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    ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ Δ.  ΣΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ   

                          

    ΚΤΡΙΑΚΗ 29 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
 
υνάδελφοι / ςςεσ,  
 
Καλι ςχολικι χρονιά και καλι δφναμθ 
 
 Σο Δ. τθσ ΑΓΜΕ ςασ καλωςορίηει ςτο ςθμερινό εκλογοαπολογιςτικό ςυνζδριο, το 
οποίο γίνεται ςε μια νωπι μεταβατικι περίοδο αλλαγισ ςκυτάλθσ ςε κυβερνθτικό 
επίπεδο. 

Καλωςορίηουμε πρϊτα και κφρια τουσ ςυναδζλφουσ που ςυμμετζχουν για πρϊτθ 
φορά ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ, ιδιαίτερα εκείνουσ και εκείνεσ που προζρχονται από 
περιοχζσ και Διμουσ οι οποίοι δεν είχαν μζχρι ςιμερα καμία οργανωτικι ςχζςθ με τθν 
ΑΓΜΕ.  

 
Βαςικι διαπίςτωςθ και ςυμπζραςμα τθσ μζχρι ςιμερα πορεία μασ : Θ ΑΓΜΕ 

μζςα από τθ δράςθ τθσ και τον αγϊνα τθσ κατοχυρϊνεται ωσ μια ςυλλογικότθτα που 
εκφράηει χιλιάδεσ γονείσ, με ςτακερι αγωνιςτικότθτα, με επεξεργαςμζνεσ κζςεισ και 
προτάςεισ για όλεσ τισ πλευρζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ, που δεν καλλιεργεί μειωμζνεσ απαιτιςεισ και δεν ρίχνει τον πιχθ των 
ςφγχρονων μορφωτικϊν αναγκϊν, που παλεφει με βάςθ τισ ςθμερινζσ δυνατότθτεσ που 
υπάρχουν με δεδομζνθ τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ζχοντασ ωσ 
γνϊμονα και ςτο επίκεντρο τισ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ. 

Ποιο είναι το ηθτοφμενο λοιπόν : αυτό που πρζπει να ςυηθτιςουμε και να 
βάλουμε ςτο επίκεντρο του υνεδρίου μασ, πζρα από τθν πείρα που χρειάηεται να 
μεταφζρουμε από τισ περιοχζσ μασ αλλά και τα ουςιαςτικά προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ, 
είναι το πϊσ κα μποφμε ςε μια πορεία ουςιαςτικισ οργανωτικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ 
ΑΓΜΕ και φυςικά τα βιματα που πρζπει να κάνουμε.  

 

                            Η ςθμερινι εικόνα τθσ Παιδείασ 
 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 

Όπωσ αναφζρουμε και ςτθν ανακοίνωςι μασ με αφορμι τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ, «Άλλθ μια ςχολικι χρονιά ξεκινά. Με όνειρα, προςδοκίεσ αλλά και αγωνίεσ και 
προβλιματα. Παρ’ όλεσ όμωσ τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ βλζπουμε τα παιδιά μασ και 
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ςκεφτόμαςτε το «αφριο». Κάνουμε όνειρα μαηί τουσ, μοιραηόμαςτε τθν αγωνία να τουσ 
προςφζρουμε ό,τι  καλφτερο, να τουσ δϊςουμε εφόδια για το παρόν και το μζλλον τουσ, για 
να γίνουν καλφτεροι άνκρωποι, να βάηουν υψθλοφσ ςτόχουσ και να τουσ κατακτάνε. 
Κάνουμε ό,τι μποροφμε για να μορφωκοφν, να ςπουδάςουν, να βρουν μια δουλειά ςτο 
αντικείμενό τουσ. 

Μία από τα ίδια; Όχι ακριβώσ; 
Γιατί θ νζα κυβζρνθςθ ςυνεχίηει από εκεί που ςταμάτθςε θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ. 

Το ζργο των προθγοφμενων ζρχεται να προςτεκεί ςτο ζργο των νζων. Που ςθμαίνει : πιο 
βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ, νζοι φραγμοί ςτθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ, με τθν παιδεία να 
μετατρζπεται ςε εμπόρευμα και γιϋ αυτό να δίνεται ανάλογα με τθν τςζπθ κάκε 
οικογζνειασ.»  

Με βάςθ, ςυνάδελφοι, τισ πρϊτεσ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ μζςω των 
προγραμματικϊν τθσ δθλϊςεων αλλά και του Τπουργείου Παιδείασ, το νιμα τθσ πολιτικισ 
ςτθν εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται από εκεί που το άφθςε θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ.  

Ζχουμε χρόνια τϊρα κακθλωμζνθ κρατικι χρθματοδότθςθ, ζλλειψθ νζων 
ςφγχρονων υποδομϊν, αδιαφορία για τθν αντιςειςμικι κωράκιςθ των ςχολείων, απουςία 
μόνιμων διοριςμϊν και καραβάνια χιλιάδων αναπλθρωτϊν, κοροϊδία ςτθ δίχρονθ 
Προςχολικι Αγωγι χωρίσ να διαςφαλιςτοφν προθγοφμενα προςωπικό και υποδομζσ με 
αποτζλεςμα νιπια να ςτοιβάηονται ςε υπεράρικμα τμιματα, ςε ακατάλλθλεσ αίκουςεσ, 
ςε κοντζινερ, αλλά δίνεται θ δυνατότθτα να ςτεγαςτοφν ακόμα και ςε Γυμνάςια ι Λφκεια. 
Θ νζα κυβζρνθςθ εξαίρεςε φζτοσ 13 Διμουσ που είχαν ςοβαρά προβλιματα, ενϊ είναι 
ςαφζσ ότι και οι Διμοι που εντάχκθκαν ζχουν αντίςτοιχα προβλιματα.  

Τπάρχουν τεράςτιεσ ελλείψεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ ςτα Ειδικά χολεία, με 
αποτζλεςμα οι γονείσ παιδιϊν με αναπθρία να κουβαλάνε μόνοι τουσ κάκε μζρα τον δικό 
τουσ ςταυρό, αφοφ θ πλειοψθφία αυτϊν των παιδιϊν βρίςκεται εκτόσ ειδικϊν δομϊν.  

Σο Λφκειο με τον νόμο τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ μετατρζπεται ςε ζνα 
ατελείωτο εξεταςτικό κζντρο. Θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ςυνεχίηει το νόμο Γαβρόγλου για το 
Λφκειο και τθν πρόςβαςθ ςτα πανεπιςτιμια, ενϊ παράλλθλα ανακοίνωςε ότι κα μειϊςει 
τθν φλθ, αν και ςτα ςχολεία ακόμα αυτό δεν είναι δεδομζνο, δεν υπάρχει ςαφισ εικόνα. 

Σαυτόχρονα ανοίγει τθ ςυηιτθςθ για τράπεηα κεμάτων, βάςθ του 10, εκνικό 
απολυτιριο με ςυνυπολογιςμό του βακμοφ και των τριϊν τάξεων του Λυκείου, 
διαφοροποίθςθ ςχολικισ γνϊςθσ και αυτονομία ςχολικϊν μονάδων. Ειδικά το κζμα του 
εκνικοφ απολυτθρίου με ςυνυπολογιςμό του βακμοφ και των τριϊν τάξεων αποτελεί 
ευκεία επίκεςθ, νζο αντιδραςτικό βιμα ςτθ φροντιςτθριοποίθςθ του Λυκείου. Δεν πρζπει 
να περάςει! 

