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Αλαθοίλωζε  γηα ηης εθιογές  ζηοσς σιιόγοσς  Γολέωλ 

 

ΙΑΚΕΛΑ – ΠΡΟΙΚΗΗ ΓΘΑ ΛΑΖΘΙΗ ΤΛΛΕΣΟΥΗ  

ΣΘ ΕΙΚΟΓΘΙΕ ΔΘΑΔΘΙΑΘΕ ΣΩΜ ΤΚΚΟΓΩΜ ΓΟΜΕΩΜ 

 

Τε  θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά κε βάζε ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία  ησλ 

Σπιιόγσλ Γνλέσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε όιε ηε ρώξα νη εθινγέο ζε όινπο ηνπο Σπιιόγνπο 

Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ.  

Η καδηθή ζπκκεηνρή ησλ γνληώλ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, δελ είλαη «κηα από ηα ίδηα», 

δελ είλαη κηα ππνρξέσζε πνπ αλ ζα βξνύκε ρξόλν ζα βγάινπκε ζε πέξαο.  

Από ηε δηθή καο ζπκκεηνρή, από ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα ςεθίζνπκε ηα λέα ΓΣ ζε 

Σπιιόγνπο Γνλέσλ ζε θάζε ζρνιείν, ζηηο Δλώζεηο, ζηηο Οκνζπνλδίεο, θξίλνληαη πάξα πνιιά.  

Πρώηα απ’ όια θρίλεηαη ηη όπιο ζα έτοσκε εκείς οη γολείς ζηα τέρηα κας γηα λα 

δηεθδηθήζοσκε όια ασηά ποσ τρεηάδοληαη ηα παηδηά κας.  

Καη είλαη αιήζεηα όηη ρξεηάδνληαη πνιιά. 

Η έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο αλέδεημε ηα νμπκκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ 

λα ππάξρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ην πνύ ζηόρεπαλ νη αιιαγέο ηεο θπβέξλεζεο, αθνύ θη 

απηέο παξόια ηα ιόγηα ηα παρηά, νπζηαζηηθά θηλήζεθαλ ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηηο 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. 

  

Τν όπιν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο, ν Σύιινγνο, ε Έλσζε Γνλέσλ πξέπεη λα ην 

αμηνπνηήζνπκε ζσζηά. Καλείο δελ θνβάηαη Σπιιόγνπο Γνλέσλ πνπ απνδέρνληαη ηε κηδέξηα ηεο 

θαηάζηαζεο, δελ δηεθδηθνύλ θαη θαιύπηνπλ απηνί ηηο επζύλεο πνπ έρεη ε πνιηηεία.  

Αληίζεηα, νη θπβεξλήζεηο έρνπλ θάζε ιόγν λα θνβνύληαη Σπιιόγνπο θαη Δλώζεηο Γνλέσλ 

πνπ δηεθδηθνύλ: 

 λα είλαη ε παηδεία απνθιεηζηηθά δεκόζηα, πξαγκαηηθά δσξεάλ, γηα λα κε βάδεη ν γνληόο 

ζπλέρεηα ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα ηελ παηδεία ηνπ παηδηνύ ηνπ. 

 έλα εληαίν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ρσξίο ηαμηθνύο ή άιινπο θξαγκνύο. Πνπ ζα 

δηακνξθώλεη νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο, κε αγάπε γηα ηε γλώζε, θαη όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο. Πνπ ζα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, ζα εξεπλά θαη ζα αλαπηύζζεη ηα 

ηαιέληα ηνπο, ζα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαληαζία ηνπο. 

 ζύγρξνλεο θηηξηαθέο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ. Γηα λα ππάξρνπλ ζρνιηθέο κεηαθνξέο, 

θαζαξίζηξηεο, ηξαπεδνθόκνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ζρνιηθνί θύιαθεο. 

 λα είλαη πνηνηηθό ην κάζεκα, κέρξη 20 καζεηέο αλά ηάμε-15 γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ηελ 

Α-Β Γεκνηηθνύ. 

 ηα δηθαηώκαηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ καο ζηελ νινθιεξσκέλε δεκόζηα πγεηνλνκηθή θάιπςε, ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν, δηεθδηθώληαο από ην θξάηνο θαη ηνπο δήκνπο. 

 

http://www.goneis.org/


Θέιοσκε σιιόγοσς θαη Ελώζεης Γολέωλ ποσ:  

 Βγάδνπλ  «θόθθηλε θάξηα» ζην ξαηζηζκό θαη ζην θαζηζκό, ζην κίζνο πνπ ζέινπλ λα 

πνηίζνπλ ηα παηδηά καο.  

 Γείρλνπλ «θόθθηλε θάξηα» ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζην «ληαειίθη», ζηελ 

ππνηίκεζε ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ζηα πξόηππα ηεο ηζνπέδσζεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο. 

 Αλνίγνπλ ηε ζπδήηεζε θαη θιείλνπλ ην δξόκν ζηα λαξθσηηθά θαη ηηο άιιεο εμαξηήζεηο. 

