
Όλοι εμείς, οι γονείς
που ζούμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες μαζί με τα παιδιά μας τις αλλαγές που έχει

επιφέρει στη ζωή μας η πανδημία του κορονοϊού, μένουμε δυνατοί. Όλοι εμείς που

κάνουμε αυτό που πρέπει, τηρούμε τα μέτρα προστασίας και κοινωνικής απομόνωσης.

Όμως, η ατομική μας υπευθυνότητα θα είναι «κενό γράμμα» αν δε συνοδεύεται από την

κρατική ευθύνη να στηριχτούν οι ανάγκες όλου του λαού στην προστασία της δημόσιας 

υγείας. 
 
Όλοι εμείς οι γονείς,
έχουμε αγωνία γιατί βλέπουμε να κρίνεται μια σχολική χρονιά από τις ταχύτητες του 

διαδικτύου, από το αν υπάρχουν στο σπίτι παραπάνω από δυο υπολογιστές...

έχουμε αγωνία για το αν θα μας φτάσει το 800ευρω, αν το παίρνουμε, για να καλύψει τις

ανάγκες μας. Έχουμε αγωνία για τις αλλαγές που βλέπουμε να έρχονται στα εργασιακά μας.

 
Έχουμε όμως όπλο την αλληλεγγύη και τη δύναμη των διεκδικήσεων μας, με κάθε τρόπο, 

μέσα από τους Συλλόγους Γονέων, τις Ενώσεις, τις Ομοσπονδίες ακόμα και σ’ αυτές τις

συνθήκες δε σταματάμε να διεκδικούμε ότι δικαιούμαστε. 

 
Γι’ αυτό διεκδικούμε
δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους, συνθήκες υγιεινής στους χώρους δουλειάς μας,

επιδόματα που να καλύπτουν τις ανάγκες μας για όσους έχουμε παύσει την εργασία μας.

 
Θέλουμε ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών να γεμίσει εποικοδομητικά και η εκπαίδευση από

απόσταση να είναι αποτελεσματική και ισότιμη για όλους τους μαθητές της χώρας με 

ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές της Γ' Λυκείου. 

 
Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για να μη γίνει η διαχείριση της πανδημίας αφορμή για να 

διευρυνθούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες. Χαιρετίζουμε 

κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτικών που σ’ αυτές τις συνθήκες βοηθούν τα παιδιά μας,

να διατηρήσουν την επαφή τους με το σχολείο.

Να εξασφαλίσει, με ενιαίο τρόπο, την αξιοποίηση των διάφορων εργαλείων εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Να εξασφαλίσει
ΤΩΡΑ όλα τα αναγκαία μέσα σε κάθε μαθητή: δωρεάν σύνδεση γρήγορου internet - δωρεάν tablet. Καμία διακοπή ρεύματος ή
σύνδεσης στο διαδίκτυο για καμία οικογένεια.   

Να μειωθεί και να ανακοινωθεί άμεσα η ύλη της φετινής Γ Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.      
Να μην δοθούν φέτος ενδοσχολικές, προαγωγικές εξετάσεις στις υπόλοιπες τάξεις λόγω των συνθηκών. Να γίνεται η
προαγωγή των μαθητών μας με τους βαθμούς τριμήνων/τετραμήνων.   
Να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναβάθμιση και γρήγορη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών  στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Πανελλήνιου Μαθητικού Δικτύου και στην e-class.     

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για πλήρη αποζημίωση όλων των γονιών που έχουν καταβάλει προκαταβολή ή ολόκληρο το
ποσό σχολικής εκδρομής που ακυρώθηκε.       
Τα σχολεία που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα χορήγησης σχολικών γευμάτων να συνεχίσουν να δίνουν τα γεύματα αυτά σε

Να εξασφαλισθεί πως όταν ανοίξουν τα σχολεία θα πληρούν συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Μόνιμο προσωπικό
καθαριότητας και φύλαξης σε όλα τα σχολεία. Αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος ώστε να υπάρχει καθαριότητα κατά τη
διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

       

   

 

     οικονομικά αδύναμους μαθητές και τις οικογένειές τους με ευθύνη των Δήμων και συνολικά του κρατικού μηχανισμού.    

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση ΤΩΡΑ

Κάλεσμα συλλογής υπογραφών  προς τα μέλη  των ΔΣ των Συλλόγων Γονέων, των
ΔΣ των Ενώσεων και των ΔΣ των Ομοσπονδιών.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
Να εξασφαλιστεί για όλους ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση!

Άμεσα μέτρα για να μην πληρώσουμε τα “σπασμένα” της πανδημίας  εμείς και τα παιδιά μας!

ΑΣΓΜΕ Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας




