
Τν Υπνπξγείν Παηδείαο «πεηζνθόβεη» εθαηνληάδεο ηκήκαηα ζε όιε ηελ Ειιάδα, ηζαθίδεη ηα 

κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ! 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έζπαζε ηα θνληέξ αλαιγεζίαο. Αδηαθνξεί ηόζν γηα ηελ πγεία ησλ καζεηώλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όζν θαη γηα ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Με πξνθνξηθέο νδεγίεο 

ηνπ Υπ. Παηδείαο πξνο ηηο Δηεπζύλζεηο Εθπαίδεπζεο, πξνρσξά ζε καδηθέο ζπγρσλεύζεηο 

εθαηνληάδσλ ηκεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα ζηνηβάδνληαη καζεηέο ζε 27αξηα θαη 28αξηα 

ηκήκαηα! 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ζηε Γεπηεξνβάζκηα: 17 ηκήκαηα ζηελ Ζιεία, 40 ζηελ Κέξθπξα, 6 ζηε 

Εάθπλζν, 12 ζηε Θεζπξσηία, 13 ζηε Γ΄Αζήλαο, 15 ζηε άκν, 5 ζηε Γ΄ Αζήλαο θιπ... Σα ίδηα 

ζπκβαίλνπλ θαη ζηελ Πξσηνβάζκηα, ελδεηθηηθά ζε Γ’ Αζήλαο, Πεηξαηά, Β’ Αζήλαο, Αλαηνιηθή 

Αηηηθή, θ.α… Ο θαηάινγνο είλαη αηειείσηνο… 

Στον Έβρο ςυγχωνεύονται τμήματα ςτο 4ο, 6ο Δημ. Σχολείο , ςτο 3ο γυμνάςιο, ςτο 1ο και 

2ο ΕΠΑΛ, ςτο 1ο και 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολησ, ςτο ΓΕΛ Σουφλίου, ςτο 1ο ΓΕΛ 

Ορεςτιάδασ…  

Κπβέξλεζε θαη ΤΠΑΗΘ, από ηε κηα βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ όινη νη εηδηθνί κηιάλε γηα έμαξζε ηεο παλδεκίαο ηδηαίηεξα ζηε 

λενιαία. Από ηελ άιιε, αγλννύλ ηα ηεξάζηηα κνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θελά πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, κε ηα ζρνιεία θιεηζηά γηα ζρεδόλ 2 ρξόληα, θαη ζηνηβάδνπλ ζαλ «ζαξδέιεο» ηα παηδηά 

κέζα ζηα ηκήκαηα. Είλαη ηξαγηθό θαη βαζηά αληηεθπαηδεπηηθό ελ κέζσ ζρνιηθήο ρξνληάο λα 

θιείλνπλ θαη λα ζπγρσλεύνπλ ηκήκαηα, λα κεηαθηλνύληαη καζεηέο, λα απαμηώλεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηή είλαη ε αλαβάζκηζε γηα ηελ νπνία κηιάλε.  

Σν Τπνπξγείν πξνζπαζεί λα εμαθαλίζεη κε ηέηνηεο απαξάδεθηεο κεζνδεύζεηο ηα ρηιηάδεο θελά πνπ 

ππάξρνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα, θελά πνπ ε ίδηα ε Τπνπξγόο νκνιόγεζε ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμή ηεο 

θαη γηα ηα νπνία μεδηάληξνπα θαηεγόξεζε ηνπο θαξθηλνπαζείο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο εγθπκνλνύζεο 

ζπλαδέιθηζζεο, επεηδή παίξλνπλ ηηο άδεηεο πνπ δηθαηνύληαη! Λίγε ληξνπή δε βιάπηεη! 

Η ζεκεξηλή, όπσο θαη όιεο νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο ζεσξνύλ ηελ θάιπςε ησλ θελώλ σο 

θόζηνο. Γελ μερλάκε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Φίιε ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ ζκπαξάιηαζαλ θπξηνιεθηηθά 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ θαη Νεπηαγσγείνπ θαη πεηζόθνςαλ ρηιηάδεο ώξεο κε ηηο 

αιιαγέο ζηα σξνιόγηα πξνγξάκκαηα Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Λεθηά γηα ην ΝΑΣΟ θαη ηνπο 

εμνπιηζκνύο πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο ρώξαο ππάξρνπλ. Με επηινγή όισλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ (ΝΓ – ΤΡΗΕΑ – ΠΑΟΚ) ε ρώξα καο είλαη πξώηε ζε δαπάλεο γηα Ναηντθνύο 

εμνπιηζκνύο.  Απηέο είλαη νη πξνηεξαηόηεηέο ηνπο, ζηηο νπνίεο δε «ρσξνύλ» νη αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

γηα δαζθάινπο, ζύγρξνλεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

παλδεκίαο. Γη’ απηά, ιεθηά δελ ππάξρνπλ! Έηζη ελλνεί ε θπβέξλεζε θαη ην ΤΠΑΗΘ ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο! 

Σελ ίδηα ώξα ην ΤΠΑΗΗΘ  αληί λα αζρνιεζεί κε ηελ εθξεθηηθή θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία θάλεη ην κόλν 

πξάγκα πνπ μέξεη λα θάλεη θαιά. Γηα 4
ε
 ζπλερόκελε θνξά, κάιηζηα ζε δηάζηεκα 3 κελώλ, 



πξνζθεύγεη δηθαζηηθά ελάληηα ζηνπο αγώλεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ην δεκόζην 

ζρνιείν. Οη κάζθεο πιένλ έρνπλ πέζεη.  

Απαηηνύκε:  

 Να κελ θιείζεη νύηε 1 ηκήκα! Έγθξηζε όισλ ησλ ηκεκάησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ 

 15 καζεηέο αλά ηάμε 

 Πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά θελά θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. Να 

θαιπθζνύλ όια ηα θελά 

 Δδώ θαη ηώξα λα εμαζθαιηζηνύλ θαηάιιειεο αίζνπζεο γηα λα αξαηώζνπλ νη καζεηέο ζηηο 

ηάμεηο 

 Καηάξγεζε όινπ ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε ιεγόκελε αμηνιόγεζε ησλ ζρνιείσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ (λ. 4823/2021, λ. 4692/2020, Τ.Α γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

αμηνιόγεζε, δηαηάμεηο γηα εζσηεξηθό θαλνληζκό) 

Σύζζσκνο ν θιάδνο έδσζε καδηθή θαη ππεξήθαλε απάληεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ απεξγία 

ζηηο 11 ηνπ Οθηώβξε θαη ηα ζπγθινληζηηθά ζπιιαιεηήξηα ζε όιε ηελ Ειιάδα! 

Σπλερίδνπκε δπλακηθά θαη ζπζπεηξσκέλνη ζηα ζσκαηεία καο ηελ απεξγία – απνρή. Τα ζρέδηα 

γηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ δε ζα πεξάζνπλ! 

Κιηκαθώλνπκε κε λέα απεξγία θαη ζπιιαιεηήξην! 

 13-10-2021 


