
ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΓΝΣ ΚΑΣΑΡΓΟΤΝ ΔΚΑΣΟΝΣΑΓΔ ΥΟΛΔΙΑ! 
ΟΥΙ ΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ-ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

 

Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ, καδί κε ην ΓΝΤ θαη ηελ ΔΔ, έρνπλ εμαπνιύζεη εδώ θαη έλα ρξόλν ηελ 

πην άγξηα θαη βαζηά επίζεζε πνπ έρεη δερηεί ν ειιεληθόο ιαόο. Η άκεζε θαη έκκεζε κείσζε κηζζώλ 

θαη ζπληάμεσλ, ε θαηάξγεζε ησλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Δξγαζίαο, ε αλαίξεζε θνηλσληθώλ 
παξνρώλ θαη θαηαθηήζεσλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, είλαη ιίγνη από ηνπο θόκβνπο ηεο επίζεζεο απηήο, 

όπσο απηή ζπκππθλώλεηαη κε ην Μλεκόλην. Έμσ από απηή ηελ επίζεζε δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ε 

εθπαίδεπζε. 
Γελ έθηαλαλ νη πεξηθνπέο ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, ε δξακαηηθή κείσζε 

ησλ κόληκσλ δηνξηζκώλ θαηά 50% (2.825 
δηνξηζκνί ζε Α/ζκηα θαη Β/ζκηα, ηελ ζηηγκή πνπ 

απμήζεθε δξακαηηθά ν αξηζκόο ησλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ ζε 11.000), δελ έθηαλε όηη 
ην Υπ. Παηδείαο, αληί λα αληηκεησπίζεη ηα 

νμπκέλα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πνιηηηθή 

ηεο αδηνξηζηίαο θαη ησλ πεξηθνπώλ, πξνρώξεζε 
ζε ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ, απμάλνληαο ηνλ 

αξηζκό ησλ καζεηώλ αλά ηάμε,  ην Υπ. 

Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε επηρεηξνύλ κηα 
γηγαληηαίαο έθηαζεο αληηδξαζηηθή επέιαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε... 

Με όρεκα ηηο ζπγρσλεύζεηο θαη 

θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ επηρεηξείηαη λα 
αιιάμεη ν ράξηεο ηεο εθπαίδεπζεο. Η θπβέξλεζε εθκεηαιιεπόκελε ηελ θξίζε θαη εθαξκόδνληαο 

ην κλεκόλην, πξνσζεί όζα ζην παξειζόλ πξνζπάζεζαλ λα εθαξκόζνπλ αιιά απέηπραλ νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξόλσλ. 
 

Πην αλαιπηηθά: 

 Δηνηκάδνπλ θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεύζεηο εθαηνληάδσλ ζρνιείσλ. ηνηβάδνπλ ηνπο 
καζεηέο ζε πνιππιεζή ηκήκαηα ησλ 30 θαη πιένλ αηόκσλ, όπνπ ε κάζεζε γίλεηαη 

απξόζσπε θαη δπζρεξήο. Υπνβαζκίδεηαη έηζη ε πνηόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

γηγαληώλνληαη νη κνξθσηηθέο αληζόηεηεο. Σε ζπλδπαζκό βέβαηα κε ηηο ππάξρνπζεο ειιείςεηο 
ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ηα πξνβιεκαηηθά θηίξηα θ.ι.π., ε θίλεζε απηή είλαη άθξσο 

επηθίλδπλε γηα ηνπο καζεηέο. Αλαθνξηθά ζην Πεξηζηέξη, κόλν ζηελ Α/βάζκηα εθπαίδεπζε, 

έρνπκε ηελ ζπγρώλεπζε 6 δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, ελώ θαηαξγνύληαη θαη 32 (!!!) νξγαληθέο 
ζέζεηο δηδαζθαιίαο. 

