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ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ 

ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 

Ώξα έλαξμεο 10π.κ.  

Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5
νο

  νξ. 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη – ζζεο 

 

ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο ρξνληάο, πνπ ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε έληαζε ηεο επίζεζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο, Δ.Δ. , ΓΝΣ, ηφζν 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ γνληψλ, φζν θαη ζηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ καο. 

Απφ απηή ηελ άπνςε εθείλν πνπ πξέπεη πξψηα απφ φια λα καο πξνβιεκαηίζεη είλαη αλ ε 

πλνκνζπνλδία θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηηο επεμεξγαζίεο ηηο απνθάζεηο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο 

θηλεηνπνηήζεηο, ηηο πξσηνβνπιίεο ζηνλ επηηειηθφ ηεο ξφιν, έρνληαο ζαλ βαζηθή αξρή ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ γνληψλ. 

Να δνχκε αλ νη απνθάζεηο, νη αλαθνηλψζεηο θ.α. έθηαζαλ ζηα κέιε καο, αλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ, αλ εκπινπηίζηεθαλ εμεηδηθεχηεθαλ, αλ έγηλαλ ζπδεηήζεηο, ζπλειεχζεηο 

εθδειψζεηο ζε επίπεδν ελψζεσλ θαη ζπιιφγσλ, πνηεο ήηαλ νη δπζθνιίεο θαη νη αδπλακίεο πνπ 

αληηκεησπίζακέ, πσο αληαπνθξίζεθάλ νη γνλείο ζην θάιεζκά καο ην θάζε ζρνιείν λα γίλεη κεηεξίδη 

ηνπ αγψλα θαηά ησλ αληη-εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

       

Ζ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝ ΚΟΜΜΑΣΗ ΣΧΝ ΤΝΟΛΗΚΟΣΔΡΧΝ 

ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΔΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΣΗΛΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

  Ζ ΑΓΜΔ εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα κέζα απφ ηα ζπλέδξηα θαη ηηο απνθάζεηο είρε 

αλαδείμεη ην γεγνλφο φηη νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε - πνπ έρνπλ μεθηλήζεη εδψ θαη κηα δεθαεηία – 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζην λέν ζρνιείν, δελ είλαη νχηε απνζπαζκαηηθέο, νχηε ζηξεβιέο. 

Σν λέν ζρνιείν δελ είλαη ην ζρνιείν ηεο θξίζεο, ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ “θαηνρηθψλ” θπβεξλήζεσλ, 

φπσο ήζειαλ λα καο πείζνπλ θάπνηνη. 

Σν Nέν, απηφλνκν, απνθεληξσκέλν, απηφ-αμηνινγνχκελν ζρνιείν, απηφ πνπ παιηφηεξα ιεγφηαλε 

ΑΝΟΗΥΣΟ, απνηεινχζε θαη απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Δ.Δ. θαη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ησλ γεληθφηεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ, πνπ κε κεγαιχηεξε έληαζε βηψλνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Απφ ηελ αξρή – πξν θξίζεο – απηή ε επηινγή, απνηεινχζε ηελ απάληεζε ηεο Δ.Δ. ζηελ θνχξζα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο αλάκεζα ζηα δηεζλή νηθνλνκηθά θέληξα κε θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο γεληθεπκέλεο επίζεζεο ζε δηθαηψκαηα θαη 

θαηαθηήζεηο. Κπξίσο φκσο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ζην ζρνιείν ηνπ ζήκεξα, εθείλν ηνπ ηχπνπ 

εξγαδφκελνπ – ιάζηηρν πνπ έρεη αλάγθε ε αγνξά αχξην. 

 

ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΠΗΘΔΖ 

 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία (έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ γηα  ηελ πεληαεηία 2008-2012) ηα νπνία 

είλαη  ζνθαξηζηηθά θαη ηαπηφρξνλα απνθαιππηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο πνπ δερφκαζηε, 

θαηαγξάθνπλ δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ δηαβίσζεο ηνπ ιανχ.  

 - Σν 50,3% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ δειψλεη φηη ζηεξείηαη δηαηξνθήο πνπ πεξηιακβάλεη 

θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο, ελώ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηό ηνπ κε θησρνύ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη ζε 2,9%. 

 - Σν 76,3% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ θαη ην 30,8% ηνπ κε θησρνχ δειώλεη νηθνλνκηθή 

δπζθνιία λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο, αιιά αλαγθαίεο δαπάλεο, ύςνπο πεξίπνπ 540 επξψ. 

 - Σν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δειψλεη νηθνλνκηθή αδπλακία θαη δελ κπνξεί 
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λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε αλέξρεηαη ζε 26,7% ην 2012, απφ 16,4% ην 2008, ελώ αληίζηνηρα 

γηα ην θησρό πιεζπζκό είλαη 47,6% ην 2012, απφ 33,0% ην 2008 θαη γηα ην κε θησρφ πιεζπζκφ 

20,8% ην 2012, απφ 12,1% ην 2008. 

 - Σν 40,3% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ έρεη ιάβεη θαηαλαισηηθό δάλεην γηα αγνξά αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ, δειώλεη όηη δπζθνιεύεηαη πάξα πνιύ ζηελ απνπιεξσκή απηνύ ή ησλ δόζεσλ. Σα 

θόθθηλα δάλεηα θαη νη θαηαζρέζεηο πέθηνπλ βξνρή. Δλώ, ζην θπλήγη ησλ θαηαζρέζεσλ κπαίλεη 

θαη ε εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κέζσ ηνπ ΚΔΑΟ. 
 - Σν 51,1% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ δειώλεη δπζθνιία ζηελ πιεξσκήο πάγησλ 

ινγαξηαζκώλ εγθαίξσο, όπσο απηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηνπ λεξνύ, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, 

θιπ. 
 - Σν 55,5% ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ αλαθέξεη κεγάιε δπζθνιία ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ζπλήζσλ αλαγθώλ ηνπ κε ην ζπλνιηθό κεληαίν ή εβδνκαδηαίν εηζόδεκά ηνπ. 
 - Σν ειάρηζην κέζν θαζαξφ κεληαίν εηζφδεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη, θαηά δήισζή ηνπο, ζε 1.940 επξψ. Σα θησρά λνηθνθπξηά 

ρξεηάδνληαη 1.677 επξψ, ελψ ηα κε θησρά λνηθνθπξηά 2.014 επξψ. αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή: Οη άλεξγνη 

πιεζηάδνπλ ην 1,5 εθαηνκκύξην, κε ηα πνζνζηά ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο λένπο λα ηζαθίδνπλ 

θόθαια. 1 εθ. εξγαδόκελνη είλαη εξγαδόκελνη – θαληάζκαηα. Καη ν κ.ν. κείσζεο ηνπ ιατθνύ 

εηζνδήκαηνο αλέξρεηαη ζην 40% 

 - Σν 20,9% ησλ παηδηώλ ζηεξνύληαη ηα βαζηθά 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ  

 

 Ζ λέα ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ην λέν ιχθεην ζηελ βνπιή, πξηλ 

θαλ ρηππήζεη ην πξψην θνπδνχλη ζηα ζρνιεία. Ζ ΑΓΜΔ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ήξζε ζηε 

δεκνζηφηεηα ην λ/ζ, έθαλε κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα λα αλαδείμεη ηηο αηηίεο θαη ηηο ζηνρεχζεηο απηνχ 

ηνπ λφκνπ ζαλ βαζηθφ θνκκάηη ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη απηή ηελ αληίζεζή καο ηελ κεηαθέξακε θαη 

ζηελ επηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο βνπιήο, δεηψληαο –θαη ήκαζηαλ νη κφλνη- άκεζα ηελ 

απφζπξζε ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξακε :    

Σν λ/ζ γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο,  

είλαη θνκκάηη ηνπ «Νένπ ζρνιείνπ», είλαη έλα λνκνζρέδην ΒΑΘΗΑ ΣΑΞΗΚΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΗΚΟ, 

θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ΔΔ θαη θεθαιαίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ακφξθσηνπ θζελνχ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, θαη νμπκέλσλ αληηζέζεσλ – 

αληαγσληζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη ερζξηθφ γηα ηα παηδηά καο, δελ παίξλεη βειηηψζεηο θαη πξέπεη λα 

απνζπξζεί…» 

ηξαθήθακε κε εηδηθό ζεκείσκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πξνο ηηο Οκνζπνλδίεο, ηηο 

Δλψζεηο θαη ηνπο πιιφγνπο απνθαιχπηνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη θαιψληαο ηνπο λα 

θνπβεληηάζνπλ πάλσ ζηηο βαζηθέο εθηηκήζεηο καο δει. : 

 

«1. ΒΑΘΑΗΝΟΤΝ ΑΚΟΜΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΟΗ ΣΑΞΗΚΟΗ ΦΡΑΓΜΟΗ (πνπ ππήξραλ ιφγσ ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ) κε: 

Α/ Δμεηάζεηο παλειιαδηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ θαη ζηηο 3 ηάμεηο ηνπ ΓΔΛ 

αιιά θαη ηνπ ΔΠΑΛ θαη ν ζπλππνινγηζκφο ηνπο σο 5
νο

 βαζκφο γηα ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ αληίζηνηρα,  

Β/ Ζ βάζε ηνπ 10 γηα καζεκαηηθά θαη γιψζζα γηα (εκεξήζηα θαη λπρηεξηλά) ΓΔΛ  θαη ην 8 γηα 

ηα γεληθά καζήκαηα.  Δλψ γηα ηα ΔΠΑΛ πξνυπφζεζε είλαη ΓΜΟ 10 ζε φια ηα καζήκαηα.  

