
 
 

 

Πετρούπολη 27/9/2020 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Μας κάλεσαν στο αστυνομικό τμήμα. Έπρεπε και το κάναμε, να πούμε ποιοι είναι 

οι υποκινητές των καταλήψεων. Το κάναμε με κείμενο που δώσαμε, ΟΜΟΦΩΝΗ 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Πετρούπολης. 

Ποιος φταίει ; 

- Αυτοί που δεν προσλαμβάνουν καθαρίστριες αφήνοντας τα παιδιά μας  και 

τους εκπαιδευτικούς χωρίς καθαριότητα στα σχολεία. 

- Που δεν έχουν ακόμα προσλάβει τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται τα 

σχολεία. 

- Που δεν έχουν επισκευάσει το 2
ο
 Λύκειο, ώστε να μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις λυόμενες αίθουσες για να μειωθεί ο αριθμός 

μαθητών ανά τμήμα. Για να υπάρχουν οι αποστάσεις που είναι αναγκαίες.  

- Που δεν έφτιαξαν τόσα χρόνια τα σχολικά κτίρια που χρειαζόμαστε και 

ούτε τώρα με την πανδημία έκαναν κάτι θετικό. Αύξησαν όμως με νόμο 

τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στους 25 ! 

- Που δεν ενισχύουν την Πρωτοβάθμια Υγεία (όπως το πρώην ΙΚΑ στην 

Πετρούπολη) με προσωπικό και εξοπλισμό για να γίνονται τα test και η 

ιατρική βοήθεια που χρειάζεται.   

Είναι η κυβέρνηση και οι αποφάσεις της !    

  Υπάρχουν διάφοροι «καλοθελητές» που διαδίδουν ψευδώς και  αναζητούν τους 

υποκινητές των καταλήψεων στην πόλη μας -και Πανελλαδικά- στους γονείς. 

Στην Πετρούπολη διαδίδουν και συγκεκριμένα ονόματα ( όπως των γονιών στην 

Ένωση Γονέων). Τη δουλειά τους κάνουν , ρίχνοντας «λάσπη».  

Αν είσαι γονιός ή εκπαιδευτικός ξέρεις την κατάσταση και τις τραγικές ελλείψεις, 

δεν μπορούν να σε κοροϊδέψουν. Αν δεν έχεις παιδιά στο σχολείο και  δεν 

γνωρίζεις ,μπορείς εύκολα να τα μάθεις.   

Συνεχίζουν τα ψέματα διαδίδοντας πως υπάρχει «κομματική καθοδήγηση». Μα 

«την πατήσανε», ενώ οι γονείς ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και 

όμως έχουν ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις. 



Παραπληροφορούν για τα αιτήματα, μιλώντας για «αρνητές της μάσκας». Και 

αυτή η προσπάθεια πέφτει στο κενό. Οι μάσκες είναι αναγκαίες αλλά δεν φτάνουν 

για να προστατευτούμε.  

Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και απαιτούν λύση.  

 Χτες κάλεσαν τους προέδρους συλλόγων, αύριο …μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς !  

Σαν γονείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία για τη μόρφωση των παιδιών μας. Και 

απαιτούμε –σαν φορολογούμενοι- την πρόσληψη όλου του αναγκαίου 

προσωπικού. Έχουμε υποχρέωση –όσοι δεν υποκρινόμαστε ή δεν υπηρετούμε 

κομματικές σκοπιμότητες-να διεκδικήσουμε ΤΩΡΑ : καθαρίστριες, 

εκπαιδευτικούς, υγειονομική κάλυψη… 

Ας έχουμε τα μάτια, τα μυαλά μας  και τα αυτιά μας ανοιχτά ! 

Μας στερούν το αέρα με τη δυσοσμία από τη χωματερή, υποβαθμίζουν την 

ανάγκη μας για υγεία και μόρφωση των παιδιών μας. 

Ας μην υποτιμούμε τις δυνάμεις μας, ας μην υποκύπτουμε σε όσους θέλουν να 

μας διαιρέσουν. 

Με τη δική μας απαίτηση κερδίσαμε πρόσληψη επιπλέον καθαριστριών , 

που όμως δεν επαρκούν. Μπορούμε να πετύχουμε την κάλυψη των 

αναγκών μόνο αν είμαστε όλοι ενεργοί. 

 

 Για αυτούς λοιπόν που παίζουν με τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας έχουμε 

την απάντηση. 

«…Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα…» 

 


