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Εκ μϋρουσ του Δ τησ  ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ςασ  ευχόμαςτε Φρόνια πολλϊ και καλό χρονιϊ, με 
πολλϋσ  ευχϋσ για ατομικό και οικογενειακό υγεύα, πρόοδο, δημιουργύα, προκοπό 
και ότι ϊλλο εςεύσ επιθυμεύτε. 

ΚΟΠΟ τησ ςημερινόσ μασ δουλειϊσ εύναι να ςυζητηςουμε την δρϊςη 

μασ όλο αυτό το διϊςτημα, αλλϊ και πεύρα την πεύρα  μασ. 

Όλο το προηγούμενο διϊςτημα θϋςαμε ςτο κϋντρο τησ προςοχόσ των 

Ενώςεων και των υλλόγων Γονϋων τη διεκδύκηςη για την αντιμετώπιςη τησ 

κατϊςταςησ ςτα ςχολεύα. Κουβεντιϊςαμε  από  τον επτϋμβρη μϋχρι τϋλοσ 

Νοϋμβρη   με  ειςόγηςη  του Δ  μασ  με  ποιον τρόπο οι ύλλογοι και  οι Ενώςεισ   

πρϋπει  να  λειτουργούν  καθώσ και   νεοκλεγμϋνα  όργανα  και οι εκπρόςωποι να    

γνωρύζουν την λειτουργύα  των επιτροπών,  τισ  διαδικαςύεσ  ςε  ςχϋςη  με  την 

χρηματοδότηςη καθώσ και  τι  να  διεκδικόςουν . Προςπαθόςαμε  ςτισ  

περιφερειακϋσ  και ςτισ Γ  των Ενώςεων  να  κουβεντιϊςουμε  ώςτε   να  

υπϊρχει  ςτροφό ςτην  δρϊςη και ςτισ εκδηλώςεισ των ςυλλογών Γονϋων, 

βάζοντασ ςτο επίκεντρο την εφαρμοζόμενη αντιλαΰκή εκπαιδευτική 

πολιτική, που αφορϊ τόςο το παρόν όςο και το μϋλλον των παιδιών μασ.  

Δηλαδό ςτο  κϋντρο  τησ  προςοχόσ  μασ να  μπει η διεκδύκηςη,  για  ότι  ζότημα  

αφόρα  τουσ  ςυλλόγουσ πχ  κενϊ,  λειτουργύα  ολοημϋρων , δωρεϊν  ςχολικϋσ  

εκδρομϋσ, δαπϊνεσ  από  τισ  ςχολικϋσ  επιτροπϋσ κλπ 

Υϊνηκε ϋντονα ςε πολλϋσ Ενώςεισ ότι οι ύλλογοι διαχειρύζονται υπϋρογκα 

ποςϊ από ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ. Φρειϊζεται να ανούξουμε παραπϊνω την 

ςυζότηςη για τισ δραςτηριότητεσ ςτα ςχολεύα με ευθύνη του κρϊτουσ , των 

Δόμων και αυτό να το διεκδικόςει κϊθε Ένωςη ςε κϊθε Δόμο.  

Ζητόματα   που  απαςχολούν  και προςπαθόςαμε  να  τα αναδεύξουμε  εύτε με 

κινητοποιόςεισ  ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ και ςυναντόςεισ  με  φορεύσ  του, εύτε  

ςτο  Τπουργεύο Οικονομικών με  ςυνϋχεισ  κινητοποιόςεισ  και  ςυναντόςεισ  

όταν : 

 Για τα  κενϊ ςε  όλεσ  τισ  βαθμύδεσ  εκπαύδευςησ  που μϋχρι το Νοϋμβρη  

δεν  λειτουργούςε  ϋνα μεγϊλο ποςοςτό  των ολοόμερων . Ξενόγλωςςα 

βιβλύα Λυκεύου. Σραπεζοκόμοι . Για  την  υποχρηματοδότηςη ςχολεύων 

ςυνολικϊ. Για τα  τμόματα  ϋνταξησ . 

 Για τα τμόματα  υποδοχόσ , με  κινητοπούηςη  και ςτην περιφϋρεια  με  τισ  

Ενώςεισ  Αθόνασ. 

