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Ομαδοποιήςεισ κλάδων και νζεσ αναθζςεισ 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ μετά το 3ο μνθμόνιο, τισ ενδιάμεςεσ αξιολογιςεισ, τθν διευκόλυνςθ και 

ςυμμετοχι ςε επικετικοφσ πολζμουσ ςτθ γειτονιά μασ, αλλά και με πολλαπλά μζτρα που ζχει 

ψθφίςει, προχωρά ακάκεκτθ ςτθ ςτρατθγικι των υπερεκνικϊν ελίτ (ΕΕ, ΟΟΑ, κλπ) και ςτο χϊρο 

τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. Ζχουν «εικόνιςμα» τθν αντιλαϊκι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ, τθν πολιτικι τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, των πονεμζνων πλεοναςμάτων και τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ.  

Μετά τισ ςυνεχείσ κινιςεισ ςυρρίκνωςθσ του δθμόςιου ςχολείου ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθν 

προθγοφμενθ περίοδο και τθ ςυνζχιςθ τθσ αδιοριςτίασ, τϊρα βάηει πλϊρθ για το νζο τοπίο ςτθν 

εκπαίδευςθ.  

Με το ν/χ για τισ «δομζσ» προωκεί και τθν αντιδραςτικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και των 

ςχολείων για τθν πολλαπλι εμπζδωςθ τθσ «κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ» ϊςτε να ζλκει ωσ ϊριμο 

φροφτο και θ ςκλθρι αξιολόγθςθ ςχολείων και εκπαιδευτικϊν. Σαυτόχρονα ςυρρικνϊνει πολλζσ 

δομζσ, ενϊ προχωρά και ςτο κλείςιμο μιασ ςειράσ βαςικϊν υποςτθρικτικϊν δομϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ.  

Προετοιμάηει μεκοδικά τθν «αυτονομία» των ςχολείων, το αποκεντρωμζνο ςχολείο, και τθν 

κεςμικι εμφάνιςθ των χορθγϊν. Παράλλθλα με τισ θλεκτρονικζσ εγγραφζσ των κθδεμόνων 

προχωρά ςταδιακά ςτθν άρςθ τθσ χωροταξικισ κατανομισ των μακθτϊν και ςτθν πάρα πζρα 

ςυρρίκνωςθ των ςχολείων και τμθμάτων προετοιμάηοντασ τισ ςυνκικεσ για τθν «μνθμονιακι» 

υπογεννθτικότθτα. 

το πλαίςιο αυτό ςχεδιάηουν, ετοιμάηουν και πραγματϊνουν αλλαγζσ ςτισ «υπθρεςιακζσ 

μεταβολζσ». Δθμιοφργθςαν τισ νζεσ ομαδοποιιςεισ, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ άφθςαν αρχικά 

ζνα ομιχλϊδεσ τοπίο. Αφινουν παράλλθλα μελάνι για τισ οργανικζσ κζςεισ.  

Με τισ πρόωρεσ νζεσ ανακζςεισ που βγικαν αυτζσ τισ μζρεσ –και ενϊ κανείσ ακόμα δεν γνωρίηει τι 

κα ςυμβεί τθ νζα χρονιά με τα γνωςτικά αντικείμενα ςτθν Βϋ και Γϋ ΓΕΛ ι ποιό κα είναι το 

ωρολόγιο πρόγραμμα ςτα εςπερινά ςχολεία, εμφανίηονται ζνα ζνα τα κροφςματα. Προςπακοφν 

να εμπεδϊςουν τθν Γϋ ανάκεςθ για λογιςτικοφσ – δθμοςιονομικοφσ λόγουσ προςκαφαιρϊντασ 

μακιματα και επιδιϊκοντασ το «διαίρει και βαςίλευε» ςτον κλάδο.  
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Ενδεικτικά αναφζρουμε τρία τρανταχτά παραδείγματα αφαίρεςθσ Αϋ ανακζςεων: 1) τουσ 

εργαςτθριακοφσ ΣΕ ςτα ΕΠΑΛ, 2) τουσ χθμικοφσ μθχανικοφσ και μεταλλειολόγουσ ςε ΕΠΑΛ, 

Γυμνάςια και ΓΕΛ και 3) το ςχζδιο ςτουσ αρχιτζκτονεσ. 

υνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ 

1. Καταγγζλλουμε τη ςτάςη του Τπουργείου Παιδείασ για άλλθ μία φορά για τθν 

αντιμεταρρφκμιςθ που προωκεί. 

2. Θζτουμε το Δ τησ ΟΛΜΕ πάλι μπροςτά ςτισ ιςτορικζσ ευκφνεσ του για τθν διαίρεςθ του κλάδου 

3. Καλοφμε τον κλάδο να βγει από τθν φαινομενικι θρεμία και να ςυςπειρωκεί κοντά ςτα 

πρωτοβάκμια ςωματεία με επιτροπζσ αγϊνα. 

4. Να προετοιμάςουμε μεθοδικά μια ςυνολικι αντίςταςθ και αντεπίκεςθ ςτθν αντιμεταρρφκμιςθ 

ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ ςτα πλαίςια μιασ γενικότερθσ αντίςταςθσ ςτα ςχζδια ΕΕ, ΔΝΣ, ΟΟΑ, 

ΝΑΣΟ, κλπ. 

ΟΧΙ ςτα μνημόνια τησ Εκπαίδευςησ!  

Καμιά ανοχή, καμμιά επανάπαυςη.  

υμμετζχουμε ςτισ κινητοποιήςεισ του κλάδου και των ςωματείων! 

Για το Δ. . 
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