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Συνάδελφοι, 

Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα μας βρίσκει εδώ σήμερα, με ιδιαίτερα αυξημένη υποχρέωση να τοποθετηθούμε 

υπεύθυνα ο κάθε ένας από εμάς για να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε. Η συνεχιζόμενη πολιτική που ασκείται 

και από αυτή τη κυβέρνηση, μας βρίσκει σε ένα πλαίσιο οικονομικού στραγγαλισμού, παρά τους όποιους 

πανηγυρισμούς για «έξοδο» από τα μνημόνια και την «ανάπτυξη». Το κόστος διαβίωσης, η δυσκολία να ανταπεξέλθει 

η λαϊκή οικογένεια σε όλες τις απαιτήσεις, οι πλειστηριασμοί, είναι όλα ζητήματα της καθημερινότητας που βιώνουμε 

όλοι μας. Μόλις πρόσφατα κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020, που μόνο ευοίωνος δεν είναι.  Αυτό 

αφορά το σύνολο των κοινωνικών αναγκών, μεταξύ αυτών και της Εκπαίδευσης. Ο κρίσιμος τομέας που αφορά τις 

κτηριακές υποδομές (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), είναι για τουλάχιστον δεύτερη χρονιά μειωμένος κατά 50 

εκατ. που σημαίνει ότι οι σχολικές υποδομές παραμένουν μη προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση που δίνεται στους 

δήμους και αφορά τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, παραμένει στάσιμη τα τελευταία 10 χρόνια, 

έχοντας όμως υποστεί μείωση κατά 70%. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι το κόστος για τις ΝΑΤΟικές δαπάνες είναι 4δις 

ευρώ, που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ανέγερση 1600 νέων σχολείων, όπως είχαμε αναφέρει και στην 

ανακοίνωσή μας ενάντια στην Ελληνο-Αμερικανική συμφωνία για την επέκταση των ΝΑΤΟικών βάσεων σε όλη την 

Ελλάδα. Ένα τέτοιο πλαίσιο συνεπώς, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη και δημιουργεί ένταση και στην κλειστή 

κοινότητα των σχολείων. 

Να δούμε τη σύνδεση των εξελίξεων για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας, το παρόν και το μέλλον των 

παιδιών μας.Ξεχωρίζουμε για παράδειγμα τον πόλεμο και την ένταση στην περιοχή, με το υπαρκτό ενδεχόμενο ενός 

θερμού επεισοδίου, την ίδια στιγμή που προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα «ασφάλειας» και ότι δεν υπάρχει 

λόγος ανησυχίας.  Για παράδειγμα ο πόλεμος και η ένταση στην περιοχή είναι μια ζοφερή πραγματικότητα που μετά 

και τη συμφωνία για επέκταση των βάσεων του ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα, μας εμπλέκουν ακόμα περισσότερο. Γιατί 

όπως ένας πύραυλος θα φύγει από εδώ και θα πέσει σε σχολεία, νοσοκομεία, γειτονιές μιας άλλης χώρας, αντίστοιχα 

μπορεί να φύγει και από εκεί ένας με ανάλογα αποτελέσματα και στην περιοχή μας. Εμπλέκει το λαό σε 

ανταγωνισμούς για το κέρδος και το μοίρασμα του πλούτου. Όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας με αφορμή αυτή 

τη συμφωνία, οι πόλεμοι αυτοί δεν είναι δίκαιοι πόλεμοι, δεν διεξάγονται από τους λαούς για την ελευθερία τους. 

Είναι πόλεμοι μεγάλων συμφερόντων, ξένων στις δικές μας ανάγκες. Δημιουργούν προσφυγιά.Και το ανάθεμα δεν 

πρέπει να πηγαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Κανένας δεν 

θαλασσοδέρνεται για αναψυχή, δεν ξεσηκώνεται χωρίς λόγο με την οικογένειά του να πάει στην άλλη άκρη. Πρέπει 

λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρη θέση απέναντι στον φασισμό, στο ρατσισμό, στη μισαλλοδοξία. Δημιουργούν το έδαφος 

να εκφράζονται οι φασίστες είτε μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των σχολείων μας, όπως έγινε στην 

εκλογοαπολογιστική στο 3ο δημοτικό και αλλού, είτε να γεμίζει ο τόπος τρικάκια από φασιστικές οργανώσεις. Με 

αφορμή την ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο, λάβαμε ένα email στην Ένωση, όπου μας εγκαλούσε να μην αναμασούμε 

την καραμέλα για νεκρούς στο Πολυτεχνείο!  

