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ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

"Το επόμενο βήμα θα είναι να κάνουν κατάληψη και απεργία πείνας"
Δήλωση  της  Άννας  Διαμαντοπούλου  στο  RealFm,  για  τις 

κινητοποιήσεις  γονιών,  μαθητών  και  εκπαιδευτικών  ενάντια  στις 
συγχωνεύσεις

Πριν προλάβουν να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της συνόδου της 
ευρωζώνης όπου η κυβέρνηση και οι ευρωπαίοι εταίροι της παραδέχτηκαν 
την  αποτυχία  του  Μνημονίου,  αλλά  αποφάσισαν  την  επιμήκυνση  του 
χρέους  και  την  επέκταση της  αντικοινωνικής  πολιτικής  ως το 2024,  η 
νεοφιλελεύθερη  ηγεσία  του  υπουργείου  Παιδείας  προχώρησε  σε 
καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείων.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνενώνονται   1523 σχολεία σε 672,   
καταργούνται  δηλαδή  851  σχολεία!  Επιπλέον  υποβιβάζονται  157 
δημοτικά  και  92  νηπιαγωγεία.  Στα  νούμερα  αυτά  δεν  συμπεριλαμβά-
νονται τα εκατοντάδες ολοήμερα τμήματα σε δημοτικά και νηπιαγωγεία 
τα  οποία  επίσης  καταργούνται.  Χιλιάδες  παιδιά  θα  στοιβάζονται  σε 
υπεράριθμα  τμήματα  ενώ  περισσότερες  από  2.500  θέσεις  εργασίας 
καταργούνται.

Η πολιτική των περικοπών και στην εκπαίδευση (μετά από την Υγεία 
και την κοινωνική Πρόνοια) ξεδιπλώνει τις αποφάσεις του ΔΝΤ και της 
ΕΕ για το φθηνό, πειθαρχημένο σχολείο της αγοράς. 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι μεγάλοι χαμένοι σε όλη αυτή την ιστορία είναι τα παιδιά, οι μαθητές που καταδικάζονται που θα 
στριμωχτούν στα υπεράριθμα τμήματα, σε ακατάλληλα διδακτήρια, χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο 
που λειτουργούσε στη γειτονιά τους, με προγράμματα που αντικαθιστούν τη γνώση από την πληροφορία 
και την δεξιότητα. 

Χαμένοι και οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί αφού με τον τρόπο αυτό «εξοικονομούν» (στο υπουργείο) 
εκπαιδευτικούς,  άρα δε χρειάζονται  μόνιμους  διορισμούς,  αλλά ούτε πολλούς αναπληρωτές,  μιας και 
αυτό το ρόλο θα παίζει ο εφεδρικός στρατός των εκπαιδευτικών που θα βρίσκονται στη «διάθεση» των 
διευθύνσεων και των περιφερειών -χωρίς οργανική θέση- με δικαίωμα να τους μετακινούν όπου θέλουν.

Χαμένοι και οι γονείς οι οποίοι θα βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα 
λειτουργικά έξοδα και τα μεταφορικά για και να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα.

Ευθύνη  βέβαια  στο  «καλλικρατικό»  εκπαιδευτικό  τοπίο  που  δημιουργείται  δεν  έχει  μόνο  η 
κυβέρνηση.  Άξιοι  συμπαραστάτες  της  και  όλα  εκείνα  τα  στελέχη,  περιφερειάρχες,  διευθυντές 
εκπαίδευσης,  προϊστάμενοι,  σχολικοί  σύμβουλοι  και  μέλη  δημοτικών  συμβουλίων  που  έκαναν  τη 
βρόμικη δουλειά και νομιμοποίησαν με τις «προτάσεις» τους αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Ευθύνη  έχει  και  ο  υποταγμένος  συνδικαλισμός  της  πλειοψηφίας  της  ΔΟΕ  που  δήλωνε  στις 
ανακοινώσεις της «την ανάγκη συζήτησης για διορθωτικές κινήσεις» και δεν έχει προχωρήσει -ακόμη και 
τώρα-σε καμιά ουσιαστική κίνηση απόκρουσης της επίθεσης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στελέχη του, νυν 
και πρώην, συμμετέχουν στο σχεδιασμό είτε ως σημερινά στελέχη της εκπαίδευσης είτε ως σύμβουλοι 
χωρίς θεσμικό ρόλο, είτε ως μέλη δημοτικών – διαμερισματικών συμβουλίων.

ΦΤΗΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…. 
Με  δαπάνες  στο  2,75%  του  προϋπολογισμού  στο  χαμηλότερο  επίπεδο  της  μεταπολίτευσης  και 

χρηματοδότηση για λειτουργικά έξοδα στο 40% του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας.

http://www.paremvasis.gr/


…ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟ… 
Με εκπαιδευτικούς αποξενωμένους από την ίδια τους την εργασία τους και το περιεχόμενό της, που 

δε θα έχουν λόγο στη σύνταξη των αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων, με αντικατάσταση των 
βιβλίων από ψηφιακές φωτοτυπίες, υποταγμένους στη βούληση του διευθυντή – αξιολογητή, χωρίς ρόλο 
στο  σύλλογο  διδασκόντων  και  την  επιβολή  της  κρατικής  παιδαγωγικής  από  τους  συμβούλους-
αξιολογητές της παιδαγωγικής καθοδήγησης, των 800σίων σχολείων της ατελείωτης 35άωρης παιδικής 
υπερεργασίας, των διδακτικών πακέτων, των μεντόρων και των κουπονιών, ….της διάλυσης, ουσιαστικά, 
κάθε  μορφωτικής  διαδικασίας.  Με  μισθούς  που  θα  αποδίδονται  στους  εκπαιδευτικούς  μέσα  από 
«δαιδαλώδεις» αξιολογικές-χειραγωγικές διαδικασίες. 

