
ΕΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

Πεξηζηέξη, 1/2/2018 

ε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δ ηεο Έλσζεο πιιόγσλ Γνλέσλ Πεξηζηεξίνπ κε 

αθνξκή γεγνλόηα πνπ εμειίρηεθαλ ζην 7ν θαη 10ν Λύθεην μεθαζαξίδεη όηη :  

Σα Δ ησλ ζπιιόγσλ Γνλέσλ όπσο θαη απηά ηνπ 7νπ θαη ηνπ 10νπ Λπθείνπ είλαη 
δεκνθξαηηθά εθιεγκέλα όξγαλα ζεζκνζεηεκέλα θαη απηόλνκα. 

Ο ξόινο ηνπο είλαη δηεθδηθεηηθόο θαη ππεξαζπίδνληαη ην δεκόζην θαη δσξεάλ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλύνπλ  ηα πξνβιήκαηα γεληθόηεξα ηεο Παηδείαο 
θαη κπαίλνπλ κπξνζηά ζηνλ αγώλα γηα ηελ επίιπζε ηνπο, θόληξα ζηηο ινγηθέο ηεο 
δηαρείξηζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο.  

Η Έλσζε καδί θαη κε ηνπο ζπιιόγνπο απηνύο πξσηνζηάηεζαλ ζηελ αλάδεημε ησλ 
ΥΡΟΝΙΩΝ θηεξηαθώλ πξνβιεκάησλ, πξσηνζηαηνύλ ζηελ ΑΝΕΓΕΡΗ ΝΕΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ 10Ο ΛΤΚΕΙΟ - πνπ 2 δεθαεηίεο ηώξα ΟΛΟΙ νη ππεύζπλνη ην έρνπλ παξαπέκςεη 

ζηηο θαιέλδεο- γεγνλόο πνπ προφανώς ενοτλεί γηαηί αλαδεηθλύεη ηηο επζύλεο θαη ηελ 
νιηγσξία όισλ ησλ ππεπζύλσλ.  

Θα ζέιακε επίζεο λα ππελζπκίζνπκε πσο ε Έλσζε ΕΓΚΑΙΡΑ (βι. Αλαθνίλσζε 

24/11/2015) επηζήκαλε θαη θαηήγγεηιε ηελ όιν θαη πην ζπρλή εκθάληζε ηεο λαδηζηηθήο, 
θαζηζηηθήο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο «Υξπζή Απγή» κέζα ζηα ζρνιεία κε ζπλζήκαηα. 

Τπνρξέσζε θαη θαζήθνλ ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο είλαη λα πάξεη όια εθείλα ηα κέηξα 
πξνθεηκέλνπ λα κελ επηηξέςεη λα κπνιηάζνπλ κε ην δειεηήξην ηνπ θαζηζκνύ θαη ηνπ 

ξαηζηζκνύ ηα κπαιά ησλ παηδηώλ καο.  

Καινύκε ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο, ην ιαό ηνπ Πεξηζηεξίνπ λα απνκνλώζνπλ ηνπο 
λαδηζηέο ηεο Υξπζήο Απγήο! Καινύκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα απνθαιύςνπλ ζηα κάηηα 

ησλ καζεηώλ ηνλ πξαγκαηηθό ξόιν ηεο Υξπζήο Απγήο. Να αναλάβοσμε όλοι τις 
εσθύνες μας. ην ζρνιείν, ζε θάζε ηάμε, λα θνπβεληηάζνπκε κε ηα παηδηά καο γηα ην 

αιεζηλό πξόζσπν ηνπ θαζηζκνύ. Η ηζηνξία ηνπ ιανύ καο δηδάζθεη. Ο θαζηζκόο 
ηζαθίζηεθε από ηελ νξγαλσκέλε ιατθή δξάζε. 

 
 αο θαινύκε όινπο λα παξεπξεζείηε ζηελ θνπή πίηαο ηεο ΕΝΩΗ Γνλέσλ 

Πεξηζηεξίνπ γηα ην 2018, ζην νηθόπεδν πνπ έρεη αγνξαζηεί από ηηο ΚΣ.ΤΠ. (Κηηξηαθέο 
Τπνδνκέο πξώελ ΟΚ) γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 28νπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεξηζηεξίνπ 

(Φιηνύο θαη Αιθηβηάδνπ). Να απαηηήζνπκε ΣΩΡΑ ην ρηίζηκν ελόο ζύγρξνλνπ 
ρνιείνπ, ζηνλ ρώξν πνπ έρεη αγνξαζηεί από ηνλ ηδξώηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 
 

Η θνπή ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 4 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 11:00. 
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