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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
«Σε τι σχολείο ζουν και μαθαίνουν τα παιδιά μας»
Ακινα 3 Φεβρουαρίου 2019

Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, αγαπθτοί Συνάδελφοι-ςςεσ, αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Εκ ‘ μζρουσ του ΔΣ τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Γονζων μακθτϊν Ελλάδασ
(ΑΣΓΜΕ) ςασ καλωςορίηουμε και ςασ ευχαριςτοφμε για τθν παρουςία ςασ ςτθν
ςθμερινι μασ θμερίδα.
Ωσ ΑΣΓΜΕ πάντα μασ απαςχολοφςαν και μασ απαςχολοφν όλεσ οι πλευρζσ τθσ
πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ που διαμορφϊνουν το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο
μεγαλϊνουμε τα παιδιά μασ. Ειδικά ωσ Οργανϊςεισ Γονζων προςπακοφμε να
επεξεργαηόμαςτε και να αναλφουμε τισ ςυνκικεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςα
ςτισ οποίεσ ηουν και μακαίνουν τα παιδιά μασ.
Καταβάλουμε μεγάλθ προςπάκεια, παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ, μελετάμε τα
νζα δεδομζνα, προχωρϊντασ ςε αναλφςεισ, επεξεργαςίεσ και ςυμπεράςματα ζχοντασ
πάντα ςαν κριτιριο τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ γονιϊν και μακθτϊν και το δικαίωμα ςτθν
ολόπλευρθ και ποιοτικι μόρφωςθ των παιδιϊν μασ.
Και από αυτό το βιμα τονίηουμε ότι Θζλουμε να μιλιςουμε ανοιχτά, χωρίσ να
ωραιοποιοφμε τθν κατάςταςθ, να κρφβουμε προβλιματα, για το τι ςυμβαίνει ςιμερα
ςτα ςχολεία. Τα ςχολεία που δεν είναι άψυχα κτίρια, αλλά κακθμερινά ςε αυτά ηουν και
αναπτφςςονται τα παιδιά μασ, οι μακθτζσ μασ.
Η κατάςταςθ ς’ αυτό που ονομάηουμε Σχολικι Στζγθ (Κτθριακό – Υποδομζσ) μασ
ζχει απαςχολιςει και άλλεσ φορζσ ςτο παρελκόν, κακϊσ ανάλογθ θμερίδα είχε
οργανϊςει θ ΑΣΓΜΕ το 2008 και ςυνδζεται με τθν γενικότερθ κατάςταςθ που επικρατεί
ςυνολικά ςτθν Ραιδεία ςιμερα. Υπάρχει άμεςθ ςχζςθ τθσ εκπαιδευτικισ
δραςτθριότθτασ με τισ κτθριακζσ υποδομζσ, με νζα ςχολεία αςφαλι και ςφγχρονα.
Σιμερα όπου όλα ηυγίηονται ςτθ ςχζςθ κόςτουσ-κζρδουσ, και το παιδί, θ
φροντίδα του, θ μόρφωςι του, το μζλλον και οι ανάγκεσ του αντιμετωπίηονται ςαν
«ακριβό κόςτοσ» κα αποτελοφςε ευχάριςτθ ζκπλθξθ να ζχουμε ςχολεία με όλεσ τισ
αναγκαίεσ υποδομζσ.
Η χρόνια υποχρθματοδότθςθ τόςο από τθ ςθμερινι όςο και από τισ
προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ ζχει οδθγιςει ςε επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ ςτθ Ραιδεία
και ςε επίπεδο εκπαιδευτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ αλλά και ςε επίπεδο
υποδομϊν που ςυηθτάμε ςιμερα.

