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Οι κινητοποιήσεις των μαθητών, των διδασκόντων και των γονέων των 8ου Γυμνασίου Νέας
Σμύρνης και 7ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης για τις επικείμενες φήμες συγχώνευσης - κατάργησης των
παραπάνω σχολείων συνεχίστηκαν, μετά την πορεία τους προς το Δημαρχείο και την
επίδοση διαμαρτυρίας στο Δήμαρχο το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου 2011, και το
βράδυ της ίδιας μέρας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης. Μετά
από μια συζήτηση γεμάτη ένταση και διαξιφισμούς εκδόθηκε, τελικά, από το Δημοτικό
Συμβούλιο Ν. Σμύρνης ψήφισμα υπέρ της διατήρησης των παραπάνω σχολείων, ενώ
κατατέθηκαν και άλλα σχέδια ψηφισμάτων και ανακοινώσεις φορέων και παρατάξεων
σχετικά με το θέμα, τα οποία μπορεί να μην υπερψηφίστηκαν δεν ήταν όμως αντίθετα επί
της ουσίας και επικροτούσαν και αυτά θερμά τη διατήρηση των σχολείων....

Οι πιέσεις των διαμαρτυρομένων, οι οποίοι δεν δέχτηκαν την πρόταση του Δημάρχου να
συζητηθεί το θέμα των συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολείων την επόμενη εβδομάδα σε
αποκλειστική συνεδρίαση, αλλά απαιτούσαν μια άμεση τοποθέτηση του Δημ. Συμβουλίου
επί του θέματος, οδήγησαν τελικά στη συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διατάξεως και
στην έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης στο οποίο αναφέρεται «η
αταλάντευτη θέληση του Δήμου να συνεχίσει το ίδιο καθεστώς λειτουργίας του ιστορικού
σχολείου της Εστίας», ενώ ο δήμος δεσμεύτηκε να συμπαρασταθεί στους αγώνες μαθητών,
καθηγητών και γονέων για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Το ψήφισμα που εκδόθηκε, το οποίο προτάθηκε από το Δήμαρχο Ν. Σμύρνης κ. Σταύρο
Τζουλάκη και συμπληρώθηκε από τους μαθητές, υπερψήφισαν εκτός από την πλειοψηφία
και 3 Δημοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης (η παράταξη του κ. Κούπα, του κ.
Νεφελούδη και του κ. Στέφου), ενώ οι υπόλοιπες 3 παρατάξεις της αντιπολίτευσης (του κ.
Βρεττού, του κ. Παπασπυρίδη και του κ. Πάντου) υποστήριξαν τα ψηφίσματα που
κατατέθηκαν: από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ν. Σμύρνης και την ΕΛΜΕ Καλλιθέας – Ν.
Σμύρνης – Μοσχάτου, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και από την παράταξη «Μια πόλη
ανάποδα» τα οποία, εκτός από τη διατήρηση των παραπάνω σχολείων, την οποία και αυτά
στηρίζουν θερμά, αναφερόταν συνολικότερα στο πρόβλημα των συγχωνεύσεων που
αντιμετωπίζουν όλα τα σχολεία, μετά τις αλλαγές στην παιδεία που φαίνεται να
δρομολογεί η κυβέρνηση.

Το σχέδιο ψηφίσματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ν. Σμύρνης και της ΕΛΜΕ
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Καλλιθέας – Ν. Σμύρνης – Μοσχάτου είχε ως εξής:

