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ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤ ΕΧΟΤΜΕ 
ΗΜΕΡΑ 

 

Καλθμζρα αγαπθτοί ςυνάδελφοι και προςκεκλθμζνοι. 

Ο λόγοσ που ςαν Δ τθσ ΑΓΜΕ αποφαςίςαμε να διοργανϊςουμε τθν ςθμερινι θμερίδα, 

ςυνοψίηεται ςτον τίτλο τθσ ομιλίασ μου και είναι θ ολοζνα διευρυνόμενθ ψαλίδα μεταξφ του ςχολείου 

των αναγκϊν μασ και του ςχολείου που ζχουμε ςιμερα. Ψαλίδα που διευρφνεται από τθν πολιτικι που 

ακολουκοφν απζναντι ςτθν Δθμόςια Παιδεία, τόςο θ ςθμερινι όςο και οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ, 

μια πολιτικι που υποβακμίηει ςτακερά πλζον τθν Παιδεία μασ, από τθν προςχολικι αγωγι μζχρι το 

Λφκειο.  

Σο κζμα είναι πολφ μεγάλο για να καλυφκεί εξ ολοκλιρου ςε μία Θμερίδα, γι αυτό αποφαςίςαμε 

να το ςπάςουμε ςε 2 κομμάτια, το Κτθριακό - Τποδομζσ και το Περιεχόμενο. Αυτοί εξάλλου είναι και οι 

2 πυλϊνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ Γνϊςθ που ςαν ΑΓΜΕ κζλουμε μζςω τθσ Δθμόςιασ 

Παιδείασ να καταχτιζται από το ςφνολο των παιδιϊν μασ, προετοιμάηοντάσ τα αφριο για να γίνουν 

ενεργοί πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ,προςωπικότθτεσ ιςόρροπα αναπτυγμζνεσ ςτο μυαλό, τθν ψυχι και το 

ςϊμα, ικανοί να ανταπεξζρχονται ςτισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ αλλά και μζςα από αυτι τθν διαδικαςία να 

τθν νοθματοδοτοφν. 

Αφινοντασ λοιπόν για επόμενθ Θμερίδα το κζμα του Περιεχομζνου, ςιμερα κα αςχολθκοφμε με 

τισ Τποδομζσ και το Κτθριακό, εξετάηοντασ τθν κατάςταςθ που υπάρχει, το που κζλουμε να φτάςουμε 

και κα προςπακιςουμε να διαμορφϊςουμε αιτιματα που καλοφμενα υιοκετθκοφν από τουσ 

ςυλλογικοφσ φορείσ των γονιϊν, των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και να μπουν μπροςτά ςτουσ αγϊνεσ 

μασ για το επόμενο διάςτθμα. Να ςθμειϊςουμε βζβαια εδϊ, πωσ Περιεχόμενο και Τποδομζσ είναι 

αναπόςπαςτα ςτοιχεία του ςχολείου ωσ χϊρου αγωγισ και μάκθςθσ, γι αυτό και ςτθν ςθμερινι μασ 

ειςιγθςθ κα αναφερκοφμε και ςε κάποια κζματα Περιεχόμενου των ςπουδϊν. Σζτοια κζματα είναι θ 

ςχζςθ κεωρίασ και πράξθσ και πωσ μζςω τθσ αλλθλοςφνδεςισ τουσ κατανοείται και εμπεδϊνεται το 

περιεχόμενο του μακιματοσ, θ ζννοια τθσ Φυςικισ και Αιςκθτικισ Αγωγισ μζςα ςτο ςχολείο, μζςω 

αφενόσ μεν διαφοροποίθςθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ με προςκικθ κεωρίασ αφετζρου δε τθσ 

διεφρυνςθσ του χρόνου παραμονισ ςτο ςχολείο για δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ, θ αξιοποίθςθ τθσ 

Πλθροφορικισ κ.α. 

1. Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Όςο ςθμαντικό είναι το Περιεχόμενο των ςπουδϊν ςε Α’ βάκμια και Βϋβάκμια Εκπαίδευςθ, άλλο 

τόςο ςθμαντικό είναι ο χϊροσ και ο τρόποσ με τον οποίο αυτό το Περιεχόμενο δίνεται ςτον μακθτι.  

Ασ ςκεφτοφμε πωσ ζνα παιδί, από τα 6 του χρόνια μζχρι τα 18 του, βρίςκεται κακθμερινά επί 6 

τουλάχιςτον ϊρεσ ςε ζνα χϊρο μζςα ςτον οποίο κα πρζπει να μάκει να ςκζφτεται, να επικοινωνεί μζςω 

τθσ Γλϊςςασ με τουσ γφρω του, να αντιλαμβάνεται τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα με τουσ νόμουσ 

που τθν διζπουν, να ακλείται, να ψυχαγωγείται και όποια άλλθ δραςτθριότθτα είναι απαραίτθτθ για 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Προφανϊσ, θ διαμόρφωςθ αυτοφ του χϊρου, του Δθμόςιου 

χολείου του, παίηει πολφ μεγάλο ρόλο ςτο να αιςκανκεί αυτόν τον χϊρο δικό του, να τον αγαπιςει, να 

μάκει να τον φροντίηει και να τον διατθρεί όμορφο. Θ διαδικαςία αυτι, κα μποροφςε κανείσ να πει πωσ 

μοιάηει με τθν διαμόρφωςθ του παιδικοφ δωματίου από τουσ γονείσ του παιδιοφ, όπου το κφριο 

χαρακτθριςτικό του είναι ςυνικωσ θ αγάπθ και θ αςφάλεια,θ προςπάκεια για ποικιλία παραςτάςεων 

ςτο βακμό του δυνατοφ που εκφράηει τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ τθσ οικογζνειασ, το μορφωτικό και 
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πολιτιςτικό επίπεδο, ζτςι ϊςτε αυτό να μπορζςει να κάνει τα βιματα που κα το φζρουν ςτθν ενιλικθ 

ηωι.  

Σο ίδιο ιςχφει και για το χολείο. Σο αίςκθμα που δθμιουργεί ςτο παιδί από τθν Α’ Δθμοτικοφ 

μζχρι τθν Γϋ Λυκείου το χολείο του, είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν προςζγγιςι του απζναντι 

ςτθν γνϊςθ που κα του παρζχεται ςε αυτό. Ζνα ςχολείο που κα δθμιουργεί κετικά ςυναιςκιματα ςτο 

παιδί, κα το προδιακζτει κετικά και για τθν διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και ζνα ςχολείο που κα δθμιουργεί 

αρνθτικά ςυναιςκιματα, κα το απομακρφνει από αυτι.  

Με αυτι τθν ζννοια κα εξετάςουμε το ςχολείο των αναγκϊν μασ, από τθν μεριά δθλαδι των 

απαραίτθτων αλλά και ρεαλιςτικϊν υποδομϊν για τθν κετικι προςζγγιςθ του μακθτι απζναντι ςτθν 

μάκθςθ, ςτθν αγωγι ςυνολικότερα γιατί τα παιδιά μασ είναι πρϊτα από όλα άνκρωποι και μετά 

μακθτζσ. 

2. ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑ 

Από τθν 10ετία του ’80 και μετά, με τθν ζκρθξθ τθσ τεχνολογίασ, ζχουν πολλαπλαςιαςτεί οι 

δυνατότθτεσ για παραγωγι ςφγχρονων, αςφαλϊν και λειτουργικϊν υποδομϊν, όπωσ δρόμων, λιμανιϊν 

και κτθρίων. Από τθν μπετονιζρα χειρόσ, ζχουμε περάςει ςε μεγάλεσ εταιρείεσ παραγωγισ εγγυθμζνθσ 

ποιότθτασ ςκυροδζματοσ και χάλυβα, από τα ξφλα καταςκευισ καλουπιϊν ςε μεταλλικά ςτοιχεία 

εφκολα προςαρμόςιμα ςε κάκε είδουσ διατομζσ. Σα τοφβλα και οι ςοβάδεσ παράγονται ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ και με πιςτοποιθμζνθ ποιότθτα, το ίδιο και τα χρϊματα. Σα κουφϊματα αλουμινίου ζχουν 

διπλά και τριπλά τηάμια, προςφζροντασ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θχομόνωςθ. Θερμομονωτικά υλικά 

παντόσ είδουσ και καινοφργιεσ τεχνολογίεσ κλιματιςμοφ εξαςφαλίηουν ομοιόμορφθ εςωτερικι 

κερμοκραςία ανεξάρτθτα από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και με τθν χριςθ φυςικοφ αερίου με 

χαμθλό μάλιςτα κόςτοσ. Οι καταςκευαςτικζσ μελζτεσ γίνονται πλζον με τθν χριςθ Θ/Τ, με μεγάλθ 

ταχφτθτα και πολφ περιςςότερθ ακρίβεια, ςε ςχζςθ με τισ μελζτεσ που γινόντουςαν «με το χζρι». Σο 

χολείο των Αναγκϊν μασ επομζνωσ, δεν είναι μόνο αυτό που χρειαηόμαςτε ςιμερα, αλλά και αυτό που 

ζχουμε τθν δυνατότθτα να καταςκευάςουμε. 

Ποιο είναι όμωσ αυτό το ςχολείο; 

 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΑΘΗΣΗ 

Σο φγχρονο χολείο πρζπει να περιλαμβάνει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ για τθν 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.  

Και πρϊτα-πρϊτα οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Αυτζσ πρζπει να είναι ευάερεσ, ευιλιεσ και φωτεινζσ. 

Πρζπει να ζχουν διακζςιμο εμβαδόν 1,50 τ.μ. για κάκε παιδί, πράγμα που ςθμαίνει πωσ για 20άρια 

τμιματα πρζπει να ζχουν εμβαδόν τουλάχιςτον ίςο με 30 τ.μ. Πρζπει να ζχουν φυςικό φωτιςμό ίςο 

τουλάχιςτον με το 10% του εμβαδοφ τουσ και φυςικό αεριςμό μεγαλφτερο είτε ίςο με το 5% αυτοφ. Οι 

τάξεισ πρζπει να είναι εφκολα προςβάςιμεσ και με τουσ κατάλλθλουσ διαδρόμουσ και κλιμακοςτάςια 

προςπζλαςθσ ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργείται ςυνωςτιςμόσ κατά τθν είςοδο και τθν ζξοδο από αυτζσ. 

τουσ διαδρόμουσ ι μζςα ςτθν ίδια τθν τάξθ, κα πρζπει να υπάρχουν προςωπικά ντουλαπάκια για κάκε 

μακθτι. Θα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με κουρτίνεσ από χοντρό φφαςμα που να προςφζρουν 

ςυςκότιςθ όταν είναι απαραίτθτο ςτο μάκθμα, να ζχουν εγκατάςταςθ για πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο 

κακϊσ επίςθσ προτηζκτορα προβολισ και Θ/Τ. Θα πρζπει να ζχουν επαρκι τεχνθτό φωτιςμό για τισ 

μζρεσ που ζχει ςυννεφιά, να είναι κακαρζσ και βαμμζνεσ με απαλά χρϊματα που βοθκοφν ςτθν 

ςυγκζντρωςθ ςτο μάκθμα. 

Μετά είναι οι τουαλζτεσ. Θα πρζπει να υπάρχει 1 τουαλζτα για κάκε 10 μακθτζσ, ο δε χϊροσ 

αυτϊν να είναι εςωτερικόσ, να μθν χρειάηεται δθλαδι τα παιδιά να βγαίνουν ςτο προαφλιο για να τισ 
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επιςκεφκοφν. Οι τουαλζτεσ πρζπει να είναι κακαρζσ ςε όλθ τθν διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου, τόςο 

για λειτουργικοφσ όςο και για λόγουσ υγιεινισ. Θα πρζπει να ζχουν φυςικό φωτιςμό και αεριςμό και να 

είναι ανελλιπϊσ εφοδιαςμζνεσ με ςαποφνι και χαρτί υγείασ. 

Σα εργαςτιρια. Απαραίτθτα πλζον είναι τα εργαςτιρια φυςικϊν επιςτθμϊν, πλθροφορικισ και 

τεχνολογίασ. Εδϊ δεν μποροφμε να μθν ποφμε και δυο πράγματα για τθν ςφνδεςθ Περιεχόμενου – 

Τποδομϊν. Πιςτεφουμε πωσ πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ανάπτυξθ ενόσ διαφορετικοφ 

χαρακτιρα του ςχολείου που να ενϊνει τθν κεωρία με τθν πράξθ, με αλλαγι ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν 

και προςκικθ νζων μακθμάτων, όπωσ είναι μακιματα για κθπουρικι, για κοινωνικά αναγκαία εργαςία 

ςτθν Φφςθ, για τθν Εργαςία κ.α. ε αυτι τθν κατεφκυνςθ, θ πειραματικι εφαρμογι τθσ Επιςτιμθσ και θ 

κοινωνικι διαπαιδαγϊγθςθ, πρζπει να ξεκινά από τθν ομαδικι δουλειά ςτο εργαςτιριο φυςικϊν 

επιςτθμϊν, ςτο οποίο πρζπει να διδάςκεται θ Φυςικι, θ Χθμεία και θ Βιολογίαςε επίπεδο πειραμάτων. 

Πρζπει και αυτά να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ αλλά και να είναι 

εφοδιαςμζνα με όλα τα απαραίτθτα όργανα και πάγκουσ για τθν διεξαγωγι των πειραμάτων από τουσ 

ίδιουσ τουσ μακθτζσ ανά ηεφγθ και με τθν εποπτεία του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. το εργαςτιριο 

πλθροφορικισ πρζπει να υπάρχει διακζςιμοσ αρικμόσ Θ/Τ, ζνασ για κάκε μακθτι. Αυτοί οι Θ/Τ πρζπει 

να αντικακίςτανται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, παρακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ ςτον κλάδο. Σζλοσ 

το εργαςτιριο τεχνολογίασ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν 

δθμιουργία καταςκευϊν από τον μακθτι. 

