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ΕΙΗΓΗΗ ΣΟ ΤΝΕΔΡΙΟ  
ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΣΣΙΚΗ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 22/6/2014 
 

ΣΟΧΟ ΣΗ ΗΜΕΡΙΝΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
τθ ςθμερινι μασ δουλειά φιλοδοξοφμε να εκτιμιςουμε τθν πορεία μασ, από το 
προθγοφμενο ςυνζδριο που ζγινε ςτθ μζςθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2013-14. Δθλαδι 
να κάνουμε ζναν απολογιςμό τθσ δουλειάσ μασ, πάνω ςτισ αποφάςεισ που είχαμε 
πάρει. Να δοφμε πόςο προχϊρθςαν αυτζσ προσ τα Δ.. των Ενϊςεων του κάκε 
Διμου και πωσ ζφταςαν ςτα Δ..,  και Γενικζσ ςυνελεφςεισ των ςχολείων. 
Να εξετάςουμε αν ζγιναν αποδεκτά από τουσ γονείσ, αν υλοποιικθκαν, τι 
αποτελζςματα είχαμε, αν υπιρξαν αδυναμίεσ ςτθ δράςθ των αποφάςεων, αν 
εμπλουτίςτθκαν και ζγινε εμβάκυνςθ  και παραπζρα κατανόθςθ των προβλθμάτων, 
αλλά και αν αφομοιϊκθκε θ ανάγκθ για Αγϊνεσ, απζναντι ςε αυτά τα αντιλαϊκά 
μζτρα που παίρνονται εδϊ και αρκετά χρόνια ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 
Με λίγα λόγια, αν υλοποιείται ο ςτόχοσ που ζχει κζςει θ Ομοςπονδία μασ, για παρά 
πζρα δυνάμωμα  του γονεϊκοφ κινιματοσ. 
Επίςθσ κζλουμε να ζρκει θ εμπειρία από δυςκολίεσ που ςυναντοφμε ςτο δρόμο που 
ζχουμε χαράξει, τυχόν λάκθ, κριτικζσ και αυτοκριτικζσ για τθ δράςθ μασ και από τα 
πάνω αλλά και από τα κάτω. Εμείσ είμαςτε τα αυτιά και τα μάτια για να ζρκει 
αντικειμενικι εικόνα για το τι διαδραματίηεται ςιμερα μζςα ςτισ ςχολικζσ 
κοινότθτεσ και ςτα νοικοκυριά.  

 
Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΤ ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΙΑ ΑΝΣΙΛΑΪΚΗ 

Αυτό που ζχουμε δεδομζνο είναι ότι θ πολιτικι που εφαρμόηεται ςτθν παιδεία είναι 
εχκρικι για τθ λαϊκι οικογζνεια, τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, φιλικι για 
μεγαλοφροντιςτθριάρχεσ, ιδιωτικά κολζγια, ιδιωτικά πανεπιςτιμια, για 
εργολάβουσ, βιομιχανουσ, εφοπλιςτζσ τραπεηίτεσ, μεγαλοξενοδόχουσ. Για όλθ αυτι 
τθ φάρα, που λζει και ο λαόσ μασ, που καρπϊνεται τον πλοφτο που παράγουμε 
εμείσ με τθν εργαςία μασ..  
Άρα ζχουμε μία πολιτικι που εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα μιασ ΕΛΙΣ και κάβει τθ 
μόρφωςθ των παιδιϊν με δεξιότθτεσ μιασ χριςθσ, αμάκεια και αμορφωςιά ςε όλο 
τθσ, το μεγαλείο!! 
Θ μόρφωςθ από κοινωνικό αγακό που κα κζλαμε να είναι εμείσ οι γονείσ, ζχει γίνει 
εμπόρευμα. Σθν προμθκεφεται ο κακζνασ ανάλογα με το πορτοφόλι του. Όποιοσ 
ζχει αγοράηει, όποιοσ δεν ζχει χριματα μζνει ςτο ςκοτάδι, αγράμματοσ, αμόρφωτοσ 
εν ζτθ 2014. 
Αυτι λοιπόν θ πολιτικι εφαρμόηεται ςε όλθ τθν Ε.Ε. για τθν παιδεία, τθν Τγεία, τον 
ακλθτιςμό, τον πολιτιςμό, τθν πρόνοια κ.ά. ιμερα αυτό είναι πια ξεκάκαρο όςο 
ποτζ, ακόμα και για δφςπιςτουσ και αφελισ. 
Απζναντι ςε αυτι τθν πολιτικι, δεν  πρζπει να υπάρχει καμία αναμονι καμία 
κακυςτζρθςθ, καμία αυταπάτθ, κανζνασ εφθςυχαςμόσ. Αυτό το ςάπιο, 
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εκμεταλλευτικό ςφςτθμα οφτε εξανκρωπίηεται, οφτε φτιαςιδϊνεται, χειρότερο κα 
γίνεται μζρα με τθ μζρα. Όςοι ςυνεχίηουν να μιλοφν για ςωτιρεσ λζνε ψζματα. 
«Θα αλλάξει ο Μανωλιόσ και κα βάλει το ςκοφφο του αλλιϊσ;» 
ε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ το ίδιο φαγθτό μαγειρεφουν ςτθν Παιδεία. Άντε ν’ 
αλλάηουν τθν ποςότθτα αλατιοφ ςε μια ςοφπα που ζχει μαγειρευτεί και 
ξαναμαγειρευτεί και ζχει ξινίςει.. 
Θυμάςτε ςτθν Παιδεία τα ψεφτικα τα λόγια τα μεγάλα περί Αγγλικοφ μοντζλου, 
Γαλλικοφ, Φιλανδικοφ, ουθδικοφ, Γερμανικοφ κα άλλεσ ψευτιζσ και αυταπάτεσ που 
μασ αράδιαηαν εδϊ και χρόνια; 

