
Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη πάρει μια γεύση από την «απο-
κεντρωμένη εκπαίδευση» που φέρνει ο «Καλλικράτης»:  
Η παράδοση των παιδικών σταθμών στους δήμους είχε 
ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι δήμοι να επιβαρύνουν 
τους εργαζομένους με τη χρηματοδότηση των παιδικών 
σταθμών, με αυξήσεις στα δίδακτρα ή τροφεία και άλλες 
έκτακτες εισφορές. 

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς προσλαμβά-
νονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου και 
βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας. Μέσα 
από την επιχείρηση «αποκέντρωση της εκπαίδευσης» προ-
ωθείται η ιδιωτικοποίηση και δοκιμάζεται το μοντέλο του 
ευέλικτου, «αποκεντρωμένου» σχολείου της αγοράς με τη 
μείωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση και 
τη μετάθεση του κόστους λειτουργίας των σχολείων στους 
δήμους και ουσιαστικά στους εργαζόμενους, με την επι-
βολή τοπικής φορολογίας. Τα «αποκεντρωμένα» σχολεία 
βάζουν στο «ντουλάπι»  τη γενική μόρφωση και αποθεώ-
νουν τις δεξιότητες που ζητά η αγορά, για να γίνουν πιο 
αγαπητά στις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση. Το τι θα μάθουν και το πώς θα μάθουν 
τα παιδιά υποτάσσονται σε λογικές επιχειρήσεων, αφού 
το σχολείο λειτουργεί με κριτήριο το πώς και πού θα βρει 
λεφτά για να λειτουργήσει και αυτό θα καθορίζει τα πάντα 
στη ζωή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του ρόλου 
του.  

Η διεθνής εμπειρία από τις χώρες εφαρμογής αυτού του 
μοντέλου, είναι χαρακτηριστική. Περισσότεροι φόροι και 
άνοιγμα των σχολείων στις επιχειρήσεις: 

Στη Δανία η κυβέρνηση εφάρμοσε το σύστημα κουπου-
νιών ανά μαθητή, προωθώντας την ανταγωνιστική λει-
τουργία των σχολείων και τη μείωση των δαπανών ανά 
μαθητή. Επιπλέον προτάθηκε να μπει λουκέτο  στο 1/3 των 
σχολείων για να ... αντέξουν οι Δήμοι. 

Στις ΗΠΑ όπου η  εκπαίδευση μεταφέρθηκε ολοκληρωτι-
κά στην Αυτοδιοίκηση κάθε Πολιτείας,  υπάρχει μεγαλύτε-
ρη ταξική διαφοροποίηση και είσοδος των επιχειρήσεων 
στα σχολεία με καθορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στην Ιρλανδία η  «αποκέντρωση» των σχολείων οδήγησε 
σε τετράωρη εργασία γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών 
μετά το μεσημέρι για να βρουν πόρους  για τη λειτουργία 
τους.

Στη Βρετανία που εφαρμόζεται η «αποκέντρωση» της 
εκπαίδευσης εδώ και δεκαετίες, πολλά σχολεία κλείνουν 
από τους Δήμους, λόγω έλλειψης πόρων. Η  απαξίωση εκ-
παίδευσης και εκπαιδευτικών οδήγησε σε εισαγωγή εκπαι-
δευτικών από το εξωτερικό. 

Απαιτούμε αποκλειστικά  δημόσια και 
δωρεάν παιδεία  και διεκδικούμε:

Ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα ανα-
πτύσσει την κριτική σκέψη και θα δημιουργεί 
τον αυριανό σκεπτόμενο ελεύθερο πολίτη. Ένα 
δημόσιο και δωρεάν σχολείο  με μόνιμους εκ-
παιδευτικούς που θα επιμορφώνονται σε τακτά 
διαστήματα.

 Ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο  που δεν θα 
υποχρεώνει τους γονείς να πληρώνουν από την 
τσέπη τους για τη μόρφωση των παιδιών. Ένα 
σχολείο που να διαθέτει το απαραίτητο προσω-
πικό για όλες τις ανάγκες των μαθητών (τμήματα 
ένταξης, παράλληλη στήριξη, ψυχολόγους, κοινω-
νικούς λειτουργούς κ.λ.π.)

Καμία εκχώρηση αρμοδιοτήτων της εκπαίδευ-
σης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από το σχέ-
διο «Καλλικράτης». 

Υποδομές για τα σχολεία τώρα. Διπλασιασμός 
της χρηματοδότησης των σχολείων.

Μια Παιδεία που δεν θα «δωρίζει» (με το αζη-
μίωτο πάντα) τα προγράμματα σπουδών και την 
απαραίτητη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις, 
στους σπόνσορες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Που  δε θα διαφοροποιεί τις σχολικές μονάδες σε 
καλές (επιδοτούμενες) και κακές (περιθωριακές).