Θ αίκουςα παροχισ 1ων βοθκειϊν. ε κάκε ςχολείο πρζπει να υπάρχει μια τζτοια αίκουςα, 

κατάλλθλα εξοπλιςμζνθ τόςο ςε υλικά – φάρμακα – όργανα όςο και με προςωπικό. Σζλοσ, ςθμαντικό 

χϊρο για κάκε μακθτι πρζπει να αποτελεί θ δανειςτικι βιβλιοκικθ του ςχολείου με διακζςιμο χϊρο 

διαβάςματοσ και προςωπικό. 

 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

ε ζνα ςφγχρονο ςχολείο, απαραίτθτα πρζπει να υπάρχουν οι απαιτοφμενοι χϊροι για μακθτζσ 

με κινθτικά προβλιματα. Κυρίωσ μιλάμε για παιδιά που ζχουν κάποια μόνιμθ αναπθρία και είναι 

αναγκαςμζνα να κινοφνται με καροτςάκι, αλλά ςε αυτι τθν κατθγορία εμπίπτουν και παιδιά που εξ 

αιτίασ κάποιου ατυχιματοσ (ςπάςιμο, διάςτρεμμα κλπ) είναι αναγκαςμζνα να χρθςιμοποιοφν 

πατερίτςεσ. 

Σα παιδιά με κινθτικά προβλιματα, κα πρζπει να μποροφν να μετακινθκοφν ςε όλουσ τουσ 

χϊρουσ του ςφγχρονου ςχολείου, όπωσ και οι υπόλοιποι ςυμμακθτζσ τουσ. Γι αυτό τον λόγο, κα πρζπει 

να υπάρχουν ράμπεσ πρόςβαςθσ με κατάλλθλα διαμορφωμζνθ κλίςθ ζωσ 5% και κάγκελα αςφαλείασ 

ςε κάκε τζτοιο χϊρο, όπωσ είναι θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ από το ςχολείο, θ προςπζλαςθ ςτον αφλειο 

χϊρο, ςτθν τραπεηαρία και τθν βιβλιοκικθ του ςχολείου, ςτο γυμναςτιριο και ςτθν αίκουςα 

εκδθλϊςεων, ςτθν τουαλζτα ΑΜΕΑ κακϊσ επίςθσ και ςτουσ χϊρουσ των εκπαιδευτικϊν και τθσ 

διεφκυνςθσ του ςχολείου.  

το βακμό που το ςχολείο αναπτφςςεται ςε περιςςότερουσ του ενόσ ορόφου, κα πρζπει να 

υπάρχει δυνατότθτα προςπζλαςθσ ςε αυτοφσ, μζςω κατάλλθλων διαςτάςεων ανελκυςτιρα, ι 

προςτατευμζνου εξωτερικοφ αναβατόριου. ε κάκε όροφο κα πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον 1 

αίκουςα διδαςκαλίασ με αυξθμζνεσ διαςτάςεισ κφρασ, ζτςι ϊςτε να διζρχεται με αςφάλεια το 

καροτςάκι. 

Σζλοσ, ςε κάκε ςχολείο κα υπάρχει κατάλλθλα διαμορφωμζνθ τουαλζτα για ΑΜΕΑ με διαςτάςεισ 

τζτοιεσ που να διευκολφνουν τθν μετάβαςθ του παιδιοφ ςε αυτι και τθν λειτουργία τθσ. 
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 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

το χολείο των Δυνατοτιτων και των Αναγκϊν μασ, πρζπει να παρζχονται όλεσ οι δυνατότθτεσ 

ςτον εκπαιδευτικό προκειμζνου αυτόσ να μπορεί να κάνει το μάκθμά του απρόςκοπτα και με ςυνζπεια. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει τον δικό του χϊρο – γραφείο, εφοδιαςμζνο με Θ/Τ και 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Θα πρζπει να ζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε βοθκιματα τόςο θλεκτρονικά 

όςο και γραπτά, ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνθ βιβλιοκικθ. Είναι κζμα προσ διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ 

αν χρειάηεται να διαμορφωκεί το ςχολικό περιβάλλον ζτςι ϊςτε ςε οριςμζνα ιδιαίτερα μακιματα 

αυτόσ ο χϊροσ να είναι θ ίδια θ αίκουςα διδαςκαλίασ. Πχ. τθν Ιςτορία με χάρτεσ και άλλο υλικό, ι ςτθν 

Γεωγραφία με Τδρόγειουσ κτλ. 

το ςχολείο κα πρζπει επίςθσ να υπάρχει ο χϊροσ τθσ διεφκυνςθσ και ο χϊροσ τθσ γραμματείασ, 

όπου ο γραμματζασ του ςχολείου κα αςχολείται με τθν γραφειοκρατικι δουλειά. 

 ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

Σο ςθμερινό ςχολείο κα περιλαμβάνει αίκουςα του υλλόγου Γονζων, εφοδιαςμζνθ με 

τθλζφωνο, Θ/Τ και διαδίκτυο. ε αυτι κα γίνονται οι ςυνεδριάςεισ του Δ του υλλόγου και κα είναι 

ανοικτι για κάκε γονζα που κζλει να κζςει ζνα ηιτθμα ςτον φλλογο. 

 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Θ αξιοποίθςθ τθσ Πλθροφορικισ είναι βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο του χολείου των Αναγκϊν μασ. 

Κάκε ςχολείο πρζπει να ζχει Ιςτοςελίδα, ςτθν οποία κα αναρτϊνται οι δραςτθριότθτζσ του. Αυτζσ 

κα αφοροφν εκπαιδευτικά κζματα, όπωσ το ωριαίο πρόγραμμα των μακθμάτων με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ που κα το υλοποιοφν, θ διδαχκείςα φλθ ςε κάκε μάκθμα, οι αςκιςεισ και οι λφςεισ 

τουσ ςε κάκε μάκθμα και κάκε διαγϊνιςμα, το πρόγραμμα των εξετάςεων και θ εξεταςτζα φλθ κ.α. Θα 

αφοροφν επίςθσ μακθτικά κζματα, όπωσ θ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων από το 15μελζσ και τισ ομάδεσ 

(πολιτιςτικζσ – ακλθτικζσ) του ςχολείου αλλά και κζματα των γονζων που κα βάηει ο φλλογοσ. τθν 

Ιςτοςελίδα κα μποροφν να δθμοςιεφονται άρκρα από τουσ εκπαιδευτικοφσ – μακθτζσ – γονείσ για 

ηθτιματα του ςχολείου ι γενικότερα. 

