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Το Σάββατο-Κυριακι 17-18 Ιουνίου κακώσ και το Σάββατο 24 Ιουνίου, διεξάχκθκαν οι 
εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτα νεοϊδρυκζντα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάςια) ςτο Περιςτζρι και 
ςτο Κερατςίνι, ςχολεία που προςτικζμενα ςτο αντίςτοιχο του Γζρακα καλφπτουν όλεσ τισ 
περιοχζσ τθσ Αττικισ. Σε προθγοφμενο ΔΤ τθσ Ομοςπονδίασ, αναφερκικαμε ςτον 
απαράδεκτο τρόπο διεξαγωγισ τουσ, που είχε ςαν αποτζλεςμα 34 μακθτζσ ενώ είχαν 
δθλώςει ςυμμετοχι, τελικά να μθν δώςουν τισ εξετάςεισ. Αναφερκικαμε επίςθσ, ςτο 
αίτθμα τθσ Ομοςπονδίασ μασ να δοκοφν εκ νζου οι εξετάςεισ, ι ζςτω να δοκεί θ 
δυνατότθτα ςτα 34 παιδιά να ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ και όςοι επιτφχουν να περάςουν ωσ 
υπεράρικμοι, μιασ και δεν ευκφνονταν οι ίδιοι για τθν μθ πλθροφόρθςι τουσ για τθν θμζρα 
και ώρα διεξαγωγισ των εξετάςεων. 

Τελικά, ςε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Παιδείασ, μασ δθλώκθκε πωσ δεν 
πρόκειται να προκθρυχκοφν νζεσ εξετάςεισ είτε αυτζσ αφοροφςαν το ςφνολο των μακθτών 
είτε μόνο τουσ 34 που δεν μπόρεςαν να ςυμμετάςχουν, λόγω ελλιποφσ πλθροφόρθςθσ. 

αν Ομοςπονδία Γονζων Αττικισ, καταδικάηουμε αυτι τθν ςτάςθ του Τπουργείου 
Παιδείασ, τθν κεωροφμε ανάλγθτθ και ξεκομμζνθ από τθν πραγματικότθτα. Πιςτεφουμε 
πωσ τουλάχιςτον ςτουσ 34 μακθτζσ κα ζπρεπε να δοκεί θ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν 
ςτισ εξετάςεισ και πωσ κανζνα πρόβλθμα δεν κα δθμιουργοφςε θ ςυμμετοχι κάποιων 
υπεράρικμων μακθτών ςτα τμιματα τθσ Α΄ Γυμναςίου από τθ νζα ςχολικι χρονιά.  

Εμείσ, αντίκετα από το Υπουργείο Παιδείασ, πιςτεφουμε πωσ ο Πολιτιςμόσ και ο 
Ακλθτιςμόσ, αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ Παιδείασ κάκε νζου ανκρώπου . Γι αυτό 
και πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα κάκε ςχολείου και μάλιςτα από 
το Δθμοτικό και όχι να δίνονται υπό τφπον επιπλζον μακιματοσ ςε επιλεγμζνα ςχολεία, 
είτε αυτά λζγονται Καλλιτεχνικά ι  Μουςικά είτε Ακλθτικά. Δεν χρειάηονται εξετάςεισ 
προκειμζνου τα παιδιά μασ να αναπτφςςουν ολόπλευρα τθν προςωπικότθτά τουσ και τισ 
ικανότθτζσ τουσ. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, καλοφμε τουσ γονείσ τθσ Αττικισ να 
ςυςπειρωκοφν γφρω από τουσ υλλόγουσ και τισ Ενώςεισ τουσ, διεκδικώντασ τθν 
ολόπλευρθ μόρφωςθ των παιδιών τουσ, μακριά από λογικζσ φροντιςτθριακοφ τφπου, 
όπωσ αυτζσ που διαμορφώνονται για τισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου, με βάςθ τισ 
εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ. 
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