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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρωτοβουλίες της ΟΛΜΕ για τους µαθητές – φοιτητές των πυρόπληκτων 

περιοχών 
 

Η µεγάλη καταστροφή από τις τελευταίες πυρκαγιές προκάλεσε ανείπωτη θλίψη 
και πόνο. Ταυτόχρονα όµως και οργή. Άνθρωποι κάηκαν, δάση χάθηκαν, περιουσίες 
ξεκληρίστηκαν. Μόνο στην Ηλεία όπου έχουν δοθεί αναλυτικά στοιχεία καταµετρήθηκαν 
45 νεκροί, 1000 καµένα σπίτια, 100.000 πυρόπληκτοι, 10.000 άστεγοι, 1 εκατοµµύριο 
καµένα στρέµµατα γης, από αυτά 410.000 καλλιεργήσιµα.  

Για τις πυρκαγιές, εκτός από τους εµπρηστές, ευθύνονται οι κυβερνητικές 
πολιτικές, που δίνουν τη δυνατότητα αποχαρακτηρισµού δασών και δασικών εκτάσεων. Οι 
πολιτικές που ευνοούν τα συµφέροντα των κερδοσκόπων της γης, τα επιχειρηµατικά και 
κατασκευαστικά συµφέροντα. Το ισχύον θεσµικό – νοµικό πλαίσιο περιλαµβάνει διατάξεις 
– παράθυρα, που ωθούν τους κερδοσκόπους να καταστρέφουν το περιβάλλον και τον ίδιο 
τον άνθρωπο.  

Για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών πρέπει να υπάρξει ένας 
αξιόπιστος και ολοκληρωµένος σχεδιασµός µε στοχευµένες δράσεις και παρεµβάσεις, µε 
σκοπό την αποκατάσταση του κοινωνικού, οικονοµικού, παραγωγικού και πολιτιστικού 
ιστού των πυρόπληκτων περιοχών. Η ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών θα είναι 
έργο µακράς διάρκειας και επίµονων προσπαθειών.  
 

Σε σχέση µε την εκπαίδευση, κρίνουµε, σκόπιµο καταρχάς, τα σχολεία των 
πυρόπληκτων περιοχών να χαρακτηριστούν περιοχές εκπαιδευτικής προτεραιότητας και να 
ληφθούν  τα παρακάτω µέτρα εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα για τη στήριξή 
τους: 

 
• Άµεση συµπλήρωση όλων των κενών σε διδακτικό προσωπικό.  
• Να αρχίσει άµεσα η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη για 

τους µαθητές των σχολείων των πυρόπληκτων περιοχών.  
• Να εξασφαλιστεί η συνεχής παρουσία ψυχολόγων στις πυρόπληκτες περιοχές για 

τη διαρκή και ουσιαστική ψυχολογική στήριξη των µαθητών και των οικογενειών 
τους. Απευθυνόµαστε σε όλους τους ειδικούς επιστήµονες του χώρου της ψυχικής 
υγείας καλώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προωθήσουν 
προγράµµατα στην κατεύθυνση αυτή. Να λειτουργήσουν από φέτος µε πλήρη 
στελέχωση συµβουλευτικοί σταθµοί στις πυρόπληκτες περιοχές µε ειδικό 
πρόγραµµα στήριξης των µαθητών και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών.  

• Να δοθεί συµπληρωµατική επιχορήγηση από τον ΟΣΚ, για να αποκατασταθούν οι 
υπάρχουσες ζηµιές, όπως και οικονοµική ενίσχυση στα σχολεία για την 
αντιµετώπιση των αυξηµένων λειτουργικών τους εξόδων.  



• Να δοθεί εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση 1.500 ευρώ στις οικογένειες των 
πυρόπληκτων µαθητών – φοιτητών για τις τρέχουσες ανάγκες.  

• Να προβλεφθεί δωρεάν σίτιση, µεταφορά και υγειονοµική περίθαλψη για όλους 
τους πυρόπληκτους µαθητές – φοιτητές. 

• Να καταργηθούν τα τροφεία στους παιδικούς σταθµούς σε όλες τις πυρόπληκτες 
περιοχές και να δηµιουργηθούν δωρεάν νέοι βρεφονηπιακοί σταθµοί. 

• Να δηµιουργηθούν ολοκληρωµένες βιβλιοθήκες µε αναγνωστήρια και όλο τον 
απαραίτητο τεχνολογικό και εκπαιδευτικό εξοπλισµό στα σχολεία των 
πυρόπληκτων περιοχών. Να εµπλουτιστούν, ακόµη περισσότερο, όπου υπάρχουν, 
ώστε να γίνουν πόλος έλξης των µαθητών και κυψέλη µάθησης για όλη την 
κοινότητα. Καλούµε τους ανθρώπους των γραµµάτων, εκδότες, βιβλιοπώλες και 
όλο τον κόσµο του βιβλίου, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, να συνδράµουν στην 
προσπάθεια αυτή. 

• Να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον στις περιοχές αυτές. Καµία αλλαγή στη 
χρήση γης. Να προχωρήσει άµεσα η αναδάσωση όσων δασών και δασικών 
εκτάσεων έχουν καεί.   

• Να οργανωθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των µαθητών µε στόχο την 
καλλιέργεια του σεβασµού προς το περιβάλλον και την προστασία του, σε 
συνεργασία µε τα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα 
συνδιοργανώσει µε άλλους φορείς συνέδριο µε θέµα «Άνθρωπος – Περιβάλλον – 
Εκπαίδευση» στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.  

• Να οργανωθούν καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες µε άµεση εµπλοκή 
των µαθητών. Απευθυνόµαστε στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται, είτε 
ατοµικά είτε συλλογικά, στο χώρο των τεχνών, γενικότερα του πολιτισµού και του 
αθλητισµού, και τους καλούµε να ενισχύσουν τις δραστηριότητες αυτές. 

 
Σε ό,τι αφορά το θεσµικό πλαίσιο, απαιτούµε να αποσυρθεί η πρόταση της Κυβέρνησης 

της Νέας ∆ηµοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος, να 
καταργηθούν όλοι οι  δασοκτόνοι νόµοι και να προχωρήσει άµεσα η Πολιτεία στη σύνταξη 
δασικού κτηµατολογίου.  

Στο πλαίσιο της έµπρακτης αλληλεγγύης του κλάδου µας, η ΟΛΜΕ άνοιξε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό στην ALPHA Τράπεζα µε αριθµό: 114 002786008364 και 
κατέθεσε το ποσόν των 20.000 ευρώ. Σε αυτό τον λογαριασµό καλεί εκπαιδευτικούς και 
µαθητές να καταθέσουν ό,τι χρηµατικό ποσό έχουν τη δυνατότητα. Το χρηµατικό ποσό που 
θα συγκεντρωθεί θα το διαχειριστεί η ΟΛΜΕ σε συνεργασία µε τις τοπικές ΕΛΜΕ των 
πυρόπληκτων περιοχών και θα χρησιµοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 
σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών των µαθητών στις περιοχές αυτές.  

Οι εκπαιδευτικοί θα επιτελέσουν στο ακέραιο το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους 
έργο. Θα σταθούν δίπλα στους πυρόπληκτους µαθητές µε περίσσεια στοργή και 
παιδαγωγική ευθύνη. Θα αναλάβουν το έργο της ανασυγκρότησης στην ψυχή και τη σκέψη 
των παιδιών. 

 


