
 
Ανοικτή επιστολή προς τους γονείς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

Ηµεροµηνία: 25/9/2013  

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,  

Απευθυνόµαστε σε σας για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στη Σχολή µας αλλά και 
σ’ όλο το Α.Π.Θ. Βρισκόµαστε σε µια απελπιστική κατάσταση: η πολιτεία αποφάσισε 
ότι το 22% του διοικητικού προσωπικού «περισσεύει», ενώ ήδη το Α.Π.Θ. έχει στερηθεί 
81 άτοµα από την άνοιξη του 2013. Ταυτόχρονα ακούγεται ότι και οι καθηγητές/τριες 
πολύ σύντοµα θα ακολουθήσουν τον ίδιο καταστροφικό δρόµο. Όλα αυτά αποφασίζονται 
χωρίς ουσιαστικές διαδικασίες αξιολόγησης. Μοιάζει σε αυτή τη χώρα η δηµόσια και 
δωρεάν εκπαίδευση να «περισσεύει».  

Όλα τα προηγούµενα θα σηµάνουν µια πανωλεθρία για το Α.Π.Θ., αλλά και για 
την Παιδαγωγική Σχολή ιδιαίτερα: οι γραµµατείες δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν, οι 
πρακτικές ασκήσεις των παιδιών σας δεν θα µπορούν να υλοποιηθούν, οι βιβλιοθήκες, η 
Λέσχη, η Εστία και οι λοιπές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. δεν θα καταφέρουν να λειτουργούν 
αποτελεσµατικά.  

Ειδικά η Παιδαγωγική Σχολή αυτή τη στιγµή υποφέρει από την παντελή έλλειψη 
αποσπασµένων εκπαιδευτικών (που είναι αυτοί/ές που καθοδηγούν τους/τις 
φοιτητές/τριές µας κατά την πρακτική  τους άσκηση), από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις 
και από το «πάγωµα» νέων διορισµών πανεπιστηµιακών καθηγητών/τριών από το 2011.  

Μέχρι σήµερα και παρά τις µειώσεις του προσωπικού και των µισθών µας, καταφέρναµε «µε 
την ψυχή στο στόµα» να εκπληρώνουµε τα καθήκοντά µας. Τώρα όµως θεωρούµε ότι «έφτασε 
ο κόµπος στο χτένι» και περαιτέρω απώλειες θα σηµάνουν την ουσιαστική κατάρρευση του 
εκπαιδευτικού έργου µας, πράγµα το οποίο θα έχει σίγουρα ανεπιθύµητες επιπτώσεις για το 
µέλλον των παιδιών µας. Μπροστά στον κίνδυνο αυτό, στηρίζουµε τον αγώνα των διοικητικών 
υπαλλήλων των Πανεπιστηµίων, των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και σας προσκαλούµε στις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις της Παιδαγωγικής 
Σχολής.  

Ελάτε να µας ακούσετε αλλά και να ακουστείτε στο  «∆ιήµερο δράσεων της Παιδαγωγικής 
Σχολής του ΑΠΘ»  την Τετάρτη 25/9/2013  και την Πέµπτη 26/9/2013     στο πλαίσιο της 
ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του διοικητικού 
προσωπικού  και την υποβάθµιση/διάλυση του δηµόσιου Πανεπιστηµίου  

∆ιαδικτυακοί τόποι ενηµέρωσης σχετικά µε τη λειτουργία  

της Παιδαγωγικής Σχολής και του Α.Π.Θ.:  

www.educ.auth.gr , www.eled.auth.gr, www.nured.auth.gr ,www.auth.gr 

http://syllogos-dp.web.auth.gr  

Τα µέλη της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.  



 


