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Ακινα 26 Φλεβάρθ 2015 

 

Προσ: Αναπλθρωτι Υπουργό Παιδείασ 

                                                                                                              κο Τάςο Κουράκθ 

ΤΠΟΜΝΘΜΑ 

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ 

Η ΑΣΓΜΕ εδϊ και πάρα πολλά χρόνια μζςα από τα ςυνζδρια και τισ αποφάςεισ 

είχε αναδείξει το γεγονόσ ότι οι αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ - που ζχουν ξεκινιςει εδϊ και 

μια δεκαετία – και θ εφαρμογι τουσ ςτο νζο ςχολείο, δεν είναι οφτε αποςπαςματικζσ, 

οφτε ςτρεβλζσ. 

Το νζο ςχολείο δεν είναι το ςχολείο τθσ κρίςθσ, των μνθμονίων και των “κατοχικϊν” 

κυβερνιςεων, όπωσ ικελαν να μασ πείςουν κάποιοι. 

Το Νζο, αυτόνομο, αποκεντρωμζνο, αυτό-αξιολογοφμενο ςχολείο, αυτό που παλιότερα 

λεγότανε ΑΝΟΙΧΤΟ, αποτελοφςε και αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι τθσ Ε.Ε. και είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι των γενικότερων αναδιαρκρϊςεων ( Ατηζντα Ευρϊπθ 2020 ), που 

με μεγαλφτερθ ζνταςθ βιϊνουμε τα τελευταία χρόνια. 

Η καπιταλιςτικι οικονομικι κρίςθ και θ επίκεςθ που ζχουν εξαπολφςει όλεσ οι 

κυβερνιςεισ ςτα λαϊκά νοικοκυριά ζχουν οδθγιςει μεγάλο μζροσ του λαοφ ςτθν φτϊχια 

και τθν εξακλίωςθ. Κατακτιςεισ δεκαετιϊν παίρνονται πίςω, καταργικθκαν οι 

Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, κόπθκαν μιςκοί, επιδόματα, ςυντάξεισ, θ δουλειά με 

δικαιϊματα ζχει αντικαταςτακεί από 5μθνα,  θ επίςθμθ ανεργία να βρίςκεται ςτο 26% - 

ςτουσ νζουσ ςτο 60% - θ πλειοψθφία των λαϊκϊν οικογενειϊν να μθν μπορεί να καλφψει 

βαςικζσ δαπάνεσ για κατοικία, υγεία, παιδεία, διατροφι, κζρμανςθ, πλθρωμι 

λογαριαςμϊν ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ.  

Ο υποςιτιςμόσ των παιδιϊν ςπάει το ζνα ρεκόρ μετά το άλλο!  Όλεσ οι κυβερνιςεισ 

μζχρι ςιμερα αντί να πάρουν ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν ςίτιςθ όλων των παιδιϊν μζςα 

ςτα ςχολεία, μασ ποφλαγαν ςυμπάκεια και κατανόθςθ από τθν μία και από τθν άλλθ 

άνοιξαν διάπλατα τισ πόρτεσ των ςχολείων ςε ΜΚΟ, εταιρίεσ, φιλάνκρωπουσ ( τφπου 
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Σόροσ )  και άλλα μπουμποφκια να διαφθμίηουν το ξεροκόμματο που δίνουν ςτα 

πειναςμζνα παιδιά.    

Σα δθμόςια ςχολεία λειτουργοφν ςε ςυνκικεσ «ελεγχόμενθσ χρεοκοπίασ». Oι 

δαπάνεσ από τον κρατικό προχπολογιςμό για τθν παιδεία κάκε χρόνο μειϊνονται 

παραπζρα.  Ενϊ, ζνα κρίςιμο μζγεκόσ του διατίκεται για τθ «δια βίου μάκθςθ». 

Η δραματικι περικοπι των δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ, με το πρόςχθμα τθσ κρίςθσ, 

γίνεται για να διευκολυνκεί το άνοιγμα των αςκϊν του αυτό-αξιολογοφμενου, 

αυτοχρθματοδοτοφμενου ςχολείου. Δεν μασ είναι ξζνθ ωσ τακτικι. Χρόνια τϊρα οι γονείσ 

ζβαηαν βακιά το χζρι ςτθν τςζπθ για βιβλία, λειτουργικζσ ανάγκεσ κ.λπ 

Είναι θ ίδια λογικι που εφαρμόηεται ςτα νοςοκομεία, ςτθν πρόνοια, παντοφ. Αν δεν 

μπορείσ να αυτο-χρθματοδοτθκείσ, τότε να ςυρρικνωκείσ. Η διαφορά με το παρελκόν 

είναι ότι τϊρα αυτζσ οι πολιτικζσ επιςπεφδονται και γίνονται κακολικζσ. Αυτό 

περιγράφεται με ςαφινεια ςτο «νζο» ςχολείο, ςτα αναμορφωμζνα αναλυτικά πιλοτικά 

προγράμματα, ςτο νόμο για τθν αυτοαξιολόγθςθ και ςτθ νζα διοικθτικι δομι τθσ 

εκπαίδευςθσ 

Από το νζο προχπολογιςμό προβλζπεται περαιτζρω μείωςθ των δαπανϊν για τθν 

παιδεία κατά 20%. Η πρϊτθ δόςθ του 2015 για τα λειτουργικά ζξοδα των ςχολείων ( 

25.000.000 ευρϊ) δεν αρκεί οφτε για τα βαςικά. 

Ακόμα και ςιμερα, 3 μινεσ πριν το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, υπάρχουν αρκετά κενά 

εκπαιδευτικϊν, δεν υπάρχουν χριματα ςτισ νζεσ αποκεντρωμζνεσ ςχολικζσ επιτροπζσ 

οφτε για τα ςτοιχειϊδθ, οι ςυγχωνεφςεισ καταργιςεισ και υποβακμίςεισ ςχολείων και 

τμθμάτων ζχουν κάνει αςφυκτικι τθν κατάςταςθ, θ μεταφορά των μακθτϊν για ακόμα 

μια χρονιά βρίςκεται ςτον αζρα. 

Σα χιλιάδεσ κενά εκπαιδευτικϊν που υπιρχαν το επτζμβρθ δεν ζχουν καλυφκεί μζχρι 

ςιμερα ςτθν ολότθτά τουσ. Ενϊ όπου αυτά ζχουν καλυφκεί, αυτό ζγινε με 

μετακινιςεισ δαςκάλων από τα ολοιμερα – ςτα δθμοτικά- ι με μετακινιςεισ 

εκπαιδευτικϊν ειδικότθτασ από ςχολείο ςε ςχολείο για να καλφψουν το ωράριό τουσ , 

ι με δεφτερθ και τρίτθ ανάκεςθ.  

Οι προςλιψεισ μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ πάγιων και διαρκϊν 

αναγκϊν γίνονται ςτθ βάςθ 1/10 και πάντα με το ςταγονόμετρο, ενϊ από τθν άλλθ οι 

ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ ( αναπλθρωτζσ, ωρομίςκιοι, ΕΣΠΑ, εκελοντζσ κ.α.) με 

μιςκοφσ πείνασ χωρίσ δικαιϊματα ζχουν πάρει καταιγιςτικι μορφι.  

Στθν κατεφκυνςθ αυτι τα τελευταία χρόνια, με πρόςχθμα τθν κρίςθ οι προθγοφμενεσ 

κυβερνιςεισ προχϊρθςαν ςε χιλιάδεσ καταργιςεισ-ςυγχωνεφςεισ ςχολειϊν ςε όλθ τθν 

Ελλάδα, όπωσ επίςθσ και ςε γιγάντωςθ τμθμάτων με 27 και 30 μακθτζσ, μεγαλϊνοντασ 

ζτςι τθν ψαλίδα των ταξικϊν φραγμϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 

Θ χρθματοδότθςθ για τθν καταςκευι  νζων ςχολείων, για τα αναγκαία ζργα επιςκευισ 

και ςυντιρθςθσ, μζχρι τϊρα δεν κάλυπταν οφτε ςτο ελάχιςτο τισ πάγιεσ ανάγκεσ . Όλεσ οι 

κυβερνιςεισ αντί να φτιάξουν ςχολικά κτίρια δθμόςια ςφγχρονα, αςφαλι για τα παιδιά 



3 

 

μασ επιχειροφςαν να λφςουν το πρόβλθμα με υποβακμίςεισ  και ςυγχωνεφςεισ ςχολείων, 

βαφτίηοντασ υπόγεια και πλατφςκαλα ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