Σο ςίγουρο είναι ότι δε κα  αλλάξει θ ρότα τθσ αςκοφμενθσ αντιλαϊκισ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ που μπορεί να ςυνοψιςτεί ςε μια ςειρά μζτρα που ζλαβε θ 
προθγοφμενθ κυβζρνθςθ (μείωςθ μακθμάτων και αναγκϊν για εκπαιδευτικοφσ ςτθν 
πρωτοβάκμια, “κόφτεσ” για τθν ίδρυςθ κατευκφνςεων ςε ΓΕΛ και ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΛ, 
διπλζσ και τριπλζσ ανακζςεισ, κ.α.) 

το νζο τοπίο που δθμιουργεί θ κυβερνθτικι εναλλαγι, αξίηει να κυμθκοφμε ότι 
δεν είναι θ πρϊτθ φορά που αντιμετωπίηουμε μια αντιπαράκεςθ γφρω από δευτερεφοντα 
και τριτεφοντα ηθτιματα για να κρυφτεί ότι θ πολιτικι ενάντια ςε εμάσ και τα παιδιά μασ 
ςυνεχίηεται και είναι ενιαία.  

Είναι ανάγκθ να αποφφγουμε τισ παγίδεσ ςυηιτθςθσ ανοφςιων ηθτθμάτων και να 
επικεντρωκοφμε ςε αυτά που κακορίηουν τθν ολοκλθρωμζνθ μόρφωςθ και το μζλλον των 
παιδιϊν μασ.   
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Οι διαμορφωμζνεσ ςυνκικεσ  τθσ Εκπαίδευςθσ μζςα ςτισ οποίεσ δροφμε  
Οι πραγματικζσ ανάγκεσ για τθ μόρφωςθ των παιδιϊν μασ 

 

ιμερα που κα μποροφςε και κα ζπρεπε το ςχολείο να καλφπτει πλιρωσ όλεσ τισ 
μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ, τθ ςχζςθ τουσ με τον Ακλθτιςμό και τθν Σζχνθ, 
κάκε χρόνο τζτοιο καιρό ςυηθτάμε για τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που κα 
καταφζρουμε ι δεν κα μπορζςουμε τελικά να προςφζρουμε ςτα παιδιά μασ, για τισ ξζνεσ 
γλϊςςεσ ι για τθν οικονομικι αφαίμαξθ των φροντιςτθρίων... 

Σθν ϊρα που υπάρχουν χιλιάδεσ άνεργοι εκπαιδευτικοί, κάκε χρόνο τζτοιον καιρό 
ςυηθτάμε το πότε κα ζρκουν όλοι οι αναγκαίοι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
παλεφουν να φτιάξουν πρόγραμμα, αναγκάηονται να διδάςκουν διαφορετικά αντικείμενα 
από αυτά που ζχουν ςπουδάςει... 

Και παρόλο που φζτοσ οι μακθτζσ μπαίνουν ςε μια νζα τάξθ, κα παραλάβουν τα 
ίδια παλιά βιβλία, τα γεμάτα ανακρίβειεσ, ελλείψεισ, λάκθ, που οι εκπαιδευτικοί 
παςχίηουν να τα ςυμπλθρϊςουν ωσ διδακτικά εργαλεία με φωτοτυπίεσ και ςθμειϊςεισ και 
εμείσ οι γονείσ μοχκοφμε πολλζσ φορζσ να τα καταλάβουμε για να βοθκιςουμε ςτο 
διάβαςμα των παιδιϊν μασ. 

Σθν ϊρα που κα ζπρεπε τα ςχολεία να λειτουργοφν ςε ςφγχρονα κτίρια με όλουσ 
τουσ απαραίτθτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ, αντικρίηουμε ελλείψεισ ςε υποδομζσ, ανυπαρξία 
εργαςτθρίων και βιβλιοκθκϊν, γραφεία εκπαιδευτικϊν μετατρζπονται ςε αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ, μια αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων γίνεται από γυμναςτιριο μζχρι και 
εςτιατόριο για τα παιδιά του ολοιμερου... ενϊ παρά τουσ ςειςμοφσ που ταρακοφνθςαν 
και φζτοσ το καλοκαίρι τθν Αττικι, τα Δωδεκάνθςα κ.λπ., περιςςότερα από τα μιςά 
ςχολεία τθσ χϊρασ δεν ζχουν περάςει αντιςειςμικό ζλεγχο! 

Και ς' αυτά ζρχεται να προςτεκεί και θ ςυνζχιςθ τθσ κοροϊδίασ με τθ δίχρονθ 
υποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι. Γιατί και θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ςυνεχίηει ςτθν 
πεπατθμζνθ τθσ προθγοφμενθσ, δθλαδι ςτθν εφαρμογι τθσ χωρίσ τθν αναγκαία επιπλζον 
χρθματοδότθςθ για προςωπικό και νζα κτίρια. Ζτςι νιπια και προνιπια ςτοιβάηονται ςε 
25άρια τμιματα, κοντζινερ ςτινονται ςε αυλζσ για να χωρζςουν τα παιδιά κι άλλα 
ςτζλνονται ςε νθπιαγωγεία μακριά από το ςπίτι τουσ γιατί εκεί υπάρχουν κζςεισ... 

τθν Ειδικι Αγωγι, θ παράλλθλθ ςτιριξθ κακυςτερεί να αρχίςει και μοιράηεται 
ζνασ εκπαιδευτικόσ ςε δυο και τρεισ μακθτζσ, οι δρομολογθμζνοι διοριςμοί αναμζνονται 
κατά τον Δεκζμβρθ, ενϊ θ ανυπαρξία των αναγκαίων δομϊν Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ ςτζλνει χιλιάδεσ παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ςε ιδιϊτεσ ι ςτο ςπίτι τουσ, 
εντελϊσ εκτόσ οποιαςδιποτε εκπαιδευτικισ δομισ... 

Σθν ϊρα που όλα τα παιδιά μποροφν να μορφϊνονται ολόπλευρα ςτο ςχολείο 
μζχρι τα 18 τουσ χρόνια, οι μακθτζσ από τθ Γ' Λυκείου αποχαιρετοφν πια τθ γενικι 
μόρφωςθ και μπαίνουν ςε μια "αρζνα" για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ πολφ πιο αγχωτικι 
και ανταγωνιςτικι, που θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ δθλϊνει ότι κα τθν κάνει ακόμα χειρότερθ, 
και για τθν πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ κα μετροφν οι βακμοί όλων των τάξεων 
του Λυκείου... 

Κι ενϊ μποροφμε να ςχεδιάηουμε και να ξζρουμε πόςουσ επιςτιμονεσ 
χρειαηόμαςτε, τα παιδιά μασ μζνουν άνεργα... 
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Ειδικά και επίκαιρα κζματα 
 
1. Δίχρονθ Τποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι. 
 
