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ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ – ΟΧΙ ΣΤΑ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Να μην κλείσει κανένα σχολείο ! 

Να μη γίνουν τα σχολεία μας απρόσωπα μεγαθήρια, εχθρικά για εμάς και 

τα παιδιά μας και βολικά για τις επιχειρήσεις και τα κέρδη τους. 

Ούτε ένα σχολείο, ούτε ένας μαθητής χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα, χωρίς 

καθαριότητα. 

 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

Καλούμε:  

 όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και της πόλης μας να πάρουν 

θέση κατηγορηματικά αντίθετη κατά των νέων συγχωνεύσεων.  

 

τους Συλλόγους Γονέων και τους 
Συλλόγους εκπαιδευτικών, όχι μόνο των 

σχολείων που συγχωνεύονται, σαν 
πρώτη εκδήλωση καταδίκης των νέων 

συγχωνεύσεων, να παραβρεθούν την 
Κυριακή 16/6/2013 στις 18.οο στο 5ο 

Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου και την 
Τετάρτη 19/6/2013 στις 10.οο στο 

Υπουργείο Παιδείας, για να εκφράσουμε 

όλοι μαζί την αντίθεσή μας στις νέες 
συγχωνεύσεις που επιχειρούνται στην 

πόλη μας. 



Περιστέρι 14/6/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν πέρασαν ούτε τρία χρόνια, από τότε που το Περιστέρι σαρώθηκε από το μεγάλο 
κύμα των συγχωνεύσεων, υποβαθμίσεων και καταργήσεων, όπου 13 Δημοτικά σχολεία 

υποβιβάστηκαν, συγχωνεύτηκαν 6 Δημοτικά, 10 Γυμνάσια, 4 Λύκεια, το νυχτερινό Γυμνάσιο 
καταργήθηκε και ούτε ένας μήνας από τότε που επιχειρήθηκε η αναστολή λειτουργίας του 28ου 

Δημοτικού σχολείου.
        Οι νέες συγχωνεύσεις που επιχειρούνται σήμερα στο Περιστέρι (5ο με 47ο Δημοτικό, 11ο με 

36ο Δημοτικό, υποβάθμιση του 29ου Δημοτικού) δεν έχουν καμία αιτιολογία παιδαγωγικού 
χαρακτήρα αλλά γίνονται και για οικονομικούς λόγους, κατά εντολή των εκάστοτε κυβερνήσεων 

και της τρόικας. 
Απορρίπτουμε από θέση αρχής τη λογική που θέλει τη παιδεία στο ζύγι, σε μια 

λογιστική σχέση κόστους – κέρδους.

Καλούμε: 

 όλους τους φορείς της εκπαίδευσης και της πόλης μας να πάρουν θέση 
κατηγορηματικά αντίθετη κατά των νέων συγχωνεύσεων.    

 τους Συλλόγους Γονέων και τους Συλλόγους εκπαιδευτικών, όχι μόνο των σχολείων 
που συγχωνεύονται, σαν πρώτη εκδήλωση καταδίκης των νέων συγχωνεύσεων, να 
παραβρεθούν την Κυριακή 16/6/2013 στις 18.οο στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 
και την Τετάρτη 19/6/2013 στις 10.οο στο Υπουργείο Παιδείας, για να εκφράσουμε 
όλοι μαζί την αντίθεσή μας στις νέες συγχωνεύσεις που επιχειρούνται στην πόλη μας.

Απαντάμε  σε  όσους  λένε  πως  περισσεύουν  σχολεία,  ότι  ΟΧΙ  ΜΟΝΟ  ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΘΕΛΟΥΜΕ  και άλλα Δημόσια, Δωρεάν  Σύγχρονα κι Ασφαλή.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες με την υποχρηματοδότηση, την 
υποστελέχωση, τα εκπαιδευτικά κενά, τις ανεπαρκής υλικοτεχνικές υποδομές και τις ανύπαρκτες 

κτιριακές συντηρήσεις, είναι τόσο μεγάλα που δε χρειάζεται να προστεθούν και αυτά που θα 
προκύψουν από τις νέες συγχωνεύσεις.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ» ΣΧΟΛΕΙΟ – ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Να μην κλείσει κανένα σχολείο !
Να μη γίνουν τα σχολεία μας απρόσωπα μεγαθήρια, εχθρικά για εμάς και τα παιδιά μας 
και βολικά για τις επιχειρήσεις και τα κέρδη τους.
Ούτε ένα σχολείο, ούτε ένας μαθητής χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα, χωρίς 
καθαριότητα.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

 Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου»

Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου




