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Με 24ωρη απεργία σήμερα απαντούν δάσκαλοι και καθηγητές στη νέα επιδρομή
συγκυβέρνησης και τρόικας στο εισόδημα των εργαζομένων και στις δημοκρατικές
κατακτήσεις τους. Επιπλέον η ΟΛΜΕ επιστρέφει ως απαράδεκτο το σχέδιο
Διαμαντοπούλου για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τονίζοντας ότι αυτή η
κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να νομοθετήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα επηρεάσει
για δεκαετίες την παιδεία στη χώρα μας.

Η συνδικαλιστική ηγεσία των καθηγητών, σε σχετική ανακοίνωσή της, τονίζει ότι το σχέδιο
Διαμαντοπούλου συνιστά έναν ατελείωτο εξεταστικό μαραθώνιο που θα θέσει εκτός
Λυκείου χιλιάδες παιδιά. «Όλες οι τελικές γραπτές εξεταστικές διαδικασίες, και στις τρεις
τάξεις του Λυκείου, μετατρέπονται ουσιαστικά σε πανελλαδικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον
τρόπο οι εξεταστικοί φραγμοί γίνονται ακόμα πιο ισχυροί. Το όλο σύστημα είναι
προσαρμοσμένο κατά κύριο λόγο στη διακηρυγμένη ήδη πρόθεση της κυβέρνησης να
μετακινήσει βίαια ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών από την εκπαίδευση στην κατάρτιση»
τονίζει η ΟΛΜΕ.
Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι «αν υλοποιηθεί μια τέτοια εκπαιδευτική πολιτική, το αποτέλεσμα θα
είναι η αύξηση της μαθητικής διαρροής, καθώς χιλιάδες παιδιά δεν θα τελειώνουν το λύκειο,
η παραπέρα αύξηση της παραπαιδείας και η ακόμη μεγαλύτερη υποταγή του περιεχομένου
σπουδών μόνο στο 'εξεταστικά' χρήσιμο. Η φροντιστηριακή 'λογική' γίνεται πρότυπο για τη
διδακτική πράξη, καθώς η παπαγαλία καταξιώνεται και η γνώση απαξιώνεται».
Στο μεταξύ το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους καθηγητές όλης της χώρας να συμμετάσχουν
μαζικά και μαχητικά στη σημερινή απεργία, ενώ ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
στις 13 Φεβρουαρίου αρχίζει εβδομάδα δράσης και αγώνα στα γυμνάσια και τα λύκεια. Η
συνδικαλιστική ηγεσία των καθηγητών καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της
χώρας να απαιτήσουν άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέσα από ένα πρόγραμμα
αγωνιστικής συνεννόησης, συμπόρευσης και κοινού αγώνα για την ανατροπή αυτής της
αντιλαϊκής πολιτικής.
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Οι καθηγητές θα έχουν προσυγκέντρωση για τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στις
10.30 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος ενώ οι δάσκαλοι την ίδια ώρα στη συμβολή
Μητροπόλεως και Φιλελλήνων.

ΠΗΓΗ: alfavita.gr
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