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Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας 

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 

 

Χορηγοί και σπόνσορες 

Παλαιό όνειρο των κυβερνήσεων, που πέρασαν και περνούν, από την αρχή της 

καπιταλιστική κρίσης ή και παλαιότερα, ήταν και είναι να σταματήσουν την κρατική 

χρηματοδότηση για την εκπαίδευση. Όπως λένε, «Να απογαλακτισθεί η παιδεία από τον 

κρατικό προϋπολογισμό».  

Αυτό που ενδιαφέρει τους κυβερνώντες είναι να εξοικονομήσουν ζεστό χρήμα για να το 

διαθέσουν στο μεγάλο κεφάλαιο και τους δανειστές, που θα χρησιμοποιηθεί για την 

περίφημη ανάπτυξή τους, λες και λίγα τους έχουν δώσει για να τους σώσουν (βλέπε 

τράπεζες, αναπτυξιακοί νόμοι, φοροαπαλλαγές, κλπ.), τη στιγμή, που ένα μεγάλο μέρος 

της εργατικής τάξης φορολογείται βαριά και ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.  

Η αρχή έχει ήδη γίνει, με το πέρασμα των παιδικών σταθμών στους δήμους, όπου 

επιβλήθηκαν τροφεία και μείωση προσωπικού. Παλαιότερα, ήταν δωρεάν για όλα τα 

παιδιά. Από τη νέα σχολική χρονιά οι σχολικές καθαρίστριες δεν θα πληρώνονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό αλλά από χρήματα των σχολικών επιτροπών, το οποίο σημαίνει 

νέα μείωση στα χρήματα των σχολείων.  

Ήδη, έχουν περικόψει το 60% του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση με 

αποτέλεσμα τα σχολεία να έχουν μεγάλα χρέη και ελλείψεις, να μην γίνονται επαρκείς 

επισκευές, να υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, που είναι 

απαραίτητο για την σωστή λειτουργία των σχολείων, π.χ. βιβλιοθηκονόμοι, σχολικοί 

φύλακες, καθαρίστριες, ψυχολόγοι, γραμματείς, επιστάτες, τραπεζοκόμοι.  

Το πισωγύρισμα αυτό έχει τις σφραγίδες των τελευταίων πέντε-έξι εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων, που θα έλυναν τάχα τα προβλήματα της παιδείας. Αυτό όμως που 

βλέπουμε είναι η πλήρης αποδόμηση και φτωχοποίηση της παιδείας.  

Σήμερα, υπάρχει στον ορατό ορίζοντα το πλήρες πέρασμα των σχολείων και της 

εκπαίδευσης στους δήμους, το οποίο σημαίνει κόψιμο της κρατικής επιχορήγησης. Αφού 

για αυτό θα γίνει. Φόρτωμα όλων των εξόδων λειτουργίας των σχολείων στους δήμους, 

που οι περισσότεροι είναι χρεωμένοι και χωρίς προσωπικό.  

Σκοπός τους είναι να μετακυλήσουν το κόστος των σχολείων στους ήδη βαριά 

φορολογούμενους ανέργους ή χαμηλόμισθους γονείς.  



Χορηγοί και Σπόνσορες Page 2 
 

Εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί και θα 

σερβιριστεί αυτό το πρόβλημα. Θα επιβληθούν δίδακτρα; Θα υπάρξουν κουπόνια; 

(voucher) Θα τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ να πουλάνε ρεύμα; Θα νοικιάζουν τα προαύλια 

των σχολείων για πάρκινγκ; Θα επιβληθούν νέοι φόροι; Ακούμε ό,τι κατεβάσει η κούτρα 

των διαφόρων σοφών, που, όμως τίποτα από αυτά δεν λύνει το πρόβλημα.  

Μεταξύ αυτών και η αναζήτηση χορηγών. Αυτή είναι μια λύση που ήδη προωθείται. 

Ανοιχτά πια κάποιοι δήμοι, βλέποντας τη χιονοστιβάδα να έρχεται, καλούν τους συλλόγους 

γονέων και τους εκπαιδευτικούς να γίνουν επαίτες αναζητώντας χορηγούς.  Ούτε που 

περνάει από το μυαλό τους να σταθούν οργανωμένα και αγωνιστικά μαζί με τους 

εργαζόμενους γονείς και τους εκπαιδευτικούς απέναντι σε αυτή την πολιτική, που θα κάνει 

ακόμη πιο τραγικά τα πράγματα στην εκπαίδευση με μισομορφωμένους μαθητές και 

εκπαιδευτικούς που θα παίρνουν μισθούς πείνας. Με σχολεία πολλών ταχυτήτων, γιατί 

όποιο σχολείο θα καταφέρνει να έχει χρήματα θα «στέκεται», ενώ όποιο δεν έχει πόρους, 

θα «κατακρημνίζεται» στον Καιάδα.  

