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Προς την υπουργό Παιδείας
Θέμα: Υποβάθμιση αντί για αναδιοργάνωση, ακόμα μια φορά. Τώρα στο στόχαστρο του
υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία της πυρόπληκτης Βόρειας Εύβοιας.
Τον Αύγουστο του 2021 η Βόρεια Εύβοια κάηκε από τη φονική πυρκαγιά και χιλιάδες
άνθρωποι είδαν τη ζωή τους να βυθίζεται στην τέφρα από τη μια μέρα στην άλλη. Από την
επόμενη μέρα της καταστροφής ξεκίνησε η προσπάθεια ανασυγκρότησης, με την πολιτεία
να εξαγγέλλει μέτρα που έχουν σκοπό να ανακουφίσουν τους κατοίκους και να
αναμορφώσουν την περιοχή.
Ωστόσο, οι καλές προθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έχουν αποδειχθεί με πράξεις.
Αντιθέτως, σε μια πολύπαθη και ιστορική περιοχή γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης αντί
για την υπεσχημένη «ανασυγκρότηση».
Όπως μαθαίνουμε από δημοσιεύματα του διαδικτύου, το υπουργείο Παιδείας προτίθεται
να υποβαθμίσει τα σχολεία της Εύβοιας, με συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων.
Ένα από αυτά τα σχολεία είναι το Δημοτικό Σχολείο Ωρεών Ευβοίας, που διατηρεί εδώ και
καιρό μια ευρεία οικολογική δράση και ταυτότητα, βραβευμένο διεθνώς με την "πράσινη
σημαία", αναγνωρισμένο ως «οικολογικό σχολείο». Πρόκειται για ένα πρότυπο δημόσιο
Εκπαιδευτικό Ιδρυμα που έχει προβάλει επάξια τη χώρα μας στο εξωτερικό και έχει
διακριθεί μέσα από τη σκληρή δουλειά μαθητών και εκπαιδευτικών. Το υπουργείο
Παιδείας ωστόσο «επιβραβεύει» την οικολογική αριστεία του σχολείου υποβαθμίζοντάς το
από εξαθέσιο σε τετραθέσιο.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ωρεών Ευβοίας καταγγέλλει: Η
πολιτεία λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός σύγχρονου δημοτικού
σχολείου που εμπνέει, δρα και παράγει πλούσιο έργο. Οι δράσεις όλων μας, των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων και των απλών εθελοντών κατοίκων προσπαθούν να
φέρουν το σχολείο ψηλά». Ενώ το κράτος τους υπονομεύει.
Λαμβάνοντας υποψη τα παραπάνω,

Ερωτάται η υπουργός:





Πώς αντιλαμβάνεστε την αναβάθμιση των σχολείων της πυρόπληκτης Εύβοιας;
Γιατί περιφρονείτε την παραδειγματική απόδοση ενός πρότυπου δημόσιου σχολείου,
αντί να την αναδεικνύετε ως καλή πρακτική άξια προς μίμηση;
Θεωρείτε ότι η αριστεία μπορεί να συντελείται μόνο σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