Ζνα μεγάλο μζροσ των ςχολείων, ( ιδιαιτζρα ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα ) λειτουργεί με 

αυκαίρετεσ, επικίνδυνεσ παρεμβάςεισ ςτα ςχολικά κτίρια, ενϊ θ διπλοβάρδια 

ταλαιπωρεί χιλιάδεσ γονείσ και παιδιά. Με τθν κατάργθςθ του ΟΣΚ πιο ζντονα και πιο 

επιτακτικά κα προωκθκεί θ ιδιωτικοποίθςθ των ςχολικϊν κτιρίων  και θ ανζγερςθ νζων 

ςχολείων μζςω των ΣΔΙΤ. Οι τράπεηεσ και οι καταςκευαςτικζσ κα χτίςουν ςχολεία ςε ιδθ 

χαρακτθριςμζνα και αγοραςμζνα από τον ΟΣΚ οικόπεδα, με υπερδιπλάςιο κόςτοσ, τα 

οποία κα τα υπενοικιάηουν για 25 χρόνια ςτο κράτοσ. 

Ο νόμοσ για το νζο λφκειο που ψθφίςτθκε το επτζμβρθ 2013 και είναι 

αναπόςπαςτο κομμάτι του νζου ςχολείου , ιρκε να αυξιςει τθν  αμορφωςιά, να 

μεγαλϊςει το χάςμα μεταξφ τθσ κεωρθτικισ και πρακτικισ γνϊςθσ και να ςτρζψει τθν 

πλειοψθφία των παιδιϊν από τισ λαϊκζσ οικογζνειασ ςτθν πρόωρθ κατάρτιςθ και τθν 

μακθτεία».  

Ιδίωσ με τισ πανελλαδικοφ χαρακτιρα προαγωγικζσ εξετάςεισ και ςτισ τρεισ τάξεισ των 

ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τράπεηα κεμάτων, διαπιςτϊνουμε ότι: 

- Δζνει πλιρωσ το Λφκειο ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν Τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, το 

μετατρζπει ςε εξεταςτικό κζντρο. 

- Ζχει τιμωρθτικό χαρακτιρα και κα ςτρζφει τθν πλειοψθφία των μακθτϊν ςτθν ψευτο-

κατάρτιςθ (ΕΠΑΛ - ΣΕΚ) και τθ απλιρωτθ παιδικι εργαςία μζςω τθσ μακθτείασ .  

- Είναι θ χαρά των φροντιςτθρίων που κα κακιερωκοφν από όλο και πιο μικρι θλικία.  

Ειδικά για τθν τράπεηα κεμάτων.  

Για μασ θ τράπεηα κεμάτων είναι ζνα βαςικό εργαλείο του νζου ςχολείου και δεν είναι 

ξεκομμζνθ από το ςφνολο των αντιεκπαιδευτικϊν αλλαγϊν, τθν υποχρθματοδότθςθ, τισ 

ςυγχωνεφςεισ, τθν αντικατάςταςθ τθσ βαςικισ γνϊςεισ με δεξιότθτεσ, το ψθφιακό 

ςχολείο, τα παλιά και νζα βιβλία, τισ ελλείψεισ εκπαιδευτικϊν, τθν κτιριακι εγκατάλειψθ, 

το αποκεντρωμζνο αυτοαξιολογοφμενο αυτόνομο ςχολείο, τθν αξιολόγθςθ των 

εκπαιδευτικϊν 

Ο νόμοσ για το νζο λφκειο και θ τράπεηα κεμάτων, οφτε μπορεί να εξωραϊςτεί, οφτε να 

γίνει πιο «δίκαιοσ», το κυρίαρχο αίτθμα γονιϊν, μακθτϊν είναι θ άμεςθ κατάργθςι του. 

Σο  Νθπιαγωγείο μπορεί να ζγινε υποχρεωτικό αλλά ςυνεχίηει να μθν είναι δθμόςιο.  

