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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,Η αντιλαϊκή – αντιεκπαιδευτική επέλαση βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη. Μετά το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων πανελλαδικώς και την αδιάντροπη
συνέχεια που υπήρξε με την υπονόμευση των ολοήμερων (κατάργηση / παιδοφύλαξη),
προχωράνε στα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση του σχολείου της αγοράς. Με την
απόφαση για κατάργηση της διδασκαλίας περισσότερων από μίας ξένων γλωσσών

(εκτός των αγγλικών) ανά σχολική μονάδα, σπάνε το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και
διαμορφώνουν ξεχωριστά «γαλλόφωνα», «γερμανόφωνα» κ.λ.π. σχολεία!Επιπλέον μετά
από αυτή την απόφαση του Υπουργείου, οι μαθητές υποχρεώνονται είτε να αλλάξουν τη
γλώσσα που επέλεξαν είτε ν΄ αλλάξουν σχολείο είτε να υποχρεωθούν να διδαχθούν γλώσσα
που δεν έχουν επιλέξει, ενώ δημιουργούν υπερμεγέθη τμήματα που καθιστούν την
εκπαιδευτική διαδικασία προβληματική ώστε να ενισχυθούν τα φροντιστήρια.Όλα αυτά
βέβαια συμβαίνουν τη στιγμή κατά την οποία στο «Νέο Λύκειο» καταργείται η δεύτερη ξένη
γλώσσα.Με άλλα λόγια στραγγαλισμός σχολείων, υποβάθμιση της μόρφωσης,
κατηγοριοποίηση. Και όλα πάντα κάτω από το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής». Πολύ
περισσότερο όταν μιλάμε για περιοχές της παραμεθορίου όπου οι μετακινήσεις και οι
μεταφορές των μαθητών είναι αντικειμενικά δύσκολες.Κανένας δεν πρέπει να εφησυχάζει
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μπροστά σε αυτή την εξέλιξη. Οι συνάδελφοι των ξένων γλωσσών θα βρεθούν μπροστά
στην κατάργηση των οργανικών τους θέσεων έρμαια των αποσπάσεων, μετατάξεων ή
ακόμα και απολύσεων. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν θα μείνει εκεί! Η
κατάργηση των οργανικών θέσεων χιλιάδων συναδέλφων αποτελεί το Δούρειο Ίππο για την
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τις απολύσεις στο στενό δημόσιο τομέα.

- Καλούμε το ΠΥΣΔΕ να μη χαρακτηρίσει κανένα σχολείο ως «γερμανόφωνο»,
«γαλλόφωνο», «ιταλόφωνο» ή «ισπανόφωνο» και να μην καταργήσει καμία οργανική θέση.Καλούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση να μην προχωρήσει σε κανένα χαρακτηρισμό
σχολείου.- Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και καλύπτουμε
συνδικαλιστικά τους Διευθυντές των Δημοτικών και των Γυμνασίων ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να αρνηθούν τη συμπλήρωση των επιλογών γλώσσας βάσει των εγκυκλίων του
Υπουργείου Παιδείας.- Καλούμε ΟΛΜΕ – ΔΟΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ και Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος

Μονοκρούσος Θεόδωρος

Η Γενική Γραμματέας

Κορομπίλη Ευαγγελία
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