Σασ καλοφμε να κρίνετε μζςα και από τθν κακθμερινι πείρα που ζχετε ότι τα λίγα
ψίχουλα που μπορεί να δίνει παραπάνω θ κυβζρνθςθ για τα ςχολεία, δεν είναι καν μια
από τα ίδια, αλλά εκ του αποτελζςματοσ χειροτερεφουν τθν κατάςταςθ. Το βλζπουμε
αυτό, ςτισ ςυνεχόμενεσ ειδιςεισ για ταβάνια που πζφτουν, για ςχολεία που
πλθμμυρίηουν. Κυριολεκτικά τα ηθτιματα των ςχολικϊν υποδομϊν ζρχονται ςτθν
επικαιρότθτα ολοζνα και πιο ςυχνά και αυτό δεν είναι μια ατυχία, αλλά ςυνζπεια τθσ
χρόνιασ υποχρθματοδότθςθσ που κάποια ςτιγμι “φτάνει ο κόμποσ ςτο χτζνι”.
Γι’ αυτό βλζπουμε, τα «ολοιμερα» και τα «ευζλικτα» με πλικοσ «καινοτομίεσ»
να «ανκίηουν» ςε υπόγειεσ αίκουςεσ, ςε τάξεισ χωριςμζνεσ ςτα δυο με γυψοςανίδεσ,
ακατάλλθλα μιςκωμζνα κτίρια, ςε ςχολεία χωρίσ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, χωρίσ
κλειςτό γυμναςτιριο, χωρίσ βιβλιοκικθ, χωρίσ τραπεηαρία, με τςιμενταριςμζνα
προαφλια χωρίσ ζνα δζνδρο, με νθπιαγωγεία ςε μιςκωμζνα κτίρια χωρίσ παιδικι χαρά.
Γι’ αυτό βλζπουμε κτίρια αςυντιρθτα αφθμζνα ςτθ φκορά του χρόνου και τθσ
χριςθσ, με ςακροφσ ςοβάδεσ, ετοιμόρροπεσ υδρορροζσ, αίκουςεσ ςε container,
αίκουςεσ διδαςκαλίασ διαβρωμζνεσ από υγραςίεσ, κλιμακοςτάςια που κατακλφηονται
με νερά από τισ πρϊτεσ βροχζσ, κουφϊματα χωρίσ κερμομόνωςθ, καλοριφζρ που
ακροβατοφν και δεκάδεσ άλλα οικοδομικά προβλιματα που ςυχνά κακιςτοφν το κτίριο
όχι μόνο δομικά αλλά και ςτατικά επικίνδυνο.
Γι’ αυτό βλζπουμε να μθν ζχει προχωριςει ο αντιςειςμικόσ ζλεγχοσ ςτα ςχολεία
τθσ χϊρασ μασ παρά τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από το γεγονόσ ότι είμαςτε μια από
τισ πιο ςειςμογενείσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Αγαπθτοί γονείσ,
Τι ρόλο παίηει το ςχολικό κτιριο ςτθ μόρφωςθ το γνωρίηουμε καλά οι μακθτζσ, οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείσ.
Γνωρίηουμε ότι είναι πολφ ςοβαρόσ παράγοντασ διαπαιδαγϊγθςθσ και
μόρφωςθσ αλλά και ςτοιχείο ςεβαςμοφ και φροντίδασ τθσ Ρολιτείασ ςτα παιδιά.
Θεωροφμε ότι θ ςχολικι υποδομι, το μζγεκοσ του ςχολείου, θ αρχιτεκτονικι του,
δεν είναι μόνο τεχνικό ηιτθμα. Αφορά, τισ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ γίνεται θ
μακθςιακι, διαπαιδαγωγθτικι διαδικαςία.
Αλλά από το πϊσ αντιμετωπίηει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα το υλικό κομμάτι τθσ
εκπαίδευςθσ, που δεν μπορεί να κρυφτεί, μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει πωσ
μεταχειρίηεται και το μυαλό των παιδιϊν μια πολιτικι που «πιάνει και καρφϊνει και
ςκοτϊνει… αρχίηοντασ από τισ πεταλοφδεσ, φτάνει ςτθ ςκζψθ» όπωσ λζει ο Ραλαμάσ.