 
Η ΛΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟ 

Θ λφςθ και θ διζξοδοσ είναι ςτα δικά μασ χζρια, ωσ γονείσ και ωσ εργαηόμενοι, μζςα 
ςτο πλαίςιο του οργανωμζνου κινιματοσ. Θα ζρκει μζςα από Αγϊνεσ που δεν κα 
ζχουν καμία ςχζςθ με αυτοφσ που είχαμε ζωσ ςιμερα… αλλά που χωρίσ τισ ταπεινζσ 
μάχεσ που ςιμερα δίνουμε, οι αυριανζσ δεν κα μπορζςουν να γεννθκοφν.  
Αγϊνεσ που κα εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα όλων των γονιϊν και παιδιϊν και 
εκπαιδευτικϊν, του Δθμόςιου ςχολείου από τθ μια μεριά ενάντια ςε μια χοφφτα 
παράςιτα, κθφινεσ που ζχουν κεό τουσ, το κζρδοσ. Θα πρζπει λοιπόν όλοι οι 
ςυνάδελφοι μζςα ςτα ςχολεία να βάλουν ςτθν πάντα αυτοφσ (γονείσ, δθμοτικοφσ 
παράγοντεσ και λοιποφσ) που όταν όλοι βλζπουμε ότι οι κυβερνθτικζσ πολιτικζσ μασ 
φτφνουν, αυτοί μασ λζνε ότι βρζχει..  
Χορτάςαμε από αδζςμευτουσ, ανεξάρτθτουσ, ανζνταχτουσ, απολίτικουσ, 
ακθδεμόνευτουσ, που μια ηωι ιταν ςτθ λογικι του «εφικτοφ», του «λιγότερου 
κακοφ», του «κοινωνικοφ διαλόγου». Που παίρνουν κζςθ μάχθσ τθν κρίςιμθ ϊρα, 
για να περάςουν οι κυρίαρχεσ πολιτικζσ ςτεροφνται αυτοκριτικισ και δεν ξζρουν 
τίποτα για το φόνο.  
Σο ψζμα τουσ, κα ζχει κοντά ποδάρια, γιατί ςτθ ςυνείδθςθ του λαοφ μασ, ο 
«ψεφτθσ» και ο «κλζφτθσ» τον πρϊτο χρόνο χαίρονται. 
Άρα ςτισ δικζσ μασ δυνάμεισ πρζπει να ςτθριχτοφμε και ςτο δικό μασ Αγϊνα. Σα 
ποδάρια τθσ Ομοςπονδίασ είναι οι γονείσ, οι ςφλλογοι των ςχολείων πάνω από όλα, 
τα Δ.. του κάκε ςχολείου και μετά οι ενϊςεισ που πρζπει και αυτζσ να παίξουν το 
ρόλο τουσ, για να φτάςουμε μετά ςτθν Ομοςπονδία.  
  

ΟΙ ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΠΟΤ ΚΑΝΑΜΕ και ΟΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΒΑΖΑΜΕ  
Λζγαμε ςτο προθγοφμενο ςυνζδριο: 

 Σα προβλιματα ςτο χϊρο τθσ παιδείασ είναι πολλά, άλυτα και κα ςυνεχιςτεί θ 
αντιλαϊκι πολιτικι. 

 Θα ςυνεχιςτοφν οι ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ ςχολείων. Όλο και κα 
μειϊνονται τα κονδφλια προσ τθν εκπαίδευςθ. 

 Τπάρχει κατεφκυνςθ όλα ςτουσ ιδιϊτεσ και το αυτόνομο αποκεντρωμζνο 
ςχολείο. 

 Χρειάηεται οργάνωςθ από τα κάτω, το κάκε ςχολείο να γίνει μετερίηι αγϊνα, 
με μαηικζσ γενικζσ ςυνελεφςεισ, με αποφάςεισ, με αγϊνεσ. 
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 Θ Ομοςπονδία να ζχει επιτελικό ρόλο (παραγωγι υλικϊν). Ενθμζρωςθ για 
αξιολόγθςθ – αυτοαξιολόγθςθ ςχολικισ μονάδασ. 

