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Ψήφισμα συμπαράστασης στους σχολικούς 

φύλακες της Θεσσαλονίκης που κάνουν 

πανελλαδική πορεία  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ»,χαιρετίζει την πρωτοβουλία των σχολικών φυλάκων της 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με σύνθημα: ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
«ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ» ΑΝΕΡΓΙΑΣ-ΑΝΕΧΕΙΑΣ-
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, ξεκίνησαν στις 28/9/2013 τη μεγάλη πορεία 
διαμαρτυρίας, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, εκφράζοντας και μ’ 
αυτό τον τρόπο την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές αντιλαϊκές 
πολιτικές και τις απολύσεις.  
Μετά και την ψήφιση το καλοκαίρι του πολυνομοσχεδίου 
εδραιώνεται το "νέο μοντέλο" Δημόσιας Διοίκησης, αποτελειώνοντας 
το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη δουλειά, ανοίγοντας το δρόμο 
για τα επιχειρηματικά συμφέροντα στους τομείς κοινωνικής 
πολιτικής, σε Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια. Προχωρούν οι σχεδιασμοί για 
χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο και τους δήμους, 
καταργώντας εκατοντάδες οργανισμούς και υπηρεσίες που θα έχουν 
αρνητικές συνέπειες στους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και 
συνολικά στη λαϊκή οικογένεια.  
Ανάμεσα σ΄ αυτούς είναι και οι απολύσεις 2.234 σχολικούς φύλακες 
που η κυβέρνηση αποφάσισε σε μια νύχτα να καταργήσει το θεσμό 
των σχολικών φυλάκων και από την άλλη τώρα ετοιμάζεται να 
προσλάβει 3.800 σχολικούς φύλακες μέσω ΕΣΠ.  
Οι σχολικοί φύλακες εργάζονταν από το 2001 καθημερινά όλες τις 
μέρες της βδομάδας με κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες και μόλις το 2006 
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ασφαλίστηκαν πλήρως (σύνταξη - ασθένεια). Αυτή τη στιγμή οι 
χιλιάδες εργαζόμενοι στη φύλαξη των σχολείων βρίσκονται στον 
αέρα και χωρίς δουλειά, στη διαθεσιμότητα – απόλυση .  
Η κινητοποίηση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι ενταγμένη στον 
συνεχή και διαρκή αγώνα των εργαζομένων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και την ακύρωση 
στην πράξη των απολύσεων-διαθεσιμοτήτων.  
Να επαναπροσληφθούν τώρα οι σχολικοί φύλακες. Μόνιμη και 
σταθερή δουλειά για όλους. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                        ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
 
 

 
 ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ  
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ-ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ  
Ο πρόεδρος, ο γραμματέας, η ταμίας του ΔΣ της ΕΛΜΕ Σάμου και ο διευθυντής της 

ΕΠΑΣ Σάμου, καλούνται ήδη να καταθέσουν-απολογηθούν, στα πλαίσια προανακριτικής 

διαδικασίας που διεξάγεται με εντολή της εισαγγελίας και με αντικείμενο την κατάληψη 

της ΔΔΕ Σάμου στις 16-17/9. Την κατάληψη δηλαδή που αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε 

μαζικά από την ΕΛΜΕ Σάμου στα πλαίσια του απεργιακού αγώνα και με στόχο να 

μπλοκάρει την αποστολή της λίστας των «πλεοναζόντων» συναδέλφων από τη 

Διεύθυνση στην Περιφέρεια και το Υπουργείο. Να μπλοκάρει δηλαδή τις διαδικασίες 

εργασιακής εξόντωσης δεκάδων συναδέλφων και τη διάλυση των σχολείων που αυτές 

σημαίνουν.  

Στα πρόσωπα των τεσσάρων αγωνιστών επιχειρείται να ποινικοποιηθεί η πάλη του 

σωματείου που συμμετείχε και υπερασπίστηκε μαζικά και μαχητικά τον απεργιακό 

αγώνα μέχρι τέλους, αλλά και συνολικά οι αγώνες που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη 

δουλειά και διεκδικούν δωρεάν δημόσια παιδεία για όλα τα παιδιά. Γι αυτό η επιχείρηση 

αυτή στρέφεται αντικειμενικά ενάντια σε όλα τα σωματεία, το λαό και τη νεολαία. 

Ενάντια στο δικαίωμα τους να αγωνίζονται και να διεκδικούν κόντρα στην πολιτική του 

συστήματος που προωθεί και επιβάλλει εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα.  

Άλλωστε, την ίδια περίοδο έγιναν δεκάδες καταλήψεις γραφείων ΔΔΕ σε όλη την 

Ελλάδα.  

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» 

εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στους συναδέλφους της ΕΛΜΕ Σάμου.  

Δηλώνουμε ότι θα υπερασπίσουμε αποφασιστικά το στοιχειώδες δικαίωμα στον 

αγώνα, στην υπεράσπιση του δικαιώματος στη μόρφωση και στη δουλειά.  
- Κάτω τα χέρια από τη μαζική πάλη και τα σωματεία.  

- Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται, δεν δικάζονται.  

- Να σταματήσει τώρα κάθε διαδικασία ανάκρισης-δίωξης των μελών του 

σωματείου.  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 



 
 9/10/2013  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  
Η επίθεση δυναμώνει! Κλείνουν σχολεία, απολύουν εκπαιδευτικούς, τσακίζουν τη 
μόρφωση των παιδιών μας. Στα σχολεία δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Χιλιάδες παιδιά μένουν 
και πάλι έξω από τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς.  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» έχει 
καταθέσει αίτημα προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να συνεδριάσει άμεσα με 
μοναδικό θέμα τα προβλήματα στα σχολεία και με στόχο να συζητηθούν αυτά σε τακτική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα.  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                          ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
 
 
 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΙΟΥ»  

10/10/2013  

KΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 

ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ!!  
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!  
Για άλλη μια φορά η συγκυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο 

οδηγώντας στο αυτόφωρο, στην καταδίκη και στη φυλάκιση μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ 

Λαμίας!  

Από αυτούς, οι 6 καταδικάστηκαν από 20 μέρες ως και 4 μήνες και μάλιστα χωρίς 

καν την παρουσία δικηγόρου, χωρίς δηλαδή τη δυνατότητα υπεράσπισης!  
Κράτησαν τα παιδιά μας πίσω από τα κάγκελα για μια μέρα λες και είναι εγκληματίες. Τα 

δίκασαν και τα καταδίκασαν, γιατί τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι και να παλέψουν για 

τα δικαιώματα τους στη μόρφωση και στη ζωή. Παλεύουν δηλαδή τα νέα παιδιά να μην 

κλείσει το σχολείο τους, μετά τις διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών, την κατάργηση των 

ειδικοτήτων τους, ζητούσαν δηλαδή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα αντικείμενα 

που είχαν επιλέξει. Τα παιδιά δηλαδή παλεύουν για το αυτονόητο.  
Σπέρνουν το φόβο, τρομοκρατούν τους αγωνιστές μαθητές για να περάσουν ανενόχλητοι 

τα αντιλαϊκά αντιεκπαιδευτικά τους μέτρα. Για να φτιάξουν το σχολείο που θα 

προετοιμάσει τους αυριανούς υποταγμένους των 200 και 300 ευρώ. Θέλουν να στείλουν 

μήνυμα υποταγής και μοιρολατρίας προς κάθε κατεύθυνση. Δεν είναι μεμονωμένο το 

επεισόδιο της Λαμίας.  

