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     Αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθήτριες.  

 Το Λαώκό Φροντιςτόριο Αλληλεγγύησ του Δόμου ςυνεχύζει και φϋτοσ την ανοδικό 

πορεύα του, ωριμϊζει, γύνεται πιο δυνατό.   

Διόνυςε  μια ςταθερϊ ανοδικό πορεύα ϋωσ τώρα. Ωρύμαςε ακόμα περιςςότερο. 

Απϋκτηςε μεγαλύτερη δυναμικό μϋςω τησ μεγϊλησ – ςυγκινητικόσ Εθελοντικόσ 

προςφορϊσ των Εκπαιδευτικών, από το ενδιαφϋρον των Εκπαιδευτικών φορϋων, των 

Διευθυντών και των ςυλλόγων διδαςκόντων του Δημόςιου Σχολεύου, των ςυλλόγων 

Γονϋων και Κηδεμόνων και των ϊλλων φορϋων τησ περιοχόσ. Το παρακολούθηςαν 

100αδεσ μαθητϋσ/τριεσ των λαώκών οικογενειών, δύδαξε εξύςου μεγϊλοσ αριθμόσ 

Εθελοντών Εκπαιδευτικών. 

Οι ςυνθόκεσ  που επϋβαλαν την ςυγκρότηςό του και την λειτουργύα του ςαν εργαλεύο 

βελτύωςησ τησ επύδοςησ μαθητών/τριών ςτα μαθόματϊ τουσ και γενικότερησ ςτόριξησ 

ςτη μόρφωςη και ςτην εξϋλιξό τουσ, δυςτυχώσ παραμϋνουν και χειροτερεύουν.  

Η ςυνεχιζόμενη αντιλαώκό πολιτικό των μϋχρι ςόμερα Κυβερνόςεων ς’ όλουσ τουσ 

τομεύσ τησ οικονομικόσ – κοινωνικόσ ζωόσ, ϋχει οδηγόςει την πλειοψηφύα του λαού ςτην 

οικονομικό αςφυξύα.  

Παρϊ τισ ςυνειδητϊ  ψεύτικεσ ελπύδεσ που μοιρϊζει η Κυβϋρνηςη  για την επιςτροφό 

ςτη κινητικότητα  “το τϋλοσ των μνημονύων” και την “νϋα εποχό” η πραγματικότητα 

λόγω τησ   πολιτικόσ που εφαρμόζεται, καταδικϊζει την εργατικό – λαώκό οικογϋνεια και 

τα παιδιϊ τησ ς’ όλο και περιςςότερο φτώχεια και αναςφϊλεια. 

Αποτϋλεςμα αυτόσ τησ πολιτικόσ, εύναι και η ςυνεχιζόμενη υποβϊθμιςη τησ  Δημόςιασ 

Εκπαύδευςησ. Με την υποχρηματοδότηςό τησ, τισ ελλεύψεισ ςε Εκπαιδευτικούσ,                                                                  

με τα υπερπλόρη τμόματα μαθητών/τριών, την απουςύα ουςιαςτικών δομών 

ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ, την απουςύα του αναγκαύου βοηθητικού προςωπικού ςτα 

ςχολεύα. Με αυτόν τον τρόπο η  ουςιαςτικό μόρφωςη υπονομεύεται και η ςχολικό 

διαρροό αυξϊνεται.                                                                                                                                                

Αποτϋλεςμα αυτόσ τησ πολιτικόσ εύναι ο γονιόσ (όποιοσ μπορεύ), να πληρώνει από το 

ειςόδημϊ του την κϊλυψη των κενών ςτη γνώςη των παιδιών του, που ϋπρεπε να 

προςφϋρει το Δημόςιο Σχολεύο.                                                                                                          

Σ’ αυτό τη χρονιϊ εύναι ανϊγκη να ενιςχυθεύ ακόμα περιςςότερο ο οργανωμϋνοσ 

αγώνασ ςυλλογικόσ διεκδύκηςησ για δημόςια και δωρεϊν παιδεύα για όλα τα παιδιϊ.                                     

Εκτιμούμε πωσ οι ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ επιβϊλουν και την φετινό ςχολικό χρονιϊ 

2019-2020, υπό την ευθύνη τησ Δημοτικόσ Αρχόσ, η ςυνϋχιςη του «Λαώκού 



 Φροντιςτηρύου Αλληλεγγύησ», του οπούου η δομό και η λειτουργύα ςτηρύζεται ςτισ αρχϋσ 

τησ αλληλεγγύησ και του εθελοντιςμού. 

Απευθύνουμε πλατύ κϊλεςμα ςε όλουσ τουσ φορεύσ (ςυλλόγουσ εκπαιδευτικών, λαώκϋσ 

επιτροπϋσ, ςωματεύα εργαζομϋνων, επιςτημονικούσ φορεύσ, εκπολιτιςτικούσ ςυλλόγουσ) 

καθώσ και τουσ εκπαιδευτικούσ να υποςτηρύξουν και φϋτοσ αυτό την πρωτοβουλύα τησ 

Δημοτικόσ Αρχόσ, με επιδύωξη να καλυφθούν όλεσ οι ανϊγκεσ των μαθητών-μαθητριών ςε 

όλεσ τισ γειτονιϋσ του Δόμου μασ ςτη Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη.                                                                                                 

Η υποβολή των αιτήςεων γίνεται με τον εξήσ τρόπο:  

1) την Αντιδημαρχία Παιδείασ & Αθλητιςμού Πλατεία Γεωργίου 17 Α΄,3οσ Όροφοσ 

Καθημερινά από Δευτέρα – Παραςκευή και ώρα 9:00-15:30 μμ.   

Σηλ. Επικοινωνίασ : 2610-274035 

2) τα Γραφεία των Δημοτικών Διαμεριςμάτων και Σοπικών υμβουλίων του Δ. 

Πατρέων. 

3) Ηλεκτρονικά μπορούν να κατατεθούν επίςησ αιτήςεισ ςυμμετοχήσ  ςτο email 

fal@patras.gr    

 

 Οι αιτήςεισ μπορούν να ανευρεθούν ςτο  site του Δήμου  e-patras.gr.   

 

 

ΠΑΣΡΑ  21/10/2019 

 

 

Η Αλληλεγγύη είναι το όπλο μασ. 

Ο Αγώνασ, ο μοναδικόσ δρόμοσ  

για να βαδίςουμε. 
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