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ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ (ΤΝΕΔΡΙΟ) 1 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018 

 

   ΕΙΗΓΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

υνάδελφοι-ςςεσ, 

 Εκ μζρουσ του Δ τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Γονζων μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΓΜΕ), 

ςασ καλωςορίηουμε ςτο ετιςιο απολογιςτικό ςυνζδριο μασ. 

 

 Ωσ ΑΓΜΕ πάντα μασ απαςχολοφςαν και μασ απαςχολοφν όλεσ οι πλευρζσ τθσ πολιτικισ 

και κοινωνικισ ηωισ που διαμορφϊνουν το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο μεγαλϊνουμε τα παιδιά 

μασ. Είτε πρόκειται για τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα, ωσ εργαηόμενοι, 

υποαπαςχολοφμενοι ι άνεργοι γονείσ, είτε πρόκειται για τον τρόπο ηωισ που μασ επιβάλλεται 

αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κζλουμε και αξίηουμε να ηοφμε εμείσ και τα παιδιά μασ, θ 

ΑΓΜΕ οφείλει να ζχει και ζχει άποψθ. Θ διεκδίκθςθ ελεφκερου και ποιοτικοφ χρόνου με 

ιςότιμθ πρόςβαςθ για όλουσ ςτον ακλθτιςμό, τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό, που δίνουν το 

οξυγόνο μζςα ςτο οποίο αναπτφςςονται υγιείσ προςωπικότθτεσ μακριά από κάκε μορφισ 

εξαρτιςεισ αλλά και υγιείσ ςχζςεισ μζςα ςτθν οικογζνεια, αποτελεί ακόμα ζνα πεδίο δράςθσ και 

διεκδίκθςθσ για τθν ΑΓΜΕ. Ο φόβοσ, θ αναςφάλεια, το μίςοσ που αν ειςχωριςουν ςτισ ψυχζσ 

των παιδιϊν τισ δθλθτθριάηουν ανεπανόρκωτα, μασ βρίςκουν επίςθσ απζναντί τουσ και γι’ αυτό, 

ωσ ΑΓΜΕ παλεφουμε για ζναν κόςμο ειρινθσ μακριά από τον φόβο του πολζμου, από τθν 

αναςφάλεια των ςυνεπειϊν των διεκνϊν ιμπεριαλιςτικϊν παιχνιδιϊν και από το μίςοσ για το 

«διαφορετικό». Όλα όςα προαναφζρκθκαν ςυνδζονται και εξαρτϊνται με το δικαίωμα ςτθν 

ολόπλευρθ και ποιοτικι μόρφωςθ των παιδιϊν μασ. Μια μόρφωςθ που κα ςτθρίηεται ςτθ 

γνϊςθ γιατί μόνο θ γνϊςθ μπορεί να διαμορφϊςει ακζραιεσ και ιςορροπθμζνεσ 

προςωπικότθτεσ.  

 

1. Θζλουμε ςτακερι δουλειά με δικαιϊματα. Να ηοφμε με αξιοπρζπεια με τθ δουλειά μασ. 

 

Όλοι εμείσ οι γονείσ… εργαηόμενοι, αυτοαπαςχολοφμενοι, άνεργοι, που δίνουμε 
κακθμερινά μάχθ, για να εξαςφαλίςουμε ςτα παιδιά μασ ότι καλφτερο μποροφμε, βλζπουμε να 
ορκϊνεται μπροςτά μασ ζνασ τοίχοσ που απειλεί το παρόν και το μζλλον των οικογενειϊν μασ. 
Ανάμεςα μασ βρίςκονται οικογζνειεσ με γονείσ ανζργουσ, με κακοπλθρωμζνουσ ι απλιρωτουσ 
εργαηόμενουσ, μικροεπαγγελματίεσ  ςτα όρια τθσ πτϊχευςθσ, που τα ψίχουλα των επιδομάτων 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ δεν κα γεμίςουν το πιάτο ςτο τραπζηι. Χρόνια τϊρα πλθρϊνουμε μια 
κρίςθ για τθν οποία δεν ζχουμε ευκφνθ. Αυξάνει θ φτϊχεια, ο υποςιτιςμόσ, θ ςφγχρονθ 
αμορφωςιά, θ περικωριοποίθςθ των νζων, παρότι ο πλοφτοσ και τα υλικά αγακά αφκονοφν, 
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παρότι θ τεχνολογία και θ επιςτιμθ καλπάηει. Θ περιβόθτθ «ανάπτυξθ» χτίηεται πάνω ςε 
τςακιςμζνα δικαιϊματα, πάνω ςε ςχολεία ερείπια, πάνω ςτθν παιδικι εργαςία και τθ ςχολικι 
διαρροι.  

υνεχίηουμε εμείσ να βάηουμε βακιά το χζρι ςτθ τςζπθ για τα βαςικά.  Από το να 
ςυντθροφμε τα  ςχολεία ωσ και ν’ αναηθτοφμε χορθγοφσ και δικεν φιλάνκρωπουσ. Ελπίηοντασ 
ότι ζτςι κα προςφζρουμε ζνα καλφτερο μζλλον ςτα παιδιά μασ. 

Θ κρίςθ απλϊσ επιτάχυνε αυτζσ τισ αλλαγζσ  που τςακίηουν, μιςκοφσ, αςφάλεια, 

ςυντάξεισ,  τθν πλιρθ απαςχόλθςθ και το ςτακερό χρόνο εργαςίασ. Σα μζτρα που λιφκθκαν τα 

τελευταία χρόνια προςτζκθκαν ςε αυτά που είχαν εφαρμοςτεί προ κρίςθσ και ςτο ςφνολό τουσ 

«ιρκαν για να μείνουν» με γνϊμονα τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του κεφαλαίου, τθ ςτιριξθ 

και ανάκαμψθ τθσ κερδοφορίασ του. Γι' αυτό και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ΤΡΛΗΑ - ΑΝΕΛ δεν 

πείραξε οφτε «τρίχα» από τα μζτρα που ζλαβαν οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ τθσ Νζασ 

Δθμοκρατίασ και του ΠΑΟΚ, αντικζτωσ εμπλουτίηει ςυνεχϊσ το αντεργατικό οπλοςτάςιο με νζα 

μζτρα (Αςφαλιςτικό, Εργαςιακά, ςυνδικαλιςτικι δράςθ κ.ά.). 

τον εργαςιακό μεςαίωνα που ηοφμε   κυριαρχοφν οι ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ ςτο 
ςφνολο των προςλιψεων, υπάρχει από τθ μια ςθμαντικι άνοδοσ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ ςτο 
ςφνολο τθσ απαςχόλθςθσ αλλά και εξαντλθτικά ωράρια από τθν άλλθ, τα μεροκάματα  είναι 
πολφ χαμθλά και ζχουμε κατρακφλα των μιςκϊν. Σαυτόχρονα ζχουμε μείωςθ του εργατικοφ 
δυναμικοφ και ςυνολικά του ικανοφ προσ εργαςία πλθκυςμοφ και μεγάλο ποςοςτό ανεργίασ. 
Επίςθσ υπάρχει διαρκισ αφξθςθ των ςυμβάςεων οριςμζνου χρόνου, με άλλα λόγια τθσ 
προςωρινισ απαςχόλθςθσ. Ζχουμε κατάργθςθ των περιςςότερων κλαδικϊν υλλογικϊν 
υμβάςεων Εργαςίασ. Οι εργοδότεσ μποροφν να μασ απαςχολοφν, όπωσ και όςο κζλουν, να 
απολφουν όποτε κζλουν, να πλθρϊνουν όποτε κζλουν και όςο κζλουν. Και κατά απαίτθςθ τουσ 
θ Κυβζρνθςθ δεν διςτάηει να προχωριςει ςε περιοριςμό και απαγόρευςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ 
δράςθσ, να βάλει γφψο κυριολεκτικά ςτο εργατικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, να καταργιςει  ό, τι 
ζχει απομείνει κάτω από τουσ αγϊνεσ, ςτθν Τγεία, τισ κοινωνικζσ παροχζσ, τθν Παιδεία. 
Σαυτόχρονα, μασ κοροϊδεφει αναμαςϊντασ τα περί δυνατοτιτων που ενζχει θ ςυνεργατικι 
οικονομία και του οφζλουσ που τάχα κα προκφψει για τουσ ίδιουσ αν αυξθκοφν οι δθμόςιεσ και 
ιδιωτικζσ επενδφςεισ. Αναγορεφει το δθλθτιριο του "κοινωνικοφ εταιριςμοφ" ςε παράγοντα 
προςταςίασ των εργαηομζνων, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα καταργεί τθ δουλειά με δικαιϊματα, 
προσ όφελοσ τθσ εργοδοςίασ.   

ιμερα κα μποροφςαμε να ηοφμε  και να δουλεφουμε με βάςθ τισ τεράςτιεσ δυνατότθτεσ 

τθσ επιςτιμθσ, τθσ ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν μζςων και ο πλοφτοσ που παράγεται να 

καλφπτει τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ.  Όμωσ όλα ςχεδιάηονται όχι με  κριτιριο τθν ευθμερία των 

πολλϊν που δουλεφουν και υποφζρουν αλλά τθν ευθμερία των κερδϊν των λίγων. 

