
Η δήθεν επιτυχία του Γ. Παπανδρέου στη σύνοδο 
των Βρυξελών είναι επιτυχία μόνο για τους τραπε-
ζίτες και την ΕΕ, την οποία θα πληρώσει πανάκρι-
βα ο λαός με ένα πολύ χειρότερο, ευρωπαϊκό αυτή 
τη φορά, Μνημόνιο για πάντα. Η επιμήκυνση απο-
πληρωμής των δανείων –ομολογία αποτυχίας του 
πρώτου Μνημονίου- σημαίνει απλώς ότι οι τράπε-
ζες θα γδάρουν το λαό για περισσότερα χρόνια.

Το νέο αντεργατικό Σύμφωνο για το Ευρώ και οι νέες 
δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης σημαίνουν:

Ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας για να συγκε-
ντρωθούν 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, που σημαί-
νει εκποίηση κοψοτιμής όλων των ΔΕΚΟ και πωλή-
σεις (έστω κι αν βαφτιστούν αξιοποίηση πολλών 
δεκαετικών) δημόσιας γης μεγάλης έκτασης, με 
πρώτο το Ελληνικό. Στραγγαλισμό κάθε κοινωνι-
κού δικαιώματος και διάλυση των υποδομών. Μεί-
ωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι 
ώστε να πιέζουν σε ακόμα πιο χαμηλά επίπεδα και 
τις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα υπονομεύοντας 
παράλληλα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Κι όμως, η κανιβαλική αντεργατική πολιτική και το 
ισοπεδωτικό Σύμφωνο για το Ευρώ πρέπει να ανατρα-
πούν. Ο ελληνικός λαός δεν συναινεί, δεν υπογρά-
φει! Οι εργαζόμενοι θα παλέψουν με όλες τους τις δυ-
νάμεις για την κατάργηση της αντιλαϊκής λαίλαπας.

Παλεύουμε για την ανατροπή της αντεργατικής αντι-
λαϊκής επίθεσης και της κυβέρνησης του αίσχους. 
Για να ανατραπεί το Μνημόνιο και όλοι οι νόμοι που 
το υλοποιούν. Ενάντια στο Σύμφωνο για το Ευρώ, 
που αλυσοδένει τους εργαζόμενους για πάντα.

Ειδικά, το διήμερο 24 – 25 Μάρτη, όταν Μέρκελ, 
Σαρκοζί, Παπανδρέου θα εγκρίνουν το πρωτοφανές 
σύμφωνο, οι δρόμοι και οι πλατείες της χώρας πρέ-
πει να κατακλυστούν από την οργή των εργαζομένων.

Μνημόνιο για πάντα 
από τις Βρυξέλλες
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ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αν υπήρχε διαγωνισμός για εκείνους που άλλαζαν με 
την πιο μεγάλη μαεστρία το νόημα των λέξεων και των 
εννοιών, τότε το πρώτο βραβείο θα έπρεπε να απονεμη-
θεί στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αυτή 
που ονομάζει τη συγχώνευση των σχολείων παιδαγω-
γικό μέτρο, τη διάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων 
σπουδών εκσυγχρονισμό, την προσαρμογή του σχο-
λείου στη λογική των δεξιοτήτων πρόοδο.

Με όχημα λοιπόν τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις 
σχολείων επιχειρείται να αλλάξει ο χάρτης της εκπαί-
δευσης. Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την κρίση και 
εφαρμόζοντας το μνημόνιο, προωθεί όσα στο παρελ-
θόν προσπάθησαν αλλά απέτυχαν οι κυβερνήσεις των 
τελευταίων 20 χρόνων πραγματοποιώντας στην ουσία 
μια γιγαντιαίας έκτασης αντιδραστική επέλαση στην 
εκπαίδευση...

Πιο αναλυτικά:

* Ετοιμάζουν καταργήσεις και συγχωνεύσεις εκα-
τοντάδων σχολείων. Στοιβάζουν τους μαθητές σε πο-
λυπληθή τμήματα των 30 και πλέον ατόμων, όπου η 
μάθηση γίνεται απρόσωπη και δυσχερής.

* Φορτώνουν το κόστος λειτουργίας των σχολείων 
στους ήδη υπερχρεωμένους δήμους. Αυτό έχει ως 
συνέπεια τα σχολεία είτε να καλούν τους γονείς να 
πληρώσουν από την τσέπη τους τα λειτουργικά έξοδα 
του σχολείου, είτε να αναζητούν την χρηματοδότηση 
σε ιδιώτες. Δεν λίγα τα παραδείγματα, όπου οι διευθυ-
ντές ζήτησαν από τους γονείς χρήματα για να βάλουν 
πετρέλαιο θέρμανσης στο σχολείο.

* Μειώνουν τις προσλήψεις δασκάλων και καθηγη-
τών, εισάγεται σε μεγαλύτερο βαθμό ο θεσμός του ευέ-
λικτου και ελαστικά εργαζόμενου εκπαιδευτικού. Πλάι 
δηλαδή στον εκπαιδευτικό μεσαίωνα για τους μαθητές 
ετοιμάζουν και τον εργασιακό μεσαίωνα για τους εκ-
παιδευτικούς.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική κάρτα των σχολείων, οι 
υπερεξουσίες στο διευθυντή και η ελαχιστοποίηση των 
δικαιωμάτων του συλλόγου διδασκόντων, η αξιολόγη-
ση και η χρηματοδότηση των σχολείων με βάση αυτή, 
η κατάργηση του δωρεάν βιβλίου, το κουπόνι του μα-
θητή, και τελικά ο Καλλικράτης της εκπαίδευσης, όλα 
συνηγορούν στη δημιουργία ενός σχολείου εμπορι-
κού κέντρου.

Είναι φανερό πως εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, 
το σχολείο της γειτονιάς θα γίνει παρελθόν. Χιλιάδες 
μαθητές θα εξαναγκαστούν σε εξοντωτικές μετακινή-
σεις, χιλιάδες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών θα κα-
ταργηθούν σε όλη την εκπαίδευση.

Ποια παιδαγωγική λογική λοιπόν επιβάλλει την αύξη-
ση των μαθητών ανά τμήμα με τις συγχωνεύσεις;
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Σε ποια σχολεία θα στοιβαχτούν οι μαθητές; Στα ήδη 

υπάρχοντα με την ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή, την 
άσχημη κατάσταση των διδακτηρίων, τους ανεπαρκείς 
χώρους για τα παιδιά;

* Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο 
με δίχρονη προσχολική αγωγή.

* Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 15% του 
Γ.Κ.Π.

* Καμία κατάργηση-συγχώνευση σχολείων, τμημάτων 
και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία

* Καθιέρωση ως 20 μαθητών ανά τμήμα στα δημο-
τικά και ως 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και 
στις Α’, Β’ τάξεις.

* Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών σε 
όλες τις θέσεις

* Ενίσχυση των δημόσιων δομών της ειδικής αγωγής. 
Τμήμα Ένταξης σε κάθε δημοτικό-νηπιαγωγείο.
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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ! από τους μαθητές των 3ου και 
4ου γυμνασίων και λυκείων στην κινητοποίηση στο ΚΥΒΕ


