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ΟΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Από 01/01/2011 τα δηµόσια σχολεία καλούνται να λειτουργήσουν µέσα σ’ ένα καινούργιο πλαίσιο το οποίο ορίζεται από την
δύσκολη οικονοµική συγκυρία (που µεταφράζεται από την συνεχή µείωση των δαπανών για την παιδεία) και από την εφαρµογή του
νόµου «Καλλικράτη». Στο νέο αυτό σκηνικό η Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές σε συνεργασία µε την
∆ηµοτική Αρχή και όλες τις ∆ηµοτικές παρατάξεις της πόλης οφείλουν να υπερασπιστούν την ενιαία, δηµόσια και δωρεάν παιδεία
για όλα τα παιδιά. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων θα συνεργαστεί µε όλους, ώστε να επιτυγχάνονται κάθε φορά τα µέγιστα. Αυτό που
διαφαίνεται ως εξαιρετικής σηµασίας στόχος είναι να διασφαλιστούν τα κεκτηµένα στην πόλη µας για τα δηµόσια σχολεία: 
-Η απρόσκοπτη και αξιοπρεπής λειτουργία των σχολείων χωρίς να καταφύγουµε σε πληρωµή από τους γονείς και χωρίς να
εµπλακούν οποιουδήποτε είδους ιδιωτικά συµφέροντα.
-Η αποφυγή συγχωνεύσεων σχολείων αλλά και τµηµάτων στα σχολεία της πόλης.
-Η συνεχής και επιµελής µέριµνα και η αντίστοιχη χρηµατοδότηση για τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών µονάδων.
-Η συνέχιση των δωρεάν αθλητικών προγραµµάτων που παρέχονται στους µαθητές των σχολείων και η προσπάθεια για
εµπλουτισµό και βελτίωσή τους.
-Η εξασφάλιση δωρεάν πολιτιστικών προγραµµάτων τουλάχιστον για τα θεατρικά τµήµατα των σχολείων της β΄θµιας εκπαίδευσης. 
-Η πραγµατοποίηση του θεσµοθετηµένου Μαθητικού Φεστιβάλ.
-Η εξασφάλιση της φύλαξης και της καθαριότητας των σχολικών µονάδων της πόλης και η απόδοση τις απογευµατινές ώρες
των αυλών των σχολείων στα παιδιά ώστε να µπορούν να παίζουν ελεύθερα.
-Η υπεράσπιση όλων των χαρακτηρισµένων ως χώρων σχολείων οικοπέδων και η συνεχής πίεση προς τον ΟΣΚ για την ανέ-
γερση των σε εκκρεµότητα νέων σχολικών µονάδων.

12/11/2009: Συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο και κατάθεση υποµνή-
µατος για: α)λειτουργικές δαπάνες των σχολικών επιτροπών για
το 2009, β)λειτουργία της ∆ηµοτικής Επιτροπής παιδείας, γ)µεθο-
δεύσεις που παρεµβαίνουν στην αυτόνοµη λειτουργία των σχο-
λικών επιτροπών, δ)παραχωρήσεις χώρων σχολείων
20/11/2009: Συνάντηση µε επικεφαλής όλων των δηµοτικών
παρατάξεων όπου συζητήσαµε τα θέµατα που είχαµε καταθέσει
και στον ∆ήµαρχο. Κατά την συνάντηση εκφράστηκε η οµόφωνη
άποψη της στήριξης του δηµόσιου σχολείου.
∆εκέµβριος 2009: Επαφές µε τους Αντιδηµάρχους κ.Κρητικίδη,
κ.Κιµουλάκη και µε τον Πρόεδρο του ΟΑ∆ΑΠ κ.Μυλωνάκη για:
τα δωρεάν αθλητικά προγράµµατα, για τις επισκευές σχολείων και
τα λειτουργικά των σχολικών επιτροπών.
25/01/10: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης όπου
αποφασίστηκε και η διοργάνωση ηµερίδας για την Παιδεία.
25/02/10: Συνάντηση µε την Αντιδήµαρχο Παιδείας κ.Π.Πολίτη
όπου συζητήθηκε το σύνολο των θεµάτων των σχολείων της πόλης
14/03/10: Ανοικτή επιστολή της Ένωσης προς την Υπ.Παιδείας.
Απρίλιος 2010 Ανάρτηση 16 πανώ σε κεντρικά σηµεία της πόλης
και στα κάγκελα των σχολείων, τα οποία ενηµέρωσαν και ευαισθη-
τοποίησαν πολλούς κατοίκους της πόλης για το θέµα της υποχρη-
µατοδότησης της παιδείας.
26/04/10: Ηµερίδα της Ένωσης για την Παιδεία
Μάιος 2010: Μαθητικό Φεστιβάλ µε µεγάλη συµµετοχή µαθητών 
13/06/10: Ανακοίνωση της Ένωσης για τα  800 νέα ολοήµερα
13/09/10: Ανακοίνωση Ένωσης για τη νέα σχολική χρονιά
20/09/10: Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης µε τον Αντι-
δήµαρχο κ.Κρητικίδη για προβλήµατα επισκευών σχολείων και
σχολικής στέγης
27/09/10: Συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Π.Ε. Β’ Αθήνας κ.Βεν-
τήρη και κατάθεση υποµνήµατος για το σύνολο των προβληµάτων
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
29/09/10: Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το σύνολο
των θεµάτων των σχολείων κατόπιν αιτήµατος της Ένωσης
Γονέων
04/10/10: Συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή ∆.Ε. Β’ Αθήνας κ.Σηψή
και κατάθεση υποµνήµατος για το σύνολο των προβληµάτων της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
07/10/10: Συνάντηση µε το ∆.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ».

12/10/10: Συνάντηση µε τον ΟΣΚ
12/10/10: ∆ελτίο Τύπου της Ένωσης ως απάντηση σε δηµοσί-
ευµα της εφηµερίδας «ΠΕΡΙΣΚΟΠΗΣΗ»
20/10/10: Συνάντηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΜΕ 
20-30/10/10: Συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσης µε τους υποψή-
φιους ∆ηµάρχους κ.κ.Ζορµπά και Σταθόπουλο κατόπιν αιτή-
µατός τους και συζήτηση µαζί τους για την πολιτική τους στον
τοµέα της παιδείας
01/11/10: Ανακοίνωση της Ένωσης µε συγκεκριµένες προτά-
σεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών επιτροπών
15/11/10: Ανάρτηση 15 πανώ σε κεντρικά σηµεία της πόλης και
στα κάγκελα των σχολείων για τη µείωση των δαπανών
20-21/11: Άγνωστοι κατεβάζουν 8 από τα πανώ της Ένωσης
23/11/10: Καταγγελία της Ένωσης για την καταστροφή των
πανώ
25/11/10: Συνάντηση του ∆Σ της Ένωσης µε τον νεοεκλεγέντα
∆ήµαρχο κ Β.Ζορµπά και συζήτηση µαζί του για τις άµεσες και
µεσοπρόθεσµες ανάγκες των σχολείων. 
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ÔÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÓÕËËÏÃÙÍ ÃÏÍÅÙÍ ÁÃÉÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ 

Ç            ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓφωνή
Ôåý÷ïò 6 - 28 Νοεµβρίου 2010

...∆ΝΤ...οικονοµική κρίση...θυσίες...πράσινη ανάπτυξη...ευχολόγια για οικονοµική ανάπτυξη και “νέα Ελλάδα”...
Εµείς, ως γονείς, συνδέουµε άρρηκτα την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας µε την πρόοδο των παιδιών µας, όχι µόνο
σε ατοµικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Ως κοινωνία οφείλουµε να επενδύσουµε στην δηµόσια παιδεία για να µπο-
ρούµε να ελπίζουµε για πρόοδο, ευηµερία και ανάπτυξη. Τα παιδιά που τώρα είναι µαθητές, είναι οι αυριανοί πολίτες
αυτής της χώρας και ανάλογα µε την παιδεία που τους προσφέρουµε, θα είναι και τα αποτελέσµατα στην προκοπή της
χώρας. 
Οι γονείς, προσωπικά αλλά και συλλογικά, ονειρευόµαστε και παλεύουµε να προσφέρουµε στα παιδιά µας την καλύτερη
δυνατή µόρφωση. Γι’ αυτό απαιτούµε από την πολιτεία να επενδύσει στην δηµόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά παι-
δεία. Γι’ αυτό υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο σχολειό ως κοινωνικό και αδιαπραγµάτευτο αγαθό. Πιστεύουµε ακράδαντα
ότι, σ’ αυτήν ακριβώς την περίοδο οικονοµικής κρίσης, το δηµόσιο σχολείο πρέπει όχι µόνο να προστατευθεί αλλά να γίνει
ο µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής θωράκισης. Η στενόµυαλη οικονοµικά αντιµετώπιση που φαίνεται από την
σηµαντική µείωση κατά 50% των δαπανών για τα σχολεία, από την έλλειψη εκπαιδευτικών και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευ-
σης, από τις ελλείψεις βιβλίων και άλλων εργαλείων µάθησης, οδηγεί στον µαρασµό του δηµόσιου σχολείου και της παι-
δείας γενικότερα. 
Οι γονείς, που εδώ και χρόνια δίνουµε την µάχη του αυτονόητου στα δηµόσια σχολεία, έχουµε θέσεις και προτάσεις και
απαιτούµε να εισακουστούµε. 
∆εν θέλουµε ένα σχολείο-πάρκιγκ για να καλύπτουµε µόνο την πιεστική και πραγµατική ανάγκη µας της φύλαξης των παι-
διών µας. Θέλουµε το δηµόσιο σχολείο που θα παρέχει  ουσιαστική και συγκροτηµένη γνώση στα παιδιά µας, που θα
τα ωθεί να αγαπήσουν τη γνώση, που θα τα βοηθά να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, που θα τα οδηγήσει να γίνουν
ολοκληρωµένες προσωπικότητες και σκεπτόµενοι πολίτες.
∆εν εντυπωσιαζόµαστε από διακηρύξεις περί «νέου σχολείου», «πράσινου σχολείου», «ψηφιακού σχολείου» όταν ξέρουµε
ότι οι ελάχιστοι οικονοµικοί πόροι που διατίθενται στην δηµόσια παιδεία δεν επαρκούν για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το
«παλιό σχολείο».
∆εν συναινούµε στο να γίνονται τα παιδιά µας «πειραµατόζωα» νέων, αδοκίµαστων και ελλιπώς µελετηµένων συστηµάτων.
Απαιτούµε επιτέλους το αυτονόητο, δηλαδή σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε ότι αφορά τα παιδιά µας.
∆εν θέλουµε ένα σχολείο δήθεν δωρεάν. Θέλουµε το δηµόσιο σχολείο, δωρεάν για όλα τα παιδιά, που θα καταστήσει
άχρηστα τα φροντιστήρια πάσης φύσεως και µορφής, στα οποία οδηγούµαστε και τα πληρώνουµε οι γονείς από το
υστέρηµά µας. Απαιτούµε την επαναφορά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας. Απαιτούµε
επανεξέταση των τρόπων και µεθόδων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δηµόσιο σχολείο. Η κατάργηση της πρόσθε-
της διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και η επιφανειακή αντιµετώπιση των ξένων γλωσσών, που
«διδάσκονται»  πλέον από την ηλικία των 6 χρόνων, δεν οδηγούν  παρά µόνο στην οικονοµική ενίσχυση των φροντιστηρίων. 
Τώρα είναι η ευκαιρία να ενισχυθεί το δηµόσιο δωρεάν σχολείο και να απαλλαγούµε οι γονείς από την δαπάνη χιλιά-
δων ευρώ που καταθέτουµε στην παραπαιδεία και που οδηγεί στην οικονοµική αφαίµαξη των οικογενειών µας.
Τώρα είναι η ευκαιρία να επενδύσουµε ως κοινωνία στο δηµόσιο σχολείο, να το υπερασπιστούµε και να διεκδικήσουµε
να γίνει αυτό που αξίζει στα παιδιά µας και στο µέλλον της χώρας µας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Αλέκα Ζιώγα
Πρόεδρος 3ου λυκείου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων

