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         Νοέμβριος 2017 

                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Δ.Σ τθσ Ανώτατθσ Συνομοςπονδίασ Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) 
ςε ςυνεδρίαςθ του, αρχζσ Νοεμβρίου, ςυηιτθςε διεξοδικά τθν κατάςταςθ που 
επικρατεί ςιμερα ςτθν Παιδεία, τόςο για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα 
ςχολεία και γενικότερα θ εκπαίδευςθ όςο και τθν δραςτθριότθτα των υποκείμενων 
οργάνων του γονεϊκοφ κινιματοσ.  

 
Σε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ ςτα ςχολεία : 
 

Τα μθνφματα που ζρχονται απ’ όλεσ τισ γωνιζσ τθσ Ελλάδασ διαψεφδουν 
κατθγορθματικά τθν κυβζρνθςθ για τθν «κανονικότθτα» που επαγγζλλεται. 
Παραμζνουν τα ςοβαρά και οξυμζνα προβλιματα με τα εκπαιδευτικά κενά, τισ 
ςοβαρζσ ελλείψεισ εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ για τουσ  μακθτζσ που χρίηουν 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ, τθσ υποχρθματοδότθςθσ, των ολοιμερων που δεν 
λειτουργοφν κακόλου ι υπολειτουργοφν, τθσ μθ δθμιουργίασ τμθμάτων υποδοχισ 
για τα προςφυγόπουλα και όλα τα άλλα που ζχουμε επανειλθμμζνα καταγγείλει 
αλλά θ κυβζρνθςθ κωφεφει. 
 
Συνάδελφοι γονείσ, 
 

Δεν  είναι μόνο το γεγονόσ ότι θ κυβζρνθςθ ςυνεχίηει τθν προςπάκεια τθσ να 
διαςτρεβλϊνει τθν κατάςταςθ και  να παρουςιάηει μια εικόνα πλαςματικι από 
αυτι τθν οποία βιϊνουμε κακθμερινά ςαν γονείσ ςτα ςχολεία των παιδιϊν μασ 
αλλά: 

 Με τθν αντιλαϊκι πολιτικι τθσ ςτθν Παιδεία ςτερεί το δικαίωμα, 
κακολικά ςτθ μόρφωςθ. Ζχουμε χορτάςει λόγια για “δθμόςια παιδεία” 
ενϊ θ πραγματικότθτα λζει ότι θ παιδεία γίνεται εμπόρευμα. Αυτι θ 
κατάςταςθ δθμιουργεί ςχολεία και μακθτζσ πολλϊν ταχυτιτων. Τελικά 
τθ μόρφωςι των παιδιϊν μασ κακορίηει θ τςζπθ μασ ι θ τφχθ....  

 Από τθ μια επικαλείται ςυνεχϊσ ότι  «λεφτά δεν υπάρχουν για τθν 
Παιδεία» και αφινει τα ςχολεία να υπολειτουργοφν και από άλλθ 
δαπανά 2,4 δισ. ευρϊ για ΝΑΤΟικζσ ανάγκεσ  

 Από τθν μια «πουλά» ανκρωπιά και από τθν άλλθ δεν προχωρά τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία για τα προςφυγόπουλα. Οι τάξεισ υποδοχισ 
που ζχει δθμιουργιςει ακόμα και ςιμερα είναι πολφ λιγότερεσ από 
αυτζσ που απαιτοφνται.  
 



Κρατάμε πολφτιμθ πείρα και ςυνεχίηουμε πιο δυναμικά! 
 

Σε πανελλαδικι κλίμακα ζγιναν Διοικθτικά Συμβοφλια, Γενικζσ Συνελεφςεισ 
και ςυςκζψεισ από  Συλλόγουσ Γονζων, Ενϊςεισ, Ομοςπονδίεσ και  υπιρξαν 
δεκάδεσ κινθτοποιιςεισ ςε Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ κακϊσ επίςθσ και ςτο Υπουργείο Παιδείασ για τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν τα ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

Υπάρχουν χιλιάδεσ γονείσ που αγωνίηονται και αντιςτζκονται ςτθν 
ςυνεχιηόμενθ αντιλαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι και τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ που 
υιοκετεί και εφαρμόηει τα αντιεκπαιδευτικά μζτρα των μνθμονίων, τισ 
κατευκφνςεισ του ΟΟΣΑ και τισ «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» τθσ Ε.Ε για τθν Παιδεία. 

Ο δρόμοσ του αγϊνα, είναι απαιτθτικόσ, κζλει οργάνωςθ αλλά είναι ο μόνοσ 
που μπορεί να δϊςει κατακτιςεισ, ζςτω και μικρζσ ςτθν αρχι. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα από τζτοιεσ κατακτιςεισ ςε ςχολεία και Ενϊςεισ.  
 
Συνάδελφοι γονείσ, 
  
 Όςο εντείνεται θ αντιλαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι και υπάρχουν ςυλλογικζσ 
αντιδράςεισ τόςο κα αυξάνει και θ επίκεςθ ςτο οργανωμζνο γονεϊκό κίνθμα (δείτε 
δθλϊςεισ Υπουργοφ Παιδείασ για τθν ςτιριξθ των μακθτϊν που διαδθλϊνουν). 
 Όςο προχωράει θ αποκζντρωςθ, θ αυτονομία και θ αυτοαξιολόγθςθ των 
ςχολικϊν μονάδων τόςο κα προςπακοφν να βάλουν ςτο περικϊριο τισ οργανϊςεισ 
γονζων που υπεραςπίηονται το δθμόςιο χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ και παλεφουν 
για να λυκοφν τα άμεςα και οξυμζνα προβλιματα.  
 Όςο τα προβλιματα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αυξάνονται και υπάρχουν 
ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τόςο κα 
επιδιϊκουν οι ςφλλογοι γονζων να περιοριςτοφν ςε πάρτυ και μπαηάρ και να 
βάηουν το χζρι ςτθν τςζπθ για να πλθρϊςουν τισ ελλείψεισ.  
 
Αγαπθτοί γονείσ, μζλθ όλων των Οργανώςεων Γονζων, 
  

Ωσ ΑΣΓΜΕ ζχουμε επεξεργαςτεί και αναλφςει τισ κζςεισ μασ για το ςχολείο 
που ζχουμε, τι ςχολείο κζλουμε και αυτό που ετοιμάηουν. Κάκε μζρα που περνάει 
επιβεβαιϊνονται οι εκτιμιςεισ μασ για τθ ςτόχευςθ και τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ 
που δεν είναι άλλθ από τθν περαιτζρω εμπορευματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Είμαςτε αποφαςιςμζνοι να ςυνεχίςουμε τον πολφμορφο αγϊνα μασ που 
πολλζσ φορζσ ζχει αποτρζψει τθν εφαρμογι αντιλαϊκϊν αποφάςεων, ζχει 
αποςπάςει μικρζσ και μεγάλεσ κατακτιςεισ και ζχει φζρει αποτελζςματα που χωρίσ 
τθν ςυλλογικι προςπάκεια δεν κα είχαμε. 

Η Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) καλεί 
όλουσ τουσ γονείσ να ςυςπειρωκοφν ςτουσ Συλλόγουσ Γονζων, να μθν κάνουν 
οφτε βιμα πίςω από τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τουσ, να ςθκώςουν το ανάςτθμα τουσ 
και να διεκδικιςουν όςα τα παιδιά τουσ και οι ίδιοι ςτεροφνται.   

        
  

    ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ! 