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το Υπουργείο Παιδείας με εν κρυπτώ διαδικασία προετοιμάζει γενικευμένες συγχωνεύσεις
και καταργήσεις σχολείων. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης «φωτογραφίζουν» ως υποψήφια
για συγχώνευση – κατάργηση τουλάχιστον τα μισά σχολεία της Δευτεροβάθμιας και σχεδόν
όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, είτε επειδή είναι
συστεγαζόμενα, είτε επειδή λειτουργούν σε μισθωμένο κτίριο.
Η τακτική που ακολούθησε ως τώρα το Υπουργείο, καθώς και τα κριτήρια που θέτει για τις
γενικευμένες συγχωνεύσεις, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν επιδιώκει
εξορθολογισμό της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά κάποιες περιπτώσεις πολύ
μικρών σχολείων σε κάποιους άλλους Δήμους. Παρά την επίκληση παιδαγωγικών κριτηρίων,
αυτά δεν υπάρχουν σε κανένα κείμενο. Πουδενά δεν φαίνεται γιατί πρέπει ν’ αλλάξει το επί
25 χρόνια ισχύον παιδαγωγικό καθεστώς των σχολείων. Ο νομοθέτης από τη δεκαετία του
’80, με το νόμο 1566, φρόντιζε για τη δημιουργία μικρών σχολικών μονάδων,
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
Σήμερα, που η κοινωνική πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη –έως εκρηκτική- για ποιο
λόγο πρέπει να δημιουργηθούν σοχλεία μεγαθήρια; Απάντηση δεν έχει δοθεί. Το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι η εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή, η σημαντική μείωση του αριθμού των
σχολείων και η δραματική κατάργηση οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και στις
συμπτύξεις τμημάτων.
Τέτοια μέτρα, σημαίνουν υποβάθμιση – κατάργηση του σχολείου της γειτονιάς, δημιουργία
λίγων, τεράστιων σχολικών συγκροτημάτων για κάθε βαθμίδα, υποχρεωτικές μετακινήσεις
μαθητών και διαμόρφωση πληθωρικών τμημάτων, με προφανή κίνδυνο να διαλυθούν οι
παιδαγωγικές σχέσεις που προσπαθούν να διατηρήσουν οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών με
τους μαθητές τους.
Δε θα διορισθούν για χρόνια νέοι εκπαιδευτικοί.
Όλα αυτά συνεπάγονται την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, περισσότερα
μορφωτικά ελλείμματα για τους μαθητές, περισσότερα βάρη για τους γονείς.
Τα σχολεία χρειάζονται αποκέντρωση και μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Όχι
άλλη συγκεντροποίηση. Δεν είναι δυνατόν πρότυπό μας και επιδίωξή μας να είναι τα
σχολεία των εκατοντάδων μαθητών όπου οι σχέσεις είναι τυπικές και απρόσωπες, όπου η
απαραίτητη άμεση επικοινωνία γίνεται πρακτικά ανέφικτη.
Είμαστε αντίθετοι, στην υποχρηματοδότηση των σχολείων, στην υποβάθμιση – κατάργηση
των σχολικών επιτροπών, στην κατάργηση του ΟΣΚ και του ΟΕΔΒ.
Απέναντι στο φθηνό σχολείο του μνημονίου και της αγοράς, υπερασπιζόμαστε το δημόσιο
δωρεάν σχολείο, το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση. Διεκδικούμε μείωση του αριθμού
των μαθητών ανά τμήμα. Διεκδικούμε άμεση χρηματοδότηση όλων των σχολείων ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.
Σας καλούμε να συμπαραταχθείτε στην προσπάθειά μας για την υπεράσπιση της Δημόσιας
Εκπαίδευσης. Μαζί ν’ αποτρέψουμε τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για υποβάθμιση της
εκπαίδευσης που θα επιφέρει το επιχειρούμενο κλείσιμο των σχολείων. Οι τοπικές
κοινωνίες οφείλουν να μεταφέρουν στην Πολιτεία τη βούλησή τους για ένα καλύτερο
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σχολείο, με ανακοινώσεις, παραστάσεις και διαμαρτυρίες υπερασπιζόμενοι το λειτουργικό
και ανθρώπινο πρόσωπο του σχολείου της γειτονιάς τους. Μαζί να διεκδικήσουμε ένα
δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά.

Το σχέδιο ψηφίσματος και οι θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» έχουν αναλυτικά
ως εξής:

ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 11136/Δ4/27-1-2011 εγκύκλιο της Υφυπουργού κ.
Χριστοφιλοπούλου, προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι ανησυχίες μας
σε σχέση με τις συγχωνεύσεις σχολείων, που απειλούνται να γίνουν και στην πόλη μας,
αυξήθηκαν, παρά το γεγονός ότι τα δημογραφικά στοιχεία καθώς και τα κριτήρια της
συνένωσης δεν ανταποκρίνονται στο Δήμο μας.
Οι πραγματικές ανάγκες σήμερα είναι η ίδρυση νέων σχολείων, η απαλλαγή των λαϊκών
οικογενειών από οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δηλαδή η δημόσια, ενιαία και δωρεάν
Παιδεία για όλο τον λαό.
Το νέο σχολείο, η ποιοτική αναβάθμιση και οι καινοτόμες μέθοδοι που επικαλείσθε, δεν
μπορούν να υπάρξουν χωρίς αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, χωρίς μόνιμους
εκπαιδευτικούς, χωρίς κτίρια σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην εποχή μας και όχι
στον περασμένο αιώνα.
Η λογική της επιχειρηματικότητας, που πάτε να βάλετε και στην εκπαίδευση, μας βρίσκει
αντίθετους.
Σαν Δήμος Νέας Σμύρνης δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία
συγχώνευση στο Δήμο μας, σ' ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες. Σ' οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση, θα μας βρείτε όλους μαζί (Δήμος - μαθητές - γονείς - εκπαιδευτικοί) απέναντί
σας, αντιδρώντας στην όποια προσπάθεια υποβάθμισης της εκπαίδευσης των παιδιών μας
και στην κατάργηση της ενιαίας και δωρεάν Παιδείας. Στα πλαίσια αυτά ζητάμε να
διατηρηθούν τα Σχολεία της Εστίας, όπως και κάθε άλλη σχολική μονάδα. Καλούμε το λαό
της Νέας Σμύρνης να αγωνιστεί για ενιαία, δημόσια και δωρεάν Παιδεία.»

