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Σύλλογοι Π.Ε. – ΕΛΜΕ Αττικής
Ένωση Γονέων 7ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων
Ένωση Γονέων Ζωγράφου
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Διαμερίσματος
Δήμου Αθηναίων και Δήμου Ζωγράφου
Κοιν. :
Μέλη του Συλλόγου μας
Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Θέμα : Όχι στις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και
τις συμπτύξεις τμημάτων
Όλοι την Παρασκευή 14/1, 1 μ.μ. στην Περιφέρεια Αττικής
Σύσκεψη Συντονισμού Συλλόγων Π.Ε. – ΕΛΜΕ την Τρίτη 18/1, στις 7μ.μ.
στα γραφεία της ΔΟΕ
Η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την πολιτική του μνημονίου, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ένα κρίσιμο γύρο
σαρωτικών συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολείων και συμπτύξεων τμημάτων σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της εκπαίδευσης. Ήδη, οι προτάσεις των προϊσταμένων γραφείων και σχολικών συμβούλων,
απόρρητες σαν στρατιωτικό – κρατικό μυστικό, έχουν προετοιμάσει το έδαφος και αναμένεται η σχετική
εγκύκλιος για να υλοποιηθεί με ταχύτατους ρυθμούς η πιο θεαματική διαδικασία αποδόμησης του δημόσιου
σχολείου.
Τι προωθούν :
 Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων σε όλα τα συστεγαζόμενα
 Συμπτύξεις τμημάτων ώστε να δημιουργηθούν πληθωρικά τμήματα και συμπτύξεις τμημάτων
ένταξης
 Καταργήσεις των γραφείων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε υπερ-διευθυντές σχολείων με τη
διαμόρφωση ενός ασφυκτικού και αυταρχικού διοικητικού πλαισίου
 Περισσότερους σχολικούς συμβούλους με μικρότερες περιφέρειες ώστε να αναλάβουν ρόλο
επιθεωρητή
 Ένταξη των πολυθέσιων σχολείων που θα προκύψουν στο αποτυχημένο και αντιεκπαιδευτικό
μοντέλο των 800 σχολείων αναμορφωμένου προγράμματος
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου ; Καμία ! Πολύ απλά αποτελούν
εφαρμογή της πολιτικής διάλυσης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, οικοδόμησης ενός φθηνού,
αυταρχικού σχολείου που θα καθηλώνει τη ζωντανή εκπαίδευση στα μέτρα του Δ.Ν.Τ., ενός σχολείου που

θα εξαθλιώνει οικονομικά τους εκπαιδευτικούς, αλλά θα ξοδεύει δις για χοντρά ευρωπαϊκά πακέτα
επιμόρφωσης που θα απορροφώνται από επιτήδειους. Εντάσσονται στην ίδια αντιεκπαιδευτική αντίληψη με
τη διάλυση του Ο.Ε.Δ.Β. και του Ο.Σ.Κ., τη δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, την
αποδόμηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εντάσσονται στη νέα δομή που επιβάλλει η προώθηση του
«Καλλικράτη» με καταστροφικά αποτελέσματα για την εκπαίδευση. Τα μέτρα αυτά μας αφορούν όλους :
τους συναδέλφους που θα «περισσέψουν» και θα περιφέρονται αναζητώντας οργανική θέση, τους
αναπληρωτές που καταδικάζονται στην αδιοριστία, τους γονείς που θα στείλουν τα παιδιά τους σε
διαλυμένα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, τους μαθητές που θα στοιβάζονται σε πληθωρικά τμήματα.
Κανένας εκπαιδευτικός – γονιός – μαθητής δεν θα μείνει στο απυρόβλητο αυτής της επίθεσης.
Συνάδελφοι
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Να συσπειρωθούμε όλοι στους Συλλόγους μας.
Να συγκροτήσουμε παντού επιτροπές αγώνα. Το Σεπτέμβρη μαζί με τους γονείς, αποτρέψαμε τις συμπτύξεις
16 τμημάτων στου Ζωγράφου και σταματήσαμε έτσι όλο το σχέδιο συμπτύξεων. Τώρα πρέπει να
κινητοποιηθούμε και πάλι. Πρέπει όλοι και όλες να συμμετέχουμε στην συγκέντρωση ΔΟΕ – ΟΛΜΕ Γονέων την Παρασκευή (1μ.μ.) στην Περιφέρεια (Τσόχα 15, πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού).
Για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει κηρύξει δίωρη στάση εργασίας. Να μη λείψει
κανείς !
Ο Σύλλογός μας ήδη προσανατολίζεται στις επόμενες κινήσεις μέχρι την ανακοίνωση της επίμαχης
εγκυκλίου :
 Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ Αττικής σε σύσκεψη συντονισμού, την Τρίτη στις 7 μ.μ.
στα γραφεία της ΔΟΕ
 Οργανώνουμε μαζί με την Επιτροπή Αγώνα του Συλλόγου μας τοπικές συσκέψεις με τις ΕΛΜΕ και
τις Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων
 Οργανώνουμε μαζί με γονείς και ΕΛΜΕ παραστάσεις διαμαρτυρίας στις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου και του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων ώστε να
πάρουν αρνητικές αποφάσεις για όλες τις συγχωνεύσεις. Καλούμε τις δημοτικές αρχές και όλες τις
δημοτικές παρατάξεις να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας.
 Προτείνουμε ως επόμενη κίνηση την οργάνωση κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας
 Προχωράμε σε πλατιά καμπάνια ενημέρωσης με γράμμα στους γονείς, αφίσες, πανό και πικέτες
στα σχολεία

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ
ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γ.Γραμματέας