 Σο ηιτθμα τθσ προςχολικισ αγωγισ τα τελευταία δφο χρόνια με αφορμι τθν 
εφαρμογι τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ βρζκθκε ςτο  επίκεντρο τθσ δράςθσ των γονιϊν και 
των εκπαιδευτικϊν. Τπάρχει ζνασ οριςμζνοσ προβλθματιςμόσ όχι μόνο για τισ υλικζσ 
προχποκζςεισ αλλά και το περιεχόμενο τθσ προςχολικισ αγωγισ ωσ ςτοιχείο που φωτίηει 
τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ. 
 Χρειάηεται ετοιμότθτα από τθν πλευρά των Οργανϊςεων Γονζων γιατί θ 
υλοποίθςι τθσ, με τουσ όρουσ που αυτι κα ςυνεχιςτεί, (πράγμα που επιβεβαιϊνεται και 
από τθν πρόςφατθ Τπουργικι Απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ που δεν υπάρχει θ 
παραμικρι αναφορά για επιπλζον χρθματοδότθςθ), ςθμαίνει ότι οι γονείσ από τθν αρχι 
του ςχολικοφ ζτουσ,  κα βιϊςουν τα αδιζξοδα αυτισ τθσ πολιτικισ. Αιχμζσ του αγϊνα μασ 
για το επόμενο διάςτθμα πρζπει να είναι τα παιδιά που μζνουν εκτόσ προςχολικϊν 
δομϊν, οι ςυνκικεσ διαπαιδαγϊγθςθσ, ςε τι χϊρουσ ςτεγάηονται, θ αναλογία 
παιδαγωγϊν και παιδιϊν. 
 Χρειάηεται να προβλθματιςτοφμε για το πϊσ - ςτο νζο διαμορφωμζνο τοπίο τθσ 
δίχρονθσ προςχολικισ αγωγισ που βρίςκεται ςτθν ευκφνθ του Τπουργείου Παιδείασ - κα 
δθμιουργθκοφν εςτίεσ αντίςταςθσ και εναςχόλθςθσ των γονιϊν με τουσ ςυλλόγουσ 
γονζων. Σο νζο Δ. να δει πϊσ μποροφμε να βοθκιςουμε ςτθ μαηικι δθμιουργία 
ςυλλόγων γονζων ςτα νθπιαγωγεία.  
 
2. Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 
 
 Οι εξελίξεισ ςτθν ειδικι αγωγι πρζπει να κατανοοφνται ωσ ςοβαρό πρόβλθμα που 
αφορά ςθμαντικά τμιματα τθσ κοινωνίασ μασ.  
 Φυςικά, ςτθν περιγραφι των προβλθμάτων μπορεί όλοι να ςυμφωνοφμε. Σο 
ηιτθμα είναι να προςδιορίςουμε τθ λφςθ.  
Γιατί όμωσ, ενϊ οι νόμοι είναι απανωτοί και παίρνονται μζτρα, αντί να λφνονται 
προβλιματα θ κατάςταςθ χειροτερεφει, γίνονται όλο και πιο ορατά τα βιματα προσ τα 
πίςω; 

Σι άλλο δθλϊνει θ πραγματικότθτα των ειδικϊν ςχολείων και των ειδικϊν τάξεων, 
που ποτζ δεν ανοίγουν μαηί με τα άλλα ςχολεία; Που μζνουν χωρίσ μεταφορικά μζςα και 
πρόςλθψθ μόνιμου και εξειδικευμζνου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και άλλων 
ειδικοτιτων, για χρόνια τϊρα; 

Σι άλλο δθλϊνει θ πραγματικότθτα ςτα ειδικά επαγγελματικά εργαςτιρια, που 
είναι αφθμζνα αποκλειςτικά ςτθν πρωτοβουλία των ευεργετϊν και των ιδιωτϊν, ι θ 
ακόμα πιο αποκαλυπτικι πραγματικότθτα ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ που δείχνει ότι 
μόλισ 1 ςτα 3 παιδιά καταφζρνει να ςυνεχίςει; 

Είμαςτε αντίκετοι ςτθ λογικι που προβάλλεται λεσ και τα προβλιματα  των 
ανκρϊπων που κζλουν ειδικι βοικεια και ςτιριξθ, ζρχονται περίπου ωσ αποτζλεςμα 
φυςικϊν φαινομζνων, και ότι θ κοινωνία (γενικά και αόριςτα) πρζπει «να δείξει 
ευαιςκθςία» απζναντι ςε αυτόν τον χϊρο. 

Όμωσ, οι ανάπθροι και οι οικογζνειζσ τουσ δεν είναι κφματα μιασ γενικά «ζλλειψθσ 
ευαιςκθςίασ τθσ κοινωνίασ», αλλά τθσ βάρβαρθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ όλων των 
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κυβερνιςεων και του κράτουσ τουσ, που χρόνια εφαρμόηουν ςε βάροσ του λαοφ μασ, και 
που για τισ οικογζνειεσ των ΑμεΑ είναι ακόμθ πιο βάρβαρθ. 

Θεωροφμε ότι απαιτείται κοινι δράςθ,  κοινζσ πρωτοβουλίεσ με τον Ενιαίο 
φλλογο Γονζων ΑΜεΑ Αττικισ και νιςων.  
 Από τα ηθτιματα που κα ζχουμε να δοφμε πιο άμεςα είναι οι προςλιψεισ 
αναπλθρωτϊν που το φψοσ τουσ κα κακορίςει τθν εικόνα τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ με τθ 
λειτουργία των ειδικϊν ςχολείων, τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςτθν γενικι εκπαίδευςθ. 
 Από κει και πζρα είναι ανάγκθ να παρακολουκιςουμε τισ κυβερνθτικζσ, 
νομοκετικζσ  παρεμβάςεισ κακϊσ ζγινε μια αναφορά ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ για 
τον ςχεδιαςμό του υπουργείου που αφορά ςτον προθγοφμενο νόμο για τισ νζεσ δομζσ και 
το ρόλο των ΚΕΤ, για τθν ενίςχυςθ τθσ ενταξιακισ εκπαίδευςθσ και να παρζμβουμε 
δυναμικά ς’ αυτό το μείηον ηιτθμα που απαςχολεί χιλιάδεσ οικογζνειεσ. 
  