Η στάση μας απέναντι στο φασισμό,το ρατσισμό και τον εθνικισμό πρέπει να είναι αταλάντευτη και να δένεται 

με πράξεις ουσίας και αλληλεγγύης, π.χ. στα προσφυγόπουλα στα σχολεία, τα οποία πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε 

τρόπο. (Στη γενική συνέλευση κατατέθηκε και γράμμα μαθήτριας του 1ου Γυμνασίου που επισυνάπτουμε). 
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Οι πρόσφυγες δεν μετακινούνται με οργανωμένο σχέδιο από το κράτος, αλλά όλη η μέριμνα και η ευθύνη είναι 

σε διάφορες ΜΚΟ. Αυτό δημιουργεί μια πολυδιάσπαση και είναι δύσκολο να χαρτογραφηθεί το που βρίσκονται οι 

οικογένειες ή τα ασυνόδευτα παιδιά. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τον ή τους φορείς φιλοξενίας της περιοχής μας, 

ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Με βάση αυτήν, να δούμε τι ανάγκες προκύπτουν για τμήματα υποδοχής και 

παράλληλα, συντεταγμένα να δούμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε με στοχευμένες δράσεις. 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 Είναι γλαφυρά τα δημοσιεύματα και τα πορίσματα της Καθημερινής και της Eurostat αντίστοιχα, για το 

μορφωτικό επίπεδο των ελληνόπουλων: 50% λειτουργικό αναλφαβητισμό αναφέρουν, δηλαδή δεν ξέρουν να βάζουν 

στόχους και να καταλαβαίνουν νοήματα. Αν κάποιος διερωτάται το γιατί, εδώ φτάνουμε στο περιεχόμενο των βιβλίων 

και του περιεχομένου της εκπαίδευσης. 

Η λογική του κέρδους, τα μεγάλα συμφέροντα, βρίσκουν όμως πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις και στην 

παιδεία, αφού πρώτα οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και μετά ως πρόφαση 

πασχίζουν για τη λύση του. Με αυτή τη τακτική δικαιολογούν τις κινήσεις που γίνονται για ακόμα μεγαλύτερη 

απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο η Ειδική Αγωγή, θεωρείται φύρα για την κρατική υποστήριξη και 

τα παιδιά αυτά τώρα και εν συνεχεία όταν ενηλικιωθούν, ειδικά αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητας, 

θεωρούνται βαρίδια για την κοινωνία. 

  Με βάση τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, η μεθοδολογία δίνει βάση στις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. Δηλαδή, λίγο απ’ όλα 

(Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Υπολογιστές κ.α.). Με αυτό τον τρόπο, αυτό που επιτυγχάνεται στην παιδεία είναι να 

γίνεται απλά παράθεση πληροφοριών, χωρίς να ανακαλύπτεται η γνώση, η κριτική προσέγγιση των κοινωνικών και 

φυσικών φαινομένων, χωρίς να παρουσιάζονται τεκμηριωμένα τα στοιχεία που ο άνθρωπος έχει ανακαλύψει δια μέσω 

της επιστήμης. Π.χ. με κέντρο μια λέξη όπως «Κοινωνική βλάβη», παρουσιάζεται ως βλάβη DNA. Αυτή η προσέγγιση 

δίνει χώρο ακόμα και σε ιδεοληψίες του παρελθόντος, αφού δεν τεκμηριώνει επιστημονικά τίποτα αλλά κάνει 

παράθεση πληροφοριών. Δεν είναι τυχαίο ότι για το πείραμα του CERN που είναι μια επιστημονική διαδικασία, 

καταλήγει από κάποιους να αναφέρεται ότι ψάχνουν «το σωματίδιο του Θεού». Επίσης είναι τραγελαφικό αλλά 

καταλαμβάνει έδαφος κυρίως σε νεαρές ηλικίες ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, το ότι η Γη είναι επίπεδη! 

 Υπάρχει όμως ήδη συσσωρευμένη εμπειρία και από την προσπάθεια λειτουργίας στα ίδια τα σχολεία τα οποία 

είναι υποστελεχωμένα, με κενά. Με εκπαιδευτικούς στη Β’ βάθμια να έχουν 2ες - 3ες αναθέσεις. Με 60άρηδες 

εκπαιδευτικούς που δεν βγαίνουν σε σύνταξη, καθώς αδυνατούν να ζήσουν με αυτή. Με αναπληρωτές με πολλά 

σχολεία, με αποτέλεσμα μέσα σε μια μέρα να πρέπει να βρεθούν ταυτόχρονα ακόμα και σε 3 σχολεία για να καλύψουν 

τις ώρες. 

