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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ «ΛΔΥΚΗ ΒΓΟΜΑΓΑ» ΣΤΑ ΣΦΟΛΔΙΑ
Άθωνοι μείναμε όλοι
...όζνη κεηξάκε ηηο ώξεο πνπ έρνπλ ραζεί από ηελ αξρή ηεο ζρ. ρξνληάο ιόγσ έιιεηςεο
εθπαηδεπηηθώλ,
...όζνη δήζακε ηηο έληνλεο ζπδεηήζεηο πεξί θάιπςεο ησλ καζεκάησλ πνπ ράλνληαλ από ηηο
θαηαιήςεηο ησλ παηδηώλ θαη ηηο απεηιέο πεξί απώιεηαο πεξηπάησλ, εθδξνκώλ θ.ιπ,
...όζνη έρνπκε θαηά θαηξνύο αθνύζεη ηνπο ιίβεινπο ελαληίνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ απεξγνύλ γηαηί
ράλνληαη ώξεο καζεκάησλ αιιά θαη δηαζπάηαη ε ζπλέρεηα θαη ε ξνή ηεο κάζεζεο,
…όζνη κεηξάκε ηα θελά ζηα ΕΠΑΛ θαη ηελ αθύξσζε όισλ όζσλ νλεηξεύηεθαλ ηα παηδηά καο!
Αθνύγνληαο όηη θέηνο ζα κείλνπλ θιεηζηά ηα ζρνιεία από ηξίηε 4 Μαξηίνπ έσο θαη Παξαζθεπή 7
Μαξηίνπ, ακέζσο κεηά ην 3ήκεξν ηεο Καζαξάο Δεπηέξαο ώζηε λα δηακνξθσζεί έλα 10ήκεξν (01/03
έσο 09/03) γηα λα κπνξέζνπλε νη νηθνγέλεηεο λα πάκε ρεηκεξηλέο δηαθνπέο!!!!!
Οη κεγαινμελνδόρνη πνπ έρνπλ ξίμεη, ρξόληα ηώξα, ηα βέιε ηνπο ζηνπο καζεηέο – πειάηεο πξόηεηλαλ
ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ γηα λα πάλε νη νηθνγέλεηεο ρεηκεξηλέο δηαθνπέο θαη γη’ απηό πξνζθέξνπλ
θαη κεησκέλεο ηηκέο! Είλαη νη ίδηνη πνπ επηβάιινπλ εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεζαίσλα ζηηο επηρεηξήζεηο
ηνπο θαη απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο ελ κέζσ θξίζεο. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο –γλσζηόο αξσγόο θάζε
κεγαινεπηρεηξεκαηία- βξήθε θαη ιύζε γηα ηηο κέξεο πνπ ζα ραζνύλ. Θα θαιπθζνύλ είηε κε
θαηάξγεζε ησλ πεξηπάησλ ησλ ζρνιείσλ είηε κε παξάηαζε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο... Όια απηά κε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ …! Τν ζπδεηνύλε «ζνβαξά» ιέεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην
Υπνπξγείν Τνπξηζκνύ.
Και έηζι όλοι "Υαπούμενοι" θα νιώζοςμε εςπωπαίοι...για άλλη μια θοπά !
Τειηθά ε θάζε ιατθή νηθνγέλεηα κπνξεί λα δεη κε ηνλ πην θαζαξό ηξόπν όηη ηο «νέο» ζσολείο δεν
δοςλεύει για ηην μόπθωζη ηων παιδιών μαρ, αλλά για ηο κέπδορ ηων μεγάλων επισειπημαηικών
ομίλων.
Θςμίζοςμε (ζε όζοςρ η ζωή ηοςρ επιηπέπει να ηο ξεσνούν …)
 όηη θέηνο ηδίσο, ράζεθαλ πνιιέο δεθάδεο ρηιηάδεο ώξεο δηδαζθαιίαο από ηα θελά
εθπαηδεπηηθώλ.
 όηη ε αλεξγία ρηππάεη θόθθηλν θαη ην εηζόδεκα ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο έρεη κεησζεί πάλσ από
ην 40% κε απνηέιεζκα λα θνηηνύλ ηηο δηαθνπέο κε ηα θηάιηα!
 όηη απηή ηελ ζηηγκή ηα πεξηζζόηεξα παηδηά δελ πάλε νύηε ζηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο
 όηη ηα πεξηζζόηεξα ζπίηηα είλαη παγσκέλα
 όηη ηα παηδηά ιηπνζπκνύλ ζηα ζρνιεία, παιηέο αζζέλεηεο επαλέξρνληαη θαη γνλείο
απηνθηνλνύλ κπξνζηά ζηα νηθνλνκηθά ρξέε.
Η ΔΙΚΗ ΜΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΕΗ ΜΕ ΣΗ ΔΙΚΗ ΣΟΤ!