 Ο ΑΤΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ 

ε ζνα ςφγχρονο ςχολείο, κα ζχει ξεχωριςτό ρόλο ο αφλειοσ χϊροσ του, μιασ και θ χϊρα μασ ζχει 

ιλιο τον περιςςότερο χρόνο του ζτουσ. Θα ζχει αρκετά κακίςματα – παγκάκια για να κάκεται όποιοσ 

κζλει, ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ για ςκίαςθ, χϊρουσ ςυηθτιςεων και δεν κα ζχει μπαςκζτεσ ι 

φιλζ βόλεϊ, μιασ και αυτά κα βρίςκονται ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του ςχολείου. Θα ζχει επίςθσ χϊρουσ 

πραςίνου με δζντρα και φυτά από τθν ελλθνικι χλωρίδα. Ιδιαίτερο ρόλο ςτθν μακθςιακι διαδικαςία 

μπορεί να παίηει ο ςχολικόσ κιποσ. τισ πρϊτεσ τάξεισ του δωδεκάχρονου ζμφαςθ κα πρζπει να δίνεται 

ςε δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολικό κιπο όπωσ ςκάψιμο χϊματοσ, ςπορά, ςυγκομιδι καρπϊν, εξζταςθ τθσ 

βλάςτθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν, διενζργεια πειραμάτων λίπανςθσ, αναπαραγωγισ, εκτροφισ 

φυτϊν κ.ά.  

 Όπου είναι δυνατόν κα μπορεί να διαμορφωκεί υπαίκριο κζατρο με κυκλικζσ περιμετρικζσ 

κερκίδεσ, όπου κα μποροφν να παρουςιάηονται κεατρικζσ παραςτάςεισ. 

 Η ΙΣΙΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ  

Καταρχάσ να ποφμε πωσ όταν μιλάμε για τθν ςίτιςθ ςτο ςχολείο, δεν εννοοφμε το ςθμερινό, αλλά 

ζνα ςχολείο με διευρυμζνο ωράριο, κζντρο ηωισ του μακθτι, ζνα ςφγχρονο ςχολείο που ςτθρίηει 

πλευρζσ μθ ςχολικοφ χρόνου των μακθτϊν, όπωσ θ προετοιμαςία για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ι για 
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επιπλζον ξζνεσ γλϊςςεσ, δραςτθριότθτεσ ςε ομίλουσ επιςτιμθσ, ακλθτιςμοφ ι πολιτιςμοφ. Ζνα τζτοιο 

ςχολείο, κα περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν ςίτιςθ των παιδιϊν μζςα ςε αυτό. Θα 

υπάρχει τραπεηαρία με ικανό αρικμό τραπεηοκακιςμάτων για όλα τα παιδιά, κουηίνα παραςκευισ 

δεκατιανοφ και κυρίου γεφματοσ, χϊροσ παρουςίαςθσ των διακζςιμων φαγθτϊν και παραλαβισ τουσ 

από τα παιδιά και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αυτό φυςικά προχποκζτει και τθν φπαρξθ του κατάλλθλου 

προςωπικοφ (μάγειρεσ, τραπεηοκόμοι κλπ) αλλά και τθν διεφρυνςθ του ςχολικοφ ωραρίου. 

 Η ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τουμακιματοσ τθσ Φυςικι Αγωγισ κα πρζπει να καλφπτει όλο το φάςμα 

τθσ ςωματικισ και τθσ ψυχικισ υγείασ του μακθτι, ϊςτε να δθμιουργεί κινθτικά και κοινωνικά 

δραςτιρια άτομα. Σο περιεχόμενο και θ δομι τουπρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ με 

χριςιμεσ γνϊςεισ για τθν υγεία, τθ ςωςτι διατροφι, τισ πρϊτεσ βοικειεσ κακϊσ και τθ διδαςκαλία τθσ 

ιςτορίασ του ακλθτιςμοφ, των βαςικϊν αρχϊν τεχνικισ και κανονιςμϊν των ακλθμάτων, που κα 

περιλαμβάνονται ςτο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ. Σο περιεχόμενο και θ μορφι τθσ Φυςικισ 

Αγωγισ κα προςαρμόηονται ςτισ αλλαγζσ ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ και ςτα ςτάδια που τθν διζπουν. 

Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ απαιτείται ςυνολικι αλλαγι του αναλυτικοφ προγράμματοσ, ζτςι 

ϊςτε αυτό να προςανατολίηεται ςτθ φυςικι κατάςταςθ. Με αυτό τον τρόπο, εκτόσ από τθν άμεςθ 

ευεργετικι αξία, αυξάνονται οι πικανότθτεσ να αποκτιςουν οι μακθτζσ κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν 

άςκθςθ για όλθ τουσ τθ ηωι. Γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το μάκθμα τθσ ΦυςικισΑγωγισ ςτο 

ςχολείο κα είναι: Σα παιδιά των πρϊτων τάξεων του ςχολείου πρζπει να πραγματοποιοφν ακροιςτικά 

τουλάχιςτον 30-60 λεπτά ποικίλων, κινθτικϊν δραςτθριοτιτων, όλεσ ι τισ περιςςότερεσ μζρεσ τθσ 

εβδομάδασ. ‘Ολα τα παιδιά και οι ζφθβοι πρζπει να ςυμμετζχουν 30 λεπτά κάκε μζρα ςτο ςχολείο ςε 

ζντονθ-μζτρια κινθτικι δραςτθριότθτα και ςυνολικά 60 λεπτά ςτθ διάρκεια ενόσ 24ϊρου.  

Κάτω από αυτό το πρίςμα, βαςικό ςτοιχείο του χολείου που προτείνουμε, κα είναι το κλειςτό 

γυμναςτιριο. Εκεί κα μποροφν να γίνονται τόςο το μάκθμα τθσ γυμναςτικισ, όςο και οι προπονιςεισ – 

αγϊνεσ των ομάδων μπάςκετ – βόλεϊ – χάντμπολ του ςχολείου. Σο κλειςτό γυμναςτιριο κα ζχει μικρό 

αρικμό κερκίδων, αποδυτιρια, γραφείο και κυλικείο. Θα μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για ρυκμικι 

και ενόργανθ γυμναςτικι, για μπαλζτο ι και για μουςικζσ εκδθλϊςεισ από ςυγκροτιματα του ςχολείου. 

 ΗΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Θ αιςκθτικι αγωγι δεν είναι κυρίωσ, οφτε αποκλειςτικά ηιτθμα «διδαςκαλίασ» ι ςχολικοφ 

προγράμματοσ ι ακόμα απλά αιςκθτικό ηιτθμα. Βαςικι προχπόκεςθ κατάκτθςθσ αιςκθτικοφ κριτθρίου 

είναι να γίνει ο πολιτιςμόσ και τα επιτεφγματά του κτιμα του λαοφ. κοπόσ τθσ αιςκθτικισ αγωγισ ςτο 

ςχολείο είναι, μζςα από τθν εναςχόλθςθ με το καλλιτεχνικό ζργο και τθ ςυγκεκριμζνθ καλλιτεχνικι 

δραςτθριότθτα, θ ευρφτερθ επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα, θ γενικότερθ ςυμβολι του ςχολείου ςτθ 

διαμόρφωςθ αιςκθτικοφ κριτθρίου και διάκεςθσ για δθμιουργία. Επομζνωσ, θ αιςκθτικι αγωγι δεν 

ταυτίηεται με τθν «καλλιτεχνικι παιδεία», δεν περιορίηεται μόνο ςτθ διδαςκαλία οριςμζνων 

καλλιτεχνικϊν μακθμάτων αλλά πρζπει να διαπερνά όλθ τθ λειτουργία και το περιεχόμενο του 

ςχολείου. Αυτό δε ςθμαίνει περιοριςμό των ελάχιςτων ςιμερα καλλιτεχνικϊν μακθμάτων και 

δραςτθριοτιτων, αντίκετα ςθμαίνει οργανωμζνθ επζκταςθ.  

