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ΚΑΛΕΣΜΑ  
 

ΚΑΝΕΝΑΣ  ΓΟΝΙΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, 1/10, 10.30 πµ  

Ως ΔΣ της Οµοσπονδίας Γονέων και Κηδεµόνων Κεν. Μακεδονίας  µε τη σηµερινή µας ανακοίνωση 
απευθυνόµαστε σε όλες τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων της περιοχής µας , σε κάθε έναν γονιό 
ξεχωριστά. 

Σε 14 ηµέρες λειτουργίας των σχολείων µας, ήδη το ένα µετά το άλλο κλείνει είτε εξ ολοκλήρου, είτε 
τµηµατικά, ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος χωρίς κανένα ουσιαστικό µέτρο προστασίας µαθητών και 
εκπαιδευτικών από την πανδηµία. Ως πότε θα ανεχόµαστε αυτή την κατάσταση; Να στοιβάζονται 25 
και 30 παιδιά στις τάξεις τους µε µόνο εφόδιο την µάσκα και χωρίς τις απαιτούµενες αποστάσεις; Να 
µην απολυµαίνονται - καθαρίζονται οι χώροι των σχολείων επειδή δεν προσλαµβάνεται προσωπικό 
καθαριότητας; Να µας λένε πως τα σχολεία είναι ανοιχτά, αλλά να κάνουν 3ωρα και 4ωρα στην 
β’βάθµια και να µην λειτουργούν τα ολοήµερα στα Δηµοτικά, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών; Να 
πληρώνουµε από την τσέπη µας τα τεστ όταν υπάρχει περιστατικό στο σχολείο ή όταν το παιδί µας έχει 
έναν απλό πονόλαιµο; Να µην υπάρχουν νοσηλευτές σε κάθε σχολείο αλλά την εκτίµηση για µόλυνση 
από τον ιό να την κάνει εκπαιδευτικός;                         

Εµείς λέµε  : ΩΣ ΕΔΩ. !!!!!!! 

Φτάνει πια η κοροϊδία µε την ατοµική ευθύνη.  

Καιρός να αναλάβει η κυβέρνηση την δικιά της ευθύνη και αντί να στοχοποιεί µαθητές – γονείς και 
εκπαιδευτικούς, διαδίδοντας ψέµατα στα «φιλικά» της ΜΜΕ πως τάχα οι καταλήψεις είναι εναντίον της 
µάσκας ή πως όσοι αγωνιζόµαστε για όρους υγιεινής και ασφάλειας θέλουµε κλειστά σχολεία, να 
ακούσει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και να πάρει τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης από 
την πανδηµία, προκειµένου τα σχολεία να µπορέσουν να λειτουργήσουν και να µη κλείσουν λόγω 
κορονοϊού. Και να γνωρίζει η κυβέρνηση πως όταν διακυβεύεται η υγεία των παιδιών µας και των 
οικογενειών µας, όσα ψέµατα και να πει, ότι κατασταλτικούς µηχανισµούς και να χρησιµοποιήσει, εµείς 
θα υπερασπιστούµε το δίκιο µας, γιατί «..αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα!» 

Όλες οι Ενώσεις Γονέων, όλοι οι Σύλλογοι Γονέων συµµετέχουµε µαζικά και αγωνιστικά στο νέο µαθητικό 
συλλαλητήριο, την ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ, 10.30 ΆΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεµβρίου 2020 

 


