
Καταγγελία του ΠΑΜΕ Εκπ/κών Περιστερίου για την 
Διευθύντρια Εκπ/σης Γ’ Αθήνας 

 

Προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Διεύθυνσης της Γ’ Αθήνας   

Προς όλα τα σωματεία της περιοχής και προς κάθε τίμιο συνδικαλιστή 

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 02/11/2012 μαζικότατη και δυναμική 

παράσταση διαμαρτυρίας γονιών και εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. 

Αυτή έγινε έπειτα από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών 

Συμβουλίων με αφορμή κύρια την προοπτική συγχωνεύσεων, καταργήσεων και 

υποβιβασμών σχολικών μονάδων αλλά και τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά που 

υπάρχουν σε όλα τα σχολεία του Περιστερίου. Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης παρότι 

είχε ενημερωθεί έγκαιρα για τη συγκεκριμένη αγωνιστική πρωτοβουλία, δεν 

παρευρισκόταν στο γραφείο της. Η ανυποχώρητη στάση διαμαρτυρόμενων γονιών 

και εκπαιδευτικών ότι δε θα αποχωρήσουν από τα γραφεία της Διεύθυνσης αν δεν 

προσέλθει η ίδια, έφερε αποτελέσματα.  Μετά από περίπου δύο ώρες αναμονής 

έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση, όπου οι παρεμβάσεις που έγιναν 

αποκάλυψαν το συνολικό πολιτικό σχέδιο εξόντωσης της όποιας δημόσιας και 

δωρεάν εκπαίδευσης έχει απομείνει και υπογράμμισαν ότι οι καταργήσεις σχολικών 

μονάδων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα εναντίον του δημόσιου σχολείου 

(υποχρηματοδότηση, μηδενικοί διορισμοί κ.λ.π.) αποτελούν συμβόλαιο θανάτου 

για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και στα οποία είναι συμμέτοχη, 

συνηγορεί και προτείνει και η ίδια η διεύθυνση. Απαίτησαν από τη Διευθύντρια 

Εκπαίδευσης να αποσύρει την πρότασή της και να τοποθετηθεί συγκεκριμένα στο 

ζήτημα της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών. Επιδόθηκαν από εκπροσώπους 

Διοικητικών Συμβουλίων Γονέων, ψηφίσματα των γενικών τους συνελεύσεων που 

αφορούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία τους  και αποφάσεις 

αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουν πάρει (αποχή, κατάληψη) μπροστά στη 

διαμορφωμένη κατάσταση. 

H Διευθύντρια Εκπαίδευσης για ακόμη μία φορά με κυνικό τρόπο όχι μόνο στήριξε 

τις αντιεκπαιδευτικές της επιλογές αλλά και προχώρησε σε απειλές προς τον 

Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου “Έλλη Αλεξίου” και 

στελέχους του ΠΑΜΕ, Κώστα Παπλωματά, καταλογίζοντας  ευθύνες στον ίδιο και 

στο σύλλογο για την οργάνωση των κινητοποιήσεων των γονέων. Ανάλογη στάση 

είχε κρατήσει και στην παράσταση διαμαρτυρίας  του συλλόγου και των γονιών του 

5ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου στις 30/10/2012. Η στάση της είναι συνέχεια του 

κλίματος τρομοκρατίας, που καλλιεργούν οι πολιτικοί της προϊστάμενοι, σε 

αντίστοιχες κινητοποιήσεις συλλόγων εκπαιδευτικών στην περιφέρεια. Γίνεται σε 

μια περίοδο που απαιτεί συνδικάτα με ηγέτες αποφασισμένους να υπερασπιστούν 

την εργατική τάξη από την άγρια εκμετάλλευση των καπιταλιστικής εργοδοσίας και 

του κράτους. Δεν είναι η προσωπική επίθεση στο στέλεχος του ΠΑΜΕ  είναι το 



κλίμα τρομοκρατίας που φιλοδοξούν να περάσουν σε όλη την κοινωνική ζωή και 

στην εκπαίδευση. Είναι βούτυρο στο ψωμί όσων επιδιώκουν να απαλλαγούν από 

κάθε οργανωμένη αντίσταση και πάλη ενάντιά τους και δεν πρόκειται να περάσει.  

Χρειαζόμαστε συνδικάτα, τη συλλογική μορφή της εργατικής τάξης απέναντι στο 

κεφάλαιο, μαζικά, ζωντανά, μαχητικά, δημοκρατικά, ταξικά προσανατολισμένα, που 

θα διασφαλίζουν την συμμετοχή των εργαζομένων στην λειτουργία τους, που θα 

ενισχύουν τις συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις, που θα ενισχύουν την 

εργατική πρωτοβουλία. Με ηγέτες με κύρος και υψηλό αγωνιστικό ήθος, που θα 

μπορούν να βάζουν στη μάχη όλο και περισσότερες δυνάμεις.  

 

 Μετά και από αυτές τις εξελίξεις συνεχίζουμε πιο δυναμικά με οργανωμένο αγώνα, 

ξέροντας ότι έχουμε το δίκιο, ότι έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε και να 

ανατρέψουμε αυτά τα σχέδια.  

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. 

 

 

Περιστέρι, 05 Νοεμβρίου 2012 

 


