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Όχι στην υποβάθµιση – διάλυση του 3ου Δ.Σχ. Αγ.Ι.Ρέντη
Καταγγέλλουµε και καταδικάζουµε την προσπάθεια του Δ/ντη Εκπαίδευσης Πειραιά
να υποβαθµίσει λειτουργικά το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αγ.Ι.Ρέντη (από 6/θέσιο σε 4/θέσιο) µε
σκοπό να οδηγήσει το σχολείο σε διάλυση και να εξοικονοµήσει δασκάλους για να
καλύψει τα κενά στον Πειραιά. Η προσπάθειά του αυτή είναι πλήρως αντιπαιδαγωγική
και γυρίζει την εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω, στα ολιγοθέσια σχολεία, καθώς θα συµβεί
το εξωφρενικό και πρωτοφανές να λειτουργήσει 4/θέσιο σχολείο στην ευρύτερη περιοχή
του Πειραιά!
Ο ισχυρισµός ότι η λειτουργία του σχολείου δεν συνάδει µε το νόµο που προβλέπει τη
λειτουργία 4/θέσιου από 46-100 µαθητές, µε δεδοµένο ότι οι µαθητές δεν ξεπερνούν τους
100, είναι έωλος, διότι είναι άλλο πράγµα η οργανικότητα του σχολείου, η οποία
πράγµατι καθορίζεται από το νόµο που επικαλείται η διοίκηση, και άλλο η
λειτουργικότητά του, η οποία µπορεί να διαφοροποιείται για διάφορους ειδικούς λόγους
(παιδαγωγικούς, κοινωνικούς κ.λπ.). Το συγκεκριµένο σχολείο βρίσκεται σε µια
υποβαθµισµένη, αποµονωµένη και ιδιαίτερα αποµακρυσµένη περιοχή του δήµου ΝίκαιαςΡέντη (οικισµός της Αγίας Άννας), µε την εθνική οδό να παρεµβάλλεται και να την χωρίζει
από τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής, πράγµα που κάνει επικίνδυνη έως αδύνατη τη
µετακίνηση των µαθητών. Επειδή ακριβώς είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίζει πάνω
απ’ όλα ισότιµη εκπαίδευση στους µαθητές, ακόµα και σ’ αυτούς που ζουν σε
αποµονωµένες περιοχές και µε µεγάλες αποστάσεις, είναι απαραίτητη όχι µόνο η ύπαρξη
και λειτουργία του σχολείου ως 6/θέσιου, όπως δηλαδή λειτουργούσε νόµιµα έως
σήµερα, αλλά και η µε οποιοδήποτε τρόπο στήριξή του. Η ύπαρξη µάλιστα του σχολείου
αποτελεί όρο και για τη µη περεταίρω υποβάθµιση της περιοχής.
Με τη λειτουργική αυτή υποβάθµιση του 3ου δηµοτικού, ο Δ/ντης Εκπαίδευσης
εξαναγκάζει τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, µε δική τους ευθύνη και
κόστος να τα µεταφέρουν σε άλλα σχολεία της περιοχής, έτσι ώστε στο τέλος να ρίξει
στους ίδιους τους γονείς την ευθύνη για την αποδυνάµωση και άρα κατάργηση της
σχολικής µονάδας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη συνάντηση του Διοικητικού
Συµβουλίου µε τον Δ/ντη Εκπαίδευσης (2/9), ο ίδιος δήλωσε ευθαρσώς ότι θα επιτρέψει σε
όσους γονείς επιθυµούν να κάνουν µετεγγραφές στα «γειτονικά» σχολεία (και ιδιαίτερα στο
1ο Δ.Σ. Αγ.Ι.Ρέντη), δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο πληθωρικά τµήµατα και κάνοντας
«λάστιχο» ακόµα και τα όρια των σχολείων!
Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η επίκληση της νοµιµότητας γίνεται κατά το δοκούν και όποτε
βολεύει τον καθένα προκειµένου να εφαρµοστεί η κυβερνητική µνηµονιακή πολιτική των

δραστικών περικοπών, του φθηνού σχολείου, της κατάργησης του σχολείου της γειτονιάς,
της δηµιουργίας πληθωρικών τµηµάτων και της απαξίωσης της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Όχι στην υποβάθµιση του 3ου Δηµοτικού Σχολείου Αγ.Ι.Ρέντη
Τα µορφωτικά δικαιώµατα πρέπει να είναι ίσα για όλα τα παιδιά
 Καλούµε το Δ/ντη Εκπαίδευσης Πειραιά να δείξει την πρέπουσα ευαισθησία και να µην
προχωρήσει στη λειτουργική υποβάθµιση του 3ου Δηµοτικού Σχολείου Αγ.Ι.Ρεντη.
 Καλούµε τους Δ/ντές των δηµοτικών σχολείων της περιοχής του Ρέντη να µην
υπακούσουν σε προφορικές εντολές από τη Διοίκηση για παράνοµες µετεγγραφές µαθητών.
Σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν άµεσα το ΔΣ.
Μόνιµοι µαζικοί διορισµοί για να καλυφθούν τα κενά
Στήριξη της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας

Προχωράµε σε κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουµε το αυτονόητο.
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