
 

Σοποκζτθςθ τθσ ΑΓΜΕ (τζλλασ Βαλαβάνθ,  μζλουσ του Δ  τθσ ΑΓΜΕ)  ςτθν 
ακρόαςθ  φορζων  τθσ ΔΙΑΚΟΜΜΑΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΓΙΑ  ΣΟ  
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ (19-10-2017) 

Κυρία  Πρόεδρε  ,κυρίεσ  και  κφριοι  βουλευτζσ, 

Ωσ  Ανώτατθ υνομοςπονδία  Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) το  ηιτθμα  του 
Δθμογραφικοφ  ςτθ χϊρα  μασ,  το  προςεγγίηουμε  από τθν πλευρά ότι οι νζοι  
άνκρωποι ςιμερα πριν φτιάξουν οικογζνεια, ξζρουν  το  τι  τουσ  περιμζνει. Η ηωι 
αλλάηει άρδθν όταν ζρκει το πρϊτο παιδί. τισ ςυνκικεσ που ηοφμε, με τισ 
τεράςτιεσ δυςκολίεσ και τισ απαιτιςεισ, κακθμερινά τα νζα ηευγάρια βρίςκονται 
μπροςτά ςε ερωτθματικά ςτο πωσ κα μποροφν να ανταποκρικοφν ταυτόχρονα ςε 
όλα. Αυτό  από μόνο  του  είναι  αναςταλτικόσ  παράγοντασ. 

Μεγαλϊνει θ θλικία που οι νζοι αποφαςίηουν να κάνουν οικογζνεια  γιατί  ακριβϊσ  
οι  κοινωνικζσ  πολιτικζσ  οικονομικζσ  ςυνκικεσ  είναι  τζτοιεσ  που  δεν  τουσ  το  
επιτρζπουν  να κάνουν  πιο  νωρίσ παιδί. Όποτε όταν  μεγαλϊνει   θ  θλικία  
αυτόματα  μικραίνει  και  ο  αρικμόσ  των παιδιϊν  και  αυτό  είναι κατανοθτό  από 
όλουσ μασ  δεν χρειάηεται  να  το  αναλφςω. Ο μζςοσ όροσ όπου αποφαςίηουν οι 
άνκρωποι να κάνουν οικογζνεια και παιδιά ζχει μεγαλϊςει. Βλζπουμε ηευγάρια 40 
ετϊν που αποκτοφν για πρϊτθ φορά παιδί. Αυτό είναι ζνα πολφ ςοβαρό ηιτθμα και 
φυςικά δεν εξαρτάται από μια προςωπικι επιλογι ότι αποφαςίηω να κάνω παιδί 
ςτα 40 μου χρόνια. τα 40-42 χρόνια να κάνεισ παιδί και τισ περιςςότερεσ φορζσ με 
εξωςωματικζσ, ζχει και άλλα προβλιματα όπωσ  αυτό τθσ φυςικισ αντοχισ πχ άλλο 
μια  γυναίκα και  ζνασ  άντρασ 55 χρονϊν να ζχουν παιδί ςτο Δθμοτικό,  ζχουν  από  
τθν φφςθ  τουσ  λιγότερεσ βιολογικζσ  αντοχζσ  για  να  το μεγαλϊςουν , από ζνα  
γονζα ςτθν θλικία  των 30. 

Και  ποια  είναι  τα  ηθτιματα που  εμποδίηουν ζνα  νζο  ηευγάρι  να  κάνει  
οικογζνεια  για  εμάσ ; 
Η  ανεργία. Και  το  κζμα  είναι   τι μζτρα  παίρνονται  για  τθν ουςιαςτικι τθσ  
μείωςθ  και  όχι  για  τθν παρατεταμζνθ ανεργία με  διάφορα  προγράμματα που  
όλοι  τα  γνωρίηουμε. Σι  ζχει  ανάγκθ ζνασ  νζοσ  ςιμερα ςτα 24-25  χρόνια  για  να 
κάνει  οικογζνεια ; ςτακερι δουλειά με  πλιρεισ  δικαιϊματα.  
Με  τθν κατάργθςθ  των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων,   ζνα  ηευγάρι  απλά  δεν μπορεί  
να  ανταποκρικεί ςτα πάγια  ζξοδα (ΔΕΗ, ΝΕΡΟ, νοίκι, Φόρουσ κάκε  είδουσ ). Είναι  
αδφνατο να ανταποκρικοφν ςτθν μεταξφ τουσ  ςυμβίωςθ πόςο άλλωςτε και  ςτο να 
αποφαςίςουν να  γεννιςουν ζνα  παιδί. 
Πολφ περιςςότερο   όταν  ςτισ  ατομικζσ  ςυμβάςεισ   υπάρχει  και  ο  όροσ  τθσ  μθ  
εγκυμοςφνθσ  ι  του  οριςμζνου  χρόνου, τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ και  τθσ εκ 
περιτροπισ εργαςίασ. 
Σο  νζο ηευγάρι κάκε  τζλοσ  Αυγοφςτου βλζπει  τθν αγωνία και  το άγχοσ  των 

