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Γι’  άλλη μια φορά και ο Δήμος της Αθήνας  προσπαθεί να προχωρήσει στην 

εφαρμογή του «Καλλικράτη», ενεργοποιώντας τις διατάξεις σύμφωνα με τις 

οποίες η εποπτεία και ο έλεγχος των Συλλόγων Γονέων περνά στους δήμους.  

Απέστειλε έγγραφο του τμήματος  αδειοδοτήσεων κι ελέγχων του Δήμου 

προς τις διευθύνσεις των σχολείων μέσα απ’ τ’ οποίο οι σύλλογοι γονέων 

καλούνται να προσκομίσουν μία σειρά δικαιολογητικά με σκοπό να ελέγξει  ο 

Δήμος τη νομιμότητα τους …έως και πρακτικά γενικών συνελεύσεων. 

Επίσης  ο δ/ντης να γνωμοδοτεί για το εάν έχει τη νομιμότητα του 1/3 ο 

σύλλογος γονέων. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ωμή παρέμβαση στις δομές και τη λειτουργία 

του γονεϊκού κινήματος, δίνοντας μάλιστα πάτημα για περισσότερη «εξουσία» 

σε όσους θέλουν συλλόγους της υποταγής  που θα χειροκροτούν τις εκάστοτε 

δημοτικές αρχές και την πολιτική που ακολουθούν.   

Σε κάθε περίπτωση τα ενημερωτικά χαρτιά για την ενημέρωση και των Δήμων 

για όσους εκπροσωπούν  τους γονείς, τα λαμβάνουν μετά τις εκλογές μέσω 

των Διευθύνσεων των σχολείων. Η κίνηση αυτή του Δήμου  έρχεται σε 

συνέχεια της σύμπτυξης των σχολικών επιτροπών και ο στόχος τους είναι η 

φίμωση των γονιών γιατί γνωρίζουν ότι όσο παίρνονται μέτρα που θα θίγουν 

τα παιδιά μας, τόσο θα οργανώνονται και θ’ αντιδρούν οι γονείς. Οι γονείς 

που διεκδικούν θα πρέπει να μπουν στην άκρη. 

Εμείς λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε εποπτεία!  Το γονεϊκό κίνημα έχει 

οργανωτική δομή και συλλογικά όργανα που εκλέγονται και ελέγχονται από 

τους ίδιους τους γονείς. Εμείς οι γονείς που καθημερινά δίνουμε τον αγώνα 

για τη ζωή και τη μόρφωση των παιδιών μας μαζί με τους εκπαιδευτικούς που 



αγωνίζονται στις πιο δύσκολες συνθήκες να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, 

ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα τι σχολείο έχουμε ανάγκη, τι μέλλον 

θέλουμε για τα παιδιά μας και τον δρόμο που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε για 

να τα πετύχουμε αυτά. 

Είναι δε υποκριτικό να μας ζητούν να λογοδοτούμε εμείς σε αυτούς, αντί 

εκείνοι σε εμάς, ναι σε εμάς.  

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να περάσουν τα σχέδιά τους.  

Πιστοποιητικά νομιμότητας δεν περιμένουν οι σύλλογοι Γονέων από κανένα 

Δήμο και ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει, να κατακερματίσει το 

γονεϊκό κίνημα. Θα μας βρουν όλους απέναντι. Ο μαζικός, συντεταγμένος και 

περιφρουρημένος αγώνας με αλληλεγγύη, με καθαρά αιτήματα και προοπτική 

είναι ο δικός μας δρόμος. 

Καλούμε τους συλλόγους να στείλουν αυτά που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία όπως κάθε χρόνο. 

 