3. Για τισ εξελίξεισ ςτα ΕΠΑΛ 
 
 Επιβεβαιϊνεται περίτρανα ότι οι αλλαγζσ που ζφερε θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ 
ςτα ΕΠΑΛ χαίρουν αποδοχισ και τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ θ οποία ςυνεχίηει ςτθν ίδια 
ρότα ενίςχυςθσ τθσ μακθτείασ, του προγράμματοσ “Νζα αρχι ςτα ΕΠΑΛ”, ενϊ δεδομζνθ 
είναι -με βάςθ τα ςτοιχεία- θ αφξθςθ του αρικμοφ  των μακθτϊν ςτα ΕΠΑΛ. τα νζα μζτρα 
που ζλαβε θ ςθμερινι κυβζρνθςθ είναι θ υπαγωγι τθσ ευκφνθσ τθσ μακθτείασ ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Δια βίου μάκθςθσ όπου είναι ενταγμζνεσ όλεσ οι πρακτικζσ τθσ τεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ, προφανϊσ με κατεφκυνςθ τθν πιο ςτενι ςφνδεςθ με τθν αγορά και τθν πιο 
άμεςθ διαςφνδεςθ με τισ απαιτιςεισ των επιχειριςεων.  
 ιμερα, χρειάηεται να τεκεί ςτο επίκεντρο θ διεκδίκθςθ για μια ςειρά από μζτρα 
ενίςχυςθσ του μορφωτικοφ ρόλου των ΕΠΑΛ. Για παράδειγμα, πρζπει να υπάρξουν μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ τθσ μακθτικισ διαρροισ, όπωσ γενίκευςθ τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ κ.ά., 
να δίνονται ζγκαιρα όλα τα βιβλία και αυτά να είναι γραμμζνα με βάςθ τισ ςφγχρονεσ 
ανάγκεσ και εξελίξεισ, να βρίςκονται ςτθ κζςθ τουσ από τθν αρχι τθσ χρονιάσ όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, να πάψει αυτό το κακεςτϊσ που κάκε χρόνο κλείνουν τμιματα που 
χαρακτθρίηονται ολιγομελι, ϊςτε να μπορεί ο κάκε μακθτισ να ζχει πρόςβαςθ ςτθν 
ειδικότθτα που επιλζγει και να τθν ολοκλθρϊνει χωρίσ εμπόδια. 
 Σαυτόχρονα, είναι ϊριμο και ςφγχρονο ςιμερα οι μακθτζσ των ΕΠΑΛ να 
μορφϊνονται ολόπλευρα, να μθ ςτεροφνται τθ Γενικι Παιδεία, να μθ ςτεροφνται οφτε ζνα 
γνωςτικό αντικείμενο από αυτά που ζχει ανάγκθ ο νζοσ άνκρωποσ προκειμζνου να 
κατανοιςει τισ εξελίξεισ, να μπορεί δθμιουργικά να εντάςςεται ςτθν κοινωνία και ςτθν 
παραγωγι. 
 Αντίςτοιχα, κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα για τον εργαςτθριακό εξοπλιςμό αυτϊν 
των ςχολείων, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι από απαρχαιωμζνοσ ζωσ ανφπαρκτοσ και 
τίκενται ςοβαρά ηθτιματα αςφάλειασ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτα 
εργαςτιρια.  Χρειάηεται άμεςθ ςτιριξθ ςτα Εργαςτθριακά Κζντρα και τθν υποδομι τουσ, 
για να γίνεται ουςιαςτικά θ ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ των 
ΕΠΑΛ, κακϊσ και να παρζχεται δωρεάν ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται και να μθν τον 
αγοράηουν οι μακθτζσ. Απαιτοφνται εργαςτιρια ςφγχρονα, χωρίσ τθν εμπλοκι εταιρειϊν 
και ιδιωτϊν, ενϊ μζτρα ςτιριξθσ κα ιταν και θ μείωςθ των μακθτϊν ανά τάξθ και 
εργαςτιριο (π.χ. με δφο εκπαιδευτικοφσ ανά 10 μακθτζσ) και θ διαρκισ επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν με ευκφνθ του κράτουσ. 
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 Σο πρόγραμμα τθσ μακθτείασ, επίςθσ, πρζπει να γίνεται ςε εργαςιακά αντικείμενα 
που ςυνδζονται με τον κλάδο των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, ο μακθτισ να ζχει όλα τα 
εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα. Ενϊ όςοι μακθτζσ (των νυχτερινϊν, και όχι μόνο, 
ΕΠΑΛ) εργάηονται κα πρζπει να δουλεφουν με 6ωρο - 5ιμερο - 30ωρο και να 
διευκολφνονται με άδεια και αποδοχζσ ςτθν περίοδο των εξετάςεων. 
 
4. χολικι ςτζγθ  
 
 Θ θμερίδα που πραγματοποιιςαμε ανζδειξε τθν τραγικι κατάςταςθ που βρίςκεται 
ςιμερα ο «χϊροσ ςτον οποίο ηουν και μακαίνουν τα παιδιά μασ». 
 Αυτό που κακιςτά επιτακτικι ανάγκθ τθ ςυνζχιςθ τθσ παρζμβαςισ μασ 
Πανελλαδικά από υλλόγουσ Γονζων, Ενϊςεισ και Ομοςπονδίεσ ςτο κζμα των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων είναι θ ολοζνα διευρυνόμενθ ψαλίδα μεταξφ του ςχολείου των αναγκϊν 
μασ και του ςχολείου που ζχουμε ςιμερα. Ψαλίδα που διευρφνεται από τθν πολιτικι που 
ακολουκοφν απζναντι ςτθ Δθμόςια Παιδεία, τόςο θ ςθμερινι όςο και οι προθγοφμενεσ 
κυβερνιςεισ, μια πολιτικι που υποβακμίηει ςτακερά πλζον τθν Παιδεία μασ, από τθν 
προςχολικι αγωγι μζχρι το Λφκειο.  

Σι ρόλο παίηει το ςχολικό κτιριο ςτθ μόρφωςθ το γνωρίηουμε καλά οι μακθτζσ, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείσ. 

Γνωρίηουμε ότι είναι πολφ ςοβαρόσ παράγοντασ διαπαιδαγϊγθςθσ και μόρφωςθσ 
αλλά και ςτοιχείο ςεβαςμοφ και φροντίδασ τθσ Πολιτείασ ςτα παιδιά. 

Θεωροφμε ότι θ ςχολικι υποδομι, το μζγεκοσ του ςχολείου, θ αρχιτεκτονικι του, 
δεν είναι μόνο τεχνικό ηιτθμα. Αφορά ςτισ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ γίνεται θ 
μακθςιακι, διαπαιδαγωγθτικι διαδικαςία.  

Αλλά από το πϊσ αντιμετωπίηει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα το υλικό κομμάτι τθσ 
εκπαίδευςθσ, που δεν μπορεί να κρυφτεί, μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει πϊσ 
μεταχειρίηεται και το μυαλό των παιδιϊν μια πολιτικι που «πιάνει και καρφϊνει και 
ςκοτϊνει… αρχίηοντασ από τισ πεταλοφδεσ, φτάνει ςτθ ςκζψθ» όπωσ λζει ο Παλαμάσ. 

Για μασ, όπωσ αναφζραμε παραπάνω, δεν αποτελοφν δευτερεφον, οφτε τεχνικό 
κζμα οι υποδομζσ του ςχολείου. Είναι πολφ ςθμαντικό κζμα οι ςφγχρονεσ, δθμόςιεσ και 
δωρεάν υποδομζσ, τζτοιεσ που να μποροφν να ικανοποιοφν διευρυμζνα τισ ςφνκετεσ 
ανάγκεσ των παιδιϊν μασ. 

Τπάρχουν ςθμαντικότατεσ ελλείψεισ ςε βαςικζσ υποδομζσ των ςχολείων 
ξεκινϊντασ από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και τα εργαςτιρια και φτάνοντασ ςτισ 
βιβλιοκικεσ, γυμναςτιρια και αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων με αποτζλεςμα τελικά  οφτε 
θ μακθςιακι διαδικαςία να γίνεται ολοκλθρωμζνα οφτε να καλλιεργείται θ 
ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν με βάςθ τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ. 

Είναι απαίτθςθ των καιρϊν να παρκοφν όλα τα μζτρα από τθ Πολιτεία ϊςτε θ 
αναγκαία παραμονι των μακθτϊν να γίνεται ςε ςφγχρονουσ χϊρουσ και υποδομζσ, για 
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, που βζβαια δεν μπορεί να είναι θ αίκουςα διδαςκαλίασ για όλεσ 
τισ λειτουργίεσ και χριςεισ. 

Είναι απαίτθςθ των καιρϊν, με βάςθ τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
τεχνολογίασ, να διαμορφωκοφν ανάλογα οι ςχολικζσ μονάδεσ, με εργαςτιρια, χϊρουσ 
άκλθςθσ, κεάτρου, μουςικισ, αλλά και υποδομζσ ςίτιςθσ και ξεκοφραςθσ. 
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5. Προςφυγόπουλα και εκπαίδευςθ 
 

Θ κατάςταςθ ςχετικά με τθν Εκπαίδευςθ των προςφφγων ςτθ χϊρα μασ βρίςκεται 
ςε αναντιςτοιχία με τισ ανάγκεσ τουσ. Αυτό αφορά τόςο το ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ 
υλοποίθςθσ (κρατικι - ιδιωτικι), τισ απαιτοφμενεσ δομζσ, το περιεχόμενο τθσ 
Εκπαίδευςισ τουσ, τουσ υλικοφσ όρουσ διαβίωςισ τουσ, που ςυναρτϊνται άμεςα με το 
επίπεδο ςχολικισ παρακολοφκθςθσ και τθ ςυνζχεια ςτθ μάκθςθ. Μια ςειρά από δράςεισ 
που αφοροφν τθν ενίςχυςθ τθσ Εκπαίδευςθσ των προςφφγων μακθτϊν ζχουν εκχωρθκεί 
ςτισ ΜΚΟ. 

