
Αγαπητοί γονείς,
είμαστε οι δάσκαλοι των παιδιών σας. 

Απευθυνόμαστε για μια ακόμα φορά σε 
εσάς, τους γονείς των μαθητών μας, γιατί 

ξέρουμε ότι όλοι μας είμαστε αντιμέτωποι 
με την ίδια επίθεση που εδώ και έξι χρόνια, 

καταπίνει τις ζωές μας και τις ζωές των 
παιδιών μας. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο περνάει 
ο καιρός, η καθημερινότητά η δική σας 

αλλά και η δική μας γίνεται όλο και 
πιο δύσκολη. Οι ανάγκες μας για μια 

αξιοπρεπή ζωή, για μόνιμη και σταθερή 
δουλειά, για μισθό που θα μας επιτρέπει 
να ζούμε με αξιοπρέπεια, για κοινωνική 

ασφάλιση και σύνταξη και για ανθρώπινη 
δημόσια υγεία έχουν μπει χρόνια τώρα 

στον «κόφτη» των μνημονίων. Το 
μαχαίρι το κρατούν οι κυβερνήσεις που 

εναλλάσσονται στην εξουσία, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το ΔΝΤ και οι τράπεζες. Στον ίδιο 

«κόφτη» έχει μπει χρόνια τώρα και η 
δημόσια εκπαίδευση. Τα χτυπήματα που 

δέχεται είναι απανωτά. 

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. «Ο Αριστοτέλης»

ΌλΌι μαζι  
εκπαιδευτικΌι-γΌνεις  

απαιτΌυμε τΩΡα
❱ Πάρτε πίσω ΤΩΡΑ την Υπουργική 

Απόφαση για τα ολοήμερα

❱ Κανένα παιδί να μην αποκλειστεί 
από τα ολοήμερα σχολεία

❱ Κατάργηση της τροπολογίας  
που καταργεί Τμήματα Ένταξης 

και του άρθρου που κλείνει 
Νηπιαγωγεία

❱  Ίδρυση οργανικών για όλες  
τις υπάρχουσες ειδικότητες

❱ Μαζικούς μόνιμους διορισμούς  
τώρα για την κάλυψη όλων  

των κενών στην εκπαίδευση

❱  Μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλους! Καμία απόλυση 

Αναπληρωτών!



Η φετινή σχολική χρονιά «κλείνει» με 3.000 
κενά στα σχολεία και με την κυβέρνηση να εξαγ-
γέλει και νέες ανατροπές στην εκπαίδευση με 
αποκλειστικό κριτήριο τους μνημονιακούς όρους. 
Κάθε άλλη ερμηνεία αποτελεί ακατάσχετη φλυα-
ρία που επιδιώκει να καλύψει την εκπαιδευτική 
γύμνια και τον οικονομικό στραγγαλισμό της εκ-
παίδευσης. 

Τα τελευταία 6 χρόνια δεν έχει γίνει κανένας 
διορισμός ενώ έχουμε πάνω από 30.000 συντα-
ξιοδοτήσεις. Το υπουργείο λοιπόν, δεν σκοπεύ-
ει ούτε φέτος να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό, γιατί απλά δε θα διορίσει 
μόνιμους αλλά ούτε καν ελαστικά εργαζόμενους 
(αναπληρωτές) μια και δεν έχει το αναγκαίο ποσό 
από ΕΣΠΑ. 

Για να καλύψει τα κενά αποφάσισε να τα εξα-
φανίσει με μαγικά τρικ!!! Με συνοπτικές διαδι-
κασίες, επιβάλλονται μια σειρά μέτρων που δια-
λύουν το ολοήμερο σχολείο, την ειδική αγωγή, 
το νηπιαγωγείο, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Με 
τα μέτρα αυτά απολύουν χιλιάδες αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς που δουλεύουν 10-15 χρόνια συ-
νεχόμενα αλλά δε διορίστηκαν ποτέ. Ταυτόχρονα 
με τις αποφάσεις αυτές μετατρέπουν την εκπαι-
δευτική διαδικασία σε χυλό που θα λειτουργεί με 
ότι υπάρχει κάθε φορά διαθέσιμο. 

 Με αποκλειστικό γνώμονα την εξοικονόμηση 
θέσεων το Υπουργείο Παιδείας: 

❱
Καταργεί την πλειοψη-
φία των ολοήμερων τμη-
μάτων των Δημοτικών 

Σχολείων, αφού θέτει ως προϋπόθεση «στο ολο-
ήμερο πρόγραμμα να γράφονται και να φοιτούν 
οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι 
εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίω-
ση του φορέα εργασίας τους», ή να έχουν κάρτα 
ανεργείας!!! Υπολογίζει ότι με το μέτρο αυτό θα 
εξαφανίσει περίπου 5.000 τμήματα ολοημέρων, 
δηλαδή θα «πετάξει» έξω περίπου 100.000 παι-
διά!

