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Σο "ξιλωμα" τθσ εκπαίδευςθσ ςυνεχίηεται! Μετά το κλείςιμο Νθπιαγωγείων,
κατάργθςθ και των ςχολείων ΕΑΕΠ! Χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί ςτθν ανεργία!
Στθ ςυνάντθςθ με τθν ΔΟΕ, ο Υπουργόσ Παιδείασ Νίκοσ Φίλθσ, αποκάλυψε τισ προκζςεισ του
για τθν κατάργθςθ των ςχολείων ΕΑΕΠ και τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου τφπου Ολοιμερου ςχολείου
για όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ από τετρακζςια και επάνω! Το ςχολείο αυτό δεν κα ζχει πρωινι ηϊνθ
και κα τελειϊνει ςτισ 13.15! Διλωςε μάλιςτα πωσ επιχειριματα άντλθςε από τθν ρθτορικι παρατάξεων
τθσ ΔΟΕ που μιλοφςαν για γυμναςιοποίθςθ του Δθμοτικοφ ςχολείου κάτι που κεϊρθςε ότι ςυμβαδίηει
με τθν πρόκεςι του για κατάργθςι τουσ!
Με βάςθ τισ προκζςεισ του Υπουργείου λοιπόν, ςε κάκε 12κζςιο ςχολείο κα υπάρχουν 5 ϊρεσ
λιγότερεσ τθν εβδομάδα για κάκε τμιμα! Δθλαδι 5Χ12=60 ϊρεσ. ε αυτζσ αν προςτεκοφν και οι 5
ϊρεσ τθσ πρωινισ ηϊνθσ, κα ζχουμε 65 λιγότερεσ ϊρεσ ςτο ςχολείο! Δθλαδι 3 περίπου εκπαιδευτικοί
λιγότεροι ςε κάκε 12κζςιο ςχολείο!
Με δεδομζνο ότι τα ςχολεία ΕΑΕΠ ςε όλθ τθ Χϊρα είναι 1336, γίνεται εφκολα αντιλθπτό, πωσ
περίπου 3000 εκπαιδευτικοί που εργάηονται ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςε αυτά τα ςχολεία κα
περιςςεφουν!!
Εάν ςε αυτό προςκζςουμε τθ ρφκμιςθ για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ που κα κλείςει
εκατοντάδεσ Νθπιαγωγεία και τθ ρφκμιςθ για τα Τμιματα Ζνταξθσ, καταλαβαίνει κανείσ ότι θ επιλογι
του κυρίου Φίλθ και τθσ υγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να μθν υπάρχουν κενά ςτα ςχολεία, είναι
να καταργθκοφν ι να μικρφνουν τα ςχολεία!! Με αυτόν τον γνιςια φιλολαϊκό τρόπο... επιλζγει να
λφςει τα ηθτιματα που ταλανίηουν τθν εκπαίδευςθ ςτα Τριτομνθμονιακά χρόνια!
Είναι πλζον ολοφάνερο ότι ο Υπουργόσ Παιδείασ, όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ εμπαίηει τον
εκπαιδευτικό κόςμο και τθν κοινωνία μιλϊντασ τάχα για 20000 μόνιμουσ διοριςμοφσ τθ ςτιγμι που όχι
μόνο δεν ζχει εξαςφαλίςει οφτε ζναν, αλλά οφτε καν τισ απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για αναπλθρωτζσ. Για
αυτό "ςαρϊνει" τα τμιματα ζνταξθσ, τα νθπιαγωγεία και τα ςχολεία ΕΑΕΠ!
Απζναντι ςε όλθ αυτι τθν τραγικι κατάςταςθ, υπάρχει θ αμθχανία όλων αυτϊν που χρόνια
ολόκλθρα αςχολοφνταν με το να "πετροβολοφν" τα ςχολεία ΕΑΕΠ, τα οποία ομολογουμζνωσ είχαν
πολλά προβλιματα, αλλά χρειάηονταν βελτιϊςεισ και όχι κατάργθςθ, κακϊσ ςε αυτά εργάηονται
χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί που τϊρα κα βρεκοφν μπροςτά ςτο φάςμα τθσ ανεργίασ!
Τϊρα ιρκε θ ϊρα να καταλάβουν οι "πλανθκζντεσ" υποςτθρικτζσ του μθδενιςμοφ των πάντων
και τθσ ιςοπζδωςθσ, πωσ δεν είναι δυνατό να πολεμάσ με κάκε τρόπο ζνα ςχολείο και ταυτόχρονα να
παριςτάνεισ ότι υποςτθρίηεισ και όςουσ βρίςκουν εργαςία ςτο ςχολείο που κζλεισ να καταργιςεισ!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, ςτιριηε πάντα τθν λειτουργία των ςχολείων ΕΑΕΠ και των
Ολοιμερων Δθμοτικϊν και Νθπιαγωγείων, αναγνωρίηοντασ τα προβλιματά τουσ και πάλευε για τθν
βελτίωςι τουσ. Το ίδιο κα κάνει και τϊρα, απζναντι ςτθν Κυβζρνθςθ που ζταηε "Παραδείςουσ" και
ρίχνει ξεδιάντροπα τθν εκπαίδευςθ βορά ςτισ Μνθμονιακζσ πολιτικζσ ςυρρίκνωςθσ, υποβάκμιςθσ,
εξόντωςθσ.
Καλοφμε όλεσ τισ Παρατάξεισ, να αφιςουν τισ παραταξιακζσ τουσ αγκυλϊςεισ και να
αγωνιςτοφμε όλοι μαηί για να ςταματιςει πριν ακόμα προλάβει να "γεννθκεί" κάκε ςκζψθ που κα
οδθγιςει χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανεργία.
Απαιτοφμε από τον Υπουργό Παιδείασ να αφιςει τα "παραμφκια" των καλϊν προκζςεων και να
ςταματιςει το ξιλωμα τθσ εκπαίδευςθσ.
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