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Το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα 

πλαίσια της εξοικονόμησης χρημάτων, μετά τις εντολές της Τρόϊκας και του 

∆ΝΤ προχωρά το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σαρωτικές αντιεκπαιδευτικές 

και αντικοινωνικές αλλαγές θέλοντας να επιβάλλει το ‘’φθηνό σχολείο’’ με τη 

δημιουργία ενός νέου Σχολικού Χάρτη σε κάθε Περιφέρεια. 

 Για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας πήρε μια σειρά επώδυνων 

μέτρων που έχουν στόχο την εκπαίδευση και κατά πρώτο βλάπτουν τους 

μαθητές τόσο της Α΄/θμιας όσο και της Β΄/θμιας Εκπ/σης. 

Α)Περικοπές στις επιχορηγήσεις των Σχολικών Επιτροπών.  

Υπάρχει μεγάλη μείωση των κονδυλίων ΣΑΤΑ σχολείων και λειτουργικών 

δαπανών σχολείων το 2010 σε σχέση με το 2009 που φτάνει μέχρι 88% και 

52% αντίστοιχα. 

Β) Κατάργηση πανελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων 

 Με αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θυσίασε στο 

βωμό των περικοπών τα όνειρα πολλών μαθητών για συμμετοχή τους στην 

τελική φάση των σχολικών πρωταθλημάτων, διακόπτοντας τη συνέχισή τους. 

 Ο απόλυτος αυτός αιφνιδιασμός, έχει τεράστιο ψυχολογικό κόστος για 

τους μαθητές – αθλητές, οι οποίοι είχαν οραματιστεί διακρίσεις και τώρα 

βιώνουν την πλήρη απογοήτευση. 

 

Γ) Τμήματα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (ΤΑ∆) και ΕΤΑ∆ 

 Μετά από 30 περίπου χρόνια λειτουργίας οι αθλητικές τάξεις 
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σταμάτησαν να λειτουργούν με τη δικαιολογία ότι τα ΤΑ∆ είναι 

αντιπαραγωγικά για τον αθλητισμό και αντιπαιδαγωγικά για την εκπαίδευση. Η 

απόφαση αυτή είναι αναγγελία θανάτου του σχολικού αθλητισμού και 

ταφόπλακα στα μελλοντικά σχέδια των μαθητών. 

 

∆) Υποχρηματοδότηση της Παιδείας 

 Ο στόχος για μια ∆ημόσια ∆ωρεάν Παιδεία υψηλής ποιότητας για 

όλους με ένα 12χρονο σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και με δίχρονη 

προσχολική αγωγή αντιτάσσεται στην προώθηση ενός φθηνού και 

εξοντωτικού σχολείου που είναι η σημερινή προτεραιότητα του Υπουργείου 

Παιδείας. 

Απόδειξη αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 50 χρόνων που 

ψήφισε η Κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2011 και φτάνει μόλις το 

2,75% του ΑΕΠ, όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 5,5%. Εμείς 

πιστεύουμε ότι οι δαπάνες για την Παιδεία έχουν άμεση σχέση με την 

ποιότητά της. 

 Η οικονομική και μορφωτική λαίλαπα που πλήττει την εκπαίδευση 

αποτελεί τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ποιοτική 

αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αγνοούνται και παρακάμπτονται 

βασικές αρχές της Παιδαγωγικής με αποτέλεσμα ν’ αλλάξει δραματικά το 

εκπαιδευτικό τοπίο. 

 Είμαστε αντίθετοι και καταδικάζουμε την παρελκυστική τακτική της 

ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας που αντί να δώσει λύσεις στα τεράστια 

προβλήματα της εκπαίδευσης, προχωρά σε λήψη επώδυνων μέτρων που 

υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.  

 Τέλος υπενθυμίζουμε στο Υπουργείο Παιδείας και στις Περιφερειακές 

του υπηρεσίες στο Ν.Θεσ/νικης ότι δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα και 

απαιτούμε να λάβουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τους τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε περιοχή. 

 
      

 


