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       Με  τροπολογία σε  σχέδιο νόμου του υπουργείου περιβάλλοντος το υπουργείο Παιδείας έρχεται να 

«ρυθμίσει» και άλλο τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Με αυτήν  καλούνται οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων να γίνουν απουσιολόγοι των εκπαιδευτικών του σχολείου τους, ώστε  να ελέγχει το υπουργείο, ως 

μεγάλος αδερφός, τη συνέπεια των εκπαιδευτικών ανά πάσα στιγμή. 

Αν θέλετε  πραγματικά στο ΥΠΑΙΘ να βρείτε τους «λουφαδόρους» εκπαιδευτικούς, ψάξτε στους 
«φίλους σας».  

Ψάξτε στους πολιτευτές σας , στους κομματάρχες σας, στους «συνδικαλιστές» σας, σε όλους αυτούς που 

έχουν κάνει το ρουσφέτι επιστήμη. Ψάξτε όλα αυτά «τα δικά μας παιδιά» που χρόνια τώρα βολεύατε.  

Ψάξτε όλους εκείνους που με την ανοχή σας εξευτέλιζαν  το λειτούργημα του δασκάλου. Ψάξτε όλους 

εκείνους που υπηρέτησαν την οργανική τους θέση, όχι στις εσχατιές της χώρας, αλλά λίγα βήματα από το 

σπίτι τους. 

 Ψάξτε όλους εκείνους, που φέρατε δίπλα στο σπίτι τους με αποσπάσεις σε διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενώ 

χιλιάδες εκπαιδευτικοί τελικά δεν πήραν απόσπαση.  

Εκεί ψάξτε και όχι στους χιλιάδες των εκπαιδευτικών που με αξιοπρέπεια υπηρετούν την εκπαίδευση,  που 

με μεράκι και όραμα δίνουν την ψυχή τους καθημερινά στην τάξη για τη μόρφωση των μαθητών και 

προσπαθούν να μιλήσουν στα παιδιά χωρίς διακρίσεις για δικαιοσύνη, ισονομία και δημοκρατία. 

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 

Την ώρα που, ένα μήνα μετά την έναρξη  της σχολικής χρονιάς,  τα σχολεία υπολειτουργούν 

Την ώρα που, με μνημονιακά μαθηματικά, βγαίνουν καθημερινά νέοι υπεράριθμοι 

Την ώρα που πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν με τεράστιο οικονομικό κόστος και μετά από πολλά 

χρόνια, είτε να γυρίσουν στην οργανική τους θέση, είτε με απόφαση του Περιφερειάρχη να μετακινηθούν 

εκτός ΠΥΣΠΕ διαλύοντας τις οικογένειες τους 

Την ώρα που έλεγαν πως δεν υπήρχαν κενά, έχουν προσληφθεί αναπληρωτές ΕΣΠΑ κι όχι μόνιμοι 

Την ώρα που ετοιμάζονται να προσλάβουν άνεργους  νηπιαγωγούς, ψυχολόγους κτλ μέσω ΟΑΕΔ  με 427 - 

490 ευρώ για 6,5 μήνες, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος εργασίας ως συντάξιμος και χωρίς να 

μοριοδοτείται. Χείριστο όλων η απώλεια του δικαιώματος για επαναπρόσληψη πριν την παρέλευση  36 

μηνών από την απόλυσή τους 

Την ώρα που προωθείται αλλαγή των οργανικών θέσεων με υπολογισμό  της οργανικότητας ανά σχολική 

μονάδα για εύκολες  διαθεσιμότητες και  σίγουρες απολύσεις  

Την ώρα που, ενώ δεν πέρασε στη βουλή η αύξηση κατά 10% του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ήρθε  

από την πίσω πόρτα με υπουργική απόφαση 

Την ώρα που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε έως και 5 σχολικές μονάδες 



Την ώρα που καλούνται οι αναπληρωτές να εργασθούν, με απόφαση του Περιφερειάρχη εκπαίδευσης, σε 

οποιαδήποτε περιοχή της περιφέρειάς τους 

Την ώρα που για άλλη μια χρονιά τα σχολεία θα μείνουν χωρίς θέρμανση και τα στοιχειώδη για την 

εκπαιδευτική διαδικασία,  

 

έρχεται το ΥΠΑΙΘ -για άλλη μια φορά - να κατασυκοφαντήσει τον εκπαιδευτικό. Στόχος τους να 

χειραγωγήσουν την κοινωνία, ώστε να περάσουν ευκολότερα  τις επικείμενες απολύσεις και να απαξιώσουν 

το δημόσιο σχολείο.  

 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ; 

 

Αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχο τους εκπαιδευτικούς αλλά και ολόκληρη την 

κοινωνία. 

 

Να βάλουμε και εμείς στο στόχο την κυβέρνηση και  την τρόικα. 

 

Έχουμε την δύναμη να τους σταματήσουμε. 

 

 

Η΄ΕΜΕΙΣ Η΄ΑΥΤΟΙ 

 

 

Χρέος μας η ακύρωση των μνημονίων και η ανατροπή της κυβέρνησης που τα 

υπηρετεί 
 


