Γθ μένμοξ ηςκ μειώκ ημο Δ ηεξ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΓΩΝ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Ο Πνόεδνμξ Δ.ΔΙΟΪΛΗ
Καιςζμνίδμομε ημοξ γμκημύξ, ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ, ημοξ μαζεηέξ θαη ζομμεηέπμοκ ζηε ζεμενηκή
μαξ εμενίδα με ημ γκςζηό ζε όιμοξ ζαξ ζέμα: «Η ημληθό-ελάνηεζε ζηε κεανή ειηθία».
Σμ ζέμα ηςκ κανθςηηθώκ μαξ έπεη απαζπμιήζεη θαη ηα πνμεγμύμεκα πνόκηα θη έπμομε θάκεη
ανθεημύξ αγώκεξ εκεμένςζεξ, βάδμκηαξ ηηξ ζέζεηξ μαξ, ηηξ πνμηάζεηξ μαξ πάκς ζ’ αοηό ημ
δήηεμα, ζακ γμκεσθό θίκεμα.
Άνα ε ζεμενηκή μαξ δμοιεηά είκαη μηα ζοκέπεηα ηεξ πάιεξ μαξ εκάκηηα ζε όια ηα κανθςηηθά,
εκάκηηα ζημκ ζάκαημ, πμο ζοκδοάδεηαη με αγώκα όια αοηά ηα πνόκηα γηα μηα «δςή μιόθιενε θαη
όπη με δόζεηξ» γηα εμάξ θαη ηα παηδηά μαξ.
Σα κανθςηηθά είκαη έκα πμιύηημμ όπιμ ζηα πένηα ηεξ εθμεηαιιεοηηθήξ θμηκςκίαξ πμο βηώκμομε,
γηαηί ζέιεη ηε κεμιαία μαξ γμκαηηζηή, πνμζθοκεμέκε, παζεηηθή, αδηάθμνε, μμηνμιαηνηθή, πςνίξ
ηδακηθά, πςνίξ θαζανή ζθέρε, πςνίξ ειεύζενμ πνόκμ, πςνίξ δηθαηώμαηα, πςνίξ όκεηνα γηα έκα
θαιύηενμ αύνημ.
Αθμνμή ηεξ εθδήιςζεξ είκαη θαη ηα θαηκόμεκα πμο παναηενμύμε ηα ηειεοηαία πνόκηα ζηα ζπμιεία
μαξ:
Αύλεζε ηεξ πνήζεξ μοζηώκ ζε μηθνόηενεξ ειηθίεξ
Μεγαιύηενε ζομμεημπή παηδηώκ ανηζμεηηθά
Έλανζε ζηα ηεπκηθά επαγγειμαηηθά ιύθεηα
Απάζεηα θαη ελμηθείςζε με ηεκ θαηάζηαζε από μενίδα γμκηώκ-εθπαηδεοηηθώκ-μαζεηώκ
Λέγμκηαξ «μόδα είκαη, ζα πενάζεη», «ακ δεκ ηα θάκεη ηώνα πμο είκαη κέμξ, ηόηε πόηε;», «ζα
δμθημάζεη θαη ζα βανεζεί», αθόμα θαη «είκαη δεμμθναηηθό δηθαίςμα, ειεοζενία, μ έθεβμξ κα
δηαπεηνηζηεί ημκ εαοηό ημο όπςξ αοηόξ επηζομεί».
Γηα εμάξ ε ζηνμθή ημο κέμο ζηα κανθςηηθά ζηεκ ανπή ηεξ εθεβείαξ ή ηεξ πνμ-εθεβείαξ, όιμ θαη
ζοπκόηενα ζηηξ μένεξ μαξ, δεκ γίκεηαη ηοπαία μύηε είκαη δήηεμα απιώξ θαη μόκμ ελςηενηθώκ
πενηζηάζεςκ θαη ζοκακαζηνμθώκ.
Σα κανθςηηθά ηα ζνέθεη ε ίδηα εθμεηάιιεοζε ακζνώπμο από άκζνςπμ, αοηή πμο γεκκάεη ηεκ
αδηθία, ηεκ θηώπεηα, ηεκ μηδένηα γηα ημοξ πμιιμύξ πμο πανάγμοκ ημκ πιμύημ, θαη ηεκ πιηδή γηα
ημοξ ιίγμοξ πμο εθμεηαιιεύμκηαη ημκ ηδνώηα εθαημμμονίςκ ενγαδμμέκςκ ζε όιμ ημκ πιακήηε.
Καιμύμε ημοξ γμκείξ, ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ, ημοξ μαζεηέξ κα ζθεθημύκ, κ’ ακανςηεζμύκ;
ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΑΙ ΑΤΣΟΙ ΠΟΤ ΓΥΟΤΝ ΤΜΦΓΡΟΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΤ ΣΑ
ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ ΘΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΓΛΓΤΘΓΡΑ;
Γίκαη αοημί πμο παίνκμοκ ημ βηβιίμ από ημ πένη ηςκ παηδηώκ μαξ θαη ύζηενα ηα θαηεγμνμύκ όηη
είκαη αδηάβαζηα. Αοημί πμο μαξ παίνκμοκ ηεκ δμοιεηά μαξ θαη ημ θαγεηό από ημ ηναπέδη μαξ.
Αοημί πμο μαξ εημημάδμοκ έκα μαύνμ μέιιμκ. Αοημί πμο μαδεύμοκ δηζεθαημμμύνηα ζηεκ Γιβεηία
από ηεκ δμοιεηά μαξ. αοημί έθενακ ηεκ θνίζε ζηε πώνα μαξ θαη ηώνα θαιμύκ ηηξ μηθμγέκεηεξ μαξ
κα ηεκ πιενώζμοκ. Αοημί πμο ζηενμύκ ημκ ειεύζενμ πνόκμ ζηα παηδηά μαξ, κ’ αζιμύκηαη, κα
δεμημονγμύκ, κα βνίζθμοκ ειεύζενμοξ πώνμοξ.
Αοημί ιμηπόκ μη ίδημη ακαθάιορακ ηε «ιύζε γηα όια ηα θαθά»:

