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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι γονείσ καλι ςχολικι χρονιά και καλι δφναμθ.
Άλλθ μια ςχολικι χρονιά ξεκινά με αγωνίεσ, όνειρα, προβλθματιςμοφσ, προςδοκίεσ. Άλλθ μια ςχολικι
χρονιά, θ κυβζρνθςθ κα προςπακιςει να μασ πείςει ότι “όλα αρχίηουν κανονικά”. Άλλθ μια φορά λζει
ψζματα.
Αλικεια:
Θα ςταματιςουν να υπάρχουν χιλιάδεσ κενά ςτα ςχολεία; Τα ςχολεία των παιδιϊν μασ κα ζχουν όλεσ τισ
απαραίτθτεσ υποδομζσ; Τα ςχολικά βιβλία κα ςταματιςουν να μπερδεφουν τα παιδιά μασ; Μιπωσ κα πάψει θ
ανάγκθ να πλθρϊνουμε χριματα για μια ςειρά δραςτθριότθτεσ, για ξζνθ γλϊςςα, για φροντιςτιρια; Θα
πλθρϊνονται τακτικά οι κακαρίςτριεσ;
Φτάςαμε να κεωροφμε φυςιολογικό και δεδομζνο το ότι κάκε χρόνο από τισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ
βγάηουμε μπλοκάκι και ςτυλό κι υπολογίηουμε τα ζξοδα, το τι «μασ παίρνει» να κάνουμε και τι όχι από
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ... Κι όλα αυτά ενϊ ζρχονται νζα βάρθ, ΕΝΦΙΑ, ζνταςθ τθσ φορολθςτείασ, κ.α.
Αγαπθτοί γονείσ,
Οι φονικζσ πυρκαγιζσ ςτθν Ανατ. Αττικι με τουσ δεκάδεσ νεκροφσ και τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ,
φανζρωςαν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι κακθμερινά, όπου και να κοιτάξεισ, όποιο ηιτθμα και αν εξετάςεισ,
όποιο πρόβλθμα και να ςου τφχει, βρίςκεςαι αντιμζτωποσ με τθν εκμετάλλευςθ των ανκρϊπινων αναγκϊν.
Όςο το κζρδοσ κυριαρχεί, ςτο ηφγι των κυβερνιςεων, μόνιμοι χαμζνοι είναι οι πολλοί και οι ανάγκεσ τουσ,
μόνιμοι κερδιςμζνοι, οι λίγοι και τα ςυμφζροντα τουσ.
Αυτι τθν κανονικότθτα τουσ τθν χαρίηουμε!
Δεν κα παραιτθκοφμε από αυτό που ζχουμε ανάγκθ και είναι δίκαιο για μασ και τα παιδιά μασ.
Αυτό είναι το κανονικό για μασ.
Γιατί ςιμερα δεν είναι πολυτζλεια αλλά ανάγκθ:
 Η άμεςθ κάλυψθ των κενϊν, καμία διδακτικι ϊρα χαμζνθ. Ζναρξθ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και
πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ.
 15 μακθτζσ ανά τάξθ για νιπια, α’ και β’ δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ για τισ άλλεσ τάξεισ.
 Κανζνα παιδί να μθν αποκλείεται από τισ δομζσ του ολοιμερου ςχολείου. Να λειτουργιςουν όλα τα
τμιματα Ζνταξθσ για τουσ μακθτζσ που το ζχουν ανάγκθ.
 Τα ειδικά μζτρα ανακοφφιςθσ για τισ φτωχζσ οικογζνειεσ, τουσ ανζργουσ, για υλικά, αναλϊςιμα κ.ά.
 Η δωρεάν μετακίνθςθ όλων των μακθτϊν.
 Η δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ για τουσ μακθτζσ, άμεςθ υποδομι για δωρεάν δελτία
υγείασ.
 Η δωρεάν πρόςβαςθ ςε ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ για όλουσ.
 Η διαγραφι των χρεϊν των ςχολείων προσ τισ ΔΕΚΟ.
 Να μθν περάςει το ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ για το νζο ακόμα πιο ςκλθρό και ανταγωνιςτικό Λφκειο.