Που οδηγεί όμως όλο αυτό;  

 Οδηγεί σε ένα τεράστιο κόστος για τους γονείς, στα μελετητήρια από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού 

έως τα φροντιστήρια από την Α’ Γυμνασίου και μετά, φροντιστήρια για το Πανεπιστήμιο (είτε αγοράζοντας εργασίες, 

είτε όχι). Γι’ αυτό και το ιδιωτικό κόστος της εκπαίδευσης και της αγωγής (πολιτισμός, αθλητισμός)το 2016, για τις 

οικογένειες, ήταν μεγαλύτερο από την κρατική δαπάνη για την εκπαίδευση. 

Στην αυτή λοιπόν την πραγματικότητα βρίσκουν έδαφος για να πατήσουν οι νέες εξαγγελίες και όλα όσα έχουν ήδη 

εφαρμοστεί, από την τωρινή κυβέρνηση σε συνέχεια των προηγούμενων. 

Για τις αλλαγές που εξήγγειλε η Υπουργός κα ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Παρατίθεται ξεχωριστό παράρτημα (παρ.)  για πιο αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών. 

- Ένας κεντρικός πυλώνας (στόχος) στον οποίο κινείται η κυβερνητική πολιτική για την παιδεία είναι η ακόμα 

μεγαλύτερη εμπορευματοποίησή της. Η πιο άμεση υποταγή στην αγορά (δηλαδή πόσους θέλουμε, με τι γνώσεις, τι 

αμοιβή, με ποιες εργασιακές σχέσεις)η οποία απαιτεί και ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα σπουδών. 



Γι’αυτό για την Γ’ βάθμια μιλούν (παρ.1) για ενίσχυση της αυτονομίας και του αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων και την 

επείγουσα απελευθέρωση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών από τον ασφυκτικό έλεγχο της πολιτείας, 

(παρ.2) για ακαδημαϊκά ιδρύματα αξιολογούμενα, πιο ανταγωνιστικά μέσα από κατάλληλους θεσμούς, μηχανισμούς 

και κίνητρα. (παρ.3) Το χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) και η 

ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα, αποκλείει φοιτητές. (παρ.4) Επιδιώκει την εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ 

– ΤΕΙ με πτυχία 3ετους φοίτησης από χώρες και εκτός Ε.Ε.  

- Για να χτιστεί όμως καλύτερα η επιδίωξη αυτή πρέπει να επιφέρει θεσμικές αλλαγές και στις χαμηλότερες 

βαθμίδες. Έτσι φέρνει αλλαγές και στη Β’ θμια όπου (παρ.5) η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην 

απόκτηση Εθνικού απολυτηρίου λαμβάνοντας υπ’ όψη τους βαθμούς και των τριών τάξεων. (παρ. 6) Διπλασιάζει την 

ύλη στην Γ’ Λυκείου και αναθερμαίνει τη λογική της τράπεζας θεμάτων. Για αυτό πρέπει να γίνουν άμεσα Γενικές 

Συνελεύσεις σε όλα τα σχολεία της Β’ θμιας ώστε να αναδειχθούν όλα τα παραπάνω, να ενημερωθούν οι γονείς και οι 

μαθητές. 

- (παρ.7)Για το Δημοτικό προετοιμάζει νέα βιβλία (είδαμε τον αναχρονισμό των βιβλίων που έφερε η 

Διαμαντοπούλου) με τις γνωστές συνέπειες, αλλά πολύ μεγάλη σημασία έχει και η λογική των «πρότυπων σχολείων» 

και της αριστείας,ως αιχμή για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και των τμημάτων αλλά και των μαθητών, μέσω της 

αξιολόγησης.Αξιολογώντας τα σχολεία, επιβραβεύει και ενισχύει αυτά που υποτάσσονται στις κατευθύνσεις που 

ορίζονται.Θέλει να αξιολογήσει τους μαθητές, το πόσο ανταγωνιστικοί είναι με βάση το πόσο «άριστοι»είναι, αν 

ακολουθούν τα Erasmus, θέλει να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς, με βάση το πόσο ακολουθούν το αναλυτικό 

πρόγραμμα, τις οδηγίες. Θέλει «ενεργούς γονείς» που θα είναι η γέφυρα για την σύνδεση με την τοπική κοινωνίακαι 

την καλύτερη ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας.  

