
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1οσ ΚΑΛΛΙΤΕΦΝΙΚΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ, 

ΣΚΙΑΘΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, goneiskallitexnikou@gmail.com 

 

Γέρακας 10.7. 2017 

 

 

Οη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 17, 18 θαη 24 Ινπλίνπ 2017 γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηα δύν λέα Καιιηηερληθά Σρνιεία, ζην Κεξαηζίλη θαη ζην 

Πεξηζηέξη, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ από ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, 

ραξαθηεξίζηεθαλ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ & 

Κεδεκόλσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, αιιά θαη κε θαηαγγειίεο γνλέσλ ησλ 

ππνςεθίσλ, από απόιπηε πξνρεηξόηεηα θαη έιιεηςε ηζόηηκεο κεηαρείξηζεο 

κεηαμύ ησλ δηαγσληδνκέλσλ καζεηώλ. 

Δλδεηθηηθά, όπσο αλαθέξεη ε αλαθνίλσζε ηεο Οκνζπνλδίαο: 

 Οη εμεηάζεηο δόζεθαλ ζε ζρνιείν ηνπ Πεξάκαηνο θαη  όρη ζηα δύν λέν 

τδξπζέληα Καιιηηερληθά Σρνιεία.                                                                                                                             

 Η επηηξνπή εμεηάζεσλ ζπκπιεξώζεθε κε 19 εζεινληέο  θαζεγεηέο 

(αξηζκόο πνπ δελ επαξθνύζε γηα ηελ ζπκπιήξσζε δύν επηηξνπώλ)  

αθνύ ην Υπνπξγείν Παηδείαο δελ δηέζεζε ρξήκαηα γηα ηελ πιεξσκή 

ησλ θαζεγεηώλ.                                                                                                             

 Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαλ δεθηέο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε 

εκέξα, Παξαζθεπή 16 Ινπλίνπ, κε απνηέιεζκα ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 

ησλ εμεηάζεσλ λα κελ κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ην πξόγξακκα απηώλ 

θαη ηελ επόκελε εκέξα, Σάββαην 17 Ινπλίνπ θαη λα δεκηνπξγεζεί ην 

αδηαρώξεην ζην εμεηαζηηθό θέληξν.  

 Παξαηεξήζεθαλ θαηλόκελα, όπσο: λα δίλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο παηδηά 

πνπ ζα έπξεπε λα εμεηαζηνύλ πξνθνξηθά ιόγσ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ, λα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ κπόξεζαλ λα εμεηαζηνύλ 

ζην κάζεκα πνπ είραλ δειώζεη  επεηδή ηελ ίδηα ώξα έδηλαλ άιιν 



κάζεκα, λα ππάξρνπλ καζεηέο πνπ πεξίκελαλ έσο θαη 6 ώξεο κέζα ζε 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, επεηδή πξνγξακκαηίζηεθε λα δώζνπλ ην 

κάζεκα επηινγήο ηνπο ην απόγεπκα θαη ηέινο λα ππάξμνπλ 59 καζεηέο 

πνπ δελ έγηλε δπλαηόλ λα δώζνπλ ην κάζεκα επηινγήο ηνπο ην δηήκεξν 

17-18/6 θαη ζηνπο νπνίνπο δόζεθε ππόζρεζε πσο ζα ην δώζνπλ 

αξγόηεξα. Τειηθά  δηαγσλίζζεθαλ ην επόκελν Σάββαην 24/6, κε 

αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, 

Παξαζθεπή 23/6.     

 Παξά ην όηη απαηηήζεθαλ e-mail θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο από ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ Αζήλαο (Καιιηηερληθό Σρνιείν 

Πεξηζηεξίνπ), πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηεζνύλ γηα ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, απηά νπδέπνηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ,  κε 

απνηέιεζκα 34 παηδηά πνπ είραλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, 

ηειηθά λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο, επεηδή δελ θαηάθεξαλ λα 

κάζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.  

 Γλσζηή ζρνιή ρνξνύ ζην Πεξηζηέξη πνπ καζεηέο ηεο ήηαλ αλάκεζα 

ζηνπο επηηπρόληεο, είρε ζηα ρέξηα ηεο ηα απνηειέζκαηα επηηπρίαο, κία 

εκέξα πξηλ ηελ αλαθνίλσζή ηνπο.  