Οι υποδομζσ τθσ προςχολικισ αγωγισ είναι οι χειρότερεσ ςε ςχζςθ με όλεσ τισ βακμίδεσ 

τθσ εκπαίδευςθσ. Νιπια ςτριμωγμζνα ςε ακατάλλθλεσ αίκουςεσ, ςε παλιά μιςκωμζνα 

κτίρια (το 75% των μιςκωμζνων κτιρίων είναι νθπιαγωγεία ), ακόμα και υπόγεια και 

αποκικεσ, όπου οι γονείσ χρυςοπλθρϊνουν από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα τα εκπαιδευτικά 

υλικά. Τα μζχρι τϊρα ςτοιχεία, μασ δείχνουν πωσ το μεγαλφτερο μζροσ των προνιπιων 

κάκε χρόνο μζνουν εκτόσ του  δθμόςιου νθπιαγωγείου , πωσ αυξικθκαν οι εγγραφζσ ςτα 

ιδιωτικά νθπιαγωγεία και παιδικοφσ ςτακμοφσ (κατά 77%  

ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ 



4 

 

Η υποχρεωτικότθτα που επιβάλει ο νόμοσ ακολουκεί τθν εντολι τθσ Ε.Ε. για ζνταξθ και 

φοίτθςθ όλων των ΑμΕΑ ςτα γενικά ςχολεία, με πρόςχθμα τθν αποιδρυματοποίθςθ και 

τθν επιδίωξθ για λιγότερο κρατικό κόςτοσ, τθν παράδοςθ τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ ςτο 

βωμό του κζρδουσ , ςτουσ νόμουσ τθσ αγοράσ και τθσ ιδιωτικοποίθςθσ. Η 

πραγματικότθτα μιλάει από μόνθ τθσ αν δοφμε τι ζγινε με τθν υποχρεωτικότθτα ςτα 

νθπιαγωγεία.  

Η υποχρεωτικότθτα τθσ ειδικισ αγωγισ αντί να οδθγιςει ςτθν ίδρυςθ νζων ΣΜΕΑ ςε όλθ 

τθν Ελλάδα για να καλυφτοφν όλεσ οι ανάγκεσ με μόνιμο προςωπικό και ςφγχρονα κτίρια, 

αποτζλεςε το άλλοκι ( ςτα πλαίςια τθσ ζνταξθσ ) για το κλείςιμο ειδικϊν ςχολείων, τθν 

υποβάκμιςθ δομϊν και τθν εξάπλωςθ του εργαςιακοφ μεςαίωνα ςτο χϊρο. Η πολιτικι  

ςυρρίκνωςθσ των κοινωνικϊν δομϊν και τθσ υποβάκμιςθσ των ελάχιςτων ΣΜΕΑ ζχει 

οδθγιςει χιλιάδεσ μακθτζσ ΑμΕΑ ςτα γενικά ςχολεία με τραγικζσ ςυνζπειεσ για αυτά τα 

παιδιά, αφοφ τα περιςςότερα ςχολεία ςτεροφνται βαςικϊν υποδομϊν για τθν υποδοχι 

αυτϊν των μακθτϊν, ενϊ το ειδικό εκπαιδευτικό, επιςτθμονικό και βοθκθτικό 

προςωπικό είναι πολυτζλεια ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων.   

Σιμερα τα περιςςότερα παιδιά με Ειδικζσ Ανάγκεσ βρίςκονται εκτόσ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Από τα 200.000 παιδιά με αναπθρίεσ που με τουσ πιο 

ςυντθρθτικοφσ υπολογιςμοφσ βρίςκονται ςε θλικία εκπαίδευςθσ, μόνο τα 15.500 φοιτοφν 

ςε ειδικά ςχολεία και ειδικζσ τάξεισ ( ςτοιχεία 2002).  

 Η τάςθ μείωςθσ, αντί για αφξθςθ, των μακθτϊν των ειδικϊν ςχολείων είναι γενικι και 

ενιςχφεται από το ευρωπαϊκισ πατζντασ ιδεολόγθμα περί «ζνταξθσ» όλων ανεξαίρετα 

των ανάπθρων παιδιϊν ςτα γενικά ςχολεία 

Αν τα προβλιματα τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ, του κοινοφ ςχολείου είναι ςοβαρά και 

πάμπολλα, ςτθν Ειδικι Αγωγι, ςτο ειδικό ςχολείο εμφανίηονται ςε μεγεκυντικό φακό. 

