
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                     
                                                                                               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε πλατιά ανοιχτή 
σύσκεψη για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να οργανώσουμε τον αγώνα μας, να 
προτάξουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση και τη ζωή. Ενάντια στην κυβερνητική 
προπαγάνδα που θέλει να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο, την ώρα που επιβάλει «κόφτη» σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τερτίπια και τεχνάσματα προπαγανδίζει τη δήθεν «επιστροφή στην 
κανονικότητα», μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας, επιβάλλοντας τις αναθέσεις μαθημάτων σε 
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν σχέση με τα διδακτικά αντικείμενα, καταργώντας τον υπεύθυνο 
δάσκαλο για το ολοήμερο σχολείο, κλπ. 
Αυτό δεν είναι το σχολείο της «κανονικότητας», το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών! 
Είναι συνέχεια του σχολείου της αγοράς που οραματίστηκαν και προώθησαν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις! Το σχολείο της υποβάθμισης, των αποσπασματικών γνώσεων, των δεξιοτήτων. 
Η δραματική κατάσταση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην προσχολική αγωγή, την 
ειδική αγωγή, μπορεί και πρέπει να αλλάξει μόνο μέσα από τους δικούς μας αγώνες. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΣΠΕΡΙΑ 
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