
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡH
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

18:00 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)
19:30 ANOIXTH ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΗΗ  κκυυββέέρρννηησσηη  εεππιιττίίθθεεττααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  σσεε  όόλλοουυςς  µµααςς,,  σσ’’  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  µµεειιώώννοοννττααςς  ττοουυςς
µµιισσθθοούύςς,,  κκααττααρργγώώννττααςς  σσυυλλλλοογγιικκέέςς  σσυυµµββάάσσεειιςς  κκααιι  δδιικκααιιώώµµαατταα,,  ππεεττώώννττααςς  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  αανν--
θθρρώώπποουυςς  σσττηηνν  αανναασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  ααννεερργγίίαα..  ΣΣυυννεεχχώώςς  ννέέαα  χχααρράάττσσιιαα  εεξξααγγγγέέλλοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη
ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,,  σσεε  ππλλήήρρηη  σσυυµµφφωωννίίαα  µµεε  ττηηνν  ΕΕΕΕ  κκααιι  ττηηνν  ττρρόόιικκαα,,  όόππωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  εεππιιττηηδδεεύύµµααττοοςς,,  ηη  εειιδδιικκήή
εειισσφφοορράά  ««ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  κκααιι  ττοο  εειιδδιικκόό  ττέέλλοοςς  σστταα  σσππίίττιιαα  µµέέσσωω  ττωωνν
λλοογγααρριιαασσµµώώνν  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  οοδδηηγγώώννττααςς  ττοονν  κκόόσσµµοο  σσττηηνν  ααππόόγγννωωσσηη..  ΟΟιι
εερργγααζζόόµµεεννοοιι,,  έέχχοουυµµεε  ππττωωχχεεύύσσεειι,,  ααδδυυννααττοούύµµεε  νναα  τταα  ππλληηρρώώσσοουυµµεε..
Τα σχολεία «άνοιξαν», αλλά χωρίς βιβλία για πρώτη φορά από το
1946, χωρίς εκπαιδευτικούς, µε τµήµατα των τριάντα µαθητών στο
περιβόητο «νέο σχολείο». 

Τα χρόνια προβλήµατα στο χώρο της παιδείας (ελλιπής χρηµα-
τοδότηση, άθλια σχολική στέγη, έλλειψη υλικοτεχνικών υποδο-
µών και εξοπλισµών, ενίσχυση παραπαιδείας, υποβάθµιση
προσχολικής αγωγής, ...) στις σηµερινές συνθήκες της βαθιάς 
οικονοµικής κρίσης πολλαπλασιάζονται και η πολιτική των περικοπών οδηγεί στην απόλυτη απα-
ξίωση και υποβάθµιση της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. 

Η µη διανοµή των σχολικών βιβλίων για την κυβέρνηση αποτελεί «αστοχία και αποτέλεσµα κρα-
τικής δυσλειτουργίας». Για όλους εµάς είναι άλλη µια απόδειξη πως προτεραιότητα του κράτους
δεν είναι η µόρφωση των παιδιών µας και η υποστήριξη και ενίσχυση της δηµόσιας εκπαίδευσης
αλλά η συνεχής υποβάθµισή της, η απόλυτη διάλυση κάθε κοινωνικής κατάκτησης, η προώθηση
της ιδιωτικοποίησης και στο χώρο της παιδείας. Γι’ αυτό άλλωστε καταργήθηκαν ο 
Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ∆Β) και ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

18:00 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ)
19:30 ANOIXTH ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «∆. ΓΛΗΝΟΣ»
Γ’ ΕΛΜΕ ∆ΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