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Ο ρόλος της Τοπικής Διοίκησης, τα όρια και οι ευθύνες 

 Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι το «Ενεργούς γονείς» το ακούσαμε από την πρώτη κιόλας συνάντηση με τον 

Αντιδήμαρχο παιδείας, καθώς και ότι δεν έχει λόγο να ασχολείται με συλλόγους που μαζεύουν 5-10 γονείς!Από το 

ξεκίνημα της θητείας της η δημοτική αρχή απαντούσε με επιπολαιότητα σε κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν, στην αρχή 

δηλώνοντας άγνοια. Με μια σειρά επιπλέον στοιχείων όμως που θα παραθέσουμε παρακάτω, θεωρούμε ότι η 

δημοτική αρχή τουλάχιστον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην κυβερνητική πολιτική και στις επιδιώξεις που 

αναφέραμε,δεν ιεραρχεί τον χώρο της εκπαίδευσης ως πρώτο ζήτημα στην πόλη. 

 

Σε κρίσιμα ζητήματα 

1) Για την κεραία κινητής τηλεφωνίας που εγκαταστάθηκε, ουσιαστικά η θέση της ήταν «αυτά μπορούμε αυτά 

κάνουμε», χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις.  

2) Είχε τονίσει ότι κάθε πρωί θα βρίσκεται στα σχολεία, το οποίοφυσικά αποδείχθηκε ανεδαφικό. 

3) Στο ζήτημα με τα γεύματα του 2ου ενώ είχε πει ότι θα πάρει θέση και θα το κινήσει και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος 

με την πρωτοβάθμια, στη συνέχεια ανέφερε ότι ο διευθυντής του 2ουτου είπε να μην ασχοληθεί γιατί το 

κινούνε με γνωστούς και εκείνος όντως δεν κινήθηκε! Είναι δυνατόν, διευθυντής σχολείου να υποδεικνύει στον 

αντιδήμαρχο Παιδείας, που να ενεργήσει και που όχι και εκείνος να υπακούει;  

4) Στο ειδικό σχολείο, οι γονείς και το προσωπικό του, ακόμα δεν έχουν λάβει απάντηση σε αίτημα που κατέθεσαν 

ώστε τα μικρά γεύματα που δίνονταν από τον Δήμο, να επεκταθούν στο σύνολο των παιδιών και επιπλέον να 

υπάρξει μέριμνα για τη μεταφορά των παιδιών. Απάντηση όμως δεν υπάρχει ούτε από την Διεύθυνση σχετικά 

με τις ελλείψεις σε βοηθητικό προσωπικό. 



5) Όταν οι σχολικοί βοηθοί (8μηνίτες του ΟΑΕΔ) ζήτησαν παράταση, την καταψήφισε. Ευτυχώς,  τελικά το 

δημοτικό Συμβούλιο, συμφώνησε να τους στηρίξει.Οι αιτήσεις θα ανοίξουν το τελευταίο δεκαήμερο του 

Ιανουαρίου. 

 

Σε Αθλητισμό – Πολιτισμό 

Δεν φαίνεται να ανοίγει δρόμο για κάποια ανάσα σε γονείς και παιδιά, σε αθλητισμό και πολιτισμό 

6) Στα προγράμματα Αθλητισμός για όλους, ζητάει με επιστολή να δώσουν οι γονείς έως 21 Ιανουαρίου τα 50€ 

από τα 70€, για να διευκολύνει, όπως αναφέρει, τη λειτουργία του Δήμου που είναι υποστελεχομένος! Όπως 

ενημερωθήκαμε από γονείς, αυξήθηκε η συνδρομή στο δημοτικό γυμναστήριο «Καισάριον». Υπάρχει περίεργη 

εμπλοκή της ομάδας του Ολυμπιακού στο Κρητικόπουλος. Τονίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για την 

παραπάνω εμπλοκή, με ότι αυτό σημαίνει για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της πόλης και τους χώρους που 

διατίθενται, όπως και οι ίδιοι σύλλογοι προβληματίζονται. Την ίδια ώρα όμως στο τελευταίο Δημοτικό 

Συμβούλιο έφερε πρόταση για μετατροπή ενός ανοιχτού χώρου μπάσκετ, που αξιοποιείται με ελεύθερη 

πρόσβαση από τη γειτονιά, σε ποδοσφαιρικό γηπεδάκι 5x5, όπου αυτόματα σημαίνει και αλλαγή χρήσης, 

δηλαδή για εμπορική εκμετάλλευση. Παράλληλα στον προϋπολογισμό για τα τεχνικά έργα, παρουσιάζεται 

υποχρηματοδότηση για το γήπεδο «Κρητικόπουλος». 