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ!  

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!  

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες και πρέπει να απολογηθεί στο λαό:  
για την κατάργηση δεκάδων ειδικοτήτων και το πέταγμα 20000 μαθητών από τα 

ΕΠΑΛ  

για τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό  

για την κινητικότητα – διαθεσιμότητα – απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών  

για τις τεράστιες ελλείψεις σε λειτουργικές δαπάνες  



για την κατάργηση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών  

για τα παιδιά που υποσιτίζονται, που δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και γιατρούς  

 

Η επιχείρηση τρομοκράτησης - συκοφάντησης των αγώνων των παιδιών πρέπει να 

τσακιστεί!  

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη των μαθητών της Λαμίας και κάθε 

άλλου διωκόμενου μαθητή.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  
Στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που θα γίνει αύριο, 
Παρασκευή, στη 1.30 το μεσημέρι  
                                                                                                                                 ΤΟ Δ.Σ 
 
 

 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6947721624  

9/10/2013  

Σχολείο μεταναστών.  
Στην περιοχή που ζούμε και εργαζόμαστε, υπάρχουν, ζουν και εργάζονται 

πληθώρα οικονομικών μεταναστών. Τα παιδιά τους είναι μαθητές των σχολείων 

μας και ξέρουν Ελληνικά όσο και τα Ελληνόπουλα. Οι ίδιοι όμως συναντούν 

δυσκολίες με τη γλώσσα μας.  

Ο Σύλλογός μας αποφάσισε να δημιουργήσει τμήματα εκμάθησης της 

Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς εργαζόμενους, 

οικονομικούς μετανάστες.  
Παρακαλούμε ενημερώστε τους αλλοδαπούς - γονείς των σχολείων 

σας, ή άλλους αλλοδαπούς εργαζόμενους και οικονομικούς 

μετανάστες στην περιοχή :  

Αν θέλουν μπορούν κι αυτοί να συμετάσχουν στο «σχολείο 

μεταναστών» για να μάθουν Ελληνικά. Φέρτε τους σε επαφή με το 

Σύλλογό μας.  
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ  
Οχτρός μας δεν είναι ο αλλόγλωσσος, ο αλλόθρησκος, ο ξένος!  

Ο οχτρός μας είναι μέσ΄ στο σπίτι μας !  

Το κράτος είναι ο οχτρός μας.  

Το κράτος είναι ο ξένος».  

Κ. Βάρναλης.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
 
 



 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»  
ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11.00 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ  
Η θεατρική ομάδα Π.Σ.Ι.Τ. 
Παρουσιάζει: Το όνειρο του σκιάχτρου  
του Ευγένιου Τριβιζά  
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα μας  
Ο Ευγένιος Τριβιζάς γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι δικηγόρος. Διδάσκει Εγκληματολογία και 
Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο. Με την λογοτεχνία ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει ασχοληθεί από τα παιδικά του 
χρόνια. Έχει γράψει πάνω από 100 βιβλία για παιδία και πάνω από 20 θεατρικά έργα.  
Έτσι θέλησαν να μας κάνουν να πιστέψουμε όσοι τον καλύπτουν… γιατί εμείς θα σας πούμε ποιός 
πραγματικά είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς!  
Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι εξερευνητής, εφευρέτης και ζογκλέρ μελάτων αυγών. Έχει ανακαλύψει το 
Νησί των Πυροτεχνημάτων, τη Φρουτοπία, το Πιπερού, το Κουτσουλιστάν. Ο Ευγένιος έχει μια 
μοναδική συλλογή από κομμάτια παλιών παραμυθιών, η οποία περιλαμβάνει: το κορδόνι από το 
δεξί παπούτσι του Παπουτσωμένου γάτου, τα γυαλία της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας και το 
φυτίλι από το λυχνάρι του Αλαντίν!  
Λίγα λόγια για την ομάδα μας  
Η θ.ο. Π.Σ.Ι.Τ. προέκυψε μια ώρα δύσκολη... του απο-χωρισμού την ώρα! Άλλοι έμειναν πίσω, άλλοι 
έπρεπε να φύγουν για την ξενιτιά! Όλοι όμως θυμόμασταν στιγμές που το να δημιουργούμε ήταν σα 
να ανασαίνουμε. Μπορούμε να κάνουμε θέατρο από απόσταση;  
Μα φυσικά, αν η σκηνή μας είναι λιιίγο πιο μεγάλη, τόση όση όλη η Ελλάδα, όση όλη η Ευρώπη, 
τόση όση όλος ο κόσμος!Αποφασίσαμε λοιπόν να μάθουμε να δημιουργούμε… όχι μόνο θέατρο... 
αλλά και τρόπους! Τρόπους για να τα καταφέρουμε ακόμα και από απόσταση! Όλα τα τεχνολογικά 
μέσα στην υπηρεσία μας… σκάιπ, μέιλ, κινητά και φωτογραφίες. Για να φανταζόμαστε, να 
εμπνεόμαστε, να επικοινωνούμε.  
Λίγα λόγια για το έργο  
Γιατί το όνειρο του σκιάχτρου?  
Γιατί το όνειρο μιλάει για εμάς, για την ελευθερία, τη φιλία και τον αγώνα για να κάνουμε το όνειρο 
πραγματικότητα. Για την αλληλεγγύη σαν ελπίδα και δύναμη… 
 
 
 
 
 

 

 13/10/2013  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Συμπαραστεκόμαστε στους απεργούς εργαζόμενους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

Το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών «Έλλη Αλεξίου» εκφράζει την συμπαράστασή 

του στον αγώνα των απεργών εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, των συλλόγων ΔΕΠ, 

αγώνα που συνεχίζεται παρά τους εκβιασμούς και την εκστρατεία συκοφάντησης 

από την κυβέρνηση. Η απόφαση της κυβέρνησης για να βάλει σε διαθεσιμότητα 

εκατοντάδες εργαζόμενους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μια ακόμα 

πλευρά της αντιλαϊκής-αντεργατικής επίθεσης κυβέρνησης- Ε.Ε., Δ.Ν.Τ., οικονομικής 

ολιγαρχίας. Επίθεση που συντρίβει το δικαίωμα στη δουλειά, οδηγεί στη φτώχια, στην 

ανεργία, στη φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων, στη διάλυση των κοινωνικών 

παροχών, δημόσιων υποδομών και ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Οι διαθεσιμότητες 

σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και η μείωση του προσωπικού αποβλέπουν όχι μόνο στην συντριβή των 

εργατικών δικαιωμάτων, αλλά στην ταυτόχρονη αποδόμηση και υποβάθμιση της 



δημόσιας παιδείας σε όφελος των ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων και των 

μακρόπνοων σχεδίων του οικονομικού και πολιτικού συστήματος χειραγώγησης του 

λαού. Ξεκινούν με τους διοικητικούς υπαλλήλους ορισμένων ιδρυμάτων για να 

προχωρήσουν σε όλα και στη συνέχεια και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η επιχείρηση 

αυτή είναι συνέχεια της ληστείας των αποθεματικών, των πρόσφατων νόμων για τη 

λειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της υποχρηματοδότησης της 

παιδείας. Ακολουθεί το σχέδιο Αθηνά και το πρώτο βήμα συρρίκνωσης της δημόσιας 

ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ξέρουμε ότι σύντομα θα έρθει και τα Αθηνά 2 με ακόμη 

περισσότερα κλεισίματα σχολών. Συμπληρώνεται με την απόλυση εκατοντάδων 

συμβασιούχων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Είναι προπομπός της 

επιβολής διδάκτρων στους φοιτητές, των δύο κύκλων σπουδών, της ακόμα μεγαλύτερης 

διείσδυσης ιδιωτικών εταιρειών στην εκπαίδευση με άμεση παράδοση των τομέων της 

φύλαξης, των βιβλιοθηκών, της μηχανοργάνωσης στις δουλεμπορικές εργολαβικές 

εταιρείες. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση όλων των κυβερνήσεων, 

τελικά, υψώνουν μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς και απομακρύνουν τη δυνατότητα η 

λαϊκή οικογένεια να μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά της.  