 Φνξηώλνπλ ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζηνπο ήδε ππεξρξεσκέλνπο 

δήκνπο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηα ζρνιεία είηε λα θαινύλ ηνπο γνλείο λα πιεξώζνπλ 
από ηελ ηζέπε ηνπο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ζρνιείνπ, είηε λα αλαδεηνύλ ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ζε ηδηώηεο. Γελ ιίγα ηα παξαδείγκαηα, όπνπ νη δηεπζπληέο δήηεζαλ από 

ηνπο γνλείο ρξήκαηα γηα λα βάινπλ πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζην ζρνιείν. 

 Μεηώλνπλ ηηο πξνζιήςεηο δαζθάισλ θαη θαζεγεηώλ, εηζάγεηαη ζε κεγαιύηεξν 
βαζκό ν ζεζκόο ηνπ επέιηθηνπ θαη ειαζηηθά εξγαδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ. Τν λέν 

όλνκα ηνπ είλαη αλαπιεξσηήο ΔΣΠΑ πιήξνπο ή κεησκέλνπ σξαξίνπ. Πιεξώλεηαη από ην 

θνηλνηηθό απηό πξόγξακκα πνπ ζα έρεη ηζρύ κέρξη ην 2013 – θαη κεηά ηη; Πιάη δειαδή ζηνλ 
εθπαηδεπηηθό κεζαίσλα γηα ηνπο καζεηέο εηνηκάδνπλ θαη ηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 
Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε δελ είλαη μέρσξε από ηα ππόινηπα κέηξα πνπ 

παίξλνληαη ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη νδεγνύλ ζε κηα ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ 

ζπγθεληξνπνίεζε θαη αζθπθηηθό έιεγρν ώζηε ηίπνηα απνιύησο λα κελ κπνξεί λα μεθύγεη 
από ηηο βαζηθέο θξαηηθέο επηηαγέο. Η ειεθηξνληθή θάξηα ησλ ζρνιείσλ πνπ θαηαγξάθεη 

αθόκα θαη ηελ αλάζα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νη ππεξεμνπζίεο ζην δηεπζπληή θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ε αμηνιόγεζε θαη ε 



ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ κε βάζε απηή, ε θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δθδόζεσλ 

ρνιηθώλ Βηβιίσλ θαη ε θαηάξγεζε ηνπ δσξεάλ βηβιίνπ, ην θνππόλη ηνπ καζεηή, νη 
ζπλερείο κεηώζεηο ζηελ επηρνξήγεζε ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ θαη ηειηθά ν Καιιηθξάηεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, όια ζπλεγνξνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο ζρνιείνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ, κε καζεηέο 

πειάηεο θαη εθπαηδεπηηθνύο πσιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα λα ππάξμεη. 

 

Δίλαη θαλεξό πσο εάλ πινπνηεζνύλ απηά ηα ζρέδηα, ην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ζα γίλεη 
παξειζόλ θαη ρηιηάδεο καζεηέο ζα εμαλαγθαζηνύλ ζε εμνλησηηθέο κεηαθηλήζεηο, ρηιηάδεο 

νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζα θαηαξγεζνύλ ζε όιε ηελ εθπαίδεπζε. Ληγόηεξα 

ζρνιεία ζεκαίλεη ιηγόηεξα «έμνδα - βιέπε δαπάλεο», κεγαιύηεξα ηκήκαηα καζεηώλ - 

πεξηζζόηεξα καζεζηαθά ειιείκκαηα, εμαθαληζκέλνη αληηζηαζκηζηηθνί – ππνζηεξηθηηθνί 
ζεζκνί, ιηγόηεξνη εθπαηδεπηηθνί. 

Πνηα παηδαγσγηθή ινγηθή ινηπόλ επηβάιιεη ηελ αύμεζε ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα κε ηηο 

ζπγρσλεύζεηο; Γηαηί είλαη αληηπαηδαγσγηθό λα είλαη 20 καζεηέο αλά ηκήκα ζην δεκνηηθό, 15 λήπηα 
αλά ηκήκα ζηε δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή όπσο απαηηνύλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί;  

ε πνηα ζρνιεία ζα ζηνηβαρηνύλ νη καζεηέο; Σηα ήδε ππάξρνληα κε ηελ αλύπαξθηε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ησλ δηδαθηεξίσλ, ηνπο αλεπαξθείο ρώξνπο γηα ηα 
παηδηά; Σε πεξίνδν ηεο εμνλησηηθήο ιηηόηεηαο κόλν θηεξηαθέο ππνδνκέο δελ κπνξνύκε λα 