Με τθ διδαςκαλία, τθν παρακολοφκθςθ και πάνω απ' όλα τθ δθμιουργία περιςςότερων 

καλλιτεχνικϊν μορφϊν ζκφραςθσ (κζατρο, χορόσ, τραγοφδι, κινθματογράφοσ, φωτογραφία, ηωγραφικι, 

γλυπτικι, αξιοποίθςθ τθσ λογοτεχνίασ κλπ.) οι μακθτζσ κα αναπτφςςουν αρμονικά τισ ικανότθτζσ τουσ, 

ιδιαίτερα τθ φανταςία, και κα διαμορφϊνουν τα ταλζντα τουσ. Σο ςχολείο κα διαμορφϊνει όρουσ 

επαφισ με τουσ κθςαυροφσ τθσ παγκόςμιασ τζχνθσ και τισ πλοφςιεσ πολιτιςτικζσ παραδόςεισ του λαοφ 

μασ, των γειτονικϊν λαϊν, όλων των λαϊν του κόςμου. Θ αιςκθτικι αγωγι κα ςυντελείται με τθ 

ηωντανι παρακολοφκθςθ καλλιτεχνικϊν παραςτάςεων, τθν προβολι τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ 
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του ίδιου του ςχολείου, τθ διοργάνωςθ και τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ κι εκκζςεισ ατομικισ και 

ςυλλογικισ προςπάκειασ.  

ε αυτό το πλαίςιο που περιγράψαμε, το ςφγχρονο ςχολείο, πρζπει να περιλαμβάνει και όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ υποδομζσ για τθν κάλυψθ των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων των μακθτϊν του. 

Απαραίτθτο ςτοιχείο του επομζνωσ κα είναι θ αίκουςα εκδθλϊςεων - αμφικζατρο, με ειδικά 

διαμορφωμζνθ κλίςθ και κακίςματα, με καμαρίνια και τον απαιτοφμενο θλεκτρικό και θλεκτρονικό 

εξοπλιςμό. ε αυτι κα μποροφν να δίνονται κεατρικζσ παραςτάςεισ, να προβάλλονται 

κινθματογραφικζσ ταινίεσ, να διοργανϊνονται ςυηθτιςεισ – διαλζξεισ για διάφορα κζματα και 

παρουςιάςεισ. Θα υπάρχουν επίςθσ αίκουςεσ κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ για τθν διδαςκαλία μουςικϊν 

οργάνων. 

3. ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤ ΕΧΟΤΜΕ 

Είδαμε λοιπόν ποιο ςχολείο ζχουμε ανάγκθ εμείσ και τα παιδιά μασ ςιμερα. Μάλιςτα, δεν είναι 

μόνο αναγκαίο αλλά και ικανό όπωσ ζλεγε θ παλιά μακθματικι ριςθ. Και το ότι υπάρχει θ δυνατότθτα 

να καταςκευαςτεί αυτό το ςχολείο, φαίνεται από τα άλλα ζργα υποδομϊν που ζχουν καταςκευαςτεί τα 

τελευταία χρόνια ςτθν χϊρα μασ. Οι ςφγχρονοι αυτοκινθτόδρομοι όπωσ οι εκνικζσ οδοί ι θ Αττικι 

Οδόσ, τα ςφγχρονα λιμάνια ςε πολλά νθςιά τθσ χϊρασ, το Ελ. Βενιηζλοσ αλλά κυρίωσ τα καλά Ιδιωτικά 

χολεία, που όμωσ τα χαίρονται οι λίγοι που μποροφν να τα πλθρϊνουν, μασ πείκουν για τισ 

καταςκευαςτικζσ δυνατότθτεσ που υπάρχουν ςιμερα, να αλλάξει το πρόςωπο τθσ Δθμόςιασ 

Εκπαίδευςθσ όςον αφορά τισ Τποδομζσ τθσ.  

 ΠΩ ΚΑΣΑΚΕΤΑΖΟΝΣΑΙ ΣΑ ΝΕΑ ΧΟΛΕΙΑ 

Ο μόνοσ λόγοσ που αυτοφ του είδουσ τα ζργα δεν προχωροφν, είναι πωσ από τθν φφςθ τουσ, 

δθλαδι από τον δθμόςιο και δωρεάν χαρακτιρα τουσ, δεν είναι ανταποδοτικά. Δεν μπορεί τόςο θ 

ςθμερινι όςο και οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ, να βάλουν διόδια ςτθν πόρτα του ςχολείου ςε κάκε 

είςοδο ι ζξοδο μακθτι όπωσ κάνουν με τουσ αυτοκινθτόδρομουσ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι κζρδθ για τουσ 

καταςκευαςτικοφσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ.  

Επειδι δεν μποροφςαν να το κάνουν λοιπόν αυτό, αλλά από τθν άλλθ δεν μποροφςαν να 

αφιςουν τζτοια πίτα αφάγωτθ, ανακάλυψαν ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕ τισ υμπράξεισ Δθμόςιου και 

Ιδιωτικοφ Σομζα, τα περιβόθτα ΔΙΣ. Φυςικά τα ΔΙΣ δεν αφοροφν μόνο τα ςχολικά κτιρια, αλλά ασ 

ςτακοφμε εδϊ ςιμερα. Παρά το ότι λζγονται ςυμπράξεισ Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου, ςτθν ουςία εννοοφν 

πωσ το Δθμόςιο βάηει τα χριματα και ο Ιδιωτικόσ Σομζασ ειςπράττει τα κζρδθ. Δεν κα επεκτακοφμε 

περιςςότερο ςτο κζμα, μιασ και ο επόμενοσ ομιλθτισ είναι ο πλζον αρμόδιοσ για να μασ κατατοπίςει με 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, απλά να επιςθμάνουμε πωσ τα ςχολεία που ζχουν καταςκευαςτεί με ΔΙΣ, 

επιβεβαιϊνουν τθν αρχικι μασ κζςθ για τισ ςθμερινζσ μεγάλεσ καταςκευαςτικζσ δυνατότθτεσ που 

υπάρχουν, μιασ και ςε μεγάλο βακμό προςομοιάηουν ςτο χολείο των Αναγκϊν που περιγράψαμε. 