Γ/ Ζ αλακελφκελε -ιφγσ ησλ παξαπάλσ- αχμεζε ησλ θξνληηζηεξηαθψλ δαπαλψλ ζηε 

ρεηκάδνπζα ιατθή νηθνγέλεηα, ( 15% γηα θέηνο ζηελ Α΄Λπθείνπ )  

Δ/ Ζ αχμεζε βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ καζεκάησλ (θαίλεηαη λα θαηεβαίλεη ζπλνιηθά ζε πην 

κηθξέο ηάμεηο ν βαζκφο δπζθνιίαο ηεο χιεο). ζεκεηψλνπκε φηη απηή ηε ζηηγκή ηνπ 28% ηνπ καζεηψλ 

ησλ ΔΠΑΛ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο γη’ απηφ θαη θαηέθπγαλ ζ’ απηά. 

Σ/ Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηηο ζρνιέο ΑΔΗ – αΣΔΗ, δελ είλαη θαζνξηζκέλε κε βάζε ηα ζρνιηθά 

βηβιία  
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2. ΚΑΣΑΡΓΔΗΣΔ ΠΛΖΡΩ Ο ΟΠΟΗΟ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΣΟΤ ΡΟΛΟ ΔΗΥΔ ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ κέρξη 

ζήκεξα  θαη δηεπξχλεηαη παξαπέξα ην ράζκα κεηαμχ ΓΔΛ – ΔΠΑΛ,ΔΚ Σαπηίδεη ηελ αλάγθε γηα 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο κε ηελ καζεηεία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο= δνπιεία,  ελψ ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ηαπηίδεηαη κε ηα καζήκαηα - πξνζάιακν παλεπηζηεκίνπ. Έηζη, λνκηκνπνηείηαη πηα εζηθά ε 

ινγηθή φηη ην Λχθεην δελ είλαη ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε θαη απηφ θέξλεη θαη άιιεο ζπλέπεηεο φπσο π.ρ. 

ηε κε δσξεάλ δηαλνκή ζπγγξακκάησλ, δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (de facto πξνρψξεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ) θαη καδί ηνπ θαη ε εζηθή λνκηκνπνίεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο κε 

ηελ κνξθή ηεο «καζεηείαο». 

3. Όια δείρλνπλ φηη ζα ππάξμεη κηα ΜΑΕΗΚΖ ΡΟΖ ΠΡΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (ηππηθή θαη κε 

ηππηθή). ΠΩ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΑΤΣΟ; Πέξα απφ ηνπο πνιιαπινχο ηαμηθνύο θξαγκνύο ζα γίλεη θαη κε ηα 

ςεπην-θίλεηξα: ε  καζεηεία έρεη θάπνηα ακνηβή αιιά θαη ππφζρεζε γηα επηπιένλ 2 ρξφληα εξγαζίαο, 

αιιά θαη κε ηελ απνζάξξπλζε ησλ καζεηψλ απφ ην γπκλάζην ήδε κέζσ ΔΠ . 

4. ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΗΑ ΟΒΑΡΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ –

ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ: Ζ ΔΔ αλεζπρεί 

γηα ηελ αλαληηζηνηρία πνπ εληνπίδεη αλάκεζα ζηηο δηαζέζηκεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο, φρη κφλν νη ζεκεξηλέο αιιά θαη φζεο 

εθηηκά πσο ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ. 

Ζ ΔΔ εθηηκά φηη έηζη κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη επηρεηξεί λα ην ιχζεη κέζα 

απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ( βι. 

κεηαλάζηεπζε θαη επαγγεικαηηθή πεξηπιάλεζε ) ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα λα δηεπθνιχλεηαη απηή ε 

θηλεηηθφηεηα φηαλ αθνξά κεηαλάζηεπζε, απαηηείηαη θαη ε γισζζνκάζεηα πνπ θαίλεηαη λα δίλεηαη 

θπξίσο κέζα ζην γπκλάζην.  

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ κε ηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ην ζρέδην 

ηνπ ππνπξγείνπ γηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ – ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – δείρλνπλ κηα άκεζε αλάγθε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηαθηνπνίεζε ησλ εηδηθνηήησλ κεηαμχ ησλ 3 παξάιιεισλ δνκψλ ΓΔΛ – ΔΠΑΛ – ΔΚ 

αιιά θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ δεκφζησλ – ηδησηηθψλ ΗΔΚ. Π.ρ. ράξηζκα ησλ εηδηθνηήησλ 

παξαηαηξηθψλ επαγγεικάησλ ζηα ηδ.ΗΔΚ 

.......................................................  

Η). Πην ζεκαληηθή είλαη ε «ΜΑΘΖΣΔΗΑ» πνπ εκπιέθεη ΟΑΔΓ ζε ξόιν γξαθείνπ επξέζεσο δνπιείαο.  

Σέινο φιε απηή ε «ηαθηνπνίεζε» δειψλεη ηελ αλάγθε ηνπο γηα επειημία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνζφλησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ έηζη αλά 6 ρξφληα απηέο πξέπεη λα επαλαθαζνξίδνληαη θαη κάιηζηα 

απφ ηνπο γλσζηνχο εηαίξνπο ΓΔΔΔ, ΓΔΔΒΔ, ΔΒ, ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΑ.  

Πξέπεη φκσο λα βάινπλ ηνπο θαλφλεο ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο» απνδίδνληαο ηα επίπεδα πηζηνπνίεζεο, 

πινπνηψληαο ηελ ράξηα ησλ πξνζφλησλ ηεο ΔΔ πξνζαξκνζκέλα ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηνκέσλ 

αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ηα κνλνπψιηα ζηελ ρψξα.  

Καη απηή ηελ εθηίκεζή καο ήξζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα επηβεβαηψζεη ε ππνγξαθή ηεο ΔΓΔ 

κεηαμχ ΔΒ θαη ΓΔΔ ηνλ Μάξηε φπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο :  

ΠΡΟΟΗΜΗΟ …….Σέινο, ηα κέξε ζπκθσλνύλ λα επεμεξγαζηνύλ πξόηαζε ζύκπξαμήο ηνπο κε ηνλ 

ΟΑΔΓ κε ζηόρν ηε ζπληνληζκέλε νξγάλσζε δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απαζρόιεζε ησλ λέσλ (π.ρ. 

καζεηεία, πξαθηηθή άζθεζε, εγγύεζε γηα ηε λενιαία, λεαληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θιπ ………… 

ΑΡΘΡΟ 1. ……ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθαξκνγή πνηνηηθώλ θαη βηώζηκσλ εθαξκνγώλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη εηδηθόηεξα καζεηείαο θαη ηελ δηακόξθσζε 

πιαηζίνπ απνηξνπήο θαη ειέγρνπ ησλ θαηαρξεζηηθώλ πξαθηηθώλ θα 

δει. ΔΒ θαη ΓΔΔ πνπ κηιάλε γηα ηελ απφ θνηλνχ  παξέκβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε θαη καζεηεία, έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ κε πιένλ επίζεκν θαη  εθθσθαληηθφ ηξφπν, πσο ε 

έμνδνο απφ ηελ θξίζε θαη ε αλάπηπμε πνπ δηαθεξχζζνπλ δηάθνξνη ζα παηήζνπλ πάλσ ζην ηζάθηζκα 

φισλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο θαη ζα ρηηζηνχλ κε ην «θξέζθν θξέαο » ηεο 

καζεηείαο θαη ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, κε θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη εξγαζηαθή εηξήλε. 

 

Σα λέα ζηνηρεία γηα ηελ ΣΔΔ είλαη : 

1.) ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΗΝΑΗ Δ ΑΜΔΖ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΖ Δ.Δ. 
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2.) ΜΑΕΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΤΠΗΚΖ – ΜΖ ΣΤΠΗΚΖ – ΑΣΤΠΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΜΔΗΩΖ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΤΝΟΛΗΚΑ: Γήισζε 

Γηακαληνπνχινπ γηα 50-50 ν ζηφρνο καζεηψλ ζε ΓΔΛ –ΔΠΑΛ έηζη ψζηε λα πηαζηεί ν επξσπατθφο 

Μ.Ο. Με πξφρεηξνπο ππνινγηζκνχο ζα αγγίδεη ζε ιίγν θαηξφ θαη ηηο 100.000 καζεηεπφκελσλ 

εξγαδφκελσλ. Απηνί νη εξγαδφκελνη, ζα είλαη ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ κνριφο πίεζεο θαη γηα ηνπο παιηνχο 

εξγαδφκελνπο κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

3.) ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΩΝ ΟΡΗΩΝ ΜΔΣΑΞΤ ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΑΡΖ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΟΤ ΓΗΝΟΝΣΑΗ, ΠΡΗΜΟΓΟΣΖΖ ΣΩΝ ηΚΟΛΔΓΗΩΝ πνπ 

δίλνπλ επίπεδν 4 θαη ηΗΔΚ κε ηε δπλαηφηεηα λα ηδξχνπλ αληίζηνηρα ΔΚ κε ηελ ίδηα άδεηα, ελψ κέρξη 

ζήκεξα δελ ππήξραλ ηδησηηθέο ΔΠΑ. Βεβαίσο, απφ απηή ηελ γηγάλησζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

δηαξθνχο πηζηνπνίεζεο ζα αλζίζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα «ηδξχκαηα» πηζηνπνίεζεο θαη ηα ηδησηηθά 

ΗΔΚ – Κνιέγηα.» 

(απφ ην ζεκείσκα ηεο ΑΓΜΔ 1.9.2013) 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ 

 

  Σελ πξνεγνχκελε βδνκάδα πνπ δφζεθαλ ζηελ δεκνζηφηεηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 

ηεο Α΄ Λπθείνπ, επηβεβαηψζεθε γηα αθφκε κηα θνξά ε εθηίκεζε καο γηα ηελ νπζία θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ λένπ ζρνιείνπ: Δμαπιαζηάζηεθαλ πεξίπνπ νη κεηεμεηαζηένη ζηελ Α’ Λπθείνπ.  Απφ ηα κέρξη 

ζηηγκή ζηνηρεία πνπ δίλνπλ νη ΔΛΜΔ  ζε ζχλνιν 54.096 καζεηψλ απφ 1209 Γεληθά Λχθεηα (ρσξίο 

δει. λα έρνπκε εηθφλα απφ ην ΔΠΑΛ φπνπ ν ηξφπνο πξναγσγήο  ήηαλ αθφκα πην δχζθνινο) 

παξαπέκπνληαη γηα ηνλ επηέκβξε νη 12.587 (πνζνζηφ 23%) ελψ θφβνληαη νξηζηηθά 289. Πέξζη ην 

πνζνζηφ κεηεμεηαζηέσλ δελ ππεξέβαηλε ην 4%. 