Σο νζο ςχολείο που προϊκθςαν  όλεσ οι μζχρι τϊρα κυβερνιςεισ  είναι το 

ςχολείο των ταξικϊν φραγμϊν, τθσ κατθγοριοποίθςθσ των μακθτϊν ,τθσ 

διαφοροποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν, το ςχολείο τθσ αμορφωςιάσ, το ςχολείο 

των χορθγϊν επενδυτϊν, ανοιχτό ςτισ ορζξεισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των 

επιχειριςεων. Είναι το αποκεντρωμζνο ςχολείο τθσ αγοράσ και των προγραμμάτων τθσ 

Ε.Ε.  που ςτοχεφει να «κάψει» τα μυαλά των παιδιϊν μασ, για να διαμορφϊςει  

«ελαςτικζσ» ςυνειδιςεισ και ςυμπεριφορζσ, για να ξεπεραςτεί ανϊδυνα θ κρίςθ.     

 Η ΑΣΓΜΕ το ανϊτερο ςυλλογικό όργανο των γονιϊν ςτθ χϊρα, δε δικαιοφται να 

τρζφει αυταπάτεσ, οφτε να ξεχωρίηει τα παιδιά ανάλογα με τθν τςζπθ τθν κοινωνικι ι 

φυλετικι καταγωγι του γονιοφ, θ πρόταςθ  μασ για το ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό 

ςχολείο, για ζνα ςχολείο με ενιαία δομι, διοίκθςθ και ενιαίο πρόγραμμα για όλα τα 

παιδιά μζχρι τα 18 τουσ χρόνια, χωρίσ επικαλφψεισ και διαχωριςμοφσ, με παράλλθλθ 

κατάργθςθ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και απαγόρευςθ οποιαςδιποτε επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ ςτον χϊρο τθσ παιδείασ ςυναντά τθν αποδοχι των γονιϊν. 
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 Θ εξαςφάλιςθ βαςικισ - γενικισ εκπαίδευςθσ ωσ τα 18 χρόνια, που ο άνκρωποσ 

ενθλικιϊνεται ψυχικά, πνευματικά, κοινωνικά και βιολογικά, μζςα από Ενιαίο, 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΔΘΜΟΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, Δωδεκάχρονο Τποχρεωτικό χολείο, με ςκοπό 

τθν ολόπλευρθ μόρφωςθ και καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ κάκε νζου πριν από 

τθν επαγγελματικι επιλογι, αποτελεί ανάγκθ τθσ εποχισ. Θ όποια επαγγελματικι 

εξειδίκευςθ να αποκτάται μετά το τζλοσ του ενιαίου 12χρονου ςχολείου. Μζςα από 

δθμόςιεσ ειδικζσ επαγγελματικζσ ςχολζσ , που κα εξαςφαλίηουν τθν υψθλοφ επιπζδου 

εκπαίδευςθ και των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων ςτουσ αποφοίτουσ. 

 
ΗΘΣΟΤΜΕ ΑΜΕΑ: 

 

 Ζκτακτθ οικονομικι επιχοριγθςθ όλων των ςχολικϊν μονάδων. Διαγραφι όλων 

των χρεϊν των ςχολικϊν επιτροπϊν προσ τισ ΔΕΚΟ. Κατάργθςθ του ΦΠΑ  ςτισ 

προμικειεσ, αγορζσ και ςτισ ςυναλλαγζσ των ςχολικϊν επιτροπϊν και ςχολείων. 

Δωρεάν ρεφμα και νερό ςτα ςχολεία, άμεςα αφορολόγθτο πετρζλαιο και φυςικό 

αζριο για όλα τα ςχολεία, τθ ςτιγμι μάλιςτα που ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα οι 

εφοπλιςτζσ.   

 Μαηικοφσ διοριςμοφσ. Τθν άμεςθ κάλυψθ όλων των εκπαιδευτικϊν κενϊν, με 

μαηικζσ προςλιψεισ και μόνιμουσ διοριςμοφσ, προκειμζνου να μθν ξεπερνοφν 

τουσ 20 μακθτζσ ανά τμιμα. Άμεςθ επαναπρόςλθψθ όλων των ςχολικϊν 

φυλάκων. Προςλιψεισ μόνιμων κακαριςτϊν-κακαριςτριϊν για να εξαςφαλιςτεί θ 

υγεία και θ υγιεινι των ςχολείων και να ςταματιςουν να πλθρϊνουν για αυτοφσ 

οι γονείσ. Δθμιουργία κωδικοφ για τραπεηοκόμουσ.  