 Να λειτουργιςουν οι ζξι (6) περιφερειακζσ επιτροπζσ, υπιρξε κακυςτζρθςθ. 

 Οι ενϊςεισ να ςυνεδριάηουν και να ςυνεργάηονται με τα ςχολεία και με τθν 
Ομοςπονδία. 

 Να γίνουν βιματα ενότθτασ Μακθτϊν – Γονιϊν – εκπαιδευτικϊν – υπαλλιλων 
(κακαρίςτριεσ, φφλακεσ, τραπεηοκόμοι, ςχολικοί τροχονόμοι) 

 Θ παιδεία να γίνει υπόκεςθ όλου του λαοφ, τθσ κοινωνίασ και κάκε γονιοφ 
ξεχωριςτά. 

 Οι αγϊνεσ φζρνουν αποτελζςματα (ζςτω  μικρά) αλλά ςθμαντικά. (ολοιμερο, 
ζλλειψθ κακθγθτϊν, Α4 χαρτί, ςυντιρθςθ ςχολικϊν μονάδων, κά.) Διζξοδοσ 
είναι το δυνάμωμα του γονεϊκοφ κινιματοσ και οι Αγϊνεσ. 

 Να μθν περάςει θ απογοιτευςθ και ο ςυμβιβαςμόσ ςτουσ γονείσ, να 
ςθκϊςουν το ανάςτθμά τουσ απζναντι ςε αυτι τθ κφελλα αντιλαϊκϊν μζτρων. 
Ο Αγϊνασ μασ, είναι μονόδρομοσ. 

 
ε αυτζσ τισ εκτιμιςεισ πατιςαμε για να αναπτφξουμε ζνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 

ζγκαιρα και αποφαςιςτικά : 
1. Παρζμβαςθ – Ενθμζρωςθ των Γονιϊν για όλα τα προβλιματα. 
2. Παρζμβαςθ για αξιολόγθςθ – αυτοαξιολόγθςθ. 
3. Νζο Λφκειο (Σράπεηα κεμάτων) Παρζμβαςθ. 
4. Καμπάνια Ναρκωτικά – Ακλθτιςμόσ. 
5. My school – Ευ ηθν  Παρζμβαςθ – ενθμζρωςθ. 
6. τακερι και πολφμορφθ παρζμβαςθ ςτο φαινόμενο Χ.Α.. Με εκδθλϊςεισ – 

ςυηθτιςεισ ενάντια ςτο φαςιςμό και Ναηιςμό, απομόνωςθ Χ.Α  μζςα ςτα 
ςχολεία, ςτισ γειτονιζσ. 

7. Αυταρχιςμόσ – ΓΑΔΑ 
8. Επαφι Γονιϊν με μακθτικζσ κοινότθτεσ. 
 
 Για τθν αξιολόγθςθ 

Θ Ομοςπονδία από το υνζδριο κιόλασ, ςε ψιφιςμα που δόκθκε ςε όλεσ τισ ενϊςεισ 
με το δίφυλλο τθσ ΑΓΜΕ  προζτρεπε να ανοίξει ο διάλογοσ για τθν αξιολόγθςθ και 
να παρκοφν αποφάςεισ ενάντια ςε αυτι. Κάλεςε όλουσ τουσ γονείσ να μθν 
ςυμμετζχουν. Ενθμερϊςαμε όλο αυτό το διάςτθμα ςε ςυνελεφςεισ Δ.,. Ενϊςεων 
και ςχολείων. Ζγινε ενθμζρωςθ δεκάδων Ενϊςεων αλλά και ςχολικϊν μονάδων, ςε 
αρκετά ςχολεία μαηεφτθκαν και υπογραφζσ. 
Αποτζλεςμα ςε 34 περίπου Δ.. Ενϊςεων πιραν αρνθτικι απόφαςθ για τθν 
αξιολόγθςθ. Και πρζπει να δοφμε ςε ποιεσ δεν ζγιναν και γιατί; Να ποφμε όλοι οι 
ςφνεδροι. 
Μζςα από ενθμερϊςεισ αρκετϊν ςχολείων και ενϊςεων αναπτφχκθκε και ζγινε 
κατανοθτό. 
Σι ςτόχο ζχει αυτι θ «αξιολόγθςθ και ποιον ωφελεί;»  
Σι ςχολείο επιδιϊκουν να φτιάξουν; 
Σι ρόλο ανακζτουν ςτον εκπαιδευτικό; 
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Ποιοσ κα πάρει καλό βακμό ςτθ λεγόμενθ «αυτοαξιολόγθςθ» 
Ο εκπαιδευτικόσ που απαιτεί από το κράτοσ να εξαςφαλίςει τθ λειτουργία των 
ςχολείων; 
                                                    ι 
Αυτόσ που ζχει δραςτιριο επιχειρθματικό πνεφμα» (βλ. απόφαςθ Ε.Ε.), που αναηθτά 
δθλαδι  χορθγοφσ, που ηθτά από τουσ γονείσ να βάλουν το χζρι ςτθν τςζπθ; 
 
Ποιοσ εκπαιδευτικόσ κα πάρει καλό βακμό ςτθν αξιολόγθςθ; 
Ο εκπαιδευτικόσ που αγωνιά να μορφωκοφν ολόπλευρα όλα τα παιδιά, ανεξάρτθτα 
αν είναι πλοφςια ι φτωχά , αν κα γίνουν εργάτεσ ι επιςτιμονεσ; 

ι 
Αυτόσ που διαχωρίηει τα παιδιά ςε αυτά παίρνουν τάχα τα γράμματα και ςε αυτά 
που δε «ςκαμπάηουν». 
 
