
                                                    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ         
                                                                                           

Σµίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! 
Κι ότι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, 
Μην τ' αρνηθείς! Θυσίασε το ως τη στερνή πνοή σου!        
                                                                                                    “Κωστής Παλαμάς” 
   Με τους πάντα επίκαιρους στίχους του Κωστή Παλαμά...αφιερωμένους  στους εκπαιδευτικούς, 
η Ένωση Γονέων του Δήμου Πατρέων συντάσσεται στο πλευρό και στηρίζει τη πανελλαδική 
απεργία των εκπαιδευτικών και συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που θα γίνει τη 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Πλατεία Γεωργίου.   
   Εν μέσω ακόμα πανδημίας η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία σαν να μη συμβαίνει τίποτα, χωρίς 
να εφαρμόσει ούτε ένα από τα μέτρα που ζητάει το γονεϊκό κίνημα πανελλαδικά και ρίχνοντας 
για άλλη μια φορά την ευθύνη σε γονείς και εκπαιδευτικούς για τη διατήρηση ανοιχτών 
σχολείων με ασφάλεια. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση δεν δίστασε όμως να ψηφίσει και μια 
σειρά από αντιεκπαιδευτικούς νόμους. 
  Ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι  «Για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και 
τη στήριξη των εκπαιδευτικών», σαν τίτλος είναι πολύ ωραίος, απεικονίζει όμως τη 
πραγματικότητα;     
   Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου δεν αναβαθμίζει όπως λέει το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Και άλλωστε πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν ακόμα και σήμερα : 

· Υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες. 
· Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τα οποία δεν 

υπάρχει καμία μέριμνα. 
· Στοιβάζονται 25 και 27 παιδιά σε ακατάλληλες τάξεις. 
· Δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση των τεράστιων 

μορφωτικών κενών που έχουν δημιουργηθεί στα παιδιά μας,τα τελευταία δύο 
χρόνια. 

· Θεσμοθετήθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και η Τράπεζα Θεμάτων, με 
αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές να μείνουν εκτός της Τριτοβάθμιας Δημόσιας 
Εκπαίδευσης, και να στραφούν στα ιδιωτικά κολέγια.   

    Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου αποσυνδέει την πλήρη χρηματοδότηση των  σχολείων από 
το κράτος, δημιουργεί ανισότητες ανάμεσα σε σχολεία, δηλαδή ανάμεσα σε μαθητές, με το 
πολλαπλό βιβλίο, την αξιολόγηση και  άλλα, θέλει τα σχολεία να λειτουργούν με οικονομικά 
κριτήρια, λες και είναι επιχειρήσεις,αφού το πόσο καλό θα είναι το σχολείο θα κρίνεται από τις 
χορηγίες-δωρεές που θα συγκεντρώνει για να καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας.  
   Μια αξιολόγηση που καθόλου δεν ασχολείται με τη μόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και 
την ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών-μαθητών, αντίθετα ασχολείται με το πόσο συνδέεται το 
σχολείο με τις ανάγκες της αγοράς.  
    Εμείς όμως θέλουμε σχολεία που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας, 
σχολεία που θα παρέχουν υψηλού επιπέδου μόρφωση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για 
όλους, σχολεία που δεν θα κατηγοριοποιούν τους μαθητές. 
 Οι γονείς παλεύουμε οργανωμένα για το σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας. 
Ως γονείς οφείλουμε κάθε φορά να είμαστε ΜΑΖΙ με τους εκπαιδευτικούς και ΔΙΠΛΑ τους στον 
αγώνα για τη διαφύλαξη της δημόσιας παιδείας...
Να μην αφήσουμε να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός που επιχειρείται να επιβληθεί!!

   Ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!!

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 
                Τίμος Πατρινός                                                                     Κουβελιώτη Δώρα   