Οι σύλλογοι γονέων είναι όργανα θεσµοθετηµένα και νοµικά κατοχυρωµέ-
να που εκφράζουν τους γονείς µέσα στο σχολείο και προασπίζονται τον
Ενιαίο ∆ηµόσιο και ∆ωρεάν χαρακτήρα του.
Αλήθεια τι ρόλο θέλουµε να έχουν σήµερα στις νέες συνθήκες που διαµόρ-
φωσαν κάποιοι χωρίς να µας ρωτήσουν για το ∆ηµόσιο Σχολείο;
Θα δεχτούµε το ρόλο της συνδιαµόρφωσης και συνυπευθυνότητας που µας
προσφέρουν, συµµετέχοντας τάχα στην “αξιολόγηση” των εκπαιδευτικών
και κύρια στην εύρεση πόρων (χορηγών) για τη λειτουργία του σχολείου;
Θα γίνουµε κυνηγοί χορηγών για να βάψουν τα σχολεία µας στα χρώµατα
που φωτογραφίζουν την εταιρία τους; 
Θα αναζητήσουµε τους «καλούς» επιχειρηµατίες της γειτονιάς  που θα µας
αγοράσουν το φωτοτυπικό µηχάνηµα ή θα πληρώσουν το πετρέλαιο θέρ-
µανσης και ταυτόχρονα θα κάνουν δώρο το καπελάκι µε τη φίρµα τους στα
παιδιά µας?   
Θα συµφωνήσουµε στην ενοικίαση των χώρων του σχολείου για οποιαδή-
ποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα ( χορούς, σεµινάρια , κιν/φο κλπ) για να
ενισχυθεί το ταµείο της σχολ.επιτροπής;
Ή θα βάλουµε εµείς οι ίδιοι το χέρι µας στις άδειες τσέπες των γονιών-
µελών µας για να αγοράσουµε φωτοτυπικό χαρτί, καθαριστικά ή ακόµα και
να πληρώσουµε την καθαρίστρια;
Οι δαπάνες για την παιδεία  δεν µένουν πια καθηλωµένες όπως λέγαµε
µέχρι πέρσι αλλά κατρακυλάνε στο µείον 50% για φέτος. Για την επόµενη
χρονιά µείον πόσο; 
Εµείς πρέπει να ξεκαθαρίσουµε εάν θα διαλέξουµε το ρόλο του χειροκρο-
τητή και του συνυπεύθυνου ή το ρόλο που µας έχουν αναθέσει οι γονείς

που µας εµπιστεύθηκαν µε την ψήφο τους.
Το ρόλο που οι καιροί απαιτούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά,  το ρόλο
του αγώνα και της διεκδίκησης, το ρόλο της προάσπισης του Ενιαίου ∆ηµό-
σιου και ∆ωρεάν Σχολείου.
Είναι ντροπή στον 21ο  αιώνα να επιστρέφουµε σε συνθήκες και καταστά-
σεις του 19ου αιώνα όπου η παιδεία ήταν προνόµιο µόνο όσων µπορούσαν
να την αγοράσουν.
Εµείς οι γονείς συµβάλουµε κάθε χρόνο στα έσοδα του κράτους καταθέ-
τοντας περίπου 65% της “πίτας” των άµεσων φόρων, πέρα από την έµµεση
φορολογία του κράτους και των δήµων. Από αυτή την αφαίµαξη το κράτος
µας επιστρέφει όλο και λιγότερες υπηρεσίες. Ο ρόλος των συλλόγων µας
σ’ αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες οπισθοδρόµησης  και
υποβάθµισης του ∆ηµόσιου σχολείου πρέπει να είναι καθοριστικός. Πρέ-
πει να αντισταθούµε και να διεκδικήσουµε, να µην παρασυρθούµε και γίνου-
µε συνένοχοι στο έγκληµα που έχουν δροµολογήσει εις βάρος µας και εις
βάρος των παιδιών µας. Κανείς µας δε δικαιούται να εθελοτυφλεί.
Γιατί δίνοντας σήµερα έστω 5 ευρώ, ανοίγουµε το δρόµο για την κάλυψη
των αναγκών των σχολείων από εµάς τους γονείς και όχι το κράτος.
Γιατί αν δεν ασχοληθούµε εµείς µε τα προβλήµατα των παιδιών µας, κανείς
δεν θα το κάνει. 
Γιατί κάθε οικογένεια µόνη της αδυνατεί να στηρίξει τα παιδιά της. 
Γιατί τα κοινωνικά προβλήµατα αυξάνονται  και διογκώνονται.
Μόνο η συλλογικότητα και η συσπείρωση µπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις.
Γιατί το «τίποτα δεν µπορεί να γίνει» είναι ένας πολύ βολικός µύθος για πολ-
λούς.
Γιατί είναι χρέος µας να προασπίσουµε το Ενιαίο ∆ηµόσιο και ∆ωρεάν σχο-
λείο και να διεκδικήσουµε µια καλύτερη κοινωνία που θα εξασφαλίζει στα
παιδιά µας, όχι µόνο µόρφωση και εργασία αλλά και µια ζωή µε νόηµα.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Πρόεδρος Αύρα Μπασακίδου-Καράµπελα 6973-028800   avra62@gmail.com
Αντιπρόεδρος Αλέκα Κοσκολού-Ζιώγα 6978-071190
Γεν.Γραµµατέας ∆έσποινα Μαντζανά-Πέπονα  6939-130956      demantz@yahoo.com
Ειδ.Γραµµατέας ∆ηµήτρης Αυγερόπουλος  6975-829373
Ταµίας Εύη Χατζοπούλου-Ματιάτου  6946-476446
Μέλη Σπύρος Καµινάρης

Γιώργος Κρητικίδης
Αντώνης Παπάζογλου
Γιάννης Νικολουδάκης

Συντακτική οµάδα της «Φωνής της Ένωσης»

Αύρα Μπασακίδου- Καράµπελα, Αλέκα Κοσκολού-Ζιώγα, ∆έσποινα Μαντζανά-Πέπονα
Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου, ∆έσποινα ΠαπαIωάννου

*Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις των αρθρογράφων 
και δεν δεσµεύουν την «Φωνή της Ένωσης»

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η φετινή χρονιά είναι χρονιά Εκλογών για τους Συλλόγους Γονέων. Προς
αποφυγήν οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και αστοχίας επαναλαµβάνουµε
συνοπτικά τα όσα ορίζονται για τις εκλογές των Συλλόγων Γονέων.
-Τα εγκεκριµένα από το Πρωτοδικείο Καταστατικά των Συλλόγων Γονέων
οφείλουν να έχουν αναπροσαρµοστεί βάσει του Νόµου 2621/98 που ρύθµι-
σε θέµατα λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των µαθητών της Πρωτο-
βάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που το καταστα-
τικό ενός συλλόγου δεν έχει αναπροσαρµοστεί, ο Σύλλογος εφαρµόζει τον
Νόµο στα σηµεία που υπάρχει διαφοροποίηση.
-Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων είναι η Γεν.Συνέλευση και το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
-Η Γεν.Συνέλευση αποτελείται από τους γονείς των µαθητών οι οποίοι
µετέχουν αυτοδίκαια  σε αυτήν υπό την έννοια ότι το καταστατικό δεν µπο-
ρεί να αποκλείσει γονέα να γίνει µέλος του συλλόγου αφού τακτοποιηθεί
οικονοµικά. Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται µόνο τα εγγεγραµµένα
µέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι µπορούν να γίνουν µέλη του Συλλόγου
και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κάθε όργανο που προβλέπει  ο
Νόµος, ακόµα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 
-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται
στο καταστατικό της. Προκηρύσσει τις εκλογές και  εκλέγει την Εφορευτι-
κή Επιτροπή η οποία συλλέγει τις υποψηφιότητες.
-Για να είναι έγκυρες οι εκλογές του Συλλόγου πρέπει να ψηφίσουν οι
γονείς του 1/3 των µαθητών του σχολείου.  ∆ιαφορετικά οι εκλογές επανα-

