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        Α Ν Ο Ι Χ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Αγαπητοί γονείς καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη. 
 

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και όλοι οι γονείς έχουμε την ίδια προσμονή και 

αγωνία για τα παιδιά μας, προσμονή για μάθηση και ολοκληρωμένη, πολύπλευρη 

μόρφωση. Δεν θέλουμε να συνοδεύεται από άγχος για το αν «θα τα βγάλουμε πέρα» 

και η τσέπη του καθενός να καθορίζει τη μόρφωση των παιδιών του.      

Τα ερωτήματα όμως πάρα πολλά κάθε χρόνο : 

 Θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα 

του σχολείου ;  

 Θα είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους για να μην υπάρχουν χαμένες 

διδακτικές ώρες ; 

 Θα έχουν γίνει οι κατάλληλες εργασίες και οι απαραίτητοι αντισεισμικοί έλεγχοι 

στα σχολικά κτίρια ώστε να είναι ασφαλή ; 

 Θα υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για όλα τα μαθήματα, ο 

κατάλληλος εξοπλισμός στα εργαστήρια και στις αίθουσες πληροφορικής ; 

 Θα υπάρχουν καθαριστές/καθαρίστριες ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία και η 

υγιεινή των παιδιών μας ; 

 Θα έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ολόπλευρη δωρεάν στήριξη ; 

 Και πολλά άλλα τέτοια ερωτήματα… 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι γονείς,  

τα παιδιά μας δεν ζουν σε κάποια γυάλα, ζουν σ’ ένα σπίτι όπου στις περισσότερες οικογένειες   

 μειώνεται συνεχώς το βιοτικό επίπεδο, οι φόροι πολλαπλασιάζονται 

 καταργούνται  εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά  δικαιώματα 

 διαμορφώνεται ένας  εργασιακός μεσαίωνας  με μερική απασχόληση, απληρωσιά και 

μισθούς πείνας  

 προετοιμάζεται ένα αβέβαιο και δυσοίωνο μέλλον για τα παιδιά τους.  

 

mailto:gt.asgme@gmail.com


ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ’ ΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ 

Δεν αρκεί πια η περιγραφή της άσχημης κατάστασης. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους άλλους 

να αποφασίζουν για μας και τα παιδιά μας. Χρειάζεται να μπούμε στον αγώνα. Να αγωνιστούμε  

για ένα σχολείο που θα εξασφαλίζει την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας, για μια κοινωνία 

που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες κάθε λαϊκής οικογένειας. Να πάρουμε 

θέση στο σύλλογο. Να βάλουμε θέμα στο σωματείο. Τα παιδιά μας και εμείς μπορούμε να 

ζήσουμε  σ΄ έναν κόσμο καλύτερο, υπάρχουν οι δυνατότητες. Αρκεί να μην μείνουμε απ’ έξω από 

το συλλογικό αγώνα για ζωή, μόρφωση και δικαιώματα. 

   Δυναμώνουμε το σύλλογο γονέων 

                 για να γίνει ζωντανό κύτταρο του σχολείου και της γειτονιάς 

Αγώνας τώρα για : 

 Αποκλειστικά ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, με 

δίχρονη υποχρεωτική ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 

 ΑΥΞΗΣΗ τώρα ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ κονδυλίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

 Μαζικούς διορισμούς μόνιμου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ. 

 Σχολικά κτήρια ΣΥΓΧΡΟΝΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΙΤΙΣΗ. 

 Ένα σχολείο που θα οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Οι εκδρομές δεν θα 

είναι «σκότωμα του χρόνου», αλλά διαπαιδαγωγητικές με δωρεάν πρόσβαση.   

  15 μαθητές ανά τάξη για νήπια, α’ και β’ δημοτικού, 20 μαθητές για τις άλλες τάξεις. 

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΩΡΕΑΝ σχολική μεταφορά ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Ένα δωρεάν γεύμα στο σχολείο. 

 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ βιβλία που δεν παραμορφώνουν το μυαλό και την ψυχή των 

παιδιών μας. 

 

    Το ερώτημα που «μπαίνει» από πολλούς! Τι θα αλλάξει με τον αγώνα ; 

Πολλές φορές χάρη στο πείσμα και τη συλλογικότητα, τον ενωμένο αγώνα γονιών, μαθητών και 

εκπαιδευτικών, καταφέραμε να αναχαιτίσουμε τα σχέδιά τους, αναγκάσαμε κυβερνήσεις σε 

αναδίπλωση! Τώρα ξέρουμε ότι τίποτα δεν κερδίζεται για πάντα. Απαιτείται εγρήγορση και 

συνέχεια. 

                          Τίποτα δεν μας χαρίζεται, όλα κατακτώνται!  
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