 Για το Πόθεν Εςχεσ  και ΑΥΜ 
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 Για  το  Κτιριακό με  ΚΣΤΠ  και  με  τα  ςοβαρϊ  προβλόματα  που 

αντιμετωπύζουν  τα  ςχολεύα  με ΔΙΣ. Για  αυτό  το  λόγο  κϊναμε και 

ςυνϊντηςη  με το ςωματεύο  εργαζομϋνων  ςτην ΚΣΤΠ ςε  ςχϋςη  και  με  

την αντιςειςμικό  θωρϊκιςη και  ϋγινε  ενημϋρωςη με ΔΣ  τησ 

Ομοςπονδύασ. 

 Για  το  ζότημα τησ  ςύτιςησ  τόςο ςτα  δημοτικϊ όςο  και  ςτα  Μουςικϊ  

και καλλιτεχνικϊ  χολεύα. 

Παρόλεσ  τισ αδυναμύεσ, τισ  δυςκολύεσ  μασ ςτη  δρϊςη  των ςυλλόγων  

Γονϋων, υπϊρχουν  ύλλογοι  χολεύων  και  Ενώςεων  που δραςτηριοποιούνται  

αγωνύζονται,  διεκδικούν, τόςο για τισ δομϋσ όςο και για το περιεχόμενο τησ 

μόρφωςησ. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα  εύναι  τόςο  τησ Ένωςησ Περιςτερύου  

με  την ςυνϋντευξη  Σύπου  για  το κτηριακό, των ςυλλόγων και  φορϋων 

Μενιδύου  για  τα  ζητόματα τησ  εγκληματικότητασ  τησ  περιοχόσ,  τησ Ένωςησ  

Αγ. Παραςκευόσ  που με τον  αγώνα  τουσ  κϋρδιςαν  ςχολικό  νοςηλευτό,  τησ 

Ένωςησ Κηφιςιϊσ  για  το Υαςιςμό,  ςτο  6ο Αθόνασ Διαμϋριςμα για την κϊλυψη 

ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ, κλπ 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑ ΔΟΤΛΕΙΑ; 

Εδώ και χρόνια διαχρονικϊ εντεύνουμε την πϊλη μασ  ενϊντια ςτην 

υποβϊθμιςη τησ παιδεύασ. 

ε αυτό το φόντο ςυνεχύζεται η υποχρηματοδότηςη (π.χ. η χρηματοδότηςη των 

χολικών Επιτροπών που μειώθηκε ςτο μιςό ςτα χρόνια τησ κρύςησ, παραμϋνει 

καθηλωμϋνη ακριβώσ ςτα ύδια επύπεδα), ςυνεχύζει να βαςιλεύει η παραπαιδεύα 

και, τελικϊ, η τςϋπη μασ να καθορύζει τη μόρφωςη των παιδιών. 

 Μια από τισ καθοριςτικϋσ παρεμβϊςεισ τησ κυβϋρνηςησ αρχικϊ ςτην 

Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη και κατόπιν ςτη Δευτεροβϊθμια όταν η δραςτικό 

μεύωςη των εκπαιδευτικών. Θυμύζουμε ότι το 2015 όταν μια χρονιϊ με τερϊςτιεσ 

ελλεύψεισ εκπαιδευτικών ςτα ςχολεύα, με χιλιϊδεσ κενϊ εκπαιδευτικών που 

καλύφθηκαν πολλούσ μόνεσ μετϊ την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Αυτό η 

εικόνα επαναλόφθηκε το 2016, όμωσ η κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ϋχοντασ 

εντοπύςει το πρόβλημα, βρόκε τρόπο να... κρύψει τα κενϊ κϊτω από το χαλύ! Από 

την ϊνοιξη του 2016, με υπουργικϋσ αποφϊςεισ και ϊλλεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ, 