Ποιοσ εκπαιδευτικόσ κα πάρει καλό βακμό ςτθν αξιολόγθςθ; 
Ο εκπαιδευτικόσ που λζει ςτα παιδιά, τθν αλικεια που μιλά για τον πραγματικό 
χαρακτιρα και τα εγκλιματα τθσ Ε.Ε. 

ι 
Εκείνοσ που καλλιεργεί ςτα παιδιά τθν «ευρωπαϊκι ιδζα;» 
 
Θ λεγόμενθ αξιολόγθςθ, ζχει ωσ ςτόχο το περιεχόμενο τθσ μόρφωςθσ και τα ίδια τα 
παιδιά μασ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ω ΣΟΧΟ… να κάνει τον εκπαιδευτικό πιο ικανό, να μορφϊνει 
ολόπλευρα τουσ μακθτζσ. Και δεν μπορεί αντικειμενικά να ζχει τζτοιο ςτόχο, μζςα 
ςε αυτό το ςφςτθμα, που ταυτίηει τθν εκπαίδευςθ με τθν δεξιότθτα, που εξυπθρετεί 
τθν κερδοφορία όςων επιχειρθματιϊν  αςκοφνται ςτθν εκπαίδευςθ, που χωρίηει 
τουσ μακθτζσ ςε διάνοιεσ και κουμποφρεσ. Αυτό το ςφςτθμα και τον εκπαιδευτικό 
χτυπά για να τον κόψει ςτα μζτρα του ( μθν τυχόν πει και καμιά αλικεια ςτα 
παιδιά).  
Και ποιουσ αξιοποιεί για τθ δουλειά αυτι; 
Σθν Πανελλινια Ζνωςθ χολικϊν υμβοφλων (Π.Ε.Σ..), τα ςτελζχθ, δθλαδι τθσ 
εκπαίδευςθσ. Δεν μασ ξαφνιάηει κακόλου θ ανθςυχία τουσ, κζλουν να περάςει πάςθ 
κυςία το «Νζο χολείο», που άλλωςτε και οι ίδιοι εκτιμοφν πωσ ζχει κακυςτεριςει. 
Και για το ςκοπό αυτό δεν κζλουν αντιδράςεισ. 
Θζλουν ςυλλόγουσ γονζων κυβερνθτικοφσ, κζλουν ςυνδικαλιςμό κυβερνθτικό, 
δθλαδι του χεριοφ τουσ. 
Μόνο που από τζτοιουσ υλλόγουσ γονζων, τζτοια ςχολεία, τζτοιεσ θγεςίεσ τθσ 
ΟΛΜΕ και ΔΟΕ δεν ζχει ανάγκθ ο λαόσ μασ. 
Να γιατί πρζπει πιο αποφαςιςτικά να μπουν ςτον Αγϊνα οι εκπαιδευτικοί, οι γονείσ, 
οι μακθτζσ. 
Να γίνει διάλογοσ για το περιεχόμενο του ςχολείου που χτίηεται. Πρζπει να πειςτοφν 
οι γονείσ ότι δεν είναι ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ οι κακθγθτζσ μόνο και να μπουν 
εμπόδιο ςτθ βάρβαρθ, αντιδραςτικι άποψθ που λζει ότι τα παιδιά μασ δεν αξίηουν 
τίποτα παραπάνω, παρά να είναι ςφγχρονοι δοφλοι του 21ου αιϊνα!! 
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 Για το νζο λφκειο, τθν Σράπεηα κεμάτων και τισ ςυγχωνεφςεισ ζγινε παρζμβαςθ 
ςτο Τπ. παιδείασ από τθν ΑΓΜΕ, ΟΓΑ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ςυλλόγουσ και ενϊςεισ 
Γονζων, όπου ο Τπουργόσ δεν δεςμεφτθκε ςε τίποτα από τα αιτιματά μασ. 

 Εξθγιςαμε  πωσ: 

 Εντείνονται οι ταξικοί φραγμοί. 

 Διϊχνει τα παιδιά από το ςχολείο ςτθν εφιμερθ κατάρτιςθ. 

 Δθμιουργεί πολυδφναμα ςχολεία προσ τζρψιν των χορθγϊν και επιχειριςεων. 

 Δθμιουργοφνται μεγάλα τμιματα 27 - 30 μακθτϊν ανά τάξθ. 

