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Δε κα περάςει ο εκφοβιςμόσ και θ τρομοκρατία! 

 Να ςταματιςει κάκε διαδικαςία πεικαρχικισ δίωξθσ εκπαιδευτικϊν ςτο 10ο 

Δθμοτικό χολείο Χαλκίδασ 

 

Συναδζλφιςςεσ , ςυνάδελφοι ,    

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου  Π.Ε. « Ο Περικλισ »  καταδικάηει τθν άδικθ και 

εκδικθτικι δίωξθ ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν του 10ου Δθμοτικοφ Σχολείου 

Χαλκίδασ που παραπζμπονται ςε πεικαρχικό ςυμβοφλιο επειδι υπεραςπίςτθκαν το 

δικαίωμα των μακθτϊν να ζχουν τον εκπαιδευτικό τουσ ςτθν τάξθ από τθν αρχι τθσ 

χρονιάσ, επειδι άςκθςαν το νόμιμο δικαίωμά τουσ να ενθμερωκοφν γραπτά για τισ 

αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ, επειδι άςκθςαν τα ςυνδικαλιςτικά τουσ δικαιϊματα 

μζςα από το ςωματείο τουσ.    

Η Δ/νςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Εφβοιασ, αντί να αναλάβει τισ 

ευκφνεσ τθσ για τα προβλιματα που δθμιουργικθκαν ςτο 10ο Δ.. Χαλκίδασ από 

τθν αρχι τθσ χρονιάσ, εξ αιτίασ των κενϊν ςε εκπαιδευτικοφσ, προχωράει ςε 

πεικαρχικζσ διϊξεισ. Αντί να καλφψει άμεςα το κενό ςε εκπαιδευτικό τθσ ΣΤϋ 

Δθμοτικοφ, που δθμιουργικθκε λόγω άδειασ τθσ εκπαιδευτικοφ, επιχειρεί να 

ςυγκαλφψει το πρόβλθμα, να κουκουλϊςει τισ ελλείψεισ και να φορτϊςει τθν 

ευκφνθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Μζςα από προφορικζσ εντολζσ και αυκαιρεςίεσ 
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επιδίωξε να επιβάλει ζνα κακεςτϊσ «ςυνδιδαςκαλίασ» ςε δφο τμιματα με 36 

μακθτζσ. Μάλιςτα από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ζχει αφιςει χωρίσ 

εκπαιδευτικοφσ και τισ δφο τάξεισ ΖΕΠ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο.  

Σο Τπουργείο Παιδείασ και θ Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ επιλζγουν να αγνοοφν 

παιδιά που από τθν αρχι τθσ χρονιάσ ςθμειϊνουν πολλζσ ι ςυνεχόμενεσ 

απουςίεσ και, αντί να πάρουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε αυτά τα παιδιά να 

ενταχκοφν ομαλά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κάνουν ακριβϊσ το αντίκετο, 

επιχειροφν να τα εξαφανίςουν και με αυκαίρετεσ διαδικαςίεσ να εξαναγκάςουν 

τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, παράνομα, να προχωριςουν ςε ςυνζνωςθ 

τμθμάτων.  

Μάλιςτα, ςυναδζλφιςςα, νεοδιόριςτθ εκπαιδευτικόσ του ςχολείου, 

δαςκάλα ενόσ εκ των δφο τμθμάτων τθσ Σϋ Δθμοτικοφ, ενεργι ςυνδικαλιςτικά 

και γνωςτι για τθν δράςθ τθσ ςτθ περιοχι, διϊκεται με τθν αιτιολογία ότι 

«προζτρεψε τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ γονείσ να προχωρήςουν ςε 

διαμαρτυρίεσ προσ τη Δ/νςη Π.Ε. Εφβοιασ»!  

Δε κα επιτρζψουμε να επιβλθκεί κακεςτϊσ τρόμου ςτα ςχολεία μασ! Οι 

εκπαιδευτικοί ζχουν φωνι και αυτι δεν πρόκειται να φιμωκεί. Αποτελεί προςβολι 

προσ τουσ χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ, που εδϊ και δφο χρόνια δίνουν τθ μάχθ να 

κρατιςουν όρκια τα ςχολεία, χωρίσ καμία ςτιριξθ, να ςζρνονται ςτο τζλοσ και ςτα 

πεικαρχικά επειδι διεκδικοφν τα αυτονόθτα.  

