
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 Γονείσ των μακθτϊν τθσ Ημακίασ, 

  Το Δ.Σ. τθσ ΟΕΣΓΚ, απευκφνεται ςε εςάσ ςτθ δοςμζνθ χρονικι ςτιγμι μετά τισ εκλογζσ τθσ 25θσ Γενάρθ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει μαηί ςασ τθν κριςιμότθτα και τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κατάςταςθσ. 

  Η Ομοςπονδία Ενϊςεων Συλλόγων Γονζων ςτθριγμζνθ ςτθ εμπειρία των αγϊνων των Συλλόγων Γονζων, 

ςτθν κακθμερινι δράςθ ςτουσ χϊρουσ των ςχολείων για τα προβλιματα των μακθτϊν και των γονζων 

τουσ, επιλζγει τον δρόμο τησ ςυνζχιςησ των αγώνων, τησ προώθηςησ των αιτημάτων και των 

διεκδικήςεων μασ. 

  Η υποχρθματοδότθςθ των ςχολείων, οι ελλείψεισ ςε εκπαιδευτικοφσ, οι απϊλειεσ ςτισ αποδοχζσ των 

εργαηόμενων, οι απολυμζνοι τθσ εκπαίδευςθσ, είναι το μετεκλογικό παρόν. 

  Οι μακθτζσ ςυνεχίηουν να πθγαίνουν ςε ςχολεία με μεγάλα προβλιματα, να ταλαιπωροφνται χωρίσ λφςθ 

ςτο ηιτθμα τθσ αςφαλοφσ και δωρεάν μεταφοράσ.  

  Τα προβλιματα λοιπόν δεν ςταματοφν να ςυςςωρεφονται και θ υπομονι μασ ζχει πλζον εξαντλθκεί! 

  Το παράδειγμα του ςχολείου τθσ Μελίκθσ, μασ δείχνει ότι πρζπει να υπάρχει ετοιμότθτα. Δεν μποροφμε 

να κινθκοφμε προσ το άγνωςτο με βάρκα τθν ελπίδα.  

  Χωρίσ τθν δράςθ μασ, το μόνο που μπορεί να ςυμβεί είναι οι λφςεισ ςτα αιτιματα μασ να 

απομακρφνονται.    Καμμιά ανακωχι με τα προβλιματα των παιδιϊν μασ! Χωρίσ λεπτό αναμονισ, 

ςυνεχίηουμε τουσ αγϊνεσ! 

 

  Παλεφουμε ενάντια ςτο ςχολείο τθσ αγοράσ, ενάντια ςτθν εκπαίδευςθ των διακρίςεων και των ταξικϊν 

φραγμϊν. Για ςφγχρονα Δθμόςια ςχολεία, για ενιαία και δωρεάν 12χρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για 

όλα τα παιδιά. 

 Να αποςυρκοφν οι πανελλαδικοφ τφπου εξετάςεισ από τθν Α' Λυκείου και θ «τράπεηα κεμάτων».  

       Να πραγματοποιθκοφν προαγωγικζσ εξετάςεισ ενδοςχολικοφ χαρακτιρα. Να γίνονται με αποκλειςτικι 

ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ. Ο εκπαιδευτικόσ να μορφϊνει, όχι να προγυμνάηει για τισ εξετάςεισ. 

 Οι δε πανελλαδικζσ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ να γίνονται αποκλειςτικά με τθν ευκφνθ του κράτουσ και όχι 

των πανεπιςτθμίων.  

  Να γίνεται δωρεάν μεταφορά των μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία τουσ, με ευκφνθ του κράτουσ. 

 Να καταργθκεί το όριο των χιλιομετρικϊν αποςτάςεων.  

 Να καταργθκεί θ απαράδεχτθ ΚΥΑ 24001/2013. 

 Δωρεάν μετακίνθςθ όλων των μακθτϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου με τα ΜΜΜ. 

 

   Γονείσ, μακθτζσ, εκπαιδευτικοί τθσ Ημακίασ, 

 

Πάρτε τθ θζςθ ςασ κάτω από τισ ςθμαίεσ του αγώνα, τίποτα δεν θα χαριςτεί ςε μασ από κανζναν. 

Και εμείσ δεν θα χαρίςουμε ςε κανζνα τισ ηωζσ μασ και τισ ηωζσ των παιδιών μασ. 

 

 Οφτε ζνα ευρϊ από τθν τςζπθ των γονιϊν για τθν λειτουργία των ςχολείων.  

 Κατάργθςθ και απαγόρευςθ κάκε επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ για τθν Παιδεία. 

 Δωρεάν ιατρικζσ εξετάςεισ για όλουσ τουσ μακθτζσ.  

 Μζτρα κατά του υποςιτιςμοφ των μακθτϊν.  

 Δωρεάν ρεφμα νερό τθλζφωνο πετρζλαιο για τα ςχολεία, γενναία χρθματοδότθςθ των ςχολικϊν 

επιτροπϊν. 

 20 μακθτζσ ανά τμιμα. Όχι ςτα 27αρια – 30αρια τμιματα. 

 Κάλυψθ όλων των κενϊν ςε διδάςκοντεσ με μαηικοφσ διοριςμοφσ. Οφτε μια ϊρα χαμζνθ. 
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