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Ανακοίνωςθ  για τισ εκλογζσ  ςτουσ Συλλόγουσ  Γονζων 

 

Να κάνουμε ακόμα πιο δυνατοφσ τουσ Συλλόγουσ Γονζων.  Πολφτιμο όπλο ςτισ διεκδικιςεισ μασ, χϊρο 
ςυνάντθςθσ και κοινωνικοποίθςθσ ςτισ γειτονιζσ μασ. 

 
Τθ  φετινι ςχολικι χρονιά με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν λειτουργία  των Οργανϊςεων 

Γονζων κα πραγματοποιθκοφν ςε όλθ τθ χϊρα οι εκλογζσ ςε όλουσ τουσ Συλλόγουσ Γονζων & Κθδεμόνων 
αλλά και ςτο ςφνολο των Οργανϊςεων Γονζων (Ενϊςεισ, Ομοςπονδίεσ, ΑΣΓΜΕ).  

Καλοφμε όλουσ τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ που αγωνιοφν για το μζλλον των παιδιϊν τουσ, να 
ςυμμετζχουν ΜΑΖΙΚΑ ςτουσ ςυλλόγουσ γονζων, να βάλουν υποψθφιότθτα για να εκλεγοφν ςτα ΔΣ των 
Συλλόγων/Ενϊςεων, να ενιςχυκεί ακόμα περιςςότερο θ ςυςπείρωςθ και θ αγωνιςτικι/διεκδικθτικι 
λογικι. Αλλά και για να αναδειχκοφν οι προςπάκειεσ για μια διαφορετικι αντίλθψθ για τον ελεφκερο 
χρόνο γονιϊν και μακθτϊν. Με επιμόρφωςθ, Αλλθλεγγφθ, Πολιτιςμό, εραςιτεχνικό Ακλθτιςμό. Μακριά 
από πρακτικζσ εμπορευματοποίθςθσ. 

Στα πλαίςια αυτά ζχουμε ιδθ αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΣΓΜΕ www.asgme.gr το 
«Αλφαβθτάρι – Οδθγό» των Οργανϊςεων Γονζων με ςτόχο να ςυμβάλλουμε και να βοθκιςουμε ςτθν 
όςο το δυνατόν καλφτερθ ενθμζρωςθ των γονιϊν ςχετικά με διάφορα κζματα που διζπουν τθ 
λειτουργία, τθ ςυμμετοχι αλλά και τισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ.     

Γιατί να κάνουμε πιο δυνατοφς τους Συλλόγους Γονζων; Η μαηικι ςυμμετοχι των γονιϊν ςτισ 
εκλογικζσ διαδικαςίεσ είναι ςθμαντικι προχπόκεςθ για να δυναμϊςουν οι Σφλλογοι και να αποτελζςουν το 
κφτταρο του ςχολείου και τθσ γειτονιάσ.  Από τθ δικι μασ ςυμμετοχι και τα κριτιρια με τα οποία κα 
ψθφίςουμε τα νζα ΔΣ ςε Συλλόγουσ Γονζων ςε κάκε ςχολείο, ςτισ Ενϊςεισ, ςτισ Ομοςπονδίεσ, κρίνονται 
πάρα πολλά.  

Πρϊτα απ’ όλα κρίνεται τι εφόδια κα ζχουμε εμείσ οι γονείσ ςτα χζρια μασ για να διεκδικιςουμε 
όλα αυτά που χρειάηονται τα παιδιά μασ.  

Και με βάςθ τθν κατάςταςθ που βιϊνουμε κάκε χρόνο  ςτθν εκπαίδευςθ χρειάηονται πολλά. 
Η ζναρξθ και αυτισ τθσ ςχολικισ χρονιάσ αναδεικνφει τα διαχρονικά οξυμμζνα προβλιματα ςτα 

ςχολεία μασ, που παραμζνουν και είναι κυριολεκτικά παραμφκια αυτά που λζει θ κυβζρνθςθ για τθν 
κανονικότθτα που δικεν επιςτρζφει ςτα ςχολεία. Τα προβλιματα αυτά απαιτοφν λφςεισ. 
 
Αγαπθτοί γονείσ, 
  Μζςα από τουσ Συλλόγουσ, τισ Ενϊςεισ, τισ Ομοςπονδίεσ Γονζων και τθν ΑΣΓΜΕ οργανϊνουμε τον 
αγϊνα μασ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μόρφωςθσ των παιδιϊν μασ : 
 Για να μθ βάηει ο γονιόσ το χζρι ςτθν τςζπθ. Για να είναι θ παιδεία αποκλειςτικά δθμόςια και 

πραγματικά δωρεάν.  
 Για ζνα ςχολείο με ςφγχρονεσ υποδομζσ, να ςταματιςει το αίςχοσ των containers, για ςχολικζσ 

μεταφορζσ που κα καλφπτουν όλεσ τισ ανάγκεσ, για μόνιμο/οργανικό προςωπικό ςτθν κακαριότθτα 
των ςχολείων, για τραπεηοκόμουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, ψυχολόγουσ και ςχολικοφσ φφλακεσ.  