η κυβϋρνηςη μεύωςε ώρεσ και μαθόματα από το ωρολόγιο πρόγραμμα τησ 

πλειοψηφύασ των ςχολεύων των αςτικών κϋντρων, με αποτϋλεςμα να χρειϊζεται 

πολύ λιγότερουσ εκπαιδευτικούσ ειδικοτότων ςτα δημοτικϊ ςχολεύα. Ο τότε 

υπουργόσ Παιδεύασ, Ν. Υύλησ, εύχε επιχειρόςει να «ντύςει» με παιδαγωγικό 

περιεχόμενο αυτϋσ τισ ρυθμύςεισ, λϋγοντασ ότι φτιϊχνει ϋνα ενιαύου τύπου 

Ολοόμερο Δημοτικό χολεύο. Όμωσ, ενιαύο δεν εύναι το ςχολεύο που τα μαθόματα 

Προςπαθόςαμε  να αναδεύξουμε τα προβλόματα τησ παιδεύασ με ενημϋρωςη των 

γονιών. Η διακυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ςυνϋχιςε τη πολιτικό των 

προηγούμενων κυβερνόςεων τησ ΝΔ και του ΠΑΟΚ ακολουθώντασ  τη 

χαραγμϋνη ρότα πϊνω ςτη ςτρατηγικό τησ ΕΕ και τισ κατευθύνςεισ του ΟΟΑ. Η 

ςυγκυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όταν η πρώτη απ' όλεσ τισ κυβερνόςεισ την 

περύοδο τησ καπιταλιςτικόσ οικονομικόσ κρύςησ που ενϋταξε και τα θϋματα τησ 

Παιδεύασ μϋςα ςτο μνημόνιο, αναλαμβϊνοντασ ςυγκεκριμϋνεσ δεςμεύςεισ για 

επιτϊχυνςη των αναδιαρθρώςεων. 



καθορύζονται από όποιεσ ώρεσ περιςςεύουν. Ενιαύο και ςύγχρονο δεν εύναι το 

ςχολεύο όπου οι δϊςκαλοι για να ςυμπληρώςουν ωρϊριο μετατρϋπονται και 

ολύγον ςε γυμναςτϋσ, ςε εικαςτικούσ, ςε μουςικούσ κ.λπ. Γιατύ τϋτοιουσ 

αναχρονιςμούσ εύδαμε και ςυνεχύζουμε να βλϋπουμε και ςόμερα ςτα δημοτικϊ 

ςχολεύα. Από την ϊλλη, ούτε τα κενϊ εξαλεύφθηκαν ςτην αρχό τησ ςχολικόσ 

χρονιϊσ, ενώ χιλιϊδεσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικού δεν επαναπροςλόφθηκαν ςτα 

ςχολεύα. 

Από τα τϋλη του 2015, ο υπουργόσ Παιδεύασ υποςχόταν διοριςμούσ μόνιμων 

εκπαιδευτικών (γινόταν ακόμα και πλειοδοςύα ςε αριθμούσ, με 18.000 ό 20.000 

διοριςμούσ), ςυμπληρώνοντασ ότι αυτού θα γύνουν από το 2016, με ορύζοντα 

4ετύασ, προςθϋτοντασ βϋβαια πϊντα ότι θα ςυναρτώνται από την πορεύα του 

προώπολογιςμού και των δημοςιονομικών. τη ςυνϋχεια, το ϋτοσ των διοριςμών 

μετατϋθηκε ςτο 2017 και μετϊ ςτο 2018, με επύκληςη του χρόνου που 

χρειϊζεται για να διοργανωθεύ ο διαγωνιςμόσ του ΑΕΠ και ϊλλεσ αντύςτοιχα 

φαιδρϋσ δικαιολογύεσ που διοχετεύονταν. 