γονιϊν  όταν  θ  προςχολικι αγωγι  δεν  επαρκεί.  Και φζτοσ χιλιάδεσ παιδιά 

ζμειναν ζξω από τουσ βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, ςε πολλά νθπιαγωγεία δεν 

λειτουργοφν τμιματα προνθπίων, ενϊ τα  ολοιμερα  ςιμερα  που μιλάμε  ζνα    



μινα μετά  το άνοιγμα των  ςχολείων  πάνω  από  τα  μιςά  υπολειτουργοφν. Και  

ςιμερα  όςο  ποτζ  άλλοτε είναι ανάγκθ  για ζνα  νιπιο  θ ζνταξθ  του ςε 

βρεφονθπιακό όχι  μόνο από  τθν πλευρά  τθσ φφλαξθσ αλλά  από  τθν ανάγκθ  του  

για  κοινωνικοποίθςθ, ςωςτι  διατροφι και ουςιαςτικά τθν ορκι ψυχοςωματικι  

του ανάπτυξθ  ϊςτε  να πάρει βάςεισ  για  τθν παρά  πζρα εξζλιξθ του. Σο ίδιο 

ιςχφει για  τα ολοιμερα  που  τϊρα όςα  λειτουργοφν, λειτουργοφν ωσ parking ενϊ  

θ οικογζνεια  ζχει ανάγκθ το  παιδί  τθσ  μζχρι  τθσ 4 ι 5  να  ολοκλθρϊνει  το 

εκπαιδευτικό  του  κομμάτι, να ςυνεχίηει  με  διάφορεσ  πολιτιςτικζσ και  ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ  και  να επιςτρζφει  ςπίτι να  ξεκουράηεται και  να περνά  το  

υπόλοιπο  χρόνο  του με τθν οικογζνεια  του. Αυτό ζχουν ανάγκθ  οι νζοι  άνκρωποι  

ςιμερα ζτςι  οραματιηόμαςτε τθν εκπαίδευςθ  των παιδιϊν μασ και  αυτό είναι 

εφικτό το ζχουμε   δει να γίνεται  ςτο παρελκόν ςε άλλεσ  χϊρεσ. 

Με  τθν  θλικιακι αφξθςθ  ςυνταξιοδότθςθσ  πλζον  τα νζα  ηευγάρια  δεν ζχουν  
βοικεια  από  κάποιο  πάππου  ι γιαγιά   διότι και  αυτοί  δουλεφουν.  Φζτοσ  όςο  
ποτζ  άλλοτε  δεχτικαμε   τθλζφωνα  γονιϊν  που αγωνιοφςαν  τι  κα γίνει με το  
ολοιμερο κινδυνεφοντασ  να χάςουν τισ  δουλειζσ  τουσ. Και  δεν κινδυνολογοφμε  ο  
κακζνασ  από ςασ  μπορεί να το διαςταυρϊςει ςτο  περίγυρο  του ι να  πάει  ζξω 
από  ζνα Δθμοτικό για να δείτε  πόςεσ  γιαγιάδεσ ι άνεργεσ  μαμάδεσ  παίρνουν και  
κρατάνε  τα παιδιά άλλων οικογενειϊν μζχρι  να ςχολάςουν οι  γονείσ τουσ. 
Η  δθμόςια  παιδεία    δεν  είναι  δθμόςια  και  δεν  είναι  για όλουσ  είναι  απλά  για  

αυτοφσ  που  «ζχουν». Οι  γονείσ  ςιμερα  αναγκάηονται  να πλθρϊςουν  από  τθν 

λίςτα  του  επτζμβρθ  που αγγίηει  ςε ΜΟ  τα 100 €,  τθν εκδρομι  που  κα  πάει  το 

παιδί  ςτο  δθμόςιο  κατά  τα  αλλά  ςχολείο  (4 ζωσ 9 €  το  λιγότερο  5  φορζσ  το  

