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Μια οφειλόμενη απάντηση σε  ένα δημοσίευμα. 

Ως Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών με αφορμή 

πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα με τίτλο: «Αν 

η Ένωση Γονέων έβγαζε τις κομματικές παρωπίδες» δηλώνει 

τα εξής: 

Α. Είναι γνωστό ότι η αλήθεια είναι πολλές φορές «πονάει» και 

στεναχωρεί. Ωστόσο  θα περιμέναμε να μας πει συγκεκριμένα 

η εφημερίδα - στα πλαίσια της αντικειμενικότητας που τη 

διακρίνει - τι απ’ όσα γράφονται στην ανακοίνωσή μας δεν 

ισχύει. Αν λοιπόν βρει κάτι που είναι ανυπόστατο, υπερβολικό, 

συκοφαντικό, ας μας το πει και είμαστε διατεθειμένοι να επανορθώσουμε. 

Β. Δεν είναι η πρώτη φορά που μετά από δημόσια τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων, αποδίδονται σ’ αυτή από 

μερίδα του τοπικού τύπου, «κομματικές» (γιατί άραγε δεν κατονομάζεται και ποιου κόμματος;) σκοπιμότητες.  

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν  ότι η Ένωση Γονέων είναι ένα  σωματείο  που εκλέγεται και λειτουργεί  νόμιμα 

και δημοκρατικά στα πλαίσια του Γονεϊκού Κινήματος. Μια Ένωση Γονέων που είναι από τις πλέον ζωντανές 

σε πανελλαδικό επίπεδο, που δεν αναμασά απλά συνθήματα, αλλά διαμορφώνει  τεκμηριωμένες θέσεις μέσα 

από ημερίδες (πχ κτηριακό, ναρκωτικά κλπ) και Γενικές Συνελεύσεις, σεβόμενη όλες τις απόψεις. Έτσι και το 

τελευταίο κείμενο, ήταν  η συνόψιση θέσεων και  απόψεων που κατατέθηκαν στην Γενική Συνέλευση της 9ης 

Σεπτεμβρίου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 31 Σχολεία της πόλης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι 

των δυο εκπαιδευτικών σωματείων (ΣΕΠΕ-ΕΛΜΕ). Θα ήταν πράγματι «ανέκδοτο» να υποστήριζε κάποιος ότι 

όλοι αυτοί  (ή ακόμα και  η 

πλειοψηφία τους)  ανήκαν σε ένα 

πολιτικό κόμμα. 

Τέλος, επειδή ως Ένωση Γονέων 

προσπαθούμε να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί στην κριτική και τη 

φρασεολογία μας, σας 

παραθέτουμε αποσπάσματα από 

μια τελευταία ανακοίνωση της 

Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας 

Ελλάδας, που τοποθετείται για τα 

ίδια ζητήματα  (Παρασκευή 11/9). 

Σημειωτέον, στο ΔΣ της ΔΟΕ, η 

πρώτη συνδικαλιστική δύναμη 

είναι η ΔΑΚΕ, η οποία κατέχει το 

προεδρείο και έχει πολιτική 

αναφορά  στη  ΝΔ.  

Μήπως και ο πρόεδρος της ΔΟΕ 

που υπογράφει το κείμενο, πρέπει …να βγάλει τις «κομματικές παρωπίδες», ή εξαιρείται; 
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