Ο αρικμόσ των Σάξεων Τποδοχισ (ΣΤ) είναι αναντίςτοιχοσ με τισ ανάγκεσ. Οι ΣΤ 
«μονιμοποιοφνται» με ςυμβαςιοφχουσ - αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, δεν υπολογίηονται 
ςτα κενά προςωπικοφ που δίνονται για προςλιψεισ και ξεκινοφν, ςυχνά, ςτα μζςα τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ. 

Σίποτε δεν προβλζπεται για τθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ των προςφφγων. 
Κι αυτό όταν είναι επιβεβαιωμζνο πωσ για κάκε άνκρωπο θ μθτρικι γλϊςςα είναι βάςθ 
για τθ γλωςςικι αλλά και τθ γενικότερθ κοινωνικι ςυγκρότθςθ και εξζλιξι του. 

Θ κυβζρνθςθ δεν ζχει ανταποκρικεί ςτο αίτθμα για μείωςθ του προβλεπόμενου 
αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα, εκεί που υπάρχουν πρόςφυγεσ μακθτζσ, για δθμιουργία 
τμθμάτων προετοιμαςίασ με ευελιξία ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα και ςτα διδαςκόμενα 
μακιματα ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Δεν υπάρχει αναγνϊριςθ του ςυνόλου των 
τμθμάτων που λειτουργοφν ςτα διαπολιτιςμικά ςχολεία ςτο myschool με τθν αναγκαία 
προςμζτρθςθ των μόνιμων αναγκϊν (π.χ. ςε Σμιματα Ζνταξθσ) ςτισ οργανικζσ κζςεισ, με 
τθν εξαςφάλιςθ χϊρων και τθν ανάλογθ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν κάλυψθ των 
επιπλζον πόρων που απαιτοφνται. 

Σα ςχολικά γεφματα παντοφ, θ διαςφάλιςθ τθσ δωρεάν μετακίνθςθσ όλων των 
παιδιϊν και των εφιβων, θ ζγνοια για τθν ζνδυςθ και τθν υπόδθςι τουσ, για τουσ όρουσ 
των χϊρων που μζνουν, μελετοφν και κοιμοφνται, θ ζννοια για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ δεν αποτελοφν ιςςονοσ ςθμαςίασ ηθτιματα. 

Χρειάηεται να διεκδικθκοφν : να γίνει με αποκλειςτικά κρατικι ευκφνθ πλιρθσ 
καταγραφι των αναγκϊν για τθν Εκπαίδευςθ των προςφυγόπουλων, των αιτθμάτων για 
άςυλο, ποιοι κα φφγουν για άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και ςε ποιο χρονικό ορίηοντα, τα αιτιματα 
επανζνωςθσ οικογενειϊν, ποιοι κα εγκαταςτακοφν μόνιμα ςτθ χϊρα μασ. 

Επίςθσ να υπάρξει με ευκφνθ του κράτουσ και τθσ κυβζρνθςθσ ζνταξθ όλων των 
παιδιϊν ςτο δθμόςιο ςφςτθμα Εκπαίδευςθσ και Προςχολικισ Αγωγισ με κατάλλθλο 
προςωπικό και υποδομζσ. 

Εκφράηουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ ςτα παιδιά του πολζμου, τθσ φτϊχειασ και τθσ 
προςφυγιάσ.   

 

     Οι πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ ηωισ μασ 
 
1. τακερι δουλειά με δικαιώματα. Να ηοφμε με αξιοπρζπεια με τθ δουλειά μασ. 

 

Θ ανάπτυξθ που ςχεδιάηει θ ςθμερινι κυβζρνθςθ είναι ανάπτυξθ για τουσ 
«λίγουσ» και ςε βάροσ των «πολλϊν» και των δικαιωμάτων τουσ. Θ «αγορά» δεν αντζχει 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ εργαςίασ. Με το αντεργατικό πολυνομοςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ 
οδθγοφμαςτε ςτθν κατάργθςθ των κλαδικϊν υλλογικϊν υμβάςεων και το παραπζρα 
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χτφπθμα των ςυνδικαλιςτικϊν ελευκεριϊν και δικαιωμάτων. 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.  

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 οριςμζνεσ 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. Άλλωςτε οι εξελίξεισ ςτθν παιδεία, τελικά αφοροφν τθν 
προετοιμαςία του αυριανοφ εργατικοφ δυναμικοφ, τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ κα 
ενταχκοφν ωσ εργαηόμενοι ςτθν οικονομία.  
 
2. Διεκδικοφμε  το δικαίωμα  μασ  για  δωρεάν  άκλθςθ, τζχνθ, πολιτιςμό.  Θζλουμε  
δθμιουργικό  ελεφκερο  χρόνο. 

 
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  τον  λιγοςτό  ελεφκερο  χρόνο  των παιδιϊν  μασ  με  δραςτθριότθτεσ 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 τθ ςτιγμι, κακθμερινά δθμιουργοφνται νζα ιδιωτικά κζντρα και δομζσ 
πολιτιςμοφ αλλά και  όςα  λειτουργοφν  υπό  τθν αιγίδα   των  Διμων  ζχουν και  τθν 
αντίςτοιχθ  οικονομικι ςυμμετοχι  με  πολλζσ  ελλείψεισ, δεν καλφπτουν το ςφνολο των  
δραςτθριοτιτων, ζχουν περιοριςμζνο αρικμό τμθμάτων, ςυγκεκριμζνο  πρόγραμμα  όπου 
δεν μπορεί να  καλφψει  το  ςφνολο των αναγκϊν. 

Αυτό  που  ζχουμε  ανάγκθ  ςιμερα  -  γονείσ  και μακθτζσ - και  το  διεκδικοφμε  
είναι κζντρα καλλιτεχνικισ αγωγισ και δθμιουργικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ διμουσ, με 
κρατικι χρθματοδότθςθ και επιςτθμονικι ςτιριξθ, δωρεάν για όλουσ  όςοι κζλουν να 
αςχολθκοφν ι να εκπαιδευτοφν ςε μουςικά 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 . 
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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 τον 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 προβλιματά του. Σο πρότυπο του ακλθτιςμοφ, ωσ κοινωνικι λειτουργία 
και λαϊκό δικαίωμα, είναι πράξθ φυςικισ υγείασ, παιδείασ, αυτογνωςίασ, ομαδικότθτασ, 
αλλθλεγγφθσ, άμιλλασ, ειρινθσ και προόδου. 
 
3. Θζλουμε να ηοφμε ςε ζνα περιβάλλον χωρίσ μολφνςεισ και καταςτροφζσ. 
 
