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Το ψέμα στην περίπτωση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει κοντά πόδια αλλά
αποδείχθηκε πως έχει μεγάλο μπόι και σίγουρα πολύ μακριά ποδάρια.
Με περίσσιο θράσος, θέλοντας να αντικρούσει την αναλγησία που της χρεώνουν, για
το κλείσιμο των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, δήλωσε μεταξύ πολλών αθλιοτήτων πως πίσω από
τους αριθμούς βλέπει ανθρώπους.
Βλέπει πίσω από τον αριθμό 38, των μαθητών των καταργημένων ειδικοτήτων των
ΕΠΑΛ της Μαγνησίας, να αντιστοιχούν δεκαεφτάχρονοι που τους εξαναγκάζει να αλλάξουν
σχολείο, ειδικότητα, πόλη , δουλειά ή να εγκαταλείψουν τις σπουδές. Βλέπει νέους
ανθρώπους που τους καταστρέφει το μέλλον. Βλέπει γονείς και εκπαιδευτικούς σε
απόγνωση.
Δεν κάνουμε λάθος και βεβαίως δεν υπερβάλουμε όταν λέμε πως τους μόνους
ανθρώπους που βλέπει πίσω από τους αριθμούς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, είναι οι
άνθρωποι του ΟΟΣΑ που περιοδεύουν με την άδειά της στα σχολεία όλης της χώρας. Είναι οι
άνθρωποι του ΣΕΒ για χατίρι των οποίων χτίζουν μεθοδικά το σχολείο της αγοράς. Είναι οι
άνθρωποι της Ε.Ε. την πολιτική της οποίας εφαρμόζουν απαρέγκλιτα.
Η αναλγησία πιάνει ταβάνι στην περίπτωση των ΕΠΑΛ όπου σύμφωνα με όσα έχουν
γίνει γνωστά, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οριστικοποιείται η κατάργηση των
εκατοντάδων τομέων και ειδικοτήτων σ’ όλη τη χώρα. Στη Μαγνησία όπως είναι γνωστό
καταργούνται έξι ειδικότητες. Συγκεκριμένα στο:
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Εξαναγκάζουν έτσι τριάντα οχτώ μαθητές να αλλάξουν ειδικότητα, ή να επιλέξουν άλλο
σχολείο που μπορεί να βρίσκεται και σαράντα χιλιόμετρα μακρύτερα, ή ακόμα να

εγκαταλείψουν το σχολείο ή τη δουλειά τους στην περίπτωση του εσπερινού 4ου ΕΠΑΛ Ν.
Ιωνίας.
Αυτές οι καταργήσεις πρέπει να αθροιστούν σε εκείνες των δύο προηγούμενων χρόνων
(6 στο σχολικό έτος 2015-16 και άλλες 13 το 2016-17) με πολλές δεκάδες μαθητές να
ανοίγουν το δρόμο της βίαιης αλλαγής της προτίμησής τους.
Μετά την καρατόμηση των ΕΠΑΛ ήρθε η σειρά των Λυκείων. Χιλιάδες ολιγομελή
τμήματα των ομάδων προσανατολισμού (Ο.Π.), η έγκριση των οποίων εκκρεμεί στο
υπουργείο, περιμένουν τη σειρά τους και συνάμα η αγωνία των χιλιάδων μαθητών βρίσκεται
στο κόκκινο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη Β΄ ξένη γλώσσα σε γυμνάσια και λύκεια και
όλα αυτά στο όνομα του «εξορθολογισμού» και της δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο
όνομα μιας πολιτικής που βλέπει την εκπαίδευση σαν εμπόρευμα και τα μορφωτικά
δικαιώματα της νεολαίας σαν εμπόδιο για την εφαρμογή της.
Η περίπτωση της Μαγνησίας όπου εκκρεμούν για έγκριση από το υπουργείο 48
τμήματα Ο.Π., στα Λύκεια, είναι χαρακτηριστική. Με τους 387 μαθητές των τμημάτων
αυτών, να αγωνιούν για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που κάποια από αυτά δεν θα
εγκριθούν. Η αγωνία επίσης είναι μεγάλη και για τους εκπαιδευτικούς που θα βρεθούν να
πλεονάζουν.
Γίνεται πλέον σαφές, επειδή οι μνημονιακές πολιτικές της δημοσιονομικής
προσαρμογής θα μπαίνουν πάντα και εξ ορισμού πάνω από τα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Είναι καθήκον μας, μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικοί μαζί με το ταξικά σωματεία να οργανώσουν την πάλη τους και να
διεκδικήσουν το σχολείο των σύγχρονων αναγκών. Το σχολείο που θα ανοίγει διάπλατα τους
ορίζοντες της γνώσης, θα μορφώνει πολύπλευρα και θα ετοιμάζει τη νεολαία για τη μάχη της
διεκδίκησης της ζωής που της αξίζει.
Και αυτό το σχολείο δεν είναι άλλο από το ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