 

Θέιοσκε σιιόγοσς θαη Ελώζεης Γολέωλ ποσ παιεύοσλ γηα λα γίλοσλ ηα ζτοιεία 

εζηίες καζεηηθής δεκηοσργίας γηα λα κπορούλ ηα παηδηά κας λα εθθράδοληαη, λα 

δεκηοσργούλ, λα αζιούληαη.  

 

Τν όπιν πνπ έρνπκε πξέπεη λα ζεκαδέςεη ζηνλ ζσζηό ζηόρν, ζηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν. Να 

αιιάμεη όια απηά πνπ θάλνπλ «ηνλ βίν αβίσην» ζε καο θαη ηα παηδηά καο.  

 

ήκεξα ηα παηδηά καο ζην ζρνιείν, εθπαηδεύνληαη λα έρνπλ επηκέξνπο δεμηόηεηεο, 

απνζπαζκαηηθέο γλώζεηο, λα δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο. Γηαιύεηαη ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπο. 

Από ηηο κηθξέο ηάμεηο είηε «κπαίλνπλ ζηα βαζηά» θαινύκελα λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλλνηεο πνπ 

δελ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα λα ηηο αθνκνηώζνπλ, είηε γίλεηαη αθξηβώο ην αληίζεην, 

ππεξαπινπζηεύνληαη νη γλώζεηο θαη θαηαιήγνπλ αλνύζηεο. Μαζαίλνπλ λα ιαηξεύνπλ ηελ εηθόλα 

θαη λα απερζάλνληαη ην βηβιίν. Γελ καζαίλνπλ όηη ν θόζκνο, ε θύζε θαη ε θνηλσλία έρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο, απζηεξά θαη αληηθεηκεληθά θαζνξηζκέλνπο λόκνπο, αιιά όηη όια ιίγν πνιύ 

γίλνληαη ζηελ ηύρε, ή ζην πεξίπνπ…  

ν ζεκεξηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ δνπιεύεη γηα όινπο, νξζώλεη θξαγκνύο. 

Η ηδησηηθή εθπαίδεπζε  θαη ε παξαπαηδεία θπξηαξρνύλ. Πνιιά θξίλνληαη από ηελ ηζέπε ηνπ 

γνληνύ. Όινη εκείο, νη κηζζσηνί, νη κηθξνί επαγγεικαηίεο θαη αγξόηεο, νη άλεξγνη, δειαδή απηνί  

πνπ κε δπζθνιία ηα βγάδνπκε πέξα, πιεξώλνπκε ηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο πνιύ αθξηβά. 

Από ηα θξνληηζηήξηα, σο ηε «ιίζηα» ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Από ηα αζιήκαηα θαη ηελ 

θαιιηηερληθή παηδεία, σο θαη ηελ θαζαξίζηξηα ή ηελ ηξαπεδνθόκν ζην ζρνιείν, θάζε ηξεηο θαη 

ιίγν καο δεηάλε λα βάινπκε ην ρέξη ζηελ ηζέπε. 

α δεκόζηα ζρνιεία είλαη απαμησκέλα. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα θηήξηα είλαη απαξάδεθηα, 

επηθίλδπλα γηα ηα παηδηά καο, θαθνζπληεξεκέλα, ρηιηάδεο παηδηά ζηεγάδνληαη ζε θνληέηλεξ.  

Γελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθεο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Οη δαπάλεο γηα ηελ  παηδεία κεηώλνληαη ζπλερώο. Γελ ππάξρεη επαξθήο θαζαξηόηεηα, θύιαμε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δελ επαξθνύλ, δελ ππάξρεη ζσζηό ζύζηεκα κεηεθπαίδεπζεο, δελ ππάξρνπλ 

απαξαίηεηεο εηδηθόηεηεο όπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιόγνη. 

 

αλ Αλώηαηε σλοκοζπολδία Γολέωλ Λαζεηώλ Ειιάδας θαιούκε όιοσς ηοσς γολείς 

θαη θεδεκόλες λα ζσκκεηέτοσλ ΛΑΖΘΙΑ ζηης Γεληθές σλειεύζεης ηωλ σιιόγωλ 

Γολέωλ θαη ζηης εθιογηθές ηοσς δηαδηθαζίες, λα πρωηοζηαηήζοσλ ζε δράζεης θαη 

πρωηοβοσιίες ποσ ζα εκποδίδοσλ ηελ ζσλετηδόκελε σποβάζκηζε ηες εθπαίδεσζες θαη 

ηασηότρολα ζα αλοίγοσλ δρόκοσς γηα ηελ οιοθιερωκέλε κόρθωζε ηωλ παηδηώλ κας. 

 

ΓΘΑΣΘ Η ΛΟΡΦΩΗ ΔΕΜ ΕΘΜΑΘ ΖΗΣΗΛΑ ΓΜΩΗ ΕΘΜΑΘ ΖΗΣΗΛΑ ΖΩΗ 
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