Απηφ ππνρξέσζε ην Τπ. Παηδείαο ζε αλαδίπισζε γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ ζηα 

δηάθνξα καζήκαηα ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ.  

 

 Σα κεγάια πνζνζηά καζεηψλ πνπ παξαπέκπνληαη ηνλ επηέκβξε, αιιά θαη εθείλα πνπ 

έκεηλαλ ζηελ ίδηα ηάμε, δείρλνπλ φρη κφλν ηε βαζηά ηαμηθφηεηα ηνπ λένπ ιπθείνπ, αιιά θαη ηηο 

πξνζέζεηο ηνπο, ε κεγάιε κάδα ησλ καζεηψλ λα ζηξαθεί φζν γίλεηαη απφ πην λσξίο θαη θπζηθά πξηλ 

θαλ θηάζεη ζην ιχθεην ζηελ θαηάξηηζε, δει. ηα ΔΚ θαη ζηε καζεηεία.  

Ζ κεγάιε αλακελφκελε «ζθαγή» ησλ καζεηψλ, ε νπνία δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

απνηέιεζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θελψλ θαη ησλ νμπκέλσλ θεηηλψλ πξνβιεκάησλ, θαηαξξίπηεη φια ηα 

επηρεηξήκαηα ηεο θπβέξλεζεο δηαθφξσλ εηδηθψλ, αιιά θαη θάπνησλ ζπλαδέιθσλ απφ ην Γ.. νη 

νπνίνη ζεσξνχλ ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ σο ζεζκφ ζεηηθφ πνπ ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε 

λα ιχζεη ηελ αληζνηηκία ζηελ εθπαίδεπζε. 

ινη απηνί θξχβνπλ επηκειψο, φηη αθόκα θαη αλ δελ ππήξραλ ηα θελά, αθόκα θαη αλ ε ύιε είρε 

δηδαρζεί όιε από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη όρη ηξνράδελ ηνπο ηειεπηαίνπο 2 κήλεο αθόκε θαη 

ηόηε ζα ππήξραλ καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία ηεο Δθάιεο θαη αθξηβά ηδησηηθά θαη 

καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιεία ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ.  

Γειαδή απφ ηε κηα ηα παηδηά ησλ πην εχπνξσλ νηθνγελεηψλ θαη απφ ηελ άιιε νη Γαβξηάδεο ησλ πην 

θησρψλ ζηξσκάησλ κε ίζεο πάληα επθαηξίεο αιιά απφ δηαθνξεηηθή αθεηεξία άξα θαη κε 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηέο, ζα είραλ ην ίδην απνηέιεζκα. 

Γηα καο ε ηξάπεδα ζεκάησλ είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν ηνπ λένπ ζρνιείνπ θαη δελ είλαη μεθνκκέλε 

απφ ην ζχλνιν ησλ αληηεθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, ηηο ζπγρσλεχζεηο, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο βαζηθήο γλψζεηο κε δεμηφηεηεο, ην ςεθηαθφ ζρνιείν, ηα παιηά θαη λέα βηβιία, ηηο 

ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ θηηξηαθή εγθαηάιεηςε, ην απνθεληξσκέλν απηναμηνινγνχκελν 

απηφλνκν ζρνιείν, ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
(Βι.  ζεκείσκα ΑΓΜΔ, 30.6.2014 «ΠΡΩΣΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ Σ.Θ. ΚΑΗ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΗΟ) 
 Να πνηεο ήηαλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΟΟΑ ην 2011 κε αθνξκή ηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ Σξάπεδα 

Θεκάησλ: 
«158. Δπέθηαζε ηεο ηππνπνηεκέλεο εζληθήο αμηνιόγεζεο: 

Γεκηνπξγία θεληξηθήο «ηξάπεδαο ζεκάησλ» ηελ νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαη ε 

νπνία λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζπγθξίζηκα ζε βάζνο ρξόλνπ θαη 

ηα νπνία λα πξνζκεηξώληαη ζηε βαζκνινγία ησλ κεκνλσκέλσλ καζεηώλ (από 
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20% έσο 30%). 

159. Υξήζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα λα αμηνινγεί ζπγθξηηηθά ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ, ηεο ηάμεο, ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά. 

156. Σν Τπνπξγείν πζηεξεί ελόο νινθιεξσκέλνπ θαη πιήξνπο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ππάξρεη: 

· ηππνπνηεκέλε εζληθή αμηνιόγεζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζύγθξηζε ηεο επίδνζεο 

κεηαμύ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ή πεξηθεξεηώλ 

· ζύλδεζε κεηαμύ ηεο αμηνιόγεζεο καζεηώλ, ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

· θνπιηνύξα αμηνιόγεζεο ζην ζύζηεκα πνπ ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα σο ην πξώην θξηηήξην πνπ 

δηακνξθώλεη ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηνλ επηκεξηζκό ησλ επζπλώλ.» 

     
ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

Ζ θπβέξλεζε κε ηελ 1900089/Γ1/10-12-2013 ήξζε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα  λα θαζνξίζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα  ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ ήξζε ζαλ θεξαπλφο ελ αηζξία, έηζη μαθληθά, ρξφληα 

νιφθιεξα ηελ πξνσζνχζαλ, ςήθηδαλ λφκνπο  θαη εμφπιηδαλ ην λνκνζεηηθφ ηνπο νπινζηάζην, κέζσ 

ησλ ΜΜΔ ζπζθφηηδαλ θαη απνπξνζαλαηφιηδαλ, ζηεθφκελνη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηακνξθψλνληαο ζηελ θνηλή γλψκε έλα θιίκα ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο γεληθψο, κε ην 

επηρείξεκα " φηη θάηη πξέπεη λα αιιάμεη........ ρεηξφηεξα δελ κπνξεί λα γίλεη.. "   

ε πάξα πνιινχο γνλείο φκσο δηαθεχγεη ην βαζηθφ εξψηεκα, Πνηόο αμηνινγεί, Πνηόλ αμηνινγεί, κε 

Πνίν ζηόρν θαη γηα Πνηό ζθνπό αμηνινγεί, ηη ζέιεη λα πεηύρεη κε απηή ηελ αμηνιόγεζε. 

Τπάξρεη άξαγε ζήκεξα θαλέλαο πνπ λα πηζηεχεη, πσο φινη απηνί - θπβεξλήζεηο, Δ.Δ. ΓΝΣ, ΟΟΑ, 

ΔΒ, θ.η.ι. -  πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ ζηελ θηψρηα ηελ αλεξγία θαη ηελ 

εμαζιίσζε, ηα παηδία καο ζηνλ ππνζηηηζκφ θαη ηελ ακνξθσζηά, ηα ζρνιεία ζηελ ρξενθνπία , ζέινπλ 

ηάρα ην θαιφ ησλ καζεηψλ θαη ηεο εθπαίδεπζήο. 

Ζ αμηνιφγεζε - απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αγσλία ηνπ γνληνχ 

ην δεκφζην ζρνιείν λα κνξθψλεη θαιπηέξα ηα παηδηά ηνπ, λα είλαη πξαγκαηηθά δσξεάλ γηα φινπο, λα 

έρεη φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, λα ππάξρνπλ ζχγρξνλα αζθαιή θηίξηα, λα 

έρεη εληαίν πξφγξακκα, εληαία δνκή, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο καο αλάγθεο θαη φρη ζε 

απηέο πνπ θαηά θαηξνχο πξνβάιεη ην ζχζηεκα.   

Μπνξεί άξαγε - φπσο ιέλε κεξηθνί - λα ππάξμεη κηα ΑΛΛΖ θαιχηεξε αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο εθπαίδεπζεο; 

Ή ζα κπνξνχζε απηή ή θάπνηα ΑΛΛΖ αμηνιφγεζε, αλ ιεηηνπξγνχζε πηινηηθά ζε θάπνηα ζρνιεία 

θαηαξρήλ λα νδεγνχζε ζε θάηη θαιφ;   

Ή ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη κφλν ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ρσξίο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο; 

Απηά ηα εξσηήκαηα ζπλ/ιθνη δελ είλαη ξεηνξηθά, ηα αθνχζακε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη 

απφ απινχο γνλείο θαη απφ ζπλ/ιθνπο ζηα ζπλέδξηα θαη ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γ.. Οκνζπνλδηψλ θαη 

ΑΓΜΔ, ηα αθνχζακε θαη απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ κεγάιε κεξίδα ηνπ ηχπνπ. 

Καη ελψ ΟΛΟΗ κα ΟΛΟΗ παξαδέρνληαη πσο ην ζεκεξηλφ ζρνιείν γίλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν φιν θαη 

πην ηαμηθφ, ελψ ΟΛΟΗ κα ΟΛΟΗ αλαθέξνληαη ζηα απηά απνηειέζκαηα απηνχ,  θαλέλαο δελ ιέεη 

θνπβέληα γηα ηε ζεκαζία, ηελ νπζία  απηήο ηεο ιεμνχιαο  πνπ ιέγεηαη ΣΑΞΗΚΟΣΖΣΑ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πσο απηή εθθξάδεηαη. 

