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Οι συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων και τμημάτων έχουν ήδη προκαλέσει πολλές 

αντιδράσεις σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Σε μια περίοδο που η διάλυση της 

δημόσιας εκπαίδευσης με την υποχρηματοδότηση και τις περικοπές σε προσλήψεις είναι ο 

κανόνας, το υπουργείο Παιδείας και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα κενά στα σχολεία της περιοχής με 

συγχωνεύσεις τμημάτων στη μέση της χρονιάς και με υποχρεωτικές, αυθαίρετες και 

αυταρχικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα οι 

αντίστοιχες προτάσεις για τα 3ο  και 5ο Δημοτικά σχολεία Περιστερίου, 5ο και 16ο Αιγάλεω και 

το 5ο Αγίας Βαρβάρας.  Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών γνωρίζοντας ότι η επίθεση και ο ταξικός 

πόλεμος λόγω της κρίσης δεν σταματά αλλά εντείνεται διαρκώς και ότι πλευρά του είναι αυτό 

που ζούμε σήμερα στην εκπαίδευση, συνεχίζει να καλεί τους συναδέλφους σε μαζική δράση, 

ανυπακοή και οργάνωση του αγώνα για να διασφαλίσουμε τον δημόσιο-ενιαίο χαρακτήρα  

της εκπαίδευσης όχι απλά υπερασπιζόμενοι το σημερινό σχολείο αλλά διεκδικώντας το 

σχολείο των σύγχρονων λαϊκών  αναγκών. Παράλληλα  και σε κάθε ευκαιρία έχει επισημανθεί 

ότι στη συνολική επίθεση που δεχόμαστε η απάντηση είναι η ανάγκη συγκρότησης κοινωνικο-

ταξικού μετώπου που θα αμφισβητεί το αίτιο που γεννά την αντιλαϊκή πολιτική, θα βάζει 

μπροστά  τις  λαϊκές ανάγκες   και την προοπτική της λαϊκής εξουσίας και λαϊκής οικονομίας.  

Με αυτή την λογική σαν ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών συμμετέχουμε, πρωτοστατούμε και 

στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται από τα ΔΣ, τους συλλόγους 

δασκάλων και τις ενώσεις γονέων της περιοχής αυτές τις ημέρες, για αυτά τα φλέγοντα 

θέματα και καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν μέρος μαζικά και να τις στηρίξουν. Είναι 

σημαντικό η πολιτική της υποβάθμισης να συναντήσει τη μαζική αντίδραση κάθε 

εργαζόμενου, κάθε γονιού και μαθητή. Να μην περάσουν οι αποφάσεις που στοχεύουν τα 

μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, καταργούν τα εργασιακά δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Απαιτούμε να 

ανακληθούν οι αποφάσεις που αντιμετωπίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ως 

λογιστικά νούμερα, και απαιτούμε να υπάρξουν δεσμεύσεις για την κάλυψη όλων των 

εκπαιδευτικών κενών. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ.   

mailto:edupame.peristeriou@gmail.com

