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Προς
• Σχολεία & Υπηρεσίες

Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

• ΜΜΕ

Θέμα: « “Συγχωνεύσεις” Σχολείων. Κάλεσμα Αγώνα »

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε.

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, πρώτη σ’ ολόκληρη τη χώρα, εντόπισε την λαίλαπα των 

«συγχωνεύσεων», ουσιαστικά των καταργήσεων, Σχολικών Μονάδων της περιφέρειας 

και των αστικών κέντρων.

Στις  10  Δεκέμβρη,  το  ΔΣ  της  ΕΛΜΕ,  έστειλε  έγγραφο  -  διαμαρτυρία  στην 

Υφυπουργό κα. Χριστοφιλοπούλου και της ζήτησε να ενεργήσει ώστε να αποσυρθούν 

διατάξεις οι οποίες συνηγορούν στη δημιουργία «Μητροπολιτικών Σχολείων» και να 

αποτραπεί κάθε συζήτηση αναφορικά στο κλείσιμο ή «συγχώνευση» σχολείων.

Κατόπιν  αυτού,  η  ΟΛΜΕ  και  άλλες  ΕΛΜΕ  της  χώρας  έδρασαν  καίρια,  με 

αποκορύφωμα  τις  κινητοποιήσεις  στις  14  του  Γενάρη,  μήπως  και  προληφθεί  η 

διαφαινόμενη κρίση. 

Όμως, το ΔΝΤ, η τρόικα και το φερέφωνό τους, η Κυβέρνηση, δε θέλησαν να 
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καταλάβουν ότι η  «συγχώνευση των Σχολείων» αποτελεί ένα τεράστιο βήμα 

για  τη  θυσία  της  Παιδείας  στο  βωμό  των  επιταγών  του  παγκόσμιου 

οικονομικού συστήματος. 

Και προχώρησαν στο δρόμο που χάραξε το χρήμα. 

Προχώρησαν σε αποφάσεις με γνώμονα τους αριθμούς και όχι τους 

ανθρώπους.

Προχώρησαν χωρίς να ενδιαφέρονται για τις χιλιάδες των μαθητών 

που  αντί  να  ασχολούνται  με  τη  μόρφωσή  τους  θα  απασχολούνται  σε 

επικίνδυνες και ανώφελες μετακινήσεις.

Προχώρησαν χωρίς να ενδιαφέρονται για τις χιλιάδες των μαθητών 

που θα σωρευτούν σε σχολεία-γκέτο των πολλών εκατοντάδων μαθητών, 

σε  σχολεία  στα οποία  δε  θα  υπάρχει  καμία  δυνατότητα  επιτήρησης  και 

προστασίας τους από τα δεινά που το σύστημα τους «δωρίζει».

Προχώρησαν χωρίς να ενδιαφέρονται για την τύχη εκατοντάδων ή και 

χιλιάδων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα χάσουν τις οργανικές τους θέσεις που 

με κόπους και θυσίες κατάφεραν να αναλάβουν.

Προχώρησαν στις «παιδαγωγικής λογικής» συγχωνεύσεις σχολείων!!!

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Επιτέλους πρέπει να αντιδράσουμε!

Πρέπει  να συμμετάσχουμε στην  τρίωρη στάση της  Τετάρτης 26 Γενάρη 

που προκήρυξε η ΟΛΜΕ.

Πρέπει  να  ανταποκριθούμε  στο  κάλεσμα  της  ΕΛΜΕ  Μαγνησίας  για  τον 

αποκλεισμό της  Αντι-Περιφέρειας,  της  πρώην Νομαρχίας,  στις  11:30  την 

Τετάρτη.

Μόνο με αγώνα θα περισώσουμε ότι πετύχαμε, όλα αυτά τα χρόνια, για μας 
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αλλά κυρίως, για την εκπαίδευση και τους μαθητές μας !!! 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Σωκράτης Σαβελίδης

Ο Γραμματέας

Αλέκος Αρβανιτάκης

Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός
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