 Ηιςαμε όλοι και ευαιςκθτοποιθκικαμε από τθν τεράςτια οικολογικι καταςτροφι 
του Αμαηονίου, τισ φωτιζσ ςτθ χϊρα μασ. Χωρίσ καμιά αμφιβολία, θ γθ είναι το ςπίτι μασ 
και όταν μαραηϊνει και καταςτρζφεται το φυςικό περιβάλλον τθσ, απειλείται το μζλλον 
των παιδιϊν μασ. Όμωσ αξίηει να κζςουμε κάποια ερωτιματα: αυτό το ςπίτι 
καταςτρζφεται από μόνο του; Θζλουν όλοι να ςωκεί;  Δεν χρειάηεται να κοιτάξουμε τον 
Αμαηόνιο για να βγάλουμε αςφαλι ςυμπεράςματα. Θ πυρκαγιά ςτο Μάτι και οι 
πλθμμφρεσ ςτθ Μάνδρα, που κόςτιςαν εκατοντάδεσ ανκρϊπινεσ ηωζσ, οι πυρκαγιζσ ςτθν 
Πελοπόννθςο ι τθν Εφβοια, θ ςχεδιαςμζνθ εγκατάλειψθ χϊρων πραςίνου, πάρκων  κ.λπ, 
ζχουν  προφανι ςτόχευςθ τθν ιδιωτικοποίθςι τουσ.  

Ασ ςκεφτοφμε και μια άλλθ πλευρά. Οι ανεμογεννιτριεσ που ξεφυτρϊνουν ςαν τα 
μανιτάρια, οι ιχκυοκαλλιζργειεσ, οι κεραίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ που ςτινονται δίπλα ςε 
ςχολεία, κ.α. αποτελοφν μόνιμεσ ενδείξεισ ότι μπροςτά ςτο κζρδοσ θ οικολογικι 
ευαιςκθςία εξαφανίηεται.  

Γι’ αυτόν τον λόγο, χρειάηεται ςυςτθματικι εναςχόλθςθ των φορζων των γονιϊν 
για όλα αυτά τα ηθτιματα. Να πρωτοςτατιςουμε ςε μια προςπάκεια ανάδειξθσ 
επικίνδυνων κινιςεων ςτισ γειτονιζσ, να διεκδικιςουμε χϊρουσ πραςίνου. Αποτελεί 
κετικι παρακατακικθ που πρζπει να ςυνεχιςτεί, οι κινθτοποιιςεισ για τον ΧΤΣΑ ςτθν 
Δυτικι Αττικι, για τα καηάνια ςτον Πειραιά, ςτον Βόλο, κ.α.  

 

Απολογιςμόσ δράςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
 
 Σο Δ. τθσ ΑΓΜΕ ςυνεδρίαςε ζξι φορζσ και ενδιάμεςα μεςολάβθςε και το ετιςιο 
απολογιςτικό μασ υνζδριο. Κυρίωσ οικονομικισ φφςεωσ προβλιματα μασ εμπόδιςαν να 
ςυνεδριάςουμε πιο τακτικά. Τπιρχε βζβαια θλεκτρονικι αλλθλογραφία μεταξφ των μελϊν 
του Δ. για όλα τα ηθτιματα και τισ πρωτοβουλίεσ που πιραμε ωσ Δ. αλλά θ ηωντανι 
ςυηιτθςθ ανεξάρτθτα ηθτθμάτων επικαιρότθτασ είναι πιο γόνιμθ και ουςιαςτικι. τισ 
ςυνεδριάςεισ είχαμε καλό κλίμα και γινόταν πραγματικά ουςιαςτικόσ διάλογοσ πάνω ςε 
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όλα τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. ίγουρα δεν είμαςτε ευχαριςτθμζνοι, υπάρχει 
ανάγκθ περιςςότερων ςυνεδριάςεων του Δ. λόγω των προβλθμάτων που ανακφπτουν 
γενικότερα. Παρ’ όλα αυτά κεωροφμε ότι αναπτφχκθκε μια πλοφςια δράςθ, είχαμε ζνα 
ςοβαρό αποτζλεςμα ςε ςθμαντικά κζματα (Αλφαβθτάρι, θμερίδα ςχολικισ ςτζγθσ, κ.α.)  
 
1. Ανάδειξθ ηθτθμάτων επικαιρότθτασ 

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

 Για τισ αλλαγζσ ςτο Λφκειο και τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
 Για τισ αλλαγζσ ςτθν Ειδικι Αγωγι και τα παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ 
 Για τα κροφςματα γρίπθσ και υγείασ των μακθτϊν 
 Για τα ναρκωτικά και τουσ Χϊρουσ Εποπτευόμενθσ Χριςθσ (Χ.Ε.Χ) 
 Για τθ Δίχρονθ Τποχρεωτικι Προςχολικι Αγωγι και τισ προχποκζςεισ 

υλοποίθςθσ τθσ    
 Για τθν Παγκόςμια Θμζρα κατά του Ρατςιςμοφ όπου αναδείξαμε τισ 

βαςικζσ αιτίεσ ρατςιςμοφ και ξενοφοβίασ. 
 

2. υμμετοχι και ςτιριξθ κινθτοποιιςεων και ςυλλαλθτθρίων 
 Μακθτϊν και Εκπαιδευτικϊν για τα τρζχοντα προβλιματα τθσ παιδείασ. 
 υμμετοχι ςε κινθτοποιιςεισ ςτο Τπουργείο Παιδείασ για τα εκπαιδευτικά 

κενά 
 υμμετοχι ςε ςυλλαλθτιριο μακθτϊν και μαηικϊν φορζων για τισ αλλαγζσ 

ςτο Λφκειο  
 

3. Οργάνωςθ και ςυμμετοχι παραςτάςεων διαμαρτυρίασ 
 το Υπουργείο Παιδείασ και ςε ςυναντιςεισ με παράγοντεσ του Τπουργείου για τα 

κενά των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία.  
 υναντθκικαμε με το Γ.Γ του Υπουργείου 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. 

 το Υπουργείο Οικονομικϊν ςχετικά με το ΑΦΜ.  
 Πραγματοποιιςαμε ςυνάντθςθ με τον Διευκυντι του Γραφείου του Υπουργοφ 

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.   

 Κατακζςαμε υπόμνθμα ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ για τθν απαλλαγι των γονιϊν 
από τθν υποβολι διλωςθσ πόκεν ζςχεσ όπου θ επιμονι μασ οδιγθςε ςε 
κατάργθςθ με τροπολογία τθσ υποχρζωςθσ των γονιϊν από διλωςθ  πόκεν ζςχεσ 
ςτισ επιτροπζσ που ςυμμετζχουν και υποχρεοφνται.  

 Κατακζςαμε αίτθμα ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν για να αποςαφθνιςτεί πλιρωσ θ 
φράςθ που αφορά «τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των ςυλλόγων γονζων» από τουσ 
Διμουσ χωρίσ μζχρι τϊρα απάντθςθ. 
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4. υναντιςεισ με διάφορουσ φορείσ και επιτροπζσ 
 Με το 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.    

 Με τθν Επιτροπι Εργαηομζνων Γενικϊν Κακθκόντων των Σχολείων, όπου 
αναδείχκθκε το ςοβαρό πρόβλθμα ζλλειψθσ βοθκθτικοφ προςωπικοφ ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ.     
  

5. Κατάκεςθ προτάςεων για διάφορα ηθτιματα 
 Σοποκετθκικαμε και κατακζςαμε τισ προτάςεισ μασ ςτθν ακρόαςθ φορζων τθσ 

διακομματικισ κοινοβουλευτικισ επιτροπισ για το Δθμογραφικό. 
 Σοποκετθκικαμε και κατακζςαμε τισ προτάςεισ μασ ςτθν Ε.Μ.Τ τθσ Βουλισ για τισ 

αλλαγζσ ςτο Λφκειο και τθν ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
 Σοποκετθκικαμε και κατακζςαμε τισ προτάςεισ μασ ςτθν Ε.Μ.Τ τθσ Βουλισ για τθν 

αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
 Σοποκετθκικαμε και κατακζςαμε τισ προτάςεισ μασ για τα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ ςε 

Περιφερειακό υνζδριο των εργαηομζνων ςε αυτά.  
 