Σελικϊ, το Μϊρτη του 2017, ςτην ειςηγητικό ϋκθεςη τροπολογύασ που κατϋθεςε 

ςτη Βουλό το υπουργεύο Παιδεύασ ςχετικϊ με την πρόςληψη αναπληρωτών, 

ομολόγηςε ότι μϋχρι το 2019 «οι ιςχύοντεσ δημοςιονομικού περιοριςμού 

καθιςτούν αδύνατο (...) τον διοριςμό μόνιμων εκπαιδευτικών ςτην 

Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη». Σον περαςμϋνο Μϊη ο 

πρωθυπουργόσ παρουςύαςε το τριετϋσ πλϊνο τησ κυβϋρνηςησ για την Παιδεύα, 

αναγνώριςε ότι οι ανϊγκεσ ανϋρχονται ςε 20.000 εκπαιδευτικούσ και δόλωςε 

ότι μϋχρι το τϋλοσ του 2017 θα ανακοινωνόταν το πώσ μϋςα ςτην τριετύα θα 

καλυφθεύ το μεγαλύτερο μϋροσ τουσ. Βϋβαια, ϋχουμε μπει ςτο 2018 και καμιϊ 

ςχετικό ανακούνωςη δεν ϋχει γύνει. 

τη λογικό τησ εξοικονόμηςησ εκπαιδευτικών, κινούνται και ϊλλεσ ςποραδικϋσ 

ρυθμύςεισ που πϋραςε το υπουργεύο Παιδεύασ. ε αυτό το πνεύμα διπλαςιϊςτηκε 

ο ελϊχιςτοσ απαιτούμενοσ αριθμόσ για τη δημιουργύα τμόματοσ ςτα 

νηπιαγωγεύα, ενώ αντύςτοιχα αυξόθηκαν και αυςτηροποιόθηκαν τα όρια για τη 

δημιουργύα τμημϊτων ειδικοτότων και τομϋων ςτα ΕΠΑΛ. Αυτό οδόγηςε ςε 

ςυγχωνεύςεισ, αλλϊ και ςτο κόψιμο εκατοντϊδων τμημϊτων των ΕΠΑΛ τα 

τελευταύα δύο χρόνια. 

Όπωσ φαύνεται γενικότερα, οι ςυγχωνεύςεισ τεύνουν να παγιωθούν για την 

Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη. Δεν εύναι τυχαύο, εξϊλλου, ότι 

ϊρθρο που ορύζει τα κριτόρια των ςυγχωνεύςεων, μπόκε ςτο πολυνομοςχϋδιο 

με τα προαπαιτούμενα τησ τρύτησ «αξιολόγηςησ», που ψηφύςτηκε πρόςφατα, 

δεύχνοντασ ότι όπωσ και τα προηγούμενα χρόνια, τα ςχολεύα που 

ςυγχωνεύονται ό κλεύνουν, εύναι πολύ περιςςότερα από αυτϊ που ανούγουν. 

Ακόμα, ϊλλη μια αναχρονιςτικό τακτικό που φαύνεται να παγιώνεται από την 

κυβϋρνηςη ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, εύναι αυτό για τισ διπλϋσ και τριπλϋσ αναθϋςεισ., 

όπου ο θεολόγοσ ό ο καθηγητόσ Αγγλικών να διδϊςκει Ιςτορύα, ο καθηγητόσ 

Πληροφορικόσ να διδϊςκει Γεωμετρύα, με βϊςη το τι θυμϊται ο ύδιοσ από τα 

γυμναςιακϊ του χρόνια κ.ο.κ. 

Εύναι εντελώσ φανερό ότι όλα τα παραπϊνω δεν ϋχουν ωσ ςυνϋπεια μόνο τη 

μεύωςη των εκπαιδευτικών, τισ απολύςεισ και τη διόγκωςη τησ ανεργύασ τουσ, 

αλλϊ ϋχουν και ςοβαρϋσ ςυνϋπειεσ ςτο μορφωτικό επύπεδο των παιδιών μασ. 



Αυτό ςυμβαύνει και με τισ αλλαγϋσ που ϋφερε η κυβϋρνηςη ςτα Γυμνϊςια. Γιατύ 

παρϊλληλα με τη μεύωςη του ωρολόγιου προγρϊμματοσ ςτα Δημοτικϊ, το 

υπουργεύο Παιδεύασ προχώρηςε και ςε μεύωςη ωρών και εξεταζόμενων 

μαθημϊτων ςτα Γυμνϊςια. 

