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Η ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΜΠΡΟΣΑ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΜΑ
ήκεξα ην πξσί ηνπνζεηνύληαη, μεθηλώληαο από ην 1ν λεπηαγσγείν, ζην ζπγθξόηεκα Βεληδέινπ, ηα
θνληέηλεξ πνπ βαθηίζηεθαλ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. πλνιηθά κε βάζε ηελ ζπκθσλία ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο κε ηελ Κπβέξλεζε ζα ηνπνζεηεζνύλ 6 ηέηνηα θινπβηά.
3 ΥΡΟΝΙΑ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΡΟΪΓΙΑ
3 ρξόληα ηώξα κεηά ηε ζέζπηζε ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, ν θξαηηθόο
ζρεδηαζκόο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ρώξσλ ήηαλ Κνληέηλεξ κέζα ζε όια ηα ζρνιεία.. αθόκα θαη
ζε γπκλάζηα – ιύθεηα!
3 ρξόληα ηώξα νη θπβεξλήζεηο δελ έδσζαλ νύηε έλα επξώ γηα ρηίζηκν λέσλ ζρνιείσλ, γηα δέζκεπζε
νηθνπέδσλ. Λεθηά όκσο θαη απηά ηα 3 ρξόληα δόζεθαλ γηα ηνπο Ναηντθνύο εμνπιηζκνύο, γηα ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ,… όρη όκσο γηα ηε δεκόζηα Παηδεία ή ηε δεκόζηα Τγεία.
Η ΤΝΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΒΟΚΟΠΟΤΛΟΤ
Οη Γεκνηηθέο Αξρέο πνπ πίλνπλ λεξό ζηε … ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ινηδνξνύλ ηνπο καδηθνύο
θνξείο ηεο πόιεο έβαιαλ θαη βάδνπλ πιάηε λα πείζνπλ ηνπο γνληνύο όηη απηέο νη ππνδνκέο είλαη ζύγρξνλεο
θαη αζθαιείο! Σνπο αξθνύζε λα θύγεη από πάλσ ηνπο έλα θνκκάηη ηεο επζύλεο ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο.
Όκνηα ζθέθηεηαη θαη ε Γεκνηηθή αξρή ηνπ θνπ Βνζθόπνπινπ πνπ ρεηξνθξόηεζε απηέο ηηο αίζνπζεο θαη
παξάιιεια βνκβαξδίδεη κε βηληεάθηα ηνπο δεκόηεο όηη θαηάθεξε λα πάξεη όια ηα παηδηά … ζηνπο παηδηθνύο
ζηαζκνύο. Σα ππόινηπα 100 ηα πήγε απιά… ζηα θνληέηλεξ.
Η ΑΛΗΘΔΙΑ ΜΠΡΟΣΑ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΜΑ
Ούησο ή άιισο από ηηο θσηνγξαθίεο πνπ παξαζέηνπκε, από ηηο πνιιέο πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα, θαίλεηαη
θαζαξά όηη:
1. Οη αίζνπζεο απηέο είλαη πνιύρξσκνο ηζίγθνο θαη θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηίπνηα ην ζύγρξνλν! Ζ
ίδηα ε ΚΣΤΠ αε δελ ηηο ηνπνζεηνύζε, κέρξη ζήκεξα, παξά κόλν κεηά από θπζηθέο θαηαζηξνθέο σο
έθηαθηε αλάγθε.
2. Γελ ζπλδένληαη κε θεληξηθή ζέξκαλζε θαη ε ζέξκαλζε θαη ε ςύμε ηνπο (αθνύ ζα είλαη πην εθηεζεηκέλεο
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηηο θαλνληθέο αίζνπζεο) ζα θαιύπηνληαη κε θιηκαηηζηηθό. Ηδίσο
ππό θαζεζηώο covid 19 απηό ζεκαίλεη θιεηζηνί ρώξνη, κε αέξα πνπ ζα αλαθπθιώλεηαη.

3. Οη αίζνπζεο απηέο πνπ είλαη ζπλνιηθά 36ηκ (καδί κε θνπδηλάθη θαη wc) ζα ρσξέζνπλ 25 λήπηα θαη δύν
λεπηαγσγνύο. Δθεί κέζα ζα δηαβάδνπλ, ζα ζηηίδνληαη, ζα μεθνπξάδνληαη ηα λήπηα, αιιά ε θπβέξλεζε
πξόβιεςε λα ηνπο ζηείιεη … κάζθα!
4. Ζ ηνπνζέηεζε δύν ηέηνησλ αηζνπζώλ κέζα ζηελ απιή ηνπ 1 νπ λεπηαγσγείνπ θάλεη ηνλ πεξηνξηζκό
ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κηα άθξσο επηθίλδπλε ππόζεζε ηόζν γηα πηζαλά αηπρήκαηα,
όζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή μερσξηζηνύ πξναπιηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηνπ ζπλσζηηζκνύ θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ covid-19.
Η θεηηλή ρξνληά δελ ζα κνηάδεη κε θακία πξνεγνύκελε ράξε ζηελ πνιηηηθή θαη απηήο ηεο
θπβέξλεζεο ζηελ Τγεία, ηελ Παηδεία θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Καινύκε όινπο ηνπο γνλείο
κέζα από ηνλ νξγαλσκέλν αγώλα ηνπο λα επηβάιινπλ ηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ
πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηνπο. Να θαηαδηθάζνπλ όζνπο βάδνπλ πιάηε γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο
δεκόζηαο εθπαίδεπζεο.
Από ηε κεξηά καο ζα επηκέλνπκε λα βάδνπκε ζην επίθεληξν ηεο δεκόζηαο ζπδήηεζεο ηα πξαγκαηηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πόιε, λα απνθαιύπηνπκε όινπο ηνπο αληηδξαζηηθνύο ζρεδηαζκνύο,
λα ππνζηεξίδνπκε ηα δίθαηα αηηήκαηα γνληώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ:
 Γηα νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο αγσγήο γηα όια ηα παηδηά
ειηθίαο 4-6, απνθιεηζηηθά κέζα ζην δεκόζην, δσξεάλ Νεπηαγσγείν κε όιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο
Γνκέο ζε πιήξε αλάπηπμε.
 Γηα καδηθνύο δηνξηζκνύο κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ.
 Γηα δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πςειώλ
πξνδηαγξαθώλ.
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