 

Τελ  Γεπηέξα  3 Ινπιίνπ, εθηηκώληαο  ηελ  απαξάδεθηε  δηαδηθαζία  ησλ 

εμεηάζεσλ,  ζπκκεηείρακε ζε   παξάζηαζε  δηακαξηπξίαο  ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο καδί κε ηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ  Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε κέιε ησλ Γ.Σ. Δλώζεσλ Γνλέσλ, ηνλ 

πξόεδξν ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Μνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ Σρνιείσλ θαη 

γνλείο καζεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο. 

 Τν Υπνπξγείν Παηδείαο, δηά ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θ. Κσλζηαληάηνπ, 

απνδέρζεθε ηελ πιήξε επζύλε γηα ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο, θαζώο όπσο είπε, 

ην Υπνπξγείν δελ αλέκελε ηόζν κεγάιν αξηζκό ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θαη 

επηθπιάρζεθε λα απαληήζεη άκεζα γηα ην ζέκα ηεο δηεμαγσγήο λέσλ 

εμεηάζεσλ, δειώλνληαο πσο απηό είλαη ζέκα πνιηηηθήο απόθαζεο. 

Από πιεπξάο καο, επηζεκάλακε όηη ην αίηεκα ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ & 

Κεδεκόλσλ Καιιηηερληθνύ Γέξαθα γηα αλάγθε ίδξπζεο πνιιώλ θαιιηηερληθώλ 

ζρνιείσλ παλειιαδηθά έρεη δηαηππσζεί εδώ θαη ρξόληα, ελώ ήηαλ έλα από ηα 

θύξηα αηηήκαηα ζηελ παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε γηα ηελ Παηδεία ην Ννέκβξην 



ηνπ 2016. Δπηζεκάλακε επίζεο όηη παξαηεξείηαη εδώ θαη θαηξό, ε απνπζία 

νπζηαζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, ελώ παξάιιεια γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα 

δεκηνπξγία έξγσλ «βηηξίλαο», κε ηε ιεηηνπξγία ζρνιείσλ-κεγαζεξίσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην ηεο 

ζύκπξαμεο δεκόζηνπ & ηδησηηθνύ ηνκέα (ζρνιεία Σ.Γ.Ι.Τ.), ρσξίο σζηόζν λα 

αλαθνηλώλνληαη νη ζπκβάζεηο, ελώ παξακέλνπλ νη ειιείςεηο ζε θαζεγεηέο 

εηδηθνηήησλ, πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ηαπηόρξνλα  ελόο αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη  καζήκαηα πνιηηηζηηθήο παηδείαο 

ζε όιν ην εύξνο ησλ 12 εηώλ (Γεκνηηθό – Γπκλάζην – Λύθεην). 

 

Ο κεγάινο αξηζκόο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ θαη θέηνο γηα ηα ηξία 

θαιιηηερληθά ζρνιεία, αιιά θαη ν αξηζκόο εηζαθηέσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% 

ησλ ζπκκεηερόλησλ, καξηπξά ηελ αλάγθε γηα ιεηηνπξγία πεξηζζόηεξσλ 

ηέηνησλ ζρνιείσλ ή θαη πεξηζζόηεξσλ ηκεκάησλ ζηα ήδε ππάξρνληα ζρνιεία, 

εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη ππνδνκέο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Σαλ Σύιινγνο Γνλέσλ, δελ ππνζηεξίδνπκε ηε ιεηηνπξγία παξαπαηδείαο, κε 

ζθνπό ηελ εηζαγσγή ζηα ζρνιεία απηά. Αληίζεηα, έρνπκε επαλεηιεκκέλα 

θαηαγγείιεη ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο ζην Γεκόζην 

Σρνιείν, ζηελ Α΄/βαζκηα θαη Β΄/ζκηα Δθπαίδεπζε, κε ηηο πεξηθνπέο σξώλ 

δηδαζθαιίαο ζηα θαιιηηερληθά καζήκαηα. 

 

 Καηαγγέιινπκε ην Υπνπξγείν Παηδείαο σο  ππεύζπλν ηεο 

πξνρεηξόηεηαο θαη ηεο έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ώζηε λα 

γίλνπλ αδηάβιεηεο  εμεηάζεηο ζηα δύν λέα Καιιηηερληθά Σρνιεία. 

 Καινύκε ηελ Παλειιήληα Έλσζε Μνπζηθώλ θαη Καιιηηερληθώλ 

ζρνιείσλ γηα άκεζε θαη ζπληνληζκέλε δξάζε κε όινπο ηνπο γνλείο πνπ 

ηα παηδηά ηνπο ζπκκεηείραλ ζηηο εμεηάζεηο. 

 Όλοι μαζί ζηον αγώνα για ενιαίο δημόζιο και δωρεάν 12 χρονο 

ζχολείο 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             