❱
Καταργεί την πρωινή ζώνη  
(7:00-8:00) 

❱
Καταργεί τους σταθερούς δασκάλους στο 
ολοήμερο πρόγραμμα και καλύπτει τις ώρες 
τους με όποιον δάσκαλο έχει περίσσευμα 1-2 

ώρες από το πρωινό.

❱
Αυξάνει τον αριθμό των νηπίων στα 14 ως 
ελάχιστο όριο για να λειτουργήσει ένα τμή-
μα νηπιαγωγείου. Αποτέλεσμα: συγχωνεύ-

σεις, καταργήσεις τμημάτων, «άδειασμα» των 
προνηπίων! Πάνω από 1.144 τμήματα κλείνουν 
αν εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση και 800-
1.000 αναπληρώτριες νηπιαγωγοί θα βρεθούν 
απολυμένοι/ες!

❱
Κάνει ανατροπές στο ωρολόγιο πρόγραμ-
μα και στο σύνολο του εκπαιδευτικού χρό-
νου με βάση τις περικοπές και χρησιμοποι-

ώντας όποιον εκπαιδευτικό περισσεύει και όχι 
όποιον εκπαιδευτικό πρέπει. Έτσι, γυμναστική 



δεν θα διδάσκει υποχρεωτι-
κά ο/η γυμναστής/στρια, μουσική ο/η 

μουσικός κ.λπ. αλλά όποιος εκπαιδευτικός πε-
ρισσεύει. Σε λίγο ούτε ο δάσκαλος θα διδάσκει 
υποχρεωτικά, αλλά ανάλογα με τα περισσεύματα 
ωρών σε Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση, 
θα φτιάχνεται ένα σχολείο που θα λειτουργεί με 
όποιο εκπαιδευτικό περισσεύει, ακυρώνοντας 
κάθε συνεκτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική 
λειτουργία!

❱
Υποβαθμίζει τις υποστηρικτικές δομές, εγκα-
ταλείποντας την ειδική αγωγή, χωρίς εκπαι-
δευτικό προσωπικό εκατοντάδες τμήματα 

ένταξης, ειδικά σχολεία, παιδιά που έχουν ανά-
γκη παράλληλης στήριξης. Σε λίγο δε θα υπάρ-
χει δάσκαλος για το τμήμα ένταξης αλλά ο εκ-
παιδευτικός αυτός θα καλείται να τα κάνει όλα, 
δάσκαλος τμήματος, ειδικός παιδαγωγός και πα-
ράλληλη στήριξη. Αυτό όμως, σημαίνει απλά και 
καθαρά, διάλυση των δομών της ειδικής αγωγής  
και εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου καιάδα για τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η πολιτική αυτή ευν-
νοεί, όποιους έχουν χρήματα και πληρώνουν και 
οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση αυτών των δομών.  

Με τα μέτρα αυτά ενισχύεται το φτηνό, ευέλι-
κτο σχολείο της κατακερματισμένης γνώσης, της 
πληροφορίας και της δεξιότητας, που με πλασμα-
τικό τρόπο θα περικόβει ανάγκες και θα λειτουρ-
γεί με περισσεύματα! Κόβει τα παιδιά από το ολο-
ήμερο, κόβει το δάσκαλο, κόβει τις ειδικότητες 
κι έτσι δημιουργεί περισσεύματα για να καλύπτει 
με αυτά όπως όπως τη λειτουργία του σχολείου!

Αυτό όμως, παύει να είναι σχολείο που έχει 
ένα στοιχειώδες παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και μετατρέπεται σε ένα σχολείο που 
τη δομή του και το περιεχόμενο του καθορίζουν 
κατ’ αποκλειστικότητα οι οικονομικοί δείκτες και 
οι νόμοι της αγοράς! 

Αρνούμαστε το σχολείο που μας καλεί να 

προετοιμάσουμε το παιδί 
σας να γίνει ο αυριανός άνεργος, 

εργαλείο ενός συστήματος που θα πληρώνει 
βασικό μισθό 400 ευρώ, χωρίς ασφάλιση, περί-
θαλψη, εκπαίδευση… να το προετοιμάζουμε να 
γίνει φτηνός εργαζόμενος χωρίς κανένα δικαίω-
μα, που θα δουλεύει, όταν και για όσο θέλει ο 
εργοδότης του… να το προετοιμάσουμε σε δυο 
τρία κολλυβογράμματα, σε πληροφορίες και δε-
ξιότητες για να στηθεί στην ουρά των υποψήφιων 
ανέργων… 

Tο σχολείο που οι εκπαιδευτικοί θα δουλεύ-
ουν για 500 και 700 ευρώ, με το φόβο της απόλυ-
σης, που η υποταγή στις άνωθεν εντολές θα είναι 
νόμος και η αντίσταση θα θεωρείται αδίκημα…

Απέναντι σε ένα τέτοιο σχολείο, απέναντι στην 
πλήρη διάλυση της δημόσιας παιδείας, το εκπαι-
δευτικό κίνημα δεν μπορεί να συναινεί ούτε να 
υπογράφει συμφωνίες σιωπής. 