λαµβάνονται µέχρι άλλες 2 φορές. Αν και την τρίτη φορά δεν συµπληρωθεί
ο απαιτούµενος αριθµός, τότε θεωρείται ότι εκλέγεται νοµίµως µόνο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.
-Στις εκλογές εκλέγονται: ∆ιοικητικό Συµβούλιο-Εξελεγκτική Επιτροπή-
Εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή και Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων.
-Η ψηφοφορία είναι µυστική και  κάθε ψηφοφόρος µπορεί να επιλέξει µέχρι
το 40% του αριθµού των µελών του ∆.Σ. ∆ηλαδή για 7µελές ∆.Σ. «σταυ-
ρώνουµε» µέχρι 3, για 9µελές ∆.Σ. µέχρι 4.
-Κάθε γονέας δικαιούται να ψηφίσει µία φορά και έχει µία ψήφο ανεξάρ-
τητα από τον αριθµό των παιδιών που εκπροσωπεί. Μπορούν όµως να
ψηφίσουν και οι δύο γονείς κάθε µαθητή.
-Κάθε Σύλλογος Γονέων εκπροσωπείται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων από
1 εκπρόσωπο ανά 30 µαθητές των οποίων οι γονείς ψήφισαν. Π.χ. Σχολείο
µε δύναµη 270 µαθητές. Για να είναι έγκυρες οι εκλογές  πρέπει να
ψηφίσουν γονείς τουλάχιστον 90 µαθητών. Στην Ένωση ο Σύλλογος µπο-
ρεί να εκπροσωπηθεί το µέγιστο από 9 εκπροσώπους (270/30).
-Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας συµπληρώνεται Πρακτικό
από την Εφορευτική Επιτροπή το οποίο υπογράφεται εκτός από τα µέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου ο οποίος
βεβαιώνει τον αριθµό της δύναµης των µαθητών του σχολείου. Αντίγραφο
του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής αποστέλλεται στην Ένωση
Γονέων.
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14.09.2010 Συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας στο MEGA. Μεταξύ
άλλων η Υπουργός δηλώνει: «Το Σεπτέµβριο θα πάνε χρήµατα σε όλες τις
σχολικές επιτροπές. Υπήρξε συµφωνία των Υπουργείων Οικονοµικών και
Εσωτερικών –µε την δική µας παρέµβαση- και τώρα το  Σεπτέµβριο θα πάνε
σε όλες τις σχολικές επιτροπές, µέσω των δήµων, επιπλέον χρήµατα για το
πετρέλαιο και για τις άµεσες ανάγκες.»
Πρώτον: Τα χρήµατα αυτά δεν είναι επιπλέον. Σηµειώνουµε ότι για όλο το
2009 είχαν σταλεί ως κρατική επιχορήγηση για τις 38 σχολικές µονάδες της
πόλης µας 600.000 Ευρώ. Το αντίστοιχο ποσόν για όλο το 2010 είναι
333.000 Ευρώ. Άρα τα χρήµατα που στάλθηκαν τον Σεπτέµβριο ήταν η
τρίτη δόση της κρατικής επιχορήγησης. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ!!!
∆εύτερον: Τα χρήµατα έφτασαν στον ∆ήµο µας στις 29/10/2010 και αυτές
τις ηµέρες ολοκληρώθηκε η συνήθης γραφειοκρατική διαδικασία και µπο-
ρούν να εκταµιευτούν από τον ∆ήµο προς τις Σχολικές Επιτροπές.
Ο ∆ήµος ενίσχυσε τις σχολικές επιτροπές, για τις λειτουργικές ανάγκες
των σχολείων, µε 110.000 Ευρώ από τα τέλη ηλεκτροφωτισµού, ποσόν που
κάθε χρόνο έπαιρναν οι σχολικές επιτροπές για να αντιµετωπίζουν επισκευ-
αστικές ανάγκες των σχολείων.
Παράλληλα έχουµε αυξήσεις στους λογαριασµούς των ∆ΕΚΟ, στον ΦΠΑ,
στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και επιβολή νέου φόρου στις
σχολικές επιτροπές 3% για κάθε αγορά από το σχολείο υπέρ του

Μετοχικού Ταµείου. ∆ηλαδή, το κράτος περιµένει να εισπράξει από τα
υποχρηµατοδοτούµενα δηµόσια σχολεία για να παρουσιάσει αύξηση των
εσόδων του.
Ήδη τα σχολεία είναι σε άσχηµη οικονοµική κατάσταση. Πολλές σχολικές
επιτροπές είναι χρεωµένες, διευθυντές σχολείων ανακοίνωσαν µείωση στις
ώρες θέρµανσης, µειώθηκαν οι φωτοτυπίες και η γραφική ύλη ενώ οι γονείς
καλούνται να καλύψουν µικροεπισκευές των σχολείων µε προσωπική
εργασία.
Λύσεις για την ενίσχυση των δηµόσιων σχολείων υπάρχουν και είναι
επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστούν άµεσα. Ζητάµε και είµαστε σίγουροι
ότι και ο ∆ήµος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στα συναρµόδια
υπουργεία και θα ζητήσει µαζί µας:
1. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε όλες τις αγορές του ∆ηµόσιου Σχολείου
2. Να καταργηθεί ο νέος φόρος του 3% επί των αγορών για το Μετοχικό
Ταµείο καθώς και όλα τα δηµοτικά τέλη και οι φόροι που πληρώνουν τα
σχολεία.
3. Να καταβληθούν άµεσα από τον ΟΣΚ όλα τα χρήµατα που έχουν
πληρώσει οι σχολικές επιτροπές για τις καθαρίστριες των σχολείων
4. Να καλύψει ο ∆ήµος την τροφοδότηση µε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο
των σχολείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ποσοστά για το 2010 και για το 2011 περιλαµβάνουν και την
Κατάρτιση, την ΓΓ Έρευνας και ΓΓ Θρησκευµάτων. Αν αφαιρεθούν αυτά τα
ποσά, τότε το ποσοστό επί του ΑΕΠ που αφιερώνεται στην Παιδεία όλων
των βαθµίδων στον προQπολογισµό του 2011 είναι 2,75%. Σε απόλυτους
αριθµούς το ποσό για την εκπαίδευση στον προQπολογισµό του 2011 είναι
6,2 ∆ΙΣ Ευρώ από 7,1 ∆ΙΣ που ήταν για το 2010. Για πρώτη φορά έχουµε
µείωση των δαπανών και σε απόλυτες τιµές εκτός από τη µείωση του ποσο-
στού. Παράλληλα υπάρχει µείωση των πόρων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων που αφορά στις υποδοµές για την παιδεία (σχολεία).
Όλες αυτές οι περικοπές θα έχουν δραµατικές επιπτώσεις σε όλες τις
βαθµίδες εκπαίδευσης και θα διογκωθούν ακόµα περισσότερο τα προ-
βλήµατα λειτουργίας των σχολείων, οι ελλείψεις καθηγητών, οι συγχω-
νεύσεις τµηµάτων και σχολικών τµηµάτων.
Εµείς επιµένουµε ότι η εκπαίδευση πρέπει να µείνει αποκλειστικά ∆ηµό-
σια και ∆ωρεάν για να µπορεί η µόρφωση να είναι δικαίωµα όλων των
παιδιών αλλά και για να µην καθορίζεται από όποιου είδους ιδιωτικά
συµφέρονται. Είναι πολιτική επιλογή να δοθεί προτεραιότητα έναντι
άλλων αναγκών και να στηριχθεί από την κυβέρνηση η δηµόσια παιδεία.
Είναι η µέγιστη και πλέον µακροχρόνια επένδυση µιας χώρας. Και
βέβαια, λύσεις που οδηγούν στην πληρωµή από τους γονείς για τις άµε-
σες λειτουργικές ανάγκες ενός σχολείου δεν µας βρίσκουν σύµφωνους.
Ως πολίτες της χώρας πληρώνουµε τους φόρους µας και απαιτούµε να
διατίθενται για την δηµόσια παιδεία και να µην κατασπαταλώνται. Γι’
αυτό επιµένουµε να δοθούν από τον κρατικό προPπολογισµό οι απα-
ραίτητες αυξήσεις προς την παιδεία ώστε να είµαστε σ’ ένα επίπεδο
σωστής λειτουργίας των σχολείων.

*Πηγές: άρθρο της 19/11/2010 των Ζωγραφάκη Ελένης και Κοτσιφάκη Θέµη,
µελών του ∆.Σ.της ΟΛΜΕ.
Άρθρο της 19/11/2010 του Χρήστου Κάτσικα, άρθρο του Βασίλη Γεωργά στην
«Ελευθεροτυπία». Ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ 18/11/10.

