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Μήνυµα προς κάθε κατεύθυνση έστειλαν το Σάββατο 16 Απριλίου, µέσα από τον "δικό τους χώρο" του 3ου 

∆ηµοτικού σχολείου Περιστερίου, µαθητές και γονείς παίζοντας και ζωγραφίζοντας. 

Ο ευρύχωρος, λαµπερός και ολοκάθαρος προαύλιος χώρος του σχολείου, πληµµύρισε από µαθητές που 

προσπάθησαν µε πρωτότυπο τρόπο να δηλώσουν σε όσους σχεδιάζουν ανατροπές στη µόρφωσή τους και στο 

µέλλον τους, ότι µπροστά στα "όπλα" της εξουσίας, θα παρατάξουν τα δικά τους παιδικά όπλα: την ζωγραφική 

και το παιχνίδι! 

Έτσι κι έγινε. Μικροί και µεγάλοι µαθητές πήραν στα χέρια τους χρώµατα και µαρκαδόρους και µε ζήλο 

"στρώθηκαν" στη δουλειά. Ζωγράφισαν τοπία µε φως και ήλιο, έγραψαν συνθήµατα: "Όχι στις συγχωνεύσεις 

των σχολείων", "δεν θα φύγουµε από το σχολείο µας", ενώ οι γονείς και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων βοήθησαν στην οµαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των παιδιών τους. 

Στη συνέχεια άνοιξε το "πανηγύρι" µε τα παιχνίδια: τσουβαλοδροµίες, αυγουλοδροµίες και µπαλονοδροµίες. 

Τα παιδιά διασκέδασαν µε την ψυχή τους. 

Ενώ τα παιχνίδια των µικρών µαθητών βρίσκονταν σε εξέλιξη ο "Ελεύθερος ∆ΙΑΛΟΓΟΣ", συνοµίλησε µε τον 

πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων κ. Ιωσήφ Ματάνι και την Γενική Γραµµατέα κ. Μαρία Στρούπα, για τις 

κινήσεις που έχουν κάνει και θα κάνουν, προκειµένου το 3ο ∆ηµοτικό σχολείο Περιστερίου να συνεχίσει το 

έργο του, έτσι όπως ακριβώς κάνει επί δεκαετίες. 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΤΑΝΙ: "Το σχολείο είναι 'δω και δουλεύει σε αυτό το χώρο από το 1936. Έχει εξυπηρετήσει όλη 

αυτή τη γειτονιά. Έχουµε γενιές που έχουν τελειώσει εδώ. Επιστήµονες και ανθρώπους µε όλα τα επίπεδα. Και 

 

 



µέχρι σήµερα είναι ένα ζωντανό σχολείο που είναι όλο γεµάτο. ∆εν υπήρξε ποτέ να λείψουν παιδιά. Ίσα-ίσα 

κάθε χρόνο περισσεύουν παιδιά πάνω από την δυνατότητα να δεχθεί και αναγκάζεται να σταµατάει τις 

εγγραφές. Γι' αυτό πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το σχολείο να µην υπάρχει. 

"Ελεύθερος ∆ΙΑΛΟΓΟΣ": Με το Υπουργείο Παιδείας επικοινωνήσατε; Τί σας είπαν; 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΝΤΑΝΙ: Το Υπουργείο Παιδείας µέχρι τώρα αρνήθηκε να µιλήσει µαζί µας δυστυχώς. Ενώ 

πήγαµε εκεί Επιτροπή, µας "γύρισε την πλάτη". ∆εν βγήκε καν να µας µιλήσει... Επικοινωνήσαµε µε την 

Περιφέρεια σαν Σύλλογος Γονέων για να ζητήσουµε µια συνάντηση εκεί και να συζητήσουµε. Να µας 

εξηγήσουν δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια, µήπως έχουν και λάθος πληροφόρηση για το συγκεκριµένο σχολείο, 

γιατί ξέρετε µερικές φορές υπάρχουν και σκοπιµότητες... ∆εν ξέρουµε τι έχει µεταφερθεί στο υπουργείο και 

απορούµε, γιατί δεν µας δέχονται... Ο κ. Κουµέντος είπε: "∆εν δέχοµαι Συλλόγους Γονέων" και µας παρέπεµψε 

σε ένα Γραµµατέα τον κ. Αναστασόπουλο, ο οποίος µας ενηµέρωσε ξεχωριστά, τηλεφωνικά όµως, τα ίδια 

πράγµατα, ότι δεν υπάρχει λόγος να συναντηθούµε, γιατί ήδη έχει παρθεί η απόφαση το σχολείο αυτό "να 

γκρεµισθεί"... 