6. Πιραμε από κοινοφ πρωτοβουλίεσ με τθν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ    
 υναντθκικαμε με τθ 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 
ΔΙΣ. 

 Διοργάνωςθ από κοινοφ ςυγκζντρωςθσ διαμαρτυρίασ ςτο φνταγμα για τισ 
αλλαγζσ που αφοροφςαν τθν υποβάκμιςθ και τθν αλλαγι του χαρακτιρα των 
Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν χολείων αλλά και ζβαηαν εμπόδια ςτθν απρόςκοπτθ 
μεταφορά των μακθτϊν τουσ.    

 
7. υνεργαςία με υποκείμενα όργανα Οργανώςεων Γονζων   
 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. 
 
8. υνεργαςία με φορείσ εκπαιδευτικών 
 υμμετείχαμε και τοποκετθκικαμε ςτο 2μερο ςυνζδριο τθσ Διδαςκαλικισ 

Ομοςπονδίασ Ελλάδασ (ΔΟΕ) για τθ δίχρονθ προςχολικι αγωγι και τθν Ειδικι 
Αγωγι. 

 Απευκφναμε χαιρετιςμό ςτα υνζδρια τθσ ΔΟΕ και τθσ ΟΛΜΕ 
 Πραγματοποιιςαμε ςυνάντθςθ με το Δ. τθσ ΟΛΜΕ, εκδϊςαμε κοινό δελτίο τφπου 

και ςυμμετείχαμε ςε κινθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν για τισ αλλαγζσ ςτο Λφκειο. 
 Εκδϊςαμε κοινι επιςτολι με τθ ΔΟΕ για τουσ εργαηόμενουσ Γενικϊν Κακθκόντων 

ςτα χολεία. 
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 υμμετείχαμε επίςθσ με Πρωτοβάκμια ωματεία Εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τθν 
Επιτροπι Αγϊνα Αναπλθρωτϊν ςε κινθτοποιιςεισ ςτο Τπουργείο Παιδείασ. 

 
9. υγγραφι «Αλφαβθταριοφ – Οδθγοφ» Οργανώςεων Γονζων  

Ολοκλθρϊςαμε τθ ςυγγραφι του «Αλφαβθταριοφ – Οδθγοφ» των οργανϊςεων 
γονζων, μια ςθμαντικι προςπάκεια θ οποία 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». Ο ςτόχοσ μασ πρζπει να είναι κάκε 
ςχολείο ςτθν Ελλάδα να ζχει τον οδθγό! Ανικει δεν ανικει ςτθν ΑΓΜΕ. 
      
10. Διοργάνωςθ θμερίδασ για τθ χολικι τζγθ 

Πραγματοποιιςαμε τθν Ημερίδα για τθ ςχολικι ςτζγθ. Οι ειςθγιςεισ ςτθν 
εκδιλωςθ ανζδειξαν και φϊτιςαν τισ αιτίεσ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ αλλά και ζκεςαν τα 
αιτιματα που πρζπει να απαςχολιςουν τισ οργανϊςεισ γονζων προκειμζνου να 
αποτελζςουν διεκδικθτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ πάλθσ μασ.   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.  

 

Προτάςεισ και πλαίςιο δράςθσ για τθν επόμενθ διετία (2019 – 2021) 
 

Σο κίνθμα να πάει μπροςτά να αντεπιτεκεί 
 

Όπωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενα υνζδριά μασ,  χρειάηεται μεγαλφτερθ 
προςπάκεια για τθ δθμιουργία νζων Ενϊςεων και Ομοςπονδιϊν ςε περιφερειακό επίπεδο 
αλλά πιςτεφουμε  ότι κα βοθκιςει πάρα πολφ αν καταφζρουμε να μειϊςουμε τθν 
απόςταςθ μεταξφ ΑΓΜΕ, Ομοςπονδιϊν, Ενϊςεων και υλλόγων Γονζων. Τπάρχει ςοβαρό 
πρόβλθμα ανάμεςα ςτα όργανα των Οργανϊςεων Γονζων το οποίο πρζπει να 
αντιμετωπίςουμε γιατί με πολφ δυςκολία φκάνουν, και πολλζσ φορζσ δεν φκάνουν, οι 
αποφάςεισ, οι επεξεργαςίεσ και οι αναλφςεισ του Δ.. τθσ ΑΓΜΕ ςτα πρωτοβάκμια 
όργανα. Και όταν λζμε «φκάνουν» εννοοφμε να αποτελοφν  αντικείμενο ςυηιτθςθσ και 
ουςιαςτικοφ διαλόγου ϊςτε να μπολιάηεται ο πυρινασ των Οργανϊςεων Γονζων που 
είναι ο φλλογοσ Γονζων με τισ κζςεισ μασ, να μαηικοποιοφνται οι ςυγκεντρϊςεισ και οι 
παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ με τα βαςικά αιτιματα και τισ διεκδικιςεισ μασ. 

Με λίγα λόγια: πρζπει να μετριςουμε βιματα ξεκινϊντασ από το πρωτοβάκμιο 
επίπεδο, ςτο να μπαίνουν οι γονείσ ςε μια διαδικαςία διεκδίκθςθσ, όχι διαχείριςθσ. Αυτό 
απαιτεί γνϊςθ και ενθμζρωςθ για τισ ευκφνεσ των Διμων, των ςχολικϊν επιτροπϊν, 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.  

Να μθ ςυμβιβαςτοφμε ςτθν κακθμερινότθτα τθσ μιςισ ηωισ. Να μθν 
παραιτθκοφμε από τον αγϊνα για μια ηωι με δικαιϊματα, για μόνιμθ και ςτακερι 
δουλειά για όλουσ, για να ζχουν όλα τα παιδιά «ψωμί», μόρφωςθ, υγεία, ελεφκερο χρόνο, 
διακοπζσ κ.ά. 
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Για αυτόν τον λόγο ζχουμε ανάγκθ από υλλόγουσ Γονζων, Ενϊςεισ, Ομοςπονδίεσ, 
ΑΓΜΕ που κα διεκδικοφν τθν αναπλιρωςθ των απωλειϊν, που δε κα ςυμβιβάηονται με 
τα ψίχουλα, που κα βάηουν ςτο κζντρο τθσ προςοχισ τισ διευρυμζνεσ ςφγχρονεσ 
μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ. 

Γενικότερα κα μποροφςαμε με προςεκτικά βιματα να πετφχουμε μια καλφτερθ 
διεφρυνςθ τθσ δράςθσ τθσ ΑΓΜΕ αγγίηοντασ ζνα κόςμο πζρα από αυτοφσ που 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτουσ υλλόγουσ Γονζων και ζντονα προβλθματίηεται για τθν πορεία 
του Δθμόςιου χολείου και το μζλλον των παιδιϊν του. 

