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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ο δηάινγνο ηεο θπβέξλεζεο. 
Ο δηθόο καο «δηάινγνο» είλαη ε πάιε γηα έλα ζρνιείν δεκόζην θαη 

δωξεάλ πνπ ζα κνξθώλεη θαη δελ ζα εμνληώλεη. 
 

1. ηηο 26 Λνέκβξε 2015 ε θπβέξλεζε κέζσ ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο 
εμήγγεηιε έλα αθφκα ΔΘΛΗΘΟ δηάινγν γηα ηελ Παηδεία. 
Ζ εμαγγειία απηή ήξζε αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο 
δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν ( θφθθηλα δάλεηα , πιεηζηεξηαζκνί, αζθαιηζηηθφ, 
εξγαζηαθά θ.α. ) ελψ ε θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ζπλερψο ρεηξνηεξεχεη.  
Αιήζεηα πνηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε θπβέξλεζε ζπκήζεθε λα θέξεη ζην ηξαπέδη 
ηνλ "εζληθφ θνηλσληθφ δηάινγν "γηα ηελ παηδεία θαη πνηφ είλαη ην λέν πνπ έξρεηαη 
λα πξνζζέζεη; Ση ηελ εκπνδίδεη αλ πξαγκαηηθά ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο 
πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ λα ην θάλεη; 
Κήπσο δελ γλσξίδεη πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ; Κήπσο 
δελ μέξεη ηα αηηήκαηα ησλ καζεηψλ; Κήπσο ζθνπεχεη λα ζπγθξνπζηεί κε Δ.Δ. 
ΟΟΑ θαη άιινπο δηεζλήο νξγαληζκνχο θαη ρξεηάδεηαη ηελ ελεξγή βνήζεηα ησλ 
γνληψλ, καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ; Κήπσο ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε 
καδηθνχο δηνξηζκνχο κε παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ 
εξγαζίαο, ζε γελλαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία γηα λα κελ 
πιεξψλνπκε νχηε επξψ απφ ηελ ηζέπε καο;  
Κήπσο ζθνπεχεη λα πξνρσξήζεη ζε αλέγεξζε λέσλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ 
θηεξίσλ γηα λα θαιχςεη ηηο νμπκκέλεο αλάγθεο ;      
Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ δελ έρεη ζην λνπ ηεο ε θπβέξλεζε. Κε ην δηάινγν 
ζηνλ νπνίν καο θαιεί λα πάξνπκε κέξνο, ζέιεη λα καο βάιεη ζην θάδξν, ζε 
παλεγπξηθέο εθδειψζεηο θαη θηέζηεο γηα λα πεη κεηά «ήζαζηαλ θη εζείο εθεί, ηη 
κηιάηε ηψξα;». 
 

2. Σν πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ είλαη γλωζηό. 
Σν πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ ην φξηζε ν ίδηνο ν ππνπξγφο ν νπνίνο δήισζε «νη 
όπνηεο αιιαγέο ζα θηλνύληαη κέζα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο 
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη πνπ έρνπλ επηβιεζεί από ηελ ίδηα ηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε». Γειαδή, φπνηα πξφηαζε ρξεηάδεηαη ρξήκαηα, ζα κπαίλεη 
ζην ζπξηάξη. 
Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ην Κλεκφλην 3 πνπ ςήθηζε ε ζπγθπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ, έρεη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ 
εθπαίδεπζε γηαηί απνδέρεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΟΑ: «Δμνξζνινγηζκφο» 
ησλ ηάμεσλ κε αιιαγή ζηελ αλαινγία καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ αλά ηάμε. Λέεο 
ζπγρσλεχζεηο θαη ζπκπηχμεηο ηκεκάησλ. Δμνξζνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ.  

