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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ  

Η Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ 

(Α.Σ.Γ.Μ.Ε) χαιρετίηει τισ  κινθτοποιιςεισ των μακθτϊν όλθσ τθσ χϊρασ 

που οργανϊνονται  από τα ςυλλογικά τουσ όργανα και κορυφϊνονται 

ςτισ 29 Οκτωβρίου με τθν ςυγκζντρωςι τουσ ςτα Προπφλαια τθσ Ακινασ 

και ςε άλλεσ πόλεισ. 

Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ θ κακθμερινι 

πραγματικότθτα ζφερε ςτθν επιφάνεια τα οξυμζνα προβλιματα τθσ 

εκπαίδευςθσ που ςυνεχίηουν να υφίςτανται τα παιδιά μασ. 

Οι μακθτζσ ηθτοφν το αυτονόθτο : ζνα ςχολείο που κα μορφϊνει 

και δεν κα τςακίηει τα όνειρα, τα δικαιϊματα και τα νιάτα τουσ.  

 

Ωσ  γονείσ  ζχουμε υποχρζωςθ να ςτθρίξουμε τον αγώνα τουσ 
και τισ μορφζσ πάλθσ που τα ςυλλογικά τουσ όργανα κα επιλζξουν, να 
ςυμπαραςτακοφμε ςτα δίκαια αιτιματά τουσ για τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκών μόρφωςισ τουσ : 

 
 Για να μθ βάηουμε το χζρι ςτθν τςζπθ. Για να είναι θ παιδεία 

αποκλειςτικά δθμόςια και πραγματικά δωρεάν.  
 Για ζνα ςχολείο με ςφγχρονεσ υποδομζσ, να ςταματιςει το αίςχοσ 

των containers, για ςχολικζσ μεταφορζσ που κα καλφπτουν όλεσ τισ 
ανάγκεσ, για μόνιμο/οργανικό προςωπικό ςτθν κακαριότθτα των 
ςχολείων, για τραπεηοκόμουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, 
ψυχολόγουσ και ςχολικοφσ φφλακεσ.  

 Για ποιοτικό μάκθμα, με εργαςτθριακζσ υποδομζσ, ζχοντασ 
τμιματα το πολφ 20 μακθτϊν (15 για το νθπιαγωγείο και τθν Α-Β 
Δθμοτικοφ) 

 Για προςλιψεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν. 
 Για τα δικαιϊματα ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν με ειδικζσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ανάγκεσ.  
 Για ζνα ςχολείο για όλα τα παιδιά, που κα διαμορφϊνει 

ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ με αγάπθ για τθ γνϊςθ και τον 



άνκρωπο, που κα καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ, κα ερευνά και κα 
καλλιεργεί τα ταλζντα των παιδιϊν, κα κεντρίηει το ενδιαφζρον και 
τθν φανταςία τουσ. 

 Για να βάλουμε φραγμό ςτα ςχζδια για ζνα Λφκειο-εξεταςτικό 
κζντρο που κα αγχϊνει ακόμα περιςςότερο τα παιδιά μασ, κα μασ 
αναγκάηει να βάηουμε ακόμα πιο βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ για 
φροντιςτιρια.  

 Για πλιρθ δθμόςια υγειονομικι κάλυψθ των παιδιϊν, ελεφκερο 
χρόνο και τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ ακλθτιςμοφ, πολιτιςμοφ, 
αςφαλϊν παιδικϊν χαρϊν ςτισ γειτονιζσ. 

 Για ζνα ςχολείο που κα καλλιεργεί τθ ςυνεργαςία, το ςεβαςμό και 
τθν αλλθλεγγφθ πετϊντασ ςτα ςκουπίδια τθν επικετικι 
ςυμπεριφορά, το φαςιςμό, το ρατςιςμό. 

 Για τθν ενθμζρωςθ και τθν πρόλθψθ ενάντια ςτα ναρκωτικά και ςε 
όλεσ τισ εξαρτιςεισ, τθν αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν φαινομζνων 
και καταςτροφϊν. 

 Για τθν αξιοπρεπι κι ιςότιμθ ζνταξθ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα 
όλων των παιδιϊν, χωρίσ διακρίςεισ κι αποκλειςμοφσ. 
 

Ωσ Α.Σ.Γ.Μ.Ε δθλϊνουμε ότι ςτεκόμαςτε ςτο πλευρό των μακθτϊν 

και καλοφμε τουσ Συλλόγουσ, τισ Ενϊςεισ και τισ Ομοςπονδίεσ Γονζων να 

ςυμπορευτοφν με τουσ μακθτζσ ςτο δίκαιο αγϊνασ τουσ για το ςχολείο 

που τουσ αξίηει και μια ηωι με δικαιϊματα. 

 

Στισ 29 Οκτώβρθ είμαςτε μαηί με τα παιδιά μασ ςτον 

αγώνα τουσ για ζνα ςχολείο που μορφώνει και δεν εξοντώνει! 

Κάκε Σφλλογοσ Γονζων Γυμνάςιου και Λυκείου, κάκε Ένωςθ 

Γονζων, κάκε Ομοςπονδία να ςτθρίξει ουςιαςτικά τον αγώνα 

των μακθτών. Να πάρει απόφαςθ ςυμμετοχισ ςτθν 

πανελλαδικι κινθτοποίθςθ! 

          Οκτώβρθσ 2017 