Γηαηί άιινη είλαη νη ζηφρνη πνπ βάδνπλ νη εξγαδφκελνη, νη απηναπαζρνινχκελνη ζηελ πφιε θαη ηελ 

χπαηζξν θαη νη άλεξγνη γνλείο γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη άιινη απηνί πνπ βάδνπλ νη 

θπβεξλήζεηο ε Δ.Δ. ν ΟΟΑ θαη απηνί νη ζηφρνη δελ κπνξνχλ θαη δε ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα 

ζπλαληεζνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Γηαηί φηαλ Δ.Δ. θαη ΟΟΑ ιέλε φηη νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ πην 

γξήγνξά, ελλννχλ ζίγνπξα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, γη’ απηνχο ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, ζηελ θαηεχζπλζε λα βγνπλ φζν γίλεηαη πην 

αιψβεηνη απφ ηελ θξίζε (απηφ δελ ην θξχβνπλ, θαίλεηαη ζε φια ηνπο ηα θείκελα).   
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Γηα  καο ηνπο γνλείο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα ιατθά ζηξψκαηα, «πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ» ζεκαίλεη 

αληθαλνπνίεηε θνηλσληθή αλάγθε γηα πξαγκαηηθή κφξθσζε, γηα δνπιεηά, γηα δσή κε δηθαηψκαηα. 

          Άιισζηε, νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη 

απνθαιππηηθέο. Ζ αμηνιφγεζε πνπ απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα γηα πάλσ απφ δπν δεθαεηίεο ζε πνιιέο 

ρψξεο θαη έρεη νδεγήζεη ζε λέεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη θιεηζίκαηα ζρνιείσλ, έρεη «λνκηκνπνηήζεη» 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία κάιηζηα ζε νξηζκέλεο  εθζέζεηο 

παξνπζηάδεηαη σο πξφβιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

(π.ρ.έθζεζε ΟΟΑ γηα ηηο ΖΠΑ). 

Γελ κπνξεί λα ππάξρεη θαιή θαη θαιή αμηνιφγεζε, νχηε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή, ηηκσξεηηθή θαη κε ή λα πεξηνξηζηεί ζε κφλν ζε αμηνιφγεζε-ρεηξαγψγεζε, αθήλνληαο 

έμσ ηελ νπζία ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ  ΠΟΤ ΟΝΔΗΡΔΤΟΜΑΣΔ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΑΜΗΑ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΑΠΗΟ 

ΣΟΤ ΝΔΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΟ ΥΟΛΔΗΟ. 

Μαο ιέλε γηα : 

 γηα ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία  

Γελ καο ιέλε φκσο φηη δελ  είκαζηε φινη έλα εληαίν ζχλνιν, θαη απφ απηή ηελ άπνςε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη θνηλσληθή ινγνδνζία ηέηνηα πνπ ζα ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα γνληψλ, καζεηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε ζα  βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ θπβεξλήζεηο, 

Δ.Δ., ΟΟΑ θ.α.  

Άιιεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπο θαη άιιεο νη δηθέο καο (Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα θνλδχιηα 

πνπ δίλνληαη γηα λα εδξαησζεί ν κεραληζκφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ηεξάζηηα θαη ηελ ίδηα ψξα  

δίλνπλ ςίρνπια γηα ππαξθηέο αλάγθεο. 1,5 εθαηνκκχξηα ην ρξφλν δίλνληαη γηα λα θηηαρηεί ην ζψκα 

αμηνινγεηψλ, κε πεξίπνπ 2000 ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο, ηελ ψξα πνπ ηα εθπαηδεπηηθά θελά 

κεγαιψλνπλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παηδεία είλαη κείνλ θαηά 700εθ. απφ πέξζη.  Δίλαη 

πξφθιεζε ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ην θφζηνο ηεο αμηνιφγεζεο λα θηάλεη ήδε ηα 3,5 εθαηνκκχξηα 

επξψ ). 

(ΑΤΣΟ)ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΖΜΑΗΝΔΗ ΦΣΑΗΝΔ  ΟΛΟΗ 

ΔΚΣΟ ΣΖ ΚΤΡΗΑΡΥΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΜΔΣΑΞΤ 

ΥΟΛΔΗΩΝ, ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ θαη ΚΛΔΗΗΜΟ 

 γηα λα γίλεη θαιύηεξνο ν εθπαηδεπηηθόο θαη λα πεγαίλεη κπξνζηά κόλν ν θαιύηεξνο, γηα λα 

γίλεη θαιύηεξν ην εθπαηδεπηηθό έξγν.  

Να νξίζνπκε πνηνο είλαη γηα καο ν θαιφο εθπαηδεπηηθφο. Αο δνχκε πνηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεσξεί «πνιχ 

θαιφ» ή «εμαηξεηηθφ» ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηελ αμηνιφγεζε.  Γελ θξίλεηαη γηα ηηο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο πνπ κεηαδίδεη, αιιά αλ πινπνηεί θαη ζηεξίδεη επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

(επηρεηξεκαηηθφηεηα, επξσπατθή κλήκε, θ.α.), αλ αλνίγεη  δξφκνπο ζηελ «δηαζεκαηηθφηεηα» θαη ζηηο 

δεμηφηεηεο. Καηά πφζν εθπαηδεχεηαη θαη πξνσζεί αληηδξαζηηθέο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο ζην φλνκα 

ηεο θαηλνηνκίαο. Αλ ζπλδξάκεη ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη απηνλφκεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ 

ζχλδεζε ηεο κε ηνπο ρνξεγνχο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Αλ ζπληειεί ζην λα  βαζαίλνπλ θαη λα 

δηαησλίδνληαη νη ηαμηθνί θαη νη κνξθσηηθνί θξαγκνί. 

ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ; 

 Πξνθαλψο εκείο δελ ππνβαζκίδνπκε ηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ φρη κφλν θαη 

θχξηα ζηα ηππηθά ηνπ γλσξίζκαηα αιιά θπξίσο ζην πψο ελδηαθέξεηαη, ζπκκεηέρεη ζην θίλεκα, ην 

ζρνιείν θαη ηελ γεηηνληά. κσο δελ είλαη επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηα άζιηα ζρνιηθά βηβιία θαη ην 

αληηδξαζηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δελ θαζνξίδεη απηφο ην ηη δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα 

ζρνιεία. Γελ είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε δηαθνξεηηθή, άληζε αθεηεξία απφ ηελ νπνία μεθηλάλε νη 

καζεηέο. 
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Ση ελλννύκε λα κάζνπλ ηα παηδηά καο γξάκκαηα; 

 

Να ζηαζκίζνπκε πνηα εξγαιεία έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, ζε ηη ζπλζήθεο δνπιεχεη θαη πνηα είλαη ηα φξηα 

ηνπ δηθνχ ηνπ έξγνπ ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία. 

Ο ξφινο ηεο επηκφξθσζεο. Ζ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ εληζρχζεη, 

είλαη γηα ρξφληα ζηα αδήηεηα θαη αηνκηθή ηνπ ππφζεζε. 

Πνίνο ηνπο θξίλεη πξαγκαηηθά θαη κε ηη θξηηήξηα; 

Κξίλνληαη κφλν νη εθπαηδεπηηθνί ή κήπσο θαη νη γνλείο θαη νη καζεηέο κε απηά ηα θξηηήξηα; Ζ 

κεηάζεζε ηεο επζχλεο γηα ηα αδηέμνδα ζην ζρνιείν ζηνλ  εθπαηδεπηηθφ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή 

κνλάδα, ζα θιείζεη ηνλ θχθιν ηεο εληέιεη ξίρλνληαο  ηελ επζχλε ζην γνληφ θαη ζην  παηδί πνπ ηάρα 

«δελ παίξλεη ηα γξάκκαηα».   

Σν έξγν ην έρνπκε μαλαδεί. Θέινπλ ηνπο γνλείο  γηα λα θάλνπλ ηελ βξψκηθε δνπιεηά θαη κάιηζηα 

πεηψληαο ζην θαιάζη ηελ πξφηαζε ηνπ νξγαλσκέλνπ θηλήκαηνο ησλ γνληψλ. 

Π.ρ. πνηε ην γνληθφ θίλεκα, ζπλνιηθά ην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα επηρεηξεί λα παξέκβεη ζηα 

δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, λα βάιεη δήηεκα πεξηερνκέλνπ ζρνιηθήο γλψζεο αληηκεησπίδεηαη σο 

αλαξκφδην λα παξεκβαίλεη ζηα εζσηεξηθά ηνπ ζρνιείνπ, πνιηηηθνπνηεί,  θνκκαηηθνπνηεί, θηι. 

Θέινπλ γνλείο θαη καζεηέο «λεξνθνπβαιεηέο» ζην ζρνιείν ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη κε ην λέν ζρνιείν θαη κε εξγαιείν ηελ αμηνιόγεζε:  

 

- Σα ζρνιεία ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θαιά κε ηνπο θαινχο καζεηέο θαη ζηα θαθά κε 

ηνπο θαθνχο καζεηέο, ελψ πνιιά ζα θιείζνπλ.  

- Οη εθπαηδεπηηθνί ζα εμαζιησζνχλ εξγαζηαθά θαη νηθνλνκηθά θαη θπζηθά θαη κνξθσηηθά.  

- Οη καζεηέο ζα θαηαξηίδνληαη γηα λα γίλνπλ θηελνί επέιηθηνη εξγαδφκελνη θαη νη γνλείο, 

αλ έρνπλ ιεθηά ζα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν, αιιηψο ζα ηα ζηέιλνπλ απφ λσξίο 

ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηα ζθιαβνπάδαξα ηεο παηδηθήο εξγαζίαο. 

- Οη γνλείο, ηα παηδηά καο θαη νη δάζθαινη ηνπο έρνπκε αλάγθε απφ έλα άιιν ζρνιείν. 

- Πνπ ζα είλαη δεκφζην θαη δσξεάλ, κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ δελ ζα θνβφκαζηε 

λα ηα ζηείινπκε ζρνιείν κήπσο πάζνπλ ηίπνηα. Απφ έλα ζρνιείν πνπ δελ ζα ρσξίδεη ηα 

παηδηά καο ιεο θαη είλαη απηά πνπ θηαίλε γηα ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζαο. 