Να ςημειωθεύ ότι η μεύωςη τησ ύλησ δεν εύναι κϊτι νϋο, ούτε ϊςχετο από το 

περιεχόμενο τησ ςχολικόσ γνώςησ. Έχει όδη ξεκινόςει από τα περιβόητα βιβλύα 

και προγρϊμματα τησ περιόδου 2006 - 2007 που εύναι ακόμα ςε ιςχύ, 

υπακούοντασ ςτην ύδια λογικό τησ «διαθεματικότητασ» . τη βϊςη αυτό, 

μειώθηκε η ύλη μαθημϊτων που ςχετύζονται με τισ φυςικϋσ επιςτόμεσ και τα 

μαθηματικϊ. Για παρϊδειγμα, η Γεωμετρύα ςχεδόν εξοβελύςτηκε, ενώ εύναι 

γνωςτό ότι εξαςκεύ τη φανταςύα, την αναλυτικό και ςυνθετικό ςκϋψη, ενώ 

υποβαθμύςτηκαν επιςτόμεσ όπωσ η Φημεύα, η Υυςικό, που όταν διδϊςκονται 

ςωςτϊ (υλιςτικϊ, ορθολογικϊ), «διαπαιδαγωγούν» ςτο να ςκϋφτεται κϊποιοσ με 

βϊςη το αύτιο και το αποτϋλεςμα, την ύπαρξη αντικειμενικών νόμων κύνηςησ τησ 

ύλησ. τα γλωςςικϊ μαθόματα, το δημιουργικό ςτοιχεύο περιορύζεται, η μϋθοδοσ 

εκμϊθηςησ αντιγρϊφει τη μϋθοδο εκμϊθηςησ τησ αγγλικόσ, χωρύσ κανόνεσ - 

απαραύτητο ςημεύο αναφορϊσ για την αφομούωςη του γλωςςικού πλούτου - 

ενώ ςυνοδεύεται κατϊ βϊςη από κεύμενα απλοώκϊ, χρηςτικϊ, ρηχϊ, γιατύ 

υποτύθεται «αυτϊ ενδιαφϋρουν τουσ μαθητϋσ». 

την πραγματικότητα, η κυβϋρνηςη θϋλει να δημιουργόςει ςτη λαώκό οικογϋνεια 

μειωμϋνεσ μορφωτικϋσ απαιτόςεισ για τα παιδιϊ τησ, να οδηγόςει ςτη λογικό 

«ϊντε να τελειώςουμε το Γυμνϊςιο και μετϊ βλϋπουμε». Όμωσ, το μετϊ ϋχει να 

κϊνει με τισ περιβόητεσ αλλαγϋσ ςτο Λύκειο και εκεύ «θα τρώει η μύγα ςύδερο και 

το κουνούπι ατςϊλι».  

Παρϊλληλα ςτην Ειδικό Αγωγό με νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ καταργόθηκε το 

δεύτερο Σμόμα Ένταξησ που υπόρχε ςτα ςυγχωνευμϋνα ςχολεύα των 300 και 

πλϋον παιδιών και επιπλϋον χτύπημα δόθηκε ςτην Παρϊλληλη τόριξη, αφού 

πλϋον δεν υπϊρχει ϋνασ εκπαιδευτικόσ Παρϊλληλησ τόριξησ για κϊθε παιδύ που 

τον ϋχει ανϊγκη, αλλϊ ϋνασ εκπαιδευτικόσ για ϋωσ και πϋντε παιδιϊ, ςε δυο, τρύα 

ό και περιςςότερα ςχολεύα. την πρϊξη, η κυβϋρνηςη ϊνοιξε την πόρτα για να 

νομιμοποιόςει και να γενικεύςει τουσ ιδιώτεσ που πληρώνονται από τουσ γονεύσ, 

για να κϊνουν την Παρϊλληλη τόριξη των παιδιών τουσ μϋςα ςτο ςχολεύο. Και, 

ακόμα, η κυβϋρνηςη προκειμϋνου να καλύψει τα τερϊςτια κενϊ ςτα ειδικϊ 

ςχολεύα, τα ΚΕΔΔΤ, τα Σμόματα Ένταξησ κ.ο.κ., νομοθϋτηςε ότι μπορούν να 

προςλαμβϊνονται ςε αυτϊ και εκπαιδευτικού χωρύσ πιςτοποιημϋνη ειδύκευςη 

ςτην Ειδικό Αγωγό, προςδοκώντασ να αξιοποιόςει για την εξειδικευμϋνη 

βοόθεια που χρειϊζονται τα παιδιϊ με ειδικϋσ ανϊγκεσ εκπαιδευτικούσ που 

εξοικονομούνται από τισ τερϊςτιεσ περικοπϋσ ςε προςωπικό, που γύνονται με τισ 

ρυθμύςεισ που περιγρϊψαμε παραπϊνω ςε Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια 

Εκπαύδευςη.  