…ΕΥΕΛΙΚΤΟ…
 Με ελαχιστοποίηση της μόνιμης εργασίας, αναπληρωτές απλήρωτους και ελαστικά εργαζόμενους 

από προγράμματα ΕΣΠΑ, χωρίς εργασιακή ασφάλεια, με δραματική μείωση των οργανικών θέσεων, με 
αδύνατη τη μετάθεση και την απόσπαση, με εκπαιδευτικούς και μαθητές να μετακινούνται όπου υπάρχει 
«υπηρεσιακή ανάγκη».

…«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ»… 
Με πλήρη εξάρτηση από τους υπερχρεωμένους δήμους, που δε θα μπορούν να συντηρήσουν ούτε τα 

μισά σχολεία και τις παρεμβάσεις των δημάρχων που στις περισσότερες των περιπτώσεων θα αυξάνουν 
τα ανταποδοτικά τέλη ή ακόμα και θα καλούν τους γονείς να πληρώνουν για τη λειτουργία τους.

…ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Οι καταργήσεις σχολείων είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη έχει να κάνει με τη σύνδεση 

της χρηματοδότησης με την αποτελεσματικότητα της κάθε σχολικής μονάδας. Το κάθε σχολείο θα τρέχει 
να  βρει  τα  δικά  του  προγράμματα  και  το  χρηματοδότη  του  χορηγό  για  να  λειτουργεί  κάτω  από 
επιχειρηματικά  συμφέροντα.  Αν  δεν  τα  καταφέρνει  θα  κλείνει  ως  αποτυχημένο,  όπως  στο 
αγγλοσαξωνικό παράδειγμα. Οι εκπαιδευτικοί θα μετακινούνται (ή θα απολύονται), ενώ οι γονείς των 
παιδιών με τα κουπόνια στο χέρι θα ψάχνουν να βρουν το  «καλύτερο» σχολείο. 

Τίποτα δεν τέλειωσε...
Όλα κρίνονται από τη δυναμική αντίδραση ΟΛΩΝ ΜΑΣ...

Το προηγούμενο διάστημα με πρωτοβουλία των συλλόγων εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων 
έγιναν εκατοντάδες συγκεντρώσεις –διαμαρτυρίες σε γραφεία εκπαίδευσης, περιφερειακές διευθύνσεις, 
δημοτικά συμβούλια. Γονείς κι εκπαιδευτικοί, με πρωτόγνωρο τρόπο, ανέδειξαν ένα κίνημα αντίστασης 
στην αντιεκπαιδευτική λαίλαπα, υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου και κατόρθωσαν να δεσμεύσουν 
δημοτικά συμβούλια και δημάρχους να κρατήσουν αποστάσεις από τις σχολειοκτόνες αποφάσεις.

Ο αγώνας συνεχίζεται καθημερινά. Σύλλογοι διδασκόντων, σύλλογοι εκπαιδευτικών, ΕΛΜΕ και 
σύλλογοι γονέων με συντονισμό να αναδείξουμε ένα παλλαϊκό κίνημα Παιδείας για την ανατροπή του 
σκοταδισμού της αγοράς, του Μνημονίου και της κυβέρνησης.  
Ακούραστοι, με δυναμικές, αποφασιστικές μορφές ανυπακοής και πάλης, θα αγωνιστούμε για: 

• Να  ανακληθεί  το  σχέδιο  του  Υπουργείου  Παιδείας.  Καμία  κατάργηση-συγχώνευση  σχολείων, 
τμημάτων και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολεία.

• Καθιέρωση  20 μαθητών ανά τμήμα και 15 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και στις Α’, Β’ τάξεις. 
2 προς 25 αναλογία στα μειονοτικά σχολεία

• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία  στο 15% του Γ.Κ.Π.
• Να καταργηθεί ο αντιεκπαιδευτικός νόμος 3848
• Μόνιμους  μαζικούς  διορισμούς  εκπαιδευτικών  σε  όλες  τις  θέσεις  (δάσκαλοι,  νηπιαγωγοί,  εκπ/κοί 

ειδικοτήτων, γυμναστές,  ειδική και  αντισταθμιστική εκπαίδευση κλπ)  και  βοηθητικού προσωπικού 
ώστε να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι πραγματικές ανάγκες.

• Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή 
• Ενίσχυση των δημόσιων δομών της ειδικής αγωγής. Τμήμα Ένταξης σε κάθε δημοτικό-νηπιαγωγείο
• Διεύρυνση του θεσμού της μετεκπαίδευσης. Όχι στην «επιμόρφωση – συμμόρφωση». 

Όλοι, όλες, την Παρασκευή 23 Μάρτη στις 12.30, 
στις Συγκεντρώσεις στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