Επιδιϊκοντασ να φτάςουν οι κζςεισ – προτάςεισ τθσ ΑΓΜΕ μζςω των 
Ομοςπονδιϊν, Ενϊςεων (που ςυμμετζχουν ι μθ ςε Ομοςπονδίεσ) ςτουσ υλλόγουσ 
Γονζων και να αποτελζςουν αντικείμενο ςυηιτθςθσ με τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν 
πανελλαδικϊν δράςεων για τθν ανάδειξθ ηθτθμάτων με ευρφτερθ αποδοχι και 
προβλθματιςμό από τθν πλευρά των γονζων (κτιριακό, εκδρομζσ, ανοικτά ςχολεία, 
προςχολικι αγωγι, ειδικι αγωγι, ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ κλπ). 

 

Πλαίςιο πάλθσ και δράςθσ 
 
1. Πραγματοποίθςθ Εκδιλωςθσ – Ημερίδασ για το περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ και τα 
ςχολικά βιβλία. 

Μασ ενδιαφζρει τι μακαίνουν τα παιδιά μασ, πϊσ ςυγκροτοφν τθ ςκζψθ τουσ από 
πολφ μικρι θλικία. Σι άραγε ςθμαίνει όταν υποςτθρίηεται ότι πζφτει το επίπεδο; Γι όλα 
αυτά πρζπει να ζχουμε γνϊμθ, να ςυνεργαςτοφμε με εκπαιδευτικοφσ, με επιςτιμονεσ.  
 
2. Διοργάνωςθ Εκδθλώςεων - ςυηθτιςεων για κζματα που αφοροφν τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ με τουσ οποίουσ ηοφμε εμείσ και τα παιδιά μασ 
 Για τα Ναρκωτικά και τισ εξαρτιςεισ με πλατιά ςυμμετοχι αρμόδιων φορζων, 

ενόσ ςοβαροφ κοινωνικοφ προβλιματοσ που γίνεται μάςτιγα τθσ νεολαίασ.  
 Σθν προςταςία τθσ πρώτθσ κατοικίασ όπου 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. 

 Σθ διαχείριςθ των απορριμμάτων που δίνουμε ιδιαίτερο βάροσ γιατί ςυνδζεται με 
τουσ όρουσ διαβίωςθσ των λαϊκϊν οικογενειϊν και τθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου 
μζςα ςτο οποίο μεγαλϊνουν τα παιδιά μασ. Για τον λόγο αυτόν 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. 

 Σα 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 χαρακτθριςτικά ςτθν ειςιγθςθ.      



14 

 

 Σο Δθμογραφικό το οποίο εξελίςςεται ςε μείηον πρόβλθμα για τθ χϊρα διότι τα 
νζα ηευγάρια βρίςκονται μπροςτά ςε πολλά ερωτθματικά ςτο πϊσ 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).     

 Σισ ςχολικζσ εκδρομζσ 
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 επιδίωξι τθσ κα είναι να φωτίςει τισ διεκδικιςεισ που πρζπει να 
αναπτυχκοφν, ϊςτε οι εκπαιδευτικοί ζξοδοι των ςχολείων να αναβακμιςτοφν, να 
ενταχκοφν καλφτερα ςτθ μορφωτικι και γενικότερθ λειτουργία του ςχολείου και 
φυςικά να ζχουν πρόςβαςθ  όλοι οι μακθτζσ.  

 Σισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ μακθτών λαϊκών ςτρωμάτων  
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. 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. 
 

3. Αλλαγζσ ςτο Λφκειο και τθν πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ  
 Διοργάνωςθ εκδθλώςεων και ςυηθτιςεων 

Πρζπει να ςυνεχίςουμε τθν ενθμζρωςθ για τισ κζςεισ μασ για το εξεταςτικό και το 
Λφκειο, πρϊτον γιατί ενδιαφζρει τουσ γονείσ και δεν γνωρίηουν  όλοι για το νζο 
Λφκειο και το ςφςτθμα πρόςβαςθσ αλλά και γιατί μπορεί να ζχουμε αλλαγζσ και 
εξελίξεισ, όπωσ περιγράψαμε πιο πάνω.  

 
4. Κοινζσ πρωτοβουλίεσ με ωματεία και Φορείσ για ηθτιματα που αφοροφν 

 Διεκνείσ εξελίξεισ 
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. Να απαιτιςουμε να μθν ανανεωκεί 
θ υμφωνία με τισ ΘΠΑ και να κλείςουν οι αμερικανοΝΑΣΟϊκζσ βάςεισ. 
Να ςυνεχίςουμε να ςυμμετζχουμε ςε δράςεισ και πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕΔΤΕ που 
είχαν ςθμαντικι απιχθςθ ςτουσ μακθτζσ.  

 Ρατςιςμό και ξενοφοβία 
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.  

http://www.asgme.gr/
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5. Πρωτοβουλίεσ με φορείσ Μακθτών και Εκπαιδευτικών 
Χρειάηεται να πάρουμε περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ για τθν πραγματοποίθςθ 

ςυναντιςεων - ςυηθτιςεων με φορείσ μακθτϊν και Εκπαιδευτικϊν αναδεικνφοντασ 
πλευρζσ τθσ αντιλαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ καλφπτοντασ όλο το φάςμα τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.   
 
6. Οργανωτικι αναςυγκρότθςθ - διεφρυνςθ τθσ ΑΓΜΕ 
 Είναι γεγονόσ ότι υπάρχει ςταςιμότθτα και κακυςτζρθςθ ςτθν οργανωτικι 
διεφρυνςθ τθσ ΑΓΜΕ με τθ ςυμμετοχι νζων Ομοςπονδιϊν.  

Τπάρχουν οι δυνατότθτεσ και οι προχποκζςεισ όμωσ για να ιδρυκοφν τόςο Ενϊςεισ 
όςο και Ομοςπονδίεσ που κα οδθγιςουν ςτθν οργανωτικι διεφρυνςθ τθσ ΑΓΜΕ. Αυτό 
ζδειξε και θ επαφι – ςυμμετοχι μασ ςε ςυςκζψεισ γονζων αλλά και τα δεκάδεσ 
τθλεφωνιματα από όλθ τθν Ελλάδα για το ενδιαφζρον γονιϊν για διάφορα ηθτιματα που 
απαςχολοφν τθν κακθμερινότθτά τουσ.    

Χρειάηεται μεγαλφτερθ ςυλλογικι προςπάκεια από τθν πλευρά του Δ. και άμεςα 
να αντιμετωπιςτεί το ηιτθμα προκειμζνου να μετριςουμε βιματα ξεκινϊντασ από 
περιοχζσ που υπάρχουν οι προχποκζςεισ.     
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 

Ο αγϊνασ για το ςφγχρονο δθμόςιο και δωρεάν ςχολείο περνάει μζςα από τθ 
ςυλλογικι διεκδίκθςθ με γνϊμονα το ςυμφζρον των παιδιϊν μασ, τισ ςφγχρονεσ 
μορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ, το δικαίωμά τουσ ςτο παιχνίδι, τον ακλθτιςμό, τθν ψυχαγωγία.  

Ο αγϊνασ και θ δράςθ μασ ποτζ δε κα είναι μια ευκεία γραμμι, χρειάηεται αφξθςθ 
τθσ ικανότθτασ, τθσ διάκεςθσ για προςφορά και αυτοκυςίεσ. Χρειάηεται μεγαλφτερο 
πείςμα, μεγαλφτερθ αποφαςιςτικότθτα, μεγαλφτερθ μαχθτικότθτα, αλλά και βακφτερθ 
γνϊςθ. Εμείσ δεν ζχουμε άλλθ επιλογι.    

 
Δεν κα παραιτθκοφμε από αυτό που ζχουμε ανάγκθ και είναι δίκαιο για μασ και τα 

παιδιά μασ. 
 


