
 

 

Ο.Λ.Μ.Ε.       
Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338    

www.olme.gr      

e-mail: olme@otenet.gr                                    Αθήνα, 2/2/12 

 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

 Παρά τισ διαβεβαιϊςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου Παιδείασ ότι δεν κα γίνουν 
ςυγχωνεφςεισ τθ φετινι χρονιά, με Εγκφκλιό του (10112 /Δ4 – 30/1/2012) με Θζμα «Μεταβολζσ 
ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013» 
προχωρά ςε καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
για το ςχολικό ζτοσ 2012-13. 

 Η εκπαίδευςθ λοιπόν είναι και πάλι αντιμζτωπθ με τθν επιλογι του Υπουργείου Παιδείασ 
να κλείςει ςχολεία. Για το Υπουργείο Παιδείασ του Μνθμονίου, θ εκπαίδευςθ αντιμετωπίηεται ωσ 
κόςτοσ και οι δαπάνεσ για τθν παιδεία ωσ διαφυγόντα κζρδθ για τισ τράπεηεσ. 

 Παρά τα όςα προπαγανδιςτικά αναφζρονται για βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, θ μόνθ 
«λογικι» που υπαγορεφει τισ ςυγχωνεφςεισ - καταργιςεισ είναι θ μείωςθ των δαπανϊν για τθν 
παιδεία. Δε διαφεφγει από κανζνα ότι ο φετινόσ προχπολογιςμόσ προβλζπει ακόμθ λιγότερα 
χριματα για τθν παιδεία. Εξάλλου, θ νζα δανειακι ςφμβαςθ και το PSI ςυνοδεφονται με νζο 
κοφρεμα για τισ κοινωνικζσ δαπάνεσ. Το νζο ςφμφωνο ςτακερότθτασ τθσ ΕΕ, που αποδζχτθκε ο 
πρωκυπουργόσ ςτθν πρόςφατθ Σφνοδο Κορυφισ, προβλζπει ―με τθν προοπτικι μάλιςτα να 
κατοχυρωκεί και ςυνταγματικά― πωσ τα ζςοδα του κράτουσ κα καλφπτουν κατά απόλυτθ 
προτεραιότθτα το χρζοσ και ό,τι περιςςεφει κα πάει για παιδεία, υγεία, μιςκοφσ, ςυντάξεισ κ.ά. 

 Λογιςτικά και μόνο είναι τα κριτιρια του υπουργείου και όχι παιδαγωγικά. Δεν υπάρχει 
οφτε μια ςελίδα ςτθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία που να κεωρεί ότι είναι καλφτερο το ςχολείο 
να μθ βρίςκεται ςτθ γειτονιά και το χωριό του μακθτι. 

 Αυτζσ τισ μζρεσ ςτθν περιφζρεια χάνονται διδακτικζσ ϊρεσ γιατί θ κακοκαιρία εμποδίηει 
τθ μετακίνθςθ των μακθτϊν από χωριό ςε χωριό. Χάκθκαν επίςθσ φζτοσ ϊρεσ λόγω του 
εκρθκτικοφ προβλιματοσ του κόςτουσ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν. Το πρόβλθμα αυτό οξφνεται 
ακόμα περιςςότερο από το γεγονόσ ότι θ ευκφνθ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν κα περάςει 
ολοκλθρωτικά ςτουσ διμουσ χωρίσ τθν αντίςτοιχθ μεταφορά πόρων, όπωσ αποφάςιςε θ 
κυβζρνθςθ, ενϊ θ «λφςθ» που φπουλα προωκείται είναι το ειςιτιριο που κα επιβαρφνει τελικά 
τουσ γονείσ. Οι ςυγχωνεφςεισ είναι μια αποτυχθμζνθ πρακτικι που οδθγεί ςε μαραςμό τα χωριά 
τθσ ελλθνικισ υπαίκρου. 

 Τθν ίδια ςτιγμι ςτισ πόλεισ οι ςυγχωνεφςεισ δθμιουργοφν πρόςκετεσ δυςκολίεσ ςτθν 
ομαλι φοίτθςθ των παιδιϊν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ μετακίνθςθ ςτο αςτικό περιβάλλον ζχει 
ςυνζπεια είτε οι μακθτζσ να κινδυνεφουν από τροχαία είτε οι γονείσ να ξοδεφουν ςε χρόνο και 
χριμα για τθν αςφαλι μεταφορά τουσ. 