 Άμεςθ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ ςτουσ μακθτζσ. Να 

εξαςφαλιςτεί κονδφλι για τθν παροχι ενόσ γεφματοσ με ευκφνθ του κράτουσ 

χωρίσ τθν εμπλοκι ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ και ιδιωτϊν  ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, 

αξιοποιϊντασ τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ των Διμων. Σχεδιαςμόσ για δθμιουργία 

νζων υποδομϊν ( τραπεηαρίεσ, μαγειρεία κ.α. ) ςε όλθ τθν χϊρα και τθ ςτελζχωςθ 

τουσ με μόνιμο επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό. Δωρεάν 

ιατρικοφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ όλων των μακθτϊν, 

ανεξάρτθτα από φορζα αςφάλιςθσ των γονιϊν. Να εξαςφαλιςτοφν κινθτζσ 

μονάδεσ υγείασ, για τον εμβολιαςμό όλων των μακθτϊν και τα πιςτοποιθτικά 

υγείασ.  

 Να διαςφαλιςτεί άμεςα ι δωρεάν μεταφορά όλων των μακθτϊν προσ και από τα 

ςχολεία τουσ. Δωρεάν μεταφορά όλων των μακθτϊν- φοιτθτϊν με τα ΜΜΜ. 

Δθμιουργία Ενιαίου κρατικοφ φορζα για τθν μεταφορά. 

 Κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ με ευκφνθ του υπουργείου παιδείασ για τθν ανζγερςθ 

νζων ςφγχρονων ςχολικϊν κτιρίων με τθν αξιοποίθςθ των χαρακτθριςμζνων 

οικοπζδων και τον χαρακτθριςμό νζων. Επαναφορά του ΟΣΚ ςτθν προ του '98 

πλαίςιο για να ζχει τθν άμεςθ ευκφνθ για τθ μελζτθ, το ςχεδιαςμό για τθν 
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ανζγερςθ νζων ςχολείων, αλλά και τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των υπαρχόντων, 

παίρνοντασ υπόψθ τα νζα δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ . Όχι ςτισ 

ΣΔΙΤ και τθν ιδιωτικοποίθςθ των ςχολικϊν κτιρίων. Αντιςειςμικόσ ζλεγχοσ όλων 

των κτιρίων, άμεςθ αντιςειςμικι κωράκιςθ όπου διαπιςτωκεί πρόβλθμα. Να 

δοκεί πιςτοποιθτικό αςφάλειασ και καταλλθλότθτασ ςε όλα τα ςχολειά.    

 Να ςταματιςει ο ςχεδιαςμόσ για περεταίρω ςυγχωνεφςεισ-καταργιςεισ 

ςχολικϊν μονάδων. Άμεςθ επαναλειτουργία των κατθργθμζνων ςχολικϊν 

μονάδων. 

 Να αποςυρκεί άμεςα όλοι οι  αντιαναπθρικοί νόμοι  για τθν ειδικι αγωγι, που 

ςτζλνουν βίαια και μαηικά παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ ςτα ςχολεία γενικισ 

παιδείασ. Κδρυςθ νζων ειδικϊν ςχολείων ςε όλθ τθ χϊρα για να βρουν το ςχολείο 

που τουσ αξίηει να 200.000 παιδιά που βρίςκονται εκτόσ εκπαίδευςθσ.   

 Κατάργθςθ των νόμων για το νζο λφκειο και το νζο ςχολείο. Κατάργθςθ τθσ 

τράπεηασ Θεμάτων. Οι εξετάςεισ να γίνονται με ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ του 

κάκε ςχολείου και πάνω ςτθν φλθ που ζχει επαρκϊσ διδαχκεί. Να καταργθκοφν 

άμεςα όλοι οι νόμοι για τθν αξιολόγθςθ και αυτοαξιολόγθςθ, αλλά και για τθν 

αποκζντρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και των ςχολείων (Καλλικράτθσ). 

 χολείο ενιαίο, υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά μζχρι τθν ενθλικίωςι τουσ, που 

κα μορφϊνει και δεν κα εξοντϊνει. Υποχρεωτικι  εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά 

μζχρι τα 18 τουσ χρόνια. Κανζνα παιδί εκτόσ εκπαίδευςθσ. Κατάργθςθ τθσ 

μακθτείασ και απαγόρευςθ τθσ παιδικισ εργαςίασ. Υποχρεωτικι 2χρονι 

προςχολικι αγωγι. Κδρυςθ νζων νθπιαγωγείων και προςλιψεισ μόνιμων 

νθπιαγωγϊν που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ. 

