
 

ΘΕΜΑ:     Τρίτη 7 Μαρτίου ώρα 5.30μ.μ. στο μουσείο  Φωταερίου στο Γκάζι 
Διαδηλώνουμε ενάντια στο μπλοκ της καταστροφικής αντιεκπαιδευτικής 

συναίνεσης και τα σχέδιά τους 
  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,   

Την Τρίτη 7 Μαρτίου πραγματοποιείται στο Μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι εκδήλωση- 

συζήτηση για την Παιδεία στην οποία θα παρουσιασθεί το βιβλίο που επιμελήθηκε ,ο πρόεδρος 

του λεγόμενου Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία  Αντώνης Λιάκος,  «Από Παιδείας άρξασθαι 

Έκθεση του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία» με ομιλητές : 

 

 τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, ο οποίος δρομολογεί τη συνολική 

αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ στα πλαίσια του 

3ου Μνημόνιου με στόχο να υλοποιήσει  όσα  δεν μπόρεσαν όλοι οι προκάτοχοί του εξαιτίας 

του εκπαιδευτικού κινήματος. 

 την Ά. Διαμαντοπούλου πρώην υπουργό Παιδείας , που σχεδίασε το Νέο Σχολείο και  

που επί υπουργίας της έκλεισαν περισσότερα  από 2000 σχολεία,  καταργήθηκαν χιλιάδες 

οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, έκλεισαν οι πίνακες αναπληρωτών.  

 τον  Ν. Φίλη πρώην Υπουργό Παιδείας, που υποθήκευσε το δημόσιο σχολείο με τις  Υ.Α. 

για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικο Σχολείο και Νηπιαγωγείο   που καταργεί 

χιλιάδες θέσεις εργασίας στα Δημοτικά Σχολεία, αυξάνει τον ελάχιστο αριθμό νηπίων και κλείνει 

τμήματα νηπιαγωγείου, καταργεί την υποχρεωτικότητα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 

και ενέπαιξε απροκάλυπτα τους αναπληρωτές με την υπόσχεση των  20.000 διορισμών. 

 τον Θ. Φορτσάκη πρώην υπεύθυνο του τομέα Παιδείας της ΝΔ και πρώην πρύτανη του 

ΕΚΠΑ, που στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια για απολύσεις των διοικητικών των ΑΕΙ 

 τη Μ.  Ρεπούση, του γνωστού « συνωστισμού », τέως βουλευτή της ΔΗΜΑΡ 

Η διοργάνωση για πρώτη φορά μιας τέτοιας  συνάντησης  δεν είναι βέβαια τυχαίο γεγονός.  

Το περιεχόμενό της όπως ορίστηκε,  διαγράφει σαφώς τις προθέσεις : “ ... Υπάρχουν κοινοί 

τόποι ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις που αφορούν το δέον γενέσθαι; Υπάρχει η αναγκαία 

ευψυχία να βγει η εκπαίδευση από την αρένα της αντιπαράθεσης;» 

 

Είναι φανερό ότι  πριν από το ξεδίπλωμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης επιχειρείται η 

διαμόρφωση κοινής “εθνικής γραμμής” για την Παιδεία ώστε σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό 

που ψήφισε το 3ο Μνημόνιο με ενωμένες τις δυνάμεις του να συμβάλλει στο πέρασμα της 

μεταρρύθμισης  



Γίνεται ακριβώς τη στιγμή που έχει βγει η έκθεση του ΟΟΣΑ, η έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και η τοποθέτηση του ΣΕΒ με τις κατευθύνσεις έκτρωμα για την δημόσια εκπαίδευση 

οι οποίες με “φιλολογική επεξεργασία” αποτυπώνονται στα πορίσματα του διαλόγου για την 

Παιδεία, που θέλουν να εφαρμόσουν ως dealers του ΟΟΣΑ και της ΕΕ .,  

 

Δεν έχουμε καμία αυταπάτη: αυτά που πρόκειται να νομοθετήσει  στο αμέσως επόμενο 

διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για το σύνολο των 

εργαζομένων με τα μέτρα για τη β’ αξιολόγηση που συζητάει αυτές τις μέρες με τα «τεχνικά 

κλιμάκια» των θεσμών, θα είναι τόσο σκληρά, που χρειάζεται τη συμφωνία και τη στήριξη και 

των Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ, όλων των πολιτικών δυνάμεων του αστικού μπλοκ. Όπως 

χρειάζονται και τη δική μας συναίνεση, τη συναίνεση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας, 

στην προσπάθειά τους να μας πείσουν ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος» από εκείνον της 

ισοπέδωσης  όλων εκείνων των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων του εκπαιδευτικού και του 

εργατικού κινήματος στη χώρα μας με στόχο την επιβίωση του συστήματος και την κερδοφορία 

του κεφαλαίου.  

Όμως εμείς τους δηλώνουμε για μια ακόμα φορά, όπως έχουμε κάνει τόσες φορές στο 

παρελθόν: Δεν συναινούμε! Θα  βρίσκουν το εκπαιδευτικό κίνημα συνεχώς μπροστά τους και 

να ανατρέπει τα σχέδιά τους . Να υπερασπίζεται το δημόσιο δωρεάν σχολείο, το  δικαίωμα 

όλων των παιδιών στη μόρφωση και όλων των εκπαιδευτικών στην σταθερή και μόνιμη 

εργασία.  

Ο Σύλλογός μας καλεί σε μαζική συγκέντρωση στο μουσείο του Φωταέριου για να 

διαδηλώσουμε ενάντια στο μπλοκ της καταστροφικής αντιεκπαιδευτικής συναίνεσης και τα 

σχέδιά τους την Τρίτη 7 Μαρτίου 5.30μμ στο μουσείο του φωταέριου στο Γκάζι. 

 

Δεν συναινούμε! Δεν υποχωρούμε! 

Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του 

 

 


