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Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αναηθτά τισ λφςεισ για τα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ μζςω 
δθμοψθφίςματοσ! 

  

 Ακολουκώντασ "τθ μόδα των καιρών", το κόμμα τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ, θ 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, εξζδωςε ερωτθματολόγιο για κζματα παιδείασ ενόψει του 2ου 
προςυνεδρίου τθσ που κα γίνει ςτθν Πάτρα ςτισ 21 Οκτωβρίου. 

 Το δικεν ενδιαφζρον τθσ για τθν εκπαίδευςθ είναι τόςο μεγάλο και θ επεξεργαςία 
των κεμάτων τόςο βακιά και ουςιαςτικι... που για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 
περιορίηεται ςε ερωτιςεισ όπωσ οι παρακάτω: 

 Με ποιον από τουσ παρακάτω τρόπουσ θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί η 
 προςχολική εκπαίδευςη; (Μία επιλογή) 

 Επζκταςθ του ωραρίου ώςτε να διευκολφνονται οι εργαηόμενοι γονείσ 
 Αφξθςθ των κζςεων ςε δθμόςιουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ 
 Παροχι επιδότθςθσ για ςυμμετοχι ςε ιδιωτικοφσ παιδικοφσ ςτακμοφσ 

  
 Με ποιουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το 
 δημόςιο ςχολείο; (Μζχρι δφο επιλογζσ) 

 Με αφξθςθ των Πρότυπων και Πειραματικών ςχολείων 
 Με ενίςχυςθ του προγράμματοσ των ολοιμερων ςχολείων (δθμοτικά) 
 Με αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικών και των ςχολείων 
 Με λιγότερεσ ώρεσ διδαςκαλίασ και περιοριςμό τθσ διδακτζασ φλθσ διότι τα παιδιά 
είναι παραφορτωμζνα 

 Με κατευκυνόμενα ερωτιματα τζτοιου τφπου είναι ξεκάκαρο ότι επιδιϊκουν να 
νομιμοποιιςουν και να εμφανίςουν ωσ αίτθμα τθσ κοινωνίασ, τισ ςκλθρζσ 
νεοφιλελεφκερεσ αναδιαρκρϊςεισ που ςχεδιάηουν να εφαρμόςουν ςτθν εκπαίδευςθ, 
όταν ζρκουν ςτθν εξουςία. 

 Δίκαια αναρωτιζται πλζον και ο πλζον καλοπροαίρετοσ, πϊσ είναι δυνατόν ςτθ 
ςθμερινι εποχι των τόςων προβλθμάτων ςτθν κοινωνία και τθν εκπαίδευςθ, το πολιτικό 
δυναμικό τθσ χϊρασ να αντιμετωπίηει με τόςο επιφανειακό τρόπο, τόςο ςοβαρά κζματα! 

 Τα "ςαΐνια" τθσ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ζχουν τελικά τεράςτιο όραμα για τθν 
εκπαίδευςθ, αλλά και ζχουν εντοπίςει τθν αιτία των προβλθμάτων και με τζτοιεσ ερωτιςεισ 
κα αποδείξουν τι είναι αυτό που ευκφνεται!! Τουσ προτρζπουμε να γενικεφςουν τα 
ερωτθματολόγιά τουσ και κζλοντασ να ςυμβάλλουμε ςτθ ςπουδαία και άξια προςοχισ 
πρωτοποριακι πρωτοβουλία τουσ, προτείνουμε ενδεικτικά και μερικζσ ακόμα ερωτιςεισ: 

 Πιςτεφετε ότι όςοι πολιτικοί πθγαίνουν τα παιδιά τουσ ςε ιδιωτικά ςχολεία 
ενδιαφζρονται για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ; 



 Πιςτεφετε πωσ πρζπει να μειωκεί ο μιςκόσ του Βουλευτι και τα χριματα που κα 
εξοικονομθκοφν να διοχετευκοφν ςε προγράμματα ςχολικισ ςτζγθσ; 

 Πιςτεφετε πωσ ο ελλθνικόσ λαόσ αντί να πλθρώνει τισ λιμουηίνεσ των βουλευτών, κα 
ιταν καλφτερο τα χριματα να πθγαίνουν για τθ μεταφορά των μακθτών ςτθν 
επαρχία από τον τόπο διαμονισ ςτο ςχολείο τουσ; 

 Πιςτεφετε ότι το κράτοσ δεν πρζπει να πλθρώνει επιχορθγιςεισ ςτα κόμματα και τα 
κονδφλια αυτά να τα δίνει για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών; 

 Συμφωνείτε ότι ο μιςκόσ του εκπαιδευτικοφ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από το 
ποςό που παίρνει ζνασ βουλευτισ για να ςυμμετζχει ςε μία επιτροπι τθσ Βουλισ 
ςτθν οποία κιόλασ δεν ςυμμετζχει; 

 Πιςτεφετε ότι αυτοί που αποκαλοφςαν το Ολοιμερο ςχολείο parking παιδιών, 
μπορεί να ενδιαφζρονται ειλικρινά για τθν ενίςχυςι του; 

 Πιςτεφετε ότι μποροφν κάποιοι ακόμα να παίηουν με τθ νοθμοςφνθ μασ; 

 Επειδι το κζμα όμωσ είναι πραγματικά ςοβαρό, καλοφμε το κόμμα τθσ αξιωματικισ 
αντιπολίτευςθσ να αποςφρει άμεςα το ερωτθματολόγιο και να προςεγγίςει τα κζματα τθσ 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τουλάχιςτον τον ςτοιχειώδθ ςεβαςμό ςτον κεςμικό του 
ρόλο. Καλοφμε επίςθσ τθ ΔΟΕ κακϊσ και τισ ςυνδικαλιςτικζσ παρατάξεισ να πάρουν 
άμεςα κζςθ για το κζμα. 
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