 Ζξω οι εταιρείεσ και οι ιδιϊτεσ χορθγοί από τα ςχολεία. Καμιά παρζμβαςθ των 

ιδιωτϊν και των πολυεκνικϊν διαμόρφωςθ του ΑΠΣ είτε μζςω προγραμμάτων τθσ 

Ε.Ε. είτε με οποιαδιποτε άλλθ μορφι.   

 Να ςταματιςουν τϊρα οι διϊξεισ και οι εκφοβιςμοί μακθτϊν - εκπαιδευτικϊν – 

γονιϊν. Κατάργθςθ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, που ποινικοποιεί 

τουσ αγϊνεσ μακθτϊν, γονιϊν εκπαιδευτικϊν.  Να ςταματιςουν άμεςα τα 

μακθτοδικεία και οι διϊξεισ κατά αγωνιηομζνων μακθτϊν. 

 Κατάργθςθ του νόμου που υποχρεϊνει τουσ ςυλλόγουσ γονζων να ζχουν ΑΦΜ. 

Να αποςυρκοφν όλα τα πρόςτιμα τθσ εφορίασ προσ τουσ Συλλόγουσ γονζων. Να 

γίνει νομοκετικι ρφκμιςθ που κα εξαιρεί τουσ Συλλόγουσ Γονζων, που ζχουν ςαν 

μοναδικό ζςοδο τισ ςυνδρομζσ των μελϊν τουσ, από τθν υποχρεωτικότθτα του 

ΑΦΜ και τθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ και να δοκεί θ δυνατότθτα 

κατάργθςθσ του ΑΦΜ ςε όςουσ ςυλλόγουσ το επικυμοφν.    

  

Οι προτάςεισ μασ δεν ζχουν δυςκολία κατανόθςθσ. Είναι λφςεισ για τα άμεςα 

φλζγοντα  προβλιματα που ταλανίηουν ςιμερα το ςχολείο, είναι λφςεισ  που 

επιβάλλει θ κοινι λογικι, και οι άμεςεσ ανάγκεσ των παιδιϊν. 
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Ζχουμε ανάγκθ ζνα ςχολείο Υποχρεωτικό 12χρονο γιατί τα τεχνολογικά άλματα 

είναι τζτοια και τόςα που δίνουν τθν δυνατότθτα ςτθν κοινωνία που το κζλει, να 

μορφϊνει τουσ νζουσ ανκρϊπουσ ζωσ τα 18 τουσ χρόνια με βαςικζσ επιςτθμονικζσ 

αλικειεσ. Θ παιδικι εργαςία είναι βαρβαρότθτα. 

Ζχουμε ανάγκθ ζνα ςχολείο αποκλειςτικά δθμόςιο και δωρεάν, που δεν κα 

κλείνει τθν πόρτα ςτο παιδί τθσ λαϊκισ οικογζνειασ, που δεν κα προςπερνά αδιάφορα 

ςτο όνομα του ρεαλιςμοφ τθν κοινωνικι ανιςότθτα των μακθτϊν του για να προχωρά 

τελικά, με όςουσ ζχουν τθ δυνατότθτα από το κοινωνικό τουσ περιβάλλον. Η μόρφωςθ, 

δεν είναι κζμα ατομικϊν "ευκαιριϊν" είναι κζμα κοινωνικϊν δυνατοτιτων. 

Ζχουμε ανάγκθ ζνα ςχολείο Ενιαίο Βαςικό ςχολείο, ςαν προαπαιτοφμενο για τθν 

παραπζρα εκπαίδευςθσ και επιλογισ ηωισ του νζου ανκρϊπου. Σιμερα ο κρίςιμοσ ρόλοσ 

τθσ γνϊςθσ ςτθν παραγωγι, απαιτεί όλο και περιςςότερο ανκρϊπουσ ικανοφσ να 

βλζπουν όχι μόνο ζναν κλάδο αλλά, το κοινωνικό ςφςτθμα παραγωγισ, όχι το δζντρο 

αλλά όλο το δάςοσ. Ανκρϊπουσ δυνατοφσ, για να αντιμετωπίηουν όλα τα μελλοντικά 

προβλιματα ςτθ ηωι τουσ, ςυνειδθτοφσ ςυντελεςτζσ τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ. Η 