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΕΤΟΣ %ΑΕΠ
2004 3,47

2005 3,46

2006 3,11

2007 3,08

2008 3,20

2009 3,14

2010 3,10

2011 2,96

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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ΜΥΘΟΣ… «Το αναπτυξιακό θαύµα» της εκπαιδευτικής πολιτικής των ΗΠΑ
όπως το χαρακτήρισε η Υπουργός Παιδείας κ.Α.∆ιαµαντοπούλου µετά την
επίσκεψή της στο ιδιωτικό πανεπιστήµιο Στάνφορντ και σε σχολείο-
τσάρτερ* στην Ουάσιγκτον.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… ∆είτε το ντοκιµαντέρ «Περιµένοντας τον
Σούπερµαν» του Ντέιβις Γκουγκενχάιµ που πραγµατεύεται την πλήρη
αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος των ΗΠΑ. Μερικά στοιχεία που
αναδεικνύονται από το ντοκιµαντέρ: Οι αµερικανοί µαθητές καταλαµβάνουν
την 25η θέση ανάµεσα στις 30 χώρες του ΟΟΣΑ στα µαθηµατικά και την
21η στις φυσικές επιστήµες. Το 69% της 3ης γυµνασίου δυσκολεύεται στην
γραφή και την ανάγνωση ενώ το 68% είναι κάτω από τη βάση στα
µαθηµατικά. Το 20% των µαθητών στην Καλιφόρνια εγκαταλείπει το σχολείο
πριν πάρει απο-λυτήριο. Η λύση που έχουν οι αµερικανοί γονείς για να
πάρουν τα παιδιά τους µια στοιχειωδώς καλή µόρφωση είναι τα ιδιωτικά
σχολεία µε κόστος µέχρι και 30.000 δολάρια ετησίως. Τα δηµόσια σχολεία
χωρίζονται σε ελάχιστα «καλά» και πολλά «κακά». Τα ελάχιστα «καλά»
επειδή έχουν πολύ ζήτηση επιλέγουν τους µαθητές τους µε κλήρωση. Έτσι,
η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτά σε δηµόσια σχολεία των ΗΠΑ είναι
καταδικασµένα από τα 6 χρόνια τους να «χάσουν» το τραίνο της µόρφωσης.
Αυτό το «αναπτυξιακό θαύµα» θέλουµε να λειτουργήσει και στην Ελλάδα;
*σχολείο-τσάρτερ= ένα είδος δηµόσιου σχολείου που λαµβάνει κάποια
κρατική επιχορήγηση αλλά και ιδιωτικές χορηγίες και έχει το δικαίωµα να
παρεκκλίνει από το αναλυτικό πρόγραµµα.
(Πηγή: εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 6/10/10
άρθρο του Περικλή ∆ηµητρολόπουλου.)

ΜΥΘΟΣ… «Πρότυπα σχολεία… καλά και
κακά σχολεία… αριστεία…» Το τελευταίο
διάστηµα εµφανίζονται διάφορα
αφιερώµατα στον τύπο για τα «καλά»
δηµόσια σχολεία, τα οποία «διατηρούν την
φήµη τους» και «υπάρχει διαγκωνισµός
γονιών» για να γράψουν τα παιδιά τους σ’
αυτά. Παράλληλα, άλλα δηµοσιεύµατα
προβάλλουν ως ανάγκη την επαναφορά
του θεσµού των πρότυπων σχολείων
επικαλούµενα τις αρχές της αριστείας, της
αξιοκρατίας και του µέγιστου δυνατού
αποτελέσµατος.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… Οι θιασώτες των
πρότυπων σχολείων ισχυρίζονται ότι µέσω
αυτών αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα
προικισµένα και ταλαντούχα παιδιά που
διαφορετικά χάνονται στα σχολεία που
απευθύνονται στους «κοινούς θνητούς».
Αντίστοιχα είναι τα επιχειρήµατα περί
καλών και κακών δηµόσιων σχολείων. Στα
καλά ή πρότυπα δηµόσια σχολεία είναι για
τους άριστους και προικισµένους µαθη-
τές, τα άλλα σχολεία, τα κακά δηµόσια
είναι για όλους τους άλλους. Εάν το Υπου-
ργείο Παιδείας οδηγήσει τα δηµόσια σχο-
λεία σε «κατηγοριοποιήσεις» τότε κατα-
στρατηγεί το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
δικαίωµα κάθε παιδιού για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην µόρφωση.
Ακόµα ας λάβουµε όλοι υπόψη µας ότι τα σχολεία και οι τάξεις όπου φοι-
τούν διαφορετικών δυνατοτήτων µαθητές βοηθούν στο να αναπτυχθεί η
λεγόµενη διαφοροποιηµένη διδασκαλία και να αναπτύσσονται οι ιδιαίτερες
κλίσεις και ικανότητες κάθε παιδιού. Ενώ, αν και ο διαχωρισµός των παιδιών
µπορεί να «κολακεύει» γονείς και µαθητές, δηµιουργεί πολλούς κινδύνους
για την κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών. Αντί, λοιπόν,
να επενδύσει το Υπουργείο Παιδείας στην αναβάθµιση κάποιων σχολείων,
ας µεριµνήσει µε σοβαρότητα ώστε όλα τα δηµόσια σχολεία να πληρούν τις
απαραίτητες προQποθέσεις ώστε να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά ενιαία
εκπαίδευση και αναβαθµισµένη παιδεία. 
(Πηγές: εφηµ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» 17/10/10, εφηµ. «Η ΑΥΓΗ» 31/10/10)

ΜΥΘΟΣ… «Η αποκέντρωση του συνόλου της εκπαίδευσης» σε συνδυασµό
µε «την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας» θα λύσει όλα τα προβλήµατα
λειτουργίας των σχολείων. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… Το µοντέλο εφαρµόζεται τα τελευταία 40 χρόνια στις
ΗΠΑ και τα τελευταία 30 στην Βρετανία. Τα αποτελέσµατα είναι ορατά
(µεγάλες διακρίσεις ανάµεσα στα σχολεία και στους µαθητές, εντεινόµενη
ιδιωτικοποίηση, αδυναµία των τοπικών δηµοτικών αρχών να συντηρήσουν
τα σχολεία, µεγάλα ποσοστά σχολικής αποτυχίας, ένταση της ενδοσχολι-
κής βίας κ.α.)  και ήδη στην Βρετανία η κυβέρνηση αποφάσισε περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση αλλά και πληρωµή από τους φοιτητές µε δίδακτρα απαγο-
ρευτικά ακόµα και για τα µεσαία εισοδήµατα. Ας δούµε κάποια στοιχεία για
την λειτουργία των «αποκεντρωµένων» σχολείων στην ∆ανία: Το 2009 κατα-
τέθηκαν 25 αιτήσεις για άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων και για το
2010 65 αιτήσεις. Για το 2011 το 30% των δήµων έχει αποφασίσει αµετά-
κλητα το κλείσιµο συνολικά 126 δηµόσιων σχολείων λόγω περικοπών. Στις
µεγάλες πόλεις έχει αυξηθεί κατά 50% ο αριθµός µαθητών ανά τάξη. Οι
δήµοι και οι περιφέρειες είναι ασφυκτικά υποχρεωµένοι να δρουν όχι µόνο
µε γνώµονα τα οικονοµικά περιθώρια αλλά και την δεσµευτική λειτουργία
των κωδικών που αναστέλλουν οποιαδήποτε ευελιξία στην χρηµατοδότηση.
Κάπως έτσι φαντασιώνονται την «αποκέντρωση του συνόλου της εκπαίδευ-
σης» στην χώρα µας;
(Πηγή: Άρθρο του Πάνου Απέργη στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» 17/10/10)

ΜΥΘΟΣ… «Το Υπουργείο Παιδείας
απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό
δηµοσίων υπαλλήλων (περίπου 180-
190.000) από κάθε άλλο υπουργείο. (Πρό-
κειται ουσιαστικά για εκπαιδευτικούς
καθώς το σύνολο των υπαλλήλων στην
κεντρική υπηρεσία δεν υπερβαίνει τα
1.000 άτοµα). Παρά το µεγάλο αυτό
αριθµό εκπαιδευτικών (ο οποίος είναι δι-
πλάσιος κατά κεφαλήν απ’ ότι στην Φιν-
λανδία) κάθε χρόνο απαιτείται η πρόσ-
ληψη χιλιάδων ωροµισθίων εκπαιδευτικών
για να καλυφθούν τα κενά.» Απόσπασµα
από την Ετήσια Έκθεση για το 2010 της
Τράπεζας της Ελλάδας.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… Το Σωµατείο Εκπαι-
δευτικών της Φιλανδίας (OAJ Trade Union
of Education in Finland), το οποίο είναι το
µοναδικό σωµατείο όλων των εκπαιδευ-
τικών και έχει µέλη του το 95% των εκπαι-
δευτικών δηλαδή και στην πρωτοβάθµια
και την δευτεροβάθµια, αριθµεί 117.000
µέλη. Εάν αφαιρεθούν οι συνταξιούχοι
τότε οι εκπαιδευτικοί στην Φινλανδία είναι
περίπου 100.000. Οπότε:
ΕΛΛΑ∆Α Πληθυσµός:11.262.539
Εκπαιδευτικοί:180.000-190.000
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ Πληθυσµός:  5.325.115
Εκπαιδευτικοί:100.000 
Άρα µε απλά µαθηµατικά δεν βγαίνει ότι
κατά κεφαλήν στην Ελλάδα έχουµε διπλά-
σιους εκπαιδευτικούς. Και µε  τα «απλά

µαθηµατικά» δεν λαµβάνονται υπόψη και άλλες ιδιοµορφίες (π.χ.γεωγρα-
φικές) των 2 χωρών. 
(Πηγή: Άρθρο του Κώστα Θεριανού της 28/10/10 µε τίτλο: «Πόσοι είναι,
τελικά, οι εκπαιδευτικοί στην Φινλανδία;»)

ΜΥΘΟΣ… «Πρώτα ο µαθητής»… το πολυδιαφηµισµένο σλόγκαν του
Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… Πώς συνάδει το «πρώτα ο µαθητής» µε το κλείσιµο
σχολείων των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού, µε την υποτίµηση και
υποχρηµατοδότηση της ειδικής αγωγής, µε την εισήγηση από την
κυβέρνηση για το κλείσιµο των µουσικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών
σχολείων; Γίνεται να ισχύει το «πρώτα ο µαθητής» υποτιµώντας και
«διαγράφοντας» αυτές τις ιδιαίτερες οµάδες µαθητών;