«κόμημμ ημ παζίζη»

«θαη ηα οπμθαηάζηαηα ηςκ κανθςηηθώκ» (θη αοηά είκαη κανθςηηθά)

«ζα πςιμύκηαη ειεύζενα ζηα θανμαθεία θαη ηα κμζμθμμεία»
Έπμοκ ημ ζνάζμξ κα μηιάκε ζηα παηδηά μαξ γηα «ειεύζενε δηάζεζε ημο ζώμαημξ»
Α ΚΓΦΣΟΤΜΓ ΟΜΩ;

Γίκαη ειεύζενμξ μ μαζεηήξ κα ζομμεηέπεη ζηεκ εθδνμμή ημο ζπμιείμο;
Γίκαη ειεύζενμξ μ μαζεηήξ όηακ μέκεη μ γμκηόξ ημο άκενγμξ;
Γίκαη ειεύζενμξ μ μαζεηήξ όηακ δεκ έπεη ε μηθμγέκεηα γηα θνμκηηζηήνημ;
Γίκαη ειεύζενμξ μ μαζεηήξ όηακ ε ακενγία ημο γμκημύ ημο ζηενεί ηεκ ροπαγςγία, ημκ
αζιεηηζμό, ηεκ μόνθςζε;
Γίκαη ειεύζενμξ μ μαζεηήξ κα θόρεη ή κα μεκ θόρεη εηζηηήνημ ζηα ΜΜΜ;
Αοημί πμο δηαθεμίδμοκ ηεκ «ειεύζενε δηάζεζε ημο ζώμαημξ», είκαη μη ίδημη πμο ζηήκμοκ ζήμενα
ηείπε ζημοξ πνόζθογεξ κα ηαληδέρμοκ ζηηξ πώνεξ πμο ζέιμοκ, αοημί πμο μηιμύκ γηα «ειεύζενε
δηάζεζε ημο ζώμαημξ» πκίγμοκ ηα πνμζθογόπμοια ζημ Αηγαίμ, ζθμηώκμοκ ημοξ ιαμύξ ηεξ γεξ γηα
ηα θένδε ημοξ.
Νόμημα ιμηπόκ ηα κανθςηηθά, πανάκμμεξ όμςξ μη θηκεημπμηήζεηξ, μη θαηαιήρεηξ, ε ακοπαθμή
ζημοξ κόμμοξ γηα μηα θαιύηενε μόνθςζε.
Οη γμκείξ λένμοκ θαιά όηη δεκ οπάνπμοκ «θαιά» θαη «θαθά» κανθςηηθά. Σόζα πνόκηα πμο
ζοδεηάμε με γμκείξ δεκ βνήθαμε μύηε έκακ γμκηό πμο κα ζέιεη κα δώζεη ζημ παηδί ημο «θαιά»,
«μαιαθά» κανθςηηθά, κα κηώζεη νε αδενθέ ηεκ ειεοζενία ζηε δηάζεζε ημο ζώμαημξ ημο.
ε αοηή ηεκ οπμθνηζία ημοξ πενί «ειεοζενία δηάζεζεξ ημο ζώμαημξ», απακηάμε με ηα ιόγηα ημο
Κ. Βάνκαιε:
«ζε ζέιμοκ ζθιάβμ κα πηοπάξ ημ θμύηειμ ζημ πώμα! Υαζίζη ακ ζεξ μεηά πανάξ, αιιά όπη
ειεοζενία!»
Γηα κα ιοζεί ημ πνόβιεμα ηςκ κανθςηηθώκ πνεηάδεηαη κα ιείρμοκ μη αηηίεξ πμο ημ γεκκμύκ. Αηηίεξ
γκςζηέξ θαη μμμιμγεμέκεξ. Η θηώπεηα, ε εθμεηάιιεοζε, ε ακενγία, ε ζπμιηθή ή άιιε θμηκςκηθή
απόννηρε θαη πενηζςνημπμίεζε. Γίκαη μη ζοκέπεηεξ ηεξ θμηκςκία ηεξ εθμεηάιιεοζεξ μέζα ζηεκ
μπμία δμύμε ζήμενα.
Η Ομμζπμκδία Γμκέςκ Αηηηθήξ έπεη ιμηπόκ έκα γενό όπιμ. Ξένμομε ηηξ αηηίεξ πμο γεκκμύκ ηα
κανθςηηθά, αηηίεξ θμηκςκηθέξ, πμιηηηζηηθέξ, ροπμιμγηθέξ, ηζημνηθέξ θαη γκςνίδμομε θαη ηεκ