 Για ποιοτικό μάκθμα, με εργαςτθριακζσ υποδομζσ, ζχοντασ τμιματα το πολφ 20 μακθτϊν (15 για το 
νθπιαγωγείο και τθν Α-Β Δθμοτικοφ) 

 Για προςλιψεισ μόνιμων εκπαιδευτικϊν. 

http://www.asgme.gr/


 Για τα δικαιϊματα ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ανάγκεσ.  
 Για ζνα ςχολείο για όλα τα παιδιά, που κα διαμορφϊνει ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ με αγάπθ 

για τθ γνϊςθ και τον άνκρωπο, που κα καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ, κα ερευνά και κα καλλιεργεί τα 
ταλζντα των παιδιϊν, κα κεντρίηει το ενδιαφζρον και τθν φανταςία τουσ. 

 Για να βάλουμε φραγμό ςτα ςχζδια για ζνα Λφκειο-εξεταςτικό κζντρο που κα αγχϊνει ακόμα 
περιςςότερο τα παιδιά μασ, κα μασ αναγκάηει να βάηουμε ακόμα πιο βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ για 
φροντιςτιρια.  

 Για πλιρθ δθμόςια υγειονομικι κάλυψθ των παιδιϊν, ελεφκερο χρόνο και τισ απαραίτθτεσ 
υποδομζσ ακλθτιςμοφ, πολιτιςμοφ, αςφαλϊν παιδικϊν χαρϊν ςτισ γειτονιζσ. 

 Για ζνα ςχολείο που κα καλλιεργεί τθ ςυνεργαςία, το ςεβαςμό και τθν αλλθλεγγφθ πετϊντασ ςτα 
ςκουπίδια τθν επικετικι ςυμπεριφορά, το φαςιςμό, το ρατςιςμό. 

 Για τθν ενθμζρωςθ και τθν πρόλθψθ ενάντια ςτα ναρκωτικά και ςε όλεσ τισ εξαρτιςεισ, τθν 
αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν φαινομζνων και καταςτροφϊν. 

 Για τθν αξιοπρεπι κι ιςότιμθ ζνταξθ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα όλων των παιδιϊν, χωρίσ 
διακρίςεισ κι αποκλειςμοφσ. 

 Αγαπθτοί γονείσ, 

 Η ηωι θ ίδια ζχει αποδείξει ότι όςο μειϊνουμε τισ απαιτιςεισ μασ τόςο μεγαλϊνει θ απαξίωςθ του 
Δθμόςιου αγακοφ τθσ Παιδείασ για κάκε μακθτι και κάκε μακιτρια. Όταν δεν δυναμϊνουμε τα δικά μασ 
όπλα για να διεκδικιςουμε αυτά που ζχουμε ανάγκθ, είναι ςαν να βγάηουμε με τα ίδια μασ τα χζρια τα 
μάτια μασ. Είναι ςαν να λζμε ςτθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ: “προχϊρα, ςυμφωνοφμε με αυτά που κάνεισ…”. 
Όμωσ, ασ αναρωτθκοφμε πότε είχαμε κετικά αποτελζςματα ςτον αγϊνα μασ; Τι ιταν αυτό που οδιγθςε 
ςε μικρζσ ι μεγάλεσ «νίκεσ»; Δεν ιταν ο ςωςτόσ προςανατολιςμόσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ςυςπείρωςθσ και 
τθσ διεκδίκθςθσ,  θ μαηικότθτα ςτισ κινθτοποιιςεισ αλλά και θ αγωνιςτικότθτα με τθν οποία 
αντιμετωπίηουμε τα ςυςςωρευμζνα προβλιματα που βιϊνουμε κακθμερινά ςτα ςχολεία. Πολλζσ φορζσ 
χάρθ ςτο πείςμα και τθ ςυλλογικότθτα, τον ενωμζνο αγϊνα γονιϊν, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν 
καταφζραμε να αναχαιτίςουμε τα ςχζδια τουσ, αναγκάςαμε κυβερνιςεισ ςε αναδίπλωςθ.      

Σιμερα όςο ποτζ άλλοτε, όπωσ αναφζραμε και ςτο τελευταίο ςυνζδριο μασ,  «ζχουμε ανάγκθ από 
Συλλόγουσ Γονζων που κα τουσ 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. Η 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, 
χρειάηεται να αποτελεί ακόμα ζνα πεδίο δράςθσ και διεκδίκθςθσ. Ο φόβοσ, θ αναςφάλεια, το μίςοσ που αν 
ειςχωριςουν ςτισ ψυχζσ των παιδιϊν τισ δθλθτθριάηουν ανεπανόρκωτα, μασ βρίςκουν απζναντί τουσ και γι’ 
αυτό, είναι ανάγκθ να 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».  

 
Κάνουμε δικι μασ υπόκεςθ το μζλλον και τθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ!  

Δυναμϊνουμε τουσ Συλλόγουσ Γονζων! 
Σεπτέμβριος 2018 


