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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αγαπητοί γονείς  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αντιπροσώπους από όλα τα σχολεία του 
Περάματος, που πήραν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Γονέων 
Αττικής, παρά τις δυσκολίες και τις τρικλοποδιές που κάποιοι προσπάθησαν να 
βάλουν. 

 

Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μια δύσκολη χρονιά που τη 
σημάδεψαν οι αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.  

Σαν Ένωση Γονέων δεν συμβιβαστήκαμε με τα ψίχουλα και τη 
μοιρολατρία. Πάντα προωθήσαμε και προωθούμε τους συλλογικούς, 
οργανωμένους αγώνες για τη διεκδίκηση συνολικά των δικαιωμάτων μας στα 
σχολεία.  

Σταθήκαμε και θα στεκόμαστε απέναντι σε πολιτικές δυνάμεις που με λογικές 
μίσους και με το ρατσιστικό τους δηλητήριο προσπαθούν να διαχωρίσουν τους 
γονείς μεταξύ τους, τους μαθητές μεταξύ τους. 
Το κάνουν γιατί μας θέλουν διασπασμένους, να μην βλέπουμε τον ένοχο για την 
κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία μας.  

Θέλουν να κρύψουν την αλήθεια ότι η σημερινή κυβέρνηση όπως και οι 
προηγούμενες δεν θέλουν τα παιδιά μας να βγαίνουν μορφωμένα από τα σχολεία, 
αλλά να έχουν μόνο εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να δουλεύουν 
τζάμπα και χωρίς δικαιώματα στο μέλλον.  

Θέλουν να κρύψουν την ριζική τους διαφωνία με το πλαίσιο πάλης της 
Ένωσης. Είναι ενάντια σε κάθε μορφή διεκδίκησης, ενώ στηρίζουν με τη στάση τους 
την αντιλαϊκή πολιτική και στο χώρο της παιδείας και έξω από αυτή. Αυτοί που 
ακολουθούν αυτή την τακτική δεν νοιάζονται στην πραγματικότητα ούτε για τα 
ελληνόπουλα.     

 

Πρωτεργάτες, είναι αυτοί οι γονείς που μας κατηγορούν ότι πολιτικοποιούμε 
τη δράση μας στα σχολεία ή ότι είμαστε «μονοκομματικοί», που εμφανίζονται με 
τη σκοπιά του ακομμάτιστου, ενώ επηρεάζονται και ασπάζονται την 
ξενοφοβία, το ρατσισμό, τις φασιστικές αντιλήψεις, γι’ αυτό συνεχίζουν και 
προσπαθούν να κρατηθούν στο προσκήνιο με νύχια και με δόντια. 
 Είναι αυτοί που παρασύρουν τους γονείς, να βάζουν το χέρι στην τσέπη, 
υποκαθιστώντας την υποχρέωση του κράτους (κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος) να 
συντηρεί τα σχολεία, με αποτέλεσμα να ψάχνουν για χορηγούς, να αναλαμβάνουν 
κατασκευές χωρίς μελέτη, χωρίς την ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
παίρνοντας μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε 

Θέλουν να κρύψουν την αλήθεια ότι το 4ο μνημόνιο που ψηφίστηκε πριν από 
ένα μήνα, θα συνεχίσει και θα εντείνει ακόμα περισσότερο την επίθεση που 
δεχόμαστε, όχι μόνο στην Παιδεία, αλλά συνολικά στα δικαιώματα, στη ζωή μας και 
στη ζωή των παιδιών μας και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να παραβλέψεις και 
να μην αναφέρεις. 

 
Εμείς σαν Ένωση παλεύουμε για όλα τα παιδιά και αυτό φάνηκε από 

τη δράση μας όλο το προηγούμενο διάστημα.  
Καλέσαμε και καλούμε κάθε γονιό να συμμετέχει μέσα από τους συλλόγους 
των σχολείων, τις Γενικές συνελεύσεις, ανεξάρτητα από πολιτική 
τοποθέτηση, καταγωγή, θρησκεία κλπ. Εξάλλου κάθε πολιτική δύναμη 
διατυπώνει τις απόψεις της και κρίνεται για αυτές. 



Αγαπητοί γονείς  
Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων παρενέβη το προηγούμενο διάστημα, σε κάθε μικρό ή 
μεγάλο πρόβλημα και μαζί με τους Συλλόγους γονέων ή με τους γονείς του κάθε 
σχολείου προσπάθησε να το λύσει. Δείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην 
συμβιβαστούμε με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα και έξω 
από τα σχολεία 

 

Σας καλούμε να συνεχίσουμε να παλεύουμε για το σχολείο που έχουμε 
πραγματικά ανάγκη. Ένα σχολείο που θα μορφώνει τα παιδιά μας και δεν θα 
τα εξοντώνει. Παλεύουμε για: 

 Την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, με μαζικούς μόνιμους 
διορισμούς. 

 20 μαθητές ανά τμήμα, όχι στα 27αρια και 30αρια τμήματα, όχι στις 
συγχωνεύσεις τμημάτων. 

 Ολοήμερα σχολεία χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

 Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση όλων των σχολικών μονάδων. Διαγραφή των 
χρεών των σχολικών επιτροπών προς τις πρώην ΔΕΚΟ. Αποκλειστικά δωρεάν 
πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. 

 Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών, των εκπαιδευτικών ή των συλλόγων 
για πληρωμή λειτουργικών εξόδων, τραπεζοκόμων, εκπαιδευτικών εκδρομών, 
βιβλίων κ.λπ. Αγορά όλων των ξενόγλωσσων βιβλίων από τις σχολικές επιτροπές. 

 Να διασφαλιστεί άμεσα η δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών προς και από τα 
σχολεία τους. Δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών- φοιτητών με τα ΜΜΜ. 

 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη όλων των μαθητών. Να 
εξασφαλιστούν κινητές μονάδες υγείας, για τον εμβολιασμό όλων των μαθητών και 
τα πιστοποιητικά υγείας τους. 

 Να εξασφαλιστεί κονδύλι για την παροχή ποιοτικού γεύματος, με ευθύνη του 
κράτους και όχι των ΜΚΟ, σε όλους τους μαθητές. 
 
 

Αγαπητοί γονείς 
Όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Περάματος 
τα έχει αναφέρει σε ανακοινώσεις, σε εισηγήσεις της. Δεν είμαστε μάντεις, ούτε 
έχουμε το κληρονομικό χάρισμα. Αυτό που ζούμε πια στα σπίτια μας, στα σχολεία 
μας, στις ζωές μας, είναι το αποτέλεσμα αυτού του σάπιου συστήματος, που όσο 
περισσότερο σαπίζει, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει τη ζωή των οικογενειών μας.  
 
Όλα αυτά τα χρόνια ένα δρόμο ξέρουμε και ένα δρόμο περπατάμε, αυτόν του 
αγώνα και της διεκδίκησης. Σε αυτόν το δρόμο σας καλούμε να βαδίσουμε. 
Στη σημερινή εποχή κανένας άλλος δρόμος δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
ξέφωτο. Εξάλλου  ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν έγινε. 
 

Ευχόμαστε ολόψυχα καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση. 
Είμαστε σε ετοιμότητα για νέους αγώνες για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει! 

 

 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περάματος  