Κι είναι αυταπάτθ αν νομίηουμε πωσ ο αγϊνασ μασ  για τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ, ακόμθ κι αν ζχει νίκεσ, αρκεί. Πρζπει να ςυνδυαςτεί και με τον αγϊνα για δουλειά 
με δικαιϊματα.  Μόνο τότε, υπάρχει ελπίδα,  το μζλλον των παιδιϊν μασ να είναι καλφτερο από 
τθ ςκλθρι πραγματικότθτα και τθν εργαςιακι ηοφγκλα που βιϊνουμε εμείσ ςιμερα. Πρζπει να 
καταλάβουμε ότι όταν εμείσ δεχόμαςτε και ανεχόμαςτε να δουλεφουμε με τςακιςμζνα 
δικαιϊματα και χωρίσ να διεκδικοφμε, τθν ίδια ϊρα «υπογράφουμε τθν «ςφμβαςθ εργαςίασ»  
των παιδιϊν μασ και μάλιςτα με χειρότερουσ όρουσ… 
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2. Θζλουμε  δθμιουργικό  ελεφκερο  χρόνο. Διεκδικοφμε  το δικαίωμα  μασ  για  δωρεάν  
άκλθςθ, τζχνθ, πολιτιςμό. 

 
Για  εμάσ  τουσ  γονείσ  το ηιτθμα ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ηιτθμα – κλειδί.  Και  αυτό  

γιατί     κακθμερινά  βιϊνουμε  τθν ολοζνα  και  μεγαλφτερθ  ζλλειψθ ελευκζρου  χρόνου  από  
πλευρά  μασ  και  από  τθν άλλθ  κάνουμε  τεράςτια  προςπάκεια  να  καλφψουμε  το  λιγοςτό  
ελεφκερο  χρόνο  των παιδιϊν  μασ  με  δραςτθριότθτζσ που κακολικά  πλζον  τισ  πλθρϊνουμε  
και  πολλζσ  φόρεσ τισ  χρυςοπλθρϊνουμε. Θ διεκδίκθςθ ελεφκερου χρόνου για δθμιουργία 
αποτελεί όρο για τθν ολόπλευρθ μόρφωςθ μιασ δθμιουργικισ προςωπικότθτασ, και ςυνδζεται 
με τθν ανάπτυξθ δωρεάν πολιτιςμοφ και του μαηικοφ ακλθτιςμοφ, τθν ανκρϊπινθ ηωι ςε ζνα 
ανκρϊπινο περιβάλλον και γενικότερα τθν ενεργθτικι ςτάςθ ηωισ. 

Αυτιν τθν ςτιγμι κακθμερινά δθμιουργοφνται νζα ιδιωτικά κζντρα και δομζσ πολιτιςμοφ 
αλλά και  όςα  λειτουργοφν  υπό  τθν αιγίδα   των  Διμων  ζχουν και  τθν αντίςτοιχθ  οικονομικι 
ςυμμζτοχθ  με  πολλζσ  ελλείψεισ, δεν καλφπτουν το ςφνολο των  δραςτθριοτιτων, 
περιοριςμζνο αρικμό τμθμάτων, ςυγκεκριμζνο  πρόγραμμα  όπου δεν μπορεί να  καλφψει  το  
ςφνολο των αναγκϊν. 

Αυτό  που  ζχουμε  ανάγκθ  ςιμερα  και  γονείσ  και μακθτζσ  και  το  διεκδικοφμε  είναι 
κζντρα καλλιτεχνικισ αγωγισ και δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ διμουσ, με κρατικι 
χρθματοδότθςθ και επιςτθμονικι ςτιριξθ, δωρεάν για όλουσ  που κζλουν να αςχολθκοφν ι να 
εκπαιδευτοφν ςε όργανα, ςτο τραγοφδι και άλλεσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Ζχουμε  
ανάγκθ και διεκδικοφμε ουςιαςτικι αφξθςθ των κρατικϊν πόρων και αξιοποίθςι τουσ με τρόπο 
που να δίνει ϊκθςθ ςτισ δθμιουργικζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν μασ. Σθν ανάπτυξθ τθσ 
εραςιτεχνικισ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ, που  να αγκαλιάηει 
φορείσ, ςυλλόγουσ και  να αναπτφςςει πολφμορφθ δράςθ . 

Διεκδικοφμε τθν αναβάκμιςθ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ και τθσ Καλλιτεχνικισ Παιδείασ ςτθν 
Εκπαίδευςθ, που κα διαπερνά όλθ τθ λειτουργία και το περιεχόμενο του ςχολείου και δε κα 
περιορίηεται ςτθ διδαςκαλία κάποιων καλλιτεχνικϊν μακθμάτων από ειδικοφσ. Να γίνει 
ουςιαςτικό ςτοιχείο του προγράμματοσ και όλθσ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου θ Αιςκθτικι 
Αγωγι των μακθτϊν ςαν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ αρμονικισ ανάπτυξθσ των ικανοτιτων και 
του ψυχιςμοφ τουσ, τθσ ολόπλευρθσ ςυγκρότθςθσ τθσ κοινωνικισ προςωπικότθτάσ τουσ. Θ 
Αιςκθτικι Αγωγι ςτο ςχολείο οφείλει να αναπτφςςει αιςκθτικό κριτιριο ςτουσ μακθτζσ, με τθν 
καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του μζτρου, τθσ αρμονίασ, τθσ απλότθτασ, του ςεβαςμοφ τθσ φφςθσ 
και του περιβάλλοντοσ μζςα από τθν επαφι με το πολιτιςμό και τον πλοφτο τθσ παγκόςμιασ 
τζχνθσ. Οφείλει ακόμα να βοθκά τουσ μακθτζσ να ξεχωρίηουν το πραγματικά ωραίο τθσ εποχισ, 
να πλουτίηει το ςυναιςκθματικό τουσ κόςμο ϊςτε να μποροφν να ςυγκινοφνται και να 
παρακινοφνται ςε μια δθμιουργικι ςτάςθ ηωισ. 

Επίςθσ διεκδικοφμε τθν προςταςία των ελεφκερων χϊρων και τθν κατάκτθςθ νζων. Σθν 
αξιοποίθςι τουσ για πράςινο και λειτουργίεσ που ενιςχφουν τθ ςυλλογικι κοινωνικι 
δραςτθριότθτα και, γενικότερα, βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ. 

O Ακλθτιςμόσ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ, ιδιαίτερα για τουσ μακθτζσ, ϊςτε να 
διαμορφϊνουν όςο γίνεται ολοκλθρωμζνθ κοινωνικι προςωπικότθτα, καλλιεργϊντασ και 
αναπτφςςοντασ τθ ςυλλογικότθτα, τθν αγωνιςτικότθτα και τθν πεικαρχία ςε κανόνεσ και 
κοινωνικζσ αξίεσ.  

Παρά το γεγονόσ ότι οι ανάγκεσ για άκλθςθ αυξάνονται χρόνο με το χρόνο αλματωδϊσ 
και λόγω των ςυνκθκϊν ηωισ, ιδιαίτερα ςτισ μεγαλουπόλεισ, μειϊνονται ουςιαςτικά και αυτζσ 
οι υποτυπϊδεισ κρατικζσ παροχζσ. Γιγαντϊνεται ο ιδιωτικόσ τομζασ, όπωσ τα ιδιωτικά 
γυμναςτιρια, οι πιςίνεσ, τα γιπεδα 5Χ5, τα κλαμπ κλπ 
Πιςτεφουμε ςτθν ευρφτερθ αξία τθσ Φυςικισ Αγωγισ και του Ακλθτιςμοφ, που βοθκοφν τον 
μακθτι να ενταχκεί ςτθν κοινωνία, να δουλεφει ςυλλογικά, να ζχει ςτόχουσ, να αντιμετωπίηει τα 



4 
 

προβλιματά του. Σο πρότυπο του ακλθτιςμοφ, ωσ κοινωνικι λειτουργία και λαϊκό δικαίωμα, 
είναι πράξθ φυςικισ υγείασ, παιδείασ, αυτογνωςίασ, ομαδικότθτασ, αλλθλεγγφθσ, άμιλλασ, 
ειρινθσ και προόδου. 
 

Παλεφουμε  για : 

 

 Σθ διαμόρφωςθ ενιαίου ςυςτιματοσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ, 
βαςιςμζνου ςε επιςτθμονικζσ ζρευνεσ για τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ανάπτυξθσ των νζων. 

 Οργανωμζνθ προςχολικι αγωγι με βάςθ το ακλθτικό παιχνίδι. Ανάλογθ διαμόρφωςθ 
των παιδικϊν χαρϊν και των παιδότοπων, κακϊσ και διοριςμό των απαιτοφμενων 
κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ. 

 Για κάκε φάςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςωματικισ ανάπτυξθσ και 
ςυναιςκθματικισ ωρίμανςθσ των νζων, τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ ενόσ 
προγράμματοσ, που να ανταποκρίνεται ς' αυτζσ τισ ανάγκεσ (διοριςμόσ κακθγθτϊν 
Φυςικισ Αγωγισ, διαμόρφωςθ ςχολικϊν χϊρων, αικουςϊν γυμναςτικισ, προαφλιων 
χϊρων, διάκεςθ εποπτικοφ υλικοφ), κακϊσ και κεςμοκζτθςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων ςε 
τακτά διαςτιματα. 

 Σθν οργάνωςθ ειδικϊν προγραμμάτων για παιδιά με ςωματικά προβλιματα και 
προβλιματα υγείασ. 

 Κακιζρωςθ κάρτασ υγείασ πλιρωσ ενθμερωμζνθσ και κάρτασ εξζλιξθσ για κάκε μακθτι. 