2011-12: ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α



Η κυβέρνηση ακολουθώντας τις εντολές της Ε.Ε. και της Τρόικας επιδιώκει να µετατρέψει τη δω-
ρεάν διανοµή των βιβλίων από υποχρέωση του κράτους σε ατοµική υπόθεση αναγκάζοντας τους
γονείς να καλύψουν την έλλειψη αυτή µε δικά τους έξοδα και ταυτόχρονα να «συνηθίσουν» στην
ανυπαρξία βιβλίων στο όνοµα του «νέου σχολείου». 
Το νέο σχολείο που θα λειτουργεί µε ευθύνη της «τοπικής κοινωνίας» (βλ. γονείς, επιχειρήσεις, 
χορηγούς, σπόνσορες, ∆ήµους και Περιφέρειες), που θα είναι φτηνό για την κυβέρνηση, ακριβό για
το λαό και κερδοφόρο για την πλουτοκρατία, βαθαίνοντας τους ταξικούς φραγµούς. Στόχος να ετοι-
µάσουν τους αυριανούς εργάτες που αγόγγυστα θα αποδεχτούν τα µεροκάµατα πείνας, τη δουλειά
χωρίς δικαιώµατα, χωρίς ασφάλιση και υγεία, χωρίς ρεύµα, νερό, τηλέφωνο ή και σπίτι.

Επίσης µεγάλα προβλήµατα αντιµετωπίζουν φέτος οι σχολικές επιτροπές γιατί λόγω της µείωσης
της χρηµατοδότησης από πέρσι στο 1/3, δεν µπορούν να καλύψουν τα βασικά λειτουργικά έξοδα
(προµήθεια πετρελαίου, είδη υγιεινής, χαρτί φωτοτυπικού, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ, κ.ά).
ΘΘαα  ππεειισσττοούύµµεε  κκααιι  θθαα  δδεεχχττοούύµµεε  ττηη  ««σσυυγγννώώµµηη»»  ττηηςς  κκααςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  ήή  ήήρρθθεε  οο  κκααιιρρόόςς  νναα  ααννττιι--

δδρράάσσοουυµµεε  µµααζζιικκάά  κκααιι  δδυυννααµµιικκάά;;
ΤΤαα  σσχχοολλεείίαα  ««άάννοοιιξξαανν»»,,  ααλλλλάά  εεσσεείίςς  οοιι  µµααθθηηττέέςς
δδεενν  θθαα  έέχχεεττεε  ββιιββλλίίαα  σσίίγγοουυρραα  µµέέχχρριι  ττοο  ΝΝοοέέµµ--
ββρριιοο!!!!!!  
ΊΊσσωωςς  νναα  µµηηνν  έέχχεεττεε  κκααιι  ααρρκκεεττοούύςς  κκααθθηηγγηηττέέςς

κκααιι  δδαασσκκάάλλοουυςς..  ΤΤαα  ττµµήήµµαατταα  εεννιισσχχυυττιικκήήςς  δδιιδδαα--
σσκκααλλίίααςς  ήή  ππρρόόσσθθεεττηηςς  δδιιδδαακκττιικκήήςς  σσττήήρριιξξηηςς
έέχχοουυνν  ππάάψψεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ππρροο  πποολλλλοούύ,,
ααφφοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  εεννιισσχχύύσσοουυµµεε  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκήή  εεκκ--
ππααίίδδεευυσσηη  κκααιι  τταα  φφρροοννττιισσττήήρριιαα..
«Πρώτα ο µαθητής» διαλαλεί το Υπουργείο

τα τελευταία χρόνια και εννοεί ότι πρώτος
αυτός πρέπει να µείνει ανεκπαίδευτος, γιατί έτσι
θα είναι ο µελλοντικός φοβισµένος και χειρα-
γωγήσιµος πολίτης.

Φέτος αντικαθιστούν τα βιβλία σας µε 
φωτοτυπίες ή CD λες και «ψηφιακό σχολείο»
σηµαίνει να διαβάζεις ένα σύγγραµµα απλά
απ’ τον υπολογιστή, εάν έχεις υπολογιστή. 

Τα σχολεία «άνοιξαν», αλλά οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους, ότι οι ελλείψεις σε
εκπαιδευτικό προσωπικό είναι δραµατικές. 

Για πρώτη φορά στα µεταπολεµικά χρονικά έγιναν µόνο 119 διορισµοί - 42 δασκάλων, 55 νη-
πιαγωγών και 22 φυσικής αγωγής και αγγλικών - στην Α’ βάθµια εκπαίδευση και 424 στη Β’ βάθ-
µια. Αν συνυπολογίσουµε την αποχώρηση περίπου 11.000 εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης,
η κατάσταση που δηµιουργείται είναι εκρηκτική. Τα σχολεία αδυνατούν να λειτουργήσουν µε τµή-
µατα των 28 και 30 µαθητών, τα ολοήµερα οδηγούνται στην πλήρη απαξίωση και καθηµερινά χά-
νονται χιλιάδες διδακτικές ώρες. 