Όςο αφορϊ την εκπαύδευςη  ςτα προςφυγόπουλα η κυβϋρνηςη καθυςτϋρηςε 

πϊνω από ϋνα χρόνο να εκπονόςει ϋνα ςτοιχειώδεσ ςχϋδιο για αυτό το θϋμα, 

παρόλο που γνώριζε από την πρώτη ςτιγμό ότι με τισ ςυμφωνύεσ που 

ςυνυπϋγραψε θα παραμεύνουν εγκλωβιςμϋνοι ςτη χώρα μασ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ 

πρόςφυγεσ και ανϊμεςϊ τουσ χιλιϊδεσ παιδιϊ ςε ηλικύεσ τϋτοιεσ που θα ϋπρεπε 

να βρύςκονται ςτο ςχολεύο. Έτςι, με μεγϊλη καθυςτϋρηςη ξεκύνηςαν και  φϋτοσ 

τα προγρϊμματα ςε απογευματινϋσ δομϋσ των ςχολεύων, ενώ για τα παιδιϊ που 



εντϊςςονται ςτα πρωινϊ προγρϊμματα των ςχολεύων, η κατϊςταςη εύναι ακόμα 

πιο τραγικό, καθώσ για τρεισ μόνεσ πόγαιναν ςτισ τϊξεισ και παρακολουθούςαν 

χωρύσ να καταλαβαύνουν τύποτα, χωρύσ να γνωρύζουν τη γλώςςα, αφού δεν 

υπόρχαν τϊξεισ υποδοχόσ. Φαρακτηριςτικό εύναι επύςησ και το παρϊδειγμα των 

διαπολιτιςμικών ςχολεύων, που επύςησ ϋχουν δεχτεύ προςφυγόπουλα, τα οπούα 

δεν ϋχουν καν βιβλύα για την εκμϊθηςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ! 

Με βϊςη τα παραπϊνω, υπϊρχει αναγκαιότητα μαζικόσ ςυμμϋτοχησ για να 

αποτρϋψουμε το ςχολεύο και το μϋλλον που ετοιμϊζουν για τα παιδιϊ μασ και να 

ξεκινόςουμε την αντεπύθεςη με βϊςη τουσ ςτόχουσ που βϊζουμε για το ςχολεύο 

που θϋλουμε και ϋχουν ανϊγκη τα παιδιϊ μασ. Ποιο είναι το κύριο, το βαςικό 

που προβληματίζει ςήμερα το μυαλό των γονιών; 

Αυτό που μασ απαςχολεύ και εμϊσ  που  ςυμμετϋχουμε ςτουσ ςυλλόγουσ 

αλλϊ και αυτούσ που δεν ςυμμετϋχουν εύναι πωσ θα βοηθόςουμε τα παιδιϊ μασ 

να μορφωθούν, να αποκτόςουν γνώςη, για να ςπουδϊςουν και να ϋχουν αύριο 

μια αξιοπρεπόσ εργαςύα, να μπορεύ να τουσ εξαςφαλύςει ϋνα βαςικό βιοτικό 

επύπεδο, να ζόςουν καλύτερα από αυτούσ. 

Σο παραπϊνω μασ δύνει την δυνατότητα να ανατρϋψουμε την ςημερινό 

αδιϋξοδη λογικό που επικρατεύ ςτουσ περιςςότερουσ υλλόγουσ Γονϋων και ςτο 

επύκεντρο τησ ςυζότηςησ, λοιπόν   να  εύναι το ερώτημα «Σι χαρακτόρα θϋλουμε 

να ϋχει ο ςύλλογοσ Γονϋων;» και αυτό λαμβϊνοντα υπόψη ότι οι γονεύσ ϋχουν 

διαφορετικϋσ αφετηρύεσ και αντιλόψεισ. 

