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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

        10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

Τθν Κυριακι 9 Ιουλίου  2017 πραγματοποιικθκε το Εκλογοαπολογιςτικό 

Συνζδριο ςτθν Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ).  

Στισ εκλογζσ ςυμμετείχαν 5 Ομοςπονδίεσ (Περιφζρειασ Αττικισ, Κ. 

Μακεδονίασ, Κριτθσ, Δυτικισ Ελλάδασ, Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ)  με 97 

αντιπροςϊπουσ. Οι παραπάνω Ομοςπονδίεσ εκπροςωποφν 146.647 μακθτζσ.  

Ψιφιςαν 86 αντιπρόςωποι και ζλαβαν  

1.   Δθμοκρατικι Ενότθτα Γονζων 49 ψιφουσ και 10 ζδρεσ (54 ψιφουσ και 9 ζδρεσ 

το 2015),  

2.   Αγωνιςτικι Παρζμβαςθ Γονζων 11 ψιφουσ και 2 ζδρεσ (24 ψιφουσ και 4 ζδρεσ 

το 2015),  

3.  Κινθματικι Πρωτοβουλία Γονζων 7 ψιφουσ και 1 ζδρα (δεν ςυμμετείχε το 

2015)  

4.   Ενωτικό Ψθφοδζλτιο Γονζων 6 ψιφουσ και 1 ζδρα (16 ψιφουσ και 2 ζδρεσ το 

2015), 

5.   Μαχθτζσ 5 ψιφουσ και 1 ζδρα (δεν ςυμμετείχαν το 2015),  

6.  Ανυπότακτοι Γονείσ 4 ψιφουσ και καμία ζδρα (4 ψιφουσ και καμία ζδρα το 

2015) και  

7.   Γονείσ 3 ψιφουσ και καμία ζδρα (δεν ςυμμετείχαν το 2015),   

επίςθσ υπιρξε 1 άκυρο.  

 

Πραγματοποιικθκαν πολλζσ τοποκετιςεισ (ομιλίεσ) όπου το περιεχόμενό 

τουσ επικεντρϊκθκε και ανζδειξε τα ςοβαρά διαχρονικά προβλιματα που 

αντιμετωπίηουμε γονείσ και μακθτζσ ςτθν Εκπαίδευςθ γενικότερα.  Οι 

αντιπρόςωποι με ςυντριπτικι πλειοψθφία υπερψιφιςαν τθν ειςιγθςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Οι αποφάςεισ του Συνεδρίου κινικθκαν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αγωνιςτικισ και 

ςυλλογικισ διεκδίκθςθσ των ςφγχρονων μορφωτικϊν δικαιωμάτων των παιδιϊν 

μασ.  Επαναβεβαίωςαν τθν ανάγκθ να μθν ςυμβιβαςτοφμε και να μθν 

παραιτθκοφμε από τον αγϊνα για μια ηωι με δικαιϊματα, για μόνιμθ και ςτακερι 



δουλειά για όλουσ, για να ζχουν όλα τα παιδιά αποκλειςτικά Δθμόςια και Δωρεάν 

Παιδεία.          

Η διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ 

ενίςχυςθσ τθσ δράςθσ μασ ςτθν κατεφκυνςθ αντίκεςθσ ςτθν αντιλαϊκι 

εκπαιδευτικι πολιτικι βάηοντασ ςτο επίκεντρο τα ουςιαςτικά προβλιματα τα 

οποία κακορίηουν ςυνολικά το μζλλον των παιδιών μασ αλλά και τθ διεκδίκθςθ 

των  ςφγχρονων μορφωτικών αναγκών τουσ. 