Ταυτόχρονα, χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί οδηγούνται σε πολύχρονη ανεργία και το πτυχίο
τους απαξιώνεται εντελώς, ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει την πολιτική επιλογή να καλύψει µέρος των
κενών µε ελαστικά εργαζόµενους εκπαιδευτικούς µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, διαιωνίζοντας τις

Το «νέο» σχολείο ετοιµάζει τα
παιδιά µας για τη «νέα»
εποχή του µνηµονίου.

Ο νέος που θέλουν δεν θα είναι µόνο
άνεργος, αλλά και αµόρφωτος. 

∆εν θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωµένη γνώση, κριτικό

πνεύµα, φαντασία, όνειρα.

Θα είναι εφήµερος, φτηνός,
αναλώσιµος, αναγκαίος µόνο 

για να πληρώνει φόρους
και να δουλεύει για ψίχουλα.



µεσαιωνικές εργασιακές συνθήκες. Γιατί µόνο έτσι εξηγείται η απουσία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,
όπως θεατρολόγων, πληροφορικής, µουσικής, γαλλικών, γερµανικών, που εργάζονται στα σχολεία
νέου αναµορφωµένου προγράµµατος αλλά και στα ολοήµερα. 
ΗΗ  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  µµιισσθθώώνν  µµεε  σσυυννεεχχεείίςς  ππεερριικκοοππέέςς,,  ηη  εερργγαασσιιαακκήή  ππεερριιππλλάάννηησσηη  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  δδοουυλλεείίααςς,,

ηη  σσυυννεεχχήήςς  υυπποοττίίµµηησσηη  ττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν,,  σσυυµµππλληηρρώώννοουυνν  ττοο  σσκκηηννιικκόό..  ΕΕίίννααιι  οολλοοφφάά--
ννεερροο  όόττιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  δδιιααλλύύεειι  ττηη  δδηηµµόόσσιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη!!!!!!
ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ππααιιδδεείίααςς  κκοορροοϊϊδδεεύύεειι  ττοουυςς  γγοοννεείίςς,,  ττοουυςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς,,  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς,,  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..

ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκάάννεειι  γγιιαα  µµιιαα  αακκόόµµηη  φφοορράά
ππρράάξξηη  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττωωνν  ππεερριικκοοππώώνν,,  ττηηςς  λλιιττόόττηηττααςς,,  ττηηςς
ααππααξξίίωωσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  υυπποοββάάθθµµιισσηηςς  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  σσχχοο--
λλεείίοουυ..  ΕΕφφααρρµµόόζζοοννττααςς  ππλλήήρρωωςς  ττιιςς  εεππιιττααγγέέςς  ττοουυ  ΜΜΝΝΗΗ--
ΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟΥΥ,,  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς,,  ττοουυ  ∆∆ΝΝΤΤ,,  ηη
κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,,  δδεενν  ααιισσθθάάννεεττααιι  σσττηηνν  ππρρααγγ--
µµααττιικκόόττηητταα  οούύττεε  ίίχχννοοςς  ννττρροοππήήςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη
ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  ββιιββλλίίωωνν..  ΤΤοο  ααννττιιεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ττσσοουυννάάµµιι
πποουυ  ππρροοωωθθεείίττααιι  σσ’’  όόλλεεςς  ττιιςς  ββααθθµµίίδδεεςς  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,
ααππόό  τταα  880000  οολλοοήήµµεερραα  δδηηµµοοττιικκάά  σσχχοολλεείίοο  κκααιι  ττοο  ««ννέέοο»»

λλύύκκεειιοο  µµέέχχρριι  ττοο  ««ννέέοο»»  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  πποουυ  δδηηµµιιοουυρργγεείί  οο  ννόόµµοοςς--ττεερρααττοούύρργγηηµµαα,,  δδεενν  εείίννααιι  ττυυχχααίίοο,,  εείίννααιι
σσκκόόππιιµµοο  κκααιι  κκααλλάά  οορργγααννωωµµέέννοο..