 
3. Τπεραςπιηόμαςτε τθν ειρινθ, ενάντια ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ, τουσ άδικουσ 
πολζμουσ, τον εκνικιςμό και τον ρατςιςμό.  

 

“…Κ’ ζνα ςτθλϊνει κι αναςταίνει 
τό να βαςίλειο τθσ Δουλειάσ, 
(Ειρινθ! Ειρινθ!) το βαςίλειο 
τθσ Πανανκρϊπινθσ Φιλιάσ.” 

 

Ζτςι τελειϊνει ζνα από τα πιο γνωςτά ποιιματα του Κϊςτα Βάρναλθ, ο Οδθγθτισ. Και 
πράγματι, μζςα ςε 4 ςτίχουσ ο Βάρναλθσ, ςυμπυκνϊνει τισ προςδοκίεσ μασ για μια ευτυχιςμζνθ 
ηωι, κζτοντασ μία και μοναδικι βαςικι προχπόκεςθ. Σθν Ειρινθ. 

ε ζναν ειρθνικό κόςμο, ο Ζλλθνασ εργαηόμενοσ όχι μόνο δεν κα ζχει να χωρίςει τίποτα 
με τον Σοφρκο ι τον φριο ομόλογό του, αλλά αντίκετα κα ςυνεργάηεται μαηί του για τθν 
παραπζρα ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ επιςτιμθσ, κζτοντασ τεσ ςτθν υπθρεςία τουσ, 
γιατρεφοντασ αρρϊςτιεσ, εκμεταλλευόμενοσ τισ μθχανζσ για μείωςθ του εργάςιμου χρόνου και 
αφξθςθ του δθμιουργικοφ ελεφκερου και ςυντάξιμου. Κα μπορεί να ηει ςτον τόπο που επιλζγει, 
κανζνασ δεν κα τον διϊχνει από τθν πατρίδα του. Κα μεγαλϊνει τα παιδιά του, μακαίνοντάσ τα 
να μθν διακρίνουν το χρϊμα του δζρματοσ ςε άλλα ςυνομιλικά τουσ, παρά μόνο το όνομά τουσ. 
Δεν κα υπάρχουν μιςκοφόροι ςτρατιϊτεσ που κα ταξιδεφουν χιλιάδεσ χιλιόμετρα μακριά από 
το ςπίτι τουσ για να επιβάλλουν το δίκιο του ιςχυροφ. Οι μόνεσ γνωςτζσ “παράπλευρεσ 
απϊλειεσ” κα είναι αυτζσ που ζφυγαν από τθν ηωι από ατφχθμα και όχι από “ζξυπνεσ βόμβεσ”.  

Ζναν τζτοιο κόςμο ονειρευόμαςτε και κζλουμε να ηιςουμε κι εμείσ και τα παιδιά μασ. Σι 
ζχουμε όμωσ; 

Ζχουμε ζναν κόςμο όπου ο ιμπεριαλιςμόσ, ολοζνα αποκραςυνόμενοσ, δεν λογαριάηει 
τίποτα μπροςτά ςτο κζρδοσ. Όπου θ ανκρϊπινθ ηωι του μεν “εχκροφ” δεν μετράει κακόλου, 
του δε “ςφμμαχου” αποτιμάται ςε μερικζσ εκατοντάδεσ δολάρια. Όπου οι δολοφονίεσ αμάχων 
ακόμα και παιδιϊν, ςερβίρονται από τα ΜΜΕ ςαν βίντεο γκζιμ προςπακϊντασ να εκίςουν τα 
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μάτια μασ και τθν ψυχι μασ ςε αυτζσ ςαν κάτι το κακθμερινό, ςαν κάτι που απλά γίνεται 
“αλλοφ”. 

Ζχουμε ζναν κόςμο όπου το ΝΑΣΟ, θ κατεξοχιν πολεμικι μθχανι του προθγοφμενου και 
του τρζχοντα αιϊνα, προςκαλείται από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΛΗΑ-ΑΝΕΛ με το πρόςχθμα τθσ 
ςτακερότθτασ ςτο Αιγαίο να περιδιαβαίνει ανενόχλθτθ με τα πολεμικά τθσ πλοία και 
αεροπλάνα ςτθν περιοχι μασ, ενϊ τθσ παρζχονται όλεσ οι ηθτοφμενεσ “διευκολφνςεισ” για να 
αιματοκυλάει τον υριακό λαό. Σθν ίδια ϊρα που κακθμερινά ςκοτϊνονται Παλαιςτίνιοι που 
διεκδικοφν το αυτονόθτο, τθν φπαρξθ τθσ πατρίδασ τουσ, θ κυβζρνθςθ ςυνάπτει πολεμικζσ 
ςυμμαχίεσ με το κράτοσ του Λςραιλ, εκπαιδεφοντασ ακόμα και πιλότουσ ςτθν χϊρα μασ. 
Πρόςφατα μάλιςτα, θ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τθν FYROM για το όνομα του γειτονικοφ κράτουσ 
ζγινε κάτω από τθν πίεςθ του ΝΑΣΟ για τθν άμεςθ ζνταξι τθσ ςε αυτό, εμπλζκοντασ ζτςι τον 
ελλθνικό λαό ακόμα περιςςότερο ςτουσ ανταγωνιςμοφσ και τουσ εμπορικοφσ πολζμουσ που 
ζχουν ξεςπάςει. 
.... τον κόςμο που ηοφμε, εκατομμφρια άνκρωποι ηουν ςαν πρόςφυγεσ, διωγμζνοι από τθν 
πατρίδα τουσ.  τθ πατρίδα μασ φιλοξενοφμε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ από αυτοφσ, όπου και πάλι 
μπροςτά ςτο κζρδοσ, αντιμετωπίηονται ςαν άνκρωποι 2θσ κατθγορίασ, χωρίσ εργαςιακά 
δικαιϊματα, ςτριμωγμζνοι ςε γκζτο ι αφθμζνοι ςτα χζρια διάφορων ΜΚΟ και χωρίσ δικαίωμα 
να κατευκυνκοφν ςτον τόπο που κζλουν και που πικανόν να ζχουν ςυγγενείσ. ε αυτό το τοπίο, 
βρίςκουν ζδαφοσ και αναπτφςςονται ρατςιςτικζσ και ξενοφοβικζσ αντιλιψεισ, υποκινοφμενεσ 
από το μακρφ χζρι του ςυςτιματοσ, τθν ναηιςτικι - εγκλθματικι οργάνωςθ τθσ Χ.Α. με 
βακφτερο ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειρθματικϊν ομίλων ςτθν εξεφρεςθ φτθνοφ 
εργατικοφ δυναμικοφ για τθν αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ τουσ. 

Είναι ανάγκθ να δυναμϊςει το αντιπολεμικό - φιλειρθνικό κίνθμα μζςα ςτα ςχολεία, 
εκμεταλλευόμενοι τθν φπαρξθ των προςφυγόπουλων και τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται 
ανάμεςα ςτα παιδιά, απομονϊνοντασ τισ ρατςιςτικζσ - φαςιςτικζσ φωνζσ που ακοφγονται, 
προωκϊντασ τθ ςυνεργαςία όχι μόνο μεταξφ των μακθτϊν αλλά και μεταξφ των γονιϊν τουσ. 

 
4. Δεν είναι ελευκερία να ψάχνεισ τθ φυγι – Θζλουμε τα παιδιά μασ να ονειρεφονται και να 
παλεφουν για τθ ηωι που τουσ αξίηει – Λζμε ΟΧΙ ςε όλα τα ναρκωτικά. 
  

ιμερα, όςο ποτζ άλλοτε, οι αιτίεσ που οδθγοφν ζναν νζο άνκρωπο ςτθ χριςθ 
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν βρίςκονται πιο οξυμζνεσ από ποτζ. ε όλο και μικρότερθ θλικία οι νζοι 
αναγκάηονται να  βιϊςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, τθν επίκεςθ ςτα δικαιϊματά του ςτθ 
μόρφωςθ, τθ δουλειά, τθν ίδια τθ ηωι. Βλζπουν να υψϊνονται περιςςότερα τείχθ ςτουσ 
δρόμουσ που χαράςςουν για να εκπλθρϊςουν τα όνειρα τουσ.  

Κι όμωσ ς’ αυτό το ηοφερό περιβάλλον για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ θ ςθμερινι 
κυβζρνθςθ επιλζγει να ςτείλει τουσ νζουσ: 
 

 ςτο περικϊριο τθσ ατομικισ φυγισ από τα προβλιματα για να μθν τα αντιμετωπίςουν 

ςυλλογικά και οργανωμζνα οι ίδιοι 

 ςτθν «κοπάνα» από τθν ηοφερι πραγματικότθτα για να μθν παλζψουν οι νζοι άνκρωποι 

να αλλάξουν αυτόν τον κόςμο  

 ςτθν μείωςθ των απαιτιςεων που ζχουν οι νζοι άνκρωποι για να μθν διεκδικοφν τισ 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ τουσ  

ϋ αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ κυβζρνθςθ ςτρϊνει το ζδαφοσ τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ κάνναβθσ, 
ακωϊνει ζνα ναρκωτικό, πρωταγωνιςτεί ςτθν προπαγάνδα για τα «ευεργετιματα» τθσ 
κάνναβθσ, τθν βαφτίηει λφςθ για «πάςα νόςο» και για τθν οικονομία (δθλαδι τθν κερδοφορία 
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των μονοπωλίων ςτο χϊρο του φαρμάκου) και ιδρφει Γραφείο Κάνναβθσ ςτο Τπουργείο Τγείασ 
όταν τα περιςςότερα ςχολεία τθσ χϊρασ δεν μποροφν να εξαςφαλίςουν οφτε τα ςτοιχειϊδθ 
υλικά για φαρμακείο πρϊτων βοθκειϊν ι τα ςχολεία ςτον Πειραιά και τον Αγ. Νικόλαο Κριτθσ 
δεν δικαιοφνται Πρόλθψθ αφοφ δεν υπάρχει Κζντρο Πρόλθψθσ ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ.   