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΗΜΕΡΑ ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑ 

Πριν δοφμε τθν κατάςταςθ που διαμορφϊνεται ςιμερα ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ, να κζςουμε ζνα 

κζμα που αφορά τόςο τθν ειςιγθςθ όςο και τισ διεκδικιςεισ που ζγιναν και που κα γίνουν. Τπάρχει μια 

μεγάλθ πολυδιάςπαςθ όςον αφορά το ποφ κα πρζπει να απευκυνκοφμε για διάφορα ηθτιματα που 

αφοροφν τισ υποδομζσ. Κφριοι των ςχολείων πλζον είναι οι Διμοι, αλλά οι μεταφορζσ υλοποιοφνται 

από τθν Περιφζρεια και το ΤΠΕ, τα χριματα για τισ ςυμβαςιοφχεσ κακαρίςτριεσ δίνονται μζςω του 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενϊ για τισ μόνιμεσ από το ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί διορίηονται από το ΤΠΕΠΘ, θ ςυντιρθςθ 

των ςχολείων γίνεται μζςω μιασ κουτςουρεμζνθσ ΑΣΑ που δίνεται ςε δόςεισ και με αρκετι 

κακυςτζρθςθ, οι Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ των Διμων ζχουν αποψιλωκεί με αποτζλεςμα όλα τα ζργα να 
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γίνονται μζςω εργολαβιϊν που και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ ζχουν και χρθματοβόρεσ είναι, οι χολικζσ 

Επιτροπζσ υποχρθματοδοτοφνται και αδυνατοφν να καλφψουν τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των ςχολείων, 

ενϊ πολλοί Διμοι ςε αυτιν τθν κατάςταςθ παρουςιάηουν περίςςευμα ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ και δεν 

επιςτρζφουν τα χριματα ςτα ςχολεία. 

Αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ, όςον αφορά τθν ειςιγθςθ είναι θ ζλλειψθ ςυγκεντρωτικϊν 

ςτοιχείων για τα ςχολεία τθσ χϊρασ, κακϊσ οφτε κάποιο Τπουργείο αλλά οφτε και οι Διμοι ζχουν 

ςυγκεντρϊςει πλζον ςτοιχεία για τθν κατάςταςθ των κτθρίων των ςχολείων μασ. Θ κατάςταςθ όμωσ, 

παρά το ότι δεν αποτυπϊνεται ςε αρικμοφσ είναι ίδια ςχεδόν για όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ.  

Από τα ςτοιχεία που ζχουμε ςυγκεντρϊςει, προκφπτει για τθν Προςχολικι Αγωγι, πωσ για τουσ 

παιδικοφσ ςτακμοφσ καταγράφεται ότι το 67% αυτϊν δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ, το 72% δεν ζχει 

αφλειο χϊρο, το 26% ςτεγάηεται ςε πολυκατοικίεσ, ενϊ το 27% των τάξεων δεν ζχει καν παράκυρο! Για 

τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των νθπιαγωγείων, οι χϊροι δεν είναι κατάλλθλοι για τθν πολφωρθ 

παραμονι των παιδιϊν ςε αυτοφσ κακϊσ δεν υπάρχει πρόβλεψθ για ξεχωριςτοφσ χϊρουσ ςίτιςθσ και 

ξεκοφραςθσ. Από τθν άλλθ γι’ αυτά  τα νθπιαγωγεία που ςυςτεγάηονται με δθμοτικά ςχολεία υπάρχουν 

ςοβαρά προβλιματα ςυναυλιςμοφ με τα μεγαλφτερα παιδιά, λόγω απουςίασ ξεχωριςτϊν  χϊρων ϊςτε 

να ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ, όπωσ είναι τα κατάλλθλα μζςα για το παιχνίδι, ο κιποσ 

για τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ κ.ο.κ. ε αυτά πρζπει να ςυνυπολογίςουμε το βακμό παλαιότθτασ των 

κτιρίων, τθν ζλλειψθ αντιςειςμικισ κωράκιςθσ, που ιςχφουν άλλωςτε και για μεγάλο μζροσ των 

δθμόςιων ςχολείων ςτθν Ελλάδα. 

Ωσ προσ τθν Αϋβάκμια και Βϋβάκμια Εκπαίδευςθ τϊρα. ιμερα ςτθν χϊρα μασ λειτουργοφν γφρω 

ςτα 10.300 Δθμοτικά και 3.500 Γυμνάςια και Λφκεια που ςτεγάηονται ςε περίπου 7.600 και 2.600 κτιρια 

αντίςτοιχα. Δθλαδι περίπου 13.800 ςχολικζσ μονάδεσ ςτεγάηονται ςε περίπου 10.200 κτιρια. 

τον πίνακα που ακολουκεί και για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016, φαίνονται οι διάφοροι χϊροι που 

ζχουν. 

  Α'βάκμια Β'βάκμια φνολο 

  Αρικμ Ποςοςτό Αρικμ Ποςοςτό Αρικμ Ποςοςτό 

Κτιρια 7,561   2,600   10,161   

χολικζσ Μονάδεσ 10,347   3,455   13,802   

Αίκουςεσ διδαςκαλίασ 38,778   38,541   77,319   

WC 12,017   11,580   23,597   

Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων 2,820 27% 2,758 80% 5,578 40% 

Βιβλιοκικθ 1,222 12% 1,311 38% 2,533 18% 

Γραμματεία 76 1% 226 7% 302 2% 

Γυμναςτιριο 657 6% 746 22% 1,403 10% 

Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 483 5% 905 26% 1,388 10% 

Εργαςτιριο Πλθροφορικισ 2,241 22% 2,599 75% 4,840 35% 

Σραπεηαρία 1,082 10% 916 27% 1,998 14% 

τοιχεία χολικοφ Ζτουσ 2015-2016. Ποςοςτά επί των ςχολικϊν μονάδων. 

 

Από τα ςτοιχεία του Πίνακα, είναι εμφανείσ οι τεράςτιεσ ελλείψεισ που υπάρχουν το ζτοσ 2019 ςε 

υποδομζσ ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ. Σο 27% των Δθμοτικϊν και το 25% των Γυμναςίων και Λυκείων, 

ςυςτεγάηονται. Τπάρχουν μάλιςτα (και δεν φαίνονται ςτον Πίνακα) 294 Δθμοτικά και 102 Γυμνάςια και 

Λφκεια που δεν είναι αποκλειςτικά πρωινά, αλλά είτε εναλλάςςονται ανά βδομάδα, είτε ζχουν πρωινι 

και απογευματινι βάρδια. 
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Γυμναςτιριο ζχουν μόνο το 6% των Δθμοτικϊν και το 22% των Γυμναςίων – Λυκείων, ενϊ 

αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων ζχουν το 27% και το 80% αντίςτοιχα. Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

ζχουν μόνο το 5% των Δθμοτικϊν και το 26% των Γυμναςίων – Λυκείων. Εδϊ βζβαια, χρειάηεται να 

ςθμειϊςουμε πωσ ςε πολλά ςχολεία πλζον ενϊ υπάρχει εργαςτιριο, αυτό χρθςιμοποιείται ςαν 

αίκουςα διδαςκαλίασ, όπωσ πχ. το 13ο Γυμνάςιο Ακθνϊν αλλά και πολλά άλλα ακόμα. Εργαςτιριο 

Πλθροφορικισ ζχουν μόνο το 22% των Δθμοτικϊν και το 75% των Γυμναςίων – Λυκείων, με τθν 

υποςθμείωςθ και εδϊ πωσ ο εξοπλιςμόσ τόςο ςε hardware όςο και ςε software είναι απαρχαιωμζνοσ. 