 Με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ όχι μόνο καλοφμαςτε να ξεχάςουμε τουσ «25 μακθτζσ ςτθν 
τάξθ» και τουσ «10 μακθτζσ ςτα εργαςτιρια», που επιβάλλονται για παιδαγωγικοφσ λόγουσ, 
αλλά κα γίνει κανόνασ ςε κάκε τμιμα να ςτοιβάηονται 30 παιδιά, παιδαγωγικά άγονο και 
ψυχοφκόρο. 



 

 

 Πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ αναφορά του υπουργείου ςε προτάςεισ για τθν ίδρυςθ 
ςχολείων αν οι διμοι ζχουν τουσ αναγκαίουσ πόρουσ και όχι αν το επιβάλλουν οι μορφωτικζσ 
ανάγκεσ των παιδιϊν, ανοίγει ςκοτεινοφσ δρόμουσ. Δεν είναι απλά μια προπαγανδιςτικι 
προςπάκεια να κολϊςουν τα νερά, ϊςτε να δίνεται θ εντφπωςθ ότι δεν κλείνουν μόνο ςχολεία, 
αλλά ιδρφονται κιόλασ. Είναι γνωςτό ότι οι πλθκυςμοί των διμων διαφοροποιοφνται κοινωνικά. 
Διμοι με κατοίκουσ υψθλότερων ειςοδθμάτων αφριο κα μποροφν να εξαςφαλίηουν με τθν 
επιβολι πρόςκετων φόρων ςχολεία για τουσ κατοίκουσ τουσ, ενϊ οι αντίςτοιχοι ςτισ λαϊκζσ 
γειτονιζσ κα πιζηονται να κλείςουν ςχολεία διά των ςυγχωνεφςεων. 

 Η θγεςία του υπουργείου ζχει δϊςει αρκετά χτυπιματα ςτο δικαίωμα ςτθ δθμόςια και 
δωρεάν παιδεία, με πιο ςθμαντικό το γεγονόσ ότι ςτζρθςε φζτοσ τα βιβλία από τα παιδιά. Η 
πολιτικι κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ ζχει δθμιουργιςει μια πραγματικι κρίςθ ςτθν εκπαίδευςθ με τθν 
ζλλειψθ χρθμάτων για πετρζλαιο και αναλϊςιμα και με τα ςοβαρά προβλιματα ςτθ μεταφορά 
μακθτϊν. Είναι καιρόσ να μπει φραγμόσ. Όχι άλλεσ ςυγχωνεφςεισ-κλειςίματα. 

 Τζλοσ μια ακόμθ ςθμαντικι πλευρά των προωκοφμενων ςυγχωνεφςεων – καταργιςεων 
είναι θ απϊλεια εκατοντάδων ίςωσ και χιλιάδων οργανικϊν κζςεων των εκπαιδευτικϊν. Είναι 
ξεκάκαρο πωσ οι καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ ςχολείων, μαηί με το κλείςιμο των 
υποςτθρικτικϊν δομϊν εκπαίδευςθσ (βιβλιοκικεσ, ςυμβουλευτικοί ςτακμοί, δομζσ ΣΕΠ, κζντρα 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ κ.λπ.) χρθςιμοποιοφνται από τθ μνθμονιακι πολιτικι των 
κυβερνιςεων προκειμζνου να ςυρρικνωκεί ακόμθ περιςςότερο ο δθμόςιοσ τομζασ και να 
προωκθκοφν απολφςεισ εκπαιδευτικϊν. 

 Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ και τισ ΕΛΜΕ να καταδικάςουν τισ ςυγχωνεφςεισ-καταργιςεισ 
ςχολείων, όπωσ και το ςφνολο τθσ πολιτικισ κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ. Σε ςυντονιςμό με τουσ 
ςυλλόγουσ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τουσ ςυλλόγουσ γονζων, τα ςωματεία, τισ 
λαϊκζσ ςυνελεφςεισ και τουσ φορείσ των τοπικϊν κοινωνιϊν να κινθτοποιθκοφν για να 
ςταματιςει το ξεκεμζλιωμα τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ.  

 Καλοφμε τουσ Διευκυντζσ Δ.Ε. να μθν καταχωρίςουν ςτο ςφςτθμα καταγραφισ του 
υπουργείου (survey) καμιά πρόταςθ για ςυγχϊνευςθ-κλείςιμο ςχολείου.   

 Καλοφμε τουσ διμουσ τθσ χϊρασ να επιςτρζψουν ωσ απαράδεκτθ τθ ςχετικι εγκφκλιο που 
υπονομεφει τα μορφωτικά δικαιϊματα και τισ ίδιεσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

 

 

 

 