Όσοι σύλλογοι βρίσκουν χορηγούς θα είναι «καλοί», ενώ άλλοι που δεν θα έχουν αυτή τη 

δυνατότητα θα είναι οι «κακοί». Πολλά σχολεία θα εξαρτώνται από την καλή πρόθεση του 

χορηγού τους. Πόσα σχολεία μπορούν να καλύψουν άραγε οι χορηγοί; 

Εδώ μπαίνει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Πώς οι χορηγοί θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν 

την χορηγία τους; Και τι ανταλλάγματα θα ζητήσουν; Τι θα γίνει με τα ειδικά σχολεία που 

ήδη ετοιμάζουν τη διάλυσή τους; Σήμερα, ένα σχολείο έχει το περιθώριο να αντισταθεί 

στις απαιτήσεις των χορηγών, αφού μπορεί να στηριχθεί κάπως στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Όταν όμως αυτός δεν θα υπάρχει, τα σχολεία θα είναι παραδομένα στις 

ορέξεις τους. Ας σκεφτούμε πόσα ιδρύματα παρακαλούν ήδη για χορηγίες.  

Έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Π.χ. στον Πειραιά, 

τηλεφωνική εταιρεία ζήτησε το 10% των επιφανειών του σχολείου να βάλει διαφημίσεις 

της, αν ήθελαν να το βάψει.  Στη Μεγάλη Βρετανία, που έχει σχολεία τριών ταχυτήτων, στις 

φτωχογειτονιές, υπάρχουν σχολεία, που οι γονείς δουλεύουν δύο ώρες φασόν κάθε 

απόγευμα για το εργοστάσιο χορηγό του σχολείου. Ή αλλού, τηλεφωνικές εταιρείες 

υποχρεώνουν, αντί μιας κάποιας χορηγίας, γονείς-μαθητές-εκπαιδευτικούς να είναι οι 

μοναδικοί τους πάροχοι. Το χειρότερο όμως θα είναι όταν οι χορηγοί θα προσπαθήσουν να 

παρέμβουν στο διδακτικό έργο εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους.  

Π.χ. στην Κρήτη, η Αμερικανική νατοϊκή βάση ζήτησε να δώσει αναλώσιμα υλικά στα 

σχολεία της περιοχής με αντάλλαγμα να πουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά πόσο καλό και 

χρήσιμο είναι το ΝΑΤΟ. Προς τιμήν τους αρνήθηκαν. Όταν θα μας έχουν όμως στο χέρι, 
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χωρίς χρήματα, πόσοι θα εξακολουθούν να αρνούνται; Τι θα συμβεί με μια βιομηχανία 

χορηγό που μολύνει το περιβάλλον; 

Και αφού ενιαίο διδακτικό πρόγραμμα δεν θα υπάρχει, γιατί δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί 

χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και ενιαία κρατική χρηματοδότηση, τι θα μαθαίνουν άραγε οι 

μαθητές ενός σχολείου που θα αναγκαστεί να δεχθεί την επιχορήγηση μιας θρησκευτικής 

σέχτας, ή μιας περίεργης ΜΚΟ; Ας μην αμβλύνουμε λοιπόν τις συνειδήσεις των γονιών 

οδηγώντας τους σε λάθος δρόμο με δήθεν λύσεις. 

Όσο για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών είναι βέβαιο ότι αυτό θα είναι προς το 

χειρότερο. Το δείχνει άλλωστε η πορεία των τελευταίων χρόνων.  

Ήδη οι γονείς πληρώνουν πάρα πολλά στη δήθεν δημόσια δωρεάν παιδεία τους. Ας μην 

παρασυρόμαστε από το «Δως ημίν σήμερον» γιατί το μέλλον είναι μπροστά και κοντά. Έχει 

σημασία αυτό που αφήνουμε πίσω μας. 

Συμπέρασμα: Το τυρί το είδαμε. Τη φάκα την είδαμε; Αν δεν αντισταθούμε, να 

ανατρέψουμε αυτά τα δόλια σχέδια ενάντια στα παιδιά μας, θα είμαστε συνυπεύθυνοι 

στην δύστυχη ζωή που τους ετοιμάζουν εδώ και πολύ καιρό.  

Τα θέλουν ελεγχόμενα, μισομορφωμένα και χωρίς δικαιώματα στη ζωή. Μετανάστες ή 

ανέργους. Το πολύ-πολύ χαμηλόμισθους εργαζόμενους να μην μπορούν να τακτοποιήσουν 

την ζωή τους. Ο ρόλος των Συλλόγων είναι βασικά διεκδικητικός και όχι να καλύπτει τα 

κενά του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ανάγκες είναι πολλές και μόνο η συμμετοχή στον 

αγώνα θα δώσει λύσεις. «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες». 

Είναι δικαίωμα και υποχρέωση να διεκδικούμε χρήματα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για τα σχολεία μας! 

Το να διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή δεν είναι ουτοπία ή όνειρο. Είναι το δίκαιο. 

Η λύση είναι αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Παιδεία.  

Επαρκής χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Μόνιμες επαρκείς προσλήψεις εκπαιδευτικού και άλλου αναγκαίου προσωπικού.  

Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο γενικής παιδείας.  

Ανυποχώρητα και αταλάντευτα. 

Το δ.σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας 


