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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γ. Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. 

 

 

 

 

Συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 14 Απρίλη 2021, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 

με τον Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπα, παρουσία του Κ. Ιωαννίδη, μέλους 

της ΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Παιδείας και του  Σπ. Μαρίνη, μέλους του Τμήματος 

Παιδείας. 

 

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν από πλευράς ΟΛΜΕ θέματα σχετικά με την ασφαλή 

λειτουργία των σχολείων και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων γι’ αυτό. Επισημάνθηκε το 

γεγονός ότι σημαντικές προτάσεις της ΟΛΜΕ, όπως τα ολιγομελή τμήματα και η τήρηση 

των αποστάσεων, τα συνεχή και επαναλαμβανόμενα tests με ευθύνη του ΕΟΔΥ μέσα στις 

σχολικές μονάδες, η προτεραιότητα των εκπαιδευτικών στους εμβολιασμούς, η ενίσχυση 

των σχολικών επιτροπών κ.α.,  δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται με μεγάλη καθυστέρηση 

και αποσπασματικά – εμβολιασμοί εκπαιδευτικών, αμφισβητήσιμης εγκυρότητας ή 

λειτουργικότητας self tests κλπ. 

Επισημάνθηκαν επίσης οι επιπτώσεις στους μαθητές λόγω των πολύμηνων 

lockdowns και η διεύρυνση των ανισοτήτων και των προβλημάτων στη μόρφωση εξ αιτίας 

της  τηλεκπαίδευσης. Η ΟΛΜΕ πρότεινε τη μη πραγματοποίηση, φέτος, των γραπτών 

προαγωγικών–απολυτηρίων εξετάσεων, τη μη εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων και της 

ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία προφανώς θα 

οδηγήσει στον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από τα ΑΕΙ, .  

Θίχτηκαν επίσης ζητήματα όπως οι μειωμένες δαπάνες για την Παιδεία, η 

αναγκαιότητα κάλυψης των κενών με διορισμούς εκπαιδευτικών, η επέμβαση του ΥΠΑΙΘ 

στην εκλογή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η εξίσωση πτυχίων Κολλεγίων και ΑΕΙ, η 

προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, οι κατηγοριοποιήσεις και η υποβάθμιση 

σχολικών μονάδων, η χρήση της αξιολόγησης ως εργαλείου για τους παραπάνω σκοπούς, 

καθώς και η ισχυρή βούληση της ΟΛΜΕ να συνεχίσει τους αγώνες και τις παρεμβάσεις της 

μαζί με ένα ισχυρό εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα για αποτροπή των αρνητικών 

εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης συνολικά.   

Ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από τη μεριά του αναγνώρισε τη 

μεγάλη προσπάθεια της ΟΛΜΕ και του κινήματος, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, τόνισε την 

αναγκαιότητα συνέχισης των αγώνων και τη δεδομένη συμπαράσταση του ΚΚΕ, ενώ 

παράλληλα εξέφρασε την συμφωνία του στις αναφορές και εκτιμήσεις της ΟΛΜΕ σε όλα 

τα ζητήματα που έθεσε η Ομοσπονδία.  

Εξέφρασε τέλος την αλληλεγγύη του στον αγώνα των μαθητών, των γονιών τους, 

των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια και να γίνονται συχνά 

επαναλαμβανόμενα τεστ από τον ΕΟΔΥ, να υπάρξει άμεση αραίωση των τμημάτων, να 

αποκτήσουν προτεραιότητα οι εμβολιασμοί στους εκπαιδευτικούς, να καταργηθεί εδώ και 

τώρα η Τράπεζα Θεμάτων, να μην γίνουν φέτος οι προαγωγικές εξετάσεις στα γυμνάσια και 
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τα λύκεια και οπωσδήποτε, για φέτος, να μην ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα 

Πανεπιστήμια. 

 

 

 

 

 

 