"Ελεύθερος ∆ΙΑΛΟΓΟΣ": Να γκρεµισθεί; 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΤΑΝΙ: Ναι, αυτή την πληροφορία µας έδωσαν από την Περιφέρεια. Εµείς αµέσως την 

ανακοινώσαµε. Πήγαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ζητήσαµε τον λόγο από τον ∆ήµαρχο κ. 

Παχατουρίδη, ο οποίος κατηγορηµατικά αρνήθηκε αυτό το πράγµα λέγοντας ότι το Σχολείο ανήκει στο ∆ήµο 

και δεν µπορεί η Περιφέρεια να πάρει τέτοια απόφαση να γκρεµιστεί. Οπότε δεσµεύτηκε µπροστά σε όλους ότι 

το σχολείο δεν θα γκρεµιστεί.

Ζητήσαµε επίσης την δέσµευση ότι θα παραµείνει σχολείο και θα εξυπηρετεί αυτή την περιοχή που εξυπηρετεί. 

Εκεί... "κόλλησε". 

∆εν πήρε απόφαση και δυστυχώς δεν πάρθηκε απόφαση απ' όλη την συνέλευση. Ούτε κατά, ούτε υπέρ. 

∆ηλαδή σιώπησαν όλο το θέµα εκεί. Από τις παρατάξεις κανένας δεν επέµεινε. Κάποιοι προσπάθησαν να 

περάσουν µια απόφαση να γίνουν κινητοποιήσεις, που πάλι µια τέτοια απόφαση δεν πέρασε. 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΠΑ: Το σχολείο υποδοχής θα είναι το 23ο ∆ηµοτικό. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι 

εµείς δεν αγωνιζόµαστε µόνο για το δικό µας το σχολείο. Απλά τυχαίνει στο συγκεκριµένο σχολείο να υπάρχει 

µια καλύτερη επικοινωνία µεταξύ Γονέων και ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έτσι πιο µαζικά να βγαίνουµε 

παραέξω για το ζήτηµα το ειδικό που είναι το δικό µας το σχολείο.

Απο 'κει κι έπειτα σαν σχολείο και σαν γονείς είµαστε ενάντια σε όλες αυτές τις αντιδραστικές και αντιλαϊκές 

συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων. Το 23ο είναι το σχολείο υποδοχέας, το οποίο αυτή τη στιγµή αριθµεί 86 

µαθητές. Σε µια σύσκεψη µαζικών φορέων που κάναµε, όπου ήρθε ο κ. Παχατουρίδης και ο κ. Αρβανίτης µας 

είπαν τα εξής: 

"Επειδή το 23ο σχολείο, αυτή ήταν άποψη του κ. Κουµέντου µας δήλωσαν, έχει µια τάξη µε 6 παιδιά γιατί να 

υπάρχει και να λειτουργεί ως 23ο; ας πάµε και το 3ο, ή οποιοδήποτε άλλο, να γίνει πιο ζωντανό και να µπορεί 

να σταθεί σαν σχολική µονάδα και σαν νέο σχολείο. Λοιπόν αν τα παιδιά του 3ου που είναι 133 µεταφερθούν 

στο 23ο, όπως θα γίνει σε πολλά σχολεία αντίστοιχα αυτό που θα πω, αλλά παίρνω συγκεκριµένα αυτό το 

παράδειγµα το δικό µας, µιλάµε για έναν αριθµό 200 παιδιών µέσο όρο. Καταργείται η αίθουσα πολλαπλών 

δραστηριοτήτων που έχουν, γιατί θα γίνει τάξη. Η τάξη ένταξης που έχει το 23ο, η οποία είναι πολύ σπουδαία 

και σηµαντική και µοναδική στην περιοχή, µένει µετέωρη και φεύγει κατά πάσα πιθανότητα. Η αίθουσα που 

έχουν για να σιτίζονται τα παιδιά στα πλαίσια του ολοήµερου καταργείται επίσης, οπότε η κ. ∆ιαµαντοπούλου 

για ποιο νέο σχολείο µιλάει; ∆εν υπάρχει λοιπόν το νέο σχολείο έτσι όπως µας το πλασάρουν αυτή τη στιγµή. 