http://www.goneis.org/


Θηλεηηθφηεηα θαη επειημία. Πξνψζεζε αθφκα πην απνθαζηζηηθά ηεο απιήξσηεο 
εξγαζίαο-καζεηείαο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΙ θαη ΔΠΑ, γηα παηδηά θάησ ησλ 
18 εηψλ. Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη  απηνλφκεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί κε αληαγσληζηηθά θξηηήξηα, ζα θαηαξηίδεη ηνπο δηθνχο ηεο 
πξνυπνινγηζκνχο θ.α. »  
Πάλσ ζε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ καο θαιεί ε θπβέξλεζε λα ζπδεηήζνπκε.  
Με ιίγα ιόγηα καο θαιεί κε ηε ζπκκεηνρή καο ζην δηάινγν λα 
δηαιέμνπκε εκείο ην ζρνηλί κε ην νπνίν ζα θξεκάζνπλ ηα παηδηά καο. 
Υξφληα ηψξα φιεο νη θπβεξλήζεηο κε φπιν ηνπο ηνλ δηάινγν πξνζπαζνχζαλ λα 
εθαξκφζνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ είραλ ζπκθσλήζεη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. 
Υξφληα ηψξα κε βαζηθφ επηρείξεκα φηη ε παηδεία "έρεη πηάζεη πάην" ςήθηδαλ κηα 
ζεηξά κέηξα κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο  ζηνπο καζεηέο. 
Υξφληα ηψξα πξνζπαζνχλ λα θέξνπλ ην ζρνιείν ζηα κέηξα θαη ηηο αλάγθεο ηεο 
αγνξάο, δήζελ γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ καο. 
Υξφληα ηψξα κεηαξξπζκίδνπλ απηή ηελ έξεκε ηελ εθπαίδεπζε γηα λα γίλεη "πην 
απνδνηηθή, πην ζχγρξνλε". 
Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ δηαιφγσλ ησλ 
πξνεγνχκελσλ εηψλ ηα ληψζνπκε πνιχ θαιά ζην πεηζί καο ζήκεξα θαη 
νδήγεζαλ ζηελ παξαπέξα ππνβάζκηζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο 
παηδείαο ζηελ φμπλζε ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ ζηε κφξθσζε. 
 

3. Πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο… 
Ζ θπβέξλεζε ζηε θαηεχζπλζε απηή ζα εμαπνιχζεη φια ηεο ηα φπια, γηα λα 
πξνιεηάλεη ην έδαθνο.  
Ήδε ηα φξγαλα άξρηζαλ κε ην άξζξν ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ Σξηαληαθπιιίδε  
ζηελ εθεκεξίδα Απγή ν νπνίνο νχηε ιίγν νχηε πνιχ πξνηείλεη επηβνιή 
δηδάθηξσλ έσο 600 επξψ ζηα δεκφζηα ζρνιεία. Απφ θνληά θαη άιινο βνπιεπηήο 
ηνπ ΤΡΗΕΑ ν θ. Γ. ηέθνο πνπ θαη απηφο έξρεηαη λα βάιεη ην ιηζαξάθη ηνπ ζην 
δηάινγν πξνηείλνληαο λέα θιεηζίκαηα θαη ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. ηελ ίδηα 
ξφηα θαη ν θαζεγεηήο Α. Ιηάθνο, πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνχ Γηαιφγνπ 
φηαλ πξφηεηλε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζρνιείσλ «κε 
κηα δψλε θαηαζηεκάησλ, θηλεκαηνγξάθσλ, εζηηαηνξίσλ»... γηα λα απμεζνχλ ηα 
έζνδα  ηνπο.  
Οη πξνηάζεηο απηέο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο δελ είλαη λέεο, ηηο αθνχκε ρξφληα 
ηψξα απφ εηδηθνχο, επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνχο εξεπλεηέο θαη παπαγαιάθηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Απφ φινπο απηνχο πνπ ζε θάζε θάζε ηνπ αγψλα έπαηξλαλ ζέζε 
απέλαληη ζε γνλείο καζεηέο εθπαηδεπηηθνχο. Απφ φινπο απηνχο πνπ θάλνπλ ηάρα 
πσο δελ γλσξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο καο. 
 

