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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ 

 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 17.01.2013, ενέκρινε 

κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, με αφορμή την 

εισαγγελική παρέμβαση για τις καταλήψεις – κινητοποιήσεις των μαθητών για την έλλειψη 

λεωφορείων και καθηγητών και την κλήση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου για 3η

• Καταγγέλλουμε αυτούς που στη μέση της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν ότι θα καλύψουν 

το 1/20 των αναγκών σε καθηγητές μουσικής στα μουσικά σχολεία. 

 φορά να  

«δώσει τα ονόματα των πρωταγωνιστών»: 

 

«Στο Μουσικό Σχολείο οι απώλειες διδακτικών ωρών σε εβδομαδιαία βάση από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς είναι 360 ώρες. Με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου (7-1-2013) θα 

καλυφτούν μόλις 17 ώρες!!!! 

Με δεδομένες τις μεγάλες περικοπές σε σίτιση, μεταφορά, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό 

σημείο. Η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτική υποβάθμισης, συρρίκνωσης, ακόμη και κατάργησης 

των μουσικών σχολείων. Η πολιτική αυτή στοχεύει στο να αφαιρεθεί κάθε ίχνος μαζικής 

δημόσιας μουσικής παιδείας και στο να εγκλωβιστούν από νωρίς οι μουσικοί στις δαγκάνες των 

χορηγών. 

Ως Δημοτικό Συμβούλιο: 

• Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση, γιατί εμποδίζει τα παιδιά μας, τα παιδιά των λαϊκών 

οικογενειών να μάθουν γράμματα, επειδή τα αφεντικά τους θέλουν να έχουν αύριο 

αμόρφωτους, ευέλικτους εργάτες, που δεν θα φέρνουν αντίρρηση. 

Σε αυτούς να πάει ο εισαγγελέας, αυτοί εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι τα 

παιδιά. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, λένε, αναζητούν το έγκλημα μέσα στις 

καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των μαθητών των γονιών τους και εκπαιδευτικών τους. 
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Έγκλημα είναι να μην απολαμβάνει ο λαός τα αγαθά που παράγονται από τον ιδρώτα του. 

Έγκλημα είναι η ανεργία. Έγκλημα είναι να μην έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να 

μορφώνονται, να σιτίζονται σωστά, να μην έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να μην έχουν 

ρεύμα και στέγη, να παγώνουν από το κρύο, να μη σχεδιάζουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον 

τους. 

Έγκλημα είναι να στερείς από τους μαθητές το δικαίωμα να εκλέγουν δημοκρατικά τα όργανά 

τους, να συνεδριάζουν, να συζητούν, να αποφασίζουν, να δραστηριοποιούνται, να επιλέγουν 

τους τρόπους και τις μορφές του αγώνα τους. 

Έγκλημα είναι απέναντι στις κινητοποιήσεις να ορθώνονται συκοφαντίες και διάφορα 

«σωφρονιστικά» μέσα, όπως η κλήση του Διευθυντή του Σχολείου και του Προέδρου του Δ.Σ. 

του Συλλόγου Γονέων από την αστυνομία να κατονομάσουν τους υποκινητές των καταλήψεων. 

 

 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης, τρομοκρατίας, αυταρχισμού και καταστολής 

του δίκαιου αγώνα μαθητών – γονέων – εκπαιδευτικ ών γ ια να κ αλ υφθούν όλ α τα κενά σε 

καθηγητές για δωρεά μεταφορά όλων των μαθητών από και προς τα σχολεία με ευθύνη του 

κράτους. 

Απαιτούμε να καταργηθεί τώρα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 1999 που στήνει στο 

εδώλιο τους μαθητές.» 

 

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί : 

• Στον τοπικό Τύπο 

• Στο Διαδίκτυο 

  
     

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κουκουβίνος Δημήτριος 
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