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Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

 

Αγαπητοί ςυνάδελφοι γονείσ καλή ςχολική χρονιά και καλή δφναμη. 

 
 Άλλθ μια ςχολικι χρονιά ξεκινά. Με όνειρα, προςδοκίεσ αλλά και αγωνίεσ και προβλιματα. Παρ’ όλεσ όμωσ 

τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ βλζπουμε τα παιδιά μασ και ςκεφτόμαςτε το «αφριο». Κάνουμε όνειρα μαηί τουσ, 
μοιραηόμαςτε τθν αγωνία να τουσ προςφζρουμε ότι το καλφτερο, να τουσ δϊςουμε εφόδια για το παρόν και το 
μζλλον τουσ, για να γίνουν καλφτεροι άνκρωποι, να βάηουν υψθλοφσ ςτόχουσ και να τουσ κατακτάνε. Κάνουμε 
ότι μποροφμε για να μορφωκοφν, να ςπουδάςουν, να βρουν μια δουλειά ςτο αντικείμενό τουσ. 

 
Μία από τα ίδια; Όχι ακριβώσ; 
Γιατί θ νζα κυβζρνθςθ ςυνεχίηει από εκεί που ςταμάτθςε θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ. Σο ζργο των 

προθγοφμενων ζρχεται να προςτεκεί ςτο ζργο των νζων. Που ςθμαίνει : πιο βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ, νζοι 
φραγμοί ςτθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ, με τθν παιδεία να μετατρζπεται ςε εμπόρευμα και γιϋ αυτό να δίνεται 
ανάλογα με τθν τςζπθ κάκε οικογζνειασ.  

      
Αγαπητοί γονείσ,  

 
Δεν θα παραιτηθοφμε από αυτό που ζχουμε ανάγκη και είναι δίκαιο για μασ και τα παιδιά μασ. 

 
Τίποτα από αυτά που δικαιοφμαςτε εμείσ και τα παιδιά μασ δεν είναι πολυτζλεια. 

 

 Και δικαιοφμαςτε : 
  
 Να ζχουμε παιδεία, ςφγχρονθ, δωρεάν , ουςιαςτικι και όχι ςτα λόγια δωρεάν 

 Να ζχουμε ελεφκερθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ τζχνεσ και τον ακλθτιςμό 

 Να ηοφμε εμείσ και τα παιδιά μασ με αξιοπρζπεια από τον μιςκό μασ 

 Ουςιαςτικι ςτιριξθ των ςχολείων. Για να αντιμετωπίηονται ζγκαιρα τα προβλιματα υλικοτεχνικισ 

υποδομισ. 

 Να μθν βάηει το χζρι ςτθν τςζπθ κανζνασ γονιόσ γι’ αυτά που ζχει ευκφνθ θ κυβζρνθςθ και οι Διμοι.    

 Να καταργθκοφν τα τροφεία ςτουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ. 

  Δίχρονθ Προςχολικι Αγωγι ςε ςφγχρονεσ και αςφαλι υποδομζσ με το αναγκαίο εκπαιδευτικό και 

βοθκθτικό προςωπικό 

 Να ανεγερκοφν νζα, αςφαλι και ςφγχρονα ςχολεία. Να δεςμευτοφν επιτζλουσ νζοι ελεφκεροι χϊροι για 

να μποροφν να παίηουν τα παιδιά μασ.  

 



Θζλουμε ζνα άλλο ςχολείο που θα ζχει ςτο επίκεντρο τα παιδιά μασ!  
 

Πλοφτοσ και γνώςθ υπάρχει για να μποροφν όλοι οι νζοι να μορφώνονται ολόπλευρα και να μποροφν 
να δουλεφουν ςε αυτό που ζχουν ςπουδάςει. 

Γι’ αυτό θζλουμε παιδεία αποκλειςτικά δημόςια και δωρεάν. 
Χρειαηόμαςτε ζνα ςχολείο που κα παρζχει τθν ίδια γενικι μόρφωςθ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, 

διαμορφϊνοντασ ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και παρζχοντάσ τουσ ζνα υψθλότερο μορφωτικό επίπεδο 
από το επίπεδο των προθγοφμενων γενεϊν.  