Η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κτυπήσει κάθε κλάδο ξεχωριστά, αλλά έχοντας 
πάρει φόρα  και όλους μαζί. Εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για ιδιωτικοποιημένα-
επιχειρηματικά πανεπιστήμια. 
Μόνο με μαχητικούς ανυποχώρητους αγώνες στα χέρια των ίδιων των εργαζόμενων, με 

διαδικασίες βάσης, για τα εργατικά δικαιώματα και τις ανάγκες όλων, με μέτωπο ενάντια 

στα σχέδια κυβέρνησης, Ε.Ε., κεφαλαίου μπορούμε να ενωθούμε και να νικήσουμε.  

Αποκρούουμε την υποκρισία της κυβερνητικής προπαγάνδας για τα «κλειστά 

πανεπιστήμια», την ποινικοποίηση των αγώνων, την τρομοκράτηση και την 

εξατομίκευση της πίεσης. Η επιχείρηση συναίνεσης για την καταστολή των 

κινητοποιήσεων χαρακτηρίζοντας τις ως «ακραίες», θα πέσει στο κενό. Η υπεράσπιση 

του δημόσιου πανεπιστήμιου και η διεκδίκηση δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής παιδείας για 

όλους είναι υπόθεση όχι μόνο των εργαζόμενων στην εκπαίδευση και των φοιτητών, 

αλλά όλης της κοινωνίας.  

ΤΟ Δ.Σ. 
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 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
Ο αγώνας μας συνεχίζεται  
για την απόσυρση της περίφημης εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ (στις 9/9/2013), που τίναξε 
κυριολεκτικά στον αέρα τη λειτουργία των σχολείων και άνοιξε το δρόμο να κλείσουν 
ουσιαστικά τα ολοήμερα τμήματα στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία. Δάσκαλοι και 
νηπιαγωγοί των ολοήμερων τοποθετήθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα «καλύπτοντας 
κενά» και εκατοντάδες μπήκαν σε καθεστώς «κινητικότητας». Τα ολοήμερα τμήματα 
προσωρινά καλύπτονται από εκπαιδευτικούς αναπληρωτές μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται πλέον 
από τη δυνατότητα παροχής κονδυλίων μέσω προγραμμάτων και των τεχνικών δελτίων 
των ΕΣΠΑ, τα οποία δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι πιλοτικά 
προγράμματα της Ε.Ε. Ήδη μέσω «αξιοποίησης» τέτοιων κονδυλίων με φορέα τον ΟΑΕΔ 
προβλέπεται πρόσληψη νηπιαγωγών!!!!  



για την αποτροπή της διαθεσιμότητας και των απολύσεων μέσα από την 
κατάργηση των οργανικών θέσεων που προκύπτουν και θα προκύπτουν από τις 
συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων.  
για την κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος της κινητικότητας εργαζόμενων 

και μαθητών. Μια τέτοια «ευελιξία» σε εργασιακές σχέσεις ανακλάται τόσο στο επίπεδο 

της λειτουργίας του σχολείου, όσο και στο περιεχόμενο.  

Για την υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν και ενιαίου χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, που θα λειτουργεί με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση και όχι ως 
«αυτόνομη μονάδα» στη λογική της «ανταποδοτικότητας» και της κατηγοριοποίησης, 
με χρηματοδότες γονείς , ιδιώτες ή προγράμματα ευρωπαϊκά και ντόπια.  
 

ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/10  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ(Τσόχα15-17), 

12.00  

-Συμμετέχουμε στο κάλεσμα των ΕΛΜΕ για 
κινητοποίηση  
ενάντια στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις  

 

 

 

 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ»  
Έκτακτη Γ.Σ. του συλλόγου Πέμπτη 24/10, στις 18.00  
Στα 15Ο ΚΑΙ 29Ο δημοτικά σχολεία (είσοδος από 
Ακαρνανίας 65)  
Ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει έκτακτη Γ.Σ. με θέματα:  

Αποτίμηση των απεργιακών αγώνων της προηγούμενης περιόδου  

Συνεχιζόμενη επίθεση στο δημόσιο σχολείο και στη μόνιμη και 
σταθερή εργασία  
 
(Τροπολογία για οργανικές, παρουσιολόγια, λίστες υπεραρίθμων, υποχρεωτικές 
μετακινήσεις, κάλυψη εκπαιδευτικού προσωπικού με προσλήψεις μέσω 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και «κοινωφελούς εργασίας», ειδικά σχολεία, αποσπάσεις 
που δεν έγιναν, τα μεγάλα κενά σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες κ.λπ., τη μετατροπή 
των δομών της δημόσιας εκπαίδευσης σε πιλοτικές…)  

Αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης της επόμενης περιόδου  
 
ΤΟ Δ.Σ. 
 
 
 
 14/10/2013  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε όλο το πλάτος των δομών της κατ΄ όνομα πλέον 

δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, υπάρχει εντατικοποίηση στην υλοποίηση των νέων 

μέτρων της κυβέρνησης-ΕΕ και ΔΝΤ, που προσβλέπουν στην εξάλειψη των μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών, στην αλλαγή του χαρακτήρα της εκπαίδευσης και στην 

υποταγή των εκπαιδευτικών. Τα νηπιαγωγεία αποτέλεσαν πεδίο δόξης λαμπρό για την 



υλοποίηση των μέτρων, αφού τη διετία 2010 - 2012 μειώθηκαν κατά 3% με αύξηση 

των ιδιωτικών κατά 5,6% ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η λαϊκή οικογένεια βάζει βαθύτερα το χέρι 

στην τσέπη. Οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να διαχειριστούν (κληρώσεις) τον αποκλεισμό των 

προνηπίων από το δημόσιο νηπιαγωγείο. Βαθειά αντιδραστικές παιδαγωγικά είναι οι 

αλλαγές που εξελίσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου από 

Κυβέρνηση-ΕΕ, με κεντρική κατεύθυνση της Ε.Ε. ότι το παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται 

από τη νηπιακή του ηλικία στις δεξιότητες που οφείλει να έχει κατακτήσει στην ενήλικη 

ζωή του. Σε αυτή την άθλια πραγματικότητα η εισβολή επιχειρήσεων και ΜΚΟ, 

μέσω διαφόρων προγραμμάτων εμφανίζεται σαν «εκμοντερνισμένη διέξοδος». Για τις 

νηπιαγωγούς το «νέο νηπιαγωγείο» σημαίνει ήδη ένα κυνήγι εντατικοποίησης της 

δουλειάς τους με επικίνδυνα τα αποτελέσματα για τον ίδιο τον ψυχισμό των παιδιών.  
Σε αυτό το νηπιαγωγείο χρειάζεται «νέος τύπος απασχολήσιμου» νηπιαγωγού. Έτσι την 

