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Για ποιεσ ίςεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ μιλάτε κφριε Υπουργζ; 

  

  Με μια επικοινωνιακοφ τφπου προςπάκεια ο Υπουργόσ Παιδείασ Νίκοσ Φίλθσ, νομίηει πωσ μπορεί 
να ξεγελάςει όλθ τθ χϊρα παρουςιάηοντασ το μαφρο ωσ άςπρο, πωσ μπορεί να κάνει όλουσ να πιςτζψουν 
πωσ αυτό που αντιλαμβάνεται και ο πλζον αδαισ περί τα εκπαιδευτικά διαβάηοντασ τισ ρυκμίςεισ διάλυςθσ 
του ςχολείου, δεν υπάρχει! Αυτι τθν ενζργεια που παλαιότερα τθν ονόμαηαν ςκλθρι και απαράδεκτθ 
προπαγάνδα τθν μετονομάηει ςε τάχα κοινωνικά ευαίςκθτθ αριςτερι πολιτικι!!! 
 Όταν ξζφτιςαν τα "παραμφκια" που πουλοφςε για δικεν 20.000 μόνιμουσ διοριςμοφσ ςτθν 
εκπαίδευςθ για τθν επόμενθ τριετία(!!!), λζγοντασ μάλιςτα πωσ αν δεν μπορεί κάποιοσ να εξαςφαλίςει 
πιςτϊςεισ για τθν εκπαίδευςθ τότε καλφτερα να παραιτθκεί (τϊρα βζβαια το ζχει ξεχάςει!!!), και 
κατάλαβε ότι τθ νζα ςχολικι χρονιά δεν πρόκειται να λειτουργιςουν τα ςχολεία με τόςεσ χιλιάδεσ κενά, 
ςυρρικνϊνει και διαλφει τα ςχολεία αντί να κάνει κάτι για να μθν υπάρχουν κενά! 
 Αυτι του τθν πολιτικι μάλιςτα, θ οποία ουςιαςτικά διαλφει το Ολοιμερο, τθν ονομάηει "νζο 
Ολοιμερο ςχολείο" με ίδιεσ ευκαιρίεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ!!! Δθλϊνει μάλιςτα πωσ: "... Τώρα όλα τα 
ςχολεία -το τονίηω, όλα- κα τελειώνουν ςτισ 13.15΄ και κα επακολουκεί το ολοιμερο, το οποίο κα είναι 
τρίωρο και αναβακμίηεται με ζνα ςφνολο διδακτικών αντικειμζνων, όπωσ πλθροφορικι, αγγλικά, ακλθτιςμό, 
εικαςτικά, κεατρικι αγωγι, μουςικι, πολιτιςτικοφσ ομίλουσ. Θα είναι μια ευκαιρία, επίςησ, για να 
αποκτήςουν τα παιδιά ψυχοκινητικζσ και γνωςτικζσ δεξιότητεσ όπωσ πρζπει ς’ αυτήν τη ηλικία". 
 Το πόςο ψεφτικθ και υποκριτικι είναι θ διλωςι του περί ίδιων ευκαιριϊν ςε όλα τα παιδιά είναι 
οφκαλμοφανζσ! Ρωτάμε τον κφριο Φίλθ: 
 Για ποιεσ ίδιεσ ευκαιρίεσ μιλάτε κφριε Υπουργζ, όταν το κουτςουρεμζνο Ολοιμερο μποροφν να 
παρακολουκιςουν μόνο τα παιδιά που εργάηονται και οι δφο γονείσ τουσ, (δθλαδι ελάχιςτα ζωσ κακόλου) 
ςτθν Ελλάδα των εκατοντάδων χιλιάδων ανζργων, υποαπαςχολοφμενων, εργαηόμενων ευκαιριακά και 
αναςφάλιςτα; Ποφ κα αφινουν το πρωί (7:00-8:00) τα παιδιά τουσ για να πάνε ςτισ δουλειζσ τουσ, τϊρα 
που καταργιςατε τθν πρωινι ηϊνθ του Ολοιμερου; 
 Πϊσ κα αποκτιςουν ψυχοκινθτικζσ και γνωςτικζσ δεξιότθτεσ όπωσ πρζπει ςε αυτι τθν θλικία 
(όπωσ εςείσ δθλϊνετε): 

 τα παιδιά των ανζργων, που εςείσ αποκλείετε από το ψευτο-ολοιμερό των τάχα ίδιων ευκαιριϊν 
ςασ; 

 τα παιδιά που εργάηεται μόνο ο ζνασ γονζασ τουσ, που εςείσ αποκλείεται από το ψευτο-ολοιμερό 
των τάχα ίδιων ευκαιριϊν ςασ; 

 τα παιδιά των αγροτικϊν οικογενειϊν, που εςείσ αποκλείεται από το ψευτο-ολοιμερό των τάχα 
ίδιων ευκαιριϊν ςασ; 

 τα παιδιά των οικονομικϊν μεταναςτϊν, που εςείσ αποκλείεται από το ψευτο-ολοιμερό  των τάχα 
ίδιων ευκαιριϊν ςασ; 

 τα παιδιά των μονογονεϊκϊν οικογενειϊν, που εςείσ αποκλείεται από το ψευτο-ολοιμερό των τάχα 
ίδιων ευκαιριϊν ςασ; 

 Το ςχολείο που κζλετε να δθμιουργιςετε κφριε Υπουργζ, είναι βακιά ςυντθρθτικό, μίηερο, ταξικό, 
οπιςκοδρομικό. Είναι ςχολείο κουτςουρεμζνο για να ταιριάξει με τθν Κυβερνθτικι ανικανότθτα και τθ 
νεομνθμονιακι ςασ υποταγι. 
 Με όςθ επικοινωνιακι "χρυςόςκονθ" και να προςπακιςετε να το επενδφςετε, όλοι καταλαβαίνουν 
τουσ ςκοποφσ ςασ. Τα μεγάλα λόγια και οι ανεκπλιρωτεσ υποςχζςεισ ςασ, κα ςασ ςυνοδεφουν για πάντα. 
 Σε μια Χϊρα που φτωχαίνει διαρκϊσ είναι τραγικό να φτωχαίνετε και το δθμόςιο ςχολείο! 
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