Μύθοι και ...Πραγµατικότητες

4

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια υποτίµησης και απαξίωσης του δηµόσιου σχολείου στην Ελλάδα. Τονίζοντας τις υπαρκτές
αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος και στο όνοµα της απάλειψής τους κυριάρχησε η αντίληψη ότι όλο το σύστηµα του δηµόσιου σχολείου είναι κακό
και πρέπει να το γκρεµίσουµε. Γκρεµίζω όµως όταν έχω κάτι καλύτερο να βάλω στην θέση του παλιού, γιατί δεν σηµαίνει ότι κάθε «αλλαγή» είναι για το
«καλύτερο». Υπάρχουν και αλλαγές που οδήγησαν σε οπισθοδρόµηση. Βοµβαρδιζόµαστε καθηµερινά από έννοιες, φράσεις, λέξεις, παραδείγµατα που
υποτίθεται ότι στοχεύουν στην βελτίωση της παρεχόµενης δηµόσιας εκπαίδευσης. ∆ηµιουργήθηκαν λοιπόν κάποιοι «µύθοι» οι οποίοι έχουν διοχετευθεί στην
κοινωνία, η οποία οφείλει εκστατική να τους πιστέψει και να τους αποδεχτεί ως πανάκεια. Είναι όµως έτσι; Ας ανιχνεύσουµε την πραγµατικότητα για κάποι-
ους τέτοιους µύθους που κατά καιρούς ακούµε, έχοντας ως σταθερό άξονα ότι εµείς θέλουµε σίγουρα ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα στο πλαίσιο
όµως µιας παιδεία ενιαίας, δηµόσιας και δωρεάν για όλα τα παιδιά. 
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ΜΥΘΟΣ… Το «ψηφιακό σχολείο» η πανάκεια για την µόρφωση των παιδιών
την σύγχρονη εποχή. Για να επιτευχθεί το «ψηφιακό σχολείο» εισάγεται η
πληροφορική ως υποχρεωτικό µάθηµα από την α΄τάξη του δηµοτικού, εφο-
διάζονται µε διαδραστικούς πίνακες όλα τα γυµνάσια της χώρας για την
β΄τάξη τους.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ… Το ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα χρήσι-
µο εργαλείο είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός. Και εννοείται ότι οι γονείς θέ-
λουµε να εκπαιδευτούν τα παιδιά µας για να µάθουν να τον αξιοποιούν
ουσιαστικά. Το να αναγορεύεται όµως ως η πανάκεια για την µόρφωση των
παιδιών µπορεί να καταστεί και πολλαπλά επικίνδυνο. Ας λάβουµε υπόψη
µας κάποια δεδοµένα: 

1ον οι συνεχείς νουθεσίες των ειδικών προς τους γονείς να µην αφήνουµε
τα παιδιά µας στον Η/Υ γιατί είναι επικίνδυνος για το σώµα τους, τα µάτια
τους, την ψυχή τους σε συνδυασµό µε την αλµατώδη αύξηση κρουσµάτων
εθισµού (το αντίστοιχο τµήµα του Νοσοκοµείου Παίδων Αγία Σοφία τι λέει
άραγε γι’ αυτήν την θεοποίηση του εργαλείου;)

2ον Πολλοί, πλέον, καθηγητές Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ (την πρώτη χώρα
που «θεοποίησε το εργαλείο») απαγορεύουν την χρήση λαπτοπ στα αµφι-
θέατρα γιατί αποσπάται η προσοχή των φοιτητών. Και αν αποσπάται η προ-
σοχή των φοιτητών καταλαβαίνεται τι γίνεται µε την προσοχή µαθητών.
Έχουν αρχίσει δε πολλοί ακαδηµαIκοί να είναι επιφυλακτικοί για το πόσο
βοηθά το σερφάρισµα στον κυκεώνα της πληροφόρησης για να συγκρο-
τηθούν σκέψεις, ιδέες και προσωπικότητες. (πηγές: εφηµ. «ΤΑ ΝΕΑ»
11.3.2010, εφηµ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 2.10.10)

3ον Την σχολική χρονιά 2009-2010 κατασπαταλήθηκαν χιλιάδες ευρώ από
πρόγραµµα µέσω ΕΣΠΑ για την παροχή λαπτοπ στους µαθητές της α΄ τάξης
γυµνασίου. Επειδή στα λαπτοπ αυτά δεν «φορτώθηκαν» τα απαραίτητα λει-
τουργικά προγράµµατα, επειδή ελάχιστοι καθηγητές είχαν εκπαιδευτεί
στην αξιοποίησή τους, επειδή ο χρήσιµος διδακτικός χρόνος είναι πολύ
συγκεκριµένος και όχι απεριόριστος, τα λαπτοπ ουδόλως αξιοποιήθηκαν
την περσινή χρονιά. Έµειναν στα χέρια των 12χρονων µαθητών για να
«κατεβάζουν» ότι θέλουν (π.χ.το περιβόητο dvd της Τζούλιας) µιας και
«ήταν δικά τους» και µπορούσαν εύκολα να τα χρησιµοποιούν χωρίς τον
γονικό έλεγχο. Τώρα, επειδή δεν αξιοποιήθηκαν, οι ελεγκτές του ΕΣΠΑ
ζητάνε επιστροφή των αντίστοιχων χρηµάτων από το υπουργείο παιδείας
(σύµφωνα µε δήλωση της υπουργού). Οι µόνοι σίγουρα κερδισµένοι ήταν οι
εταιρείες που «πούλησαν» στο Υπουργείο Παιδείας τα λαπτοπ και οι οποίες
φυσικά και δεν θα επιστρέψουν τα χρήµατα στο Υπουργείο Παιδείας.

4ον Από τις πρώτες εξαγγελίες της Υπουργού ήταν ότι από Σεπτέµβριο του
2010 όλα τα σχολεία θα εφοδιαστούν µε διαδραστικούς πίνακες. Ως παρά-
δειγµα µάλιστα αξιοποιήθηκε και το 2ο δηµοτικό Αγίας Παρασκευής (αυτό
που δεν έχει τουαλέτες…) το οποίο είχε εφοδιαστεί µε κάποιους διαδρα-
στικούς πίνακες από δωρεές που εξασφάλισαν κάποιοι γονείς. Στην πορεία
«ξεχάσαµε» τους διαδραστικούς πίνακες για όλους και ακολουθείται διαδι-
κασία µέσω σχολικών επιτροπών για τον εφοδιασµό διαδραστικών πινάκων
για την β΄τάξη όλων των γυµνασίων. Η πληρωµή καλύπτεται από κάποια
«δράση» µέσω ΕΣΠΑ. ∆εδοµένου ότι οι καθηγητές ουδόλως εκπαιδεύτηκαν
για την χρήση τους οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι θα επαναληφθεί η
ιστορία µε τα λαπτοπ.

5ον Και ενώ ακούγονται όλα αυτά για το ψηφιακό σχολείο παράλληλα
«ακούγεται» ότι θα καταργηθεί η πληροφορική ως µάθηµα στο Λύκειο. Τότε
δηλαδή που τα παιδιά είναι πιο ώριµα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ως
µέσον, τότε που έχουν περισσότερες πιθανότητες να µάθουν να ξεχωρίζουν
την πληροφορία από την γνώση, τότε καταργείται η  πληροφορική. Παρά-
λογο; ∆εν απαντά! Άρα, λογικό.

Γιατί υπερασπιζόµαστε το ενιαίο, δηµόσιο και 
δωρεάν για όλα τα παιδιά σχολείο;

Από καθαρό συµφέρον. Γιατί τα δικά µας παιδιά πάνε σ’ αυτό το σχολείο
από το προνήπιο. Γιατί εξ ανάγκης ή και εξ επιλογής γράψαµε τα παιδιά µας
στο δηµόσιο σχολείο της γειτονιάς µας και επειδή αγαπάµε τα παιδιά µας
προσπαθούµε να το κάνουµε καλύτερο. Γιατί τα παιδιά µας που παρακο-
λουθούν το ελληνικό πρόγραµµα σπουδών θα οδηγηθούν στο ελληνικό
πανεπιστήµιο, το οποίο το θέλουµε δωρεάν για να µπορέσουν να σπουδά-
σουν τα παιδιά µας. Γιατί τα παιδιά µας δεν πάνε σε ιδιωτικό σχολείο για να
παρακολουθήσουν το πρόγραµµα Ι.Β. (Ιντερνάσιολ Μπακαλορεά) του
οποίου τα µαθήµατα γίνονται µόνο στα Αγγλικά και το δίπλωµά του αποτε-
λεί ένα διαβατήριο εγγραφής στα περισσότερα και καλύτερα πανεπιστήµια
του κόσµου, όχι όµως και για τα ελληνικά πανεπιστήµια. Εµείς λοιπόν που
εξ ανάγκης ή εξ επιλογής στέλνουµε τα παιδιά µας στο δηµόσιο σχολείο, το
υπερασπιζόµαστε γιατί απ’ αυτό θα καθοριστεί το µέλλον και των δικών µας
παιδιών. Αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σε πρόγραµµα Ι.Β.
πώς «δένουν» το µέλλον των παιδιών µας µε το «µέλλον» των δικών τους
των παιδιών; Γιατί αποφασίζουν για τα παιδιά µας έχοντας εξασφαλίσει ότι
το δικό τους το παιδί δεν επηρεάζεται απ’ όποια «αλλαγή» θα εφαρµόσουν;
Και πώς «πονάνε» το δηµόσιο σχολείο, όταν για το δικό τους το παιδί δεν
το εµπιστεύονται; Εµείς, υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο σχολείο γιατί δεν
θέλουµε να καταντήσει ένα σχολείο στο οποίο οι εκάστοτε κυβερνώντες
που διαµορφώνουν το εκπαιδευτικό σύστηµα “και ξέρουν να επιλέγουν”δεν
θα έστελναν ποτέ τα παιδά τους. Το υπερασπιζόµαστε γιατί δεν θέλουµε
ένα υποβαθµισµένο σχολείο “για τα παιδιά των άλλων” αλλά ένα σχολείο
για όλα τα παιδιά.

∆ιαβάστε για περισσότερη ενηµέρωση…

# Άρθρο της Ντίνας ∆ασκαλοπούλου στο «ΕΨΙΛΟΝ» της «Κυριακάτικης
Ελευθεροτυπίας» της 21.11.10 µε τίτλο: «Η νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµι-
ση. Καλού-κακού, φορέστε το κράνος σας».
# Το δισέλιδο της Ελληνικής έκδοσης της Le monde diplomatique No664,
14/11/2010 µε τίτλο: «Οι δεξιότητες απειλούν τη γνώση στην Ε.Ε.» 