11η Σεπτεμβρίου, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας ανοιχτή 

πρόσκληση για υποβολή προτάσεων (μέσω ΕΣΠΑ) για την «αντιμετώπιση της 

ανεργίας».Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσλήψεις ανέργων συγκεκριμένων 

ειδικοτήτων για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Δημοτικά-Γυμνάσια- Λύκεια), για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), καθώς και για Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και 

Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και Φορείς Επίβλεψης (Νηπιαγωγοί, Ψυχολόγοι 

(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ), Κοινωνικής 

Εργασίας – Κοινωνικοί Λειτουργοί (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ). Επιστάτες (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ΣΜΕΑΕ) Λογοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ) Εργοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ ) 

Φυσιοθεραπευτές (ΣΜΕΑΕ ). Σχολικοί νοσηλευτές (ΣΜΕΑΕ ). Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό (ΣΜΕΑΕ ). Οδηγοί σχολικών λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ ). Συνοδοί σχολικών 

λεωφορείων (ΣΜΕΑΕ ). Εργοδότης των παραπάνω ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.ΕΔ.). Οι παραπάνω τυχεροί «ωφελούμενοι» (όχι 

εργαζόμενοι) που θα ξεφύγουν για 5- 6,5 μήνες από την ανεργία, θα αποζημιώνονται 

με 427-490 ευρώ το μήνα (μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος), θα έχουν 

υγειονομική περίθαλψη αλλά ο χρόνος εργασίας τους δεν θα είναι συντάξιμος και θα 

απασχολούνται Χριστούγεννα-Πάσχα. 

Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα αφού ο φορέας πρόσληψης των εκπαιδευτικών θα είναι 

ο ΟΑΕΔ και όχι το υπουργείο Παιδείας, με όρους υπερεκμετάλλευσης που θα τους 

ζήλευε κάθε εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα!!!  

Οριοθετεί ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα εξαρτώνται από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και 

κυρίως θα προσαρμόζονται στα τεχνικά δελτία του ΕΣΠΑ και των κατευθύνσεων της ΕΕ. 

Αφού το ΕΣΠΑ δεν επιτρέπει να καλύπτονται, μέσω αυτού, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 

το υπουργείο τις μετατρέπει αυτομάτως σε πιλοτικές και αφού η νομοθεσία δεν επιτρέπει 

πρόσληψη εκπαιδευτικών μέσω άλλου φορέα για εκπαιδευτικές θέσεις, μετατρέπει το 

ολοήμερο νηπιαγωγείο, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σε κάτι άλλο!  

Οι διορισμένοι νηπιαγωγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με χιλιάδες υπεραριθμίες, 

προάγγελους της διαθεσιμότητας-απόλυσης και με ασφυκτικές πιέσεις για αποδοχή των 

εργασιακών όρων γαλέρας. Οι αδιόριστοι νηπιαγωγοί δε θα έχουν καμία ευκαιρία 

πρόσληψης ως μόνιμοι ή αναπληρωτές μια και το μόνο που θα παρέχεται ως δυνατότητα 

στο δημόσιο σχολείο θα είναι τέτοια προγράμματα. Οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν 

μαζί μας στα ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, δηλαδή το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 

προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή αναπληρωτές από τον τακτικό προϋπολογισμό αλλά 

εξαναγκάζονται να αποδεχτούν την εργασιακή σχέση της «κοινωφελούς εργασίας». Τα 

ειδικά σχολεία και τα ΚΕΔΔΥ χωρίς αυτές τις ειδικότητες, μέχρι και σήμερα μέσα 

Οκτωβρίου, υπολειτουργούν.  

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι ο απαιτούμενος φερετζές της ΕΕ: για τη γενίκευση της 

ελαστικής, ανασφαλούς, κακοπληρωμένης εργασίας στο δημόσιο, εδώ και 20 χρόνια. 



Αποτελούν από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής τους ως μορφή πρόσληψης στις 

δημόσιες δομές όλων των κρατών της ΕΕ, την απόπειρα να περάσουν σταδιακά στη 

λεηλασία δικαιωμάτων, από το όποιο κοινωνικό κράτος υπήρχε με σχετική σταθερότητα 

στην εργασία. Γι’ αυτό όλα τα ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν εργασιακές σχέσεις γαλέρας: Για 

να εισαγάγουν πιλοτικά προγράμματα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων ιδεολογικών 

κατευθύνσεων, δεξιοτήτων και κατάρτισης που ήταν απαραίτητα για τους εργοδότες στην 

αγορά εργασίας (π.χ. η προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση) που δεν 

μπορούσαν ακόμα τα κράτη-μέλη να γενικεύσουν λόγω των αντιστάσεων των κινημάτων 

και των λαών  

Πλαίσιο Πάλης για την Προσχολική Αγωγή:  

για όλα τα παιδιά. Όχι στο «νηπιαγωγείο», της Ε.Ε., των επιχειρήσεων, της κινητικότητας 

εκπαιδευτικών-νηπίων. Να αποσυρθεί το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, 

είναι επικίνδυνο για την ομαλή ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.  

πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Μαζικοί διορισμοί 

μόνιμων νηπιαγωγών.15 παιδιά ανά τμήμα. Δύο νηπιαγωγοί στα τμήματα που σήμερα 

έχουν 25 παιδιά. Τμήματα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά που οι 

οικογένειες εξαναγκάζονται και τα κρατούν στο σπίτι ή πέφτουν θύματα των ΜΚΟ και 

της εκκλησίας. Η λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα 

και κύρια της ανάγκες του παιδιού, με πλήρη σίτιση όλων των παιδιών στο σχολείο, με 

μαγειρεία και τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό, 

με υγιεινή διαμονή.  

στην αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Καμία διαφοροποίηση στο 

νηπιαγωγείο και στο σχολείο.  

Χρηματοδότηση από τις σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες κι όχι από την 

τσέπη των γονιών. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν και να 

διευρύνουν τις μόνιμες δομές της Προσχολικής Αγωγής και όχι για την αποδόμηση της!  



Πρόληψη υγείας, δωρεάν εμβολιασμοί για όλα τα παιδιά.  

ρίου της νηπιαγωγού. Καμία επέκταση.  

Πλήρη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμία κινητικότητα – διαθεσιμότητα – 

απόλυση! Όλοι οι νηπιαγωγοί σε μόνιμη οργανική θέση. Μονιμοποίηση όλων των 

συμβασιούχων νηπιαγωγών  
Το επόμενο διάστημα χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ενημερώσεις στους 
συλλόγους γονέων, στην κοινωνία γενικότερα για τους σχεδιασμούς της 
κυβέρνησης που λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της ΕΕ και με την ισχυρή 
παρέμβαση του ΔΝΤ για την επιτάχυνση των σχεδιασμών τους.  
Να οργανώσουμε τον αγώνα μαζί με γονείς και την τοπική κοινωνία – 
δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας αποφασιστικά την κάλυψη όλων των 
κενών με άμεση πρόσληψη αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό 
με νέο έκτακτο κονδύλι για την κάλυψη όλων των αναγκών των νηπιαγωγείων 
και δημοτικών.  
Οι σύλλογοι να προχωρήσουμε από κοινού με δράσεις προς την περιφέρεια 
και το Υπουργείο Παιδείας.  

ΤΟ Δ.Σ. 

