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ΑΠΟΦΑΗ Δ.. ΑΓΜΕ ΣΙ 18/10/2014 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΕΥΕΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ ΜΑ 

 
Απφ ηελ έλαξμε απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ρηιηάδεο γνληψλ – καζεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζρνιηθψλ 
θπιάθσλ θαη θαζαξηζηξηψλ δηαηξαλψλνπλ ηελ αληίζεζε ηνπο: 

 ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θάζε πιεπξάο ηεο εθπαίδεπζεο,  
 ζηελ ππνλφκεπζε αθφκα θαη ηεο πξφζβαζεο ζην ζρνιείν κε ην θφςηκν ησλ κεηαθνξψλ,  
 ζηελ ηξαγηθή ππνβάζκηζε ηελ εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηα θελά θαη ηηο δηπιέο αλαζέζεηο, ηηο ζπκπηχμεηο 

θαη ζπγρσλεχζεηο 
 ζηελ δήζελ αμηνιφγεζε ησλ απνιχζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

 ζηα άζιηα θαη επηθίλδπλα θηήξηα φπνπ αλαβηψλνπλ καχξεο κλήκεο θαη νη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο,   
 ζην ηζάθηζκα ησλ καζεηψλ κε ηελ Τξάπεδα Θεκάησλ θαη ην Νέν Λχθεην,  
 ζην ζρνιείν πνπ απαηηεί σιγή ιχθύος κε ηνπο απηαξρηθνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο  
 ζην ζρνιείν φπνπ ζνπιαηζάξεη ν θαζηζκφο ζηνπο δξφκνπο πνπ αλνίγνπλ νη ινγηθέο ησλ δχν άθξσλ θαη κε 

ηηο πιάηεο ηνπ Υπνπξγείνπ,  
 ζην ζρνιείν φπνπ ζεξηεχεη ε θηψρεηα θαη ν ππνζηηηζκφο, πιάη – πιάη κε ηα ςεθηαθά κπηριηκπίδηα θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ «θνηλσληθνχ ζρνιείνπ». 
 Η δξάζε ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ μεθηλά απφ παξαζηάζεηο, θαηαιήςεηο ζρνιεηψλ, καδηθέο πνξείεο θαη 
παξεκβάζεηο ζηα ζπκβνχιηα ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  (Γήκνπ - Πεξηθέξεηεο) θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηεπζχλζεηο. 
Φαηξεηίδνπκε φιεο απηέο ηηο θηλήζεηο πνπ ζεθψλνπλ ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ζην κπφη πνπ ηνπ πξέπεη. Φαηξεηίδνπκε 
ηελ πξσηνβνπιία ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ πνπ δελ μερλνχλ ηα παηδηά ηεο Παιαηζηίλεο θαη ζπιιέγνπλ 
γξαθηθή χιε γη’ απηά. 
Απαηηείηαη αθφκα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. Φξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πιάηεο λα κπνπλ γηα λα ζπλερίζνπκε ελάληηα 

ζε κηα πνιηηηθή πνπ εηνηκάδεη ηε λέα γεληά λα γίλεη αλαιψζηκε ζε κηα ΑΝΑΠΤΥΞΗ πνπ καο εγγπάηαη … ηε θηψρεηα. 

Συνεχίζουμε: 
Σπκκεηέρνπκε, ζπκπαξαζηεθφκαζηε ζηηο θηλεηνπνηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ. Σην ζπιιαιεηήξην ησλ ΓΟΔ – ΟΛΜΔ 
23/10. Γίλνπκε ελεξγά ηελ ζπκπαξάζηαζή καο ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ εμαζιίσζε ηνπ θαη ηελ 
επηζηεκνληθή ηνπ απαμίσζε, κέζα ζην ζρνιείν. Πνπ αξλείηαη λα γίλεη ν ληήιεξ κηαο παηδαγσγηθήο πνπ θιείλεη ηα 
κάηηα ζηελ βαξβαξφηεηα θαη απνζεψλεη ηελ εθκεηάιιεπζε, παξά ηε δακφθιεην ζπάζε ηεο δήζελ Αμηνιφγεζεο. 

Σηελ 1/11 θαινχκε φινπο ηνπο γνλείο λα ζπλαληεζνχλ κε ην ιατθφ θίλεκα – κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη νχησο ή 
άιισο-  δπλακψλνληαο ηα κπινθ ησλ 700 ζσκαηείσλ & θνξέσλ ζ φιε ηε ρψξα, δηαδειψλνληαο φηη δεν θα 
ζσμβιβαζηούμε ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΦΣΩΥΕΙΑ. Απαηηνχκε άκεζα κέηξα νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη φρη 
επαηηείαο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο γηα αμηνπξεπή κεξνθάκαηα, φρη ζηελ επαηηεία 

ηεο «εγγπεκέλεο θηψρεηαο»  

