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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
τισ 30 /10/2017 και ενϊ χιλιάδεσ μακθτζσ πραγματοποιοφςαν κινθτοποίθςθ με τθ ςτιριξθ τθσ ΑΓΜΕ,
τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ και τθσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ
ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ, ο υπουργόσ Παιδείασ κοσ Κώςτασ
Γαβρόγλου όχι μόνο επζμεινε να αναπαράγει τα περί επιςτροφισ τθσ «κανονικότθτασ» ςτα ςχολεία, αλλά
με προκλθτικό τρόπο επιςτράτευςε λογικζσ «κοινωνικοφ αυτοματιςμοφ» και ζκανε υποδείξεισ για τισ
μακθτικζσ κινθτοποιιςεισ και τα αιτιματα του μακθτικοφ κινιματοσ. «Είναι υπεφκυνο φλλογοι Γονζων να
παίρνουν τα παιδιά και να λζνε κάνουμε ςυλλαλθτιριο για ζνα ουςιαςτικό ςχολείο, αυτό είναι το αίτθμα,
για ζνα ουςιαςτικό ςχολείο τα παιδιά χάνουν ϊρεσ;» είπε ςυγκεκριμζνα.
Προφανϊσ ο κοσ Τπουργόσ δεν προβλθματίηεται για τισ χιλιάδεσ διδακτικζσ ϊρεσ που χάνονται από τθν
ζλλειψθ εκπαιδευτικϊν τόςο ςτθν πρωτοβάκμια όςο και ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, αυτό που τον
ενοχλεί είναι ο ςυλλογικά οργανωμζνοσ αγϊνασ των μακθτϊν και τα δίκαια αιτιματά τουσ που βρίςκονται
ςτον αντίποδα τθσ αντιλαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που εφαρμόηει και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑΑΝΕΛΛ όπωσ και οι προθγοφμενεσ.
Ωσ γονείσ δθλώνουμε κατθγορθματικά ότι κα βριςκόμαςτε ςτακερά ςτο πλευρό των παιδιών μασ,
ςτθρίηουμε τον ςυνεχι αγώνα τουσ για «ζνα ςχολείο που κα μορφώνει και δεν κα εξοντώνει» και
διεκδικοφμε – απαιτοφμε :
 Εδϊ και τϊρα να λειτουργιςουν όλα τα ολοιμερα ςχολεία, όλα τα τμιματα των ΕΠΑΛ, όλα τα
τμιματα κατευκφνςεων. Μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ςε 20 ςτα τμιματα γενικισ παιδείασ και
10 ςτα εργαςτιρια και τισ κατευκφνςεισ.
 Να δοκεί ζνα δωρεάν γεφμα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ με ευκφνθ του Τπουργείου Παιδείασ. Να υπάρχει
δωρεάν μεταφορά για όλουσ τουσ μακθτζσ.
 Να εξαςφαλιςτεί ςφγχρονθ κτθριακι και υλικοτεχνικι υποδομι, επαρκι χρθματοδότθςθ των
ςχολικϊν επιτροπϊν.
 Να μθ δίνεται οφτε 1€ από τθν τςζπθ των λαϊκϊν οικογενειϊν για τθ μόρφωςθ των μακθτϊν και τθ
λειτουργία του ςχολείου.
 Εδϊ και τϊρα άμεςθ κάλυψθ όλων των κενϊν ςτα ςχολεία. Άμεςα να πραγματοποιθκοφν οι 30.000
διοριςμοί μόνιμου προςωπικοφ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.
 Να λειτουργιςουν παντοφ όπου χρειάηεται τα Σμιματα Ένταξθσ και θ παράλλθλθ ςτιριξθ.

Ουςιαςτικό ςχολείο είναι το ςχολείο που καλφπτει τισ ςφγχρονεσ μορφωτικζσ
ανάγκεσ των παιδιών μασ!