ιμερα ςτθ χϊρα μασ αυξάνονται τα ποςοςτά χριςθσ ουςιϊν ςτισ μακθτικζσ θλικίεσ. Θ 
θλικία πρϊτθσ  επαφισ και πειραματιςμοφ με τα ναρκωτικά ξεκινά ςτα 13 ζτθ (ESPAD 2018).  Σα 
ςτοιχεία μαρτυροφν ότι όςο προχωράει θ προπαγάνδα ακϊωςθσ των εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 
αυξάνεται και θ χριςθ τουσ, θ διακεςιμότθτα και θ ευκολία πρόςβαςθσ ςε μια ουςία είναι αυτι 
που μπορεί να αυξιςει και τθ χριςθ τθσ. 

   
Χριςθ ςε μακθτζσ 

 15-16 ετϊν 
ΕΛΛΑΔΑ 

2017 
(ESPAD 
2018) 

ΕΕ 2017 
(ESPAD 
2018) 

Κάνναβθ 9% 16,5% 
MDMA (χάπι ζκςταςθ) 1% 1,8% 

Κοκαΐνθ 1% 2,3% 
Ειςπνεόμενεσ ουςίεσ 12,5% 7,2% 

Αλκοόλ πάνω από 10 φορζσ το 
μινα 

7,6% 12% 

   
 

  

   
   
   

Προγράμματα 
Πρόλθψθσ 

2016 ναρκωτικά Νικοτίνθ / αλκοόλ διαδίκτυο 
% ςε ςφνολο 

 

 μακθτζσ ςχολεία μακθτζσ ςχολεία μακθτζσ ςχολεία μακθτζσ ςχολεία 
Α / βάκμια 974 25 15300 150 2630 61 5,1% 7,1% 
Β / βάκμια 8861 198 3096 109 1933 63 6,3% 18% 

 
Από τα ςτοιχεία του ΕΚΣΕΠΝ, ςτθ χϊρα μασ φαίνεται ότι τθν τελευταία δεκαετία ςτισ 

μακθτικζσ θλικίεσ: 
 

 ζχει μειωκεί θ χριςθ νικοτίνθσ 

 υπάρχει ςτακερότθτα ςε υψθλά επίπεδα με μικρι τάςθ μείωςθσ ςτθ χριςθ αλκοόλ  

 ζχει τριπλαςιαςτεί θ χριςθ κάνναβθσ 

Ωσ ΑΓΜΕ ζγκαιρα ζχουμε ανοίξει αυτό το ηιτθμα, τθσ διάδοςθσ των εξαρτθςιογόνων 
ουςιϊν ςτουσ μακθτζσ και ςωςτά ζχουμε πάρει ξεκάκαρθ κζςθ ενάντια ςε όλα τα ναρκωτικά 
με αποφάςεισ υνεδρίων μασ και αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ με Ομοςπονδίεσ και Ενϊςεισ 
Γονζων.  

’ αυτό το πλαίςιο ςυναντθκικαμε με τουσ εργαηόμενουσ των Κζντρων Πρόλθψθσ για να 
ενθμερωκοφμε για τθν κατάςταςθ τθσ διάδοςθσ ναρκωτικϊν ςτουσ μακθτζσ αλλά και να 
ενιςχφςουμε κεςμικά τουσ αιτιματα που ουςιαςτικά κα ςτθρίξουν τθν Πρόλθψθ μζςα ςτα 
ςχολεία ενάντια ςτισ εξαρτιςεισ από ναρκωτικά, αλκοόλ, διαδίκτυο, τηόγο.    
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Ωσ Οργανωμζνο Κίνθμα Γονζων που αγωνιηόμαςτε για τθ μόρφωςθ και το μζλλον των 
παιδιϊν μασ, λζμε κακαρά: 

 να μθν περάςει θ αποποινικοποίθςθ τθσ κάνναβθσ που βαςίηεται ςτον αντιεπιςτθμονικό 

διαχωριςμό «ςκλθρϊν» και «μαλακϊν» ναρκωτικϊν 

 να δθμιουργθκεί ςτθ χϊρα μασ δθμόςιοσ και δωρεάν Ενιαίοσ Φορζασ Πρόλθψθσ-

Κεραπείασ  –  Επανζνταξθσ  –  Ζρευνασ 

 να ενιςχυκεί ο ρόλοσ των Κζντρων Πρόλθψθσ. Να εφαρμοςτοφν προγράμματα 

εκπαίδευςθσ για τισ εξαρτιςεισ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ βακμίδεσ   

 να εφαρμοςτοφν μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ  

Γονείσ – εκπαιδευτικοί -  μακθτζσ να δείξουμε τθν πόρτα τθσ εξόδου ςε όςουσ μασ 
κζλουν «ςτθν απ ζξω». Ενάντια ςε κάκε εξάρτθςθ – κάνουμε τθν μόνθ ελεφκερθ επιλογι – 
επιλζγουμε το δρόμο του αγϊνα και όχι τθν παραίτθςθ και τθ φυγι.  
 

5. Θζλουμε ολόπλευρθ ποιοτικι μόρφωςθ για τα παιδιά μασ, χωρίσ φραγμοφσ και διακρίςεισ. 

  
 Κακθμερινά ερχόμαςτε ςε επαφι με μια κραυγαλζα αδικία. Θ επιςτθμονικι γνϊςθ 

αναπτφςςεται κι όμωσ αυτι δίνεται ςτα παιδιά μασ με το ςταγονόμετρο.  

 Ενϊ είναι βεβαιωμζνο ότι θ φοίτθςθ των παιδιϊν ςε δομζσ προςχολικισ αγωγισ βοθκά 

τα παιδιά να αναπτυχκοφν, να ξεκινιςουν τθ μακθςιακι  τουσ πορεία από καλφτερθ αφετθρία, 

θ ανάγκθ αυτι δεν ικανοποιείται. Πολλά παιδιά προςχολικισ θλικίασ αποκλείονται, θ 

προςχολικι αγωγι γίνεται εμπόρευμα.  

 ιμερα ζχουν αναπτυχκεί εργαλεία και τεχνικζσ για να εντοπίηονται από τθν πιο μικρι 

θλικία διάφορεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των παιδιϊν. Όμωσ θ λαϊκι 

οικογζνεια κυριολεκτικά αντιμετωπίηει αδιζξοδα, ξεπαραδιάηεται για το αυτονόθτο δικαίωμα να 

ςτθρίξει τα παιδιά τθσ. το όνομα τθσ “ςυμπερίλθψθσ” ςτριμϊχνουν τισ παιδικζσ ψυχζσ ςτα 

γενικά ςχολεία χωρίσ ουςιαςτικι ςτιριξθ.  

 Ενϊ ςιμερα είναι απόλυτθ ανάγκθ οι μακθτζσ να αποκτοφν κριτικι ςκζψθ και γνϊςθ, να 

μακαίνουν να εκφράηονται ςωςτά, να δουλεφουν ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, τα 

ςχολικά βιβλία είναι πρόχειρα, αντιπαιδαγωγικά, περιζχουν ψζματα, άχρθςτεσ πλθροφορίεσ.  

 Αυτό το αντιπαιδαγωγικό και αντιλαϊκό πάηλ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά  απ’ όλεσ τισ 

κυβερνιςεισ που ζχουμε γνωρίςει μζχρι τϊρα.  

 

 θμαδεφουν το μζλλον των παιδιϊν μασ, πετυχαίνουν το ςχολικό παρόν τουσ  

 

 Θ κυβζρνθςθ ΤΡΛΗΑ-ΑΝΕΛ, παίρνοντασ τθ ςκυτάλθ από τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ 

του ΠΑΟΚ και τθσ ΝΔ, ζβαλε τθν παιδεία  ςτο Μνθμόνιο και όλοι οι εκπαιδευτικοί νόμοι που 

ψθφίηει αποτελοφν  προαπαιτοφμενα των αξιολογιςεων για να πλθρϊςει άλλθ μια φορά ο 

λαόσ τθν ανάκαμψθ του κεφαλαίου.  

 Θ υποχρθματοδότθςθ των ςχολείων ςυνεχίηεται. Σα περιςςότερα ψίχουλα που λζει ότι 

δίνει θ κυβζρνθςθ δεν δίνουν οφτε μια ανάςα γιατί θ κατάςταςθ ζχει φτάςει ςτο απροχϊρθτο 

και μόνο μια γενναία αφξθςθ μπορεί να φζρει ουςιαςτικι αναβάκμιςθ ςτθ κακθμερινι 

λειτουργία τουσ. 
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 Οι αντιπαιδαγωγικζσ διπλζσ και τριπλζσ ανακζςεισ των εκπαιδευτικϊν,  θ μόνιμθ 

απουςία εκπαιδευτικϊν από τθν τάξθ, δθμιουργοφν μια  εκρθκτικι κατάςταςθ. Κάκε χαμζνθ 

ϊρα, κάκε μάκθμα που γίνεται από  εκπαιδευτικό που δεν είναι το επιςτθμονικό του 

αντικείμενο, είναι βιμα πίςω, είναι ακάλυπτθ νεανικι ανάγκθ για μόρφωςθ.  

