
 

Ανοιχτή επιστολή προς τους γονείς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες: 

Η παιδεία σήµερα δεν «περισσεύει» στη χώρα µας 

Ηµεροµηνία: 25/9/2013  

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,  

Εµείς, όλοι οι εργαζόµενοι/ες στην Παιδαγωγική Σχολή (καθηγητές/τριες, επιστηµονικό και τεχνικό 
προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι) σας απευθύνουµε αυτή την ανοιχτή επιστολή προκειµένου να 
απαντήσουµε σε ερωτήµατα που είµαστε σίγουροι ότι σας βασανίζουν όπως, γιατί δεν αρχίζουν τα 
µαθήµατα, γιατί δεν γίνονται εγγραφές και τόσα άλλα, καθώς το µέλλον των νέων ανθρώπων είναι 
µια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.  

Ήδη από την ∆ευτέρα 23/9/13 θα έπρεπε:  

• να σας καλωσορίζουµε στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. για τη νέα ακαδηµαϊκή 
χρονιά,  

• να ολοκληρώνεται η διαδικασία των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών/τριών,  
• να έχουν ξεκινήσει τα µαθήµατα σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των δυο 

τµηµάτων (ΠΤ∆Ε και ΤΕΠΑΕ),  
• να ετοιµάζονται τα πτυχία των πτυχιούχων και να προγραµµατίζεται η  ορκωµοσία 

 τους.  

Όµως τίποτα από αυτά δεν συµβαίνει, γιατί στο µεταξύ συνεχείς δυσάρεστες εξελίξεις εµποδίζουν 
την οµαλή λειτουργία της Σχολής µας. Η Παιδαγωγική Σχολή µέχρι σήµερα και ειδικά τα τελευταία 
τρία χρόνια λειτουργούσε οριακά.  

• Η πολιτεία αποφάσισε, σε αντίθεση µε τις τεκµηριωµένες εκθέσεις του Α.Π.Θ. (οι 
οποίες στοιχειοθετούν έλλειµµα διοικητικού προσωπικού) ότι το 22% του 
διοικητικού προσωπικού του ιδρύµατος «περισσεύει».Το Α.Π.Θ. έχασε την άνοιξη 
του 2013 ογδόντα έναν (81) διοικητικούς υπαλλήλους λόγω διαθεσιµότητας και το 
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου πολλούς/ές έµπειρους/ες διοικητικούς υπαλλήλους µε 
σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Επιπλέον, όλο και πιο συχνά πλέον ακούγεται ότι 
θα ακολουθήσει διαθεσιµότητα του 40% των καθηγητών/τριών το επόµενο διάστηµα. 
Χωρίς καµιά διάθεση να τροµοκρατήσουµε εσάς και τους εαυτούς µας, 
διαπιστώνουµε συνεχώς ότι σε λίγο οι σχολές και τα τµήµατα που σπουδάζουν τα 
παιδιά σας και τα παιδιά µας επίσης θα «περισσεύουν». Μοιάζει σε αυτή τη χώρα η 
δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση να «περισσεύει». 

Ποιος/α θα κάνει το έργο των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα; Ποιος/α θα καταχωρήσει 
βαθµολογίες, θα ετοιµάσει πτυχία και διαδικασίες ορκωµοσίας, ποιος/α θα κάνει εγγραφές, ποιος/α 
θα έρθει σε επαφή µε τα εκατοντάδες σχολεία της πόλης για να φιλοξενήσουν τους/τις 
φοιτητές/τριες ώστε να κάνουν έστω και «κουτσουρεµένη» πρακτική άσκηση; Ποιος/α  θα τους/τις 
εξυπηρετήσει στη Βιβλιοθήκη, στη Λέσχη, στην Εστία, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων; 
 Ποιος/α …; Ποιος/α …;  

• Πριν ακόµα ανακοινωθεί η διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων, 
ανησυχούσαµε πώς θα διεξάγουµε τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών/τριών µας (απαραίτητα και ιδιαίτερα σηµαντικά για την εκπαίδευση των 



µελλοντικών εκπαιδευτικών). Η πολιτεία φέτος αποφάσισε να µην αποσπάσει 
κανέναν εκπαιδευτικό στα παιδαγωγικά τµήµατα, καθώς υπάρχουν τεράστιες 
ελλείψεις στα σχολεία (τις οποίες δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να καλύψει µε 
αναπληρωτές).  

• Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έγινε καµία πρόσληψη νέου διδάσκοντα στα 
πανεπιστήµια. Όλοι οι διορισµοί των νέων επιστηµόνων εκκρεµούν στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων από τον Ιούλιο του 2011! Πολλοί και πολλές από τη 
λίστα αναµονής βρήκαν ήδη εργασία σε ιδρύµατα του εξωτερικού. Ήδη υπάρχουν 
µαθήµατα του Προγραµµάτος Σπουδών και των δυο τµηµάτων που δεν µπορούν να 
διδαχθούν στους φοιτητές/τριες µετά από τις συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων και το 
"κόψιµο" των διδασκόντων µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. 

• Παράλληλα, η ερευνητική  δραστηριότητα και η επιστηµονική  ενηµέρωση των 
διδασκόντων εµποδίζεται, καθώς δεν έχουν ανανεωθεί οι συµβάσεις των ελληνικών 
πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών µε τα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Με άλλα λόγια 
ακυρώνεται ο ρόλος των πανεπιστηµιακών δασκάλων ως ερευνητών παραγωγής νέας 
γνώσης.  

Σήµερα δεν χρειάζεται να µιλήσουµε για τις δραµατικές µειώσεις των µισθών µας, καθώς δίπλα σε 
όλους/ες µας υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι/ες. Όµως κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες που 
επικρατούν σήµερα στα Πανεπιστήµια της χώρας εµείς και όλοι/ες οι συνάδελφοί/ισσές µας 
παλεύουµε να διεκπεραιώσουµε πολλά και διαφορετικά έργα,  που µόνο απερίσπαστους/ες δεν µας 
αφήνουν για διδακτικό και ερευνητικό έργο.  

Αγαπητοί γονείς, φοιτητές και φοιτήτριες,  

Η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. και γενικότερα η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, ωθείται σε 
υπολειτουργία και τραγική υποβάθµιση του έργου που παράγει εδώ και σχεδόν τριάντα (30) χρόνια.  

Ποιος/α πιστεύει ότι αν σήµερα οι διοικητικοί υπάλληλοι σταµατήσουν τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις και τα ιδρύµατα  διακόψουν τη συµβολική αναστολή λειτουργίας, όλα θα 
επανέλθουν στην τάξη και στο ρυθµό τους; Μετά από αυτές τις αποφάσεις της πολιτείας, ποιος/α 
πιστεύει, ότι τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µπορούν να κάνουν το ίδιο έργο που έκαναν µέχρι 
σήµερα; Ποιος/α πιστεύει ότι το πανεπιστηµιακό τµήµα στο οποίο µε τεράστιο κόπο και θυσίες 
πέρασαν τα παιδιά µας, σε ένα χρόνο θα είναι το ίδιο;  

Οι καθηγητές/τριες και οι εργαζόµενοι/ες της Παιδαγωγικής Σχολής διαπιστώνουµε ότι είναι ευθύνη 
όλων µας (εκπαιδευτικών, γονέων,  φοιτητών/τριών και όλης της κοινωνίας) να προασπίσουµε το 
δικαίωµα της νέας γενιάς σε µια ποιοτική δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς. 
Αγωνιζόµαστε για να ανοίξει το Πανεπιστήµιο και η Σχολή µας µε όρους ανθρώπινης και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές µας, για τις οικογένειες τους και 
το προσωπικό.  

Αυτό όµως δεν γίνεται αν δεν αντισταθούµε στις διαρκείς εκπτώσεις (χρηµατοδότησης, 
προσωπικού, παρεχόµενων υπηρεσιών) που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους 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!  

∆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.  

 