 

 

 
 14/10/2013  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ  



ΣΥΝΑΦΕΛΦΕ- ΙΣΣΑ, AΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ  
Να κάνεις το προβλεπόμενο από το νόμο 2517 διδακτικό σου ωράριο και 

να αποχωρείς, αν δε σου έχει ανατεθεί έκτακτα άλλο έργο που προβλέπεται 

επακριβώς από το νόμο 1566!  

 

Να μη «απασχολείς» στα κενά σου κανένα τμήμα. Η απασχόληση μαθητών 

ανάγεται στο διδακτικό ωράριο. Επιτήρηση μαθητών προβλέπεται μόνο στο 

διάλειμμα και στην εφημερία μας. Όλες τις άλλες ώρες το σχολείο βρίσκεται 

σε διδακτικό έργο!  

 

Τίποτα δεν έχει αλλάξει στους νόμους 1566 και 2517 που καθορίζουν με 

ακρίβεια το εργασιακό και διδακτικό ωράριο, το περιεχόμενο τους και τη 

διακριτότητα ματαξύ τους. Όλα τα άλλα, που μαγειρεύονται άνωθεν για να 

παρακάμψουν την κείμενη νομοθεσία και διασπείρονται στα σχολεία, είναι 

παράνομα! Το Καθηκοντολόγιο, που φέτος κάποιοι ξέθαψαν και το 

επικαλούνται, είναι μια ανενεργή Υπ. Απόφαση, που κι αυτή δε μπορεί να 

καταργήσει το νόμο!  

Μην επιτρέψεις να σε τρομοκρατούν με ανυπόστατες φήμες για είσοδο 

ελεγκτών της Δ.Δ στα σχολεία. Οι ελεγκτές είναι μόνο στο κεφάλι τους, ως 

ένας βολικός μπαμπούλας, αλλά και να έρθουν κανείς από μας δεν 

παρανομεί-μόνο η διοίκηση, που έχει βάλει όλη την εκπαιδευτική νομοθεσία 

στο γύψο!  

Η τροπολογία για νομοθετική καθιέρωση ηλεκτρονικού παρουσιολογίου των 

εκπαιδευτικών, που θα τηρείται από τον Διευθυντή του σχολείου, εντάσσεται 

στα ίδια σχέδια διασποράς του φόβου, ελέγχου, συκοφάντησης των 

εκπαιδευτικών και αποδοχής χειρότερων εργασιακών όρων, για αυτό την 

καταγγέλλουμε! Ακόμα κι έτσι όμως , η μαχόμενη εκπαίδευση δεν έχει 

«κοπανατζήδες» να κρύψει. Ας τους αναζητήσουν στους διαδρόμους τους και 

στην αυλή της εξουσίας!  

Επικαλέσου λοιπόν θαρρετά τους νόμους και τις διατάξεις, το πλαίσιο 

εργασιακών δικαιωμάτων του συλλόγου μας και της ΔΟΕ, δύο φορές έχει 

σταλεί φέτος στα σχολεία. Αναζήτησέ το!  

Μην επιτρέψεις σε αυτούς, που δε βάζουν πουθενά την υπογραφή τους για τις 

παράνομες διαταγές τους, να σε οδηγήσουν να αποδεχτείς εθελούσια και από 

το παράθυρο, μέσω αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων, την 

καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας. Τέτοιες αποφάσεις θέλουν να τις 

περιφέρουν ως πιλότο ξανά, γιατί τα αρχικά σχέδιά τους ήδη ναυαγούν στα 

περισσότερα σχολεία.  

Κόψε το βήχα στα παπαγαλάκια του φόβου και του τρόμου, πορεύσου με 

γνώμονα τη συναδελφική αλληλεγγύη. Όλες οι παραβιάσεις γίνονται για να 

κατασκευαστούν υπεραριθμίες, να απομακρυνθούν συνάδελφοι, να 

περικοπούν εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα στην εκπαίδευση.  



Για τους μαθητές μας και τους συναδέλφους μας αφιερώνουμε όχι μόνο το 

χρόνο μας, αλλά και την ψυχή μας . Για την υπηρεσία και τα αντιεκπαιδευτικά 

της σχέδια, δε χαρίζουμε ούτε λεπτό!  

ΤΟ Δ.Σ 

 

 
 
 17/10/2013  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΤΟΥ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
Συνεδρίασε σήμερα 17/10/2013 ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δ. Περιστερίου με 

μοναδικό θέμα την παιδεία.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει εκφράσει την ανάγκη της άμεσης συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου ώστε να δρομολογηθούν λύσεις για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους τα σχολεία.  

Στη συνάντηση γνωστοποιήθηκαν οι αποφάσεις του συλλόγου και έγινε συζήτηση για τα 

προβλήματα της εκπαίδευσης. Επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση από 

την εφαρμογή των επιταγών της ΕΕ και του ΔΝΤ, οι τραγικές μειώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού σε υγεία- παιδεία και υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά, οι ελαστικές εργασιακές 

σχέσεις, η εφεδρεία, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που γεννιούνται από την εφαρμογή 

της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής .  

Τονίστηκε ότι η εκπαίδευση και η παιδεία βρίσκονται στο επίκεντρο των καπιταλιστικών 

αναδιαρθρώσεων που διαπερνούν το σύνολο των λειτουργιών του καπιταλιστικού κράτους 

και αποτελούν υλοποίηση των κατευθύνσεων- εντολών του διευθυντηρίου των Βρυξελλών 

μέσα από το τρίπτυχο Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα- Απασχόληση, που καθορίζεται και 

εξειδικεύεται από την αντίστοιχη λευκή βίβλο για την εκπαίδευση.  

Στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων σημαντικός είναι ο ρόλος που έχει ανατεθεί στην Τ.Α., 

και αυτό, γιατί πιστεύουν ότι στο όνομα των τοπικών «ιδιαιτεροτήτων» είναι πιο εύκολο να 

γίνουν αποδεκτά μέτρα και ρυθμίσεις όπως η ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα 

από τη διαφοροποίηση των προγραμμάτων.  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να αναλάβουν το βάρος σημαντικών ανατροπών, για 

την υποταγή της παιδείας στους νόμους της αγοράς και υποκατάστασής της σε φτηνή 

κατάρτιση.  

Τα ΣΔΙΤ (οι ιδιώτες δηλαδή) αναλαμβάνουν την ανέγερση, συντήρηση, επισκευή, φύλαξη 

και καθαριότητα των σχολικών κτηρίων με πολυετείς συμβάσεις και το αζημίωτο. Οι 

σχολικοί χώροι μετατρέπονται σε ένα πεδίο αγοράς αντιπαιδαγωγικό-αντιεκπαιδευτικό. Το 

μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των σχολείων το αναλαμβάνει η τοπική 

αυτοδιοίκηση (δήμοι, περιφέρειες). Αυτό σημαίνει νέους πρόσθετους ειδικούς φόρους για την 

παιδεία (Φιλανδία, Σουηδία, ΗΠΑ ), με αποτέλεσμα την άμεση ιδιωτικοποίηση της παιδείας 

και την αγορά του εκπαιδευτικού έργου ως προϊόντος αμφίβολου και πανάκριβου για τα 

λαϊκά στρώματα. Μέσω του Καλλικράτη η ΤΑ θα προσλαμβάνει το προσωπικό του σχολείου 

με συμβάσεις, θα καταρτίζει τοπικά προγράμματα και θα παρεμβαίνει στη σχολική ζωή και 

πράξη, στο όνομα της αποκέντρωσης. Η αποκέντρωση αποτελεί την ευέλικτη προσαρμογή 

των σχολείων στις ανάγκες της τοπικής αγοράς και της πρόχειρης κατάρτισης που απαιτεί.  