  

“Δεν κρατάμε μικρό καλάθι” για τη μόρφωςη των παιδιών μασ. 

 

 Θ μόρφωςθ είναι ηιτθμα ηωισ! Κζλουμε ζνα ςχολείο που κα μακαίνει  ςτα παιδιά να 

ςκζφτονται και να εκφράηονται λογικά. Να πιςτεφουν ςτθ δφναμθ του ανκρϊπου να γνωρίηει 

και να αλλάηει τον κόςμο. Σθ ηωι του. Δεν κζλουμε ζνα ςχολείο “λίγων και εκλεκτϊν”, δεν μασ 

ταιριάηει ζνα ςχολείο-φροντιςτιριο, ζνα ςχολείο των SOS. 

 Θ γνϊςθ είναι δφναμθ και ανικει ςε όλουσ. Δεν κατακτιζται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ, 

δεν “γκουγκλάρεται”. Θ γνϊςθ απαιτεί ςτζρεο υπόβακρο γενικισ μόρφωςθσ για όλουσ. 

 Γνωρίηουμε καλά ότι τα παιδιά μασ ζχουν ανάγκθ, πζρα από γνϊςθ, να  νιϊςουν, να 

πράξουν, να δθμιουργιςουν.  

 Γι’ αυτό απαιτοφμε ζνα ςχολείο που κα κζτει ςτο επίκεντρο τθν  ολόπλευρθ ανάπτυξθ 
του ανκρϊπου και του νζου, κα αναπτφςςει τθ δυνατότθτα να ακλθκοφν, να αςχολθκοφν με τθν 
τζχνθ, ανεξάρτθτα από το επάγγελμα ι το ταλζντο τουσ.  
 Σα παιδιά μασ είναι πρϊτα απ’ όλα άνκρωποι, μετά μακθτζσ. Γι’ αυτό  παλεφουμε για 

ζνα ςχολείο που επιδιϊκει να αναπτφξει όλεσ τισ  πλευρζσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. Δεν 

ςτερεί από τουσ νζουσ τθν  ποίθςθ, τθ λογοτεχνία γιατί κα γίνουν τεχνίτεσ, γιατί θ φανταςία 

χρειάηεται παντοφ. Δεν ςτερεί από τουσ νζουσ τθν  επιςτθμονικι ιςτορικι γνϊςθ (όπωσ 

προβλζπεται ςτισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ για  το Λφκειο), γιατί χωρίσ ιςτορικι γνϊςθ δεν 

ξζρεισ που πατάσ ςτο ςιμερα και ςτο αφριο.  

 Παράλλθλα, ζχουμε άποψθ και κζςθ για τθν κακθμερινότθτα των ςχολείων μασ, όπωσ 

διαμορφϊνεται από τουσ κυβερνθτικοφσ ςχεδιαςμοφσ. Για μια ςειρά προγράμματα τθσ 

κυβζρνθςθσ όπωσ θ  “τςάντα ςτο ςπίτι” ι τα ‘ςχολικά γεφματα”, ζρχονται ςοβαρζσ ενςτάςεισ 

από γονείσ και εκπαιδευτικοφσ. Σο πρόβλθμα των ςχολικϊν εκδρομϊν είναι ςοβαρότατο και 

αναγκάηει τθ λαϊκι οικογζνεια να βάλει για  άλλθ μια φορά το χζρι ςτθν τςζπθ ενϊ ακόμα, 

οδθγεί πολλοφσ μακθτζσ ςτθν αναηιτθςθ χορθγϊν, μπάηει το μικρόβιο τθσ επιχειρθματικότθτασ 

ςε μια θλικία που οι νζοι πρζπει να καλλιεργοφν  τισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ 

ςυνεργαςίασ και όχι του κζρδουσ. Γι’ αυτό απαιτοφμε οι ςχολικζσ εκδρομζσ να αναβακμιςτοφν, 

να ζχουν διαπαιδαγωγθτικό περιεχόμενο και να προςφζρονται δωρεάν.  

 

 

Για τισ εξελίξεισ και τθν κατάςταςθ ςτθν Παιδεία τι χρονιά που διανφςαμε 

  

Για μασ είναι ξεκάκαρο και αποδεικνφεται περίτρανα κάνοντασ μια αναςκόπθςθ των 

πεπραγμζνων και τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ τα ςχεδόν τζςςερα τελευταία χρόνια ποια είναι θ 

κατεφκυνςθ και τι μασ περιμζνει ςτο άμεςο μζλλον. 
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Όλεσ οι ςθμαντικζσ αλλαγζσ που γίνονται ςτθν εκπαίδευςθ δεν αλλάηουν τον ςτρατθγικό 

ςτόχο που ζχει και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ και κινείται ςτα πλαίςια και ςτισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ 

και του ΟΟΑ. 

Επίςθσ το βαςικό πρόβλθμα και το πιο ουςιαςτικό είναι ότι και θ κυβζρνθςθ ΤΡΛΗΑ –

ΑΝΕΛΛ αντιμετωπίηει τθν Παιδεία ωσ εμπόρευμα, όλα λοιπόν κακορίηονται με αυτό ωσ 

δεδομζνο και εντάςςονται ςτθ δθμοςιονομικι προςαρμογι που παπαγαλίηουν κακθμερινά. 

 
αν βαςικζσ αλλαγζσ που προωκικθκαν τθν τελευταία χρονιά κα μποροφςαμε να 

αναφζρουμε τισ εξισ : 

 
1. Προεδρικό Διάταγμα 79/2017(01-08-2017) για τθ λειτουργία Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν ςε 
αντικατάςταςθ του Π.Δ 200 και 201, που ίςχυαν από το 1998. 

Σο ςυγκεκριμζνο Π.Δ. 79  ζρχεται να επεκτείνει, να ςυμπυκνϊςει, να νομιμοποιιςει και να 
μονιμοποιιςει τισ αντιεκπαιδευτικζσ πολιτικζσ όλων των κυβερνιςεων των τελευταίων 
χρόνων ςτθν πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

   Πιο ςυγκεκριμζνα το Π.Δ.79 
 Μονιμοποιεί τισ αντιεκπαιδευτικζσ πολιτικζσ που προωκικθκαν με τισ νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ των δυόμιςι τελευταίων χρόνων ςτθν Προςχολικι Αγωγι (25άρια 

τμιματα, διπλαςιαςμόσ από 7 ςε 14 του ελάχιςτου αρικμοφ για ςχθματιςμό 

τμιματοσ, μετατροπι του ολοιμερου Νθπιαγωγείου ςε προαιρετικό κ.ά). 

 Μονιμοποιεί τισ αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ ςτο Δθμοτικό με τον λεγόμενο Ενιαίο 

Σφπο Ολοιμερου Δθμοτικοφ.  

 Δθμιουργεί ζνα νζο μθχανιςμό «διαχείριςθσ» του πλεονάηοντοσ μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ. Σθν ίδια ςτιγμι που διατθρεί το αντιπαιδαγωγικό όριο του μζγιςτου 

αρικμοφ των 25 μακθτϊν ανά τμιμα, για κάκε μακθτι πάνω από τουσ 25, ανά 

τμιμα, κα ενεργοποιείται θ λειτουργία τριμελοφσ επιτροπισ, θ οποία ςε ςυνεργαςία 

με το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ κα ζχουν ςτθν ευκφνθ τουσ τθ μετακίνθςθ του μακθτι 

ι των μακθτϊν που «περιςςεφουν» ςε άλλο ςχολείο όπου υπάρχουν «κενζσ» κζςεισ. 

 Σαυτόχρονα, αντί να ιδρφςει Σμιματα Ζνταξθσ ςε όλα τα ςχολεία, δθμιουργεί 

ςχολικζσ περιφζρεισ των Σμθμάτων Ζνταξθσ (π.χ. ςε μια ομάδα 5 ςχολείων μόνο ςτο 

1 κα υπάρχει Σμιμα Ζνταξθσ) ςτα πλαίςια τθσ μεγαλφτερθσ κινθτικότθτασ μακθτϊν 

και εκπαιδευτικϊν διαμορφϊνοντασ τισ προχποκζςεισ για ακόμθ μεγαλφτερθ 

διαφοροποίθςθ και ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτα ςχολεία. 

 

2. Προςχζδιο Τπουργείου Παιδείασ με τθν ζγκριςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου για τισ αλλαγζσ 

ςτο Λφκειο και τθν πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. 

Θ κυβζρνθςθ υιοκετεί τθν βάςθ τθσ πρόταςθσ του Λ.Ε.Π και περιμζνουμε να κατακζςει ςε 

διαβοφλευςθ το νομοςχζδιο για το Λφκειο και τθν ειςαγωγι ςτα ΑΕΛ. Όπωσ φαίνεται από το 

προςχζδιο που ζδωςε ςτθ δθμοςιότθτα το Τπουργείο Παιδείασ θ κυβζρνθςθ οδεφει προσ ζνα 

ςκλθρό και ανταγωνιςτικό ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και αντίςτοιχα 

προσ ζνα Λφκειο που κα είναι πολφ ςτενότερα προςανατολιςμζνο ςτθ διαδικαςία τθσ 

πρόςβαςθσ. 
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3. Επικαιροποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ   

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Σο υπουργείο Παιδείασ με τθν Τπουργικι Απόφαςθ Α 10645/ΓΔ4/23-1-2018 επιχείρθςε 

μια ακόμα “επικαιροποίθςθ” όλου του κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ και οργάνωςθσ ςε 

Γυμνάςια, Λφκεια και ΕΠΑΛ, αντικακιςτϊντασ τισ μζχρι τϊρα διάςπαρτεσ διατάξεισ που ίςχυαν 

μζχρι τϊρα. 

