
«Ναι, Εμείς γι’ αυτά τα λίγα κι απλά πράγματα πολεμάμε 
για να μπορούμε να’ χουμε μια λάμπα, ένα σκαμνί 

ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί, ένα ήρεμο όνειρο το βράδυ. 
Για να’ χουμε ένα ΣΧΟΛΕΙΟ (έρωτα) που να μη μας το λερώνουν, 

ένα τραγούδι που να μπορούμε να το τραγουδάμε…» 
Τάσος Λειβαδίτης 

Αγαπητοί γονείς, 
Ζούμε την μεγαλύτερη και σφοδρότερη επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα των τελευταίων 
δεκαετιών. Η κυβέρνηση συγχρονισμένα με ΤΡΟΙΚΑ ,EE και το ελληνικό κεφάλαιο λεηλατεί τα 
εργασιακά δικαιώματα, συνθλίβει τον εργαζόμενο και καταστρέφει τα λαϊκά του δικαιώματα: την 
Παιδεία και την Υγεία.  
Ένα χρόνο μνημόνιο και οι κρατούντες εναγκαλισμένοι με τους χορηγούς τους επιβάλλουν στην 
παιδεία ένα «νοικοκύρεμα» που δεν είναι τίποτα άλλο από απόλυτη αντεργατική και αντιλαϊκή 
αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης φτιάχνοντας ένα «σχολείο» με ταμπέλα δημόσιου και όρους 
λειτουργίας ιδιωτικού, σχολείο φθηνό, αυταρχικό, εξοντωτικό και ελιτίστικο, σχολείο όχι 
γνώσεων και παιδείας, αλλά λειτουργικών δεξιοτήτων, σχολείο όπου θα βασιλεύει το 
πνεύμα του ανταγωνισμού, της ταξικής διαφοροποίησης και του επιχειρείν.  

 Καταργούν σχολικές μονάδες στοιβάζοντας τα παιδιά μας σε τάξεις κλουβιά των 30 και 
άνω μαθητών. 

 Δημιουργούν το «νέο» ολοήμερο δημοτικό και προβλέπει «για το Δημοτικό η μέρα να 
ξεκινά στις 8:00 π.μ. και να λήγει στις 3:00 και για τις Ε΄ και Στ΄ στις 3:30». Το 
αποτέλεσμα θα είναι τα σχολεία αυτά να λειτουργούν με όρους Γυμνασίου, 
συντρίβοντας τη παιδικότητα και αυξάνοντας τη ένταση μελέτης των μικρών 
μαθητών. 

 Καταργεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΚΕΕ, το ΙΠΟΔΕ, τον ΟΕΕ και τον ΟΕΔΒ. 
Στη θέση τους ιδρύει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” τα οποία θα είναι ΝΠΙΔ, θα μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από ιδιώτες και να εκτελούν έργα για λογαριασμό τους.  

 Μετατρέπει τους διευθυντές σε managers, αφού τους απαλλάσσει πλήρως από τα 
διδακτικά καθήκοντα και τους παραχωρεί αρμοδιότητες προϊστάμενου – επιθεωρητή. Η 
δημοκρατία στο σχολείο καταλύεται ολοκληρωτικά και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
υποβαθμίζεται σε κομπάρσο της σχολικής ζωής με τις αποφάσεις του να γίνονται έρμαιο 
στα χέρια του υπερ-διευθυντή και οι γονείς μετατρέπονται σε εξαναγκασμένους 
χρηματοδότες κάτω από το βάρος της κατάρρευσης των σχολείων. 

 Η «φιλοδοξία» της Υπουργού για πάταξη των φροντιστηρίων και για «αυτονόμηση» της 
λυκειακής βαθμίδας από το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
εξανεμίστηκε. Το σχέδιο για το «νέο» Λύκειο επιβάλει σε ένα μουδιασμένο εκπαιδευτικό 
σύστημα που αιμορραγεί από τα φροντιστήρια  ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση των 
μαθητών από την παραπαιδεία καθώς α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, θα 
συνυπολογίζονται, εκτός των πανελλαδικών εξετάσεων, πιθανότατα σε τέσσερα 
μαθήματα και οι επιδόσεις των μαθητών σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και β) Η κατάταξη 
σε Τμήμα των Σχολών, στις οποίες επιτυχώς μέσα από εξετάσεις θα έχουν βρεθεί τα 
παιδιά μας, θα γίνεται μετά από αξιολογικές διαδικασίες στο τέλος του πρώτου έτους 
σπουδών. Κλείνει το μάτι το Υπουργείο σε ένα νέο κύκλο φροντιστηρίων για την επιτυχία 
των πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα της επιλογής τους. 

 Καταργήθηκαν ήδη τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και τα Αθλητικά Σχολεία. 
 Την ευθύνη των σχολικών μονάδων αναλαμβάνει ο Καλλικράτης και οι Δήμοι. 

