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Αξιότιμθ κυρία υπουργζ, 

 Επειδι το τελευταίο διάςτθμα εντείνεται θ φθμολογία για ςυγχωνεφςεισ χολείων 

ςτο Διμο Διονφςου, κα κζλαμε να ςασ ηθτιςουμε τα εξισ: 

 Να ξεκακαρίςετε άμεςα κάκε αςάφεια περί ςυγχωνεφςεων χολείων ςτο Διμο 

μασ, ϊςτε να γνωρίηουμε τόςο εμείσ ωσ Δθμοτικι αρχι, όςο και θ τοπικι κοινωνία 

που  αγωνιά ιδιαίτερα, για τισ προκζςεισ του Τπουργείου Παιδείασ και Δια Βίου 

Μάκθςθσ. 

 ασ ενθμερϊνουμε ωςτόςο, ότι ωσ Δθμοτικι αρχι του Διμου Διονφςου είμαςτε 

ριηικά αντίκετοι ςτισ ςυγχωνεφεισ χολείων ςτο Διμο μασ.  

 Ο Διμοσ Διονφςου είναι μία περιοχι διαρκϊσ αναπτυςςομζνθ όπου όχι μόνο 

κεωροφμε αδιανόθτο ότι μποροφν να υπάρξουν ςυγχωνεφςεισ χολείων, αλλά 



αντικζτωσ χρειάηεται θ ίδρυςθ νζων ςχολικϊν μονάδων για να καλυφκοφν οι 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ, μιασ και ιδθ παρατθρείται ςοβαρι ζλλειψθ αικουςϊν. 

 Είμαςτε επίςθσ αντίκετοι ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ με μεγάλο αρικμό μακθτϊν, 

που οδθγοφν ςε περαιτζρω απαξίωςθ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ και 

λειτουργοφν αναςταλτικά ςτθν πρόοδο τθσ Παιδείασ. 

 Αντίκετα κεωροφμε επιτακτικι τθν ανάγκθ για πολφπλευρθ ςτιριξθ των 

εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να αςκιςουν απρόςκοπτα το εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό τουσ ζργο, κακϊσ και για επίλυςθ των προβλθμάτων υλικοτεχνικισ και 

κτθριακισ υποδομισ όπου αυτά παρατθροφνται. 

 Άλλωςτε είναι γνωςτό ότι τα ηθτιματα τθσ Παιδείασ δεν λφνονται με περικοπζσ 

αλλά με ενίςχυςθ των κονδυλίων για τθν εκπαίδευςθ. 

 Γνωρίηοντασ τθν ευαιςκθςία ςασ ςε κζματα εκπαίδευςθσ, κεωροφμε ότι κα λάβετε 

υπόψθ ςασ τισ ανθςυχίεσ μασ και δεν κα επιτρζψετε να υπάρξουν ςυγχωνεφςεισ 

χολείων ςτο Διμο μασ, οι οποίεσ εάν προκφψουν να είςτε βεβαία ότι κα 

προκαλζςουν κφελλα αντιδράςεων και δεν κα γίνουν αποδεκτζσ. 

 Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυνεργαςία προσ όφελοσ 

πάντα των μακθτϊν μασ, αλλά και των γονζων και κθδεμόνων. 

   

Με εκτίμθςθ 

 Ο Διμαρχοσ Διονφςου 

 Γιάννθσ Καλαφατζλθσ 

 


