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Σε δηαγσληζκό ππνθξηζίαο έρνπλ αλαγάγεη ην «Γηάινγν» γηα ηελ Παηδεία ην 

Υπνπξγείν, ε ΟΛΜΔ θαη νη ΔΛΜΔ. 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη ζηείιεη ην Γηεπζπληή Δ.Δ. θ. Μνπζηάθα ζε πεξηνδεία 

αλά ηελ Διιάδα. Τελ πξσηαπξηιηά θιήζεθαλ ζηελ Πεξ/θή Γηεύζπλζε Δθπ/ζεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο νη Γηεπζπληέο ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη νη ζρνιηθνί ζύκβνπινη, πξνθεηκέλνπ ν θ. Μνπζηάθαο 

λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ι.Δ.Π. γηα ηελ Τ.Δ.Δ. 

Οη ΔΛΜΔ-Θ κπήθαλ ζην ρώξν θαη δελ επέηξεςαλ λα γίλεη ε ελεκέξσζε, 

θαηαθεξόκελνη ελαληίνλ ηνπ «δηαιόγνπ», ζηνλ νπνίν όκσο ζπκκεηέρεη ε ΟΛΜΔ !! 

Ο θ. Μνπζηάθαο αλαθέξζεθε ζηνπο αγώλεο ηνπ γηα ηνπο «δηαζέζηκνπο» θαη 

ηζρπξίζηεθε όηη ην Υπνπξγείν εθαξκόδεη ηηο ςεθηζκέλεο ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ 

ελνπνίεζε ησλ δύν ηύπσλ Λπθείνπ θαη ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα Σ.Δ.Δ. 

Οη εθπξόζσπνη ησλ ΔΛΜΔ-Θ ηζρπξίζηεθαλ όηη ην Δληαίν Λύθεην είλαη «νξακαηηθό» 

θαη όηη από ηε ζηηγκή πνπ ην Υπνπξγείν εθαξκόδεη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο, απηέο δελ είλαη ζέζεηο 

ηνπ θιάδνπ. 

Δπνκέλσο: 

– ην Τπνπξγείν πινπνηεί ην «όξακα» ηεο ΟΛΜΔ, 

– ε ΟΛΜΔ ζπκκεηέρεη ζην Γηάινγν ρσξίο λα ππάξρεη ιόγνο, αθνύ ην Υπνπξγείν 

πινπνηεί (θαηά δήισζή ηνπ) κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ αηηεκάησλ ηεο, 

– νη ΔΛΜΔ πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ ΟΛΜΔ, ΓΔΝ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηάινγν (ζε απηόλ 

ην ίδην πνπ …ζπκκεηέρεη ε ΟΛΜΔ), 

– Η Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαηαξγείηαη από ηε Β΄βάζκηα Δθπ/ζε ην 

αξγόηεξν ζε βάζνο 5εηίαο θαη εμνβειίδεηαη ζηελ Καηάξηηζε (…«ελνπνηείηαη»). Τν 

Δληαίν Λύθεην γίλεηαη ππνρξεσηηθό γηα όινπο. 

– θαη όια απηά κε ηελ …«απνρή» θαη ηηο …«δηακαξηπξίεο» ησλ ΔΛΜΔ, επεηδή 

απηό ην «όλεηξν» δελ είλαη …«νιόθιεξν» !! 
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Η Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. θαη νη Δ.Λ.Τ.Δ.Δ. έρνπλ απόιπηα μεθάζαξεο ζέζεηο: 

 

ΟΥΙ ζηελ θαηάξγεζε ηεο Γεκόζηαο Β’βάζκηαο Σ.Δ.Δ. 

Πηπρίν ζηα 18 γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ.Δ.Δ. 

 

Η Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. έρεη θαιέζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ Δ.Κ. λα 

δηαηξαλώζνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζρνιείσλ καο (ην αξγόηεξν ζε 

βάζνο 5εηίαο), αμηνπνηώληαο ην δηθαίσκα πνπ έδσζε ν Υπνπξγόο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

δηαηππώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ΘΔΜΙΚΑ, κέζα από ηνπο πιιόγνπο Γηδαζθόλησλ (βι. 

http://www.oltee.gr/?p=5804) ή ζε ΟΜΑΓΔΣ, ή θαη ΑΤΟΜΙΚΑ. 

Όζνη ππνθξηηηθά θαινύλ ζε απνρή, είλαη απηνί πνπ έρνπλ ζπκθέξνλ λα ΜΗΝ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΙ ε αληίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζρνιείσλ καο. 

 

Σν δηθό ηνπο «όξακα» είλαη ν δηθόο καο «εθηάιηεο»! 

 

Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 
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