χρόνο), από  τα  φροντιςτιρια Αγγλικϊν , γερμανικϊν, Γαλλικϊν (από 40-60 € / 

μινα)  διότι  θ  δθμόςια  δωρεάν εκπαίδευςθ  ςτο  ςχολείο  δεν μπορεί  να καλφψει  

οφτε  το 1/5  τθσ  γνϊςθσ αφινοντασ τθν  παραπαιδεία  να ανκίηει, οι πολιτιςτικζσ 

εικαςτικζσ  δραςτθριότθτεσ  ακόμα  και  ςτουσ  Διμουσ  δεν είναι  δωρεάν (χορόσ , 

ηωγραφικι , μουςικι, ακλθτικζσ  δραςτθριότθτεσ από 15 €/ μινα)  για να μθν  

ποφμε  ςτθν δευτεροβάκμια  εκπαίδευςθ  όπου  εκεί  αν ζχεισ 2  παιδιά  ζνασ  

μιςκόσ  πάει ςτα  φροντιςτιρια. Σα ξενόγλωςςα βιβλία ςτο λφκειο τα πλθρϊνουν 

ακόμθ οι γονείσ,  

Και  αυτό  ενιςχφεται  με  τουσ «περιπλανϊμενουσ» κακθγθτζσ από ςχολείο ςε 
ςχολείο χωρίσ τθν αναγκαία παιδαγωγικι ςτακερότθτα τθσ ςχζςθσ με τουσ μακθτζσ, 
με  τθν θ 2θ και 3θ ανάκεςθ που νομιμοποιείται και διευρφνεται, με τα  χιλιάδεσ 
κενά εκπαιδευτικϊν και ςτθ πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, με τα 
παιδιά που ζχουν ανάγκθ παράλλθλθσ ςτιριξθσ τθν ζχουν πλθμμελϊσ ι και 
κακόλου ι οι γονείσ αναγκάηονται να πλθρϊνουν,  με το να μθν  ζχει εξαςφαλιςτεί 
ακόμθ θ μεταφορά των μακθτϊν, ουςιαςτικά θ αυτοχρθματοδότθςθ  ςτθν παιδεία  
αποτελεί κακθμερινό εμπόδιο ςτθν ςτοιχειϊδθ λειτουργία των ςχολείων και ο 
κατάλογοσ των προβλθμάτων δεν ζχει τελειωμό… 
 



Ζπειτα  για του  καλοκαιρινοφσ  μινεσ  δεν  υπάρχει  καμιά κρατικι  μζριμνα  για  να 
καλυφτοφν  ςτο  ςφνολο  οι  ανάγκεσ  των παιδιϊν  για  τθν καλοκαιρινι  περίοδο 
για αναψυχι.  
Σα  ηθτιματα  τθσ  Τγείασ  και  τθσ  Ιατροφαρμακευτικισ  Περίκαλψθσ  με   ολοζνα  
να  ανεβαίνουν  τα  ποςοςτά,  για  τθν λαϊκι  οικογζνεια,  ςυμμετοχισ  ςτο  
αυτονόθτο,  ςτο  δικαίωμα  ςτθν υγεία (εμβόλια, φάρμακα, εξετάςεισ, ζλεγχοσ  για  
ακλθτικζσ  δραςτθριότθτεσ  κλπ)  νομίηετε  δεν είναι  αναςταλτικόσ  
παράγοντασ…ειδικά  όταν το ηευγάρι  ςτθν θλικία των  35-40  ζχει  να  
αντιμετωπίςει  το μεγάλο  κεφάλαιο που λζγεται  υπογονιμότθτα. 
 
Για  να  μθν ςασ  βάλω  το  ηιτθμα  του  ελεφκερου  χρόνου…όποιοσ  κουβεντιάηει 
με  νζουσ  αν  ζχουν τθν «τφχθ»  να  δουλεφουν  γιατί  ςτο  ςφςτθμα που ηοφμε  το  
δικαίωμα ςτθν  δουλειά  ζχει  γίνει  τφχθ…μασ  βάηουν  πζρα  από  όλα  τα 
παραπάνω  και  ποιοσ  κα το μεγαλϊςει  πότε  κα το βλζπω το παιδί  που  ςτο 21ο  
αιϊνα  ζχουμε γυρίςει  πίςω ςτο  μεςαίωνα  και  δουλεφουμε  10 με 12 ϊρεσ….. 
πότε  λοιπόν  κα  το βλζπω και με τι  κουράγιο  και  δφναμθ  κα  το  
διαπαιδαγωγιςω ;;; 
 