 Τποκακιςτοφν τισ γνϊςεισ με δεξιότθτεσ. 
Εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι το Τπουργείο ςτθν αρχι ζφερε τα ΜΑΣ. Βλζπετε 
αυταρχιςμόσ και αντιλαϊκι πολιτικι πάνε μαηί. Μετά από ςυμβολικι κατάλθψθ μασ 
δζχτθκαν. Ακόμα και ςτθν ζκκλθςθ ζςτω για φζτοσ να μθν ιςχφςει θ Σράπεηα 
κεμάτων για τθν Αϋ Λυκείου δεν ζκανε πίςω. Σα ςυμπεράςματα δικά ςασ!!! 
 Για τθν μεταφορά των μακθτϊν 

Θ Ομοςπονδία ςυμμετείχε ςε πολλζσ κινθτοποιιςεισ αλλά και ςε ςυνάντθςθ ςτο Τπ. 
Εςωτερικϊν με κζμα τισ μεταφορζσ των μακθτϊν. Θ ςυνάντθςθ ζγινε ςε 
ςυνδιοργάνωςθ με τα μουςικά, καλλιτεχνικά ςχολεία. υναντθκικαμε με τθν 
υπεφκυνθ ςε κζματα τθσ «Αυτοδιοίκθςθσ» ςτθν περιφζρεια με αφορμι τθ νζα ΚΤΑ 
που «τρζχει» και αλλάηει τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ εισ βάροσ των παιδιϊν μασ. 
Εκεί εκκζςαμε και τισ απόψεισ μασ, για τισ μεταφορζσ, για όλα τα Δθμόςια ςχολεία. 
Απαιτιςαμε δωρεάν αςφαλι μεταφορά για όλα τα παιδιά χωρίσ όρουσ και 
προχποκζςεισ. Θ απάντθςθ ιταν ότι δεν υπάρχουν κονδφλια και αυτοί εφαρμόηουν 
τουσ νόμουσ. 
 υντονιςμόσ – αλλθλεγγφθ και ςυντονιςμόσ 

υνάντθςθ είχαμε με τουσ εργαηόμενουσ ςτον πρϊθν ΟΚ, με αφορμι και τουσ 
τελευταίουσ ςειςμοφσ, με τισ κακαρίςτριεσ των ςχολείων (που ζμεναν απλιρωτεσ) 
και με τουσ εκδιωγμζνουσ φφλακεσ. Επίςθσ, ςυναντθκικαμε και με τθν Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για 
να μασ εκκζςουν τα προβλιματά τουσ και να ςυμπαραςτακοφμε ςτον Αγϊνα τουσ. 
Με τθν ψιφιςθ του τελευταίου πολυνομοςχεδίου οι εκπαιδευτικοί που εργάηονται 
ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια, πλζον δεν υπάγονται ςτο Τπ. Παιδείασ αλλά ςτο Τπ. 
Εργαςίασ. Ζτςι ελευκερϊνονται οι απολφςεισ, καταργοφνται όλεσ οι ςυμβάςεισ 
εργαςίασ και αντικακίςτανται με ατομικζσ.  
Καλζςαμε με αφορμι τθν Σράπεηα Θεμάτων και τισ υγχωνεφςεισ όλα τα ςωματεία 
και τουσ φορείσ του εργατικοφ κινιματοσ να πάρουν κζςθ και ανταποκρίκθκαν τα 
ςωματεία του ΠΑΜΕ που ζκαναν παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτο Τπ. Παιδείασ και 
κάνουν καμπάνια ενθμζρωςθσ των μελϊν τουσ. 
 Αυταρχιςμόσ 

Μζςα ςτο δεφτερο εξάμθνο είχαμε και τθν αυταρχικι απόφαςθ του Τπουργείου να 
επιβάλλει ςτισ διακοπζσ του Πάςχα τθ λειτουργία κάποιων θμερϊν των ςχολείων 
που είχαν γίνει καταλιψεισ ϊςτε να αναπλθρωκοφν οι ϊρεσ. 
Θ ΤΠΟΚΡΙΙΑ ΕΔΩ ΠΕΡΙΕΤΕΙ!!! Πϊσ να τουσ πιςτζψει κανείσ όταν ζχουν χακεί 
χιλιάδεσ ϊρεσ από ζλλειψθ εκπαιδευτικϊν Πανελλαδικά. τόχοσ τουσ, ιταν να μθν 
υπάρχουν αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ μζςα ςτα ςχολεία. Και εδϊ γονείσ, κακθγθτζσ, 
μακθτζσ ςθκϊςαμε ανάςτθμα και δεν πζραςε θ τρομοκρατία ςτθν πλειοψθφία. Αν 
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υπάρχει εικόνα από τισ Ενϊςεισ να ζρκει ςτθ ςθμερινι μασ δουλειά για να 
εμπλουτίςει τα ςτοιχεία που ζχουμε. 
 υγχωνεφςεισ – καταργιςεισ  