Οι αυτοδιοικητικοί φορείς θα συνεργάζονται άμεσα με τους επιχειρηματίες και τους 

χορηγούς, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο και αυτό που τελικά μένει για τα παιδιά 

των εργαζόμενων και ανέργων είναι ο κοινωνικός και μορφωτικός αποκλεισμός, η εργασιακή 

εξαθλίωση και οι οικονομικές θυσίες..  

Η τοπική αυτοδιοίκηση, αντί για θεσμός λαϊκής αντιπολίτευσης και αγώνα και εκτός από 

φορέας ενσωμάτωσης που ήδη είναι, μεταβάλλεται σε διοικητικό μηχανισμό του κράτους και 

της αντιλαϊκής πολιτικής του. Γι’ αυτό απαιτείται αυτοδιοίκηση-ανατροπέας των 



καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, εστία συσπείρωσης και αγωνιστικής δράσης του λαού για 

τα πραγματικά του συμφέροντα που καθορίζονται από τις σύγχρονες υλικές και πνευματικές 

ανάγκες του.  

Από πλευράς του ΔΣ ζητήθηκε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, που αφορούν στις 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, το ζήτημα των καθαριστριών, τη φύλαξη των σχολείων, 

τη συντήρηση και το κτηριακό καθώς και τα μέτρα που σχεδιάζει ο Δήμος για την 

αντιμετώπιση των αναγκών των ανέργων οικογενειών των μαθητών μας.  

Από πλευράς της διοίκησης του Δήμου τονίστηκε ότι προσυπογράφονται όλα τα αιτήματα 

του συλλόγου μας, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει «στάση πληρωμών από πλευράς του 

κράτους», δε διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων, που απαιτούν χρήματα για να 

αντιμετωπιστούν. Από τη συζήτηση δεν προέκυψαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τα 

προβλήματα της εκπαίδευσης. Η δικαίωση των θέσεων του συλλόγου μας από πλευράς της 

διοίκησης του Δήμου, δεν συνιστά λύση στα προβλήματα.  

Το γεγονός ότι η νέα χρονιά ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς, μας επιτρέπει να 

ισχυριστούμε ότι η δημοτική αρχή δεν βρίσκεται σε μια κατεύθυνση στήριξης του μετώπου 

που χρειάζεται σήμερα να ενισχυθεί στην κοινωνία, για να ανατραπεί αυτή η πολιτική αλλά 

και όσοι την στηρίζουν.  

Καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι η ανάγκη του σήμερα είναι η οργάνωση της πάλης σε μια 

άλλη προοπτική. Με βάση αυτό το πλαίσιο το ΔΣ του συλλόγου μας το αμέσως επόμενο 

διάστημα θα οργανώσει όλα τα απαραίτητα εκείνα βήματα για να συναντηθεί με το εργατικό 

και λαϊκό κίνημα, προκειμένου να υψωθεί μέτωπο αγώνα, ρήξης και ανατροπής.  

Συγκεκριμένα :  

 


Θα αναβαθμιστούν άλλα 10 Δημοτικά μέσα από το πρόγραμμα του ΟΣΚ Α.Ε. σε 
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Τράπεζα Επενδύσεων.  

διαμόρφωση αύλειων χώρων.  

 

 

ο αίτημα του 

συλλόγου μας για ανέγερση νέων διδακτηρίων.  

απευθύνονται δωρεάν στο υποκατάστημα του ΕΟΠΠΥ στον Ιερόθεο κάθε μέρα και στο 

κεντρικό κάθε Τετάρτη πρωί και απόγευμα. Επίσης τον εμβολιασμό των μαθητών 

αναλαμβάνει το Κέντρο Υγείας του Περιστερίου.  

τον Αντιδήμαρχο.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας επειδή εκτιμά ότι πρέπει άμεσα να υπάρξουν λύσεις, θα φέρει σε 

επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της παιδείας.  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                       ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
 
 

 
 
 22/10/2013  



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ»  
Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Όπως έγινε γνωστό, η Ε.Ε., στα πλαίσια της επίσημης προσπάθειας που 
κάνει για το ξαναγράψιμο της ιστορίας, αποφάσισε να διαθέσει χρήμα 
με ουρά, προκειμένου να προπαγανδιστεί και στη χώρα μας το 
κατάπτυστο αντικομμουνιστικό μνημόνιο, με το οποίο επιχειρείται να 
ταυτιστεί η ναζιστική θηριωδία, με τον κομμουνισμό και τις 
σοσιαλιστικές χώρες. Το σχετικό πρόγραμμα διακινείται από το 
υπουργείο Εσωτερικών και απευθύνεται σε αποκεντρωμένες 
διοικήσεις, δήμους και περιφέρειες της χώρας, πανεπιστήμια και ΤΕΙ, 
επιμελητήρια, ΜΚΟ, άλλους φορείς και διαφημίζεται σαν «Ευρωπαϊκή 
Μνήμη», όπου αναφέρεται : «Τα επιδοτούμενα έργα αντανακλούν τις 
αιτίες της ανάδυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός, σταλινισμός και 
ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα)» . Απευθύνεται σε δήμους 
πανεπιστήμια και ΜΚΟ που καλούνται να οργανώσουν εκδηλώσεις με 
αντίτιμο 100.000 ευρώ για κάθε ανάλογο έργο.  
Πρόκειται για μια χυδαία και κατάπτυστη προσπάθεια, η οποία δείχνει 
πού στοχεύουν, τι πραγματικά τους ενοχλεί. Μια επιχείρηση που χτυπά 
την ιστορική μνήμη ακριβώς για να ακρωτηριάσει τις αγωνιστικές 
διαθέσεις του ελληνικού λαού και των άλλων λαών της ΕΕ σήμερα και 
αύριο. Να αμβλύνει τον όποιο ριζοσπαστισμό αναπτύχθηκε και μπορεί 
να αναπτυχθεί παραπέρα. Μια ύβρις απέναντι και στα εκατομμύρια 
των νεκρών, που θυσίασαν την ίδια τους τη ζωή, αγωνιζόμενοι ενάντια 
στις ορδές του ναζισμού και φασισμού, και που ανάμεσά τους πολλές 
χιλιάδες ήταν κομμουνιστές.  
Ζήτω η πάλη των λαών ενάντια στο φασισμό.  
Ζήτω τα εκατομμύρια των νεκρών που έπεσαν στον πόλεμο ενάντια 
στο φασισμό.  
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ»  
Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ,  
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  



ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΔΕ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ 
ΨΕΜΑΤΑ  
ΟΛΟΙ THN TΡΙΤΗ 22-10-13 ΣΤΙΣ 2,30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΝΗΜΗ»  
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                      ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
 
 

 
 