7) Στον πολιτισμό, είναι πασίγνωστο πλέον ότι εδώ και 4 μήνες δεν έχουμε απάντηση στο αίτημα του 3ου 

Δημοτικού, που επικρότησε και ασπάστηκε και η Ένωση, για ένταξη δραστηριοτήτων του πολιτιστικού κέντρου 

και στα σχολεία, ώστε να έχουν περισσότερα παιδιά πρόσβαση και να έρθουν σε επαφή με την πληθώρα των 

παρεχόμενων δωρεάν δραστηριοτήτων. Χωρίς απάντηση παραμένει αντίστοιχο αίτημα και του 1ου Δημοτικού. 

Επίσης κάτι που καταγγέλλουμε είναι ότι εξήγγειλε την ενσωμάτωση μιας νέας δραστηριότητας, αυτή της 

κατασκευής κοσμημάτων, με αντίτιμο όμως 25€/μήνα, μέσω ιδιώτη, στον χώρο του. Να λοιπόν η 

ανταποδοτικότητα με χρήση δημόσιων χώρων και δομών.  

8) Γίναμε μάρτυρες της προώθησης ιδιωτικού φορέα υγείας, στην πρόσφατη δράση «Πρόληψη για όλους» όπως 

το ανέφεραν ως κοινωνική ευαισθητοποίηση, αλλά προηγουμένως αποπειράθηκαν να διώξουν τα ΑμεΑ από 

τον χώρο τους. 

9) Η συζήτηση - ψιλοκουβέντα για περιβαλλοντικά προγράμματα, πρωτοβουλίες οικολογικής συνείδησης, που 

κατέληγε στο να υιοθετήσουν τα παιδιά τους χώρους γύρω από τα σχολεία για την καθαριότητα. 

10) Η εύκολη λύση των σχολικών επιτροπών - δηλ. τα ταμειακά διαθέσιμα των σχολείων - για τις επισκευές, με 

αποκορύφωμα την προσπάθεια αποπληρωμής της αντικατάστασης του λέβητα στο 2ο Δημοτικό μέσω τις Α’ 

βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, αξίας 10.000€ 

Αντιμετώπιση Φορέων 

11) Η απαράδεκτη στάση,που την καταγγείλαμε, για τον εξοπλισμό και τις υποδομές του δήμου,το γαϊτανάκι μέσω 

SocialMedia, ακόμα και με ευθεία επίθεση σε πρόεδρο Δ.Σ σχολείου, που αιτήθηκε τη μικροφωνική και μετά 

από παρέμβαση της Ένωσης αναιρέθηκε η απόφαση που είχαν λάβει. 

12) Η προσπάθεια, επίσης, απαξίωσης μιας εθιμοτυπικής προβολής της προσπάθειας της μπάντας των γυμνασίων-

λυκείων, που τελικά αναιρέθηκε. 

13) Η στάση απέναντι σε φορείς της πόλης είναι χαρακτηριστική και μέσα από την προσπάθεια απαξίωσης του 

Λαϊκού Φροντιστηρίου, που 5 χρόνια τώρα έχει προσφέρει με τους καθηγητές του, ιδιαίτερο έργο υποστήριξης.  

14) Είναι χαρακτηριστική η στάση της απέναντι και στους εργαζόμενους του Δήμου, στις καθαρίστριες, στους 

8μηνίτες κ.α., που σε καμιά φάση των διεκδικήσεών τους δεν τους στήριξε. Αντίθετα μάλιστα, μέσα στα πλαίσια 

του «εκσυγχρονισμού» και της «κανονικότητας» που αναφέραμε, ξεκίνησε συζητήσεις ώστε να μπουν 

εργολάβοι καθαριότητας στα σχολεία μας, πράγμα που σημαίνει απολύσεις, ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση 



του ποιοτικού έργου και βέβαια εργασία με όρους δούλων, για τους ανθρώπους αυτούς. Ορθάνοιχτα δηλαδή 

πλέον υπάρχει πρόθεση για ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα!  