Θ ςθμερινι κυβζρνθςθ μασ περίμενε με «δϊρο» από τθν άλλθ μζρα κιόλασ των 
εκλογϊν, με τθ δθμοςίευςθ των νζων ςυγχωνεφςεων. Κάτι που το είχαμε προβλζψει 
και ςτο προθγοφμενο ςυνζδριο. 
φμφωνα με το ΦΕΚ 1329/26/5/2014, που αφορά τισ ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ 
ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
128 Δθμοτικά ςχολεία ςυγχωνεφονται ςε 64. 
Σα 92 εντόσ Αττικισ και είναι προφανζσ ότι δεν πρόκειται για μονοκζςια και δικζςια 
ςχολεία, αλλά για κανονικά εξακζςια και πάνω. 
 Διμοσ Ακινασ    32      ςχολεία. 
 Διμο  Βφρωνα, Ηωγράφου, Περιςτζρι    6 ςχολεία.       
Διμο Μελιςίων, Νζου Θρακλείου, Αγ. Παραςκευισ, Νίκαιασ, Κορυδαλλοφ   4 
ςχολεία . 
Διμο  Χολαργοφ, Αιγάλεω, Πετροφπολθ, Καλλικζα, Γλυφάδα, Αχαρνϊν, Ελευςίνα, 
Μαγοφλα, Κερατςίνι, Γαλάτςι   2 ςχολεία.     Δθμοςιεφματα που ζχουν δει το φωσ 
τθσ δθμοςιότθτασ και δεν διαψεφςτθκαν από κανζναν υπεφκυνο προςκζτουν 
ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ άλλων 22 χολείων τθσ Δευτεροβάκμιασ. 
Με αυτι τθν ενζργεια το Τπουργείο, θ κυβζρνθςθ τςακίηουν τα μορφωτικά 
δικαιϊματα των παιδιϊν μασ και καταργοφν οργανικζσ κζςεισ ετοιμάηοντασ νζεσ 
διακεςιμότθτεσ εκπαιδευτικϊν. 
Μετά τθν κατάργθςθ 2.000 ςχολείων το 2010, τα εκατοντάδεσ τμιματα που 
καταργικθκαν ενδιάμεςα, τϊρα προχωρά και πάλι ςε μαηικζσ μεταβολζσ ςχολείων 
ςτοιβάηοντασ τα παιδιά ςε 28-30άρια τμιματα με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθ 
μόρφωςθ και τθ ηωι τουσ, ςτο ςχολείο. 
Θ νζα αντιεκπαιδευτικι επίκεςθ ςτοχεφει ςτθν παραπζρα προϊκθςθ του νζου 
νθπιαγωγείου, δθμοτικοφ, γυμναςίου, λυκείου που χρειάηεται γιγαντιαίεσ ςχολικζσ 
μονάδεσ για να μπορεί να εφαρμόςει το νζο πρόγραμμα όπου ο μακθτισ κα ζχει τθ 
δικι του διαδρομι ςτθ μάκθςθ, να προςελκφςει χορθγοφσ και γενικά να 
λειτουργιςει το ςχολείο ωσ αυτόνομθ ςχολικι μονάδα με αυτόνομθ ευκφνθ ςτα 
οικονομικά τθσ, ςτο πρόγραμμά  τθσ, άρα και με διαφοροποιθμζνο ςε ςχζςθ με το 
διπλανό ςχολείο πρόγραμμα. 
Για όλα αυτά κα αξιολογοφνται ςχολεία, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ αλλά και φλλογοι 
γονζων. Γι’ αυτό το τελευταίο διάςτθμα ζχουμε ςυντονιςμζνεσ νζεσ πιζςεισ για να 
αποκτιςουμε ΑΦΜ, να διαχειριςτοφμε και να γίνουμε ςυνυπεφκυνοι ςτθ μιηζρια 
του «νζου ςχολείου», τθσ αμορφωςιάσ. 

