
 

Καλή σχολική χρονιά,  

με αγωνιστικό παλμό για το σύγχρονο σχολείο των αναγκών μας! 

Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά με αγωνιστικούς όρους για να πετύχουμε το καλύτερο για τη 

μόρφωση και την παιδεία των μαθητών, για την πρόοδο και το μέλλον τους. Ευχόμαστε καλή και 

δημιουργική χρονιά για κάθε μαθητή, γονιό και εκπαιδευτικό! 

Ακούμε για τον «δύσκολο χειμώνα που έρχεται», να «κάνουμε υπομονή». Μας προετοιμάζουν για να 

αποδεχτούμε τις ελλείψεις σε υποδομές και αναλώσιμα στα σχολεία, το ανεπαρκές εκπαιδευτικό 

προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα αγαθά πρώτης ανάγκης 

και την ενέργεια, τον πόλεμο. Ακόμα και στο ζήτημα της πανδημίας, παρά την ανησυχία για νέο κύμα 

ενόψει του χειμώνα, τα σχολεία ανοίγουν χωρίς καμία επιδημιολογική επιτήρηση συνεχίζοντας στη 

λογική της «ατομικής ευθύνης». Ωστόσο, από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση δεν 

βγαίνουν όλοι χαμένοι. Υπάρχουν «λίγοι» που συνεχίζουν να βγαίνουν κερδισμένοι σε βάρος της 

λαϊκής οικογένειας.  

Στην Παιδεία οι κρατικές δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 1,8 δις ευρώ τα τελευταία 11 χρόνια, με την 

περικοπή να φτάνει το 70% για τη σχολική στέγη. Από την άλλη μεριά, τα σχολικά είδη έχουν 

αύξηση τιμών +40%, 1,2 δις ευρώ «πάει» στα φροντιστήρια! Όμως, δεν είναι εφικτό σήμερα να 

πηγαίνουν τα παιδιά μας σε ένα σύγχρονο σχολείο; Λέμε ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ! Δε δεχόμαστε από τη  μία να 

βλέπουμε χτίζονται σύγχρονα μεγαθήρια στην περιοχή (πχ. Project “The Ellinikon”, ΚΠΙΣΝ) και από την 

άλλη τα σχολεία να στεγάζονται σε κτίρια άνω της 50ετίας! Δε δεχόμαστε να μην υπάρχουν κονδύλια 

για τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά να δίνονται δις για τους ομίλους. 

Σε αυτή τη λογική, η κυβέρνηση της ΝΔ πρόσφατα ανακοίνωσε «κυρώσεις» σε περίπου 2.500 φορείς 

του δημοσίου που δε θα «πιάσουν» τους ενεργειακούς στόχους, δηλαδή μείωση κατά 10% της 

κατανάλωσης ενέργειας το 2023, για εξοικονόμηση ενέργειας! Με άλλα λόγια, βρήκε ευκαιρία για 

νέες περικοπές σε κονδύλια και προσλήψεις. Ήδη δομές του δήμου όπως παιδικοί σταθμοί, 

καθαριότητα, πολιτική προστασία κ.ά. υπολειτουργούν με λιγοστό προσωπικό, και με τα νέα μέτρα που 

ανακοινώθηκαν μπορεί και να μην έχουν νέες προσλήψεις, να υποβαθμιστούν περαιτέρω! 

Σε αυτήν ακριβώς τη γραμμή της Κυβέρνησης, η Δημοτική Αρχή – πριν ακόμη ανοίξουν τα 

σχολεία – εισηγήθηκε περικοπή στο 30% της χρηματοδότησης του δήμου στα σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας, λόγω των αυξημένων αναγκών που θα κριθούν να αντεπεξέλθουν το επόμενο 

διάστημα σε ρεύμα και θέρμανση. Κάτω από τις αντιδράσεις και την πίεση των γονέων και του 

εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Σχολική Επιτροπή, το απέσυρε προσωρινά, 

θέτοντας όμως ότι θα επαναφέρει το ζήτημα το Δεκέμβρη! 

Θα μας βρουν μπροστά τους! Συνεχίζουμε αγωνιστικά! 

Καλούμε τους συλλόγους γονέων και τους φορείς της γειτονιάς μας σε επαγρύπνηση και 

συσπείρωση, ώστε να αποτρέψουμε άμεσα και αποτελεσματικά τέτοιες προτάσεις που 

συμβάλλουν στην υποβάθμιση του σχολείου, εξαναγκάζοντας γονείς να βάζουν όλο και πιο βαθιά 

το χέρι στην τσέπη. 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ένα καλύτερο σχολείο, με μέτρα αραίωσης των τμημάτων (15 

μαθητές/τάξη), κάλυψη των κενών με διορισμούς εκπαιδευτικών, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, 

αντιμετώπιση των κενών από τις χαμένες ώρες λόγω πανδημίας, αντιμετώπιση των υλικοτεχνικών 

προβλημάτων σε κάθε σχολείο της περιοχής. 

Δε δεχόμαστε να στριμώξουμε τις ανάγκες μας στα λίγα, ειδικά όσον αφορά στα παιδιά μας. 

Είμαστε στην πρώτη γραμμή για να διεκδικήσουμε ένα σύγχρονο σχολείο, για όλους! 
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