
 

ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

    Τν Υπνπξγείν Παηδείαο επαλήιζε ζηε γλσζηή ζέζε ηνπ γηα επείγνπζεο ζπγρσλεύζεηο 

ζρνιείσλ δεηώληαο από ηνπο Γηεπζπληέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θάζε λνκνύ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λόκνπ πεξί κεηαβνιώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Έηζη κεηά ην πξώην ρηύπεκα  ην 2011 πνπ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα 1050 ζρνιεία ιηγόηεξα, μεθηλά ν δεύηεξνο γύξνο.  Η εθπαίδεπζε ινηπόλ 

είλαη θαη πάιη αληηκέησπε κε ηελ επηινγή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα θιείζεη ζρνιεία. 

Η εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ έρεη δώζεη αξθεηά ρηππήκαηα ζην δηθαίσκα ζηε δεκόζηα θαη 

δσξεάλ παηδεία, κε πην ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη ζηέξεζε θέηνο ηα βηβιία από ηα 

παηδηά.  Η πνιηηηθή θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΤ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πξαγκαηηθή θξίζε ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ γηα πεηξέιαην θαη αλαιώζηκα θαη κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ππνζηηηζκνύ καζεηώλ. Δίλαη θαηξόο λα κπεη θξαγκόο. Όρη άιιεο 

ζπγρσλεύζεηο-θιεηζίκαηα. 

    Γλσξίδνπκε όηη νη απνθάζεηο απηέο εθαξκόδνληαη ελόςεη ηνπ λένπ κλεκνλίνπ θαη 

έρνπλ σο θύξην ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ πεξηθνπή ησλ δαπαλώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πξνώζεζε ηνπ ζρνιείνπ ηεο αγνξάο θαη ηελ ηειηθή δηάιπζε ηεο δεκόζηαο θαη δσξεάλ 

παηδείαο. Ξέξνπκε όηη σο άκεζα απνηειέζκαηα ζα είλαη:  λα εμαλαγθαζηνύλ ζε 

ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο πνιινί καζεηέο, λα απμεζεί ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ αλά 

ηκήκα, λα πέζεη πνιύ ρακειά ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη λα ραζνύλ 

νξγαληθέο ζέζεηο πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ. Δίλαη μεθάζαξν πσο νη θαηαξγήζεηο θαη 

ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ, καδί κε ην θιείζηκν ησλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ εθπαίδεπζεο 

(βηβιηνζήθεο, ζπκβνπιεπηηθνί ζηαζκνί, δνκέο ΣΔΠ, θέληξα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο θ.ιπ.) ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε κλεκνληαθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπξξηθλσζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ν δεκόζηνο ηνκέαο θαη λα πξνσζεζνύλ 

απνιύζεηο εθπαηδεπηηθώλ. Δηδηθόηεξα ζην λνκό καο κε δεδνκέλν ην ηεξάζηην ζηεγαζηηθό 

πξόβιεκα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ κε πεξηζζόηεξνπο από 800 καζεηέο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπ/ζε λα θνηηνύλ ζε ιπόκελα, ε ζηάζε ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο 

απνηειεί ύβξε πξνο ηνλ Ηιεηαθό ιαό. 

Τν Γ.Σ ηεο ΔΛΜΔ ζε δπν παξαζηάζεηο ηνπ πξνο ηε Γηεπζπληή Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 

θαηέζηεζε ζαθέο όηη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα είλαη αληίζεηε κε θάζε πξνζπάζεηα 

ζπγρώλεπζεο ζρνιείσλ ζην Ννκό καο. Δπίζεο όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, ηνπηθέο θνηλσλίεο) έρνπλ από ηελ πεξζηλή ρξνληά εθθξαζηεί 

μεθάζαξα  ζηε δηαηήξεζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο πνπ είλαη σο ίζσο θαη ην κνλαδηθό ζεκείν 

πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο πνπ δηαηεξείηαη ζηελ εξεκσκέλε ύπαηζξό καο.  Ο Γηεπζπληήο 

Β/κηαο Δθπ/ζεο Ν. Ηιείαο δελ πξνρώξεζε ηειηθά ζε θακία πξόηαζε  πξνο ηνπο δήκνπο ή 

ην ππνπξγείν γηα ζπγρώλεπζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ, αλ θαη κε δειώζεηο ηνπ ζηνλ ηνπηθό 