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αρχές Οκτωβρίου 2010 «άνοιξε» συζήτηση για το Νέο Λύκειο όπως το
ονόµασε το Υπουργείο Παιδείας. Το αρχικό σχέδιο ανέφερε ως
υποχρεωτικά µαθήµατα τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία (4+2
ώρες διδασκαλίας), τα Αγγλικά (3 ώρες) και τη Φυσική Αγωγή (3 ώρες).
Πέραν των 12 συνολικά ωρών εβδοµαδιαίως για τα υποχρεωτικά
µαθήµατα, θα ορίζονταν και 6 οµάδες γνωστικών αντικειµένων ως
µαθήµατα επιλογής. Το αρχικό αυτό σχέδιο συνάντησε πολλές
αντιδράσεις γιατί οδηγούσε στην απόλυτη εξειδίκευση από την α΄τάξη
λυκείου και καθιστούσε το λύκειο  ένα προπαρασκευαστικό κέντρο. Έτσι,
προς το παρόν, εξακολουθεί να σχεδιάζεται και να µελετάται αλλά δεν
έχει υποβληθεί ολοκληρωµένη πρόταση προς συζήτηση. Το Υπουργείο
Παιδείας στις 15/11/10 ανέθεσε στην εταιρεία GPO-ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.  την “∆ιεξαγωγή έρευνας Κοινής Γνώµης επί
ζητηµάτων Λυκείου-Λυκειακής Εκπαίδευσης» έναντι του ποσού των
50.922 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.
∆ηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ τα προβλήµατα της
λυκειακής εκπαίδευσης, ∆ΕΝ ΡΩΤΑ τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους µαθητές, αλλά αναθέτει σε εταιρεία ερευνών να ρωτήσει την
κοινή γνώµη την άποψή της για το Λύκειο. Λέµε λοιπόν στο Υπουργείο
ότι σίγουρα το αποτέλεσµα της έρευνας θα είναι ότι η κατάσταση στο
λύκειο δεν πάει άλλο και απαιτείται αλλαγή. Μόνο που σίγουρα σ’ αυτήν
την έρευνα δεν θα µπορούν να υποβληθούν και προτάσεις. Έτσι, η όποια
«αλλαγή» αποφασιστεί από το Υπουργείο (κατ’ απαίτηση µάλιστα της
κοινής γνώµης) θα εµφανιστεί και σαν µονόδροµος, ως η µόνη λύση για
τα προβλήµατα της λυκειακής εκπαίδευσης. Εµείς, απλώς σηµειώνουµε
ότι η λέξη «αλλαγή» δεν είναι και ταυτόσηµη µε τις λέξεις «πρόοδος και
βελτίωση». Και φυσικά, θα καταθέσουµε για άλλη µια φορά τις προτάσεις
µας για την όποια πρόταση καταθέσει το Υπουργείο. Και ας µην είµαστε
µέσα στο δείγµα της έρευνας που θα διεξαχθεί. 

Τι θα γίνει µε την πληρωµή από τους γονείς 
των ξενόγλωσσων βιβλίων 

στο Γυµνάσιο και το Λύκειο;

Ζητάµε από το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει την αγορά των ξενό-
γλωσσων βιβλίων µέσω Σχολικών Επιτροπών µε επιχορήγηση από το
Υπουργείο Παιδείας, όσο διαρκεί το σύστηµα επιλογής των ξενόγλωσ-
σων βιβλίων από εγκεκριµένες σειρές εκδοτικών οίκων. Πότε επιτέλους
θα λυθεί το θέµα και δεν θα υποχρεωνόµαστε να πληρώνουµε για τα βι-
βλία των Αγγλικών στο Λύκειο και τώρα για τα βιβλία των Ιταλικών και
Ισπανικών στο Γυµνάσιο; Είναι ή δεν είναι συνταγµατική υποχρέωση της
πολιτείας η παροχή δωρεάν εκπαίδευσης στα παιδιά των δηµοσίων σχο-
λείων; 
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Τον Μάιο του 2010 ανακοινώθηκε το «ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα» µε εφαρµογή σε 800 ολοήµερα σχολεία σ’ όλη την Ελλάδα
από τον Σεπτέµβριο του 2010. Για την Αγία Παρασκευή το πρόγραµµα
εφαρµόζεται σε 7 από τα 11 δηµοτικά σχολεία της πόλης. Από την πα-
ρουσίαση του προγράµµατος τον Μάιο, οι γονείς διατυπώσαµε τις ενστά-
σεις και την αγωνία µας για το αποτέλεσµα που αυτό το υποχρεωτικό πεί-
ραµα θα είχε στα παιδιά µας. Η εφαρµογή του προγράµµατος, δυστυχώς,
δεν µας διέψευσε. Και λέµε δυστυχώς, γιατί το πρόγραµµα το υφίστανται
τα παιδιά µας και η αγωνία µας εντείνεται για τα αποτελέσµατά του.
Το Υπουργείο αναφέρεται στο πρόγραµµα ως τα «800 ολοήµερα». Εµείς,
προτιµούµε να µιλάµε για τα περίπου 200.000 παιδιά που αφορά και για τις
περίπου 150.000 οικογένειες που βιώνουν φέτος την εφαρµογή αυτού του
προγράµµατος. Τα αντίστοιχα νούµερα για την Αγία Παρασκευή είναι
1.750 παιδιά και περίπου 1.200 οικογένειες. 
Το Υπουργείο χαρακτηρίζει  το πρόγραµµα ως «ολοήµερο» και ισχυρίζεται
ότι καλύπτει την κοινωνική ανάγκη των εργαζόµενων γονιών. Ας δούµε πως
εφαρµόζεται το πρόγραµµα στην πράξη και κατά πόσο καλύπτει την κοι-
νωνική ανάγκη των εργαζόµενων γονιών.
*Στην πρωινή ζώνη 07:15-08:15 η συµµετοχή των παιδιών είναι προαιρετι-
κή. Αν όµως δηλώσουν συµµετοχή τότε οφείλουν µε αυστηρότητα να είναι
στο σχολείο το αργότερο 07:15πµ γιατί αλλιώς οι πόρτες κλείνουν και επει-
δή είναι ώρα προετοιµασίας(!!!) δεν
µπορεί να διακόπτεται µε την σποραδι-
κή προσέλευση των παιδιών. Οι ιθύνο-
ντες νόες του Υπουργείου ξεχνούν ότι
το πρόγραµµα αφορά παιδιά κυρίως 6-
9 ετών (τα µεγαλύτερα µπορούν να
πάνε στο σχολείο και µόνα τους στην
ώρα της προσευχής), αφορά γονείς
εργαζόµενους που για να είναι στο σχο-
λείο 07:00πµ πρέπει να ξυπνήσουν τα
παιδιά τους στις 06:00πµ, να ετοιµά-
σουν τα παιδιά τους για το σχολείο και
να ετοιµαστούν και οι ίδιοι για να πάνε
στην δουλειά τους. Φανταστείτε την
ψυχρολουσία της ταλαίπωρης µάνας,
που αφού έχει αντιµετωπίσει όλη αυτήν
την πρωινή λαίλαπα της προετοιµασίας,
φτάνει στο σχολείο 07:20πµ  και βρίσκει
τις πόρτες κλειστές και τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό ή να την επιπλήττει που
καθυστέρησε και «να της κάνει χάρη»
να παραλάβει το παιδί της  είτε, τηρώντας τις αντίστοιχες εγκυκλίους, να
µην ανοίγει καν την πόρτα! Αλήθεια, όλοι αυτοί οι «υπεύθυνοι» που διαµόρ-
φωσαν το πρόγραµµα, έχουν άραγε βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις;
*Αφού λοιπόν το παιδί φτάνει στο σχολείο στις 07:15 το αργότερο, τότε θα
«προετοιµαστεί» για τα µαθήµατα!!! Ας µεταφέρει κάποιος στους «υπεύθυ-
νους» ότι συνήθως  τα παιδιά αγουροξυπνηµένα γέρνουν στα θρανία τα
κεφαλάκια τους και ξεκουράζονται από την πρωινή προετοιµασία για να
φτάσουν στο σχολείο. Πόσο περισσότερο µπορούµε να «τιµωρήσουµε» τα
παιδιά επειδή οι γονείς τους είναι τυχεροί και δεν είναι άνεργοι; 
*Το υποχρεωτικό πρόγραµµα για όλα τα παιδιά του σχολείου είναι από
τις 08:15πµ έως τις 14:00 το µεσηµέρι. Ένα υποχρεωτικό πρόγραµµα µε
εναλλαγή 5-6 εκπαιδευτικών γεγονός που «διαλύει» την όποια επαφή µπο-
ρεί να δηµιουργήσει ένα µικρό παιδί µε το δάσκαλο ή την δασκάλα του. Ένα
υποχρεωτικό πρόγραµµα που προκειµένου να διαµορφωθεί απαιτείται να
λυθεί ένα σύνθετο σταυρόλεξο και που προκειµένου να συνδυαστούν οι
ώρες των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων έχουµε παραδείγµατα που
τα παιδιά έχουν: 1η ώρα γλώσσα, 2η ώρα γυµναστική, 3η ώρα πληροφορι-
κή, 4η ώρα γλώσσα (η συνέχεια της 1ης ώρας µε τα παιδιά όµως απο-
συντονισµένα), 5η ώρα µαθηµατικά, 6η ώρα µουσική, 7η ώρα ιστορία. Ειδι-
κά η 7η ώρα στην οποία τα παιδιά είναι ήδη εξουθενωµένα είναι µια ώρα
«άχρηστη» που προσδίδει στα παιδιά υπερένταση και κούραση. Και φτάνει,
επιτέλους!!!, η ώρα της αποχώρησης για κάποια παιδιά. Οι γονείς παρα-
λαµβάνουν τα παιδιά τους στις 14:00 ήδη κουρασµένα και αρκετά από αυτά
σε µεγάλη υπερένταση.
*Υπάρχει όµως και µεγάλος αριθµός παιδιών που παραµένει στο σχολείο
µέχρι και τις 17:00 (µε δυνατότητα αποχώρησης και ενδιάµεσα). Αυτές οι
επιπλέον ώρες λύνουν το σηµαντικότατο πρόβληµα της φύλαξης των παι-
διών για τους εργαζόµενους γονείς.  ∆εν λύνουν όµως το πρόβληµα της
µελέτης των παιδιών, γιατί στο νέο αναµορφωµένο πρόγραµµα η µελέτη
δεν περιλαµβάνεται. Έτσι οι κουρασµένοι από την δουλειά τους γονείς θα
παραλάβουν τα εξουθενωµένα παιδιά τους και θα πρέπει να πάνε σπίτι για
να µεριµνήσουν για την µελέτη τους. ∆ιότι φυσικά το σλόγκαν «η τσάντα
µένει στο σχολείο» ήταν πολύ έξυπνο επικοινωνιακά που ακουγόταν την
περυσινή χρονιά! Στην πράξη η τσάντα εξακολουθεί να πηγαίνει σπίτι φορ-
τωµένη σε πιο κουρασµένους ώµους. 
Πιστεύουµε ότι το ολοήµερο µπορεί να λειτουργεί σε προαιρετική βάση
µέχρι τις 17:00 µε εναλλακτικές ώρες αναχώρησης των παιδιών,  εξασ-