Αυτό που εµείς ξέρουµε είναι ότι: Οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις συνδέονται µε ένα σωρό άλλα ζητήµατα που 

θα βρούµε µπροστά µας και τα παιδιά µας που είναι η αυριανή εργατική τάξη, και µεις οι ίδιοι που είµαστε 

εργαζόµενοι και δηλώνουµε όχι, απλά όχι. Θέλουµε να µείνουµε στα σχολεία µας µε µια ∆ηµόσια δωρεάν 

Παιδεία, µε προϋποθέσεις πραγµατικής όµως εκπαίδευσης. Κόβουνε τα πάντα αυτή τη στιγµή. 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΤΑΝΙ: Όταν λένε το 23ο να γίνει 10θέσιο, σηµαίνει ότι οι τάξεις θα έχουν γύρω στα 200 παιδιά, 

όπως σας είπαµε. Σε ένα Τοπογραφικό σχέδιο των δύο σχολείων που έχουµε κάνει σύµφωνα µε τους 

υπολογισµούς µας, όταν βγαίνουν τα παιδιά έξω στην αυλή, ο χώρος που θα αναλογεί στο καθένα να παίξει ή 

να κινηθεί θα είναι λιγότερο από 3 τ. µέτρα. Για µένα αυτό είναι κοινωνικό έγκληµα. Βάζεις µικρά παιδιά της 



Α' µέχρι της ΣΤ' τάξης σε τέτοιο στρίµωγµα; Και µετά µιλάµε για νευρικότητα, για εγκληµατικότητα και για 

βιαιότητα... στην κοινωνία που θέλει η κ. ∆ιαµαντοπούλου να αντιµετωπίσει. ∆εν στέκεται πουθενά αυτό το 

επιχείρηµα που µας πουλάει. 

Πρέπει να µας εξηγήσει τι είναι αυτά τα κριτήρια και που θα µας πάει, που θα πάνε τα παιδιά µας... 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΠΑ: ...Το πού θα µας πάει, µας το είπε ο κ. Αναστόπουλος, όταν µας είπε ξεχωριστά στην 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µαζί του, ότι το σχολείο θα γκρεµισθεί. 

Τον ρωτήσαµε λοιπόν εύλογα: Τα παιδιά που δεν χωράνε πού θα πάνε; 

"Θα µοιραστούν από δω κι από κει..." Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική τους. Κι αυτό είναι το νέο τους σχολείο κι 

έτσι αντιµετωπίζουν αυτή τη στιγµή κι εµάς τους εργαζόµενους και τα παιδιά. Όποια παιδιά δεν χωρά το 

σχολείο, θα µοιραστούν". 

Εµείς θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε. ∆ηλώνουµε ανυπακοή σε αυτό που έρχεται όχι µόνο σε µας, αλλά 

ειδικότερα για εµάς µια που είµαστε εδώ και µιλάµε. ∆εν θα υπακούσουµε σε αυτό. Και επειδή στην αρχή 

µιλήσατε για "παλιό" σχολείο να τονίσουµε το εξής: ∆εν είναι ένα παλιό σχολείο όσον αφορά το κτίσµα του. 

"Ελεύθερος ∆ΙΑΛΟΓΟΣ": ..."Παλιό" µε την έννοια του παλαιού. 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΠΑ: Ακριβώς! Είναι ένα παλαιό σχολείο µε ιστορικότητα, το οποίο θα έχει και συνέχεια 

µέσα στο χρόνο και γι αυτό εµείς παλεύουµε και αγωνιζόµαστε τώρα. ∆εν δεχόµαστε ότι είναι ένα παλιό κτίριο 

που θα γκρεµισθεί, γιατί ποτέ κανείς µε επίσηµα τουλάχιστον έγγραφα δεν έχει δηλώσει στο Σύλλογό µας, ότι 

αυτό το σχολείο είναι ακατάλληλο. 

Έχουν γίνει άπειρες προσπάθειες από το 1994 για προσθήκη αίθουσας πολλαπλών δραστηριοτήτων, να φύγουν 

οι τουαλέτες απ' έξω και να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά, να υπάρξουν µεταποιήσεις. 

Γι' αυτό εµείς λέµε: Σύγχρονο 3ο ∆ηµοτικό σχολείο στον ίδιο χώρο. 

ΙΩΣΗΦ ΜΑΤΑΝΙ: Εµείς δεν λέµε να το κρατήσουµε µε το ζόρι αν µας πουν ότι έχει πρόβληµα σαν κτίριο. 

Αλλά δεν υπάρχει τέτοια µελέτη. Έχουν περάσει τόσοι σεισµοί και δεν έχει σηµειωθεί ούτε η παραµικρή 

ρωγµή. 

∆εν χάνουµε τις ελπίδες µας και θα συνεχίσουµε τους αγώνες. Το σχολείο πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί 

και να υπάρχει. 

Χρ. Αν. 
  

 