 

Έκθεση ΟΟΣΑ (2011) 
Διαπιστώνει τέσσερις   τομείς,  όπου απαιτείται  επείγουσα και διαρθρωτική αλλαγή προκειμένου   να   
βελτιωθεί  η αποδοτικότητα του ελληνικού  συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:  
      •     ανάπτυξη και χρήση ανθρωπίνων πόρων  (απνιύζεηο εθπαηδεπηώλ, πξνγξάκκαηα Δ.Δ. θαη  

καζεηεία θ.ιπ.) 
      •     εξορθολογισμός του σχολικού δικτύου  ( ζπγρσλεύζεηο, θαηαξγήζεηο, πξόγξακκα ΔΠΑ – 

ΣΡΑΠΔΕΔ γηα ΓΗΣ 25εηε θ.ιπ.) 
      •     αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου  ( αμηνιόγεζε θαη απηναμηνιόγεζε, θνππφληα επηινγήο 

ζρνιείνπ θ.ιπ.) 
      •     διακυβέρνηση και διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος  ( my school, survey θ.ιπ.) 

 

ΛΟΗΠΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 

 

΄ απηή ηελ θαηεχζπλζε είρακε θέηνο πξηλ αθφκα μεθηλήζεη ε λέα ζρνιηθή ρξνληά κηα ζεηξά 

παξεκβάζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε, πνπ ήξζαλ λα ρεηξνηεξέςνπλ ηνπο φξνπο κφξθσζεο γηα ηα παηδηά 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ.  

 Μέζα ζην θαινθαίξη είρακε θιείζηκν δεθάδσλ εηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑΛ απνιχζεηο θαη 

δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιηθψλ θπιάθσλ, ελψ ηα ζρνιεία άλνημαλ κε ρηιηάδεο 
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θελά εθπαηδεπηηθψλ πνπ πνιιά απφ απηά δελ θαιχθζεθαλ θαζφινπ (αθφκα θαη ζε 

παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζηε Γ΄ Λπθείνπ). 

 Ζ αζθαιή θαζνιηθή θαη αζθαιή κεηαθνξά, ε ζηαζεξή ζίηηζε ησλ καζεηψλ κεεπζχλε ηνπ 

θξάηνπο 

 ε ζπλερηδφκελε ππνρξεκαηνδόηεζε (πξψηε θνξά ε νηθνγελεηαθή δαπάλε ππεξβαίλεη ηε 

δαπάλε πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ), ην δήηεκα ηεο ζέξκαλζεο - κε ηηο 

ρνξεγίεο ηνπ ηδξχκαηνο φξξνο θαη δηαθφξσλ θηιαλζξψπσλ (πνπ αθνχ πξψηα έδσζαλ έλα 

πηάην θαί, κεηά δεηήζαλε ζπκβνιή ρξεκαηηθή ησλ γνληψλ π.ρ. ΝΗΑΡΥΟ – ΗΣΗΖ),  

 ην my school, ην voucher (ινγηθή πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ζηνπο παηδ. ηαζκνχο, ζηελ ζίηηζε, 

ζηελ Τγεία ηψξα θαη ζηελ ΠΑΗΓΔΊΑ)  

Ήηαλ δεηήκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ, ζηελ πξνζπάζεηα καο λα αλαδείμνπκε ηνλ εληαίν 

ραξαθηήξα ησλ κέηξσλ θαη ηεο αλάγθεο γηα άκεζε νξγαλσκέλε αληίδξαζε ησλ γνληψλ κέζα απφ 

ηνπο ζπιιφγνπο θαη ηηο Δλψζεηο ηνπο.  

 Οη λέεο ζπγρσλεχζεηο θαηαξγήζεηο πνπ αλαθνηλψζεθαλ ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ήξζαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο αληηδξαζηηθέο παξεκβάζεηο ηελ θεηηλή ρξνληά. 

Α. 128 Γεκνηηθά ζρνιεία ζπγρσλεύνληαη ζε 64. Σα 92 εληφο Αηηηθήο θαη είλαη πξνθαλέο φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα κνλνζέζηα θαη δηζέζηα ζρνιεία, αιιά γηα θαλνληθά ζρνιεία, εμαζέζηα θαη πάλσ! 

Β. Καηαξγνύληαη 15 Γεκνηηθά, πνπ ηα πεξηζζφηεξα είλαη ζηελ επαξρία θαη είλαη κνλνζέζηα, αιιά 

αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ θαη ηξία εμαζέζηα (ζε Αζπξφππξγν, Πάηξα θαη Φιψξηλα). 

Γ. 77 λεπηαγσγεία ζα ζπγρσλεπζνύλ ζε 37 θαη 30 λεπηαγσγεία  θαηαξγνύληαη!  ια ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

 Σελ ίδηα ψξα, ηδξχνληαη κφιηο 5 Γεκνηηθά ζρνιεία θαη 12 λεπηαγσγεία, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα. 

Αξηζκνί πνπ είλαη πνιχ πίζσ απφ ηηο αλάγθεο, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη πνιιά πξνλήπηα κέλνπλ θάζε 

ρξφλν εθηφο λεπηαγσγείσλ θαη φηη πνιιά παηδηά ζηελ πεξηθέξεηα δηαλχνπλ ρηιηφκεηξα γηα λα πάλε 

ζην θνληηλφηεξν ζρνιείν. Δλψ,  δεκνζηεχκαηα, πνπ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη δελ 

δηαςεχζηεθαλ απφ θαλέλαλ ππεχζπλν, πξνζζέηνπλ ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε άιισλ 22 ζρνιείσλ 

ηεο β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Θπκίδνπκε όηη ζηελ ζπλάληεζε ηεο ΑΓΜΔ, ηελ Σξίηε 27/5/14, κε ηνλ πθππνπξγό 

Παηδείαο . Κεδίθνγινπ όπνπ δεηήζακε λα παξζνύλ πίζσ όιεο νη ζπγρώλεπζεηο - θαηαξγήζεηο 

ζρνιείσλ θαη λα αλαζηαιεί ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εμέηαζεο ησλ καζεηώλ ηεο Α' 
Λπθείνπ κέζα από ηξάπεδα ζεκάησλ  ν πθππνπξγφο απάληεζε αξλεηηθά. Ηδηαίηεξα, ζε φηη αθνξά 

ηηο ζ π γ ρ σ λ ε ύ ζ ε η ο  ηζρπξίζηεθε φηη βαζίζηεθαλ ζε πξνηάζεηο δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο θαη 

πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ, θαη ιήθζεθε σο «νξνθή» ν αξηζκφο 350 παηδηψλ αλά ζρνιείν! Λεο θαη 

φια ηα ζρνιεία έρνπλ ίδηα δπλαηφηεηα ππνδνρήο παηδηψλ, ιεο θαη ηα ζρνιεία ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο δελ πξέπεη θαλ λα ππάξρνπλ, ιεο θαη νη ζρνιηθέο ππνδνκέο δελ είλαη ήδε αθαηάιιειεο.  

Έηζη κεηά ηηο 2000 θαηαξγήζεηο πνπ είρακε ην 2010, ηηο ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ πνπ είρακε ζρεδφλ 

θάζε ρξφλν απφ θαη χζηεξα, ηα εθαηνληάδεο ηκήκαηα πνπ ζπγρσλεχνληαη θάζε ρξφλν, πξνρσξνχλ 

θαη πάιη ζε καδηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ζρνιηθφ ράξηε γηα λα δηακνξθψζνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο κακνχζ, 

πνπ ζα εθαξκφζνπλ θαιχηεξα ην λέν απηφλνκν απηναμηνινγνχκελν λέν ζρνιείν θαη κε θαιχηεξα 

γηα απηνχο απνηειέζκαηα. 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΟΝΔΪΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΖΜΑΗΝΔΗ ΣΡΟΦΖ  

ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ, Δ ΚΑΘΔ ΥΟΛΔΗΟ 

Σν λέν ειπηδνθφξν πνηνηηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρηεθε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε αθνξκή ηηο λέεο 

ζπγρσλεχζεηο, θαη ην νπνίν ήηαλ θαξπφο πνιχρξνλεο δξάζεο, είλαη ε ζπιινγηθή αληίδξαζε ησλ 

ζπιιφγσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. 

Ίζσο γηα πξψηε θνξά θαη γηα ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, είρακε πνιχκνξθεο θηλεηνπνηήζεηο 

ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ Α΄ βάζκηνπο ζπιιφγνπο, κε Γ..  θαηαιήςεηο, θιείζηκν ζρνιείσλ, 

ζπγθεληξψζεηο ελεκέξσζεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, εθδειψζεηο πνιηηηζηηθέο, νκηιίεο γηα ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, ζπλαπιίεο θηι. 

 Απνδεηθλχεηαη πσο: 
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 φηαλ νη ζχιινγνη, νη ελψζεηο αζρνινχληαη κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ γνληψλ,  

 φηαλ ε θαηεχζπλζε ηνπο είλαη ε ζπζπείξσζε, ε ελφηεηα θαη ε δξάζε ζε αγσληζηηθή 

δηεθδηθεηηθή θαηεχζπλζε,  

 φηαλ ππάξρεη επεμεξγαζκέλν ζρέδην ην νπνίν αθνπκπά ζε καδηθέο δηαδηθαζίεο,  

 φηαλ ρηίδνληαη ζπκκαρίεο ζηε βάζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ καο,  

 φηαλ επηιέγνπκε ην δξφκν ηνπ αγψλα, ηεο αιιειεγγχεο,  

ηφηε κπνξεί ν ζχιινγνο λα ζπζπεηξψζεη ηνπο γνλείο θαη λα απνηειέζεη πξαγκαηηθά ην θχηηαξν ηνπ 

θηλήκαηνο. 

