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Θεζζαινλίθε, 31/1/2016 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο διάλογορ ηηρ κςβέπνηζηρ. 

Ο δικόρ μαρ «διάλογορ» είναι η πάλη για ένα ζσολείο δημόζιο και δωπεάν πος 

θα μοπθώνει και δεν θα εξονηώνει. 

Σελ 1ε Φιεβάξε 2016 ν θαζεγεηήο Α. Ληάθνο, πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Δζληθνύ Γηαιόγνπ  γηα ηελ παηδεία, πξνθαιεί ζύζθεςε ζην Γεκαξρείν Θεζζαινλίθεο 

κε ζέκα ηελ ζρέζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην ζρνιείν.  

Αιήζεηα γηα πνην ζρνιείν ζα κηιήζνπλε;  

Γη’ απηό κε ην ρξόλην θαη άιπην πξόβιεκα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ  εληείλεηαη ρξόλν κε ην ρξόλν, ελώ παξάιιεια νη 

αλάγθεο ζπλερώο απμάλνληαη;  Ιδηαίηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο, 

ε θαηάζηαζε είλαη ηξαγηθή, παξά ηηο ππνζρέζεηο ησλ αξκνδίσλ, πνπ δίλνληαη όια 

απηά ηα ρξόληα. Σν Γνλετθό θίλεκα έρεη επαλεηιεκκέλα πξαγκαηνπνηήζεη 

θηλεηνπνηήζεηο κε ην αίηεκα λα θηηζηνύλ λέα ζρνιεία.  ην Γήκν Κνξδειηνύ Δύνζκνπ, 

γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ηκήκαηα κε 27 παηδηά, κε ηάμεηο πξνθαη, κε απνζήθεο θαη 

ππόγεηα  πνπ κεηακνξθώλνληαη ζε αίζνπζεο. Σν ίδην θαη ζηελ Θέξκε θαη ζε  πνιιέο 

άιιεο πεξηνρέο.  Βιέπνπκε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα ζπζηεγάδνληαη 

κε εθείλα ηεο  δεπηεξνβάζκηαο, λεπηαγσγεία λα  ζηεγάδνληαη ζε ελνηθηαδόκελα 

θαηαζηήκαηα, ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ λα  ιεηηνπξγνύλ ζε δηπινβάξδηα, λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη ιπόκελα θαη πνιιέο θνξέο αθαηάιιεια θαη επηθίλδπλα θηίξηα. 

Θα κηιήζνπλε γη’ απηό ην ζρνιείν πνπ δελ έρεη δηδαθηηθό πξνζσπηθό, βνεζεηηθό 

πξνζσπηθό, πιηθνηερληθά κέζα θ.ιπ; 

Γηα ην ζρνιείν πνπ θάζε ρξόλν κεηώλεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ; 

Σο πλαίζιο ηος διαλόγος είναι γνωζηό. 

Σν πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ ην όξηζε ν ίδηνο ν ππνπξγόο, ν νπνίνο δήισζε όηη «οι 

όποιερ αλλαγέρ θα κινούνηαι μέζα ζηοςρ δημοζιονομικούρ ζηόσοςρ πος έσοςν 

καθοπιζηεί και πος έσοςν επιβληθεί από ηην ίδια ηην οικονομική κπίζη». 

Γειαδή, όπνηα πξόηαζε ρξεηάδεηαη ρξήκαηα, ζα κπαίλεη ζην ζπξηάξη. Σν πην 

ζεκαληηθό όκσο είλαη όηη ην Μλεκόλην 3 πνπ ςήθηζε ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ-

ΑΝΔΛ, έσει πολύ ζςγκεκπιμένερ καηεςθύνζειρ για ηην εκπαίδεςζη, γιαηί 

αποδέσεηαι ηιρ πποηάζειρ ηος ΟΟΑ: «Εξοπθολογιζμόρ» ηων ηάξεων με αλλαγή 

ζηην αναλογία μαθηηή-εκπαιδεςηικού ανά ηάξη. Νέερ ζςγσωνεύζειρ και ζςμπηύξειρ 

ημημάηων. Εξοπθολογιζμόρ ηων δαπανών.  Κινηηικόηηηα και εςελιξία. Πποώθηζη 

ακόμα πιο αποθαζιζηικά ηηρ απλήπωηηρ επγαζίαρ-μαθηηείαρ για ηοςρ μαθηηέρ ηων 

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, για παιδιά κάηω ηων 18 εηών. Οικονομική αςηοηέλεια και  

