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Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και φυσικά τη συνόδευσαν τα δεκάδες 

προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση και απορρέουν από την κυβερνητική πολιτική. Τα 

κενά των εκπαιδευτικών είναι χιλιάδες, αποτέλεσμα των πολιτικών εξοικονόμησης προσωπικού 

και της υποχρηματοδότησης.  Μάλιστα,  φέτος  το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε 

αναδιαρθρώσεις στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που 

συνεπάγονται ξεκάθαρα ένα πιο σκληρό σχολείο, αποκλειστικά προσανατολισμένο στην 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Με τη νέα σχολική χρονιά, όμως, ξεκίνησε και η αγωνία κάθε λαϊκής οικογένειας για το 

πώς θα τα βγάλει πέρα και θα αντεπεξέλθει  στα τεράστια έξοδα που απαιτεί η σημερινή 

κατάσταση στην Παιδεία. Άραγε, για ποια δημόσια και δωρεάν Παιδεία καυχιέται η κυβέρνηση, 

αφού  οι  τσέπες  των  γονιών  στενάζουν  για  να  αντεπεξέλθουν  στα  τεράστια  έξοδα  των 

φροντιστηρίων, ακόμη και για να αγοράσουν τα βιβλία των ξένων γλωσσών στα Λύκεια;

 Με ευθύνη της  κυβέρνησης  η αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων είναι στην ατομική 

ευθύνη των γονιών, κατ΄ επέκταση η  τσέπη του καθενός καθορίζει τη μόρφωση των παιδιών 

του. Αυτές είναι οι ίσες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση;

Ως     Δημοτική     Αρχή   το  σχολικό  έτος  2016-2017  επιχορηγήσαμε  με  ποσό  την  Σχολική   

Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να αγοραστούν τα ξενόγλωσσα βιβλία και κανείς μαθητής 

να μην μείνει χωρίς βιβλίο.  

Η αρμοδιότητα, όμως, και η ευθύνη είναι αποκλειστικά του κράτους. Καμία 

δημοσιονομική προσαρμογή δεν  πρέπει  να ενταφιάσει καθετί αναγκαίο! Στο όνομα της 

οικονομικής κρίσης και της λιτότητας να μην μας κάνουν να παραιτηθούμε από το να 

διεκδικήσουμε από το κράτος να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά τα βιβλία διδασκαλίας των ξένων 

γλωσσών. 

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς οφείλουμε να διεκδικήσουμε από το Υπουργείο να 

αναλάβει  την  υποχρέωσή  του  για  την  δωρεάν  διανομή  συγγραμμάτων  διδασκαλίας  ξένων 

γλωσσών στα σχολεία. 

Η Δημοτική Αρχή, μάλιστα, την Τρίτη, 19/9, ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, 

προκειμένου να εκθέσει το πρόβλημα που υπάρχει με μαθητές που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στα έξοδα της αγοράς των βιβλίων αλλά και να απαιτήσει από το Υπουργείο και 

την κυβέρνηση να αναλάβουν το κόστος και να διανεμηθούν δωρεάν τα εν λόγω βιβλία, 



ανεξάρτητα από το αν κάποιος μπορεί ή όχι να τα αγοράσει. Η απάντηση από την πλευρά του 

Υπουργείου ήταν ότι δεν προκύπτει η ανάγκη για συνάντηση, αφού το συγκεκριμένο θέμα δεν 

αφορά το Υπουργείο και παρέπεμψε μάλιστα τον Δήμο να απευθυνθεί στην Δευτεροβάθμια 

Διεύθυνση! 

Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να διεκδικήσει με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 

από το  Υπουργείο  να  προχωρήσει  στη  δωρεάν  διανομή  των  βιβλίων.  Μέχρι  τότε  όμως 

διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια και  δε θα αφήσουμε κανέναν μαθητή 

χωρίς βιβλίο, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να περικόπτει συνεχώς την 

χρηματοδότησή της προς τους Δήμους. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να καλύψουμε το έξοδο 

των ξενόγλωσσων βιβλίων.

Με αισιοδοξία και μαχητικότητα να αγωνιστούμε για τη μόρφωση και ζωή που αξίζει στα 

παιδιά μας. Να διεκδικήσουμε ένα σχολείο που θα εξασφαλίζει την ολόπλευρη μόρφωση των 

παιδιών μας, για μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες κάθε 

λαϊκής οικογένειας. 
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