 

Γη΄ απηό επηκέλνπκε πσο γηα λα ππάξμεη πξαγκαηηθή αλάπηπμε ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο πξέπεη 

ην βάξνο ηεο δξάζεο καο λα δνζεί ζηε βάζε, ζην ζύιινγν ζε θάζε ζρνιείν.       

 Ζ επίζεζε πνπ ζα δερζνχλ ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ γνληψλ θαη ην νξγαλσκέλν γνλεηθφ 

θίλεκα ζηα πιαίζηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ΚΑΗ φρη κφλν, ην επφκελν 

δηάζηεκα ζα είλαη πνιχ κεγάιε.   

1. ην λόκν γηα ηελ αμηνιόγεζε δελ αλαθέξεηαη ν ύιινγνο Γνλέσλ ζαλ όξγαλν θαη κνλαδηθόο 

θνξέαο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ γνληώλ, αληίζεηα παληνχ ζην θείκελν γίλεηαη ιφγνο γηα 

«χλδεζκν γνλέσλ»!!! γηα εθπξνζψπνπο ησλ γνληψλ πνπ επηιέγνληαη ηπραία θαη κπνξεί αλά 

πάζα ζηηγκή λα αιιάμνπλ (αιήζεηα πνηνο ηνπο επηιέγεη θαη κε πνηα θξηηήξηα;), ελψ θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη θαη ε δεκηνπξγία άιισλ δηαζπαζηηθψλ δνκψλ φπσο  

ζπλεηαηξηζκψλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.  

Απηφ πνπ πξνζπαζνχζαλ ρξφληα νιφθιεξα, δειαδή λα βάινπλ ζην ρέξη ην γνλετθφ θίλεκα, έξρνληαη 

ηψξα θαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ λφκνπ λα ην επηζεκνπνηήζνπλ. Γίλεηαη μεθάζαξν φηη ζην απηφλνκν 

απηναμηνινγνχκελν ζρνιείν δελ έρνπλ θακηά ζέζε νη χιινγνη Γνλέσλ πνπ αγσλίδνληαη, 

δηεθδηθνχλ, νξγαλψλνπλ, ελεκεξψλνπλ θαη κπαίλνπλ κπξνζηά απαηηψληαο λα δνζνχλ ιχζεηο ζηα 

νμπκέλα πξνβιήκαηα απφ απηνχο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ θαη φρη κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ, ηεο 

θηιαλζξσπίαο, ησλ ρνξεγψλ θαη ησλ επελδπηψλ.   

Μαο ζέινπλ ζπλέλνρνπο ζην έγθιεκα πνπ δηαπξάηηνπλ θαη φπνηνο δελ ζπκκνξθσζεί ζα 

εμνζηξαθίδεηαη.  

Γη απηφ πνιινί δηεπζπληέο ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πνπ παξέδσζαλ πξφζθαηα ζηέθνληαη ηδηαηηέξα 

ζε εθείλνπο ηνπο ζπιιφγνπο πνπ ζηάζεθαλ απέλαληη ζηελ εθαξκνδφκελε πνιηηηθή, πξνηείλνληαο λα 

ππάξμεη έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην. π.ρ. 

«Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηηο δξάζεηο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη ειάρηζηε. Διιεηκκαηηθή θξίλεηαη θαη ε ζπκβνιή ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ, αθνχ 

θαηά θαλφλα ην πξσηαξρηθφ θίλεηξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο είλαη ν θνκκαηηθφο αθηηβηζκφο. 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

ζπιιφγσλ ηνπο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ. Απαξαίηεηε επίζεο είλαη ε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ 

θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο γνλείο απφ ηε κεξηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δηακφξθσζε 

πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ - γνλέσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ ζρνιείνπ.» (2ο Λύκειο Καισαριανής) 

2. Απφ ηελ άιιε, κέζα ζηε ρξνληά πνπ πέξαζε, εμαπιώζεθε κηα ΦΟΡΟΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ. 

Έθηαλαλ θαηαγγειίεο απφ ζπιιφγνπο ζε φιε ηελ Διιάδα γηα πξφζηηκα πνπ έθηαλαλ απφ ηελ εθνξία 

θαη πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην ΑΦΜ θαη ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ ζπιιφγσλ.  

Πξφζηηκα πνπ δίλνληαλ ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ πνπ έρνπλ ΑΦΜ, αιιά δελ είραλ θάλεη θνξνινγηθή 

δήισζε (ηα πξφζηηκα ήηαλ 100€ γηα θάζε έηνο πνπ δελ θαηέβαιιαλ Φ.Γ. θαη 50€ γηα θάζε αιιαγή Γ.. 

πνπ δελ δεισλφηαλε ζηελ Δθνξία) κε απνηέιεζκα πνιινί πξφεδξνη λα κελ κπνξνχλ λα πάξνπλ 

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

Αιιά θαη πξφζηηκα ζε ζπιιφγνπο πνπ δελ είραλ ΑΦΜ θαη πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ην πξνζσπηθφ 

ΑΦΜ ηνπ πξνέδξνπ. Μεξηθά απφ απηά είραλ θαη αλαδξνκηθή ηζρχ γηα πξνεγνχκελεο ρξνληέο! 

Σα πην πξφζθαηα πεξηζηαηηθά είλαη πξηλ απφ κήλεο ζηελ Αγ Παξαζθεπή-Υνιαξγφ, 

Ζξάθιεην (Αζήλαο),  Βφιν, Ρφδν.  
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Ση ηζρύεη θαη  έρεη αξρίζεη κε έληνλν ηξόπν λα ειέγρεηαη: ια ηα λνκηθά πξφζσπα - αθφκα θαη ηα 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα - πξέπεη λα έρνπλ ΑΦΜ θαη ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αζρέησο αλ ηα Έζνδα ηνπο (ζπλδξνκέο, ρνξεγίεο, δσξεέο ή ηφθνπο 

θαηαζέζεσλ) δελ θνξνινγνχληαη.  

ΠΡΟΟΥΖ: Αλ έρνπλ εηζνδήκαηα απφ είζπξαμε κηζζσκάησλ ή επηρεηξεκαηηθή – εξγνδνηηθή δξάζε 

θιπ ηφηε αληηκεησπίδνληαη σο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα αλεμάξηεηα απφ ηνλ θαηαζηαζηηθφ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο σο κε θεδξνζθνπηθά. 

Οη νξγαλψζεηο ησλ γνληψλ δελ κπνξεί λα είλαη νχηε ΜΚΟ, νχηε επηρεηξήζεηο, νχηε εξγνδφηεο, νχηε 

νχηε θνξείο ζπλδηακφξθσζεο- ζπλδηαρείξεζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο ζπλελνρήο. 

Δδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 7 ρξφληα ην νξγαλσκέλν γνλετθφ θίλεκα δίλεη κάρε ζην ζέκα απηφ κε 

ζχλζεκα: Καλέλαο ζχιινγνο κε ΑΦΜ, θαλέλαο ζχιινγνο λα κελ αζθεί επηρεηξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο, θαλέλαο ζχιινγνο λα κελ δερηεί λα παίμεη ην ξφιν ηνπ εξγνδφηε, θαλέλαο ζχιινγνο λα 

κελ πιεξψλεη νχηε έλα επξψ γηα ηα ιεηηνπξγηθά ή άιια έμνδα ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν ακέζσο επόκελν δηάζηεκα, κε επζύλε ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΜΔ, ζα πξνρσξήζνπκε ζε έθδνζε 

εηδηθνύ θεηκέλνπ «νδεγνύ» γηα ην ηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε κε ηα ζπιινγηθά όξγαλα πνπ είηε έρνπλ 

– είηε δελ έρνπλ ΑΦΜ θαη απεηινύληαη κε πξόζηηκα, γηα λα αληηκεησπίζνπκε κε όξνπο θηλήκαηνο 

θαη απηή ηελ επίζεζε. Βεβαίσο νη ζύιινγνη – Δλώζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηήξα επηρείξεζεο (ιήςε 

ΔΠΑ, δξαζηεξηόηεηεο κε ακνηβή, θάιπςε καύξεο εξγαζίαο θ.ιπ.) δελ ζα ηύρνπλ ηελ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ηνπ νξγαλσκέλνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο. 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΪΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ 

 

Παιεχνπκε γηα πιιόγνπο γνλέσλ πνπ: 

 

 ζα είλαη δσληαλνί, ζα αλαπηχζζνπλ κε αξκνλία δξάζεηο – εθδειψζεηο θαη πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο πνπ ζα εληζρχνπλ ηε καδηθφηεηα θαη ηελ δηεθδίθεζε 

 ζα ιεηηνπξγνχλ ζπιινγηθά, δεκνθξαηηθά. Θα ζπλεδξηάδνπλ ηαθηηθά, πνπ ελεκεξψλνπλ 

ηνπο γνλείο ζπρλά κέζα απφ ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο Γ.. γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηηο 

εμειίμεηο ζηελ παηδεία 

 ζα αθνχλ θαη ζα αλνίγνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ λέσλ γνληώλ γηα ηα αδηέμνδα θαη ην 

ζηξεζάξηζκα πνπ δεκηνπξγεί ην πεξηερφκελν ηνπ ζρνιείνπ,  

 ζα παίξλνπλ κέηξα πξαγκαηηθήο αιιειεγγύεο γηα ηελ αλαθνύθηζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ησλ αδύλακσλ (αλέξγσλ – πνιπηέθλσλ θ.ι.π.),  

 ζα αζρνινχληαη κε ηα θνηλά πξνβιήκαηα, ζα αλαδεηθλχνπλ ηηο αηηίεο θαη ζα πξνηείλνπλ 

ιχζεηο κε γλψκνλα ηηο δηθέο καο αλάγθεο,  

 ζα νξγαλψλνπλ αγψλεο, ζα ρηίδνπλ ηελ ελόηεηα κε ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο ζην ζρνιείν 

θαη ζηελ γεηηνληά φρη πάλσ ζε ζπληερληαζκνχο θαη πξφζθαηξεο ζπκθσλίεο. 