Η Τπουργικι Απόφαςθ δεν ιρκε να βελτιϊςει τθν κακθμερινότθτα τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ, αλλά ιρκε να προωκιςει αλλαγζσ που ουςιαςτικά αποτελοφν ζναν ακόμα 

ςυνδετικό κρίκο με τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

(Λφκειο, Νζεσ Τποςτθρικτικζσ Δομζσ, ΕΠΑΛ). 

4. Αναδιοργάνωςθ των Τποςτθρικτικϊν Δομϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ  

Ο νόμοσ που ψθφίςτθκε για τισ «δομζσ υποςτήριξησ τησ εκπαίδευςησ», εντάςςεται  ςτα 
πλαίςια των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων τθσ με τθν Ε.Ε. και τουσ λεγόμενουσ «κεςμοφσ». Βαςικι 
πλευρά αυτϊν των δεςμεφςεων, αλλά και των κυβερνθτικϊν επιδιϊξεων, είναι οι περικοπζσ 
δαπανϊν και θ «εξοικονόμθςθ» προςωπικοφ, θ προϊκθςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ που κατά τθ γνϊμθ μασ δεν ςυμβάλει ςε αυτό που είναι ηθτοφμενο ςιμερα: ςτθν 
ουςιαςτικι και όχι τυπικι αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ, μορφωτικοφ ζργου του ςχολείου.  

Μασ προβλθματίηει ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι μζςα και από τουσ κυβερνθτικοφσ ςχεδιαςμοφσ 
διαμορφϊνεται το ζδαφοσ για νζεσ, βακφτερεσ, αντιδραςτικζσ ανατροπζσ ςτο περιεχόμενο και 
τθ λειτουργία του ςχολείου, ςτουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ ςε όλο το μικοσ και το πλάτοσ τθσ εκπαίδευςθσ, ξεκινϊντασ ακόμα από 
τθν τρυφερι προςχολικι θλικία. 

Από αυτι τθν άποψθ κεωροφμε ότι οι κυβερνθτικοί ςχεδιαςμοί δεν ζχουν ςτόχο τθ 
ςτιριξθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ, τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι αναβάκμιςθ 
τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

Καταργικθκαν  τα Κ.Ε.Δ.Δ.Τ., οι ..Ν., τα Κ.Ε.Τ.Π. και τα Κ.Ε.Π.Λ.Θ.Ν.Ε.Σ. και ςτθ κζςθ 
τουσ δθμιουργικθκαν τα Κ.Ε..Τ,  τα οποία ςυγκροτοφνται ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και είναι 
κοινά για Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  

Εντελϊσ διαφορετικά αντικείμενα και τομείσ ενοποιοφνται ςε μια δομι. Θ λογικι των 
καταργιςεων δομϊν ζχει προφανι ςτόχο τισ περικοπζσ προςωπικοφ.  

Ειδικά θ κατάργθςθ των Κ.Ε.Δ.Δ.Τ. κα οδθγιςει ςε ακόμα μεγαλφτερθ υποβάκμιςθ τθσ 
Ειδικισ Αγωγισ, κα φορτϊςει εντελϊσ ςτισ πλάτεσ των οικογενειϊν όλο το κομμάτι τθσ 
διάγνωςθσ και ςτιριξθσ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ και κα απαλλάξει το 
κράτοσ από τισ ευκφνεσ του.  

 

5. «Κεςμοκζτθςθ» τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ  

Εξαγγζλλονται και ψθφίηονται τϊρα και αλλαγζσ που από μια πρϊτθ ματιά φαίνεται ότι 

κάνουν δεκτά πάγια αιτιματά μασ όπωσ θ δίχρονθ προςχολικι αγωγι, ςε μασ φαντάηουν όμωσ 

ςαν πυροτεχνιματα, και το καταλαβαίνουν όλοι οι γονείσ γιατί γνωρίηουν ότι χωρίσ 

παιδαγωγικό, επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό, χωρίσ υποδομζσ, χωρίσ ίδρυςθ νζων 

ςχολείων, νθπιαγωγείων, αποκλειςτικά δθμόςια και δωρεάν δομζσ με ενιαίο αναβακμιςμζνο 
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παιδαγωγικό, επιςτθμονικά κεμελιωμζνο πρόγραμμα αγωγισ και φροντίδασ των παιδιϊν δεν 

μπορεί να υπάρξει 2χρονθ προςχολικι αγωγι.            

 
Ρόλοσ των υλλόγων Γονζων – Οργανϊςεων Γονζων 
 

Με τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ κα ξεκινιςουν και οι αρχαιρεςίεσ ςτουσ 
υλλόγουσ Γονζων για τθν ανάδειξθ των νζων οργάνων τουσ. Θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι των γονιϊν 
μπορεί να ςυμβάλλει ςυνολικά ςτθν οργανωτικι  αναςυγκρότθςθ  των Οργανϊςεων Γονζων. 

Είναι κρίςιμο και ςθμαντικό ςτοιχείο λοιπόν θ παρζμβαςι μασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
μαηικοποίθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ των Οργανϊςεων Γονζων ϊςτε να επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ 
δυνατι ςυςπείρωςθ γονιϊν. Χρειάηεται να ςυμβάλλουμε με το παράδειγμά μασ ςτθν ανάπτυξθ 
των αξιϊν του αγϊνα και τθσ διεκδίκθςθσ. 

Θ πείρα μασ ζχει δείξει ότι όςο εντείνονται τα αντιλαϊκά μζτρα και χειροτερεφει θ ηωι 
τθσ λαϊκισ οικογζνειασ, αυτό  δεν  ςυνεπάγεται αυτόματα και αγωνιςτικι ςυςπείρωςθ των 
γονιϊν ςτουσ ςυλλόγουσ. 

Αποδεικνφεται ότι ςε ςυνκικεσ κρίςθσ δφο πράγματα μποροφν να ςυμβοφν : Ι το λαϊκό 
κίνθμα κα κάνει ζνα καρραλζο βιμα προσ τα εμπρόσ, ζνα βιμα αναγζννθςθσ, αναςφνταξθσ και 
αντεπίκεςθσ ι κα ςθμειϊςει μια μεγάλθ υποχϊρθςθ, από τθν οποία κα χρειαςτεί πολλά χρόνια 
για να ςυνζλκει. Εμείσ, ωσ γονείσ και εργαηόμενοι μαηί, κοιτάμε τον πρϊτο δρόμο.   

Είναι γεγονόσ ότι, θ απογοιτευςθ που ςκόρπιςε θ αναμενόμενθ για κάποιουσ, όχι για 
όλουσ φυςικά, ςυνζχιςθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ και από τθν ςθμερινι κυβζρνθςθ, οδιγθςε ςε 
περαιτζρω υποχϊρθςθ γενικότερα του λαϊκοφ κινιματοσ.     

Αυτό το ηιτθμα, που όςοι αςχολοφνται με το γονεϊκό κίνθμα το βλζπουν κακθμερινά,  
πρζπει να μασ απαςχολιςει και να μπει ςτο επίκεντρο τθσ ςυηιτθςθσ. 

 
Σο κίνθμα να πάει μπροςτά, να αντεπιτεκεί. 
 
Πρζπει λοιπόν να μετριςουμε βιματα ξεκινϊντασ από το κφτταρο του γονεϊκοφ 

κινιματοσ που είναι ο φλλογοσ Γονζων, ςτο να μπαίνουν οι γονείσ ςε μια διαδικαςία 
διεκδίκθςθσ και όχι διαχείριςθσ. Αυτό απαιτεί γνϊςθ και ενθμζρωςθ για τισ ευκφνεσ των Διμων, 
των ςχολικϊν επιτροπϊν, του Τπουργείου Παιδείασ, τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ. Επίςθσ 
προςεκτικά βιματα ςτθν επιλογι μορφϊν πάλθσ. Κυρίωσ όμωσ απαιτεί να μθν επαναπαυτοφμε, 
να μθν παραςυρκοφμε από τθν κακθμερινότθτα αλλά να χτίηουμε ςυνεχϊσ τθν αντίλθψθ τθσ 
αγωνιςτικισ διεκδίκθςθσ.  

 
Για αυτό το λόγο ζχουμε ανάγκθ από υλλόγουσ Γονζων, Ενϊςεισ, Ομοςπονδίεσ, ΑΓΜΕ 

που κα διεκδικοφν τθν αναπλιρωςθ των απωλειϊν, που δεν κα ςυμβιβάηονται με τα ψίχουλα, 
που κα βάηουν ςτο κζντρο τθσ προςοχισ τισ διευρυμζνεσ ςφγχρονεσ μορφωτικζσ ανάγκεσ των 
παιδιϊν μασ.     
 
