
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX: 210- 4973864 
enosisgoneonkorydalloy@gmail.com        Σελίδα 1 από 2 

ΓΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΓΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 

AΡ. ΠΡΩΣ : 405 

ΣΗΛΓΦΩΝΟ – FAX: 210- 4973864 

EMAIL: enosisgoneonkorydalloy@gmail.com 

ΙΣΟΓΛΙΔΑ: http://www.esgomak.edu.gr 

Τπεύζοκε επηθμηκςκίαξ : 

θ. Μπαημάκμγιμο Γογεκία 6978298401 

Κμνοδαιιόξ,     14    Μαΐμο   2015 
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 Τπμονγό Πμιηηηζμμύ, Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ θ. Α. 

Μπαιηά 

 Τπμονγό Δηθαημζύκεξ , Δηαθάκεηαξ θαη Ακζνςπίκςκ 

Δηθαηςμάηςκ θ. Ν. Παναζθεοόπμοιμ 

 Τπμονγό Πενηβάιιμκημξ , Γκένγεηαξ θαη Κιημαηηθήξ Αιιαγήξ 

θ. Π. Λαθαδάκε   

 Βμοιεοηή ύνηδα Β’ Πεηναηά θ. Γ. Καναθώζηα 

 Βμοιεοηή ύνηδα Β’ Πεηναηά θ. Ν. Καζημάηε 

 Πενηθενεηαθό Δηεοζοκηή Γθπαίδεοζεξ Αηηηθήξ θ. Υ. Λόκημ 

 Δηεοζύκηνηα Β/βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Πεηναηά θ. Γ. Μακδαιή 

ΚΟΙΝ :  

 Δήμανπμ Κμνοδαιιμύ θ. . Καζημάηε 

 Γναθείμ Παηδείαξ Δήμμο Κμνοδαιιμύ 

 Δηεοζοκηέξ Α/βάζμηαξ & Β/βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Κμνοδαιιμύ 

 οιιόγμοξ Γμκέςκ Α/βάζμηαξ & Β/βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

Κμνοδαιιμύ  

  

ΦΗΦΙΜΑ 

Σεκ 11ε Μαΐμο 2015, ε πμιηηηθή εγεζία ημο Τπμονγείμο Δηθαημζύκεξ, ζε ζοκάκηεζε πμο είπε με ημκ 

Δήμανπμ Κμνοδαιιμύ θ. . Καζημάηε θαη ημκ Ακηηπενηθενεηάνπε Πεηναηά θ. Γ. Γαβνίιε, πανμοζία 

Βμοιεοηώκ ηεξ Β΄ Πεηναηά θαη ηεξ Πνμέδνμο ηεξ Έκςζεξ οιιόγςκ Γμκέςκ Μαζεηώκ Κμνοδαιιμύ θ. Γ. 

Μπαημάκμγιμο, δεζμεύζεθε όηη ζηηξ ανπέξ επηεμβνίμο ζα είκαη έημημε, θαη δηαζέζημε πνμξ πνήζε, μία 

κέα αίζμοζα δηθαζηενίμο, ζηεκ μπμία ζα θηιμλεκεζεί ε δίθε ηεξ Υνοζήξ Αογήξ. ημ μεζμιαβμύκ δηάζηεμα 

δε, οπμζπέζεθε ε ακςηένς πμιηηηθή εγεζία ημο Τπμονγείμο Δηθαημζύκεξ όηη ζα επηπεηνεζεί ε ζοκέπηζε 

ηεξ δίθεξ ζημ Γθεηείμ Αζεκώκ. Πνμηάζεθε μάιηζηα ε ακηηθαηάζηαζε ηεξ πμιύθνμηεξ δίθεξ ηεξ Υνοζήξ 

Αογήξ με άιιε, ειάζζμκμξ ζεμαζίαξ. Η μεηαβαηηθή αοηή ιύζε ηεξ «ακηαιιαγήξ» ηςκ δηθώκ ζα ζοκέβαιε 

ζηεκ ελμμάιοκζε ηςκ θηκδύκςκ πμο ειιμπεύεη ε εκ ιόγς δίθε γηα ηα παηδηά μαξ. Άιιςζηε, πνςηανπηθή 

ακεζοπία ηςκ οπεοζύκςκ ήηακ θαη είκαη ε ύπανλε ζπμιηθώκ μμκάδςκ, όμμνςκ ηςκ Φοιαθώκ Κμνοδαιιμύ. 