Η Ανακοίνωση της παράταξης «ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχετικά με το θέμα έχει ως εξής:

Κυβέρνηση & ΔΝΤ καταργούν σχολεία! Όχι στο κλείσιμο/συγχώνευση σχολικών μονάδων
Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το 2011 θα είναι η χρονιά της οριστικής διάλυσης της Δημόσιας
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Δωρεάν Παιδείας.

Δεν έφταναν οι περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων μέσω των σχολικών
επιτροπών. Δεν έφτανε η δραματική μείωση των μόνιμων διορισμών κατά 50% την ίδια
στιγμή, που αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων λόγω των
αντιασφαλιστικών μέτρων της κυβέρνησης. Δεν έφταναν οι περικοπές μισθών και η
οικονομική ασφυξία των εκπαιδευτικών, οι χιλιάδες αναπληρωτές από προγράμματα ΕΣΠΑ
που πληρώνονται με το σταγονόμετρο.
Το Υπουργείο Παιδείας βάζει μπροστά την υλοποίηση της απειλής «όπου πάει το ΔΝΤ,
κλείνουν σχολεία». Δεν έχει κουραστεί να αποδεικνύει ότι ο αποκλειστικός σκοπός του
είναι να μειώσει το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη
του τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών.
Το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν οι διεργασίες για την υλοποίηση σχεδίου εκτεταμένων
συγχωνεύσεων και καταργήσεων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη την Ελλάδα για
να εφαρμοστούν οι επιλογές από τη δραστική μείωση των κονδυλίων για τη σχ. χρονιά
2011-2012 (όλα τα στοιχεία μιλάνε για μείωση της τάξης του 30 έως 50%), καθώς και για
να προχωρήσουν σε παύση των διορισμών και σε προσλήψεις εκπαιδευτικών μόνο από
ΕΣΠΑ.
Οι προτάσεις για συγχωνεύσεις-καταργήσεις, αφορούν και τη Νέα Σμύρνη, όπου ουσιαστικά
«φωτογραφίζονται» για τη Δευτεροβάθμια τουλάχιστον τα συγκροτήματα Νικομηδείας,
Εστία και ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, ενώ για την Πρωτοβάθμια, σχεδόν όλα τα σχολεία της Νέας
Σμύρνης με τη δικαιολογία ότι είναι συστεγαζόμενα.
Οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, είναι ένα ακραίο μέτρο συρρίκνωσης των
μορφωτικών δικαιωμάτων. Θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, θα αυξήσει δραματικά την αναλογία μαθητών – εκπαιδευτικού.
Αποκαλύπτεται ανοιχτά πλέον ο ψευδεπίγραφος χαρακτήρας των κυβερνητικών
συνθημάτων για το «νέο σχολείο» και για το « πρώτα ο μαθητής». Αποδεικνύεται στην
πράξη ότι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου του ΔΝΤ για το «νέο σχολείο» οδηγούν, όχι μόνο
στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου, αλλά ακόμα και σε λουκέτα έξω από τις σχολικές
μονάδες.
Η λογιστική «λογική» των λιγότερων δαπανών είναι καταστροφική. Τα σχολεία δεν είναι
«επιχειρήσεις». Δεν μπορεί να επικρατεί η λογική των οικονομικών δεικτών του κέρδους και
της ζημίας. Ζημιά είναι το σχολείο που κλείνει, το σχολείο που απορρίπτει, το σχολείο που
διώχνει τους μαθητές του, το σχολείο που απαξιώνει τους δασκάλους του, το σχολείο που
κονιορτοποιεί τη γνώση, ζημιά για την κοινωνία είναι το φτηνό, αγοραίο, αυταρχικό σχολείο
που ονειρεύονται οι κρατούντες.
Η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και ο αγώνας για να μην κλείσει ούτε ένα σχολείο δεν
είναι υπόθεση μόνο του εκπαιδευτικού κόσμου. Είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Καλούμε,
όλους τους εργαζόμενους/-ες, τους γονείς, τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Γονέων
να υπερασπιστούμε όλοι μαζί τη λειτουργία όλων των σχολείων και να ματαιώσουμε στην
πράξη κάθε προσπάθεια να συρρικνωθεί το σχολικό δίκτυο, να συγχωνευτούν ή να κλείσουν
σχολικές μονάδες.
- Κανένα κλείσιμο- συγχώνευση σχολικής μονάδας.
- Ανώτατο όριο 25 μαθητών στη δευτεροβάθμια , 20 μαθητών ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια,
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15 ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία.
- Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού.
Να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι πραγματικές ανάγκες με διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών σε όλες
τις θέσεις-Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους.
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