15) Ακόμα αναμένουμε ανακοίνωση στήριξης στο έργο του ΚΕΘΕΑ και την επικίνδυνη προσπάθεια ιδιωτικοποίησής 

του, παρά το ότι γίναμε μάρτυρες της δουλειάς του τον προηγούμενο 1,5 χρόνο με το πρότυπο πρόγραμμα 

πρόληψης και ενημέρωσης ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν μια δημοτική αρχή μακριά από τα δικά μας συμφέροντα! 

 

ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

16) Όταν λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα εννοούμε ότι κάθε φέτος και του χρόνου χειρότερα! Αυτό ακριβώς 

συμβαίνει και με το κτηριακό στην πόλη μας. Οι περισσότεροι ήμασταν μάρτυρες μια πολύχρονης προσπάθειας 

από γονείς, εκπαιδευτικούς, δημοτική αρχή, για εκταμίευση κονδυλίων από την ΚΤΥΠ με τελικά αίσιο 

αποτέλεσμα. Η δίχρονη προσχολική αγωγή που πρόκειται να ενταχθεί υποχρεωτικά από του χρόνου σε όλα 

τα σχολεία βρίσκει την πόλη τελείως απροετοίμαστη, χωρίς τις κτηριακές υποδομές που απαιτούνται. Η 

δημοτική αρχή λέει ότι δεν την αφορά γιατί η χρηματοδότηση είναι κρατική. Η πόλης μας χρειάζεται 9 

αίθουσες, όπως έχει προκύψει από μελέτη που έχει ήδη γίνει και κατατεθεί, από την προηγούμενη κιόλας 

χρονιά και έχει υποδειχθεί και ο χώρος. Και σε αυτή την αναφορά μας όμως στην κοινή συνάντηση που 

είχαμε, είπαν ότι θα ψάξουν να βρουν τη μελέτη γιατί δεν το γνωρίζουν! Φέτος 35 παιδιά είναι ακόμα εκτός 

παιδικών σταθμών, τι πρόκειται να γίνει δηλαδή από του χρόνου; Ήδη, σε άλλες περιοχές έχουν τοποθετηθεί 

κοντέινερ σε προαύλια και μάλιστα και Λυκείων! Προαυλισμός δηλαδή νηπίων με λυκειόπαιδα, πόσο λογικό 

μπορεί να είναι; Το κράτος δεν έχει μεριμνήσει ούτε στο ελάχιστο για τη χρηματοδότηση για κατασκευή 

κτηρίων ή αιθουσών και δεν προβλέπεται να το κάνει. Βρισκόμαστε ήδη μπροστά στο πρόβλημα!  Πρέπει να 

γίνει συνάντηση με τη διοικούσα επιτροπή των γονέων των βρεφικών σταθμών, ώστε να γίνει συζήτηση σε 

βάθος, να αναδειχθούν όλα τα ζητήματα και να προχωρήσουμε ακόμα και σε παρέμβαση στην ΚΤΥΠ. Στον 

σχεδιασμό τους έχουν βάλει εκδηλώσεις ενημέρωσης, τις οποίες προτείνεται να συνδιοργανώσουμε. 

 

ΚΤΗΡΙΑΚΟ 

 Το κτηριακό όμως αφορά το σύνολο των σχολείων καθώς υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν.  

Παραθέτοντας ενδεικτικά την κατάσταση, αναφέρουμε ότι τα περισσότερα κτήρια λόγω παλαιότητας είτε εμφανίζουν 

προβλήματα στις σωληνώσεις, είτε στους λέβητες, είτε σε άλλα σημεία των υποδομών. Η Ένωση έχει αποστείλει 

ερώτημα σχετικά με την κατάσταση στα συστήματα θέρμανσης όλων των σχολικών δομών, αλλά ακόμα δεν έχουμε 

λάβει ουσιαστική απάντηση. Ήδη ο προβληματισμός αυτός έχει τεθεί στις σχολικές επιτροπές, ζητώντας οι 

εμπλεκόμενοι ουσιαστικά έναν σχεδιασμό αποκατάστασης. Το 7ο και το 3ο Νηπιαγωγείο, το 2ο Γυμνάσιο, το 1ο Λύκειο 

περιλαμβάνουν ήδη κοντέινερ μέσα στα οποία τα παιδιά μας παρακολουθούν μαθήματα, κάτω από άθλιες συνθήκες 