μόρφωςθ δεν είναι αυτοςκοπόσ. Δε μακαίνουμε για να μακαίνουμε, αλλά   για να 

βελτιϊςουμε τθ ηωι μασ, να εργαςτοφμε μζςα ςτθν κοινωνία και να δθμιουργιςουμε 

ζναν καλφτερο κόςμο. Σο ενιαίο ςχολείο δεν πρζπει να  διαφοροποιείται ςφμφωνα με 

τθ μετζπειτα επαγγελματικι προοπτικι του μακθτι. Οφτε επαγγελματικι επιλογι οφτε 

διαδικαςία διαχωριςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να υπάρχει κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαπαιδαγϊγθςθσ του νζου ανκρϊπου, πριν τθν ενθλικίωςι του. Τα κφρια ςτοιχεία του 

γνωςτικοφ περιεχομζνου του ςχολείου είναι:  

α) Η ςωςτι και πλιρθσ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ και των τρόπων και των μεκόδων τθσ 

μακθματικισ ςκζψθσ.  

β) Η γνϊςθ τθσ φφςθσ και των φυςικϊν νομοτελειϊν. 

γ) Η γνϊςθ τθσ κοινωνίασ και του πολιτιςμοφ, θ γνϊςθ δθλαδι τθσ ιςτορίασ του 

ανκρϊπου, μζςα από τα ςυγκεκριμζνα φαινόμενα τθσ κοινωνικισ ηωισ και τθν αναγωγι 

τουσ ςτουσ νόμουσ τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ. 

Ζχουμε ανάγκθ ζνα ςχολείο που κα διαδίδει τισ αρχζσ και αξίεσ τισ κοινωνικισ 

προόδου. Θα διευκολφνει τα παιδιά και τουσ εφιβουσ να ηιςουν και ν' απολαφςουν 

κατά τον καλφτερο τρόπο τθν ωραιότερθ ίςωσ φάςθ τθσ ηωισ του ανκρϊπου. 

Αναπτφςςοντασ τθ ςυλλογικότθτα και όχι τον ανταγωνιςμό. Κανζνασ δεν περιςςεφει. Η 

κοινωνικι πρόοδοσ ζχει ανάγκθ τθν προςφορά του κακζνα ανάλογα με τισ ικανότθτζσ του 

κι θ εκπαίδευςθ πρζπει να ζχει ζργο τθσ ν' αναπτφξει ςτο ζπακρο όλεσ αυτζσ τισ 

ικανότθτεσ. Ο ανταγωνιςμόσ και το "περίςςευμα" ανκρϊπων, θ ανεργία είναι κοινωνικι 

αιμορραγία, ςυνυφαςμζνθ με το ςφςτθμα. 

Ζχουμε ανάγκθ ζνα ςχολείο ςφγχρονων υποδομϊν που δεν κα ςυνκλίβει τθν 

νεανικι δθμιουργικότθτα, κα ζχει χϊρουσ ςίτιςθσ και ξεκοφραςθσ για όλα τα παιδιά. 
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Χϊρουσ μελζτθσ και διαβάςματοσ για όλα τα παιδιά, ζτςι που τα μζςα και οι όροι 

διδαςκαλίασ να μθν διαφοροποιοφνται από το Πζραμα, ςτθν Εκάλθ. 

Ζχουμε ανάγκθ ζνα ςχολείο μόνιμων εργαςιακϊν ςχζςεων και επάρκεια ςε 

βοθκθτικό και εκπαιδευτικό προςωπικό.  

 

      Ζχουμε πολλζσ φορζσ μζχρι ςιμερα αναλφςει τισ ανάγκεσ και τα αιτιματά μασ ςτο 

Τπουργείο Παιδείασ, γραπτά και προφορικά. Επανερχόμαςτε για άλλθ μια φορά, 

ζχοντασ οδθγό τισ αποφάςεισ των ςυνεδρίων μασ και τισ επεξεργαςίεσ που ζχουμε για 

ζνα ςχολείο οποφ  πωσ όλα τα παιδιά κα μποροφν να μορφωκοφν.  

  

 

 


