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ΜΙΑ ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΤ ΓΡΑΦΓΙ ΙΣΟΡΙΑ… 

 

       Μάιινλ θάπνηνο ζα πξόζθεξε παγάθηα ζηνπο Γζθηκώνπο ιέγνληαο 

όηη ελέζθεςε Αξκαγεδδώλ ζηνλ ηόπν καο – ζπλαθόινπζα θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε - πνπ δελ αθήλεη ηίπνηα όξζην ζην πέξαζκά ηνπ.  

       Δπζηπρώο ε πξαγκαηηθόηεηα δηαςεύδεη όζνπο πίζηεπαλ όηη κε ηελ 

έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα ζρνιεία ζα ιεηηνπξγνύζαλ ρσξίο 

πξνβιήκαηα εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ (ηα ππάξρνληα –κέρξη θαη ηώξα- 

θελά άιισζηε απνηεινύλ αδηάςεπζην κάξηπξα), ύζηεξα από ηηο 

εθηεηακέλεο ζπγρσλεύζεηο ηεο πεξζηλήο ρξνληάο.  

        Βξηζθόκαζηε πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ε αιήζεηα 

είλαη ζθιεξή ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ζρνιεία θαη ν θαηήθνξνο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο δελ έρεη ηειεησκό, ην 

βαξέιη απνδεηθλύεηαη «πίζνο ησλ Δαλαΐδσλ». 

 

       Σι να ππωηοαναθέπει κανείρ!!! 

 

 2,26% ηος ΑΓΠ για ηην Παιδεία (ην ρεηξόηεξν πνζνζηό ησλ 

ηειεπηαίσλ 50 εηώλ) 

 Τποσπημαηοδόηηζη ηων ζσολικών επιηποπών καηά 50 έωρ 60% 

(κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζρνιείσλ) 

 Καηάπγηζη ηος ΟΓΔΒ (νη θαιύηεξνη νησλνί κηινύλ γηα όια ηα βηβιία 

λα θηάλνπλ  ζηα ζρνιεία γύξσ ζην Φεβξνπάξην) 

 Καηάπγηζη ηος ΜΔΔΓ (έλαο ζεζκόο 90 ρξόλσλ δηαγξάθεηαη κε κηα 

κνλνθνληπιηά θαη βάδεη ηαθόπιαθα ζηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ) 

 Καηάπγηζη ηος ΟΚ (κε ζπλέπεηα ην πέξαζκα ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ζρνιείσλ ζε ΣΔΙΤ) 

 Καηάπγηζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ και απαξίωζη ηος θεζμού ηος 

ολοήμεπος ζσολείος (κε ηηο ζπλερείο απνρσξήζεηο θαη ηηο βεβαηώζεηο 

αλεξγίαο ή εξγαζίαο) 

 Μειωμένοι διοπιζμοί (ν κηθξόηεξνο αξηζκόο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, 

όπνπ ε αλαινγία 1:10 δελ ππάξρεη νύηε θαλ γηα πξόζρεκα!) 

 

 ………….και πολλά άλλα ων οςκ έζηιν απιθμόρ. 

 



         Πξνθαλώο θάπνηνη επηκέλνπλ λα πηζηεύνπλ όηη ε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο δελ πεξλάεη κόλν κέζα από ηε 

ρξεκαηνδόηεζή ηεο θαη θαηαθαλέζηαηα βαπθαιίδνληαη θαη νλεηξνβαηνύλ. 

       

         Σε κηα δύζθνιε ζηηγκή γηα ηε ρώξα καο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε, νη 

καθξόπλννη ζρεδηαζκνί γηα «Δεκόζηα, δσξεάλ θαη πςειήο πνηόηεηαο 

παηδεία γηα όινπο», όπσο θάπνηνη νξακαηίδνληαη- αλ δελ πάζρνπλ από 

πνιηηηθό δαιησληζκό- απαηηνύλ ηα ζηνηρεηώδε. 

   

Οη πνιηηηθέο ηεο ζθιεξήο ιηηόηεηαο, ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο, ησλ 

πεηξακαηηζκώλ, ησλ παιηλσδηώλ, ησλ ζπαζκσδηθώλ ελεξγεηώλ θαη ησλ 

πεξηθνπώλ δελ έρνπλ ρώξν ζηελ εθπαίδεπζε. 

       

        Δελ κπνξνύκε λα ηνπο αθήζνπκε θαη δελ πξέπεη λα ηνπο αθήζνπκε λα 

βάινπλ ηαθόπιαθα ζηα όλεηξά καο. Τν ρξσζηάκε ζηνπο εαπηνύο καο, ην 

ρξσζηάκε ζηηο νηθνγέλεηεο καο, ην ρξσζηάκε ζ’ απηνύο πνπ αθνινπζνύλ, 

ην ρξσζηάκε ζηηο επόκελεο γεληέο! 

        Η αλαηξνπή απηήο ηεο άδηθεο θαη θνηλσληθά αλάιγεηεο πνιηηηθήο 

είλαη κνλόδξνκνο! 
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