παξαπάλσ φια ηα
πξνεγνχκελα, γηα αθφκε κηα θνξά θιείλνπλ – αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 28νπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ.
Η Έλσζε θαιεί ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ, ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα
εξγαηηθά ζσκαηεία, φιν ην ιαφ ηνπ Πεξηζηεξίνπ, ζε αγψλα γηα λα κελ θιείζεη ην ζρνιείν.
Απαηηνχκε απ’ ην ππνπξγείν, απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο
ηνπο, δε ζα γίλνπκε ζπλέλνρνη, δε ζα γίλνπκε ζπλνδνηπφξνη ηνπο ζ’ απηφ ην έγθιεκα.
Απαηηνχκε:
- Μα ρηηζηεί άκεζα θαηλνχξην ζχγρξνλν θηίξην πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
- Ιακία ζθέςε γηα θαηάξγεζε αλαζηνιή, ζπγρψλεπζε ηνπ 28νπ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ.
Αλ ηψξα δελ θάλνπκε ππφζεζε δηθή καο ην κέιινλ θαη ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ καο. Αλ
ηψξα δελ νξγαλψζνπκε ηνλ αγψλα καο θαη ηε ζπκκαρία κε ην εξγαηηθφ – ιατθφ θίλεκα,
αχξην ηα πξάγκαηα ζα είλαη πνιχ ρεηξφηεξα.
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