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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ: «Για τις εγκρίσεις των ολιγομελών τμημάτων» 

Σο Τπουργείο μετά τισ ςυνεχόμενεσ και  πολυεπίπεδεσ κινθτοποιιςεισ του ςωματείου μαηί με τουσ 

γονείσ και τουσ τοπικοφσ φορείσ αναγκάςτθκε να εγκρίνει τθ λειτουργία των δφο τμθμάτων ςτισ Γ 

τάξεισ του 10ου ΓΕΛ και ΓΕΛ Λάππα. Επιπλζον ενζκρινε και τθ λειτουργία του τμιματοσ Γ δομικϊν ςτο 

1ο ΕΠΑΛ Πάτρασ. Πριν από 15 θμζρεσ είχε εγκρίνει και 3 Ο.Π. ςτα Γυμν-ΛΣ Χαλανδρίτςασ και Φαρρϊν. 

Οι μικρζσ αυτζσ ρωγμζσ-νίκεσ δεν προιλκαν από ζνα ενιαίο μαηικό εκπαιδευτικό κίνθμα, αλλά από 

ςυγκεκριμζνεσ και ςθμαντικζσ μετωπικζσ κινθτοποιιςεισ. τθ διάρκεια αυτϊν των αγϊνων 

οικοδομικθκε ζνα πλατφ μζτωπο δυνάμεων τθσ Αϋ ΕΛΜΕ με το γονεϊκό κίνθμα, τθ Δθμοτικι αρχι, το 

Εργατικό Κζντρο και αρκετοφσ τοπικοφσ φορείσ, βάηοντασ το κζμα τθσ Παιδείασ ςε υψθλι 

προτεραιότθτα, κόντρα ςτισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ διάλυςθσ του δθμόςιου ςχολείου. Αυτό το 

μζτωπο οφείλουμε να το ςυνεχίςουμε αυξάνοντασ τα ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά του και 

μποροφμε να φανταςτοφμε τι δυνατότθτεσ δθμιουργοφνται με ζνα τζτοιο. Ο αγϊνασ για ζνα δθμόςιο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ νεολαίασ, του λαοφ και 

του τόπου μασ είναι μπροςτά μασ. Απζναντι μασ ζχουμε τθ ςυμμαχία και τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ 

με τθν ΕΕ, το ΔΝΣ και τον ΟΟΑ που φτωχοποιοφν το λαό, αποδομοφν τα δθμόςια κοινωνικά αγακά, 

διαλφουν τθ χϊρα, με μοναδικό ςτόχο τθν αφξθςθ των κερδϊν των λίγων και τθ διαιϊνιςθ του 

παγκοςμιοποιθμζνου νεοφιλελευκεριςμοφ.  

Ειδικότερα για το 10ο ΓΕΛ Πάτρασ το Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ ζχει ανάγει το ηιτθμα τθσ ςτζγαςθσ, ςε 

κζμα υψθλισ προτεραιότθτασ για το ςωματείο. τθ τελευταία κινθτοποίθςθ τθσ Παραςκευισ 

(5/10/18) ςτθν αιρετι Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ φάνθκε ότι μπορεί να επιςπευςτεί θ διαδικαςία 

μζςω τθσ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ τθσ μελζτθσ του καινοφριου κτθρίου από τον ΟΚ. Θυμίηουμε τθν 

απόφαςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ για άμεςθ κατεδάφιςθ του παλιοφ ςειςμόπλθκτου κτθρίου. Σο Δ 

δεςμεφεται να εργαςτεί άμεςα προσ  αυτι τθν κατεφκυνςθ, για να δοκεί επιτζλουσ βιϊςιμθ λφςθ για 

το 10ο ΓΕΛ Πάτρασ. Όςοι ςχεδίαηαν και ςχεδιάηουν να οδθγθκεί το ςχολείο ςε μαραςμό και οριςτικό 

κλείςιμο, κόντρα ςτα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν τθσ εργατικισ περιοχισ που ςτεγάηεται, 

κα μασ βρίςκουν απζναντι. 

Για το Δ. . 
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ιάχοσ Χριςτοσ                                                            Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 

mailto:aelmeahaias@gmail.gr
http://aelmeahaias.wordpress.com/