ηύπν είρε ππξνδνηήζεη ζελάξηα ζπγρσλεύζεσλ  γηα αξθεηά ζρνιεία, ζηνηρείν πνπ 

ελόριεζε ηδηαίηεξα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

Καιέζακε ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηα Γεκνηηθά Σπκβνύιηα ηεο πεξηνρήο καο κε γλώκνλα ην 

ζπκθέξνλ ησλ δεκνηώλ ηνπο λα κε ζπλαηλέζνπλ ζηελ ζπγρώλεπζε - θαηάξγεζε θακίαο 



ζρνιηθήο κνλάδαο ζην Γήκν ηνπο. Απαηηήζακε από ηε Γηεύζπλζε ηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ Μπξηηάο πνπ ην ππνπξγείν παηδείαο κε ηελ πξσηνθαλή 

απόθαζή ηνπ (αλαζηνιή θιεηζίκαηνο γηα 1 ρξόλν) απαμίσζε ηηο απνθάζεηο όλων ησλ 

θνξέσλ ηεο Ηιείαο (Δθπ/θνη- Μαζεηέο- Γνλείο- Τνπηθή θνηλσλία- Γήκνο- Γ/λζε Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο) πνπ ήηαλ αληίζεηνη ζηελ θαηάξγεζή ηνπ. Τελ Πέκπηε 23 Φεβξνπαξίνπ ην Γ.Σ 

ηεο ΔΛΜΔ κε παξέκβαζή ηνπ ζην  Γεκνηηθό Σπκβνύιην Πύξγνπ δήηεζε λα ππάξμεη 

ςήθηζκα ηνπ πνπ λα  απαηηεί από ην ππνπξγείν παηδείαο ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο Μπξηηάο. Τν ςήθηζκα έγηλε νκόθσλα  δεθηό θαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην 

δελ ππήξμε θακηά απόθαζε-γλσκνδόηεζε γηα ζπγρσλεύζεηο δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξμε 

πξόηαζε ηεο Γ/λζεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. 

Με ηελ ίδηα αθξηβώο ζέζε θαη απαηηεηηθόηεηα ηνπνζεηεζήθακε ζε παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο ζηηο 29 Φεβξνπαξίνπ ζηνλ πεξηθεξεηαθό δηεπζπληή εθπ/ζεο Γπηηθήο 

Διιάδαο ν νπνίνο ζηελ πξόηαζή ηνπ πνπ καο έδεημε δελ θάλεη εηζήγεζε γηα ζπγρώλεπζε 

ζρνιείσλ ζηελ πεξηνρή καο. Γηα ην Γπκλάζην Μπξηηάο καο ελεκέξσζε όηη  αθνύ 

εμεηάζεη εάλ ην ζρνιείν  έρεη αύμεζε ζην καζεηηθό δπλακηθό ζα δεηήζεη γηα άιιε κηα 

ρξνληά ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έρνπκε θάζε ιόγν λα είκαζηε ηδηαίηεξα 

επηθπιαθηηθνί γηα ην ηη ζα γίλεη. Μήπσο ζα μεράζνπκε ηηο πεξζηλέο δηαβεβαηώζεηο 

«ππεπζύλσλ» δεκάξρσλ  γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο ζηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ Δθύξαο 

θαη ηειηθά ηνπο ζηξίκσμαλ ζε ιπόκελα ή ηε κεγάιε δηαξξνή ησλ καζεηώλ ηνπ 

γπκλαζίνπ Απγείνπ πνπ θαηαξγήζεθε ή ην πώο απνςηιιώζεθε ην Γπκλάζην Μπξηηάο από 

καζεηηθό δπλακηθό κε επζύλε ηεο Γ/λζεο. 

  Σε θάζε πεξίπησζε γλσξίδνληαο ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ 

Μλεκνλίνπ πνπ πξνηάζζεη αξηζκνύο απέλαληη ζην κέιινλ ησλ καζεηώλ καο, πξνρσξάκε 

ζε  ζπληνληζκό εθπαηδεπηηθώλ, γνλέσλ, καζεηώλ  ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ώζηε λα κελ 

επηηξέςνπκε θαλελόο είδνπο ζπγρώλεπζε ή θαηάξγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

 


