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Η φετινή σχολική χρόνια ξεκίνησε σε πρωτόγνωρες συνθήκες και η συνέχεια της αποτελεί
δύσκολη εξίσωση διότι στα χρόνια προβλήματα και τις παθογένειες, ήρθαν να προστεθούν και
οι υγειονομικές παράμετροι της πανδημίας .
Τα προβλήματα είναι πολλά, τα ερωτήματα είναι εύλογα και οι ουσιαστικές απαντήσεις ένα
μεγάλο ζητούμενο.
Διαπιστώνουμε από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας:
- τα υπεράριθμα τμήματα ,
- οι ελλείψεις εκπαιδευτικών ,
- η ανάγκη διαρκής μέριμνας και η εξοικείωση όλων μας με τις υγειονομικές παραμέτρους,
- η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος καμερών στα σχολεία ,
συνθέτουν μια δύσκολη και πολύπλοκη σχολική πραγματικότητα και
πυροδοτούν αντιδράσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

συνακόλουθα

Ως Ένωση Γονέων Αλίμου έχουμε θέσει εξαρχής έναν ξεκάθαρο στόχο για την φετινή χρονιά
και ο οποίος συνοψίζεται στο εξής τρίπτυχο : Ανοιχτά Σχολεία, Ασφαλή Σχολεία και
Ανταποκρινόμενα στις εκπαιδευτικές ανάγκες Δημόσια Σχολεία.
Ανοιχτά σχολεία ως βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Ασφαλή σχολεία ως βασική αναγκαιότητα για την συμμετοχή και προστασία μαθητών,
εκπαιδευτικών αλλά και όλων μας.
Ανταποκρινόμενα στις εκπαιδευτικές ανάγκες, στη βάση ότι πρέπει να δίνονται άμεσες και
λειτουργικές λύσεις στα διαπιστωμένα προβλήματα από όλους τους αρμόδιους φορείς.
Ασφαλώς η κύρια ευθύνη βαραίνει την Πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας και τον Δήμο. Τα
προβλήματα των σχολείων τους είναι ήδη γνωστοποιημένα και πέραν των προθέσεων και
των διακηρύξεων πρέπει να σκύψουν πάνω τους, να ανταποκριθούν άμεσα στις
διαπιστωμένες ανάγκες των σχολείων μας και να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή
λειτουργία τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται και η συμβολή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.
Καθένας μας από το μετερίζι του, πρέπει να συμβάλει ενεργά ώστε να καταστεί εφικτή η
απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των σχολείων μας.
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Ως Ένωση Γονέων έχουμε κοινές ανησυχίες με τα παιδιά μας και ασπαζόμαστε τις
περισσότερες από τις διεκδικήσεις τους. Από την πλευρά μας, προσπαθούμε να συμβάλουμε
στην επίλυση των προβλημάτων επισημαίνοντας όμως την ξεκάθαρη θέση μας για την
αναγκαιότητα των Ανοιχτών Σχολείων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ζητάμε την άμεση πραγματοποίηση συναντήσεων της Ένωσης
Γονέων και εκπροσώπων των μαθητών των Λυκείων μας :
- με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- με τον Δήμαρχο Αλίμου
Τους καλούμε να ανταποκριθούν άμεσα στο αίτημά μας, ώστε να τεθούν επί τάπητος όλα τα
φλέγοντα ζητήματα, να αναζητηθούν κα να επιτευχθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, οι
οποίες όντως θα διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.
Ας προσπαθήσουμε όλοι μας, να αξιοποιήσουμε γόνιμα και εποικοδομητικά τον όποιο
πολύτιμο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας και μην εναποθέσουμε το εκπαιδευτικό μέλλον των
παιδιών στην τύχη ή την ατυχία της συγκυρίας.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Αλίμου
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Γιώργος Ρούσσος

O Γεν, Γραμματέας
Γιάννης Αδάμος