Απαιτούμε και παλεύουμε:
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί να έχουν κοινω-

νικό και παιδαγωγικό ρόλο. 
Να στηρίζουν τον εργαζόμενο γονιό και να διευ-

κολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού. 
Η προσχολική αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα 

να γίνεται με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δε-
δομένα, με σεβασμό στο παιδί και τον εργαζόμε-
νο.

Όλα τα παιδιά του Δήμου μας να μπουν στους 
παιδικούς σταθμούς, χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις.

Να ξεκινήσει η ανέγερση Δ.Π.Σ. σε κατάλληλα 
κτήρια.

Να μεταστεγαστούν όσοι δεν είναι κατάλληλοι.
Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Να τηρηθούν οι αναλογίες παιδιών – παιδαγω-

γών (κανένα τμήμα πάνω από 15 παιδιά).
Να καταργηθούν τα τροφεία. ΟΧΙ στην ψευδε-

πίγραφη κοινωνική πολιτική που αποκλείει παιδιά 
και συνεχίζει να επιβάλλει τροφεία στους γονείς.

Ενίσχυση της κρατικής επιχορήγησης και αύξη-
ση της χρηματοδότησης από το Δήμο στους Παι-
δικούς Σταθμούς.

Δωρεάν εξετάσεις σε όλα τα δημόσια νοσοκο-
μεία για όλα τα παιδιά.

Ο Καλλικράτης 
απειλεί την 
εκπαίδευση

Αριστερή Κίνηση Περιστερίου



Έχει εξαγγελθεί από μήνες (αποτελεί συ-
στατικό στοιχείο του «μνημονίου») ότι μέσω 
Καλλικράτη όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης (Κέντρα Υγείας, Αγρο-
τικά Ιατρεία, Υγειονομικές Υπηρεσίες ΙΚΑ κλπ) 
θα περάσουν από την ευθύνη του υπ. Υγείας 
στις «Καλλικρατικές» περιφέρειες και δή-
μους, για να ιδιωτικοποιηθούν από την επό-
μενη κιόλας μέρα σύμφωνα με τα ήδη έτοιμα 
σχέδια μιας κλίκας γαλαζοπράσινων αυτοδι-
οικητικών παραγόντων με επικεφαλής τον κ. 
Πατούλη. 
Αυτός είναι ο λόγος που το καινούριο κτίριο 
του κέντρου Υγείας (απέναντι από τη Β’ ΔΟΥ) 
ρημάζει άδειο εδώ και χρόνια. Κάποιοι και-
ροφυλακτούν για να το … «αξιοποιήσουν» 
αμέσως μετά τις εκλογές. Από την άλλη, οι 
ατομικοί ιδιώτες γιατροί της γειτονιάς συμ-
βεβλημένοι σήμερα με ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, 
ΤΥΔΚΥ κ.ά. δέχονται τέτοιου βαθμού επίθεση 
από την κυβερνητική πολιτική (καθυστέρηση 
πληρωμής, συνεχόμενα χαράτσια κλπ) που θα 
αναγκαστούν να κλείσουν τα ιατρεία τους και 
να γίνουν υπάλληλοι «πολυϊατρείων» που θα 
βρίσκονται στα χέρια μεγάλων ιδιωτικών ομί-
λων και θα εκμεταλλεύονται ασύδοτα τους 
ασφαλισμένους. 
Τέλος, όσον αφορά την νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη, η κυβέρνηση με τον νόμο – τερα-
τούργημα που ψήφισε μέσα στον Αύγουστο 
(ν.3868-3/8/2010) καθιερώνει την πληρωμή 
ενός μεγάλου μέρους των εξόδων των νοσο-
κομείων από την τσέπη των ίδιων των πολι-
τών.

Ο 
Καλλικράτης 

διαλύει ό,τι 
έχει απομείνει 

από δωρεάν 
πρωτοβάθμια 

περίθαλψη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Δημόσια, δωρεάν, σύγχρονη πρωτο-

βάθμια περίθαλψη για όλους τους κα-
τοίκους του δήμου μας.  

 Ενταγμένη οργανικά στο ΕΣΥ και     
 όχι «διαδημοτική επιχείρηση».
 Με μόνιμο και επαρκές ιατρικό,   
 νοσηλευτικό, παραϊατρικό και   
 βοηθητικό προσωπικό.
 Με χρησιμοποίηση των ήδη   
 υπαρχόντων κτιρίων και τη   
 δημιουργία νέων.
• Μετατροπή και των ιατρείων του ΙΚΑ 

σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, με 
γιατρούς ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης.

• Δωρεάν, δημόσια, σύγχρονη και ισό-
τιμη νοσοκομειακή περίθαλψη για 
όλους σε ένα νέο σύστημα υγείας που 
θα αποκλείει την «επιχειρηματική» 
δράση, τα «λαδώματα» και την εκμε-
τάλλευση του ανθρώπινου πόνου. 
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