Ωζηόζμ, ημ πνςί ηεξ 13εξ Μαΐμο 2015, εθπνόζςπμξ ηεξ Δηεύζοκζεξ Β/βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Πεηναηά 

επηζθέθζεθε ημ ΓΠΑΛ Κμνοδαιιμύ, πνμθεημέκμο κα πναγμαημπμηήζεη αοημρία γηα κα δηαπηζηώζεη ακ 

μπμνεί ημ εκ ιόγς θηήνημ κα πνεζημμπμηεζεί ςξ «εκαιιαθηηθό» ελεηαζηηθό θέκηνμ. Ήηακ εμθακήξ ε 

πνόζεζε, θαη μ απώηενμξ ζηόπμξ, ηςκ ανμμδίςκ κα μεηαθενζμύκ μη οπμρήθημη ηςκ Πακειιεκίςκ 

Γλεηάζεςκ ζημ ΓΠΑΛ Κμνοδαιιμύ γηα ηε δηελαγςγή ηςκ ελεηάζεςκ. Ωζηόζμ μέιε ηεξ Γπηηνμπήξ Αγώκα 

ημο Δήμμο δεκ ημο επέηνερακ ηεκ είζμδμ θαη μ εθπνόζςπμξ απμπώνεζε.  

Αθμιμύζςξ, ζε ζοκάκηεζε ηεξ Δηεοζύκηνηαξ Β/βάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Πεηναηά θ. Μακδαιή με ημοξ 

Δηεοζοκηέξ ηςκ ελεηαζηηθώκ θέκηνςκ ημο Δήμμο μαξ θαη ηε Β ΓΛΜΓ Κμνοδαιιμύ, έγηκε ζαθέξ θαηά 

δήιςζή ηεξ, όηη ακ δεκ οπάνλεη απόθαζε μεηαθμνάξ ή αιιαγήξ ηεξ δηθαζηηθήξ αίζμοζαξ ζηε οκεδνίαζε 

ηεξ Παναζθεοήξ 15/5/2015 ηα παηδηά ζα πνέπεη κα δώζμοκ ελεηάζεηξ ζημ θηήνημ ημο ΓΠΑΛ Κμνοδαιιμύ. 

Γεγμκόξ είκαη όηη ε μεηαθμνά ηωκ μαζεηώκ ηςκ Πακειιεκίςκ ελεηάζεςκ ζημ ΓΠΑΛ Κμνοδαιιμύ ιύκεη ηα 

πένηα ζε θάπμημοξ. Όμςξ απμηειεί εμίμεηνμ πμο μοζηαζηηθά δεκ ιύκεη ημ πνόβιεμα αιιά ημ μεηαβηβάδεη 

ζηα παηδηά θαη ζηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ. Η ίδηα ε θύζε ηςκ ελεηάζεςκ, πμιιώ δε μάιιμκ ηςκ ζογθεθνημέκςκ 

ελεηάζεςκ από ηηξ μπμίεξ θνίκεηαη ημ μέιιμκ θαη ε μεηέπεηηα επαγγειμαηηθή πμνεία ηςκ οπμρεθίςκ, είκαη 

απόιοηα ζοκοθαζμέκε με ηεκ αγςκία θαη ημ άγπμξ. Γπηπιέμκ, με ημ εμίμεηνμ αοηό γίκμκηαη δηαθνίζεηξ εηξ 