αςηονόμηζη ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ πος θα λειηοςπγεί με ανηαγωνιζηικά κπιηήπια, θα 

καηαπηίζει ηοςρ δικούρ ηηρ πποϋπολογιζμούρ κ.α.».   Πάλσ ζε απηό ην πιαίζην 

ινηπόλ καο θαιεί ε θπβέξλεζε λα ζπδεηήζνπκε. Με λίγα λόγια, μαρ καλεί με ηη 



ζςμμεηοσή μαρ ζηο διάλογο να διαλέξοςμε εμείρ ηο ζσοινί με ηο οποίο θα 

κπεμάζοςν ηα παιδιά μαρ. 

 …αλλά δεν θα ηοςρ πεπάζει! 

Σόζα ρξόληα άιισζηε θαηαζέηνπκε πξνηάζεηο γηα θάζε πξόβιεκα. Δπίζεο, ρξόληα 

ηώξα γίλεηαη δηάινγνο κέζα ζηνπο πιιόγνπο, ζε Δλώζεηο, ζε ζπλειεύζεηο, 

ζπλέδξηα, θηι.  Αθόκα θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο ππάξρνπλ, αθνύ ε άπνςε γηα ηελ 

παηδεία ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πνιηηηθή. 

Αςηόρ είναι ο δικόρ μαρ διάλογορ.  Είναι διάλογορ οςζιαζηικόρ. 

ε αςηή ηην βάζη, οι θιέζηερ ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και ηηρ Επιηποπήρ 

Εθνικού Διαλόγος για ηην παιδεία, είναι πποζσημαηικέρ . 

 

Σο δικό μαρ πλαίζιο διαλόγος είναι η πάλη για: 

1. Λήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη δσξεάλ, πνπ 
δελ ζα θιείλεη ηελ πόξηα ζην παηδί ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, πνπ δελ ζα 
πξνζπεξλά αδηάθνξα ζην όλνκα ηνπ ξεαιηζκνύ ηελ θνηλσληθή αληζόηεηα ησλ 
καζεηώλ ηνπ, ώζηε λα πξνρσξά ηειηθά κε όζνπο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα από ην 
θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ.  

2. Έλα Δληαίν 12ρξνλν  Βαζηθό ζρνιείν, απνθιεηζηηθά δεκόζην θαη δσξεάλ, ζαλ 
πξναπαηηνύκελν γηα ηελ παξαπέξα εθπαίδεπζε θαη επηινγή δσήο ηνπ λένπ 
αλζξώπνπ.  

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

4. Έλα ζρνιείν ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ πνπ δελ ζα ζπλζιίβεη ηελ λεαληθή 
δεκηνπξγηθόηεηα, ζα έρεη ρώξνπο εξγαζηεξίσλ, αζιεηηζκνύ, πνιηηηζκνύ, ζίηηζεο 
θαη μεθνύξαζεο γηα όια ηα παηδηά.  Υώξνπο κειέηεο θαη δηαβάζκαηνο γηα όια ηα 
παηδηά, έηζη πνπ ηα κέζα θαη νη όξνη δηδαζθαιίαο λα κελ δηαθνξνπνηνύληαη . 

5. Έλα ζρνιείν κόληκσλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη επάξθεηα ζε βνεζεηηθό θαη 
εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό.     

 

 

Σ΄ασηή ηην καηεύθσνζη, καλούμε γονείς και εκπαιδεσηικούς  

ζε ζσγκένηρωζη διαμαρησρίας ηη Δεσηέρα, 1η Φλεβάρη, ζηις 12:00, 

 ζηο Δημαρτείο Θεζζαλονίκης. 

 

 

Γρ. Τύποσ Ομοζπονδίας 

Ενώζεων Γονέων Περιθ. Κενηρ. Μακεδονίας 
 

 


