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Αντιλαμβανόμαστε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες των μαθητών, θεωρούμε
τα αιτήματά τους βάσιμα, ωστόσο πιστεύουμε ότι είναι λάθος μία κατάληψη να
προηγείται οποιουδήποτε διαλόγου. Η θέση του ΔΣ ξεκάθαρα είναι ανοιχτά και
ασφαλή σχολεία που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών μας και
γι'αυτό ακριβώς το λόγο από την πρώτη στιγμή καταγράψαμε τους
προβληματισμούς τους, παραθέσαμε διαλογικά τις θέσεις μας και αναζητήσαμε
από κοινού λύσεις προκειμένου να ανοίξει το σχολείο το συντομότερο.
Συγκεκριμένα :
1. Παραλάβαμε τα αιτήματα κ τα προωθήσαμε στην Ένωση Γονέων Αλίμου
καθώς είχαμε ενημερωθεί για την κλιμάκωση των καταλήψεων στον
Άλιμο.
2. Τα αιτήματα όλων των σχολείων μαζί και του 4ου συζητήθηκαν στο ΔΣ
της Ένωσης. Συμμετείχαμε (ως μέλη του ΔΣ στην Ενωση) και
αποφασίστηκε να ζητηθούν συναντήσεις τόσο με το Δήμαρχο Αλίμου όσο
και με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας για το σύνολο των θεμάτων. Το
σημαντικό αίτημα του 4ου που αφορούσε το χωρισμό των 25 παιδιών της
θεωρητικής για ιατρικούς λόγους τέθηκε πρώτο στην agenda.
3. Ζητήσαμε συνάντηση με τους μαθητές του Λυκείου μας για να
συζητήσουμε τα αιτήματα η οποία πραγματοποιήθηκε Παρασκευή πρωί
(25/9) έξω από το χώρο του σχολείου.
4. Συμμετείχαμε σε συνάντηση της Ενωσης η οποία πραγματοποιήθηκε με
συμμετοχή εκπροσώπων μαθητών των υπό κατάληψη σχολείων.
5. Συμμετείχαμε με τους εκπροσώπους των υπό κατάληψη σχολείων στη
συνάντηση με το Δήμαρχο Αλίμου
6. Μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες 4 ημερών καταφέραμε να
προγραμματίσουμε συνάντηση και με το διευθυντή της Δευτεροβάθμιας
στην οποία την Παρασκευή το πρωί (2/10) θα παραστούμε με τους
εκπροσώπους των μαθητών και την Ένωση.
Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιήσαμε αρκετές τηλεφωνικές
επικοινωνίες με τα 3 από τα 5 μέλη του εναπομείναντος 15μελους προκειμένου
να συνεργαστούμε, να προτείνουμε, προσπαθώντας για τα στοιχειώδη : ανοιχτό
σχολείο και δημοκρατικές διαδικασίες.
Ευελπιστούμε πάντα στη συνεργασία σας και κυρίως στην καλή διάθεση όλων
των εμπλεκομένων μερών: μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
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