βάνμξ ηςκ παηδηώκ μαξ θαζώξ δεμημονγμύκηαη οπμρήθημη «δύμ ηαποηήηςκ»: αοημί πμο δίκμοκ ελεηάζεηξ 
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ζηα ζπμιεία ημοξ θαη αοημί πμο (ακςηένς βία) οπμπνεώκμκηαη κα μεηαθηκεζμύκ ζε άιια ελεηαζηηθά 

θέκηνα. Από ηεκ άιιε, δεκ έπεη δμζεί θαμία ζεμαζία ζημοξ μαζεηέξ πμο ζα ζομμεηέπμοκ ζηηξ εκδμζπμιηθέξ 

ελεηάζεηξ ζπμιείςκ παναθείμεκςκ ημο Δηθαζηενίμο ηςκ Φοιαθώκ Κμνοδαιιμύ, μη μπμίεξ γηα ημοξ θαζ’ 

ύιεκ ανμόδημοξ θαίκεηαη κα είκαη «αζήμακηεξ» θαη πςνίξ πμιηηηθό θόζημξ. Οη ανμόδημη αδοκαημύκ κα 

ζομμενηζημύκ ηηξ αγςκίεξ μαξ θαη κα θαηακμήζμοκ ηα δίθαηα αηηήμαηα μαξ.  

Πνέπεη κα ακαιμγηζημύμε όιμη ζμβανά ηεκ θαηάζηαζε αιιά θαη ηηξ απμννέμοζεξ ζοκέπεηεξ. Καιμύμε ημοξ 

Τπμονγμύξ κα με μεηαζέημοκ ηηξ εοζύκεξ ημοξ ζε άιια πνόζςπα αιιά μη ίδημη κα ακαιάβμοκ ηεκ πμιηηηθή 

ημοξ εοζύκε θαη κα απμθαζίζμοκ ΑΜΓΑ ηε μεηαθμνά ηεξ εκ ιόγς δίθεξ ζε άιιε αίζμοζα. Γίκαη εοζύκε 

δηθή ημοξ θαη ηεξ Πμιηηείαξ κα παναμείκμοκ ακμηπηά ηα ζπμιεία ημο Κμνοδαιιμύ, ηα μπμία έπμοκ θιείζεη 

ήδε 4 θμνέξ. Ακ, μ με γέκμηημ, ζομβεί θάηη ζηα παηδηά μαξ, ημ πμιηηηθό θόζημξ ζα ςπνηά μπνμζηά ζημ 

εζηθό θαη ημ ζοκαηζζεμαηηθό. Γηαηί ε Πμιηηεία ζα είκαη εζηθόξ αοημονγόξ. Γηα ημοξ ακςηένς ιόγμοξ: 

ΔΙΓΚΔΙΚΟΤΜΓ θαη ΑΠΑΙΣΟΤΜΓ  

Να μεκ είκαη μη μαζεηέξ ηα ΘΤΜΑΣΑ ηεξ δίθεξ 

Να με δηαηαναπζεί ε ηζμννμπία ηωκ παηδηώκ μαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηωκ Γλεηάζεωκ 

Να δηελαπζμύκ μη Πακειιήκηεξ Γλεηάζεηξ, ηζόηημα θαη με αζθάιεηα, πωνίξ ηεκ οπμπνεωηηθή 

μεηαθμνά ηωκ μαζεηώκ ζε άιια ελεηαζηηθά θέκηνα. 

 

ΔΙΓΚΔΙΚΟΤΜΓ ηε ΜΓΣΑΦΟΡΑ ηεξ ΔΙΚΗ ηεξ Υνοζήξ Αογήξ ζε άιιε δηθαζηηθή αίζμοζα 

 

Γηα ημ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

Η ΠΡΟΓΔΡΟ                   

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ  

ΓΤΓΓΝΙΑ ΜΠΑΣΜΑΝΟΓΛΟΤ 

ΜΙΥΑΗΛΙΔΟΤ 

ΜΑΡΙΑ ΥΑΪΚΑΛΗ 

 

 