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»  
Μήνυμα του Δ.Σ. για την 28η του Οκτώβρη  
Οι λαμπρές σελίδες που γράφτηκαν από τους λαούς στο μεγάλο αντιφασιστικό έπος του 
δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, στη πατρίδα μας, στη Σοβιετική Ένωση και σε όλο τον κόσμο 
εμπνέει σήμερα όσους αγωνίζονται για μια κοινωνία δίκαιη χωρίς την καπιταλιστική 
εκμετάλλευση.  
Το έπος της Εθνικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και ο αγώνας 
εκατομμυρίων εργατών, αγροτών, νεολαίας, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα και εμπνέει την 
Εργατική τάξη και τους λαούς που σήμερα αγωνίζονται ενάντια στην Ε.Ε, το κεφάλαιο, την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα, και τις πολιτικοσυνδικαλιστικές δυνάμεις που τους υπηρετούν.  
Η παραχάραξη της ιστορίας που σήμερα προσπαθούν συγκεκριμένοι πολιτικοί κύκλοι να 
επιβάλλουν, υπηρετεί τις πολιτικές σκοπιμότητες της υποταγής της συνείδησης του λαού, τη 
νομιμοποίηση της θεωρίας των «δύο άκρων» και προετοιμάζει ιδεολογικά, πολιτικά, 
θωρακίζοντας ταυτόχρονα με το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, τη σχεδιαζόμενη καταστολή στους 
αγώνες του άμεσου μέλλοντος. Είναι αντίστοιχη των προσπαθειών του μαύρου παρελθόντος 
που καλλιεργούσαν το συμβιβασμό και την υποταγή στις δυνάμεις του άξονα, που 
συνεργάσθηκαν μαζί του.  
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» μπροστά στην 
όξυνση της καπιταλιστικής κρίσης, μπροστά στις «ευκαιρίες» που δίνει στο κεφάλαιο το 
μνημόνιο, καλεί τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα να οργανώσουν με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα όχι απλά τη μάχη ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης, Ε.Ε και ΔΝΤ, 
αλλά να .επιδιώξουν τη μεγάλη ανατροπή σε όλους τους σχεδιασμούς τους.  
Οι δημιουργοί του πλούτου, η Ε.Τ και τα λαϊκά στρώματα με το δυνάμωμα της συμμαχίας 
τους να ανατρέψουν τις αντεργατικές πολιτικές του κεφαλαίου, την καπιταλιστική 
βαρβαρότητα και στη σημαία τους να γράψουν την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο. 
 
 

 
 Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ» με απόφασή του συμμετέχει στη συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας για την υγεία, που διοργανώνει η ΛΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

στις 2 Νοεμβρίου 2013 Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, 
αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες,  
Να μην επιτρέψουμε το έγκλημα σε βάρος της υγείας των παιδιών μας, των γονιών μας 
και των οικογενειών μας.  
Η κυβέρνηση με τις άγριες περικοπές στη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας μειώνει 
τα νοσηλευτικά κρεβάτια, αυξάνει τα ράντζα, μειώνει το προσωπικό, οδηγεί σε 



ελλείψεις ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού. Επιβάλλει νέα 
χαράτσια για εξετάσεις, το αίσχος των 25€ για νοσηλεία και πληρωμές για φάρμακα.  
Προχωράνε ολοταχώς στο κλείσιμο και τη συγχώνευση τμημάτων και νοσοκομείων, 
μονάδων του ΙΚΑ, καταργούν νοσοκομειακά κρεβάτια αλλά και οργανικές θέσεις 
προσωπικού.  
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και τα πρόσφατα μέτρα με την κατάργηση 8 
νοσοκομείων. Αλύπητα θυσιάζονται τόσο το δικαίωμα όλου του λαού για υψηλού 
επιπέδου δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των 
εργαζομένων – υγειονομικών προκειμένου να φουσκώσουν κι άλλο οι τσέπες των 
μεγαλο-κλινικαρχών, των τραπεζιτών και των βιομηχάνων.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή μας είναι το κλείσιμο του νοσοκομείου 
«Αγία Βαρβάρα» και η υποβάθμιση του «Αττικόν», καθώς και η υποβάθμιση των 
υποκαταστημάτων του ΙΚΑ, στα οποία λείπουν πάνω από 40 γιατροί όλων των 
ειδικοτήτων όπως και στο κέντρο υγείας Περιστερίου. Μάλιστα η κυβέρνηση συζητά το 
οριστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ πανελλαδικά.  
Σήμερα η εξέλιξη της επιστήμης και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 
δίνουν την δυνατότητα να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες του λαού στην υγεία. 
Αρκεί να πιστέψουμε στη τεράστια δύναμη του συλλογικού αγώνα για να 
αποκρούσουμε την επίθεση κυβέρνησης, Ε.Ε., τρόικας, κεφαλαίου, να ανατρέψουμε 
την αντιλαϊκή πολιτική.  
Ο πλούτος παράγεται από τους εργαζόμενους και σε αυτούς πρέπει να επιστρέψει.  
Περιστεριώτες – Περιστεριώτισσες,  

ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
ΣΤΙΣ 11 π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.  

Τώρα να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις νοσοκομείων και κλινικών!  

 

 

-Πρόνοια.  

-δωρεάν σύστημα Υγείας-Πρόνοιας  

προϋποθέσεις.  
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ 

 

 

 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ  
Αγαπητοί γονείς,  
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά την ελπίδα να πραγματοποιηθούν οι ευχές για 

«Καλή Χρονιά», είμαστε αναγκασμένοι από τις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας, να σας 

ενημερώσουμε για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα και 

κατά συνέπεια το κάθε σχολείο της γειτονιάς ώστε να γνωρίζετε το μέγεθος των δυσκολιών 

που θα συναντήσουμε μαζί, από σήμερα κιόλας.  

Είναι ευρέως γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων, της 

ΕΕ και του ΔΝΤ, όλοι μας έχουμε φθάσει στην οικονομική και ψυχική εξαθλίωση. Πολλοί 

από εμάς βιώνουμε ήδη το καθεστώς της διαθεσιμότητας, της κινητικότητας ή της απόλυσης 

και εσείς από την άλλη, την ανεργία και την οικονομική δυσκολία.  

Μέσα σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, τα σχολεία μας ανοίγουν φέτος χωρίς χιλιάδες 

εκπαιδευτικούς που χρόνια πρόσφεραν στο δημόσιο σχολείο. Τη φετινή χρονιά δεν έγινε 



ΚΑΝΕΝΑΣ διορισμός εκπαιδευτικού. Οι 10.000 αναπληρωτές που κάλυπταν πραγματικές 

ανάγκες δεν προσελήφθησαν. Πετάχτηκαν στο δρόμο 2.500 εκπαιδευτικοί της Τεχνικής 

Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα χιλιάδες συνάδελφοί μας συνταξιοδοτήθηκαν.  

Το Υπουργείο απάντησε στα κενά που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των παραπάνω με αύξηση 

του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα σε 28 και με κατάργηση σε πάμπολλες σχολικές 

μονάδες του ολοήμερου, των τμημάτων ένταξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας!  

Ο κυβερνητικός οικονομικός εξορθολογισμός (δηλαδή γλιτώνω χρήματα από όπου μπορώ, 

παιδεία/υγεία) είχε επίσης ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις των 

εκπαιδευτικών με πολλά προβλήματα και μεγάλη καθυστέρηση, ώστε εκατοντάδες 

συνάδελφοί μας να μη γνωρίζουν ακόμα και σήμερα σε ποιο σχολείο θα δουλεύουν και 

φυσικά πολλές τάξεις, να μην έχουν δάσκαλο. Και τα προβλήματα δε σταματούν εδώ. Φέτος 

τα σχολεία μας στερούνται τους εργαζόμενους εκείνους που στήριζαν τη λειτουργία του. 

