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Γράφει η Ρ.Τ
Νέο σαρωτικό κύμα συγχωνεύσεων και υποβιβασμών 
σχολείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ετοιμάζει ο υπουργόςπαιδείας κ. Αρβανιτόπουλος ο οποίος σε 
ραδιοφωνική εκπομπή προανήγγειλε τη συγχώνευση του 10% 
των υπαρχόντων σχολικώνμονάδων.
Το θέμα των συγχωνεύσεων συζητήθηκε στο δημοτικό 
συμβούλιο του δήμου Περιστερίου στις 24 Οκτωβρίου, 
κατόπιν προτάσεων του συλλόγου δασκάλων και φορέων του 
δήμου μας.
Συγκεκριμένα στο Περιστέρι προτείνεται η συγχώνευση του 
5ου δημοτικού σχολείου με το 47ο του 11ου με το 36ο και η 
κατάργηση του 28ου δημοτικού. Προτείνεται επίσης ο 
υποβιβασμός του 29ου δημοτικού σχολείου από 8θέσιο σε 
6θέσιο.
Ο αντιδήμαρχος παιδείας Θ. Αρβανίτης τόνισε μεταξύ άλλων 
ότι, δεν πρόκειται να δεχθεί την θυσία της δημόσιας 
εκπαίδευσης στον βωμό της Τρόικας και πρότεινε να ανοίξει 
ένας σοβαρός διάλογος για την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Καταγγελτικοί ήταν οι εκπρόσωποι των φορέων από το την Ένωση 
Γονέων, από το 15μελές του 1ου Λυκείου, από το ΠΑΜΕ 
εκπαιδευτικών την ΟΛΜΕ και από τον σύλλογο «Έλλη Αλεξίου». 
Επισημάνθηκε η Τρίτη φάση του σχεδίου των συγχωνεύσεων, 
αλλά και η αναγκαιότητα να βαδίσουν όλοι μαζί στην υπόθεση της 
δημόσιας δωρεάν παιδείας, και να βροντοφωνάξουν σε όλους τους 
τόνους, ότι αυτή κατάσταση δεν θα περάσει. Ο αγώνας τους 
τόνισαν, πρέπει να φέρει αποτέλεσμα, αφού η προοπτική να 
μορφωθούν τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας γίνεται τώρα 
αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε.
Εξ’ ίσου καταγγελτικοί ήταν και οι επικεφαλής των 
αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, οι οποίοι μίλησαν για την πλήρη 
ισοπέδωση του δημόσιου σχολείου, και την προσπάθεια που 
γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, να εντάξει την 
νομιμοποίηση της εισόδου των «τοπικών κοινωνιών» στη 
λειτουργία και συντήρηση των σχολείων.
Παρών στην συζήτηση ήταν και ο προϊστάμενος της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ. Ζαφειρακίδης, ο οποίος 
υπογράμμισε το έλλειμμα πληροφόρησης στον κόσμο, αναφορικά 
με τις μεταβολές αυτές.
Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται λόγω 
μείωσης των παιδιών ανά σχολείο και ότι τα τμήματα δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των 25 παιδιών.
Στο τέλος της συζήτησης κατατέθηκαν ψηφίσματα από την διοίκηση του δήμου και την «Λαϊκή Συσπείρωση» τα οποία 
διαβάστηκαν και πέρασαν ομόφωνα από το Σώμα.
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