Το ςχολείο που τελειώνει με τθ μιηζρια και δίνει απάντθςθ ςτισ ανάγκεσ των παιδιών μασ, είναι:
Ζνα ςχολείο αποκλειςτικά δθμόςιο και δωρεάν. Ζνα ςχολείο ενιαίο που κα παρζχει τθν ίδια
μόρφωςθ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, χωρίσ να χωρίηει τα παιδιά και τα ςχολεία ςε πολλζσ ταχφτθτεσ, ανάλογα με
τθν περιοχι και τθν τςζπθ του κακενόσ. Ζνα ςχολείο που κα είναι αςφαλζσ και με όλουσ τουσ βοθκθτικοφσ
χϊρουσ που χρειάηονται οι μακθτζσ (εργαςτιρια, χϊρουσ άκλθςθσ-γυμναςτιρια, βιβλιοκικθ, κζατρα, χϊρουσ
μουςικισ, τραπεηαρία, κτλ).
Ζνα ςχολείο που κα οργανϊνει τον ελεφκερο χρόνο των μακθτϊν. Οι εκδρομζσ δεν κα είναι «ςκότωμα του
χρόνου», αλλά διαπαιδαγωγθτικζσ με δωρεάν πρόςβαςθ. Ζνα ςχολείο που κα βοθκά όλα τα παιδιά με αναπθρίεσ
και με μακθςιακζσ δυςκολίεσ.

Ζνα πραγματικά ενιαίο και ςφγχρονο ςχολείο είναι αυτό που ζχει διευρυμζνθ χρονικι λειτουργία
για να ολοκλθρώνουν όλα ανεξαιρζτωσ τα παιδιά ςτο ςχολείο το μορφωτικό τουσ πρόγραμμα (μελζτθ,
εργαςίεσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ξζνεσ γλώςςεσ κ.ά. με παράλλθλθ δωρεάν ςίτιςθ και ανάπαυςθ), ενώ
κα μποροφν να αξιοποιοφν τισ δομζσ του ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ για δραςτθριότθτεσ που κα παρζχει
δωρεάν.

Ελπίδα υπάρχει εκεί που ο λαόσ ςτζκεται ςτα πόδια του
και απαιτεί τθν μόρφωςθ που ζχουν ανάγκθ τα παιδιά του!
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι γονείσ, δεν κα μείνουμε κεατζσ ςτθν επίκεςθ ςτα μορφωτικά δικαιώματα
των παιδιών μασ!
Η φετινι ςχολικι χρονιά είναι χρονιά εκλογϊν για όλουσ τουσ Συλλόγουσ Γονζων & Κθδεμόνων αλλά
και το ςφνολο των Οργανϊςεων Γονζων. Η μαηικι ςυμμετοχι των γονιϊν ςτισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ, δεν
είναι «μια από τα ίδια», δεν είναι μια υποχρζωςθ που αν κα βροφμε χρόνο κα βγάλουμε ςε πζρασ.
Απαιτείται να δυναμϊςουμε τουσ Συλλόγουσ Γονζων ϊςτε να γίνουν το ηωντανό κφτταρο του
ςχολείου και τθσ γειτονιάσ. Ο Σφλλογοσ Γονζων, να είναι ο μόνιμοσ φόβοσ όλων αυτών που δεν λφνουν τα
προβλιματα των ςχολείων μασ, που τα χειροτερεφουν.
Η ίδια θ πείρα δείχνει ότι όποιεσ κατακτιςεισ ζχουμε κερδίςει είναι αποτζλεςμα αγϊνων, πιζςεων,
διεκδικιςεων.
Αυτι θ πείρα δείχνει και το δρόμο για να δυναμϊςουμε το βαςικό όπλο μασ, τον ςυλλογικό και
οργανωμζνο αγϊνα.
Οφτε ζνα βιμα πίςω από τθ διεκδίκθςθ αυτών που δικαιοφμαςτε εμείσ και τα παιδιά μασ!
Ωσ ΑΣΓΜΕ καλοφμε κάκε Σφλλογο Γονζων, τισ Ενώςεισ Γονζων και τισ Ομοςπονδίεσ να βρίςκονται
ςε αγωνιςτικι ετοιμότθτα για να μθν μείνει αναπάντθτο κανζνα πρόβλθμα ςτα ςχολεία!
Όςο γίνεται πιο γριγορα να προχωριςουν ςε ςυνεδριάςεισ των Δ.Σ και ςε ςφγκλθςθ Γενικϊν
Συνελεφςεων ϊςτε να ςυηθτιςουν τα προβλιματα τουσ και να οργανϊςουν δράςεισ και παραςτάςεισ
διαμαρτυρίασ προσ όλεσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ με ςκοπό τθν επίλυςθ των χρόνιων προβλθμάτων που
αντιμετωπίηουν ςτα ςχολεία τουσ.

Οι αγώνεσ μποροφν να ζχουν αποτελζςματα! Τίποτα δεν μασ χαρίηεται όλα κατακτώνται!
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