 
Λειτουργία των υλλόγων Γονζων –  Σι κίνθμα, ποιοσ φλλογοσ 
  

Οι φορείσ των Οργανϊςεων Γονζων πρζπει να αποτελζςουν φορείσ αγωνιςτικισ 
ςυςπείρωςθσ και δράςθσ. Δεν μπορεί να είναι οι ςφλλογοι οφτε ΜΚΟ, οφτε φορείσ 
ενςωμάτωςθσ και υποταγισ. Δεν είναι εταιρείεσ να ζχουν ΑΦΜ, να αςκοφν επιχειρθματικζσ 
ςυναλλαγζσ.  
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Οι ςφλλογοι δεν ζχουν τθν πολυτζλεια να κλείνουν τα μάτια ςτον εκμαυλιςμό των 
νεανικϊν ςυνειδιςεων, τθν παραχάραξθ τθσ Λςτορίασ, τθ διαμόρφωςθ υποταγμζνων νζων 
ανκρϊπων. Οφείλουν να ζχουν αςίγαςτο μίςοσ για το φαςιςμό. Αςίγαςτο πόλεμο με τθν ναρκω-
κουλτοφρα. 

Θ ανάπτυξθ, ςυνάδελφοι,  του γονεϊκοφ κινιματοσ μπορεί να επιτευχκεί και οι ςφλλογοι 
να ςυςπειρϊςουν τουσ γονείσ όταν ο διεκδικθτικόσ και δθμιουργικόσ χαρακτιρασ των υλλόγων 
Γονζων κατοχυρϊνεται ςτθ ηωι. 

Ο φλλογοσ Γονζων ζχει και πρζπει να ζχει άποψθ και δράςθ για όλα τα ηθτιματα. Από 
τθν υλικοτεχνικι υποδομι που λείπει, μζχρι το περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ που δίνει το ςχολείο, 
το ηιτθμα τθσ διαπαιδαγϊγθςθσ. 

Πζρα από τθν ανάδειξθ προβλθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ και τθ διεκδίκθςι τουσ, οι φορείσ 
των γονζων απαιτείται να οργανϊςουν τθ δικι τουσ ακλθτικι-μορφωτικι-πολιτιςτικι 
παρζμβαςθ.  

Οι ςφλλογοι γονζων αντικειμενικά ςχετίηονται με τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν 
οι νζοι γονείσ κατά τθν είςοδό των παιδιϊν τουσ ςτθν ςχολικι ηωι, με τα γενικότερα 
προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα νζα ηευγάρια για τθν ανατροφι και τθ διαπαιδαγϊγθςι 
τουσ, τθ διζξοδο ηωισ που κα ζχουν τα παιδιά τουσ. 

ε κάκε ςτιγμι χρειάηεται να υπεραςπίηονται τον αποκλειςτικά δθμόςιο και δωρεάν 
χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ. Δεν κα είναι μαγαηάκι και επιχείρθςθ, δεν κα προφαςίηονται 
διάφορουσ τρόπουσ για να βάλουν το χζρι τουσ ςτθ τςζπθ των γονιϊν. Δεν κα πατάνε ςτα 
ςυντρίμμια τθσ ςθμερινισ εκπαίδευςθσ για να βάλουν μζςα ςτο ςχολείο διάφορεσ ΜΚΟ, 
επιχειριςεισ, χορθγοφσ, τράπεηεσ, αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ. 

Κα ςυμβάλλουν ϊςτε θ αλλθλεγγφθ να εκφράηεται μζςα ςτο ςχολείο και ςτθ γειτονιά, 
χωρίσ «φιλάνκρωπεσ» εκκλθςίεσ και ΜΚΟ, ωσ μζροσ του αγϊνα για διεκδίκθςθ και όχι ωσ 
μιηζρια.   

Οι φλλογοι Γονζων ιδίωσ ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα ζχουν τα αυτιά και τα 
ματιά τουσ ςτουσ μακθτζσ και τα 15μελθ. Κοινζσ δράςθσ, άνοιγμα κεμάτων όπωσ τι 
μακαίνουμε και γιατί, φαςιςμόσ, ναρκωτικά κλπ. 

 
Απολογιςμόσ δράςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
 

Ωσ ΑΓΜΕ κάνουμε μεγάλθ προςπάκεια, παρακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ και μελετϊντασ 
τα νζα δεδομζνα να προχωράμε ςε αναλφςεισ, επεξεργαςίεσ και ςυμπεράςματα που κα 
εξοπλίηουν γονείσ και μακθτζσ ςτθν κακθμερινι τουσ πάλθ για τθν κάλυψθ των διευρυμζνων 
ςφγχρονων μορφωτικϊν αναγκϊν τουσ.    

Αναδείξαμε ηθτιματα επικαιρότθτασ και με αναλυτικό τρόπο περιγράψαμε τα 
προβλιματα και τισ επιπτϊςεισ   από τθν εφαρμογι των νζων αντιδραςτικϊν μεταρρυκμίςεων 
και αναδιαρκρϊςεων. 

Πραγματοποιιςαμε  ςυναντιςεισ με διάφορουσ φορείσ  (πχ ςωματείο εργαηομζνων ςτα 
κζντρα πρόλθψθσ κατά των εξαρτιςεων και προαγωγισ τθσ ψυχοκοινωνικισ υγείασ) όπου 
αναδείχκθκε θ ανάγκθ να ενιςχυκεί ο ρόλοσ των Κζντρων πρόλθψθσ ειδικά ςιμερα που ζχει 
εντακεί θ πίεςθ να αμβλυνκοφν οι αντιςτάςεισ απζναντι ςτα ναρκωτικά.    

υμμετείχαμε και ςτθρίξαμε κινθτοποιιςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν για τα τρζχοντα 
προβλιματα τθσ παιδείασ. 

Οργανϊςαμε και ςυμμετείχαμε ςε παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ ςτο Τπουργείο Παιδείασ 
και ςε ςυναντιςεισ με παράγοντεσ του Τπουργείου για τα κενά των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία.  

Οργανϊςαμε και ςυμμετείχαμε ςε παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ ςτο Τπουργείο 
Οικονομικϊν ςχετικά με το ΑΦΜ και το πόκεν ζςχεσ.  
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Πραγματοποιιςαμε ςυνάντθςθ με τον Διευκυντι του Γραφείου του Τπουργοφ 
Οικονομικϊν  κο Παπακωνςταντίνου για το ΑΦΜ και το πόκεν ζςχεσ. χετικά με το ΑΦΜ μασ 
ξεκακάριςε ότι τον ςυγκεκριμζνο νόμο θ ςθμερινι κυβζρνθςθ τον βρικε και δεν ςκοπεφει να 
τον καταργιςει. Όςον αφορά το πόκεν ζςχεσ  μασ ανζφερε ότι επιςπεφδων Τπουργείο και άρα 
αρμόδιο είναι το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ.  

Κατακζςαμε υπόμνθμα ςτο Τπουργείο Δικαιοςφνθσ για τθν απαλλαγι των γονιϊν από 
τθν υποβολι διλωςθσ πόκεν ζςχεσ όπου ακόμθ αναμζνουμε τθν απάντθςθ του.  

Κατακζςαμε αίτθμα ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν για να αποςαφθνιςτεί πλιρωσ θ φράςθ 
που αφορά «τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των ςυλλόγων γονζων» από τουσ Διμουσ και επίςθσ 
αναμζνουμε απάντθςθ. 

Σοποκετθκικαμε και κατακζςαμε τισ προτάςεισ μασ ςτθν ακρόαςθ φορζων τθσ 
διακομματικισ κοινοβουλευτικισ επιτροπισ για το Δθμογραφικό. 

υναντθκικαμε με τθν Διοίκθςθ των Κτιριακϊν Τποδομϊν ΑΕ μαηί με τθν Πανελλινια 
Ζνωςθ Γονζων Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν χολείων  όπου ενθμερϊςαμε και ςυηθτιςαμε για 
τα ςοβαρά προβλιματα τθσ ςχολικισ ςτζγθσ και διαπιςτϊκθκε θ διαφαινόμενθ πλζον επιδίωξθ  
ανζγερςθσ ςχολείων με τθ μορφι ΔΛΣ. 

υναντθκικαμε με το Γ.Γ του Τπουργείου Παιδείασ κο Αγγελόπουλο όπου ενϊ μασ 
διαβεβαίωςε ότι κα πρζπει να ζχουμε τακτικζσ ςυναντιςεισ για ανταλλαγι απόψεων ςτθ 
ςυνζχεια εξαφανίςτθκε και δεν παρουςιάςτθκε ςε προκακοριςμζνα ραντεβοφ μασ.   

Σοποκετθκικαμε και κατακζςαμε τισ προτάςεισ μασ ςτθν Ε.Μ.Τ τθσ Βουλισ για τθν 
αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Ανταποκρικικαμε ςε προςκλιςεισ Ομοςπονδιϊν, Ενϊςεων, υλλόγων και πιραμε μζροσ 
ςε εκδθλϊςεισ και ςυηθτιςεισ για διάφορα κζματα. Απαντιςαμε ςε δεκάδεσ εκκλιςεισ 
υλλόγων Γονζων και γονιϊν και βοθκιςαμε ςτθν επίλυςθ ηθτθμάτων που τουσ απαςχολοφςαν. 

υμμετείχαμε και τοποκετθκικαμε ςτο 2μερο ςυνζδριο τθσ Διδαςκαλικισ Ομοςπονδίασ 
Ελλάδασ (ΔΟΕ) για τθν δίχρονθ προςχολικι αγωγι και τθν Ειδικι Αγωγι. 

