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Η επιβολή των αντιλαϊκών μέτρων που αποφάσισαν από κοινού η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της
χώρας μας προς όφελος των «εχόντων και κατεχόντων» περνάνε και μέσα από τη Παιδεία
και την Τοπική Διοίκηση.
Πριν καλά καλά αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, το 7ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας
βιώνει τις επιπτώσεις των αντιλαϊκών μέτρων της ελλιπούς χρηματοδότησης, των λίγων
και κακοπληρωμένων δασκάλων, των κακογραμμένων και αντιεπιστημονικών βιβλίων, της
κακής κατάστασης των λαϊκών οικογενειών με ακόμα ένα βάρος: την επιβάρυνση του
σχολικού συγκροτήματος με δύο προκάτ αίθουσες, με τη δικαιολογία που προέβαλε η
πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής ότι «λόγω της οικονομικής κρίσης αυξήθηκε ο αριθμός
που θέλουν να φοιτήσουν σε δημόσια σχολεία».
Είναι αλήθεια ότι η τα φαινόμενα αυτά θα αυξηθούν λόγω της οικονομικής κρίσης που
μαστίζει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό οικογενειών. Είναι αλήθεια επίσης ότι οι λαϊκές
οικογένειες θα δείξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους όχι μόνο για να δώσουν προσωρινή λύση,
αλλά για να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι, να αγωνιστούν για την οριστική λύση προς όφελός
τους, την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υπερασπίζεται τα μονοπώλια!...
Πάει
πολύ, η δημοτική αρχή και οι πολιτικές παρατάξεις που τη στηρίζουν να προσποιούνται ότι
δεν ήξεραν τίποτα για το έγκλημα! Συμφώνησαν να κλείσει ο ΟΣΚ, συμφώνησαν να
εφαρμοσθεί ο «Καλλικράτης», σε τελική ανάλυση συμφώνησαν σε πολιτικό επίπεδο σε όλα
τα μέτρα που επέβαλαν η ΕΕ, η Τρόικα, τα μονοπώλια εις βάρος μας.
Η Δημοτική Αρχή και οι πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν (ΠΑΣΟΚ, στελέχη από ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Ανεξ. ΕΛΛΗΝΕΣ) είναι αφερέγγυοι, δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη!
Τα πανάκριβα προκάτ δεν είναι προσωρινό μέτρο, γιατί απλούστατα δεν έχει γίνει καμία
κίνηση για να χτιστεί καινούργιο σχολείο στον «Κατσό»! Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για τα
δεκάδες ίσως κι εκατοντάδες παιδιά που θα προστεθούν το επόμενο διάστημα στα σχολεία
της περιοχής μας. Δεν προβλέπονται νέοι δάσκαλοι, η χρηματοδότηση ελαττώνεται!
Ζητάμε άμεσα:
-Να αρχίσουν τώρα οι διαδικασίες για να γίνει σχολικό συγκρότημα στον «Κατσό».
-Να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των
σχολείων.
-Να αποκτήσουν όλα τα παιδιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να εμβολιαστούν.
-Πρόσληψη δασκάλων και βοηθητικού προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
-Να εξασφαλιστεί δωρεάν γεύμα στο σχολείο.
Με οργανωμένο αγώνα, με συσπείρωση και αλληλεγγύη μπορούμε να τα καταφέρουμε!
Ένας για όλους και όλοι για έναν!
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
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