
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές της πόλη μας ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ.
Άλλη μία σχολική χρονιά ξεκινά. Με όνειρα, προσδοκίες αλλά και αγωνίες και προβλήματα. Παρόλες όμως

τις δυσκολίες της ζωής βλέπουμε τα παιδιά μας και σκεφτόμαστε το «αύριο». Κάνουμε όνειρα μαζί

τους, μοιραζόμαστε την αγωνία να τους προσφέρουμε ότι το καλύτερο, να τους δώσουμε εφόδια για το παρόν

και το μέλλον τους, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βάζουν υψηλούς στόχους και να τους κατακτάνε. Κά-

νουμε ότι μπορούμε για να μορφωθούν, να σπουδάσουν, να βρουν μία δουλειά στο αντικείμενό τους.

Μία από τα ίδια; Όχι ακριβώς;
Γιατί η νέα κυβέρνηση συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το έργο των προηγού-

μενων έρχεται να προστεθεί στο έργο των νέων. Που σημαίνει: πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, νέοι φραγμοί στη

μόρφωση των παιδιών μας, με την παιδεία να μετατρέπεται σε εμπόρευμα και γι’ αυτό να δίνεται ανάλογα με την

τσέπη κάθε οικογένειας.

Αγαπητοί γονείς,
Δεν θα παραιτηθούμε από αυτό που έχουμε ανάγκη και είναι δίκαιο για μας και τα παιδιά μας.

Τίποτα από αυτά που δικαιούμαστε εμείς και τα παιδιά μας δεν είναι πολυτέλεια.

Και δικαιούμαστε:
˙ Να έχουμε παιδεία, σύγχρονη, δημόσια και δωρεάν

˙ Να έχουμε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις τέχνες και τον αθλητισμό

Ν˙ α ζούμε εμείς και τα παιδιά μας με αξοπρέπεια από τον μισθό μας

˙ Ουσιαστική στήριξη των σχολείων. Για να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής

˙ Να μην βάζει το χέρι στην τσέπη κανένας γονιός γι’ αυτά που έχει ευθύνη η κυβέρνηση και οι Δήμοι

˙ Δίχρονη Προσχολική Αγωγή σε σύγχρονες και ασφαλή υποδομές με το αναγκαίο εκπαιδευτικκό και βοηθητικό

προσωπικό

˙ Να ανεγερθούν νέα, ασφαλή και σύγχρονα σχολεία. Να δεσμευτούν επιτέλους νέοι ελεύθεροι χώροι για να

μπορούν να παίζουν τα παιδιά μας.

˙ Την άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Άμεση έναρξη ενισχυτικής

διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης

˙ Δωρεάν ιατρικοφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από φορέα ασφά-

λισης. Να εξασφαλιστούν κινητές μονάδες υγείας, για τον εμβολιασμό όλων των μαθητών και τα πιστοποιητικά

υγείας.

˙ Με ευθύνη της κυβέρνηση και χρηματοδότηση του κράτους να αποκατασταθούν άμεσα οι φθορές και να γίνει

προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία.

Η καλύτερη παιδεία που μας αξίζει είναι υπόθεση ΟΛΩΝ ΜΑΣ!
Τα προβήματα που υπάρχουν ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ!

 

             

          

   

    
        

    
    

 

 
 

  

          

     

     

     

     

         

         

  

       
       

       
            

           

         

ENΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 
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ΠΡΟΣ

– Αντιπροσώπους των Συλλόγων Γονέων

– Τα µέλη των ∆.Σ. των Συλλόγων Γονέων

– ∆ιευθύνσεις & Συλλόγους ∆ιδασκόντων σχολείων
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