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Στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων «Μενε-
λαϊδεια 2013» θα

πραγματοποιηθεί από τον
συμπολίτη μας Καθηγητή
Ευθύμη Λέκκα (Καθηγητή
Δυναμικής Τεκτονικής

Εφαρμοσμένης Γεωλο-
γίας & Διαχείρισης Φυσι-
κών Καταστροφών του
Εθνικού & Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Αντιπρόεδρου του
Οργανισμού Αντισεισμι-

κού Σχεδιασμού & Προ-
στασίας, Πρόεδρου της
Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας) μία σημαντική
ομιλία για τον αντισεισμικό
σχεδιασμό των σχολικών
μονάδων και της εμπειρίας

που έχει αποκομίσει από
πολυάριθμες καταστρο-
φές σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, στην εκδήλωση,
η Δρ. Μίνα Κούρου, στέλε-
χος του Οργανισμού Αντι-
σεισμικού Σχεδιασμού &
Προστασίας, θα παρουσιά-

σει τα μέτρα προστασίας
σε περίπτωση σεισμού.

Οι ομιλίες αυτές είναι
ένα παράλληλο δρώμενο
των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων και θα πραγματοποι-
ηθούν στις 23 Απριλίου και
ώρα 19.00 στο ξενοδοχείο
Κιέριον.

Σεισμοί και σχολεία

Αγωνία για την εκπαίδευση

Ομιλία για την Αντισεισμική Προστασία και την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών μονάδων από τον Ευθύμιο
Λέκκα

Της κοινής δράσης εκπαιδευτικών Καρδίτσας

a

Η  Κοινή Δράση Εκπαιδευ-
τικών Καρδίτσας θέλοντας
να ενημερώσει τον κάθε ερ-
γαζόμενο/άνεργο/γονέα για
την πολιτική διάλυσης της
δημόσιας εκπαίδευσης, που
σχεδιάζεται και εφαρμόζε-
ται τα τελευταία χρόνια από
τις κυβερνήσεις σύμφωνα
με τις επιταγές της Ε.Ε και
του ΔΝΤ, πραγματοποίησε
παρέμβαση-διαμαρτυρία την
Παρασκευή 19/4 στις 8 μ.μ.
στο κέντρο της πόλης μας. 

Έγινε προβολή φωτογρα-
φικού υλικού και βίντεο με
αποσπάσματα από ρεπορτάζ
και ταινίες, που ως θέμα
τους είχαν :  α)  το σχολείο
του ΔΝΤ και  β) την ειδική
αγωγή, 

Στόχος ήταν να αναδει-
χτούν τα προβλήματα στο
χώρο της εκπαίδευσης έτσι
όπως τα βιώνουν γονείς και
εκπαιδευτικοί ( υπερφορτω-
μένες αίθουσες, κλείσιμο
σχολείων, κατάργηση τμημά-
των ειδική αγωγής) Επιπλέ-

ον να μοιραστούμε τις αγω-
νίες-ανησυχίες τους με τους
εργαζόμενους/γονείς  που
είναι κοινές και που έχουν
σχέση με τη μόρφωση και το
μέλλον των παιδιών τους, κα-
λώντας τελικά κάθε εργαζό-
μενο-άνεργο σε κοινό αγώ-
να για την υπεράσπιση της
δωρεάν δημόσιας παιδείας
και για την ανατροπή όλων
των πολιτικών που καταστρέ-
φουν τις ζωές μας.

Μοιράστηκε η παρακάτω
προκήρυξη:

Αγαπητέ άνεργε, αγαπητέ
εργαζόμενε, που μπορεί να
είσαι ένας απ’ τους γονείς
των μαθητών μας

Είμαστε μια ομάδα εκπαι-
δευτικών. Με αυτή την ανοι-
χτή επιστολή μας, η οποία
γράφτηκε με πλήρη συνείδη-
ση της ευθύνης, με κατανόη-
ση της αγωνίας σου αλλά και
με αγάπη προς τα παιδιά
σου-μαθητές μας, θα θέλαμε
να σου μιλήσουμε γι’ αυτά
που ίσως άλλοτε δεν προλα-

βαίνουμε και άλλοτε δε μας
«επιτρέπεται» να σου πούμε.

Οι δικές σου ΑΓΩΝΙΕΣ εί-
ναι και δικές μας

Αγωνιούμε για τις συγχω-
νεύσεις σχολείων, για τις
συμπτύξεις τμημάτων.

Αγωνιούμε για τις υπερ-
φορτωμένες αίθουσες με
25-30 μαθητές.

Αγωνιούμε για τα ταμεία
των σχολείων που είναι
άδεια και ΔΕΝ μπορούν να
καλύψουν τα βασικά έξοδα
λειτουργίας τους όπως θέρ-
μανση, λογαριασμοί ΔΕΗ,
αναλώσιμα υλικά. 

Αγωνιούμε για τα κενά και
τις ελλείψεις σε εκπαιδευτι-
κό προσωπικό.

Αγωνιούμε για τα βιβλία
που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες και στις δυνα-
τότητες όλων των παιδιών
και που, ίσως, θα χρεωθείς
την επόμενη σχολική χρονιά.

Αγωνιούμε για το παιδί
σου, που εξουθενωμένο από

το εξαντλητικό ωράριο του
σχολικού προγράμματος και
των εξωσχολικών δραστη-
ριοτήτων δείχνει αποστροφή
για μάθηση και απορρίπτει το
σχολείο. 

Αγωνιούμε για το αβέβαιο
μέλλον όλων των παιδιών και
των νέων.

Αγωνιούμε που πολλοί μα-
θητές μας ζουν σε συνθήκες
φτώχειας.  

Αγωνιούμε, γιατί με την
ασφυκτική κατάσταση που
ζούμε, οι νέοι μας δεν μπο-
ρούν να προγραμματίσουν το
μέλλον τους

Αγωνιούμε, όταν ακούμε
το παιδί σου να πιστεύει ότι
δεν έχει κανένα στήριγμα
από την Πολιτεία και θέλει
να φύγει στο εξωτερικό.

Οι δικές σου ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
είναι και δικές μας

Ανησυχούμε γιατί αυτοί
που σχεδιάζουν και υλοποι-
ούν όλα αυτά τα μέτρα καμώ-
νονται πως νοιάζονται για το

καλό της παιδείας.

Ανησυχούμε γιατί είμαστε
σίγουροι ότι τα προβλήματα
στο χώρο της εκπαίδευσης
θα ενταθούν.

Ανησυχούμε γιατί η ανερ-
γία  είναι η «επιδημία» του
σήμερα και του αύριο. 

Ανησυχούμε που επιδιώ-
κουν να σε στρέψουν εναν-
τίον μας, να σε εξαπατή-
σουν, για να μην δεις τους
πραγματικούς υπαίτιους.

Τα ΔΙΚΑ ΣΟΥ θέλω είναι
ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Ας παλέψουμε μαζί για
δημόσια δωρεάν παιδεία. 

Ας αγωνιστούμε μαζί για
το σχολείο που αξίζει στα
παιδιά σου-μαθητές μας.

Ας αγωνιστούμε μαζί για
την ανατροπή όλων των πολι-
τικών που καταστρέφουν τις
ζωές μας.

Γιατί μόνο μαζί μπορούμε
να τους νικήσουμε.


