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ΝΕΟ ΚΥΜΑ συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων θα φέρει η επόμενη σχολική χρονιά, όπως 
αποκαλύπτεται και από την εγκύκλιο που απέστειλε στους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η υφυπουργός Παιδείας.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης να καταθέσουν τις σχετικές 
προτάσεις τους το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
Επιπλέον στη χάραξη του «σχολικού χάρτη» θα γνωμοδοτούν και οι δήμοι βάσει του «Καλλικράτη» και 
μάλιστα η υφυπουργός λέει στους δήμους ότι: «Μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 
θα αποσταλούν βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς 
ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων δήμων». Δηλαδή, το πρωταρχικό 
κριτήριο για την ίδρυση ενός σχολείου δεν θα είναι οι ανάγκες του πληθυσμού ενός δήμου, αλλά το αν έχει 
τα απαραίτητα κονδύλια στα ταμεία του για να το λειτουργήσει! Προετοιμάζουν το έδαφος για «μη 
κοστοβόρα» πολυδύναμα σχολεία, με πολυάριθμα τμήματα με διευθυντές μάνατζερ με διαφοροποιημένα
προγράμματα, στην ευθύνη των δήμων ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Η χαρά του χορηγού!
Με λίγα λόγια, θα έχουμε τα σχολεία των πλούσιων και των φτωχών Δήμων και τα δυο όμως θα κυνηγούν 
«χορηγούς» για την οικονομική τους επιβίωση, ενώ οι γονείς θα πληρώνουμε ακόμα περισσότερα για το 
«καλό του σχολείου».
Την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί αυτόν τον «σχολικό χάρτη» του «σχολείου της αγοράς»  με τις νέες 
συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων η σχολική χρονιά ξεκίνησε με 2.000 σχολεία λιγότερα με 20.000 
εκπαιδευτικά κενά με τη μεταφορά των μαθητών στον αέρα, χωρίς βιβλία, με φωτοτυπίες και dvd χωρίς
καθαρίστριες, χωρίς χρήματα στις σχολικές επιτροπές, με χρέη απέναντι στις καθαρίστριες. Στο νέο 
προϋπολογισμό του 2012 η μείωση για την παιδεία ανέρχεται σε πάνω από ένα δις ευρώ σε σχέση με 
το 2009! Δραματική είναι η μείωση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων:  
Στην πρωτοβάθμια μειώνονται σε σχέση με πέρσι κατά 83,3% και στη δευτεροβάθμια κατά 57,8%!!! 
Την ίδια ώρα, αυξάνουν τα κονδύλια για την προώθηση της «δια βίου μάθησης» κατά 5εκ ευρώ!

Στο τέλος της εγκυκλίου, εφιστά την προσοχή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Δήμους: 
«Θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για (...) την αποφυγή των 
εκ των υστέρων διαμαρτυριών»... Είναι προφανές ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι: Συγχωνεύστε -
καταργήστε! Γιατί αν είχαν σκοπό να ιδρύσουν σχολεία, δεν θα διαμαρτυρόταν κανένας!

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΝΕΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Να μην κλείσει κανένα σχολείο!

Να μη γίνουν τα σχολεία μας απρόσωπα μεγαθήρια, εχθρικά για μας και τα παιδιά μας και βολικά για 
τις επιχειρήσεις και τα κέρδη τους

Ούτε ένα σχολείο, ούτε ένας μαθητής χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα.
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