Βιβλιοκικθ ζχουν μόνο το 12% των Δθμοτικϊν και το 38% των Γυμναςίων – Λυκείων, ενϊ ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικι είναι θ ςχεδόν παντελισ ζλλειψθ αίκουςασ Γραμματείασ, πράγμα που φορτϊνει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ με επιπλζον κακικοντα. 

Αλλά δεν είναι μόνο τα ςτοιχεία. Κακθμερινά ερχόμαςτε ςε επαφι με ςχολεία κακοςυντθρθμζνα, 

ςχεδόν παρατθμζνα κα ζλεγε κανείσ, με αίκουςεσ βρϊμικεσ και ςοβάδεσ να κρζμονται, με τηάμια που 

δεν κακαρίηονται ποτζ και κουρτίνεσ που το κακάριςμά τουσ τείνει να γίνει κακικον του υλλόγου 

Γονζων. ε πολλά ςχολεία τθσ χϊρασ, χρθςιμοποιοφνται κοντζινερ για αίκουςεσ διδαςκαλίασ, οριςμζνα 

μάλιςτα από αυτά ςτθν Αττικι, είναι «προςωρινά» τοποκετθμζνα μετά τον ςειςμό του 1999. Αυτι θ 

κατάςταςθ δεν είναι τυχαία. Είναι αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ που ακολουκικθκε από όλεσ τισ 

τελευταίεσ κυβερνιςεισ μετά τον «Καλλικράτθ» και τον «Κλειςκζνθ», όπου θ ςυντιρθςθ των ςχολείων 

ανατζκθκε ςτουσ Διμουσ, χωρίσ όμωσ να τουσ δοκοφν και τα κατάλλθλα κονδφλια γι αυτό. Και μάλιςτα, 

μζςω των τεςςάρων μνθμονίων, αποψιλϊκθκαν οι Σεχνικζσ τουσ Τπθρεςίεσ, ζτςι ϊςτε ςιμερα να μθν 

διακζτουν το απαιτοφμενο επιςτθμονικό και εργατικό προςωπικό για να ςυντθριςουν τα ςχολεία. 

Φυςικά, δεν είναι άμοιροι ευκυνϊν και όςοι Διμοι που δεν ζχουν διεκδικιςει χριματα, παρά 

αρκοφνται ςτθν διαχείριςθ του υπάρχοντοσ κακεςτϊτοσ. Είναι χαρακτθριςτικι θ ατάκα του 

Αντιδιμαρχου Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ακθναίων, ςε επίκαιρθ ερϊτθςθ γιατί βάφτθκαν μόνο 2 

αίκουςεσ ςε ςχολείο του Διμου και όχι όλο το ςχολείο: «Ε, δεν κα κάνουμε και τα χατίρια του υλλόγου 

Γονζων», απάντθςε ο κ. Αντιδιμαρχοσ 

 ΔΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Πάνω από το 50% των ςχολείων τθσ χϊρασ μασ είναι παλιά, ζχουν καταςκευαςτεί χωρίσ ςφγχρονο 

Αντιςειςμικό Τπολογιςμό. Χαρακτθριςτικά να ποφμε πωσ Αντιςειςμικοί Τπολογιςμοί ςτθν Ελλάδα 

ψθφίςτθκαν τρεισ. Ο 1οσ (με ςθμαντικζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ) το 1959, ο 2οσ το 1985 και ο ςφγχρονοσ 

που με κάποιεσ τροποποιιςεισ ιςχφει μζχρι ςιμερα το 1993. Πολλά ςχολεία, ιδίωσ ςτο κζντρο πόλεων, 

ζχουν καταςκευαςτεί μάλιςτα πριν το 1959, δθλαδι χωρίσ καμιά αντιςειςμικι μελζτθ. 

Μετά τον ςειςμό τθσ Ακινασ, το 1999, δόκθκε οδθγία για Αντιςειςμικό Ζλεγχο όλων των 

Δθμόςιων κτθρίων τθσ χϊρασ και ιδιαίτερα των ςχολείων. Σο πρόγραμμα ξεκίνθςε να υλοποιείται πολφ 

αργά, αλλά ζςτω και ζτςι, ζχουν ελεγχκεί από τισ ΚτΤπ (πρϊθν ΟΚ) μζχρι το 2015, 6.583 ςτατικά 

ανεξάρτθτα κτιρια, ςτα οποία ςτεγάηονται 5.114 αυτοδφναμεσ ςχολικζσ μονάδεσ. Σα κτιρια 

ελζγχκθκαν ςε ςυνεργαςία με τισ χολζσ Πολιτικϊν Μθχανικϊν τθσ χϊρασ μζςω πρωτοβάκμιου 

προςειςμικοφ ελζγχου, πρόκειται δε για κτιρια που είτε βρίςκονται ςε περιοχι αυξθμζνθσ ςειςμικισ 

επικινδυνότθτασ (Επτάνθςα) είτε ζχουν καταςκευαςκεί με τον κανονιςμό του 1959. 

Σα αποτελζςματα αυτοφ του ελζγχου ζχουν ιδθ κοινοποιθκεί ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ, δθλαδι 

ςτουσ Διμουσ. ε πόςα από αυτά άραγε, για τα οποία κατά πάςα πικανότθτα ζχουν προειδοποιθκεί οι 

Διμοι πωσ είναι ςτατικά επικίνδυνα ςε περίπτωςθ ςειςμοφ ζχουν προχωριςει διαδικαςίεσ βϋβάκμιου 

ελζγχου, δθλαδι ανάκεςθ μελετϊν και κλείςιμο του ςχολείου; Από όςο γνωρίηουμε ςε ΚΑΝΕΝΑ. 

