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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ 

Σήμερα 18/6/2013 υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. με την Αναπληρώτρια 

Διευθύντρια Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, για θέματα που αφορούσαν στη συνολική λειτουργία των 

σχολικών μονάδων. Η συνάντηση έγινε νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, μετά από 

αίτημα της διεύθυνσης, λόγω έκτακτης συνάντησης της  κ. Μανή με τον Περιφερειακό 

Διευθυντή!  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κ. Μανή ρωτήθηκε για το θέμα των συγχωνεύσεων των 

σχολείων (5
ο
 -47

ο
  και 11

ο
 -36

ο
 ), για το αν γνώριζε την εισήγηση του ΠΥΣΠΕ Γ. Αθήνας, 

καθώς και για το πώς θα αντιμετωπίσει την αλληλουχία προβλημάτων που δημιουργούν οι 

συγχωνεύσεις. Η απάντησή της ήταν ότι αγνοούσε το περιεχόμενο της εισήγησης του 

ΠΥΣΠΕ. Υπογράμμισε δε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνει επιτόπιο έλεγχο για το 

κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συγχώνευσης σε ότι αφορά τους χώρους 

(κτηριακό), παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν της παρέχει το δικαίωμα εκ των υστέρων να 

εκφράσει διαφωνίες ως προς την απόφαση του υπουργείου. Δήλωσε επίσης ότι θα μας 

ενημέρωνε για το χρόνο πραγματοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας.  

Και ενώ η συνάντηση συνεχιζόταν, στα υπό συγχώνευση σχολεία εξελισσόταν περιοδεία- 

φιέστα από το Δήμαρχο Περιστερίου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και τον Περιφερειακό 

Διευθυντή, συνοδευόμενους από τα απαραίτητα για την περίσταση ΜΜΕ.. Στην «παρέα» 

προστέθηκε- καθυστερημένα θα υποθέσουμε- η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ΄ Αθήνας. 

Τόσο η Δημοτική αρχή όσο και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εκπαίδευσης, επέλεξαν (ο 

καθένας για τους δικούς του λόγους) να αποκρύψουν  από τους φορείς της εκπαίδευσης και 

του γονεϊκού κινήματος την προγραμματισμένη επίσκεψη.  

Δεν μας πείθει η εκ των υστέρων «ευαισθησία»  τους για  τις συγχωνεύσεις που προτάθηκαν 

από την κ. Ψαρρά. Δεν μας πείθουν γιατί γνωρίζουμε ότι το μόνο που επιδιώκουν είναι να 

επενδύσουν προσωπικά στην κρίση που οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι δημιούργησαν.  

Ο δήμαρχος βλέπει την ευκαιρία για να προβληθεί ως «σωτήρας». Και η διευθύντρια 

εκπαίδευσης επιδιώκει με την κίνηση αυτή να «σβήσει»  ένα ογκούμενο κύμα δυσαρέσκειας 
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γονιών και εκπαιδευτικών που μπορεί να της δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα το επόμενο 

διάστημα.  

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών θα συνεχίσει δυναμικά τις κινητοποιήσεις για να ακυρωθούν τα 

σχέδια των συγχωνεύσεων των σχολείων.  

Συνεχίζουμε αγωνιστικά στα βήματα που έχουμε προαποφασίσει μέχρι την τελική νίκη. 

Όλοι και όλες αύριο στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10.00 στο Υπουργείο Παιδείας και 

την Πέμπτη 20/6/2013 στις 17.οο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι μαζικοί, δυναμικοί και ανυποχώρητοι αγώνες θα φέρουν 

αποτέλεσμα. 

ΤΟ Δ.Σ. 


