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Αθήνα, 14-3-2011

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην συγχώνευση ή κατάργηση 1933 σχολικών
μονάδων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα με την
απόφαση αυτή συγχωνεύονται ή καταργούνται 410 σχολικές μονάδες στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύνολο 3185 (1895 Γυμνάσια και 1290 Γενικά
Λύκεια) δηλαδή το 13% των σχολείων.
Με την απόφαση αυτή τυπικά και ουσιαστικά η κυβέρνηση κήρυξε σε
διωγμό τη δημόσια εκπαίδευση. Επιβάλλει την πολιτική του ΔΝΤ στο δημόσιο
σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε πως δεν θα ανεχτούμε να θυσιάζεται η δημόσια
εκπαίδευση στην πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που επιβάλλει το
ΔΝΤ και η τρόικα.
Τα «παιδαγωγικά» κριτήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην
πραγματικότητα είναι μόνο λογιστικά και οικονομικά. Όμως η εκπαίδευση δεν
είναι οι αριθμοί. Η σχολική ζωή δεν είναι ασκήσεις επί λογιστικού χάρτου στις
οποίες επιδίδονται το τελευταίο διάστημα τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και οι
διορισμένοι περιφερειακές διευθυντές εκπαίδευσης.
Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρκετή η «κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο
αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 + 10% στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Αυτή η διακήρυξη υπήρχε και την φετινή χρονιά αλλά
στην πραγματικότητα υπήρξαν εκατοντάδες τμήματα πάνω και από αυτούς τους
αριθμούς, όπως αποκάλυψε η ενδεικτική έρευνα της ΟΛΜΕ. Αυτό που απαιτείται
είναι να γίνει τώρα επιτέλους νομοθετική ρύθμιση ώστε το ανώτατο όριο να είναι οι
25 μαθητές ανά τμήμα, οι 20 στις κατευθύνσεις του Γεν. Λυκείου και στα ΕΠΑΛΕΠΑΣ και οι 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
Αποδοκιμάζουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τον αδιαφανή
τρόπο με το οποίο προχώρησε όλη αυτή τη διαδικασία, αγνοώντας στις
περισσότερες περιπτώσεις την τοπική κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους μαθητές, ακόμα και τις τοπικές δημοτικές αρχές, όπως αυτό ρητά
προβλέπεται ακόμα και από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.1566/85). Είναι
χαρακτηριστικό πως στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, την Αθήνα, όπου 36 σχολεία
συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν έγινε καν η συζήτηση στο Δημοτικό της
Συμβούλιο!!
Ο οδοστρωτήρας αυτής της πολιτικής έφτασε στο σημείο να καταργεί σε
ορισμένες περιοχές πάνω από το 30% ή και το 40% των σχολείων (π.χ. Σέρρες,
Καρδίτσα, Πρέβεζα, Τρίκαλα).
Αποδοκιμάζουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου γιατί αθέτησε τις
υποσχέσεις της προς το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ότι θα δοθούν στο ΔΣ για συζήτηση οι
τελικές προτάσεις του Υπουργείου. Οι υποσχέσεις αυτές διατυπώθηκαν τόσο στη
συνάντηση που στις 28-2-2011 με την Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου, όσο και
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δημόσια σε τηλεοπτική συζήτηση από την Υπουργό κα Διαμαντοπούλου με τους
προέδρους των δυο ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ).
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις ΕΛΜΕ και σε
συνεργασία με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και όλο το λαό σε
κινητοποίηση με στόχο να ακυρώσουμε αυτή την απόφαση του Υπουργείου.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές να συμμετάσχουν
στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις
Εκπ/σης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, την
Παρασκευή 18-03-2011 στις 12:30 μμ για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις
σχολικών μονάδων. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν το
ΔΣ της ΟΛΜΕ κήρυξε 2ωρη στάση εργασίας (12-2μμ για τον πρωινό κύκλο και 24μμ για τον απογευματινό κύκλο).
Καλούμε τις ΕΛΜΕ να αναρτήσουν μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας
στα σχολεία που συγχωνεύονται ή καταργούνται.
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