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ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Το γονεϊκό κίνηµα, συµπορεύεται µε τους εκπαιδευτικούς στα ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια στον 

κοινό αγώνα ενάντια στην καταστροφική πολιτική της Ν∆. Μια πολιτική που στοχεύει στην ένταση των 

ταξικών φραγµών  µε την τράπεζα θεµάτων, τις υψηλές βάσεις εισαγωγής και τη µείωση των εισακτέων, 

την αποδόµηση της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την αδιοριστία και τη γενίκευση της 

ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση, την κατηγοριοποίηση και ιδιωτικοποίηση των σχολείων και την 

περαιτέρω υποχρηµατοδότηση. Η αξιολόγηση, η αριστεία, τα πρότυπα  ∆ΕΝ είναι τα δήθεν επιστηµονικά 

εργαλεία που διαφηµίζει η προπαγάνδα της κυβέρνησης µε βάση τα σκονάκια της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, 

αλλά οι µηχανισµοί τόσο για την εισβολή των µεγαλοεπιχειρηµατιών, όσο και για µια παιδεία για πολύ 

λίγους και εκλεκτούς. Στη νεολαία, τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας επιφυλάσσει καταρτίσεις µιας 

χρήσης και δεξιότητες για θέσεις εργασίας των 200 ευρώ. Σε αυτή την εκπαίδευση «περισσεύουν» τα 

εργασιακά δικαιώµατα, η παιδαγωγική ελευθερία, η δηµοκρατία στο σχολείο και οι συνδικαλιστικές 

ελευθερίες. Το ΥΠΑΙΘ καθηµερινά επιβεβαιώνει την αυθαιρεσία στην λήψη αποφάσεων και την 

αναλγησία του.  



Η κυβέρνηση δεν είναι ανίκητη, όπως έδειξε η ήττα της στην δήθεν αξιολόγηση και προηγούµενα στις 

ψευτοεκλογές  για τα υπηρεσιακά συµβούλια. Η κυβέρνηση που εδώ και ένα χρόνο στην πανδηµία 

απαντά µε λοκ ντάουν και απαγορεύσεις, αφήνοντας το δηµόσιο σύστηµα υγείας και την προστασία του 

λαού στο έλεος, χωρίς γιατρούς, ΜΕΘ, τεστ-ιχνηλάτηση και εµβόλια, δείχνει το ίδιο σκληρό αντιλαϊκό 

πρόσωπο και στην παιδεία µε το κλείσιµο των σχολείων µε το φιάσκο της τηλεκπαίδευσης και τον 

αυταρχισµό, αλλά και στην εργασία. Η χρεοκοπία της στην διαχείριση της πανδηµίας είναι αποτέλεσµα 

της εγκληµατικής πολιτικής της. Αρνείται να χρηµατοδοτήσει τη δηµόσια υγεία και παιδεία, ενώ δίνει 

πακτωλό χρηµάτων και νοµοθετικών διευκολύνσεων σε κλινικάρχες, σχολάρχες, ΜΜΕ, προσλήψεις 

αστυνοµικών και πολεµικούς εξοπλισµούς. 

 

∆ιεκδικούµε 

Άνοιγµα όλων των σχολείων µε όλα τα µέτρα προστασίας (15 µαθητές στο τµήµα, έστω εκ 

περιτροπής ή µε βάρδιες, µαζικά µοριακά τεστ, ιχνηλατήσεις, κ.ά.). 

• Όχι στην δήθεν αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Να σταµατήσει τώρα κάθε σχετική 

διαδικασία µε την εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. 

• Να καταργηθεί, να αποσυρθεί και να µην εφαρµοστεί όλο το αντιεκπαιδευτικό θεσµικό πλαίσιο.  

• Να καταργηθεί και να µην εφαρµοστεί η Τράπεζα Θεµάτων και η µείωση των εισακτέων στα ΑΕΙ. 

ΌΧΙ στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, Να αυξηθούν οι εισακτέοι. 

• ∆ραστική µείωση και αναπροσαρµογή της ύλης σε αυτή που θα έχει διδαχθεί µε φυσική παρουσία στα 

σχολεία και µόνο, από τώρα όλων των µαθηµάτων και, ιδίως, των πανελλαδικώς εξεταζόµενων. Να 

µη γίνουν φέτος προαγωγικές εξετάσεις. Ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήµια. 

• Παιδαγωγική ελευθερία – δηµοκρατία στα σχολεία. 

• Να καταργηθεί και να µην εφαρµοστεί η απόφαση λειτουργίας των µεταγυµνασιακών δίχρονων 

Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

• Μαζικοί διορισµοί που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες και σε όλες τις δοµές της εκπαίδευσης. 

Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών µε βάση την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου και την 

προϋπηρεσία.  

• Να σταµατήσουν οι εκβιασµοί προς τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέθεσαν βαθµολογία µε βάση τις 

αποφάσεις του κλάδου. 

• Να σταµατήσει η υποχρηµατοδότηση της παιδείας. Έκτακτη γενναία χρηµατοδότηση των σχολείων 

για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

 

 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ 
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