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Αγαπητοί γονείς, 

µε το κλείσιµο αυτής της χρονιάς και την ολοκλήρωση των πανελληνίων εξετάσεων, 

νιώθουµε την ανάγκη να επικοινωνήσουµε µαζί σας για να εκφράσουµε τις απόψεις 

µας και την αγωνία µας για την κατάσταση που βιώνουµε εµείς, ως εκπαιδευτικοί, 

καθηµερινά στα σχολεία, αλλά και επειδή πιστεύουµε ότι η επικοινωνία και η συνερ-

γασία µεταξύ µας θα πρέπει να γίνει καλύτερη και πιο λειτουργική. 

 

Τα τελευταία χρόνια η δηµόσια εκπαίδευση πάει από το κακό στο χειρότερο: 

� Η χρηµατοδότηση για τα σχολεία συνεχώς µειώνεται µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

πολύ σοβαρές ελλείψεις: λείπουν από τα σχολεία τα απαραίτητα πράγµατα όπως υλι-

κοτεχνική υποδοµή, γραφική ύλη, υλικά εργαστηρίων, θέρµανση. 

� Φέτος, είχαµε σοβαρά προβλήµατα µε τις µετακινήσεις των µαθητών. Τα προβλή-

µατα ήταν πολύ πιο σοβαρά στα περιφερειακά σχολεία. Αφαιρέθηκε λοιπόν από τα 

παιδιά και το δικαίωµα της πρόσβασης στην παιδεία.∆υστυχώς, δεν φαίνεται να εξα-

σφαλίστηκε η οµαλή λειτουργία για την επόµενη σχολική χρονιά. 

� Σχεδιάζονται περισσότερες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών µονάδων.Το 

Μουσικό σχολείο, που η παρουσία του στον πολιτισµό της Ξάνθης µας κάνει περήφα-

νους, υπολειτουργεί µε πολλά κενά σε µουσικούς και ελλιπή σίτιση. Το αθλητικό σχο-

λείο ήδη έκλεισε. 

� Βασικές δοµές που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και που απευθύνονται κυρίως 

στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα, όπως η πρόσθετη διδακτική στήριξη και η ε-

νισχυτική διδασκαλία, υπολειτουργούν. Φέτος, πολύ καθυστερηµένα (γύρω στο Πά-

σχα!) ξεκίνησαν µε πολλά προβλήµατα κάποια τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας. 

� Σταµάτησαν επίσης να λειτουργούν οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα συµβουλευτικά 

γραφεία, η ειδική αγωγή. 

� Σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του Υπουργείου Οικονοµικών για τον Προϋ-

πολογισµό του 2013, τα σχολικά βιβλία θα είναι χρεωµένα στο µαθητή και τη µαθή-

τρια. Στη λήξη της χρονιάς, αν δεν επιστραφεί ένα βιβλίο, οι γονείς θα το πληρώ-

σουν, αφού το έχουν «χρεωθεί» από την αρχή της σχολικής χρονιάς.  

� Επίσης τα σχολεία την επόµενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν µε τµήµατα των 

27 παιδιών και αποκλείονται τµήµατα µε λιγότερα από 25. Τι θα γίνουν τα παιδιά 



που «περισσεύουν» δεν διευκρινίζεται. Θα µεταφέρονται/µεταγράφονται άραγε σε 

άλλο σχολείο; Άγνωστο. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι το δηµόσιο σχολείο οδηγείται σε συνεχή υποβάθµιση. 

Εµείς, οι εκπαιδευτικοί της Ξάνθης, αισθανόµαστε ότι τα τελευταία χρόνια το σύνολο 

των Ελλήνων Εκπαιδευτικών έχουµε επωµιστεί ολοκληρωτικά το βάρος αυτής της 

απαξίωσης για την οποία δεν είµαστε υπεύθυνοι, και ότι έχουµε στοχοποιηθεί  και 

συκοφαντηθεί µε άδικο τρόπο, ως χαραµοφάηδες, αδιάφοροι και αργόµισθοι. 

Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της φετινής χρονιάς, λειτούργησαν στην Ξάνθη και 

σε άλλες πόλεις της χώρας, µέσω των ΕΛΜΕ, σχολεία αλληλεγγύης µε µαθήµατα 

δωρεάν, από εθελοντές εκπαιδευτικούς. Επιπλέον πολλοί από εµάς παρέχουµε, µε-

µονωµένα, µαθήµατα δωρεάν µετά το κλείσιµο του σχολείου σε παιδιά που έχουν α-

νάγκη. 

Η αλήθεια είναι ότι η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δίνουµε τον καλύτερο 

εαυτό µας στο σχολείο, τους µαθητές και τις µαθήτριές µας, κάτω από δύσκολες 

συνθήκες, αφιερώνοντας αρκετές ώρες πέρα από το ωράριο µας: οργανώνουµε εκ-

δροµές και διδακτικές επισκέψεις και δουλεύουµε µαζί µε τα παιδιά στα προγράµµατα 

αγωγής υγείας, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά, επίσης πέρα από το σχολικό ωράριο. 

 

Αγαπητοί γονείς, πιστεύουµε ότι οι µόνοι που ενδιαφέρονται για τους µαθητές και τις 

µαθήτριες των σχολείων είστε εσείς, οι γονείς τους, και εµείς , οι καθηγητές τους 

και οι καθηγήτριές τους. Κι εµείς γνωρίζουµε τα παιδιά µε τα ονόµατά τους, και ζού-

µε τα όνειρα και τις ανάγκες τους καθηµερινά. Χαιρόµαστε µε τις επιτυχίες τους όσο 

και εσείς. ∆εν θέλουµε οι µαθητές µας να είναι οι επόµενοι άνεργοι, οι επόµενοι ερ-

γαζόµενοι σε άθλιες συνθήκες, οι επόµενοι άστεγοι και πεινασµένοι. Τροµάζουµε µε 

την ιδέα ότι η χαρά που θα νιώσουν τα παιδιά µας περνώντας στο Πανεπιστήµιο θα 

µετατραπεί σε πίκρα όταν δεν θα βρίσκουν δουλειά. ∆εν θέλουµε οι µαθητές µας να 

αναγκαστούν να γίνουν µετανάστες στερώντας τη χώρα µας από τα καλύτερά της 

µυαλά, από τους δυναµικούς πολίτες που θα έφτιαχναν ένα καλύτερο µέλλον για ό-

λους. 

 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το δηµόσιο σχολείο είναι προβλήµατα όλης της 

κοινωνίας και αφορούν τόσο το µέλλον των παιδιών µας όσο και το µέλλον της χώ-

ρας.Γι αυτούς τους λόγους σας καλούµε σε συναντήσεις στην αρχή της νέας σχολικής 

χρονιάς 2013-2014, ώστε να συζητήσουµε από κοντά τρόπους συνεργασίας. 

 

Οι καθηγητές-καθηγήτριες της Ξάνθης 


