
 

 
 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

Ο «ΙΣΤΟΣ» ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης 
στηρίζει και στέκεται αλληλέγγυος στον αγώνα των εκπαιδευτικών. 

Η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ της, µε την πρώτη να επιλέγει (όχι τυχαία) να «ανοίξει» τα θέµατα 
την περίοδο των εξετάσεων, προσπαθούν για άλλη µια φορά να διχάσουν την κοινωνία 
στρέφοντας γονείς και µαθητές εναντίον των εκπαιδευτικών. Με περίσσια «ευαισθησία» για 
το µέλλον και την αγωνία των µαθητών και των οικογενειών τους,  την ίδια ώρα που διαλύουν 
το χώρο της παιδείας. 
 
Η επιστράτευση των εκπαιδευτικών αφορά όλο το εργατικό κίνηµα, αφορά πρώτα και κύρια 
τους εργαζόµενους γονείς, τους µαθητές. 
 
Μέσα σε µόλις τρία χρόνια µνηµονίου έκλεισαν πάνω από 1000 σχολεία, η χρηµατοδότηση 
της εκπαίδευσης βρέθηκε στα χαµηλότερα  επίπεδα, οι µισθοί στην εκπαίδευση 
συρρικνώθηκαν κατά 40%-48%, η ανεργία στους νέους ξεπέρασε το 60%, τα ΑΕΙ – ΤΕΙ 
κλείνουν, ο εκπαιδευτικός ανασφαλής και µεταφερόµενος σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ 
13.000 αναπληρωτές και αρκετές χιλιάδες µονίµων εκπαιδευτικών απειλούνται µε απόλυση. 
Σχολικές µονάδες καταργούνται, άλλες συγχωνεύονται, και όλες υπολειτουργούν. Μαθητές 
κάνουν µάθηµα χωρίς σχολικά εγχειρίδια. ∆άσκαλοι και καθηγητές αγωνίζονται να 
παράσχουν γνώση, χωρίς στήριξη από την κεντρική διοίκηση, δεδοµένου του γεγονότος ότι 
προγράµµατα όπως η ενισχυτική διδασκαλία έχουν καταργηθεί. Γονείς αδυνατούν να 
αντεπεξέλθουν οικονοµικά στις ανάγκες των παιδιών τους. 

 
Στις 25 Ιανουαρίου 2012 συγκροτήθηκε, από εκπαιδευτικούς, η οµάδα «στήριξης µαθητών» 
του «Ιστού». Τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που διογκώνονται και εξαπλώνονται 
σε όλο και πιο πλατιά στρώµατα του πληθυσµού της χώρας µας, µάς έκαναν να 
συνειδητοποιήσουµε την ανάγκη συλλογικής και αλληλέγγυας δράσης. Η κατάσταση στην 
παιδεία επιδεινώνεται κάθε µέρα και περισσότερο. Σχολικές µονάδες καταργούνται, άλλες 
συγχωνεύονται, και όλες υπολειτουργούν. Μαθητές κάνουν µάθηµα χωρίς σχολικά εγχειρίδια. 
∆άσκαλοι και καθηγητές αγωνίζονται να παράσχουν γνώση, χωρίς στήριξη από την κεντρική 
διοίκηση, δεδοµένου του γεγονότος ότι προγράµµατα όπως η ενισχυτική διδασκαλία έχουν 
καταργηθεί. Οι γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά στις ανάγκες των παιδιών 
τους.  
Οι εκπαιδευτικοί, µέσα από τα εθελοντικά µαθήµατα στήριξης, προσπαθούν να  
προσφέρουν στους µαθητές αυτό που η πολιτεία αδυνατεί να προσφέρει ή δεν έχει 
σκοπό να προσφέρει: τις ίσες ευκαιρίες για κάθε µαθητή, όσο αυτό είναι δυνατό εντός 
του παρόντος εκπαιδευτικού συστήµατος. Σκοπός δεν είναι να υποκαταστήσουµε το 
κράτος αλλά να διεκδικήσουµε από αυτό, συµβάλλοντας παράλληλα µε τις δυνάµεις 
µας, µε την προσφορά µας και µε αλληλοβοήθεια, στη στήριξη όλων των συµπολιτών 
µας που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξάρτητα από το χρώµα, την ηλικία, το θρήσκευµα, 
το φύλο και την καταγωγή του καθενός. 
.  

 
Ο αγώνας των εκπαιδευτικών είναι αγώνας δικός µας και των παιδιών µας. 

Ο αγώνας του δασκάλου σου είναι δικός σου αγώνας. 