ΟΙ ΑΓΩΝΕ ΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΧΘΗΚΑΝ 
Οι Αγϊνεσ που αναπτφχκθκαν από τισ Ενϊςεισ για τισ ςυγχωνεφςεισ ιταν 
ςθμαντικζσ και ιδιαίτερα από κάποιουσ Διμουσ όπωσ: Ηωγράφου, Περιςτζρι, 2ο – 4ο 
– 6ο – 7ο διαμζριςμα Ακινασ, Νίκαια, Δραπετςϊνα, Κορυδαλλόσ, Τμθττόσ -Δάφνθ, 
Πετροφπολθ, Κερατςίνι, Αχαρναί, Μαγοφλα- Ελευςίνα, Χολαργό, Γλυφάδα, 
Καλλικζα, Γαλάτςι κ.ά., αλλοφ λιγότερο και αλλοφ περιςςότερο βζβαια. 
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Θ Ομοςπονδία, εκτόσ από τθ ςυνάντθςθ με τον Τφυπουργό . Κεδίκογλου κα 
προςπακιςει να γίνει ςυνάντθςθ με το νζο Τπουργό Παιδείασ Α. Λοβζρδο. Επίςθσ 
είχε ςυνάντθςθ και με τθν περιφζρεια χωρίσ να πάρει δεςμεφςεισ. 
Με τθν ευκφνθ τθσ Ο.Γ.Α ζγινε και κινθτοποίθςθ όλων των Ενϊςεων ςτο φνταγμα 
ςτισ 11/6/2014. Κατατζκθκε υπόμνθμα ςε όλα τα κόμματα τθσ Βουλισ (πλθν Χ.Α), με 
διαμαρτυρία για τισ καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ ςχολείων, απαιτϊντασ να 
αποςυρκεί θ απόφαςθ αυτι εδϊ και τϊρα, για όλουσ τουσ Διμουσ, για όλα τα 
ςχολεία. 
το υπόμνθμα τονίηουμε ότι δεν κα αφιςουμε τα παιδιά μασ, ςτο ζλεοσ τθσ 
αμορφωςιάσ και τθσ εγκατάλειψθσ, τονίηοντασ ότι δεν μασ περιςςεφει κανζνα 
ςχολείο. Θζλουμε και άλλα ςε κάκε γειτονιά.  
Οι Αγϊνεσ μασ, ςυνεχίηονται και ςιμερα με κλιμάκωςθ και κα ςυνεχιςτοφν ζωσ ότου 
γίνει υπόκεςθ όλου του λαοφ και κάκε λαϊκισ οικογζνειασ το τι μαθαίνει η νέα γενιά 
το τι μέλλον της επιφυλάσσουν. Κανζνασ εφθςυχαςμόσ, από ταξίματα και 
υποςχζςεισ. Από τον Αγϊνα μασ, τθ μαηικότθτα, τθν αφξθςθ τθσ πίεςθσ ςε Διμουσ 
και περιφζρειεσ κα κρικοφν  πολλά. 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ Ομοςπονδία ζχει παρζμβει ςε 92 εκδθλϊςεισ 
Ενϊςεων με τοποκζτθςθ πάνω ςε όλα τα κζματα. 
Ζγιναν Γ., εκδθλϊςεισ, πορείεσ, πικετοφορίεσ, παραςτάςεισ ςε περιφζρεια και 
Διμουσ. 
Ζχουν μοιραςτεί χιλιάδεσ ανακοινϊςεισ για τθν αξιολόγθςθ και τισ ςυγχωνεφςεισ  ςε 
ςχολεία – Λαϊκζσ – Εμπορικοφσ δρόμουσ. 
ε γενικζσ γραμμζσ θ Ομοςπονδία Γονζων Αττικισ ανταποκρίκθκε ςτο ζργο τθσ. 
Κάναμε ςθμαντικά βιματα να πιάςουμε τουσ ςτόχουσ μασ από το προθγοφμενο 
υνζδριο. 
Δεν πετάμε ςτα ςφννεφα, ξζρουμε ςε τι κατάςταςθ βρίςκεται το γονεϊκό κίνθμα. 
Είμαςτε πολφ πίςω από τισ απαιτιςεισ των καιρϊν. Δεν  είναι εφκολο να ςπάςουν 
αντιλιψεισ χρόνων από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ, όπωσ: για τθν 
«αναποτελεςματικότθτα των αγϊνων», «το όχι ςτθν πολιτικοποίθςθ των αγϊνα», ι 
λογικζσ που λζνε να δοφμε το «ρεαλιςτικό», «το μικρότερο κακό», κα μασ ςϊςει «ο 
κοινωνικόσ διάλογοσ» και οι αντιλιψεισ «ασ το δοκιμάςουμε πρϊτα» Κ.ο.κ. 
 Όλα τα παραπάνω τα αναφζρουμε γι’ αυτοφσ που καλλιεργοφν χρόνια τϊρα 
αυτζσ τισ αντιλιψεισ και ακόμα και τϊρα δεν κάνουν καμία αυτοκριτικι. Δυνάμεισ 
που όταν ζχουν πλειοψθφία ςτισ Ενϊςεισ τουσ δεν πθγαίνουν για ςυηιτθςθ τισ 
αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ. Δυνάμεισ που αν και ζχει περάςει ζνασ χρόνοσ από 
τθν εκλογι τουσ δεν ζχουν κάνει οφτε μία Γενικι ςυνζλευςθ για τα προβλιματα ςτο 
Διμο τουσ. Δυνάμεισ που δεν διοργανϊνουν οφτε μια Γ.. ςτα ςχολεία τουσ. Σα ίδια 
τουσ τα μζλθ δεν πατάνε ςτισ Γ.. τθσ Ομοςπονδίασ, ακόμα και ςτα Δ.. Και ζρχονται 
να κάνουν και κριτικι ότι θ Ομοςπονδία δεν ζκανε τίποτα… 