Ολοκλθρϊςαμε τθν ςυγγραφι του «Αλφαβθταριοφ – Οδθγοφ» των οργανϊςεων γονζων, 
μια ςθμαντικι προςπάκεια, το οποίο κρατάτε ςτα χζρια ςασ και είναι ιδθ αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΑΓΜΕ. Ελπίηουμε, όπωσ αναφζρουμε και ςτο ειςαγωγικό μασ ςθμείωμα, «να 
ςυμβάλλει ςτθν όςο το δυνατόν καλφτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά με διάφορα κζματα που διζπουν 
τθ λειτουργία, τθ ςυμμετοχι αλλά και τισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ των Οργανϊςεων Γονζων».       
 
 
τόχοι και ςχζδιο δράςθσ για το επόμενο διάςτθμα τθσ κθτείασ μασ  
 

Απαιτείται να ξεπεράςουμε αδυναμίεσ και κωλφματα και να οργανϊςουμε τθν Ημερίδα 
για τθ ςχολικι ςτζγθ. Χρειάηεται να αναδείξουμε το ςοβαρό αυτό ηιτθμα γιατί από όλεσ τισ 
γωνιζσ τθσ Ελλάδασ ζρχονται  μθνφματα που αποδεικνφουν ότι θ παλαιότθτα των κτιρίων, θ μθ 
ανζγερςθ νζων ςχολείων και θ υποχρθματοδότθςθ αυξάνουν κακθμερινά τα κτιριακά 
προβλιματα και τισ ελλείψεισ ςε υποδομζσ και εξοπλιςμό.  

Είναι κοινι διαπίςτωςθ πλζον γονιϊν και εκπαιδευτικϊν θ υποχϊρθςθ του μορφωτικοφ 
επιπζδου τθν μακθτϊν από τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ, αυτό κακιςτά επιτακτικι τθν 
ανάγκθ μιασ  εκδιλωςθσ για το περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ και τα αναλυτικά προγράμματα 
ςπουδϊν. 

Σο κόςτοσ ειδικά αλλά και γενικότερα ο ρόλοσ και ο χαρακτιρασ των μακθτικϊν 
εκδρομϊν και εκπαιδευτικϊν εξόδων των ςχολείων ζτςι όπωσ ζχουν εξελιχκεί, επιτάςςουν  τθν 
επικαιροποίθςθ και   διαμόρφωςθ πρόταςθσ για τισ «εκπαιδευτικζσ εξόδουσ (εκδρομζσ, 
περίπατοι, κλπ) των ςχολείων». Μια πρόταςθ που επιδίωξθ τθσ κα είναι να φωτίςει τισ 
διεκδικιςεισ που πρζπει να αναπτυχκοφν, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί ζξοδοι των ςχολείων να 
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αναβακμιςτοφν, να ενταχκοφν καλφτερα ςτθ μορφωτικι και γενικότερθ λειτουργία του 
ςχολείου και φυςικά να ζχουν πρόςβαςθ  όλοι οι μακθτζσ.  

Οι διεκνείσ επικίνδυνεσ εξελίξεισ με τθ βακφτερθ εμπλοκι τθσ χϊρα μασ ςτουσ 
ςχεδιαςμοφσ τθσ ΕΕ και του ΝΑΣΟ ςτα Βαλκάνια, ςτθ Μζςθ Ανατολι και ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
απαιτεί  να εντείνουμε τθ δράςθ μασ με κινιματα Ειρινθσ και πρωτοβουλίεσ που 
αναδεικνφουν τισ πραγματικζσ αιτίεσ  των πολεμικϊν ςυγκροφςεων, τισ ςυνζπειεσ και τισ 
επιπτϊςεισ που  ζχουν   για τουσ λαοφσ των χωρϊν αυτϊν αλλά και τον υπόλοιπο κόςμο. 

Όςο εντείνονται οι περιφερειακζσ ςυγκροφςεισ και πόλεμοι, όςο ςυνεχίηονται οι 
μονοπωλιακοί ανταγωνιςμοί τόςο κα αυξάνεται θ ροι των ξεριηωμζνων  προςφφγων. Χρειάηεται 
ςτακερό μζτωπο απζναντι ςτο ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία, απζναντι ςε κάκε αντιδραςτικι 
αντίλθψθ που είτε φανερά είτε καλυμμζνα ςπζρνει το δθλθτιριο του   φαςιςμοφ και του 
ναηιςμοφ.  

 Επαναφζρουμε τθν πρόταςι μασ για Ανοικτά χολεία το απόγευμα με τθν προχπόκεςθ 
να υπάρξουν προςλιψεισ μόνιμου βοθκθτικοφ προςωπικοφ (επιςτάτεσ, φφλακεσ, κακαριςτζσ, 
κλπ) ϊςτε να γίνουν τα ςχολεία κζντρα δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ. Παράλλθλα διεκδικοφμε 
από τουσ Διμουσ κζντρα καλλιτεχνικισ αγωγισ και γενικότερα Δομζσ Πολιτιςμοφ με ΔΩΡΕΑΝ 
πρόςβαςθ για όλα τα παιδιά. Επίςθσ αγωνιηόμαςτε «για τθν αναβάκμιςθ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ 
και τθσ Καλλιτεχνικισ Παιδείασ ςτθν Εκπαίδευςθ που κα διαπερνά όλθ τθ λειτουργία και το 
περιεχόμενο του ςχολείου» όπωσ αναφζρεται παραπάνω ςτθν ειςιγθςθ. 

Χρειάηεται να αναδείξουμε με παρεμβάςεισ μασ το Δθμογραφικό το οποίο εξελίςςεται 
ςε μείηον πρόβλθμα για τθ χϊρα διότι τα νζα ηευγάρια βρίςκονται μπροςτά ςε πολλά 
ερωτθματικά ςτο πωσ κα μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτισ τεράςτιεσ δυςκολίεσ και τισ 
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ κακθμερινότθτασ (δείτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΓΜΕ, www.asgme.gr, 
τθν τοποκζτθςθ τθσ ςτθν ακρόαςθ φορζων τθσ Διακομματικισ Κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ για 
το δθμογραφικό). 

 Τπεραςπιηόμαςτε τθν προςταςία τθσ πρϊτθσ κατοικίασ και ζχουμε κακαρι κζςθ 
υπεράςπιςθσ, γενικότερα, τθσ προςταςίασ τθσ λαϊκισ κατοικίασ και περιουςίασ κακϊσ  επίςθσ 
ςτεκόμαςτε ενάντια ςε καταςχζςεισ και πλειςτθριαςμοφσ από τισ τράπεηεσ, το κράτοσ και τουσ 
διμουσ. Να εντακεί θ ταξικι αλλθλεγγφθ ενάντια ςτουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ. 
    Δίνουμε ιδιαίτερο βάροσ ςτον τομζα διαχείριςθσ των απορριμμάτων, που ςε πολλζσ 
περιοχζσ παίρνει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ, γιατί ςυνδζεται με τουσ όρουσ διαβίωςθσ των λαϊκϊν 
οικογενειϊν και τθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο μεγαλϊνουν τα παιδιά μασ. Για 
το λόγο αυτό απαιτοφμε τθ δίκαιθ και τεκμθριωμζνθ χωροκζτθςθ των υποδομϊν με γνωςτά 
από πριν κριτιρια, που κα παίρνουν υπόψθ τθν ιςόρροπθ ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν. 
Να καταργθκεί κάκε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων. 

 Ζρευνεσ (UNICEF) αποδεικνφουν πόςο ζχει επιδεινωκεί θ κατάςταςθ για τα παιδιά των 
λαϊκϊν νοικοκυριϊν ςε ςχζςθ με το δικαίωμα και τθν ανάγκθ για διακοπζσ, ζςτω και μια 
βδομάδα το χρόνο. Σο 2015 το ποςοςτό των νοικοκυριϊν που δεν μποροφςαν να κάνουν 
διακοπζσ οφτε μια βδομάδα ζφταςε ςτο 55,8% και είχε αυξθτικι τάςθ. Άρα είναι ηιτθμα ηωτικό 
να απαιτιςουμε τθν αξιοποίθςθ των δομϊν και του προςωπικοφ των Διμων, για να γίνει το 
καλοκαίρι πιο υποφερτό και να ανακουφιςτοφν οι οικογζνειεσ που αδυνατοφν να πάνε 
καλοκαιρινζσ διακοπζσ. 

Η ιςτοςελίδα μασ (www.asgme.gr) ςυνεχϊσ βελτιϊνεται αλλά χρειάηεται αναβάκμιςθ 
και εμπλουτιςμό ζτςι ϊςτε όπωσ αναφζραμε και ςτο εκλογοαπολογιςτικό ςυνζδριο μασ να γίνει 
μια διαδικτυακι πφλθ ενθμζρωςθσ για γονείσ, υλλόγουσ, Ενϊςεισ και Ομοςπονδίεσ.  
 

 

 

http://www.asgme.gr/
http://www.asgme.gr/
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υνάδελφοι, 

 

 Όπωσ αναφζραμε και παραπάνω, θ νζα ςχολικι χρονιά κα είναι χρονιά εκλογϊν για 

όλεσ τισ Οργανϊςεισ Γονζων, ξεκινϊντασ με τουσ υλλόγουσ Γονζων που αποτελοφν τθ 

βάςθ ανάπτυξθσ και αναςφνταξθσ του οργανωμζνου γονεϊκοφ κινιματοσ. Ασ δϊςουμε όλεσ 

μασ τισ δυνάμεισ ϊςτε 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.     

 

 


