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Ίλιον, 28 Ιουνίου 2010
ΨΗΦΙΣΜΑ
Σε επιστολή της, με ημερομηνία 21 – 4 – 2010, η Διευθύντρια
Διεύθυνσης Β’ θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, κα Λουκία Μιχαηλίδου,
απευθυνόμενη προς την Υπουργό Παιδείας κα Α. Διαμαντοπούλου, την
Υφυπουργό κα Ε. Χριστοφιλοπούλου, τον Υφυπουργό κ. Πανάρετο, τον
Περιφερειακό Διευθυντή κ. Ι. Κουμέντο και με κοινοποίηση προς τον
Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Σαμαρά και την ΟΛΜΕ,
ζήτησε την κατάργηση όλων των «διαφοροποιημένων», όπως τα
χαρακτηρίζει,
Μουσικών,

δημόσιων

σχολείων

Καλλιτεχνικών,

ΤΑΔ,

και,

συγκεκριμένα,

Πειραματικών,

των

Τμημάτων

Ένταξης καθώς και των Ειδικών, επειδή, όπως ισχυρίζεται,
«αφαιμάζουν το δημόσιο ταμείο, χωρίς να δίνουν και ίσες
ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά μας».
Σε συνάντησή της με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ της Γ’ Αθήνας και
εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών
των θιγομένων σχολείων, η κα Μιχαηλίδου εξέθεσε την άποψή της και
αντιπρότεινε την ανάληψη όλων των ειδικευμένων υπηρεσιών αυτών των
σχολείων από τους Δήμους.
Στην επισήμανση όλων των συμμετεχόντων ότι η πρόταση αυτή
είναι πρακτικά ανέφικτη, αλλά ενδεχομένως και πιο δαπανηρή, χωρίς να
συνοδεύεται και από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη και, κατά
συνέπεια, το μόνο που απομένει είναι η οριστική κατάργηση των
παραπάνω σχολείων, η κα Μιχαηλίδου δεν απάντησε. Ωστόσο, αρνήθηκε
να τροποποιήσει την πρότασή της, ώστε να μη θίγεται άμεσα η
λειτουργία των συγκεκριμένων σχολείων, όπως της προτάθηκε από τους
συμμετέχοντες.

Επίσης,

αρνήθηκε

να

παρευρεθεί

στο

Σχολικό

Συμβούλιο του Μουσικού Γυμνασίου Ιλίου, όπου προσκλήθηκε από το
Σύλλογο Γονέων.

Το Σχολικό Συμβούλιο του Μουσικού Γυμνασίου Ιλίου, που
συγκλήθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 στη βιβλιοθήκη του
σχολείου, μετά από αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και με συμμετοχή όλων των φορέων
σε απαρτία, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
-

ΕΠΕΙΔΗ τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, ΤΑΔ, γυμνάσια
και λύκεια, από την απόφαση της ίδρυσής τους και σε όλα τα
χρόνια της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα, όχι μόνον δεν
καταστρατηγούν την αρχή των ίσων ευκαιριών, αλλά αντιθέτως
προσφέρουν

την

μοναδική,

στο

πλαίσιο

του

δημόσιου

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, ευκαιρία στα παιδιά
όλων των κοινωνικών στρωμάτων να εκπαιδευτούν δωρεάν και με
αποδεδειγμένα

υψηλής

ποιότητας

παροχή

εκπαιδευτικών

υπηρεσιών, εκπαίδευση για την οποία η μόνη άλλη υπαρκτή
εναλλακτική λύση είναι οι ιδιωτικές σχολές (Ωδεία, αθλητικοί
σύλλογοι, εργαστήρια κ.λ.π.)
-

ΕΠΕΙΔΗ η λειτουργία των Ειδικών Σχολείων είναι αναγκαία για
λόγους επιβίωσης για τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες
και η πρόταση για κατάργηση τους –και, μάλιστα, για λόγους
εξοικονόμησης πόρων!– έχει χαρακτήρα κοινωνικά ανήθικο και
απάνθρωπο

-

ΕΠΕΙΔΗ στην περιφέρειά μας, με ιδιαίτερα λαϊκή κοινωνική
σύνθεση, η λειτουργία των παραπάνω σχολείων αναβαθμίζει την
προσφορά ίσων ευκαιριών στα παιδιά της περιοχής

-

ΕΠΕΙΔΗ η εκπαιδευτική, πολιτιστική και μορφωτική προσφορά
των

Μουσικών

Σχολείων

είναι

αποδεδειγμένα

πλούσια

και

ποιοτική όλα τα χρόνια της λειτουργίας τους
-

ΕΠΕΙΔΗ η κατάργηση δημόσιων σχολείων και, κατά συνέπεια,
εκατοντάδων θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών επιδεινώνει την ήδη
καταρρακωμένη εικόνα της Δημόσιας Παιδείας στη χώρα μας,
αλλά και οξύνει την ήδη δραματική ανεργία του κλάδου
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-

ΕΠΕΙΔΗ ο θεσμικός ρόλος της κας Μιχαηλίδου, ως δ/ντριας
Δ/νσης, είναι να στηρίζει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο
των σχολείων της ευθύνης της και όχι το αντίστροφο

-

ΕΠΕΙΔΗ όταν κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή

1) Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
να απαντήσει άμεσα εάν συμμερίζεται τις απόψεις της κας
Μιχαηλίδου

και,

καθήκοντά

της

εάν

όχι,

στη

να

την

απαλλάξει

συγκεκριμένη

θέση

από

τα

ευθύνης,

συμφωνώντας και με το αντίστοιχο αίτημα του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του Μουσικού Γυμνασίου Ιλίου.
2) Ζητούμε από τους αιρετούς του κλάδου να εκφράσουν
αρνητική κρίση για την κα Μιχαηλίδου, σε όλες τις
επόμενες

κρίσεις,

με

αιτιολογία

τη

συγκεκριμένη

πρωτοβουλία της.
3) Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα σε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, το Σεπτέμβριο, έξω από τα γραφεία της
Δ/νσης Β’θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.
4) Ζητούμε από όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών, γονέων και τα
μαθητικά συμβούλια των θιγομένων σχολείων πανελληνίως να
συνυπρογράψουν το ψήφισμά μας.
Η

σχολική

κοινότητα

του

Μουσικού

Γυμνασίου

Ιλίου

πιστεύει ότι η συνεισφορά των προαναφερθέντων δημοσίων
σχολείων είναι αναντικατάστατη για τη Δημόσια Παιδεία της
χώρας μας και θα πρέπει να ενισχυθεί και να ολοκληρωθεί με την
ίδρυση

ενός

τουλάχιστον

αντίστοιχου

σχολείου

σε

κάθε

πρωτεύουσα νομού της χώρας, όπως προβλέπεται και από την
νομοθετική πράξη ίδρυσής τους.
Η

σχολική

κοινότητα

προειδοποιεί

οποιονδήποτε

επιβουλεύεται τη Δωρεάν και Δημόσια Παιδεία της χώρας μας, τη
μόρφωση

των

νέων

και

την

εργασία

των

εκπαιδευτικών

λειτουργών, ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιολογημένη
αγανάκτηση

και

την

αποφασιστική

εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών.
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αντίδραση

όλων

μας,