καθώς χρειάζονται πολλαπλές επισκευές. Τα προκάτ που βρίσκονται πίσω από τα Γυμνάσια, το ίδιο. Αν λάβουμε υπ’ 

όψη ότι για τεχνικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας των σχολείων, ο αντιδήμαρχος Παιδείας μοίρασε ερωτηματολόγιο 

στους Διευθυντές ώστε να απαντηθούν (εκτός από κάθε δικαιοδοσία τους δηλαδή, να έχουν και συνυπευθυνότητα), 

αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να έχουμε συνεχή έγνοια, το κτηριακό! 

 Μέσα λοιπόν από αυτή τη Γενική Συνέλευση, θέλουμε να επαναφέρουμε και να βάλουμε ως προμετωπίδα για το 

επόμενο διάστημα, το πάγιο αίτημά μας για ανέγερση νέας σχολικής μονάδας  - και όχι με τη μορφή ΣΔΙΤ - στο τρίγωνο 

μεταξύ των οδών Φώκαιας - Ανδρέα Δημητρίου - Υμηττού το οποίο έχει παγώσει εδώ και χρόνια. Με βάση το 

σχεδιασμό για την αξιοποίηση του Ελληνικού, στο σημείο εκείνο θα πέφτει η έξοδος από το Ελληνικό προς το κέντρο. 

Άρα, συνεπάγεται ότι θεωρείται περιοχή φιλέτο για τα συμφέροντα, οπότε και γι’ αυτό έχει παγώσει. Δεν είναι τυχαίο 

λοιπόν που έχει ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την επιχειρηματική αξιοποίηση.  



 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται ο παρακάτω σχεδιασμός δράσης για το επόμενο διάστημα: 

 

1) Να πραγματοποιηθούν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα σχολεία της Β’ θμιας, για τις εξελίξεις στα Λύκεια. 

2) Συνάντηση με Δημοτική Αρχή – Τεχνική Υπηρεσία για εξελίξεις εργασιών και τεχνικών έργων. 

3) Επαναφορά της πρότασης για δημιουργία νέου σχολείου στο συγκεκριμένο τρίγωνο, με μια σειρά πρωτοβουλιών 

και δράσεων. 

4) Πρωτοβουλίες Ένωσης για να μάθουμε για τις συνθήκες που ζουν τα προσφυγόπουλα, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους 

και στήριξη και προώθηση της πρωτοβουλίας της ΕΕΔΥΕ για τα σχολεία με θέμα «Για Μεσόγειο θάλασσα γέφυρα 

ειρήνης, φιλίας και αλληλεγγύης των λαών». 

5) Να εξεταστεί η πρωτοβουλία για μονοθεματικό για την Παιδεία στο Δημ. Συμβούλιο. 

6) Σύσκεψη με 15μελή για τις εξελίξεις στα Λύκεια, με ευθύνη των Συλλόγων Γονέων και της Ένωσης. 

7) Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους γονείς των παιδικών σταθμών, που με την εκδίωξή τους από το Ν.Π «Λεωνίδας 

Μανωλίδης» πλέον δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν. Συνάντηση με Διοικούσα επιτροπή των γονέων των 

παιδικών σταθμών, για την προσχολική αγωγή και πρωτοβουλίες για κοινές ενέργειες ή εκδηλώσεις καθώς και 

στήριξη του αιτήματος για εισαγωγή όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα σύγχρονης προσχολικής αγωγής. 

8) Επαφή με το ΕΠΑΛ για τις αναγκαίες επισκευές που πρέπει να γίνουν. 

9) Καλούμε όλα τα Δ.Σ να έρθουν σε επαφή με το ΚΕΘΕΑ, ώστε να υλοποιηθεί στα σχολεία τους η 3η φάση του 

προγράμματος «Ενημέρωση και πρόληψη ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις». 

10) Συνάντηση με το Δ.Σ του Ειδικού Σχολείου «Ρόζα Ιμβριώτη»,  με προοπτική εκδήλωση για τα ΑμεΑ και το Ειδικό 

Σχολείο. 

11) Στην επόμενη Γενική Συνέλευση να ξεκινήσει η συζήτηση για την οργάνωση και το θέμα της 20ης Μαθητικής 

Γιορτής. 

 

 

 

Καισαριανή, 21 Δεκεμβρίου 2019 
 


