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 « Μ α θ ή μ α η α  Α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς »  
 

Σ π λ ά δ ε ι θ ε ,  ζ π λ α δ έ ι θ η ζ ζ α ,  

Με ην μεθίλεκα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, γίλεηαη ζε όινπο θαλεξό όηη ε θνηλσλία καο 

βξίζθεηαη ζε κία πξσηόγλσξε δνθηκαζία. Τν επίπεδν δσήο όισλ καο, εθπαηδεπηηθώλ, εξγαδόκελσλ, 

καζεηώλ, είλαη ζε θαηαθόξπθε πηώζε. Οη εξγαδόκελνη ζε όινπο ηνπο θιάδνπο θαη νη ζπκπνιίηεο καο 

αλαδεηνύλ δηεμόδνπο αληίζηαζεο θαη αλαηξνπήο απηήο ηεο θαηαζηξνθηθήο πνξείαο γηα ηε ρώξα. 

Υπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε δνκώλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο από ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ζηηο γεηηνληέο, ώζηε λα κελ πεξάζεη ζηελ πξάμε ε δηάιπζε 

θάζε έλλνηαο θνηλσληθνύ ηζηνύ. Η αλαγθαηόηεηα απηή αθνξά θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη θαινύκαζηε 

όινη λα ζπκκεηάζρνπκε. Η πξάμε καο απηή δελ ππαγνξεύεηαη από θάπνηνπ είδνπο θηιαλζξσπία, 

αιιά εληάζζεηαη ζηνλ αγώλα γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο πνπ δηαιύεη ην δεκόζην ζρνιείν θαη 

ελαληηώλεηαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παηδείαο.  

Από ηελ πεξζηλή ρξνληά απνθαζίζακε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ νξγάλσζε καζεκάησλ 

αιιειεγγύεο, γηα ηνπο καζεηέο καο νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε άκεζεο ζηήξημεο. Σε αξθεηά ζρνιεία καο 

νη εθπαηδεπηηθνί, κε ζεκλόηεηα, ρσξίο αλαθνηλώζεηο θαη δεκνζηόηεηα, ζηήξημαλ ζηελ πξάμε ηνπο 

καζεηέο ηνπο πνπ ρξεηάδνληαλ κεγαιύηεξε βνήζεηα. Μπνξνύκε θαη θέηνο, από ηελ αξρή θηόιαο ηεο 

λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, γλσξίδνληαο ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, λα 

θαιύςνπκε κε καζήκαηα αιιειεγγύεο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ καο, δηεθδηθώληαο ηαπηόρξνλα από 

ην ππνπξγείν παηδείαο λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ην δεκόζην ζρνιείν κε θάιπςε ησλ θελώλ ζέζεσλ, 

επαλαιεηηνπξγία ηεο Π.Δ.Σ θαη ηεο εληζρπηηθήο αλαβαζκηζκέλσλ θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (25 καζεηέο αλά ηκήκα, 20 ζηηο θαηεπζύλζεηο θαη 10 ζηα εξγαζηήξηα).  

Οθείινπκε, ζε θάζε ζρνιείν, λα κηιήζνπκε αλνηρηά κε ηνπο καζεηέο καο, λα ηνπο πνύκε όηη 

είκαζηε δίπια ηνπο, όηη ππεξεηώληαο ην δεκόζην ζρνιείν ζα είκαζηε εθεί, ζηηο ηάμεηο καο, λα ηνπο 

ζηεξίμνπκε, λα βνεζήζνπκε λα θαιύςνπλ ηηο αδπλακίεο όπνπ ππάξρνπλ θαη λα νξγαλώζνπκε θαη 

ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα όπνπ είλαη αλαγθαίν.    

Η ΕΛΜΕ Ηιείαο καλεί ηοσς εκπαιδεσηικούς να ζσζηηήζοσν ζηοσς ζσλλόγοσς ηοσς γηα ηελ 

οργάνωζη Μαθημάηων Αλληλεγγύης, αλαπηύζζνληαο λέεο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ - 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, δίλνληαο άιιεο δηαζηάζεηο ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Να πάξνπλ ηελ ππόζεζε 

ηεο αιιειεγγύεο ζηα ρέξηα ηνπο, δεκηνπξγώληαο ππξήλεο αληίζηαζεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηα 

ζρνιεία, ελάληηα ζηελ εμαζιίσζε θαη ην θόβν πνπ γελλά ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξόηθαο. 

Έρνληαο βαζηά επίγλσζε όηη νη θνηλσληθέο αιιαγέο πξνϋπνζέηνπλ λέεο ζρέζεηο, λέεο αμίεο, 

λέεο ζπζπεηξώζεηο από ηα θάησ, θαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λ' αληαπνθξηζνύλ καδηθά ζ' απηό ηνλ 

ηνκέα δξάζεο θαη πξνζθνξάο.  

  

Κάθε ζτολείο, να γίνει κένηρο ηων μαθημάηων αλληλεγγύης για ηοσς μαθηηές ηοσ.. 

Κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος ηοσ ζηην κρίζη. 

  

Όζοι ζσνάδελθοι θέλοσν να ζσμμεηάζτοσν ζε μαθήμαηα αλληλεγγύης ζε περιοτή διαθορεηική από ηην 

έδρα ηοσ ζτολείοσ ηοσς (είηε επειδή ζηο ζτολείο ηοσς δεν είναι εύκολο να οργανωθούν ηέηοια 

μαθήμαηα είηε διόηι ο ηόπος καηοικίας ηοσς είναι μακριά από ηο ζτολείο ηοσς είηε για οποιονδήποηε 

άλλο λόγο) παρακαλούμε να ενημερώζοσν για ηη διαθεζιμόηηηά ηοσς ζηέλνονηας email ζηην ΕΛΜΕ 

elme.ilei@gmail.com ή να επικοινωνήζοσν με ηα  μέλη ηοσ Δ.Σ.  

 

       Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηλείας 
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