Είναι  οξφμωρο   γιατί ςιμερα τα πράγματα είναι πολφ πιο εφκολα από μια 
πλευρά αφοφ  θ  επιςτιμθ  ζχει  προοδεφςει. Και όμωσ παρ' όλα αυτά, ς' αυτά τα 

κζματα τα πράγματα των προςωπικϊν ςχζςεων και τθσ δθμιουργίασ οικογζνειασ 
ζχουν δυςκολζψει πάρα πολφ παρόλο που ζφυγαν απ' τθ μζςθ μια ςειρά 
αναχρονιςτικά εμπόδια. τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ προβάλλεται πραγματικά το 
αδιζξοδο του ςυςτιματοσ. Σα πράγματα ζχουν γίνει πολφ δφςκολα για τα νζα 
ηευγάρια. Οι επιλογζσ είναι μεν πιο ελεφκερεσ, πιο ςυνειδθτζσ, π.χ. ςτο να κάνεισ 
παιδί. Αλλά ςιμερα υπάρχουν όλα τα  παραπάνω εμπόδια που θ ελεφκερθ επιλογι 
ζχει χακεί. 

Και  είναι  οξφμωρο  διότι το  ίδιο  το  ςφςτθμα που ς' ζνα βακμό ζδωςε τθ 
δυνατότθτα και ςτισ γυναίκεσ να δουλεφουν, να ξεπεραςτοφν μια ςειρά 
αναχρονιςτικά πράγματα, διατθρεί τουσ πιο βακφσ, ςφγχρονουσ αναχρονιςμοφσ και 
βάηει χίλια εμπόδια για  τθν δθμιουργία  οικογενείασ  από  τα νζα  ηευγάρια. 

Εμείσ  ωσ  ΑΓΜΕ  διεκδικοφμε  και απαιτοφμε  για  τα ηθτιματα  τθσ  Παιδείασ  
άμεςα  για να καλυφτοφν  οι ανάγκεσ τθσ  λαϊκισ  οικογζνειασ ζτςι ώςτε  το  
ςχολείο  και θ  παιδεία  για  ζνα  νζο  ηευγάρι  ςτο  να κάνει  οικογζνεια να μθν  
του  είναι  τροχοπζδθ : 

 
 Να ξεκινιςει ΑΜΕΑ θ Ενιςχυτικι Διδαςκαλία ςτα Γυμνάςια και θ 

Πρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ ςτα Λφκεια με όλεσ τισ αναγκαίεσ 

προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν, όχι ςτθ διδαςκαλία με 2θ και 3θ ανάκεςθ.  

 15 μακθτζσ ανά τάξθ για νιπια, α’ και β’ δθμοτικοφ, 20 μακθτζσ για τισ 

άλλεσ τάξεισ.  

 



 Να δοκεί ζνα δωρεάν γεφμα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ με ευκφνθ του 

Τπουργείου Παιδείασ. Να υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλουσ τουσ 

μακθτζσ.  

 Να εξαςφαλιςτεί ςφγχρονθ κτθριακι και υλικοτεχνικι υποδομι, επαρκι 

χρθματοδότθςθ των ςχολικϊν επιτροπϊν. Βρεφονθπιακοί  ςτακμοί και 

ςφγχρονα  νθπιαγωγεία που να καλφπτουν και τισ ανάγκεσ  των 

προνθπιων με 15 παιδιά ανά  τμιμα. 

 Να ξεκινιςουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ για τθν επιςκευι, βελτίωςθ των ςχολικϊν κτιρίων, τθν ανζγερςθ 

νζων όπου χρειάηεται και τον απαιτοφμενο ζλεγχο αντιςειςμικισ 

κωράκιςθσ.  

 Να μθ δίνεται οφτε 1€ από τθν τςζπθ των λαϊκϊν οικογενειϊν για τθ 

μόρφωςθ των μακθτϊν και τθ λειτουργία του ςχολείου. 

 Εδϊ και τϊρα άμεςθ κάλυψθ όλων των κενϊν ςτα ςχολεία. Άμεςα να 

πραγματοποιθκοφν διοριςμοί μόνιμου προςωπικοφ ςτθν πρωτοβάκμια 

και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

 Να λειτουργιςουν παντοφ όπου χρειάηεται τα Σμιματα Ζνταξθσ και θ 

παράλλθλθ ςτιριξθ.  

 Κανζνα παιδί χωρίσ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ. Άμεςα δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και εμβόλια για όλα τα παιδιά χωρίσ 

προχποκζςεισ. 

 

 

 

 

 