Εύναι θετικό γιατύ  φϋτοσ περιςςότεροι  ύλλογοι Γονϋων, προφανώσ υπό 

την πύεςη των προβλημϊτων ςτα ςχολεύα τουσ, ξεπερνούν τη λογικό τησ 

διαχεύριςησ, τη λογικό «ϋτςι εύναι τα πρϊγματα, ασ δούμε τι μπορούμε να 

κϊνουμε μϋςα, ςτο ςχολεύο»  και βϊζουν ςτο  επύκεντρο τισ μορφωτικϋσ ανϊγκεσ 

των μαθητών. 

Υυςικϊ, αυτϋσ οι πρωτοβουλύεσ προώποθϋτουν γνώςη για το που πρϋπει 

να ςτραφούν οι διεκδικόςεισ, κϊτι που δεν εύναι πϊντα δεδομϋνο  για όλουσ τουσ 

μασ. Για παρϊδειγμα εύναι ςημαντικό ότι ςε πολλούσ υλλόγουσ παύρνονται 

αποφϊςεισ που απαντούν ςτην αντύληψη «να βϊλλουμε το χϋρι ςτην τςϋπη να 

εύναι για το καλό των παιδιών μασ» αντύληψη που ακόμα και μϋςα ςτα χρόνια 

τησ κρύςησ υπϊρχει εκφρϊζοντϊσ μειωμϋνεσ απαιτόςεισ. 

Δεν ςυμβιβαζόμαςτε με την ακριβοπληρωμϋνη μόρφωςη που και αυτό 

δύνεται κουτςουρεμϋνη, με την κατϊςταςη ςτην οπούα ϋχουν φϋρει τισ 

οικογϋνειεσ μασ με τουσ φόρουσ, τα χαρϊτςια, τισ μειώςεισ ςε μιςθούσ και 

ςυντϊξεισ, τισ αυξόςεισ ςτα βαςικϊ αγαθϊ, την ανεργύα να ςπϊει κόκαλα, την 

απληρωςιϊ ςε δεδουλευμϋνα κ.ϊ. 

Παλεύουμε  για  ϋνα  ςχολεύο : 

 

 Που  δεν θα  μασ  κοιτϊ  ςτην τςϋπη  εμϊσ τουσ γονεύσ , δεν θα  μασ  

διαχωρύζει  τα  παιδιϊ  μασ, αλλϊ  θα τα  μορφώνει  ολόπλευρα,  χωρύσ  

διακρύςεισ. 

 Που  θα  θϋτει  τισ βϊςεισ  για  τη  διαμόρφωςη ανθρώπων  με  ολόπλευρό  

και υψηλού  επιπϋδου  μόρφωςη  ,  με  πολύπλευρό  και  δημιουργικό  

προςωπικότητα   που θα  ςυμβϊλλει    ςτην  ςφαιρικό  ανϊπτυξη  του  



ςυνόλου  των  ικανοτότων τουσ, που θα  δύνει  ώθηςη  ςτην  πρωτοβουλύα 

ςτην εφευρετικότητα,   και θα  προωθεύ  την κριτικό  ςκϋψη. 

 Που όλοι  οι μαθητϋσ  ανεξϊρτητα  από το επϊγγελμα  που θα 

ακολουθόςει ο καθϋνασ μασ,  θα  αποκτούν  τισ  γνώςεισ  που θα χρειϊζονται  

για  να  μπορούν  να προςεγγύζουν  το  πλούτο,  τισ  γνώςεισ  που  ϋχει  

κατακτόςει  η  ανθρωπότητα  για  να   κατανοούν και να ερμηνεύουν  την 

φύςη  και  το κόςμο  γύρω τουσ. Ένα  ςχολεύο  που  θα δύνει  τα  εφόδια  για 

να  μπορούν  να  παρακολουθούν  την εξϋλιξη  τησ επιςτόμησ  και τησ 

τεχνολογύασ. 