Μάλιςτα, είναι χαρακτθριςτικι θ ςτάςθ του Διμαρχου Βφρωνα, όπου παρά το επίςθμο ζγγραφο τθσ 

Πολεοδομίασ για τθν ςτατικι επικινδυνότθτα του 4ου Δθμοτικοφ Βφρωνα, καλοφςε τουσ γονείσ να 

βάλουν τα παιδιά μζςα και μόνο μετά τθν αποφαςιςτικι και μαηικι ςτάςθ του υλλόγου και τθσ 
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Ζνωςθσ Γονζων αποδζχτθκε το κλείςιμο του ςχολείου και τθν μεταφορά του ςε άλλο κτιριο μζχρισ ότου 

καταςκευαςκεί νζο. Φυςικά, δεν προτείνουμε να κλείςουν μαηικά τα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ και να 

βρεκοφν οι μακθτζσ ςτον δρόμο μζχρισ ότου καταςκευαςκοφν νζα. Χρειάηεται ο Ενιαίοσ Δθμόςιοσ 

Φορζασ Τποδομϊν που προτείνουμε να δθμιουργθκεί, να εκπονιςει ζνα ςχζδιο ζτςι ϊςτε ςε ζνα βάκοσ 

χρόνου 10ετίασ ζωσ 15ετίασ, να επιςκευαςκοφν – ενιςχυκοφν ςτατικά τα επικίνδυνα ςχολεία ι να  

κατεδαφιςκοφν και να καταςκευαςτοφν καινοφργια, αρχισ γενομζνθσ από αυτά που χαρακτθρίηονται 

υψθλισ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ. Σα παιδιά αυτϊν των ςχολείων κατά τθν διάρκεια επιςκευισ ι 

καταςκευισ μποροφν να διαμοιράηονται ςε γειτονικά ςχολεία, είτε να μεταφζρονται ςε άλλα κτιρια 

κατάλλθλα για εκπαιδευτιρια που υπάρχουν ςχεδόν ςε κάκε Διμο.  

Θ αδιαφορία τόςο τθσ Πολιτείασ όςο και των Διμων για τθν εξαςφάλιςθ Αντιςειςμικισ 

Θωράκιςθσ ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ είναι χαρακτθριςτικι και δεν πρζπει να περάςει ζτςι, ςτο ντοφκου. 

τθν χϊρα μασ εκλφεται πάνω από το 50% τθσ ςειςμικισ ενζργειασ τθσ Ευρϊπθσ και θ Αντιςειςμικι 

Θωράκιςθ τουλάχιςτον των Δθμόςιων χολείων είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ. 

4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

Με βάςθ τα παραπάνω, πιςτεφουμε πωσ πρζπει να καταλιξουμε ςιμερα ςε αιτιματα αλλαγισ 

του ςκθνικοφ των υποδομϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν χϊρα μασ. Γι αυτό και κα προςπακιςουμε να 

φτάςει  θ ςθμερινι ςυηιτθςθ ςτα όργανα του γονεϊκοφ κινιματοσ, ζτςι ϊςτε να διαμορφωκοφν 

κατάλλθλοι άξονεσ διεκδίκθςθσ και να επιλεχκοφν μορφζσ πάλθσ. 

 ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΟΔΟΜΕ 

Είναι απαραίτθτο να ςταματιςει άμεςα ο κατακερματιςμόσ των ευκυνϊν  όςον αφορά τθν  

ςχολικι ςτζγθ. Χρειάηεται να  ςυςτακεί ενιαίοσ δθμόςιοσ φορζασ που να ζχει τθν ευκφνθ από τθν αρχι 

(τθσ εφρεςθσ  δθλαδι του κατάλλθλου χϊρου και των μελετϊν), μζχρι το τζλοσ (τθσ παράδοςθσ δθλαδι 

τθσ καταςκευισ και με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό) για τα ςχολεία τθσ χϊρασ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τόςο 

τθν ιςότιμθ ανάπτυξθ των ςχολείων ανά περιοχι όςο και τθν ςυντιρθςθ ι και αναβάκμιςθ των 

υπαρχόντων. 

 ΚΡΑΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΦΤΛΑΞΗ 

Οι Διμοι να αποδεςμευκοφν από τθν ευκφνθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ οριςμζνου 

χρόνου για τον κακαριςμό και φφλαξθ των ςχολείων. Να γίνουν άμεςα μόνιμοι διοριςμοί και με πλιρεσ 

ωράριο από το κράτοσ, ανάλογα με το μζγεκοσ του κάκε κτθρίου. 

 ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΗ 

Άμεςα να προχωριςει ο Αντιςειςμικόσ ϋΖλεγχοσ ςε όλα τα ςχολικά κτιρια με ευκφνθ των ΚτΤπ. Οι 

Διμοι να δϊςουν ςτθν δθμοςιότθτα τα ςυμπεράςματα του αϋβάκμου ελζγχου ςε όςα κτιρια ζχει αυτόσ 

πραγματοποιθκεί και να προχωριςουν τισ διαδικαςίεσ του βϋβάκμιου προχωρϊντασ ςε κατάλλθλθ 

διαχείριςθ των επικίνδυνων κτιςμάτων, ανάλογα με τον βακμό επικινδυνότθτασ αυτϊν. 

 ΓΕΝΝΑΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Με βάςθ τα προθγοφμενα χρειάηεται άμεςα να κοπεί ζνα γενναίο κονδφλι για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν. ε πρόςφατθ ςυηιτθςθ με τον Διευκφνοντα φμβουλο τθσ ΚτΤπ, ο ίδιοσ το προςδιόριςε ςε 3 

δισ. Δθλαδι λιγότερα από όςα δίνονται για το ΝΑΣΟ ςε ζναν χρόνο από τθν Ελλάδα.Να δοκεί άμεςα για 

όλα τα παραπάνω.  

Κλείνοντασ τθν ειςιγθςθ αγαπθτοί ςυνάδελφοι και προςκεκλθμζνοι και ςυγκρίνοντασ το χολείο 

των αναγκϊν μασ με αυτό που ζχουμε ςιμερα, ζνα ςυμπζραςμα μποροφμε να βγάλουμε. Οι πολιτικζσ 
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που ακολουκικθκαν από όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ κυβερνιςεισ ΝΔ – ΠΑΟΚ – ΤΡΙΗΑ είχαν κοινι 

ςυνιςταμζνθ τθν απαξίωςθ των υποδομϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν χϊρα μασ και όχι τυχαία. Γιατί ςαν 1ο 

μζλθμα δεν είχαν και ζχουν τθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν, αλλά τθν αποκομιδι κζρδουσ για 

τουσ μεγάλουσ ομίλουσ και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, επιλζγουν τθν πλιρθ εγκατάλειψθι τθ 

ςυντιρθςθ μιασ κατάςταςθσ που τελικά οδθγεί ςε χειροτζρευςθ. 

 Αυτι τθν πολιτικι καλοφμαςτε να ανατρζψουμε, ιεραρχϊντασ μπροςτά από κάκε κζρδοσ τισ 

ανάγκεσ των παιδιϊν μασ. ιμερα κάνουμε ζνα βιμα. Χρειάηεται αυτό να φτάςει ςε κάκε γονιό ςε κάκε 

φλλογο και Ζνωςθ, να ςθκϊςει το κεφάλι ψθλά και να αποφαςίςει πωσ δεν κα χαρίςει το μζλλον των 

παιδιϊν του ςε κανζνα μεγαλοκαρχαρία. Μποροφμε να αλλάξουμε το ςκθνικό και κα τα καταφζρουμε. 

 

Ακινα, 3 Φλεβάρθ 2019 

 

 

 

 