Καταργούνται οι σχολικές επιτροπές ανά σχολική μονάδα και αποκλείονται οι 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών από επιτροπές και όργανα κομβικής 
σημασίας όπως οι νέες καλλικρατικές σχολικές επιτροπές που θα κατανέμουν τα 
κονδύλια στις σχολικές μονάδες. 

 Μείωση κατά 50% των χρηματοδοτήσεων στις καλλικρατικές σχολικές επιτροπές 
με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να μην μπορούν να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες σε 
νερό, ρεύμα, τηλέφωνο και θέρμανση.  



 Στο «Νέο Σχολείο» εισάγεται πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό ο «θεσμός» του ευέλικτου 
και ελαστικά εργαζόμενου εκπαιδευτικού. Το όνομα του είναι αναπληρωτής ΕΣΠΑ 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Πληρώνεται από το κοινοτικό αυτό πρόγραμμα που θα 
έχει ισχύ μέχρι το 2013 - και μετά; 

Το σχολείο όπως το ξέρουμε είναι ένα θλιβερό σχολείο. Είναι ένα σχολείο που βομβαρδίζει το 
μαθητή με μεγάλη ποσότητα πληροφορίας και όχι γνώσης. Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη 
πλειοψηφία των μαθητών να μην καταφέρνουν να αφομοιώνουν την πληροφορία αυτή και 
ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού σε κάθε σχολείο, να μπορούν να συνθέσουν 
έννοιες, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Αυτό που επιχειρείται σήμερα δεν είναι η αντιστροφή 
αυτής της πορείας είναι η ενίσχυση της 
Ένα χρόνο μνημόνιο… Εμείς οι γονείς των δημόσιων σχολείων στην συντριπτική μας 
πλειοψηφία είμαστε άνεργοι , ωρομίσθιοι, σκληρά εργαζόμενοι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, 
μικροεπαγγελματίες και τα συμφέροντά μας είναι ασύμβατα με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές 
που ποντάρουν στα επιχειρηματικά κέρδη.  
Εμείς και τα παιδιά μας έχουμε ανάγκη από έναν άλλο δρόμο στην εκπαίδευση, που φυσικά δεν 
πρόκειται να χαριστεί στο σύνολό του αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο σκληρών αγώνων 
και μεγάλων ανατροπών στην πολιτική, την οικονομία, στην εξουσία και κυρίως σήμερα στην 
συλλογική μας συνείδηση .  
Ήρθε η ώρα να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να αμυνθούμε της πιο εχθρικής και άγριας 
επίθεσης ενάντια στη δημόσια και δωρεάν Παιδεία και να δημιουργήσουμε ένα δημοκρατικό 
κίνημα ανατροπής και νίκης των εργαζόμενων γονιών στηριγμένο στις γενικές συνελεύσεις 
των σχολείων και τις ανοιχτές επιτροπές αγώνα και συντονισμού . 
Η απάντηση μας θα είναι ένα πλατύ μέτωπο αγώνα γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών, 
μαζικό και λαϊκό, για μπορέσουμε να ανατρέψουμε την λαίλαπα των αλλαγών απαιτώντας: 

 Καμία συγχώνευση – κατάργηση σχολικών μονάδων 
 20 μαθητές ανά τμήμα σχολικής μονάδας 
 Κάλυψη όλων των οικονομικών αναγκών των σχολείων με γενναία 

χρηματοδότηση από το κράτος 
 Υποχρεωτικό 12χρονο σχολείο δημόσιο και δωρεάν για όλα τα παιδιά. Κανένα 

παιδί εκτός σχολείου.  
 Ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση ,δημόσια με ελεύθερη πρόσβαση όλων των 

μαθητών.  
και προβάλλοντας την ανάγκη για ένα πραγματικά ΝΕΟ δημόσιο σχολείο που: 
 Θα ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες ΟΛΩΝ των  παιδιών. 
 Θα έχει λιγότερη ύλη και περισσότερο πολιτισμό για τα παιδιά μας. 
 Θα διδάσκει αλληλεγγύη, ισονομία και ισότητα, ένα σχολείο δημοκρατικό που 

θα αποθαρρύνει τις ρατσιστικές μισαλλοδοξίες, ένα σχολείο για όλα τα παιδιά 
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. 

 Θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα. 
 Δε θα υποχρεώνει τους γονείς να πληρώνουν από την τσέπη τους για τη 

μόρφωση των παιδιών τους.  
 Θα λογοδοτεί στον κόσμο της εργασίας και όχι στην αγορά.   
 Θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 

 

ΔΕΝ θα υποθηκεύσουμε το ΜΕΛΛΟΝ των παιδιών μας. 
ΔΕΝ χαρίζουμε τα λαϊκά μας κεκτημένα. 

ΔΕΝ πληρώνουμε το χρέος τους. 
Ας μετατρέψουμε κάθε γειτονιά, κάθε σχολείο μια ζωντανή κοινωνία μαχόμενη! 

Μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε σκυμμένοι!  

Ας Εξεγερθούμε! 