4. …αιιά δελ ζα ηνπο πεξάζεη! 
Πνηα πξέπεη λα είλαη ε απάληεζε ησλ γνληψλ; Θαη αιιαγέο ρξεηάδνληαη θαη 
ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεη. 
Σφζα ρξφληα άιισζηε θαηαζέηνπκε πξνηάζεηο γηα θάζε πξφβιεκα. Σφζα ρξφληα 
ζπκκεηέρνπκε ζηελ επηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ. Δπίζεο, ρξφληα ηψξα 
γίλεηαη δηάινγνο κέζα ζηνπο πιιφγνπο, ζε Δλψζεηο, ζε ζπλειεχζεηο, ζπλέδξηα , 
θηι. Αθφκα θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ππάξρνπλ, αθνχ ε άπνςε γηα ηελ παηδεία 
ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πνιηηηθή. 



Σν Γ ηεο ΑΓΚΔ εθηηκά πσο πξέπεη λα νξγαλσζεί κηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γηα 
ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα, φρη κφλν ηηο ειιείςεηο θαη ηα θελά, αιιά 
γηα ην πεξηερφκελν ηεο κφξθσζεο πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά καο, γηα ην ζρνιείν 
πνπ έρνπκε αλάγθε. Όιν θαη πην πνιινί γνλείο λα γλσξίζνπλ ηελ πξφηαζε ηεο 
ΑΓΚΔ, λα γίλεη ζπδήηεζε κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέβνληαη ην ιεηηνχξγεκά ηνπο 
θαη βάδνπλ πάλσ απ’ φια ηε κφξθσζε θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ 
καο. Λα αθνχζνπκε ηελ θσλή ησλ καζεηψλ.  
 
Απηόο είλαη ν δηθόο καο δηάινγνο. Είλαη δηάινγνο νπζηαζηηθόο, όρη 
πξνζρεκαηηθόο.  
Γηαηί δελ έρεη πξναπαηηνχκελα ηηο επηδηψμεηο γηα θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Γελ 
έρεη πιαίζην ην αθξηβφ ζρνιείν γηα ηνπο γνλείο, ην θζελφ γηα ην θξάηνο, ην 
θεξδνθφξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  
ε απηή ηελ βάζε δελ παίξλνπκε κέξνο ζε θηέζηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο πνπ αθνξνύλ ηνλ δηάινγν.  
 

Σν δηθό καο πιαίζην δηαιόγνπ είλαη ε πάιε γηα: 
 

1. Ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη δσξεάλ, 
πνπ δελ ζα θιείλεη ηελ πφξηα ζην παηδί ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, πνπ δελ ζα 
πξνζπεξλά αδηάθνξα ζην φλνκα ηνπ ξεαιηζκνχ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα 
ησλ καζεηψλ ηνπ γηα λα πξνρσξά ηειηθά, κε φζνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

2. Έλα ζρνιείν Δληαίν 12ρξνλν  Βαζηθφ ζρνιείν, απνθιεηζηηθά δεκφζην θαη 
δσξεάλ, ζαλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξαπέξα εθπαίδεπζεο θαη επηινγήο 
δσήο ηνπ λένπ αλζξψπνπ.  

3. Έλα ζρνιείν πνπ δε ζα δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κεηέπεηηα 
επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηνπ καζεηή.  

4. Έλα ζρνιείν ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ πνπ δελ ζα ζπλζιίβεη ηελ λεαληθή 
δεκηνπξγηθφηεηα, ζα έρεη ρψξνπο εξγαζηεξίσλ, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ, 
ζίηηζεο θαη μεθνχξαζεο γηα φια ηα παηδηά. Υψξνπο κειέηεο θαη δηαβάζκαηνο 
γηα φια ηα παηδηά, έηζη πνπ ηα κέζα θαη νη φξνη δηδαζθαιίαο λα κελ 
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην Πέξακα, ζηελ Δθάιε.  

5. Έλα ζρνιείν κφληκσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη επάξθεηα ζε βνεζεηηθφ θαη 
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.     
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