δηέλμδμ πμο είκαη μ αγώκαξ.
Με ημ οιηθό ηεξ ζεμενηκήξ ζοδήηεζεξ ζα πάμε πνμξ ηα θάης. Γκώζεηξ, ζπμιηθέξ μμκάδεξ.
Καιμύμε ηηξ εκώζεηξ κ’ ακμίλμοκ ζοδήηεζε με όια ηα ζπμιεία ηεξ πενημπήξ ημοξ με ημ
ζεμενηκό ζέμα
Θα βμεζήζμομε ηηξ εκώζεηξ με μμηιεηέξ θαη επηζηήμμκεξ πμο γκςνίδμοκ ημ ζέμα
Θέιμομε κα γίκεη δμοιεηά μέζα ζηα ζπμιεία με ζοδεηήζεηξ, ηαηκίεξ, ζέαηνμ, μμοζηθέξ
παναζηάζεηξ, δημνγάκςζε αζιεηηθώκ αγώκςκ, με εθζέζεηξ μέζα ζηα ζπμιεία, με
ενςηεμαημιόγηα, με θηκεημπμηήζεηξ πνμξ ημοξ Δήμμοξκ ηεκ Πενηθένεηα, ηα Τπμονγεία
Η οπόζεζε ηςκ κανθςηηθώκ δεκ είκαη οπόζεζε ηςκ εηδηθώκ (πμο είκαη πνήζημμη), πνέπεη
κα γίκεη οπόζεζε ηςκ γμκηώκ, ηςκ μαζεηώκ θαη εηδηθά ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πμο πνέπεη κα
δεηήζμομε ηεκ βμήζεηα ημοξ
Οη εοζύκεξ ηςκ πνμεγμύμεκςκ θοβενκήζεςκ θαη ηεξ ζεμενηκήξ γηα ηεκ μεγάιε ελάπιςζε ηςκ
κανθςηηθώκ είκαη βανύηαηεξ. Γίκαη ζομμέημπεξ μη πμιηηηθέξ ημοξ ζε αοηό ημ ηενάζηημ έγθιεμα.
Καη ημ έθακακ θαη ημ θάκμοκ ζοκεηδεηά.
Ξένμομε θαιά ζε ηη θαηάζηαζε βνίζθεηαη ημ γμκεσθό θίκεμα θαη δεκ πεηάμε ζηα ζύκκεθα. Καιμύμε
γμκείξ, μαζεηέξ θη εθπαηδεοηηθμύξ κ’ ακηημεηςπίζμομε ηα πνμβιήμαηα με ρειά ημ θεθάιη,
αγςκηζηηθά.
Να δηαιέλμοκ κ’ αθμιμοζήζμοκ ζοκεηδεηά έκακ αηζηόδμλμ ηνόπμ δςήξ πμο είκαη μ ακηίπμδαξ ηεξ
μηδένηαξ, ηεξ απμγμήηεοζεξ, ηεξ απμλέκςζεξ, ηεξ θογήξ.

ακ Ομμζπμκδία έπμομε αθμιμοζήζεη ημ δνόμμ ημο αγώκα ζηε δςή θη αοηόκ ημ δνόμμ βαδίδμομε.
Γη’ αοηό θαη δεκ οπάνπμοκ μπνμζηά μαξ αδηέλμδα. Σα αδηέλμδα οπάνπμοκ μόκμ όηακ ζηαμαηά μ
αγώκαξ.
Κιείκμκηαξ θαη απεοζοκόμεκμη ζηα παηδηά μαξ ιέμε:
Να μεκ ημοξ θάκεηξ ηε πάνε. Δείλε ημοξ ηη αλίδεηξ θαη ηη ζμο αλίδεη
Να με «μαζάξ ημ πόνημ» πμο ζέιμοκ κα ζε ηαΐζμοκ
Να παιέρεηξ γηα μηα δςή μιόθιενε θαη όπη με δόζεηξ
Η μμκαδηθή πναγμαηηθά ειεύζενε επηιμγή είκαη μ αγώκαξ γηα μηα θαιύηενε δςή, ηέημηα πμο
δηθαημύηαη ε κεμιαία γηα κα ηθακμπμηεζμύκ μη ζύγπνμκεξ ακάγθεξ ηεξ.

