
 

 
 
 

 
 

Περί …"προσθήκης προσωνυµίας" 
 

Συνάδελφε 
 

Την ώρα που στα εθνικά µας θέµατα κυριαρχεί το ζήτηµα της "προσθήκης 
προσωνυµίας" στο γειτονικό κράτος, ο Υπουργός Παιδείας πρωτοτύπησε και πάλι: Αφού, 
δεν µπορούµε να δώσουµε ένα όνοµα στη FYROM -θυµίζουµε, εδώ, πως ο ίδιος ήταν επί 
3,5 χρόνια Υφυπουργός Εξωτερικών - τότε ας επιβάλουµε την ονοµασία στις σχολικές 
µονάδες! Έτσι, αποφασίστηκε αυτή η διαδικασία, εξπρές, µε εγκύκλιο - τελεσίγραφο 
φέρνοντας στη µνήµη όλων µας σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας µας. 

Κι όλα αυτά σε µια σχολική χρονιά, όπου: 
 

♦ Η υποχρηµατοδότηση εξακολουθεί (3% επί του ΑΕΠ). 
♦ Οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλοι οι εργαζόµενοι, µε δυσκολία ικανοποιούν τις στοιχειώδεις 

ανάγκες τους. 
♦ Τα σχολεία ασφυκτιούν, καθότι µειώθηκε η επιχορήγηση προς αυτά. 
♦ Η διπλή βάρδια ζει και βασιλεύει. 
♦ Πολλές σχολικές µονάδες και ιδιαίτερα νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια. 

Αλήθεια, ποιο όνοµα θα µπορούσε να δοθεί σε νηπιαγωγεία που "φιλοξενούνται" επί 
χρόνια σε αίθουσες που τους παραχωρούν τα δηµοτικά σχολεία, σε υπόγεια, σε 
µισθωµένα καταστήµατα, νηπιαγωγεία που λειτουργούν µε καθεστώς συνδιδασκαλίας 
λόγω έλλειψης υποδοµών; 

♦ Και, βέβαια, σε µια χρονιά που δοκιµάστηκαν τα σχολεία από την έλλειψη βιβλίων για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και από την έλλειψη εκπαιδευτικών σε πολλές περιοχές της 
χώρας, µε τον Πειραιά να φιγουράρει στην πρώτη θέση (πλέον των 100 κενών ακόµη 
και σήµερα)! 

 
Συνάδελφε 

 
Η παράταξή µας, καλεί τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων - µε βάση την κατάσταση που 

περιγράψαµε παραπάνω και την οποία βιώνουµε στα σχολεία - να απορρίψουν τη 
συγκεκριµένη διαδικασία επικάλυψης των προβληµάτων που προτείνει το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Και, επειδή, το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποκλείει τους συλλόγους γονέων και την τοπική 
κοινωνία από αυτή τη διαδικασία, καλούµε τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων 
να συγκαλέσουν τα Σχολικά Συµβούλια για να υπάρξει πλήρης ενηµέρωση και 
συζήτηση πάνω στα πραγµατικά προβλήµατα του ∆ηµόσιου Σχολείου. 

Είναι αυτονόητο, συνάδελφοι, πως από την ερχόµενη σχολική χρονιά και εφόσον 
συντρέχουν οι µίνιµουµ προϋποθέσεις λειτουργίας των σχολείων, τότε ο κάθε Σύλλογος 
∆ιδασκόντων µπορεί - σε χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος - να προχωρήσει στην 
προσθήκη προσωνυµίας…  
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