Οι σχολικοί φύλακες αποτελούν πια παρελθόν, οι σχολικοί τροχονόμοι είναι αμφίβολο αν θα 

προσληφθούν ξανά, το ίδιο και οι συμβασιούχες καθαρίστριες. Οι συνθήκες υγιεινής και 

ασφάλειας των σχολείων είναι χειρότερες από ποτέ. Η υποχρηματοδότηση θα αναγκάσει 

πολλά σχολεία να μείνουν χωρίς θέρμανση, γραφική ύλη, τηλέφωνο, ρεύμα. Δεν είναι λίγα τα 

σχολεία εκείνα που οι λογαριασμοί τους είναι απλήρωτοι και οι γονείς μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς ψάχνουν να βρουν χρήματα για να τους ξεπληρώσουν.  

Αναρωτιόμαστε λοιπόν:  
Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, όταν ακόμα οι συνάδελφοί μας δεν έχουν 

τοποθετηθεί σ’ αυτά; Πώς θα μπουν οι μαθητές μας στις τάξεις τους, όταν τα περισσότερα 

τμήματα δεν έχουν τον εκπαιδευτικό τους; Πώς θα λειτουργήσουν οι τάξεις, όταν οι 

περισσότεροι συνάδελφοι δεν ξέρουν καν, ποιο τμήμα θα έχουν;  

Στις περισσότερες σχολικές μονάδες της χώρας το καλοκαίρι δεν έγινε καμία εργασία, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα λειτουργίας ή ακόμη και θέμα ασφάλειας των παιδιών μας.  

Πολλά προνήπια βρίσκονται εκτός σχολείου. Γιατί να μην είναι υποχρεωτική η δίχρονη 

προσχολική αγωγή; Γιατί να μη γράφονται υποχρεωτικά όλα τα προνήπια στα δημόσια 

νηπιαγωγεία;  

Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης, όταν δεν χτίζονται καινούρια σχολεία 

και οι αίθουσες πλημμυρίζουν ασφυκτικά από μαθητές ;  

Πώς θα μετακινηθούν οι μαθητές μας από μακρινές αποστάσεις, όταν δεν υπάρχει 

χρηματοδότηση;  

Πώς θα λειτουργήσουμε ως εκπαιδευτικοί, όταν πλανάται η τρομοκρατία και η απόλυση 

πάνω από τα κεφάλια μας;  

Τέλος, αγαπητοί γονείς, πώς θα μπορέσετε να αγοράσετε τα στοιχειώδη σχολικά εφόδια, 

την εποχή που τίποτα δε σας περισσεύει;  

 
μέρες μας γενική μόρφωση ως εφόδιο για τη ζωή τους και μετατρέπει το Λύκειο σε ένα 

ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο με απανωτές εξετάσεις και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος για 

τους γονείς . Η μαθητεία στο 4ο έτος στα ΕΠΑΛ με μεροκάματο μόλις 9 ευρώ( μεικτά )είναι 

προσφορά τσάμπα εργασίας προς τους επιχειρηματίες και προετοιμασία για δουλειά στη 

συνέχεια με αυτούς τους όρους.  

Αυτό είναι το «νέο σχολείο». Της ημιμάθειας, της απλήρωτης δουλειάς, των χορηγών, 

της παιδικής εργασίας και της προετοιμασίας του αυριανού ,φτηνού, ευέλικτου εργατικού 

δυναμικού.  

Όλα αυτά λοιπόν, θέλαμε να σας τα κάνουμε γνωστά και όχι να ακούσετε στην 

τηλεόραση το βράδυ, ότι τάχα τα σχολεία άνοιξαν χωρίς προβλήματα.  
Σας θέλουμε μαζί μας, σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσουμε, 

ενάντια σε κάθε καλοθελητή που θα θελήσει να συκοφαντήσει τον αγώνα μας.  

Οραματιζόμαστε και διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά με 

υποστηρικτικές δομές (Τμήματα ένταξης, Παράλληλη στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, 

ειδική αγωγή), αναλυτικό πρόγραμμα που να αντιστοιχεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες 

των παιδιών, κτιριακές υποδομές (χώρους άθλησης και πολιτιστικών δράσεων, βιβλιοθήκες, 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό) που να στηρίζεται από το δημόσιο προϋπολογισμό κι όχι 



από χορηγούς που θέλουν να διαφημιστούν. Και φυσικά δεν θέλουμε οι γονείς των παιδιών 

μας που χάνουν τις δουλειές τους, που μειώνεται συνεχώς το εισόδημά τους από φόρους 

και χαράτσια να είναι αυτοί που θα συνεισφέρουν για να μπορέσει να λειτουργήσει.  
Ο αγώνας μας είναι αγώνας για τη μόρφωση των μαθητών μας και την εργασία μας, είναι 

αγώνας για την υπεράσπιση δημόσιων αγαθών όπως υγεία και κοινωνική πρόνοια, είναι 

αγώνας στο πλευρό του λαού μας.  

Αυτό τον αγώνα ζητάμε να τον δώσουμε μαζί, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, 

της ΕΕ και του ΔΝΤ των απολύσεων, του φόβου, της υποταγής! Μην αφήσετε κανέναν 

να κόψει τα φτερά των παιδιών σας και ελάτε να αγωνιστούμε μαζί και να κερδίσουμε 

τη ζωή που αξίζουμε εμείς και τα παιδιά μας.  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 

ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ. OΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΛΑΪΚΩΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Δίνουμε το παρών, την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013, στην πλατεία του 

Λόφου Αξιωματικών (MATINA).  

11π.μ.: - Μαθητικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ζωγραφική, 

παιχνίδι).  

- Ανταλλακτικό παζάρι (παιδικών ρούχων και σχολικών ειδών).  

4.30 μ.μ.: Συζήτηση με θέμα: <<Η απαξίωση του δημόσιου Σχολείου 

και οι επιπτώσεις στην ζωή των παιδιών μας>>. Θα συμμετέχουν, 

εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Περιστερίου « Έλλη Αλεξίου», της ΕΛΜΕ Περιστερίου και οι ίδιοι οι 

γονείς.  

Μετά την συζήτηση, θα ακολουθήσουν μαθητικά μουσικά συγκροτήματα 

και η μουσική ομάδα της « Έλλης Αλεξίου».  
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                             ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
 
 
 
 

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»  
Μαζικά, μαχητικά, αποφασιστικά για την Απεργία 
στις 6 Νοέμβρη 2013  
Να είναι απεργία που θα σηματοδοτήσει νέες εξελίξεις. Να δώσει το έναυσμα για τη 
συνέχεια της πάλης μας. Οι δυσκολίες του αγώνα είναι πολλές αλλά όχι 

ανυπέρβλητες. Για να ανασάνουμε σήμερα, χρειάζεται ανατροπή της βαρβαρότητας 

που ζούμε. Να πιστέψουμε στη δύναμή μας και το δίκιο μας». 
 

 
 

 
 

 
 31/10/2013  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.  



ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
ΣΤΙΣ 18.00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΘΕΜΑΤΑ Η/Δ  
Τακτική εκλογική γενική συνέλευση. Εκκρεμότητες.  

Προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες (εκπαιδευτικά κενά, 
χρηματοδότηση, συντήρηση κ.λ.π.).  

Προγραμματισμός δράσης – απεργιακή κινητοποίηση.  

Οργάνωση παρέμβασης του συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Αξιολόγηση – σχεδιασμός δράσης.  

Παρουσιολόγιο  

Έναρξη λειτουργίας πολιτιστικών ομάδων (χορού και θεάτρου).  

Έναρξη λειτουργίας του σχολείου των μεταναστών.  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία μέσω των συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων.  

Παιδική θεατρική παράσταση.  

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο.  
 
ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ. 
 

 