ΟΟδδηηγγεείί  σσττοο  νναα  µµηηνν  έέχχοουυµµεε  ππιιαα  ΟΟύύττεε  δδηηµµόόσσιιαα--ΟΟύύττεε  δδωωρρεεάάνν--ΟΟύύττεε  ππααιιδδεείίαα..
Η κυβέρνηση επιδιώκει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να γίνουν επιχειρήσεις και η µόρφωση εµπό-
ρευµα που έχει αξία για τους κυβερνώντες µόνο όταν δεν κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισµό και
φέρνει κέρδος.

ΗΗ  εεκκππααίίδδεευυσσηη  µµααςς  ααφφοορράά  όόλλοουυςς..
ΠΠιισσττεεύύοουυµµεε  αακκρράάδδαανντταα  όόττιι  ηη  κκοοιιννήή  κκααιι  σσυυννττοοννιισσµµέέννηη  ππάάλληη  όόλλωωνν  ττωωνν  εεµµππλλεεκκόόµµεεννωωνν  µµεε  ττηηνν  
εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  γγοοννιιώώνν  ––  µµααθθηηττώώνν  ––  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ααλλλλάά  κκααιι  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  έέχχεειι  ττηη  δδύύννααµµηη
νναα  ααλλλλάάξξεειι  ττηη  ρροοήή  ττωωνν  ππρρααγγµµάάττωωνν..



Γι’ αυτό προτείνουµε:
��  ΝΝαα  ααρρννηηθθοούύµµεε  γγοοννεείίςς,,  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  κκααιι  σσχχοολλιικκέέςς  εεππιιττρροοππέέςς  νναα  ππλληηρρώώσσοουυµµεε  ττοο  
κκόόσσττοοςς  ττηηςς  φφωωττοοττύύππηησσηηςς  ττωωνν  ββιιββλλίίωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  ααρρννηηθθοούύµµεε  χχοορρηηγγίίεεςς..

��  ΝΝαα  µµηηνν  ππλληηρρώώσσεειι  κκααννέέννααςς  γγοοννιιόόςς  οούύττεε  έένναα  εευυρρώώ  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  εελλλληηννιικκώώνν  ήή  ξξεεννόό--
γγλλωωσσσσωωνν  ββιιββλλίίωωνν..

��  ΝΝαα  εεγγγγρρααφφοούύνν  όόλλαα  τταα  ππααιιδδιιάά  σσεε  δδηηµµοοττιικκοούύςς  ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς  κκααιι  ννηηππιιααγγωωγγεείίαα,,
κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοο  οολλοοήήµµεερροο  σσχχοολλεείίοο  ((όόσσαα  ττοο  εεππιιθθυυµµοούύνν))  χχωωρρίίςς  όόρροουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..

��  ΝΝαα  ααρρννηηθθοούύµµεε  γγοοννεείίςς  κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  ττιιςς  σσυυµµππττήήξξεειιςς  ττµµηηµµάάττωωνν  κκααιι  νναα  δδιιεεκκδδιικκήή--
σσοουυµµεε  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ααννάά  ττµµήήµµαα..

��  ΝΝαα  εεππιιλλυυθθοούύνν  άάµµεεσσαα  οοιι  σσττεεγγαασσττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  µµααςς..
��  ΝΝαα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν  ττµµήήµµαατταα  εεννιισσχχυυττιικκήήςς  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  κκααιι  ππρρόόσσθθεεττηηςς  σσττήήρριιξξηηςς..
��  ΝΝαα  µµηηνν  ππλληηρρώώσσεειιςς  κκααννεείίςς  µµααςς  τταα  ««χχααρράάττσσιιαα»»,,  νναα  ααννττιιδδρράάσσοουυµµεε  σσυυλλλλοογγιικκάά..

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ , ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΠΛΑΤΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΣΤΙΣ 18:00 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ KAI ΣΤΙΣ 19:3Ο ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ...κι αυτό είναι µόνο η αρχή!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ
ΟΥΤΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΥΤΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΟΥΤΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΥΜΕ
2ΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «∆. ΓΛΗΝΟΣ», Γ’ ΕΛΜΕ ∆ΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ,
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ


