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         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Την Κυριακή 1η Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η Τακτική Απολογιςτική Γενική 
Συνζλευςη (Συνζδριο) τησ ΑΣΓΜΕ με την παρουςία αντιπροςώπων από όλεσ τισ 
Ομοςπονδίεσ που ςυμμετείχαν ςτισ τελευταίεσ αρχαιρεςίεσ τησ (9 Ιουλίου 2017).  

Τισ εργαςίεσ του Συνεδρίου, με άξονα τθν  ειςιγθςθ του Δ.Σ, απαςχόλθςαν 
«όλεσ οι πλευρζσ τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ που διαμορφώνουν το πλαίςιο 
μζςα ςτο οποίο μεγαλώνουν και μορφώνονται τα παιδιά μασ».  

Από όλουσ τουσ αντιπροςϊπουσ που πιραν το λόγο μεταφζρκθκε πλοφςια 
πείρα από τισ δράςεισ των Ομοςπονδιϊν που αφοροφςε 1. ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν 
κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν κενϊν, τθν υποχρθματοδότθςθ, τισ ελλείψεισ ςε 
υλικοτεχνικι υποδομι, τα κτιριακά προβλιματα, τα ςοβαρά προβλιματα και θ 
υποβάκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και 2. εκδθλϊςεισ για τθν Ειδικι 
Αγωγι, τα ναρκωτικά κα.     

 Αναδείχκθκαν επίςθσ ηθτιματα που αφοροφν τα δικαιϊματα γονιϊν και 
μακθτϊν ςτον ελεφκερο χρόνο, θ ανάγκθ για αιςκθτικι και φυςικι αγωγι και θ 
ςτακερι μασ κζςθ ενάντια ςε όλα τα ναρκωτικά με ςυγκεκριμζνο διεκδικθτικό πλαίςιο 
ενάντια ςε κάκε εξάρτθςθ. 

Τονίςτθκε θ ανάγκθ το επόμενο διάςτθμα τθσ κθτείασ του Δ.Σ να αναπτυχκοφν 
ηθτιματα όπωσ θ ςχολικι ςτζγθ, το περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ, οι ςχολικζσ εκδρομζσ 
μζςα από θμερίδεσ και εκδθλϊςεισ, να εντακεί θ δράςθ με κινιματα ειρινθσ και 
πρωτοβουλίεσ ϊςτε  να  αναδειχκοφν οι πραγματικζσ αιτίεσ, οι επιπτϊςεισ και οι 
ςυνζπειεσ των πολζμων και ταυτόχρονα να ενιςχυκεί το μζτωπο ενάντια ςτο 
ρατςιςμό, τθν ξενοφοβία και το φαςιςμό. 

Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ κα ξεκινιςουν οι αρχαιρεςίεσ ςτισ 
Οργανϊςεισ Γονζων για τθν ανάδειξθ των νζων οργάνων τουσ, τονίςτθκε ότι είναι 
ιδιαίτερθ θ ανάγκθ ωσ φορείσ των γονιϊν να οργανϊςουμε τθ διεκδικθτικι, ακλθτικι, 
μορφωτικι και πολιτιςτικι παρζμβαςθ μασ, να αγωνιςτοφμε για το δικαίωμα όλων 
των παιδιϊν ςτθν ολόπλευρθ ποιοτικι μόρφωςθ και να υπεραςπιςτοφμε τον 
αποκλειςτικά δθμόςιο και δωρεάν χαρακτιρα τθσ Εκπαίδευςθσ.      

Απαιτείται και είναι επιτακτικι ανάγκθ «να δώςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ 
ώςτε να πετφχουμε  τθ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι διότι θ ςυμμετοχι μασ μαηί 
με τθν ενίςχυςθ τθσ δράςθσ μασ είναι τα μόνα ςτοιχεία που μποροφν να 
εξαςφαλίςουν  και να εγγυθκοφν τθ ςυνζχιςθ των διεκδικιςεων μασ και των 
δίκαιων αιτθμάτων μασ». 

Τζλοσ ςτο ςυνζδριο μοιράςτθκε ςτουσ αντιπροςϊπουσ το «Αλφαβθτάρι – 
Οδθγόσ» - αναρτθμζνο και ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.asgme.gr - που ευελπιςτοφμε να 
ςυμβάλλει ςτθν ενθμζρωςθ για τισ διαδικαςίεσ και τθ λειτουργία των Οργανϊςεων 
Γονζων.   
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