Σο μόνο που κάνουν είναι να βάηουν πλάτθ ςτα αντιλαϊκά μζτρα, να πίνουν ακόμα 
και ςιμερα νερό ςτο όνομα τθσ Ε.Ε. και τθν πολιτικι τθσ. Βαφτίηουν ΝΕΟ το ΠΑΛΙΟ: 
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«νζο» χολείο, «νζο» Λφκειο, «νζα προγράμματα τθσ Εκπαίδευςθσ», «νζεσ» 
εργαςιακζσ ςχζςεισ  κ.ο.κ.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 
1. υνζχεια και κλιμάκωςθ του Αγϊνα μασ, ζωσ τθν ςυνολικι απόςυρςθ των 
ςυγχωνεφςεων για όλα τα ςχολεία με πολφμορφθ δράςθ (ςυναυλίεσ, ςυηθτιςεισ 
κ.λπ.) ςε αναμονι εξελίξεων. Δεν ξεχνάμε ότι θ νζα ςχολικι χρονιά κα φζρει ςωρεία 
ςυμπτφξεων ςτα ςχολεία μασ και πρζπει να είμαςτε ςε ετοιμότθτα δεδομζνου ότι τα 
ςτοιχεία δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά κενά αυτι τθ ςτιγμι αγγίηουν τισ 24.000! και 
θ μόνθ λφςθ που προτείνει ο νζοσ Τπουργόσ είναι 25αρια και τμιματα από το 
νθπιαγωγείο! 
2. Επιδίωξθ ςυνάντθςθσ με το Νζο Τπουργό Παιδείασ, κζτοντασ όλθ τθν ατηζντα 
των προβλθμάτων. 
3. Πίεςθ προσ τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου  για: 
Δωρεάν Διακοπζσ, Λεωφορεία για μπάνιο, Καταςκθνϊςεισ, Κζντρα δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ, Παιδικοφσ τακμοφσ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Π.χ. 
Κολυμβθτιρια ανοιχτά χωρίσ χριματα όλο το καλοκαίρι. Δωρεάν είςοδο ςτουσ 
δθμοτικοφσ Κινθματογράφουσ και τα κερινά φεςτιβάλ μουςικζσ και Θεατρικζσ 
παραςτάςεισ για όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ άνεργεσ οικογζνειεσ. 
4. Από νωρίσ να ανοίξουμε κζματα ςτουσ Διμουσ (με αφορμι τισ νζεσ δθμοτικζσ 
αρχζσ) που αφοροφν τον δωρεάν μαηικό εραςιτεχνικό Ακλθτιςμό, πολιτιςμό και 
ψυχαγωγία για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ που το ζχουν ανάγκθ. Για να δθμιουργθκεί 
μια άμυνα ςτθν περικωριοποίθςθ και το πολιτιςτικό – μορφωτικό τζλμα που ηουν οι 
νζοι ςε εποχζσ διόγκωςθσ των Ναρκωτικϊν.  
5. Πρωτοβουλίεσ Αλλθλεγγφθσ με τισ επιτροπζσ ςτισ γειτονιζσ π.χ. για ζγκαιρθ 
ενθμζρωςθ των γονιϊν για τα λαϊκά μακιματα ι ςχζδιο για μικρζσ εξόδουσ των 
οικογενειϊν ςτθν παραλία . Σθν αλλθλεγγφθ δεν τθν εννοοφμε όλοι με τον ίδιο 
τρόπο. Άλλθ θ αλλθλεγγφθ του Νιάρχου μζςα ςτα ςχολεία που γίνεται για να κλείςει 
ςτόματα, να μθν μιλάνε, να μθν διεκδικοφν, να μθν φωνάηουν, να μθν μορφωκοφν 
και καταλάβουν τον τροχό που κινεί τθν Ιςτορία… 
Και άλλθ θ αλλθλεγγφθ θ δικιά μασ, που πρζπει να είναι ςτθν κατεφκυνςθ να 
ανοίξουν ςτόματα, να διεκδικιςουν τθ ηωι που τουσ ανικει. 
6. Χρζοσ γονιϊν, εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν είναι να υπεραςπίςουμε και να 
αγωνιςτοφμε για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων από τθν πρϊτθ ςτιγμι που 
κα ανοίξουν τα ςχολεία. Να μθν αφιςουμε οφτε ζναν γονιό να πλθρϊςει από τθν 
τςζπθ του και να υποδεχτοφμε με αγωνιςτικό τρόπο τουσ νζουσ γονείσ των πρϊτων 
τάξεων με γενικζσ ςυνελεφςεισ ενθμζρωςθσ και με εκδθλϊςεισ. 
7. Μζλθμα πρϊτο μασ τα 15μελθ. Να βάλουμε πλάτθ για να μπορζςουν οι μακθτζσ 
να κάνουν οργανωμζνα, ελεφκερα και ουςιαςτικά τισ εκλογζσ τουσ μζςα από  μια 
πλοφςια ςυηιτθςθ πάνω ςτα προβλιματα και τισ λφςεισ τουσ. 
 
 υνάδελφοι – ςεσ, 
Δουλεφουμε με ςυνζπεια, ανιδιοτζλεια και αυταπάρνθςθ ςτισ δυςκολίεσ. 
Δουλεφουμε ςυλλογικά κα είναι μακρφσ ο δρόμοσ και δφςκολοσ. 
Θα τα καταφζρουμε, είμαςτε αιςιόδοξοι.  


