
Προς τους γονείς των µαθητών της Αρκαδίας 
 

 Αγαπητοί Γονείς,   

  η κατάσταση στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε το άνοιγµα των σχολείων είναι πολύ 

χειρότερη από την περσινή.  

Πολλοί µαθητές δεν θα έχουν καθηγητές να τους διδάξουν αφού απολύθηκαν όλοι οι περσινοί 

καθηγητές τους στην ειδικότητα που ακολουθούν. 

Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα θα είναι στις πιο πολλές περιπτώσεις πάνω από 25.   

Αυτό οφείλεται στο ότι οι καθηγητές φέτος θα είναι 16.000 λιγότεροι από πέρσι, αφού άλλοι από 

αυτούς απολύθηκαν, άλλοι έφυγαν για άλλες υπηρεσίες και άλλοι (αναπληρωτές) δεν θα 

προσληφθούν.  

Οι λειτουργικές δαπάνες για θέρµανση, ρεύµα, εκπαιδευτικό υλικό είναι πολύ µειωµένες. 

Υπάρχει πίεση να µην λειτουργήσουν ολιγοµελείς ειδικότητες που λειτουργούσαν πολλά  

χρόνια, για εξοικονόµηση προσωπικού αναγκάζοντας τους µαθητές να αλλάξουν περιοχή.  

Στο νέο νοµοσχέδιο για την εκπαίδευση υπάρχει ένας βασικός πυρήνας αλλαγών που µένει 

σταθερός και πολλές άλλες διατάξεις που αλλάζουν καθηµερινά. Ο βασικός πυρήνας  προβλέπει 

µαραθώνιο εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του Γενικού και την Α τάξη του Επαγγελµατικού 

Λυκείου. Οι εξετάσεις στο Λύκειο  επειδή θα µετράνε για την εισαγωγή των µαθητών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση αναµένεται να  αυξήσουν την παραπαιδεία. Είναι φυσικό να µην µπορεί 

µία φτωχή οικογένεια να διαθέτει τα απαραίτητα χρήµατα µε αποτέλεσµα τα φτωχά παιδιά να 

υστερούν και να αποκλείονται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση ή να µην τελειώνουν τη 

δευτεροβάθµια.  Στον ίδιο πυρήνα προβλέπεται ότι πολλά ανήλικα παιδιά µε ελλιπή κατάρτιση θα 

προσφέρουν απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία µέσω της «µαθητείας». 

 Υπάρχει όµως και πληθώρα διατάξεων που αλλάζουν συνέχεια. Επιπλέον, αλλάζουν 

συνέχεια υπουργικές αποφάσεις, συµπληρωµατικές του νόµου που ρυθµίζει την λειτουργία των 

σχολείων. 

 Ετσι, µέχρι αυτή τη στιγµή τα προγράµµατα, το ποιος θα διδάξει τι αλλάζουν κάθε µέρα. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν ούτε τι θα διδάξουν, ούτε σε ποιο µέρος της Ελλάδας θα βρίσκονται 

ούτε αν θα έχουν δουλειά. Αναγκάζονται σε συνεχείς µετακινήσεις, πολλές φορές µακριά από τον 

τόπο κατοικίας τους. Ο χαµηλός µισθός των εκπαιδευτικών, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν φτάνει 

ούτε για να καλύψει τα βασικά έξοδα ενοικίου, θέρµανσης, βενζίνης για τις καθηµερινές, 

υποχρεωτικές µετακινήσεις. Αναγκάζεται έτσι ο εκπαιδευτικός, αν δεν έχει απόθεµα, να µην 

αναλάβει υπηρεσία ή να την διακόψει. Η διακοπή της υπηρεσίας αυξάνει για αυτούς τους λόγους.  

 

Εµείς οι καθηγητές αποφασίσαµε να αντισταθούµε σε αυτή τη διαλυτική διαδικασία του 

δηµόσιου σχολείου. Ξεκινάµε απεργιακό αγώνα στις 16 του µήνα. Θέλουµε και θα το 

διεκδικήσουµε µαζί σας :  

Ουσιαστική µόρφωση για όλους τους µαθητές, χωρίς εξεταστικούς και ταξικούς 

φραγµούς.  

Σταθερή, µόνιµη αξιοπρεπή εργασία για εκπαιδευτικούς, για µαθητές – αυριανούς 

εργαζόµενους και για τους γονείς τους – τωρινούς εργαζόµενους κι ανέργους. 

 

Αντιστεκόµαστε στη διάλυση του δηµόσιου σχολείου. Με µαζικούς ενωτικούς αγώνες 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ και θα ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ αυτή την πολιτική. 

 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ  

 

 

ΕΛΜΕ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Τρίπολη, 10/9/2013 