 Που θα  τουσ δύνει την δυνατότητα  να  ϋρθουν ςε  επαφό  με  τισ  τϋχνεσ ,  

το  πολιτιςμό τισ  επιςτόμεσ   και  το  Αθλητιςμό. Έτςι κϊθε  μαθητόσ  θα  

μπορεύ να  ανακαλύψει, να αναπτύξει τισ  κλεύςεισ  του  και  να τισ  

ξεκλειδώςει  πολύ  περιςςότερο. 

 Που θα  αξιοποιεύ  τισ  νϋεσ  τεχνολογύεσ  και  θα βοηθϊ  να  

εξοικειώνονται  με  ςύγχρονα  τεχνολογικϊ  μϋςα  αναγκαύα  για το  μϋλλον 

τουσ  ωσ εργαζόμενοι. 

 Για  ϋνα ςχολεύο  με  ςύγχρονϋσ  υποδομϋσ εργαςτόρια, αμφιθϋατρα, 

χώρουσ  ϊθληςησ, βιβλύα, καθηγητϋσ. 

 Ένα  ςχολεύο  που θα  το αγαπούν  τα παιδιϊ μασ και δεν  θα  το  μιςούν. 

 

Για ϋνα τϋτοιο  ςχολεύο και μια τϋτοια  ζωό  που ϋχουμε  ανϊγκη  αξύζει  να  

αγωνιςτούμε  όλοι μαζύ  γονεύσ -μαθητϋσ  εκπαιδευτικού. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΗ  ΓΙΑ  ΣΟ  ΕΠΟΜΕΝΟ  ΔΙΑΣΗΜΑ 

 

 Να  βοηθόςουν  ςτην πρϊξη  οι ενώςεισ  και  η Ομοςπονδύα Αττικόσ  ςτην  

ημερύδα  που  θα κϊνει η ΑΓΜΕ για  τισ  κτηριακϋσ  υποδομϋσ.  Να  ϋρθει  εικόνα 

από  κϊθε  ϋνωςη  για  τα  προβλόματα  που  υπϊρχουν  ςτο Δόμο και  τισ 

προτϊςεισ  που ϋχουν. 

 Να  πραγματοποιόςουμε  ημερύδα για  το  ςοβαρό  ζότημα  τησ Ειδικόσ Αγωγόσ  

τϋλοσ Απρύλη με Αρχϋσ Μϊη. 

 Να  παρθούν  πρωτοβουλύεσ από τισ Ενώςεισ και τουσ υλλόγουσ  για την 

πρόταςη μασ  για το τι ςχολεύο θϋλουμε. Η πρόταςη  για το  Ενιαύα  12 χρόνο  

Δημόςιο χολεύο με  ςυζητόςεισ- εκδηλώςεισ ςε  όλα τα ςχολεύα. 

 Να ςυνεχιςτούν  οι εκδηλώςεισ για τα Ναρκωτικϊ. Η  εικόνα  που μασ  ϋρχεται 

εύναι  ότι όπου  ϋγιναν εκδηλώςεισ  λυθόκαν  προβλόματα ςτουσ  γονεύσ, υπόρχε  

ςυμμϋτοχη. Επύςησ  ϋρχεται  εικόνα  ότι το πρόβλημα  των ναρκωτικών  οξύνεται  

παύρνει διαςτϊςεισ  που  δεν τισ φανταζόμαςτε  ιδύωσ ςε  λαώκϋσ  ςυνοικύεσ. 

Για  όλα αυτϊ  τα  προβλόματα  που  οξύνονται  περιςςότερο  από χρόνια  

ςε χρονιϊ ϋξοδοσ  υπϊρχει μόνο ςτην διεκδύκηςό  και  ςτο αγώνα   ϊλλοσ  δρόμοσ  

για την λύςη  τουσ δεν υπϊρχει. 

ε  αυτό   τον  αγώνα  τα Δ  των ςχολεύων, τα Δ  των Ενώςεων, το Δ  

τησ  Ομοςπονδύασ  θα πρϋπει  το επόμενο  διϊςτημα να  δώςουν  όλεσ τουσ  

δυνϊμεισ  μϋχρι  και  το τακτικό μασ υνϋδριο τον Ιούνη. 

 

 


