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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Είναι γνωστό ότι ο κλάδος µας τοποθετήθηκε αρνητικά στις επιχειρούµενες
(µόνο µε οικονοµικά κριτήρια) συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων. Το
προηγούµενο διάστηµα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, απαξίωσε την
ΟΛΜΕ καθώς δεν τηρήθηκε η δέσµευση της για διάλογο και παρακάµπτοντας
εκπαιδευτικούς, γονείς και τις τοπικές κοινωνίες κατά παράβαση του νόµου,
ανακοίνωσε την κατάργηση του 8% των σχολικών µονάδων στη ∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά στηρίξαµε και θα στηρίζουµε κινητοποιήσεις για
την αποτροπή τους, απαιτώντας από το Υπουργείο να µην προχωρήσει στο κλείσιµο
σχολείων.
Ωστόσο είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αφού το Υπουργείο δεν κατάφερε να
πείσει την ελληνική κοινωνία ότι οι καταργήσεις γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους
επιχειρεί, τόσο µε ανακοίνωσή του, όσο και µε τη βοήθεια της δηµοσιογραφικής
σπέκουλας, να συκοφαντήσει τον αγώνα της οµοσπονδίας µας και να
τροµοκρατήσει όσους αντιδρούν στην εφαρµογή του «Μνηµονίου» στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Στην ανακοίνωση αυτή (και αφού προηγήθηκε ανάλογη από το γνωστό.
Περιφερειακό ∆/ντη Εκπ/σης Αττικής,) καταγγέλλονται «βίαιες ενέργειες,
καταστροφές, βανδαλισµούς και υβριστικά συνθήµατα» κατά την πανεκπαιδευτική
διαµαρτυρία (ΟΛΜΕ – ∆ΟΕ) στην Περιφερειακή ∆/νση Εκπαίδευσης Αττικής. Είναι
σαφής η πρόθεση να δυσφηµισθούν οι αγώνες των εκπαιδευτικών φορέων για µια
ουσιαστικότερη δηµόσια παιδεία, αλλά και συγκεκριµένα πρόσωπα και
συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Στις 18-03-2011 η ΟΛΜΕ πραγµατοποίησε εκδηλώσεις διαµαρτυρίας στις
Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης και ∆∆Ε όλης της χώρας χωρίς να δηµιουργηθεί
πρόβληµα. Ειδικότερα για την Αττική και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη µια ογκώδης
συγκέντρωση από εκπαιδευτικούς, γονείς, µαθητές και εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης, πραγµατοποιήθηκε παράσταση στον Περιφερειακό ∆/ντή από
αντιπροσωπεία στην οποία συµµετείχαν µέλη των προεδρείων ∆ΟΕ και ΟΛΜΕ
(όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων) και αιρετά µέλη της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Κατά την είσοδό µας στο γραφείο του διαπιστώσαµε ότι
παρευρίσκοντο ήδη γονείς και µαθητές και εκπαιδευτικοί. Η αντιπροσωπεία κατέθεσε
τα αιτήµατά της και αφού εισέπραξε τις αρνητικές απαντήσεις του διορισµένου από
την κυβέρνηση Περιφερειακού ∆/ντη (ο οποίος τηρεί απαράδεκτη και απαξιωτική
συµπεριφορά απέναντι στις οµοσπονδίες σε όλο αυτό το διάστηµα) αποχώρησε χωρίς
να έχει συµβεί το παραµικρό επεισόδιο.
Εκφράζουµε την αγανάκτησή µας για τις βίαιες προθέσεις που µας
αποδίδονται καθώς και τη σύγχυση που δηµιουργείται για τη στάση

εκπροσώπων του κλάδου τόσο από την ανακοίνωση του Υπουργείου όσο και από
διάφορα δηµοσιεύµατα στον τύπο των τελευταίων ηµερών. Στα δηµοσιεύµατα αυτά
εµπεριέχονται ψεύδη και ανακρίβειες για την στάση της ΟΛΜΕ. Η ατυχής ταύτιση
παρατάξεων µε συγκεκριµένους πολιτικούς χώρους ή η απαξιωτική αναφορά σε
αγωνιστές συνδικαλιστές, όχι µόνο δε συνεισφέρουν στην αντικειµενική ενηµέρωση,
αλλά «πετούν λάσπη» στους αγώνες του κλάδου για την υπεράσπιση της δηµόσιας
δωρεάν Παιδείας από την επιδροµή της τρόικας και του Μνηµονίου.
Καταγγέλλουµε επίσης την ΝΕΤ για την αντιδεοντολογική άρνησή της να
υπάρξει παρέµβαση του Προέδρου της ΟΛΜΕ στο κεντρικό ∆ελτίο Ειδήσεων (ή
έστω ανακοίνωση από την παρουσιάστρια του δελτίου) προκειµένου να
ανασκευαστούν τα όσα ψευδή αναφέρθηκαν από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.
Πρωτόπαπα για τα γεγονότα.
Λυπούµαστε πραγµατικά γιατί η κυβέρνηση µε τη στάση της πυροδοτεί
εντάσεις στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, µε ανυπολόγιστες συνέπειες.