φαλίζοντας τις απαραίτητες ώρες µελέτης ώστε τα παιδιά πράγµατι να
αφήνουν την τσάντα στο σχολείο.
Θα µας πείτε βέβαια, ότι το ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµ-
µα προσφέρει πολλά επιπλέον γνωστικά αντικείµενα. Συγκεκριµένα:
-11 διδακτικά αντικείµενα για τις α΄ και β’ τάξεις (παιδιά 6-8 ετών)
-13 διδακτικά αντικείµενα για τις γ΄και δ΄τάξεις (παιδιά 8- 10 ετών)
-15 διδακτικά αντικείµενα για τις ε΄και στ΄τάξεις (παιδιά 10-12 ετών). 
Τόση µόρφωση πως θα την αντέξουν τα παιδιά µας!
Μέσα σ’ αυτά τα γνωστικά αντικείµενα περιλαµβάνονται :
-η υποχρεωτική εκµάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών από την α΄τάξη (6
χρονών!) Όταν οι επιστήµονες επισηµαίνουν συνεχώς τις αρνητικές συνέ-
πειες στην υγεία των παιδιών, όταν βοµβαρδιζόµαστε για τις ευθύνες των
γονέων για τις ώρες που περνούν τα παιδιά µας µπροστά στον υπολογιστή,
το Υπουργείο Παιδείας επισηµοποιεί την «θεοποίηση» του εργαλείου. Ας
ληφθεί δε υπόψη ότι σε µελέτες του ΟΟΣΑ τα ελληνόπουλα βρίσκονται σε
υψηλότατη θέση ως προς τις γνώσεις τους επί των Η/Υ ενώ σε πολύ χα-
µηλές θέσεις σε γνώσεις βασικές (γλώσσα, µαθηµατικά, φυσική, ιστορία).
-η υποχρεωτική εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας από την α΄ τάξη (6
χρονών). Όταν τα παιδιά ακόµα δεν έχουν µάθει να µιλούν ολοκληρωµένα
και να γράφουν στην Ελληνική γλώσσα, η εισαγωγή των Αγγλικών τα µπερ-
δεύει και οδηγεί σε σοβαρά προβλήµατα εκµάθησης όχι µόνο της αγγλικής

αλλά και της ελληνικής γλώσσας. Το
µόνο άµεσο αποτέλεσµα της εισαγω-
γής της Αγγλικής γλώσσας από την
πρώτη δηµοτικού είναι να οδηγηθούν οι
γονείς νωρίτερα στα ιδιωτικά φροντι-
στήρια (όπως συνέβη όταν εισήχθη και
η β΄ξένη γλώσσα από την πέµπτη τάξη).
Ισχυριζόµαστε δε ότι η υπερπληθώρα
πληροφοριών (και όχι γνώσεων) που
φορτώνονται τα παιδιά µας σε
συνδυασµό µε την συνεχή εναλλαγή
εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων
θα οδηγήσει σε περαιτέρω δυσκολίες
στην προσαρµογή των παιδιών µας,
στην συγκρότηση και στην εκπαίδευ-
σή τους να προσεγγίζουν την γνώση
και να ελκύονται απ’ αυτή. Φοβούµα-
στε δε ότι πολύ σύντοµα θα παρου-
σιαστεί περαιτέρω αύξηση των φαινο-
µένων της ελλειπούς συγκέντρωσης
της προσοχής και της υπερκινητικό-

τητας των παιδιών.
Το «ενιαίο αναµορφωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα» εφαρµόζεται ήδη από
την φετινή χρονιά. Προκειµένου δε να έχει επιτυχία το Υπουργείο Παιδείας
και η Κυβέρνηση «προνόησε» ώστε τα 800 σχολεία στα οποία εφαρµόζεται
να πληρούν όλες τις απαραίτητες προQποθέσεις. ∆ηλαδή, να διαθέτουν
τραπεζαρίες για να τρώνε τα παιδιά που παραµένουν µετά τις 14:00, να
διαθέτουν κλειστά γυµναστήρια για να µην χάνουν την επαυξηµένη γυµνα-
στική όταν βρέχει, χιονίζει ή έχει καύσωνα, να έχουν βιβλιοθήκες που να
αξιοποιούνται στην υποχρεωτική ώρα της φιλαναγνωσίας, να έχουν θεα-
τρική σκηνή για να διδάσκονται τα παιδιά την υποχρεωτική θεατρική αγωγή,
να έχουν αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διδάσκονται την
υποχρεωτική πληροφορική (α!, συγγνώµη, προνόησε το Υπουργείο για 10
λαπτοπ ανά σχολική µονάδα, η οποία φιλοξενεί κατά µέσο όρο 250 παιδιά),
να έχουν µουσικά όργανα για την υποχρεωτική ώρα της µουσικής, να επι-
διορθωθούν οι αύλειοι χώροι ώστε τα παιδιά στα διαλείµµατα να µπορούν
να παίζουν χωρίς να σπάνε χέρια, πόδια, κεφάλια, να έχουν επαρκείς αί-
θουσες για τον αριθµό των παιδιών (3ο δηµοτικό στεγάζεται σε κτήριο της
δεκαετίας του ΄70 που προορίζεται για 12θέσιο και λειτουργεί µε 16 τµήµα-
τα αξιοποιώντας κάθε πιθανό χώρο, το 2ο δηµοτικό λειτουργεί µε 13 τµή-
µατα, ελλειπείς τουαλέτες για τα αγόρια και µε εξαιρετικά µικρόν αύλειο
χώρο, οι αυλές των 1ου και 6ου δηµοτικού «πληρούν τις προQποθέσεις  για
το παιχνίδι της γλίστρας» µε εξασφαλισµένη την επιτυχία σε  κατάγµατα).
Και αφού το Υπουργείο Παιδείας προνόησε για τις απαραίτητες κτηριακές
εγκαταστάσεις και έστειλε τα αντίστοιχα κονδύλια για τις επισκευές των
σχολείων !!! έδωσε και µια γενναία αύξηση για τις λειτουργικές δαπάνες
των σχολείων. ∆ιότι σκέφτηκαν ότι τώρα που περισσότερα παιδιά θα µένουν
περισσότερες ώρες στο σχολείο µε περισσότερα γνωστικά αντικείµενα τότε
θα χρειαστούν περισσότερο ηλεκτρικό ρεύµα, περισσότερο νερό, περισσό-
τερο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, περισσότερα είδη καθαριότητας, περισσό-
τερη γραφική ύλη κλπ.  Και έτσι έδωσε «αύξηση» µείον  -50% στις λειτουρ-
γικές δαπάνες!!!  Επιπλέον, έστειλε κι άλλες καθαρίστριες για να διατη-
ρούνται τα σχολεία καθαρά καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης τους από τα
παιδιά µας, έστειλε τραπεζοκόµους, βιβλιοθηκονόµους, νοσοκόµους και
ψυχολόγους και άλλες πολλές ειδικότητες στήριξης του νέου ενιαίου ανα-
µορφωµένου προγράµµατος!!! 
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Αγαπητοί όποιοι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης
,έλεος! 
Το 1999 αποφασίστηκαν τα νέα βιβλία τα οποία άρχισαν να διδάσκονται το
2004. Από τότε οι γονείς φωνάζαµε για την χαµηλή ποιότητά τους, για την
αντιεπιστηµονική τους θεώρηση, για την διάλυση της συγκροτηµένης
γνώσης για τα παιδιά µας.
Το 2010 αποφασίστηκε το ενιαίο αναµορφωµένο πρόγραµµα που κατακερ-
µατίζει επιπλέον την γνώση, εντατικοποιεί τους ρυθµούς ζωής των παιδιών
µας, διαλύει την συγκρότησή τους  και δεν σέβεται την παιδικότητά τους. 
Πώς νοµίζετε ότι νοµιµοποιήστε για το διαρκές αυτό έγκληµα απέναντι στα
παιδιά µας, στο κοινωνικό αγαθό της δηµόσιας παιδείας και εν τέλει στη
χώρα;
Ποιος σας είπε ότι εµείς που βιώνουµε καθηµερινά την παρεχόµενη
εκπαίδευση στο δηµόσιο σχολείο «θαµπωνόµαστε» από τα κατά καιρούς
επικοινωνιακά σλόγκαν που µας βοµβαρδίζετε: «Η τσάντα µένει στο σχο-
λείο», « Πρώτα ο µαθητής», «Πράσινο σχολείο», «Ψηφιακό σχολείο», «Νέο
σχολείο» και πάει λέγοντας και κλαίγοντας;
Πότε θα καταλάβετε ότι ή θα πάρετε τα απαραίτητα µέτρα για την στήριξη
της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας για όλα τα παιδιά είτε θα γραφτείτε στην
ιστορία σαν αυτοί που διέλυσαν το δηµόσιο σχολείο και κατ’ επέκταση
οδήγησαν στην αµορφωσιά ολόκληρες γενιές και στην ουσιαστική υποβάθ-
µιση την χώρα;
Με ποιους άλλους τρόπους πρέπει να σας πούµε «σταµατήστε!»  για να
εισακουστούµε; 
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Το Κίνηµα Γονέων εχει Ιστορία και Συνέχεια