 χιινγνη πνπ ζε θάζε ζηηγκή ζα ππεξαζπίδνπλ ηνλ απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη δσξεάλ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Γελ ζα είλαη καγαδάθη θαη επηρείξεζε, δελ ζα πξνθαζίδνληαη 

δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα βάινπλ ην ρέξη ηνπο ζηελ ηζέπε ησλ γνληψλ. Γελ ζα παηάλε ζηα 

ζπληξίκκηα ηεο ζεκεξηλήο εθπαίδεπζεο γηα λα βάινπλ κέζα ζην ζρνιείν δηαθνξέο ΜΚΟ, 

επηρεηξήζεηο, ρνξεγνχο, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη άιια κπνπκπνχθηα ηεο αγνξάο.    

 χιινγνη πνπ ζα πξνβάινπλ κηα άιιε πξόηαζε γηα ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ αζιεηηζκό, ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν ησλ παηδηώλ, ηηο δηαθνπέο. 

 χιινγνη πνπ, ζα αλαδεηθλχνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ -πέξα απφ ην ζρνιείν- δεηήκαηα 

φπσο: αλεξγία, ππνζηηηζκφο, δάλεηα, θαηαζρέζεηο ζπηηηψλ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε, 

εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ θ.α.. Θα θαηαγξάθνπλ θαη ζα ηεξαξρνχλ ηα δεηήκαηα ηηο γεηηνληάο, 

ζα δηακνξθψλνπλ αηηήκαηα. 

 χιινγνη πνπ ηδίσο ζηελ δεπηεξνβάζκηα ζα έρνπλ ηα απηηά θαη ηα κάηηα ηνπο ζηνπο 

καζεηέο θαη ηα 15κειε.  Κνηλέο δξάζεηο, άλνηγκα ζεκάησλ όπσο ηη καζαίλνπκε θαη 

γηαηί, θαζηζκόο, λαξθσηηθά θ.ιπ. 
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Οη Δλώζεηο γνλέσλ κπνξνχλ θαη πξέπεη: 

 

 λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βαζηθόο θξίθνο ζπληνληζκνύ θαη εμεηδίθεπζεο ησλ γεληθψλ 

εθηηκήζεσλ ζηνλ Γήκν. Να έρεη, δει., ζαλ θχξην κέιεκα ηνπο, ηελ επαθή θαη ηελ 

ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο ηεο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ φια 

ηα πξνβιήκαηα, λα επεμεξγάδνληαη ηε ζπιινγηθή πείξα θαη λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ 

απηή. 

 λα είλαη κπξνζηάξεο ζηνλ ζπιινγηθφ αγψλα, γηα θάζε κηθξφ ή κεγάιν πξφβιεκα, λα 

γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θάζε γεηηνληάο, λα βγάδνπλ ην δήηεκα ηεο παηδείαο θαη ησλ 

κνξθσηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ καο έμσ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

 λα απνηειέζνπλ θύηηαξν πνιηηηζκνύ ζηηο γεηηνληέο κε θέληξν ηελ λέα γεληά,  

 λα βνεζνχλ λα εκπινπηίδεηαη ε δξάζε ζηε γεηηνληά κε δεηήκαηα αζιεηηζκνχ – 

λαξθσηηθψλ. 

 λα ζπληνλίδνπλ ηνπο ζπιιφγνπο κε ιατθά θξνληηζηήξηα θαη θνξείο ηεο γεηηνληάο,  

 Να βνεζνχλ ηνπο γνλείο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή – δεκνηηθνί ζηαζκνί θαη ΚΓΑΠ ζηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπο. 

 Να απνθαιύπηνπλ θαη λα εθιατθεύνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ Καιιηθξαηηθώλ Γήκσλ. 

ηέθνπλ απέλαληη απφ ηνπο Γεκάξρνπο ηεο ππνηαγήο. Κάζε θνξά λα ελεκεξψλνπλ γηα 

δεηήκαηα πνπ κπαίλνπλ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη ηηο ΓΔΠ. Να αζθνχλ έιεγρν ζην Γήκν 

γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. Να παίξλνπλ ζέζε γηα ζέκαηα 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ πηέδνληαο γηα κε αληαπνδνηηθέο δεκνζηέο ππνδνκέο, γηα 

δσξεάλ πξφζβαζε φισλ ζε απηέο.  

 Να κπαίλνπλ κπξνζηά καδί κε άιινπο θνξείο ελαληία ζην μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο - αθηψλ, παξαιηψλ, ειεχζεξσλ ρψξσλ, αζιεηηθψλ θέληξσλ, ιηκαληψλ θαη 

ζπγθνηλσληψλ θ.α. - λα δηεθδηθνχλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο πξνο φθεινο ηεο λενιαίαο θαη ηνπ 

ιανχ.    

 Κφληξα ζηελ ινγηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο Δ.Δ. γηα λέεο ζπγρσλεχζεηο - θαηαξγήζεηο λα 

πηέδνπλ γηα αλέγεξζή λέσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνθιεηζηηθά δεκνζηψλ, ζχγρξνλσλ θαη 

αζθαιψλ, λα έρνπλ γλψζε γηα ην πσο έρεη δηακνξθσζεί ν ζρνιηθφο ράξηεο, πνηά νηθφπεδα 

είλαη ραξαθηεξηζκέλα, πνηά απφ απηά ππάξρεη θίλδπλνο λα ραζνχλ θ.η.ι.         

 

Π.ρ. ε Έλσζε Κεθαινληάο ηηο πξψηεο ψξεο κεηά ην ζεηζκφ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηνπ 

λεζηνχ , απαίηεζαλ άκεζα κέηξα, γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ, γηα ηελ αζθάιεηαο ησλ 

καζεηψλ, αλέδεημε ην δήηεκα ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο πξφβαιιε λέα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζεηζκφο ζε ζρέζε κε ηε κειέηε θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ θηι. 

Έλσζε Νάνπζαο ζπζπείξσζε ηνπο γνλείο ηεο πφιεο γηα ην δήηεκα ηεο ζέξκαλζεο απαίηεζε δσξεάλ 

πεηξέιαην γηα φια ηα ζρνιεία αλέδεημε ην δήηεκα ηεο ειεεκνζχλεο  ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ G. Soros θαη 

απέξξηςε ηελ πξνζθνξά ησλ 25 tn δεηψληαο παξάιιεια έθηαθηε ελίζρπζε γηα απηφ ην πξφβιεκα. 

 

Γελ ζέινπκε γνλείο εθιεγκέλνπο πνπ ζα ρηίδνπλ ην πξνζσπηθό ηνπο πξνθίι σο παξάγνληεο ζηελ 

γεηηνληά 

Γηα ηηο Οκνζπνλδίεο  

Ο ζπληνληζηηθόο, ν αγσληζηηθόο, δηεθδηθεηηθόο ραξαθηήξαο ησλ Οκνζπνλδηώλ είλαη 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπιιφγσλ/ελψζεσλ. Αλεβάδνπλ ηε ζπζπείξσζε, ηε 

ζπιινγηθφηεηα θαη ηε καδηθφηεηά ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο ζε θάζε πεξηνρή.  

Ζ επεμεξγαζία θεηκέλσλ βνεζεηηθώλ ζα θηλήζνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε θάζε πεξηνρή πέξα απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Ζ πξνβνιή θαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ ζέζεσλ καο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ επεμεξγαζία εηδηθώλ αηηεκάησλ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ γεσγξαθία ηεο θάζε πεξηθέξεηαο (αγξνηηθφο πιεζπζκφο, λεζησηηθέο πεξηνρέο, κεηαθνξέο 

θ.ιπ.). Ζ νπζηαζηηθή, δεκνθξαηηθή, ηαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ Οκνζπνλδηώλ (θαη ησλ εδαθηθψλ ηνπο 

επηηξνπψλ) κε ζηφρν ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζα ζπκβάιεη ζηελ νξγαλσηηθή 
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αλαβάζκηζή ηνπο θαη ηελ θαηαμίσζε ηνπο ζηε ζπλείδεζε ησλ γνληψλ, σο ζπιινγηθφο νξγαλσηήο ηνπ 

αγψλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ κνξθσηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ καο.   

Θέινπκε Οκνζπνλδίεο κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηαρπνιφγεζεο εμειίμεσλ ζηηο 

πεξηθέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία. Γηα λα ππάξμεη νπζηαζηηθφο αληίινγνο ζε εθείλεο ηηο ινγηθέο 

πνπ ζην φλνκά ηνπ εθηθηνχ, ρξφληα ηψξα παίξλνπλ ζέζε δίπια ζηηο πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ηεο Δ.Δ. Γηα λα μεζθεπάδνληαη ζηε πξάμε νη ινγηθέο ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ηεο ζπλδηαρείξεζεο, πνπ 

ζην φλνκα ηεο εθπαίδεπζεο βάδνπλ πιάηε ζηελ εθαξκνγή φηη πην αληηδξαζηηθνχ κέηξνπ 

επεμεξγάδεηαη θαη ζπλαπνθαζίδεηαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπο. 