Δεν υπερασπιζόμαστε το σημερινό σχολείο.
Παλεύουμε για ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, 

με δίχρονη προσχολική αγωγή, δημόσιο, δωρε-
άν που θα σέβεται τις κλίσεις και τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών, θα αναπτύσσει την κριτική τους 
σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για τη γνώση, θα 
τα μάθει να εξηγούν και ν’ αλλάζουν τον κόσμο, 
θα τα διδάξει αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αγω-
νιστικότητα, με περιεχόμενο απαλλαγμένο από 
την παπαγαλία, το μυστικισμό, το ρατσισμό, ένα 
σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό για όλα τα 
παιδιά, Έλληνες και μετανάστες, χωρίς οριζόντι-
ους ή κάθετους διαχωρισμούς, χωρίς αξιολογικές 
ή εξεταστικές κρίσεις.

ενιαιΌ δΩδεκαΧΡΌνΌ, 
δΗμΌςιΌ,  

δΩΡεαν ςΧΌλειΌ  
με διΧΡΌνΗ 

πΡΌςΧΌλικΗ αγΩγΗ



Σ’ αυτό το σχολείο όλοι οι εκπαιδευτικοί (δά-
σκαλοι και οι σημερινές ειδικότητες: γυμναστές, 
μουσικοί, εικαστικοί, θεατρολόγοι, πληροφορι-
κής, ξένης γλώσσας)  είναι εξαιρετικά χρήσιμοι κι 
απαραίτητοι για να συμβάλλουν με τη συμμετοχή 
και την προσφορά τους στο σχεδιασμό της διδα-
κτικής πράξης ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες οι 
δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, αλλά και η 
ανθρώπινη κουλτούρα και καλλιτεχνική δημι-
ουργία για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων. Σ’ αυτό το σχολείο οι εκ-
παιδευτικοί θα έχουν μόνιμη σταθερή κι ασφαλή 
σχέση εργασίας.

Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, αγαπητοί γονείς,
δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη διάλυση της 
δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης στο όνομα της 
κρίσης και του χρέους. Οι εκπαιδευτικοί δε θα δε-
χτούμε να γίνουμε πωλητές, οι μαθητές μας δεν 
είναι πελάτες και το σχολείο δεν είναι εμπορικό 
κέντρο. 

Για να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 
των παιδιών σας σε μόρφωση πρέπει το δημό-

εμεις για αυτΌ τΌ 
ςΧΌλειΌ αγΩνιζΌμαςτε,  
ςε αυτΌν τΌν αγΩνα  
ςας ΘελΌυμε μαζι μας
ενιαιΌ 12ΧΡΌνΌ ςΧΌλειΌ,  
με διΧΡΌνΗ πΡΌςΧΌλικΗ 
αγΩγΗ, δΗμΌςιΌ-δΩΡεαν  
πΌυ Θα ΧΩΡαει Όλα τα 
παιδια & ΌλΌυς τΌυς 
εκπαιδευτικΌυς,  
ςΧΌλειΌ τΗς 
ΌλΌπλευΡΗς μΌΡΦΩςΗς 
και τΗς εΡγαςιακΗς 
αΞιΌπΡεπειας!
για να μΗν γινΌυμε εμεις 
και τα παιδια μας δΌυλΌι 
τΌυ 21ου αιΩνα. 
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ΌλΌι μαζι μπΌΡΌυμε  
να τΌυς ςταματΗςΌυμε,  

μπΌΡΌυμε να νικΗςΌυμε!

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε.  
«Ο Αριστοτέλης»

σιο σχολείο να δουλεύει με όλα τα παιδιά 
χωρίς αποκλεισμούς, με 20αρια τμήματα για 
Γ’-Στ’ και 15άρια για το νηπιαγωγείο και Α’-
Β’, με όσα τμήματα ένταξης και εκπαιδευτι-
κούς παράλληλης στήριξης χρειάζονται, με 
ενισχυτική διδασκαλία και τάξεις υποδοχής, 
με δασκάλους οι οποίοι θα δουλεύουν απο-
κλειστικά στα ολοήμερα τμήματα και με την 
εγγραφή όσων μαθητών το επιθυμούν χωρίς 
προϋποθέσεις, με όλους τους εκπαιδευτικούς 
των ειδικοτήτων, με γενναία κρατική χρηματο-
δότηση.