Την τελευταία µέρα του Μαθητικού Φεστιβάλ, τον Μάιο του 2010, το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γονέων αφιέρωσε λίγα λόγια σ’ ένα στέ-
λεχος του γονεIκού κινήµατος στην πόλη µας το οποίο ολοκλήρωσε την
θητεία του στους Συλλόγους Γονέων και στην Ένωση Γονέων. Το µόνο
σίγουρο για όλους εµάς που δρούµε µέσα από το γονεIκό κίνηµα είναι ότι,
την στιγµή που τα παιδιά µας τελειώνουν το σχολείο, παύει η δράση µας
µέσα απ’ αυτό το κίνηµα. Αυτό το κοµβικό σηµείο έφτασε τον Ιούνιο του
2010 για την Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, την
Σούλα Θεοδώρου-Χλύκα. Εξ άλλου, η τελευταία µέρα του Μαθητικού
Φεστιβάλ ήταν η πλέον αρµόζουσα µιας και το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν θα
υπήρχε σαν διοργάνωση εάν η Σούλα πριν 7 µε 8 χρόνια δεν το πρότεινε
στο τότε ∆.Σ. της Ένωσης. Η Σούλα που το οραµατίστηκε και µας ενέπνευ-
σε για να το διεκδικήσουµε και να το στηρίξουµε.
Σούλα µας σ’ ευχαριστούµε. Για την συνθετική και αγωνιστική σκέψη και
συµπεριφορά σου που συνέβαλε στην έντονη και αποδοτική δράση του
∆.Σ. µας και όλων των Συλλόγων µελών µας.
Σούλα µας, εµείς θα συνεχίσουµε και ξέρουµε ότι θα σε έχουµε δίπλα µας
γιατί έχεις πονέσει πολύ τα θέµατα των σχολείων και της παιδείας.
Είµαστε σίγουροι ότι ποτέ δεν θα υποστείλεις την σηµαία της αγωνιστικό-
τητάς σου, δεν θα σταµατήσεις να σκέφτεσαι, να προβληµατίζεσαι και να
διαλέγεσαι. Άνθρωποι που έχουν µάθει να δρουν, να διεκδικούν και να
αγωνίζονται δεν πάνε εύκολα στον καναπέ τους. Βρίσκουν άλλους δρό-
µους αγώνα και δράσης. Και είµαστε σίγουροι ότι όποιο δρόµο αγώνα και
να ακολουθήσεις πάντα µέσα σου θα γίνεται ένα κλικ όταν θα ακούς για
σχολεία και για παιδιά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γονέων

Το παρόν τεύχος…
…είναι ολιγοσέλιδο, λόγω έλλειψης χρηµάτων
…προσπαθεί ν’ απαντήσει στα «γιατί» που σηµατοδοτούν την δράση µας 
…καταθέτει συνοπτικά τις προτάσεις, τις ενστάσεις και τις διεκδικήσεις
µας.
Ο «βοµβαρδισµός» των καταστάσεων που αντιµετωπίζουµε µας επέβαλε
αυτή τη µορφή.
Ζητάµε συγγνώµη από όλους τους Συλλόγους Γονέων γιατί δεν µπορέσαµε
να «φιλοξενήσουµε» την πλούσια ύλη που τόσα χρόνια µάς προσέφεραν. 
Ελπίζουµε, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να επανέλθουµε µε νέο φύλλο-
αντάξιο της δράσης των Συλλόγων Γονέων- µέσα στην τρέχουσα σχολική
χρονιά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

…όπου οι ζωές µας συναντάνε, τις βασικές µας τις αρχές…

Όσο περισσότερο δυσκολεύουν οι καταστάσεις σε κοινωνικό, οικονοµικό
και πολιτικό επίπεδο τόσο περισσότερο αναγκάζεσαι, προκειµένου να
θέσεις προτεραιότητες, να καταφύγεις στα «απλά» και «αρχέγονα». Ίσως
γιατί χρειάζεται πριν αποφασίσεις για το οτιδήποτε να ξεκαθαρίσεις την
σκέψη σου και να προβάλεις τις πραγµατικές προτεραιότητές σου. Ίσως
γιατί στις δύσκολες καταστάσεις απαιτείται να ανατρέξεις στις «βασικές
σου τις αρχές» που λέει και το τραγούδι. 
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν κι εµείς από το «Α». Όπου Α=οι βασικές ανάγκες
του ανθρώπου, δηλαδή, η τροφή, η υγεία, η στέγη, η παιδεία και η ελευ-
θερία. Προαιώνιος ο αγώνας του ανθρώπου για την κάλυψη αυτών των
αναγκών. Μιλάµε για το «ζην»(τροφή, υγεία, στέγη) και το «ευ ζην»(παιδεία,
ελευθερία). Από εδώ πήγασαν τα ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά και οι αν-
θρώπινες υποχρεώσεις. Από την αρχή της παρουσίας του στη γη ο άνθρω-
πος γι’ αυτά πάλευε. Ας αναλογιστούµε τις ατοµικές προσπάθειες αλλά και
τους κοινωνικούς αγώνες των προηγούµενων από εµάς γενεών για να εξα-
σφαλίσουν αυτά ακριβώς τα αγαθά. Ας αναλογιστούµε το πιο πρόσφατο
ιστορικά σύνθηµα «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία».  Και φτάσαµε µέσα απ’ όλη
την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας να κατακτήσουµε ως κοινωνία
πολιτών κάποια αγαθά. Τουλάχιστον στον «δυτικό» κόσµο (Ευρώπη και
Βόρεια Αµερική) είχαµε φτάσει µερικώς σ’ ένα σηµείο αξιοπρεπούς διαβί-
ωσης (τροφή,στέγη)- δηµόσιας υγείας και παιδείας και ελευθερίας της
σκέψης και της βούλησης. Και αντί τον 21ο αιώνα να αγωνιστούµε ως παγκ-
όσµια κοινωνία για την κάλυψη αυτών των αναγκών και για τον υπόλοιπο
κόσµο που λιµοκτονούσε, ήταν άστεγος, µε υψηλά ποσοστά αναλφαβητι-
σµού και µε σοβαρές ανελευθερίες κάθε µορφής, εµείς, στην Βόρεια Αµε-
ρική και στην Ευρώπη, αντιµετωπίζουµε µια πρωτοφανή επίθεση ώστε να
χάσουµε ακόµα και αυτά που είχαµε εξασφαλίσει. Αγωνιούµε όλοι µας γι’
αυτά που µέχρι πρότινος θεωρούσαµε εξασφαλισµένα: την δουλειά µας,
το σπίτι µας, την δηµόσια υγεία και την δηµόσια παιδεία. Θεωρούµε ότι
δεν κινδυνεύει η ελευθερία µας. Ας προσπαθήσουµε να διαφυλάξουµε
κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς την ελευθερία της σκέψης µας και ας προ-
σπαθούµε µε αυτήν οδηγό να επιλέγουµε τις προτεραιότητές µας, για το
τι και πώς θα αγωνιστούµε, σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο. 
Στο γκρίζο σκηνικό που µας ζωγράφισαν ας αντιτάξουµε τα χρώµατα της
ελπίδας και του πάθους για να παίρνουµε δύναµη και να αγωνιζόµαστε για
την κάλυψη των βασικών µας αναγκών. Ας υπερασπιστούµε την δηµόσια
παιδεία µε το ίδιο πάθος που θα υπερασπιστούµε την αξιοπρεπώς αµοιβό-
µενη εργασία µας. Ας προτάξουµε το µέλλον των παιδιών µας (και τελικά
της χώρας) και ας παλέψουµε γι’ αυτό. ∆εν µας άφησαν άλλο δρόµο. Και
είναι θέµα προσωπικής αξιοπρέπειας, τιµής προς τις προηγούµενες γενιές
και σεβασµού προς τα παιδιά µας. Για να µπορούµε να τα κοιτάµε στα
µάτια.                           

Αύρα Μπασακίδου-Καράµπελα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 23.11.2010
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγ.Παρασκευής καταγγέλλει στην δηµοκρατι-
κή κοινωνία της πόλης µας τους άγνωστους πολιτικούς αλήτες που  «κατέ-
βασαν» και κατέστρεψαν το Σαββατοκύριακο 20-21/11  8 πανώ µε τα οποία
το γονεIκό κίνηµα της πόλης µας διεκδικεί αύξηση των δαπανών για την
παιδεία. Τα πανώ ήταν αναρτηµένα στους κεντρικούς δρόµους της πόλης
(Αγίου Ιωάννου, Νεαπόλεως, Ελ.Βενιζέλου, ∆ερβενακίων) καθώς και στα
κάγκελα των σχολείων  1ο δηµοτικό, 1ο Λύκειο, 2ο Γυµνάσιο, 3ο Γυµνάσιο.
Επειδή «η σιωπή γεννά σκοτάδι και το σκοτάδι φαντάσµατα» καλούµε τους
πολιτικούς φορείς, τις δηµοτικές παρατάξεις, την εκπαιδευτική κοινότητα,
τους γονείς, τους µαθητές και τους κατοίκους της πόλης, όλους όσοι
πιστεύουν στη δηµόσια παιδεία, στην ελευθερία έκφρασης και στην δηµο-
κρατία να καταδικάσουν την ενέργεια αυτή και να διασφαλίσουν από κοι-
νού την δηµοκρατία και την δηµόσια παιδεία στην πόλη.
Εµείς δηλώνουµε ότι τέτοιες ενέργειες δεν µας φοβίζουν, δεν υποστέλ-
λουµε τη σηµαία µας και συνεχίζουµε να διεκδικούµε στο φως της ηµέρας.
Και επαναλαµβάνουµε ότι αναφέραµε στα πανώ µας:

κ. Πρωθυπουργέ, 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ
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