Καη εδώ έξρεηαη ην εξώηεκα: γηαηί ελώ ε ΑΓΜΔ έρεη πξνβεί ζε 2απνθάζεηο ζπλεδξίσλ θαη 

πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο επηζηνιέο, ππάξρνπλ Οκνζπνλδίεο πνπ δελ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

αλαζπγθξόηεζή ηνπο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη παίδνπλ έλα αηζρξό παηρλίδη ζην όλνκα ηεο 

δηαηήξεζεο θάπνησλ «βνιηθώλ» ζπζρεηηζκώλ; Πνηόλ θαη ηη εμππεξεηεί ην γεγνλόο όηη 

ππάξρνπλ Δλώζεηο πνπ είλαη ρσξίο Οκνζπνλδία γηα λα εληαρζνύλ, ελώ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη 

κέιε, αλ είραλ γίλεη πεξηθεξεηαθέο νη Οκνζπνλδίεο;  
Ζ ΑΓΜΔ ζα πξνρσξήζεη ην επφκελν δηάζηεκα ζε θάζε πξσηνβνπιία πνπ ζα βνεζήζεη ηελ 

νξγαλσηηθή αλαζχληαμε ηνπ γ.θ. αθφκα θαη ππεξβαίλνληαο ηελ Οκνζπνλδίεο πνπ θσθεχνπλ, κπξνζηά 

ζε κηα εθινγηθή ρξνληά πνπ ζέινπκε λα δηεπξχλεη ηελ εθινγηθή βάζε θαη έθθξαζε ησλ γνληψλ. Γίλνπκε 

βάζε ηδίσο ζηηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο φπσο Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ΒΓ Διιάδα θνπβαιψληαο ηα 

πξψηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο. Ήδε, ε ΑΓΜΔ έρεη ζπκβάιεη 

λνκηθά θαη πξαθηηθά ζηε δεκηνπξγία Δλψζεσλ θαη Οκνζπνλδηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζ’ απηφ (π.ρ. 

Ρφδνο, Ηφληα) 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΜΔ 

 

Δθηηκάκε όηη πέξα από ππαξθηέο δπζθνιίεο (πνπ αληαλαθινχλ θπξίσο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληάκε ζ’ φιε ηε δνκή ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο, αιιά θαη ην βάζνο ηεο επίζεζεο) έρνπκε 

κεηξήζηκε άλνδν ηνπ επηηειηθνύ ηεο ξόινπ, ηνπ δηαθσηηζηηθνύ ηεο ξόινπ θαη ησλ 

πξσηνβνπιηώλ αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ.  
 πλεδξηάδεη ην Γ.. ζρεδφλ ζε κεληαία βάζε θαη θάλεη γεληθέο ζπλειεχζεηο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο δξάζεο καο. Γελ έκεηλε πνηέ εθηφο εμειίμεσλ παξά ηελ απνζηξνθή ησλ ΜΜΔ. Γηαηεξεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν επαθέο κε Οκνζπνλδίεο θαη Δλψζεηο. Έρεη θξαηήζεη ζηαζεξή ηελ απνζηνιή  

ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ απνδειηίσζεο. Έρεη πξνβεί ζε έθδνζε έληππσλ θεληξηθψλ πιηθψλ.  

 Έρνπκε παξέκβεη ζπλνιηθά κε 3 θείκελα εξγαζίαο, (ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΝΔΟ ΛΤΚΔΗΟ, 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΧΝ) εηζεγήζεηο δει. κε επεμεξγαζίεο πνπ ζα δήιεπαλ θαη ηα ηξηηνβάζκηα 

φξγαλα κε επαγγεικαηίεο ζπλδηθαιηζηέο θαη εξεπλεηηθά θέληξα. Ηδίσο, νη πξσηνβνπιίεο θαη ε 

επεμεξγαζία καο γηα ην Νέν Λχθεην θαη ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ αλάγθαζε θαη ηελ ΟΛΜΔ λα θάλεη 

κηα ζηξνθή ζην αξρηθφ πιαίζην πνπ έβαδε. Τπάξρεη σζηφζν αλάγθε ην επφκελν δηάζηεκα λα 

πξνζαλαηνιηζηνχκε ζε επεμεξγαζίεο θαη πξσηνβνπιίεο ζε ζέκαηα φπσο ε θαηάξηηζε θαη ηα λέα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα – βηβιία. 

 Πήξακε απφθαζε γηα θεληξηθή πξσηνβνπιία κνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ ΦΑΗΜΟ 

ΣΑ ΥΟΛΗΚΑ βηβιία, πνπ έθαλε πνιχ θαιή εληχπσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί παξαπέξα. Έρνπκε αθφκα πνιχ δξφκν λα θάλνπκε ζε απηφ νξγαλψλνληαο θαη’ αξρήλ 

θαιχηεξα ην αξρείν πνπ έρνπκε ζην δηαδίθηπν. 

 πληνληζηήθακε θαιχηεξα κε άιια Παλειιαδηθά ξγαλα γνλέσλ θπξίσο κε 

Π.Δ.Γ.Μ.Μ.Κ.. θαη ιηγφηεξν κε ΔΓΑΜΔΑ. Κάλνληαο αληίζηνηρα δεθάδεο δηακαξηπξίεο – 

παξεκβάζεηο ζε Τπνπξγεία θαη πεξηθέξεηεο. Καιέζακε ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε παλειιαδηθέο κέξεο 

δξάζεηο γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηα θελά.   

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο καο βαζηά πνιηηηθνπνηεκέλνο θαη απφιπηα ηαμηθά ηνπνζεηεκέλνο ζην δήηεκα 

ηεο δεκφζηα, δσξεάλ εθπαίδεπζεο.  

Καη εδώ έξρεηαη ην εξώηεκα ηεο πνιηηηθνπνίεζεο: 

Ναη ζέινπκε ηελ βαζχηαηε πνιηηηθνπνίεζε φισλ ησλ γνληψλ – ηη ζεκαίλεη απηφ; Να μέξνπλ ην 

ζπκθέξνλ ηνπο φπσο απηφ απνξξέεη απφ ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη λα ην 

ππεξαζπίδνληαη κε λχρηα θαη κε δφληηα. Να κελ ηαπηίδνληαη νη γνλείο κε παξέεο θαη πξφζσπα, αιιά 
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κε ζέζεηο θαη νξάκαηα. Να κελ αγνξάδνπλ ην φξακα ηνπ Νηάξρνπ σο δηθφ ηνπο. λα κε δξνπλ ππφ 

μέλε ζεκαία απφ απηή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παηδηψλ ηνπο 

Σν ςέκα φζσλ ιέλε έμσ ηα θφκκαηα, θξαηάεη κέρξη ηελ πξψηε εθινγηθή κάρε, νπφηε θαη βγάδνπλ ην 

θαπειάθη ηνπ απνιηηίθ θαη θνξνχλ απηφ ηνπ δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ. 

πκκεηέρνπλ δει. ζηηο δνκέο ηνπ θηλήκαηνο γηα λα ρηίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι σο 

παξάγνληεο ζηελ γεηηνληά. 

 

Ο γνληόο πνπ ηδξώλεη θάζε κέξα ζην καγαδί θαη ζην γξαθείν, πάλσ ζην ηηκόλη, δνπιεύνληαο 

ήιην κε ήιην ηε γε, κέζα ζην εξγνζηάζην ή κεηξάεη ηηο κέξεο ηεο αλεξγίαο κηα – κηα,  δελ έρεη 

ηίπνηα λα θνβεζεί από όζνπο έρνπλ θαζαξή πνιηηηθή ζέζε θαη άπνςε – αλεμάξηεηα αλ 

ζπκθσλεί καδί ηνπο ή όρη. Ούησο ή άιισο δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ είλαη πνιηηηθή.  

 

Γηα ην δηάζηεκα ηνπ θαινθαηξηνύ λα ζρεδηάζνπκε: 

 

- Κξαηάκε δσληαλφ ην θίλεκα ζηα ζέκαηα Σ.Θ., ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ, πξνεηνηκαδφκαζηε γηα έλαλ 

πνιχ ζεξκφ επηέκβξε κε 24.000 θελά, θνκκέλεο κεηαθνξέο θαη πηζαλφ θχκα ζπγρσλεχζεσλ, λ/ζ 

γηα εηδηθή αγσγή θαη ίδξπζε λέσλ ΔΚ. Οκνίσο θαη γηα φια φζα αθνξνχλ ηε ιατθή νηθνγέλεηα 

(θαηαζρέζεηο, κηθξή θαη κεγάιε ΓΔΖ θ.ιπ.) 

- Σν δήηεκα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ θξίζηκν ζεκείν θαη ζα 

έρνπκε ζπλέρεηα ζηηο παξεκβάζεηο καο  

- ρεδηάδνπκε παξέκβαζε γηα ηα θαπηά ζέκαηα επηκέλνληαο ζε ζπλάληεζε κε λέν Τπ. Παηδείαο θαη 

κε παιηέο θαη λέεο ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ. (επαλα)-θαηαζέηνπκε απφ 1/9 ζε Γεκνηηθά & 

Πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα ην ζπλεθηηθφ πιαίζην αηηεκάησλ ηνπ 2012 (επηθαηξνπνηεκέλν) γηα λα 

πηέδνπκε γηα δέζκεπζε ηηο λέεο ηνπηθέο αξρέο, ρσξίο λα εθεζπράδνπκε. 

- Γελ ππνηηκάκε ζέκαηα φπσο ΓΗΑΚΟΠΔ (αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ, ηδησηηθνπνίεζε 

αθηψλ), ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ (λέν ΑΓΤΜ θαη αλαζθάιηζηνη), ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ (αμηνπνίεζε ησλ 

ζεξηλψλ Φεζηηβάι ησλ Δλψζεσλ, αιιά θαη ησλ δήκσλ ψζηε λα παξζνχλ κέηξα δσξεάλ εηζφδνπ γηα 

ηελ πνιχηεθλε ή άλεξγε νηθνγέλεηα) 

 

Μπνξνύκε λα βάινπκε έλα βαζηθό θαη θνξπθαίν ζηόρν κέρξη ηελ επόκελε γεληθή ζπλέιεπζε -

πέξα από απηόλ ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα δώζνπλ ώζεζε ζηελ 

νξγαλσηηθή καο αλαζπγθξόηεζε- 

… λα θάλνπκε θέηνο έλα ζεκαληηθό βήκα γηα λα γίλεη Ζ ΓΖΜΟΗΑ ΓΩΡΔΑΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΠΟΘΔΖ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΛΑΪΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ. 


