
 

 

 

 

 

 

 

Αγαπεηνί γνλείο ,  

 

ε ζρνιηθή ρξνληά έρεη μεθηλήζεη εδώ θαη πνιιέο κέξεο θαη ε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηα ζρνιεία είλαη εθξεθηηθή. 

Είλαη μεθάζαξν όηη ε νινκέησπε επίζεζε πνπ δέρεηαη ε εθπαίδεπζε δελ αθνξά κόλν 

έλαλ θιάδν αιιά πξώηα θαη θύξηα, κε ηελ εληεηλόκελε εθαξκνγή ηνπ «λένπ 

ζρνιείνπ» ηεο αγνξάο, αθνξά ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ καο, αθνξά ην 

πεξηερόκελν ζηε κάζεζε. Αθνξά ηνλ θαζέλα καο κηαο θαη ζα θιεζνύκε όινη λα 

βάινπκε βαζηά ην ρέξη ζηελ ηζέπε γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά καο γξάκκαηα. Η 

εθπαίδεπζε δέλεηαη όιν θαη πην πνιύ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο αθξηβώο γηα λα 

βγάδνπλ ηα ζρνιεία θηελό επέιηθην εξγαηηθό δπλακηθό ρσξίο δηθαηώκαηα.  

Απηή ηε ζηόρεπζε ππεξεηνύλ νη αλαηξνπέο ζην ζρνιείν. ε απηό ην πιαίζην 

ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ηε κηα κέξα είλαη ζην έλα ζρνιείν θαη ηελ άιιε ζε έλα 

ζρνιείν κηαο άιιεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ  καζεηέο  πνπ ηε κηα κέξα έρνπλ θάπνηνλ 

δάζθαιν θαη ηελ άιιε δελ έρνπλ ή έρνπλ θάπνηνλ άιινλ. Τπάξρνπλ νινήκεξα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε δάζθαιν θαη άιια πνπ δε ιεηηνπξγνύλ.. .  

 

Είλαη αιήζεηα: θέηνο δελ έγηλε θαλέλαο δηνξηζκόο εθπαηδεπηηθνύ …  ε κηα λύρηα 

πεηάρηεθαλ ζην δξόκν 2.500 εθπαηδεπηηθνί ηεο Σερληθήο Εθπαίδεπζεο… Δεθάδεο 

ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο πνπ θάιππηαλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο  θέηνο δελ ζα δνπλ ηελ 

πόξηα ηνπ ζρνιείνπ… Οη ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο δελ 

πξόθεηηαη λα θαιπθζνύλ… Με απίζηεπηε πξνρεηξόηεηα έγηλαλ ππνρξεσηηθέο 

κεηαηάμεηο θαη απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Φέηνο ε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ηηλάδεηαη ζηνλ αέξα αθνύ κε 

αηθληδηαζηηθή εγθύθιην, ην Τπνπξγείν Παηδείαο  πξνβιέπεη όηη δελ ζα ηνπνζεηείηαη 

θαλέλαο δάζθαινο ζηα ζρνιεία ΕΑΕΠ ! Σν νινήκεξν πξόγξακκα ζα ιεηηνπξγεί «κε 

ηηο δηαζέζηκεο ώξεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ», δειαδή ζα ππνιεηηνπξγεί ρσξίο ππεύζπλν 

δάζθαιν κε εθ πεξηηξνπήο θάιπςε ηνπ σξαξίνπ πόηε από ηνλ έλα εθπαηδεπηηθό θαη 

πόηε από ηνλ άιιν, όπνπ θαη όπνηε ιεηηνπξγήζεη …  επηπιένλ  καηαξγείηαη  ε 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ε πξσηλή δώλε. 

 Επίζεο ππάξρεη ζυνειδηηή υπολειηουργία ησλ Τκεκάησλ Έληαμεο θαη ησλ 

Εηδηθώλ Σρνιείσλ γηα καζεηέο κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο αλάγθεο  

Σα πξνλήπηα δηώρλνληαη από ηα δεκόζηα λεπηαγσγεία κηαο θαη ηα λήπηα γεκίδνπλ 

αζθπθηηθά ηκήκαηα 25 ηνπιάρηζηνλ παηδηώλ… 

 

Με ηνλ ίδην ηξόπν απνθαζίδνληαη ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο 

λα ζεσξνύληαη αξηζκνί θαη λα ζηνηβάδνληαη ζε ηάμεηο ησλ 26 ή 27 ή θαη 28 

καζεηώλ, αθόκε θαη ζηα λεπηαγσγεία ή απηνί πνπ «πεξηζζεύνπλ», νη πάλσ από απηά 

ηα λνύκεξα, λα ζηέιλνληαη ζε γεηηνληθά ζρνιεία γηα λα γεκίζνπλ θαη εθείλα ηα 

ηκήκαηα… Ανηί ηα παιδιά μαρ να γίνονηαι λιγόηεπα ζηιρ ηάξειρ και να αςξάνεηαι η 

ποιόηηηα ηος μαθήμαηορ γίνονηαι πιο πολλά με όλα ηα πποβλήμαηα πος αςηό 

ζςνεπάγεηαι. Τα πολςπληθή ημήμαηα θα είναι πλέον ο κανόναρ και όσι η εξαίπεζη.  