Η ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ κορυφι του παγόβουνου μιασ 

απαράδεκτθσ προςπάκειασ τθσ κυβζρνθςθσ και του ΤΠΑΙΘ να ςυγκαλφψουν τα 

κενά ςτα ςχολεία, να ςυμπτφξουν και να ςυγχωνεφςουν τμιματα ακόμα και εν 

μζςω τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Είναι ςυνζχεια πιζςεων αλλά και των παράνομων 

προφορικϊν εντολϊν ςτισ οποίεσ προχωροφν πολλζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ, με 

εντολι του ΥΠΑΙΘ, για υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ, μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και 

«φφλαξθ» μακθτϊν προκειμζνου να μθ βγουν ςτθν επιφάνεια τα χιλιάδεσ κενά ςτα 

ςχολεία, κενά που πολλαπλαςιάηονται το τελευταίο διάςτθμα από τα κροφςματα 

κορωνοϊοφ. 

Η κατρακφλα του Τπουργείου Παιδείασ και τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

Εφβοιασ δεν είναι τυχαία. Επικυμοφν το νζο ςχολείο τθσ αξιολόγθςθσ, τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ και τθσ ταξικισ διαφοροποίθςθσ, ανάλογα με τθν τςζπθ του κάκε 

γονιοφ,  να εφαρμοςτεί με τον βοφρδουλα του φόβου και τισ τρομοκρατίασ. 

Πρόκειται για τθν ίδια λογικι τθσ ατομικισ ευκφνθσ ςτθ δουλειά, ςτθν υγεία, ςτθν 

παιδεία, που «ξαλαφρϊνει» το κράτοσ από τισ ευκφνεσ του και φορτϊνει 



περιςςότερα βάρθ ςτισ πλάτεσ των λαϊκϊν οικογενειϊν και τθν προχωροφν με κάκε 

τρόπο, με καρότο αλλά ιδιαίτερα με μαςτίγιο! 

τθρίηουμε με κάκε τρόπο κάκε εκπαιδευτικό που παλεφει για τθ 

μόρφωςθ των παιδιϊν με ουςιαςτικό τρόπο και αςφάλεια, ζτςι όπωσ ζχουν 

ανάγκθ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ.  

 

Διεκδικοφμε, μαηί με τον φλλογο Δαςκάλων και Νθπιαγωγϊν Χαλκίδασ, τον 

φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων του 10ου Δθμοτικοφ χολείου Χαλκίδασ και τουσ 

ςυναδζλφουσ μασ ςτθν Εφβοια: 

 Να ανακλθκεί κάκε ςυγχϊνευςθ. 

 Να καλυφκοφν άμεςα τα κενά με εκπαιδευτικοφσ. 

 Να παρκοφν ουςιαςτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μζτρα, με ευκφνθ του 

Υπουργείου Παιδείασ, ϊςτε να περιοριςτεί θ ςχολικι διαρροι.  

 Να ανακλθκοφν όλεσ οι ςυγχωνεφςεισ και να καλυφκοφν τα εκρθκτικά κενά 

που υπάρχουν ςτα ςχολεία. 

 Να μειωκεί ο αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα. 

 

Απαιτοφμε εδϊ και τϊρα να ςταματιςει κάκε πεικαρχικι διαδικαςία 

εναντίων των εκπαιδευτικϊν του 10ου Δθμοτικοφ χολείου Χαλκίδασ και ηθτάμε 

από το Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. να ςτθρίξει με όλα τα μζςα, ςυνδικαλιςτικά και νομικά τουσ 

ςυναδζλφουσ. 

τθρίηουμε τισ κινθτοποιιςεισ των ςωματείων τθσ περιοχισ ενάντια ςτισ 

άδικεσ διϊξεισ! 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΤΘΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΟΠΛΟ ΜΑ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


