
 

 

Περιστέρι 
15/06/2013 

Ανακοίνωση της γραμματείας του ΠΑΜΕ εκπ/κών 

Περιστερίου για τη νέα συγχώνευση δημοτικών σχολείων 

Στους χώρους της εκπ/σης,  υγείας - πρόνοιας ήδη ζούμε τραγική στάση πληρωμών 
και παροχών. Και ενώ σε συνθήκες κρίσης οι λαϊκές ανάγκες για δημόσιες, δωρεάν 
παροχές και υπηρεσίες μεγαλώνουν, η συγκυβέρνηση μέσω του υπουργείου 
ανακοινώνει νέες περικοπές και συγχωνεύσεις – κλείσιμο σχολικών μονάδων, που 
θα επιδεινώσουν την ήδη άθλια και τραγική κατάσταση του χώρου της παιδείας. 

Πιο συγκεκριμένα, η ηγεσία του ΥΠAΙΘΠΑ προχωράει σε νέο «πογκρόμ» 
κατάργησης σχολείων, με πρόσχημα «την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών και την εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων διδασκαλίας, την παιδαγωγική λειτουργία των σχολείων».  

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής στην περιοχή μας που σαρώθηκε από το μεγάλο 
κύμα συγχωνεύσεων μόλις πριν λίγα χρόνια νέο κύμα συγχωνεύσεων εξαγγέλθηκε.   
Οι νέες συγχωνεύσεις που επιχειρούνται στο Περιστέρι και περιλαμβάνουν τα 
Δημοτικά 5ο με 47ο, 11ο με 36ο και την υποβάθμιση του 29ου προφανώς δεν έχουν 
καμία αιτιολογία παιδαγωγικού χαρακτήρα. Επιδιώκουν να στοιβάξουν τα παιδιά, 
σε πολυδύναμα σχολεία, που θα παράγουν μαζικά ευέλικτους, καταρτίσιμους 
εργαζόμενους, σχολεία που θα μπορούν να προσελκύουν χορηγούς.   Ταυτόχρονα, 
ανοίγει περαιτέρω ο δρόμος για απολύσεις εκπαιδευτικών με πρόσχημα πάντα, πως 
όταν δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας, μονιμότητα δεν υφίσταται (υποχρεωτικές 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, π.χ. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, 
κ.α.). Οι επιπτώσεις για την περιοχή μας και την ζωή και των παιδιών μας θα είναι 
εγκληματικές! Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να επαληθεύσουν για άλλη μια φορά τις 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ για τις πραγματικές αιτίες που αυτές υλοποιούνται. Οι αλλαγές 
αυτές είναι μέρος των γενικότερων αντιλαϊκών ανατροπών στις κοινωνικές 
υπηρεσίες που προωθούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είτε 
έχουν μνημόνιο είτε όχι, είτε έχουν μεγάλο δημοσιονομικό χρέος είτε όχι (Γερμανία, 
Σουηδία), είτε είναι στο ευρώ είτε όχι (Βρετανία). Παντού προχωράνε σε περικοπές 
στην εκπ/ση, στην υγεία - πρόνοια, σε απολύσεις στο δημόσιο, σε καταργήσεις και 
ιδιωτικοποίηση και κατευθύνονται από συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν 
συναποφασίσει οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών στην ΕΕ. Ας αναρωτηθούν οι 
εργαζόμενοι: γίνεται αυτοί που ρημάζουν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, να 
νοιάζονται για τη μόρφωση των παιδιών της; Στόχος των αλλαγών αυτών είναι η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η διασφάλιση της 
κερδοφορίας των μονοπωλίων. Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης είναι η 
πολιτική των προηγούμενων και της σημερινής τρικομματικής κυβέρνησης και της 



ΕΕ. Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι  τα μέτρα παίρνονται επειδή η συγκυβέρνηση είναι 
υποταγμένη στην ΤΡΟΪΚΑ, στη Γερμανία κοροϊδεύουν το λαό και αθωώνουν έτσι την 
πολιτική της Ε.Ε., τα αστικά κόμματα, τους επιχειρηματικούς ομίλους, συνολικά το 
καπιταλιστικό σύστημα. 

Απαντάμε σε όσους λένε πως περισσεύουν σχολεία, ότι ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ αλλά χρειάζονται και άλλα Δημόσια, Δωρεάν Σύγχρονα κι Ασφαλή.  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ 

Διεκδικούμε 

Σύγχρονα δημόσια σχολεία με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Καμία 

τάξη πάνω από 20 μαθητές. 

Παλεύουμε για 

Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην παιδεία – Αποκλειστικά δημόσια 

δωρεάν ενιαία παιδεία για όλους 

Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή – Ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό 

σχολείο, χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις – Δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές 

σχολές και Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση 

 Για την κοινωνία, την παιδεία και τον εκπαιδευτικό των σύγχρονων λαϊκών 

αναγκών! 

Καλούμε όλους και όλες να παλέψουμε οργανωμένα, αταλάντευτα, με επιμονή 
και συνέχεια: 

 Όλους τους φορείς της εκπ/σης στην πόλη μας να πάρουν θέση 
κατηγορηματικά κατά των συγχωνεύσεων, για να μην περάσουν τα μέτρα 
της κυβέρνησης στην εκπ/ση 

 τους Συλλόγους Γονέων και τους Συλλόγους εκπαιδευτικών, όχι μόνο των 
σχολείων που συγχωνεύονται, σαν πρώτη εκδήλωση καταδίκης των νέων 

συγχωνεύσεων σε συγκέντρωση την Τετάρτη 19/6/2013 στις 10.οο 
στο Υπουργείο Παιδείας και την Πέμπτη 20/6/2013 στις 17:00 
στην συνεδρίαση του Δημ. Συμβούλιου στην Ξυλοτεχνία, για να 

εκφράσουμε όλοι μαζί την αντίθεσή μας στις νέες συγχωνεύσεις που 
επιχειρούνται στην πόλη μας. 

 

 