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. 

«Δ.. ΓΛΗΝΟΣ» 

ΚΑΡΠΑΘΟΤ & ΠΟΡΑΔΩΝ 

ηει.- fax : 210 26 14 214 



 

Πξέπεη λα ζαο ελεκεξώζνπκε επίζεο όηη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ έρεη κεησζεί δξακαηηθά. Απηή ηε ζηηγκή δίλεηαη ην ¼ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

είραλ ηα ζρνιεία ην 2010 θαη μέξνπκε πνιύ θαιά θαη εκείο θαη εζείο πσο ην 

νηθνλνκηθό βάξνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, γηα ηε ζέξκαλζε, ηε γξαθηθή ύιε, 

ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ηα θαζαξηζηηθά, ην ηειέθσλν, ην λεξό θιπ. δελ πξέπεη 

λα ην ζεθώζεηε εζείο, εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ ράλεηε ηηο δνπιεηέο ζαο, πνπ 

κεηώλεηαη ην εηζόδεκά ζαο από ηνπο θόξνπο θαη ηα ραξάηζηα… 

Γηα ηνπο ζρνιηθνύο θύιαθεο λα ζαο πνύκε όηη απνηεινύλ πηα παξειζόλ..  

θαηαξγήζεθαλ θαη έηζη 2.200 άλζξσπνη παίξλνπλ θη απηνί ην δξόκν ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο, ελώ δεκηνπξγνύληαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε θύιαμε θαη ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ …  

Οη ζρνιηθνί ηξνρνλόκνη είλαη ακθίβνιν αλ ζα πξνζιεθζνύλ μαλά… Σν ίδην θαη 

νη ζπκβαζηνύρεο θαζαξίζηξηεο… 

Αγαπεηνί γνλείο θαηαιαβαίλεηε θη εζείο όηη δελ κπνξνύκε λα κείλνπκε κε 

δεκέλα ηα ρέξηα. Πξέπεη λα αγσληζηνύκε γηα λα κελ πεξάζνπλ ηα κέηξα ηεο 

θπβέξλεζεο θαη απηώλ πνπ ηεο δίλνπλ εληνιέο  γηα ηε δηάιπζε ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο θαη θάζε άιινπ θνηλσληθνύ αγαζνύ… 

Απηή ηε ρξνληά πνπ δηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, από θάζε άπνςε, εκείο, νη 

δάζθαινη ησλ παηδηώλ ζαο ζα είκαζηε δίπια ηνπο, όπσο θάλακε πάληα, δίλνληαο 

ηελ ςπρή καο γηα λα έρνπλ απηό πνπ ηνπο αμίδεη: Δεκόζηα Δσξεάλ Παηδεία… 
Απηόλ ηνλ αγώλα πξέπεη λα ηνλ δώζνπκε καδί! ηα παηδηά καο θαη ζηνπο εαπηνύο  

καο αμίδεη λα έρνπκε κηα δσή κε αμηνπξέπεηα,  λα δνύκε ζε κηα θνηλσλία κε 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, κε ηζνλνκία θαη δηθαηνζύλε…  

αο θαινύκε λα παιέςνπκε καδί γηα ην δεκόζην ζρνιείν, ζήκεξα πνπ απεηιείηαη.. 

Πξέπεη λα αγσληζηνύκε γηα λα κελ πεξάζνπλ ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ΕΕ θαη 

ηνπ ΔΝΣ. 

 Απηόλ ηνλ αγώλα πξέπεη λα ηνλ δώζνπκε από θνηλνύ: δάζθαινη – γνλείο- 

καζεηέο… Είλαη αγώλαο όισλ καο…  Μελ αθήζνπκε θαλέλαλ λα θόςεη ηα θηεξά 

ησλ παηδηώλ καο θαη καδί αο δηεθδηθήζνπκε μαλά ηε δσή πνπ καο έθιεςαλ!!! 

 

 

 

 

 

Καλούμε ηις Ενώσεις και ηοσς Σσλλόγοσς Γονέων και 

Κεδεμόνων  ηοσ Σσλλόγοσ μας και όλοσς ηοσς γονείς  ηεν 
Τετάρτη 2 Οκτωβρίοσ 2013 στο 16ο Δ.Σ. Ιλίοσ στις 

19.00 για να ζσδεηήζοσμε για ηα προβλήμαηα ηες 
εκπαίδεσζες και ηις περαιηέρω δράζεις μας. 