Ποιο είναι αυτό το ςχολείο; 
Είναι 12χρονο, υποχρεωτικό ςχολείο. Εξαςφαλίηει τθν αναγκαία βαςικι γενικι μόρφωςθ και προετοιμάηει 

για τθν αυριανι επαγγελματικι πορεία. Δίνει προετοιμαςία για το αφριο άλλα δεν κα βάηει ταμπζλεσ ςτα 
παιδιά μασ, γιατί ξζρουμε ότι το επαγγελματικό μζλλον των παιδιϊν μασ, δεν πρζπει να ςφραγίηεται ςτθν θλικία 
των 14-15 ετϊν. 

 Ζνα ςχολείο με βιβλία ςφγχρονα ςτθριγμζνα ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ και τθν αντικειμενικι αλικεια, που 
κα εξαςφαλίηουν ς’ όλα τα παιδιά τθν άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, τθν κατανόθςθ των μακθματικϊν, 
των φυςικϊν επιςτθμϊν, και τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ, δίνοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα ςε κάκε μακθτι να 
μάκει -πολφ καλά ζωσ και άριςτα- τισ ξζνεσ γλϊςςεσ.  

 

Διεκδικοφμε άμεςα: 
 Σθν άμεςθ κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν κενϊν, με μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ. Άμεςθ ζναρξθ 

ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ. 

 15 μακθτζσ ανά τάξθ για νιπια, α’ και β’ δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ για τισ άλλεσ τάξεισ. 

 Ολοιμερα ςχολεία χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. Να λειτουργιςουν όλα τα τμιματα Ζνταξθσ για τουσ 
μακθτζσ που το ζχουν ανάγκθ.  

 Ζκτακτθ οικονομικι επιχοριγθςθ όλων των ςχολικϊν μονάδων. 

 Διαγραφι των χρεϊν των ςχολικϊν επιτροπϊν προσ τισ πρϊθν ΔΕΚΟ. Ρφκμιςθ για αποκλειςτικά δωρεάν 

πετρζλαιο, φυςικό αζριο, ρεφμα, νερό, τθλζφωνο ςτα ςχολεία.  

 Οφτε ζνα ευρϊ από τθν τςζπθ των γονιϊν, των εκπαιδευτικϊν ι των ςυλλόγων για πλθρωμι 

λειτουργικϊν εξόδων, τραπεηοκόμων, εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν, βιβλίων κ.λπ.  

 Να διαςφαλιςτεί άμεςα θ δωρεάν μεταφορά όλων των μακθτϊν προσ και από τα ςχολεία τουσ. Δωρεάν 

μεταφορά όλων των μακθτϊν - φοιτθτϊν με τα ΜΜΜ.  

 Δωρεάν ιατρικοφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ όλων των μακθτϊν, ανεξάρτθτα από 

φορζα αςφάλιςθσ. Να εξαςφαλιςτοφν κινθτζσ μονάδεσ υγείασ, για τον εμβολιαςμό όλων των μακθτϊν 

και τα πιςτοποιθτικά υγείασ.  

 Με ευκφνθ τθσ κυβζρνθςθσ και χρθματοδότθςθ του κράτουσ να αποκαταςτακοφν άμεςα οι φκορζσ και 
να γίνει προςειςμικόσ ζλεγχοσ ςε όλα τα ςχολεία. 

 

Ωσ ΑΣΓΜΕ καλοφμε κάθε Σφλλογο Γονζων, τισ Ενώςεισ Γονζων και τισ Ομοςπονδίεσ να βρίςκονται ςε 
αγωνιςτική ετοιμότητα για να μην μείνει αναπάντητο κανζνα πρόβλημα ςτα ςχολεία! 

Με ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, ςφγκλθςθ Δ. και Γενικϊν υνελεφςεων να ςυηθτιςουμε τα προβλιματα 
που υπάρχουν ςε κάκε ςχολείο  και να οργανϊςουμε δράςεισ και παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ προσ όλεσ τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ με ςκοπό τθν επίλυςθ αυτϊν των προβλθμάτων.  

    
      Οι αγώνεσ μποροφν να ζχουν αποτελζςματα! Τίποτα δεν μασ χαρίηεται όλα κατακτώνται!     
           Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2019 


