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Πετρούπολη, 3/6/2014

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 3ου – 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μετά τις απολύσεις των εκπαιδευτικών, τις αυξήσεις του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, τις απολύσεις των καθαριστριών και
των σχολικών φυλάκων, την ελλιπή χρηματοδότηση των σχολείων, ο κατάλογος συμπληρώνεται με τις καταργήσεις των 
σχολικών μονάδων.

Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιώντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης στις 26 Μαΐου προχώρησε στις συγχωνεύσεις 1.933 
σχολείων (1523 στην πρωτοβάθμια και 410 στη δευτεροβάθμια) συμπληρώνοντας τις 1.200 που πραγματοποιήθηκαν το 2011,
προκειμένου να ολοκληρώσει το σχέδιο του, το οποίο έχει συναποφασίσει στα πλαίσια της ΕΕ: τη διάλυση της δημόσιας 
εκπαίδευσης και την εφαρμογή του «νέου σχολείου» της αγοράς.

Οφείλουμε όλοι οι γονείς να αντιδράσουμε μαζικά και δυναμικά ενάντια στις συγχωνεύσεις – «κλείσιμο» των σχολείων γιατί:
• Διεκδικούμε ουσιαστική μάθηση για όλα τα παιδιά του λαού χωρίς φραγμούς και διαχωρισμούς.
• Οι 30 μαθητές ανά τμήμα και τα σχολεία – μεγαθήρια εμφανίζουν και αναπαράγουν προβλήματα βίας και επιθετικότητας.
• Τα μαζικά σχολεία γίνονται εύκολη λεία στους «χορηγούς» και τους ιδιώτες που κερδοσκοπούν σε βάρος των γονιών.
• Ειδικά στην πόλη μας η έλλειψη σχολικής στέγης έχει οδηγήσει σε λύσεις απαράδεκτες με αίθουσες ακατάλληλες και 

ανύπαρκτα προαύλια, ώστε να μην επιτρέψουμε να χάσουμε κανένα σχολείο.
• Διεκδικούμε όχι μόνο το 3ο και 6ο δημοτικό ως 12θέσια, αλλά και την ίδρυση του 11ου δημοτικού στην Άνω Πετρούπολη.
To «νέο σχολείο» της υποχρηματοδότησης, των 30 μαθητών ανά τάξη, της έλλειψης σε υποδομές και εκπαιδευτικούς, το 

σχολείο των συγχωνεύσεων και της μηδενικής χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, το σχολείο των φραγμών και της 
συνεχούς αξιολόγησης, το σχολείο του Καλλικράτη και των διαφορετικών εκπαιδευτικών ταχυτήτων και προγραμμάτων είναι το
όνειρο της κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. 

Εμείς, οι γονείς της Πετρούπολης καλούμαστε να συντονίσουμε τον αγώνα μας με άλλες Ενώσεις, με τους συλλόγους των 
εκπαιδευτικών, με τους φορείς της πόλης μας και με τη Δημοτική Αρχή να αγωνιστούμε για:

- Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση του Υπ. Παιδείας για τις συγχωνεύσεις
- Καθιέρωση 20 μαθητών ανά τμήμα
- Αύξηση των δαπανών για την παιδεία
- Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γι’ αυτό αποφασίσαμε:
Τριήμερο δράσεων από 4-6 Ιουνίου. 
Την Τετάρτη 4/6, 12.30 μμ – 14.30 μμ συνάντηση γονέων έξω από το 3ο – 6ο για ενημέρωση και συντονισμό και την Πέμπτη
5/6 συμμετοχή σε έκτακτο ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο.
Την Παρασκευή 6/6 το απόγευμα δράση ενημέρωσης των πολιτών στην κεντρική λεωφόρο.
Καλούμε όλους τους συλλόγους γονέων σε:
Ανάρτηση πανώ έξω από τα σχολεία τους
Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων είτε από Γενικές Συνελεύσεις είτε από τα Διοικητικά Συμβούλια ενάντια στις συγχωνεύσεις
Συλλογή υπογραφών από τους γονείς όλων των σχολικών μονάδων