 
Μπροςτά ςε μια περίοδο που ςτουσ ΔΗΜΟΤ και τισ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ καταρτίηονται οι τοπικοί προχπολογιςμοί 
απαιτοφμε αυτοί να καλφπτουν τισ ανάγκεσ των λαϊκϊν οικογενειϊν με προτεραιότθτα τισ πιο ευαίςκθτεσ 
κοινωνικά ομάδων. Κόντρα ςτθν αφξθςθ τθσ ανταποδοτικότθτασ, ςτθ διεφρυνςθ τθσ φορομπθχτικισ πολιτικισ και 
από τουσ διμουσ προκειμζνου για τθ “βελτίωςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ ιδίων εςόδων”. Διαμορφϊνουμε αιτιματα 
που κα ηθτοφν άμεςα: 
1. Κακιζρωςθ κακθμερινοφ γεφματοσ για όλα τα παιδιά ςτα ςχολεία, με ευκφνθ του Διμου και ζκτακτθ κρατικι 
χρθματοδότθςθ, ενάντια ςτθν παρζμβαςθ χορθγϊν και επιχειριςεων.  

2. Άμεςα λιψθ πρωτοβουλιϊν για κεςμοκζτθςθ Αφορολόγθτθσ παροχισ πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου και 
δωρεάν παροχισ ρεφματοσ, νεροφ ςτα ςχολεία.  

3. Παφςθ πλθρωμϊν από τισ ςχολικζσ επιτροπζσ για τισ ΔΕΚΟ για να δοκοφν όλεσ οι πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ 
όλων των λειτουργικϊν αναγκϊν (βιβλία, εκδρομζσ κ.λπ. ) – οφτε ζνα ευρϊ από τθν τςζπθ των γονιϊν.  

4. Απαλλαγι όλων των ανζργων από τα δθμοτικά τζλθ, τα τζλθ φδρευςθσ κλπ. και τα κάκε είδουσ «τροφεία». 
Ανεμπόδιςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν των ανζργων ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ, δραςτθριότθτεσ.  

5. Δωρεάν και αςφαλισ ακλοπαιδιζσ και πολιτιςτικι δθμιουργία για όλα τα παιδιά. 
6. Στιριξθ του λαϊκοφ κινιματοσ για να μθν κοπεί το ρεφμα ςε καμία λαϊκι οικογζνεια για να μθ βγει ςτο ςφυρί το 
ςπίτι και οι μόχκοι μιασ ηωισ. 

 



Αθνπκπάκε κε εκπηζηνζχλε θαη ζηεξίδνπκε πρωηοβοσλίες ηων μαθηηών και ηων μαθηηικών κοινοηήηων, 
βνεζψληαο ηνπο λα θαηαθηνχλε ηηο ζπιινγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, λα ππεξαζπίδνληαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηε κφξθσζε, 
ζηε δηαζθέδαζε, ζηνλ αζιεηηζκφ.  

Καινχκε ζε θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη αλέβαζκα ησλ ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, με πσρήνα ηο κάθε 

ζτολείο, λα θάλνπκε έλα βήκα κπξνζηά ζην ζπληνληζκφ καζεηψλ γνληψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 
εξγαδφκελσλ. Σπληνληζκφ ζε επίπεδν έλσζεο – πεξηθέξεηαο – αιιά θαη παλειιαδηθά κέζα ζην Ννέκβξε ηδίσο 
κπξνζηά ζηνλ λέν πξνυπνινγηζκφ.  

Απαιτοφμε άμεςα: 
 κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν κενϊν ςε κάκε δομι και βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ (πρωτοβάκμια, 

δευτεροβάκμια, ολοιμερα, ειδικά ςχολεία, καλλιτεχνικά κ.α.) 
 δωρεάν αςφαλι μεταφορά για όλουσ τουσ μακθτζσ  
 καμιά ςφμπτυξη – ςυγχϊνευςη ςχολείου ι τμιματοσ (π.χ. ΕΠΑΛ) 
 επίλυςθ των οξυμζνων κτηριακϊν προβλημάτων (Κεφαλονιά, Θεσ/νίκθ, Κζντρο Ακινασ, Πάτρα κ.ά.) 
 δωρεάν εξετάςεισ και ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των μακθτϊν και πρόγραμμα εμβολιαςμοφ τουσ 

ςτισ δθμόςιεσ δομζσ υγείασ. 
  
Βξηζθφκαζηε ζε εηνηκφηεηα κπξνζηά ζηηο εμαγγειίεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ κε βάζε ην «λέν ζρνιείν» θαηεπζχλνληαη 

πηα ζην Γεκνηηθφ. Αλνίγνπκε πιαηηά ζπδήηεζε γηα ηνπο ζηότοσς ηων νέων αλλαγών. Τν βάζεκα ησλ θνηλσληθψλ 
– νηθνλνκηθψλ δηαρσξηζκψλ κέζα ζην ζρνιείν κε αθνξκή θαη ηελ (απηφ)αμηνιφγεζε, πνπ ζα ρσξίδεη ηνπο  καζεηέο, 
γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζε θαινχο θαη θαθνχο, γηα λα θηηάμνπλ ηα ζρνιεία ειίη. 

ΤΟ Γ.Σ. ηεο ΑΣΓΜΔ 