Για μασ όπωσ αναφζραμε παραπάνω δεν αποτελοφν δευτερεφον, οφτε τεχνικό
κζμα οι υποδομζσ του ςχολείου. Είναι πολφ ςθμαντικό κζμα οι ςφγχρονεσ, δθμόςιεσ και
δωρεάν υποδομζσ, τζτοιεσ που να μποροφν να ικανοποιοφν διευρυμζνα τισ ςφνκετεσ
ανάγκεσ των παιδιϊν μασ.
Υπάρχουν ςθμαντικότατεσ ελλείψεισ ςε βαςικζσ υποδομζσ των ςχολείων
ξεκινϊντασ από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και τα εργαςτιρια και φτάνοντασ ςτισ
βιβλιοκικεσ, γυμναςτιρια και αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων με αποτζλεςμα τελικά
οφτε θ μακθςιακι διαδικαςία να γίνεται ολοκλθρωμζνα οφτε να καλλιεργείται θ
ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν με βάςθ τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ.

Είναι απαίτθςθ των καιρϊν να παρκοφν όλα τα μζτρα από τθ Ρολιτεία ϊςτε θ
αναγκαία παραμονι των μακθτϊν να γίνεται ςε ςφγχρονουσ χϊρουσ και υποδομζσ, για
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, που βζβαια δεν μπορεί να είναι θ αίκουςα διδαςκαλίασ για
όλεσ τισ λειτουργίεσ και χριςεισ.
Είναι απαίτθςθ των καιρϊν, με βάςθ τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ
τεχνολογίασ, να διαμορφωκοφν ανάλογα οι ςχολικζσ μονάδεσ, με εργαςτιρια, χϊρουσ
άκλθςθσ, κεάτρου, μουςικισ, αλλά και υποδομζσ ςίτιςθσ και ξεκοφραςθσ.
Και ςτο ερϊτθμα που μπορεί κάποιοσ να κζςει : «Καλά, είναι δυνατόν ςτθ
ςθμερινι Ελλάδα τθσ κρίςθσ να μιλάμε για ςφγχρονεσ υποδομζσ, δθμόςιεσ και δωρεάν
για όλα τα παιδιά, όταν δεν υπάρχει ευρϊ για φωτοτυπικό χαρτί;»
Απαντάμε το εξισ :
Σφγχρονα ςχολεία, με ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι και χϊρουσ άκλθςθσ και
πολιτιςμοφ υπάρχουν και τϊρα, αλλά τα χαίρονται λίγοι, είναι προνόμιο αυτϊν που
ζχουν χριματα.
Αν κάνουμε μια βόλτα ςτα βόρεια προάςτια κα δοφμε υπερςφγχρονα ιδιωτικά
ςχολεία με γιπεδα ποδοςφαίρου, μπάςκετ, κλειςτά γυμναςτιρια και κολυμβθτιρια,
χϊρουσ δθμιουργίασ, εργαςτιρια κ. ά.
Γι’ αυτό τον λόγο τονίηουμε: όταν παλεφουμε για τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και με
βάςθ αυτό το κριτιριο διαμορφϊνουμε αιτιματα για το ςιμερα, οφτε λαϊκιςμό
κάνουμε, οφτε πετάμε ςτα ςφννεφα, αποςπϊμενοι από τθν πραγματικότθτα, οφτε
“πετάμε τθ μπάλα ςτθν εξζδρα”, όταν μασ τίκεται το ερϊτθμα-καλοπροαίρετα ι όχιτϊρα τι κάνουμε, τϊρα τι προτείνετε; Γιατί ςφγχρονθ ανάγκθ ςθμαίνει ότι ηθτάσ κάτι που
ο πλοφτοσ που παράγεται το ζχει κάνει πραγματικότθτα, αλλά για λίγουσ, γι’ αυτοφσ που
ζχουν να πλθρϊςουν. Πμωσ μπορεί να δοκεί, να ικανοποιθκεί, αρκεί φυςικά να αλλάξει
θ πολιτικι βοφλθςθ, να υπάρχει πολιτικι πίεςθ, από τουσ αγϊνεσ, από τθν πάλθ του
λαοφ. Και αυτό είναι το δικό μασ μερτικό ευκφνθσ ωσ οργανϊςεισ γονζων.
Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
Σκοπόσ τθσ ςθμερινισ μασ θμερίδασ πζρα από τθν ανάδειξθ των οξυμζνων
προβλθμάτων και ελλείψεων που βιϊνουμε κακθμερινά ςτα ςχολεία όςον αφορά τισ
κτιριακζσ υποδομζσ είναι και θ διαμόρφωςθ των βθμάτων μασ για να αλλάξουμε τθν
κατάςταςθ που περιγράψαμε.
Για το λόγο αυτό προςπακιςαμε θ ςθμερινι εκδιλωςθ να αποκτιςει ζναν
ευρφτερο χαρακτιρα με τθ ςυμμετοχι και άλλων φορζων που μαηί τουσ κζλουμε να
ςυνδιαμορφϊςουμε και να διεκδικιςουμε το ςχολείο των αναγκϊν μασ.
Αγαπθτοί φίλοι,τθν κατάςταςθ δεν τθν περιγράφουμε για να μιηεριάςουμε. Η
ίδια θ πείρα δείχνει ότι μποροφμε να βάηουμε εμπόδια, να μετράμε μικρζσ νίκεσ, να
κακυςτεροφμε. Αρκεί φυςικά να ζχουμε ξεκάκαρο ότι θ διεκδίκθςθ των ςφγχρονων
αναγκϊν δεν είναι ηιτθμα διαπραγμάτευςθσ, αλλά πάλθσ. Ο αγϊνασ μασ ζχει
αποτελζςματα. Ξεκωριάηει τθν προπαγάνδα των κυβερνιςεων. Ακόμα κι όταν
υλοποιοφνται αντιδραςτικά μζτρα δεν ζχουν νομιμοποιθκεί ςτθ ςυνείδθςθ μιασ μεγάλθσ
μάηασ εργαηόμενων. Και αυτό δεν είναι μόνο αποτζλεςμα ςτθ ςυνείδθςθ αλλά είναι μια
ςοβαρι παρακατακικθ για τισ επόμενεσ μάχεσ που κα ζρκουν και είναι ςίγουρο ότι κα
ζρκουν.

Οι ειςθγιςεισ ςτθν εκδιλωςθ ςκοπό ζχουν να αναδείξουν και να φωτίςουν τισ
αιτίεσ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ αλλά και να κζςουν τα αιτιματα που πρζπει να
απαςχολιςουν τισ οργανϊςεισ γονζων προκειμζνου να αποτελζςουν διεκδικθτικό
πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ πάλθσ μασ.
Φυςικά, για να μπορζςει αυτόσ ο αγϊνασ να ζχει αποτελζςματα δεν αρκοφν
μόνο τα αιτιματα αλλά απαιτείται μαηικι ςυμμετοχι και ςυςπείρωςθ γφρω από τουσ
Συλλόγουσ μασ ςε κάκε ςχολείο, Διμο και Ρεριφζρεια δθμιουργϊντασ κοινά μζτωπα με
αγωνιςτικοφσ Συλλόγουσ εκπαιδευτικϊν, με τουσ μακθτζσ αλλά και με μαηικοφσ φορείσ
τθσ γειτονιάσ και ςωματεία εργαηομζνων.
Τα παιδιά μασ χρειάηονται δθμόςιο δωρεάν ςχολείο ςε κτίρια ςφγχρονα και
αςφαλι, που να προετοιμάηει πολίτεσ, με κριτικι ςκζψθ, με αγάπθ για τθν γνϊςθ και
τον άνκρωπο. Με ελεφκερο χρόνο για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτασ, τθν επαφι με
τον πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό, τθν τζχνθ, με το παιχνίδι και μζςα ςτα ςχολικά κτίρια
και ςτα ςχολικά προαφλια.
Καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ μασ.