ειπίδνπκε. Τα πνιπδύλακα ζρνιηθά θέληξα πνπ νξακαηίδνληαη κέζα από ηα ζθνλάθηα αληηγξαθήο 

μέλσλ πξνηύπσλ νη «θσζηήξεο» ηεο θπβέξλεζεο δελ πζηεξνύλ κόλν ζην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο 
ζηέγεο. Έρνπλ απνηύρεη νηθηξά θαη ζηηο ρώξεο πνπ εθαξκόζηεθαλ. Η εκπεηξία έδεημε όηη ηέηνηα 

ζρνιεία δεκηνπξγνύλ απξόζσπν θαη ρανηηθό ζρνιηθό πεξηβάιινλ, δηαιύνπλ ηηο 

παηδαγσγηθέο ζρέζεηο καζεηώλ-εθπαηδεπηηθώλ θαη ιεηηνπξγνύλ απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηελ 
έληαμε θαη καζεζηαθή πνξεία, ηδηαίηεξα ησλ λενεηζεξρόκελσλ καζεηώλ ζην δεκνηηθό 

ζρνιείν. 
 

Η εθπαίδεπζε εδώ θαη δεθαεηίεο είρε πάςεη λα είλαη δεκόζηα θαη δσξεάλ. Σην βαζκό πνπ 

πξνρσξήζνπλ όιεο απηέο νη αιιαγέο ζα δηαιπζεί εληειώο. 
Οη ζρεδηαζκνί ηνπ Υπ. Παηδείαο γηα ην «λέν ζρνιείν» 

νδεγνύλ, όρη κόλν ζηελ απαμίσζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά αθόκα θαη ζε ινπθέηα ζε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο. Η 
ππεξάζπηζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη ν αγώλαο γηα λα 

κελ θιείζεη νύηε έλα ζρνιείν δελ είλαη ππόζεζε κόλν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ. Δίλαη ππόζεζε όιεο ηεο θνηλσλίαο. 
Καινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο γνλείο, ηνπο 

Σπιιόγνπο Γνλέσλ θαη ηελ Έλσζε Γνλέσλ λα 

ππεξαζπηζηνύκε όινη καδί ηε ιεηηνπξγία ΟΛΩΝ ησλ 

ζρνιείσλ θαη λα καηαηώζνπκε ζηελ πξάμε θάζε 
πξνζπάζεηα λα ζπγρσλεπηνύλ ή θαη λα θιείζνπλ ζρνιηθέο 

κνλάδεο. 
 

 Δληαίν δσδεθάρξνλν δεκόζην θαη δσξεάλ ζρνιείν κε δίρξνλε πξνζρνιηθή αγσγή. 
 Αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ Παηδεία ζην 15% ηνπ Γ.Κ.Π. 

 Κακία θαηάξγεζε-ζπγρώλεπζε ζρνιείσλ, ηκεκάησλ θαη κεηαθίλεζε καζεηώλ ζε 

άιια ζρνιεία 

 Καζηέξσζε σο 20 καζεηώλ αλά ηκήκα ζηα δεκνηηθά θαη σο 15 καζεηώλ αλά ηκήκα 
ζηα λεπηαγσγεία θαη ζηηο Α’, Β’ ηάμεηο. 

 Μόληκνπο καδηθνύο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ ζε όιεο ηηο ζέζεηο (δάζθαινη, 

λεπηαγσγνί, εθπ/θνί εηδηθνηήησλ, γπκλαζηέο, εηδηθή θαη αληηζηαζκηζηηθή 
εθπαίδεπζε θιπ) θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ ώζηε λα θαιπθζνύλ ΣΩΡΑ νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 Δλίζρπζε ησλ δεκόζησλ δνκώλ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Σκήκα Έληαμεο ζε θάζε 
δεκνηηθό-λεπηαγσγείν. 

 

ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΙΝΗΗ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 


