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Άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη θαη επρόκαζηε λα είλαη δεκηνπξγηθή, γεκάηε σξαίεο 

εκπεηξίεο γηα ηα παηδηά καο θαη βέβαηα θαη γηα εκάο ηνπο γνλείο. Η θεηηλή ρξνληά όια δείρλνπλ όηη ζα 

μεθηλήζεη πην γξήγνξα θαζώο έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζύληνκα ζα είλαη ζηηο ηάμεηο. 

Γπζηπρώο όκσο απηό ζα επηηεπρζεί ζε βάξνο ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ καο 

θαη όρη επεηδή έγηλαλ πεξηζζόηεξεο πξνζιήςεηο. Φέηνο γίλνληαη κεγάιεο αιιαγέο ζηα Δεκνηηθά 

ζρνιεία, αιιά θαη ζηα Γπκλάζηα-Λύθεηα. Μεηώζεθαλ νη ώξεο δηδαζθαιίαο, κεηώζεθαλ καζήκαηα 

θαιιηηερληθήο παηδείαο. Πιένλ νη δάζθαινη ησλ δεκνηηθώλ ζα αλαιακβάλνπλ θαη καζήκαηα 

θαιιηηερληθώλ, γπκλαζηηθήο θιπ Δε ζα ππάξρεη πιένλ δάζθαινο ππεύζπλνο γηα ην νινήκεξν. Οη 

δάζθαινη ζα θάλνπλ καζήκαηα εηδηθήο αγσγήο ρσξίο λα έρνπλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο, παξά κόλν 

παίξλνληαο θάπνηα ζεκηλάξηα. Οη θαζεγεηέο ππεύζπλνη ησλ εξγαζηεξίσλ δε ζα απαζρνινύληαη ζην 

εξγαζηήξην ζαλ κέξνο ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Έηζη ινηπόλ ε θπβέξλεζε «εμαθάληζε» ηα θελά ζηελ παηδεία 

γηα λα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηηο εληνιέο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ηεο Ε.Ε> θαη ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. 

Πξνθαλώο όια απηά δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ην ζρνιείν πνπ νλεηξεπόκαζηε γηα ηα 

παηδηά καο. Θέινπκε ηα παηδηά καο λα αγαπάλε ην ζρνιείν θαη ηε κόξθσζε. Να καζαίλνπλ λα 

αγαπάλε ηε γιώζζα ηνπο, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα ζρνιεία καο 

πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα, λα έρνπλ εξγαζηήξηα θαη βηβιηνζήθεο, ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο. 

Θέινπκε λα θάλνπλ θαιιηηερληθά καζήκαηα, λα θάλνπλ ζσζηά ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. 

Να κελ είλαη πεξηζζόηεξνη από 20 καζεηέο ζην θάζε ηκήκα-16 γηα ηελ Α & Β Γεκνηηθνύ. 

Θέινπκε πξαγκαηηθό νινήκεξν ζρνιείν θαη όρη «baby-parking» ώζηε ηα παηδηά λα γπξλάλε ζην 

ζπίηη ηνπο δηαβαζκέλα θαη λα έρνπλ ρξόλν γηα αλάπαπζε θαη παηρλίδη. Θέινπκε ην γπκλάζην θαη ην 

ιύθεην λα ζηακαηήζνπλ λα είλαη εμεηαζηηθά θέληξα. Θέινπκε λα ζηακαηήζεη ε παξαπαηδεία, λα 

κελ κνξθώλεηαη κόλν όπνηνο έρεη ρξήκαηα θαη ην ζρνιείν λα είλαη ίδην γηα όια ηα παηδηά αλεμάξηεηα 

από ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη θπζηθά αλεμάξηεηα από ηε ζξεζθεία ή ρώξα θαηαγσγήο 

ηνπο. 

Μπνξνύκε λα νλεηξεπόκαζηε κηα θαιύηεξε παηδεία θαη έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ηα 

παηδηά καο. Δπηβάιιεηαη λα αγσληδόκαζηε γηα απηή. 

 Κάπνηνη ζεσξνύλ όηη «ηίπνηα δελ αιιάδεη». Επηπρώο ε ίδηα ε δσή δελ ηνπο επηβεβαηώλεη θαη 

ηα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά, γηα όπνηνλ δελ θιείλεη ηα κάηηα ηνπ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ηα ζρνιηθά 

ιεσθνξεία: Πξηλ θάπνηα ρξόληα επηρεηξήζαλε λα ηα ζηακαηήζνπλ. Είραλ κάιηζηα ςεθίζεη θαη λόκν 

πνπ ηα θαηαξγνύζε γηα ηα Γπκλάζηα-Λύθεηα θαη ηα πεξηόξηδε γηα ηα Δεκνηηθά ζρνιεία. 

Αγσληζηήθακε, θηλεηνπνηεζήθακε, ηξέμακε θαη ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία όρη κόλν δελ θόπεθαλ, 

αιιά αληίζεηα βειηηώζεθαλ.  

Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε ίδξπζε ηνπ 2νπ Λπθείνπ ζηελ Αξηέκηδα. Δώζακε πνιινύο 

αγώλεο, καδί, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, αιιά ζην ηέινο δηθαησζήθακε, θαζώο ε Δεκνηηθή Αξρή 

εμαζθάιηζε αμηνπξεπέο θηήξην γηα λα ιεηηνπξγήζεη θέηνο ην 2ν Λύθεην, ζε κηα πεξίνδν πνπ εμαηηίαο 

ησλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ ηα ζρνιεία ζπγρσλεύνληαη θαη θιείλνπλ.  

Τν Γνλετθό θίλεκα ζην Δήκν καο έρεη πνιιέο θαηαθηήζεηο, επεηδή όινη ζρεδόλ νη Σύιινγνη 

γνλέσλ είκαζηε ελσκέλνη θαη ζπζπεηξσκέλνη γύξσ από ηελ Έλσζε Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ. Μέζα από ηνπο ζπιιόγνπο καο δελ θάλνπκε «δεκόζηεο ζρέζεηο», αιιά δηεθδηθνύκε θαη 

πξνζθέξνπκε γηα απηά πνπ αμίδνπλ λα απνιακβάλνπλ ηα παηδηά καο ζηε κόξθσζε, ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ 

αζιεηηζκό. 

 

Με αθνξκή ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά θαινύκε ηνπο γνλείο πνπ αληηιακβάλνληαη όηη είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπζπείξσζε θαη ν αγώλαο γηα ην ζρνιείν πνπ έρνπλ αλάγθε ηα παηδηά καο, λα 

βάινπλ ςειά ηνλ πήρε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο. Να πιαηζηώζνπλ ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη λα 

εληζρύζνπλ ηνλ δηεθδηθεηηθό-αγσληζηηθό-πνιηηηζηηθό ηνπο ραξαθηήξα. Σν έξγν ησλ ζπιιόγσλ 

είλαη πινύζην, κπνξεί λα γίλεη αθόκα πινπζηόηεξν, γηαηί ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ! 
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