ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η σχολική χρονιά συνεχίζεται, η Σχολική Επιτροπή ΠΕ Νέας Σμύρνης το έχει κατανοήσει;
Ο κόφτης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΠΕ Νέας Σμύρνης συνεχίζει το έργο του. Τα
αναλώσιμα συνεχίζουν να έρχονται με το σταγονόμετρο.
Τα σχολεία δεν έχουν χρήματα, οι πολυδιαφημισμένοι λογαριασμοί των σχολικών μονάδων
–των οποίων τη λειτουργία επέβαλε ο Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης-…δεν είναι ακόμα έτοιμοι!!!
Οι διευθυντές/τριες πάλι βάζουν το χέρι στην τσέπη και μετά περιμένουν να πληρωθούν όποτε το
επιθυμήσει η Σχολική Επιτροπή. Η τακτική της Σχολικής Επιτροπής είναι η μετακύληση των
αιτημάτων και των εξόδων.
Σε ένα Δήμο που ισχυρίζεται ότι είναι πλούσιος, αυτά τα φαινόμενα γεννούν μεγάλη
αγανάκτηση. Προφανώς ο Δήμος έχει χρήματα για άλλα πράγματα, όχι για τα σχολεία!
Το έχει αποδείξει άλλωστε από την αδιαφορία στο επαναλαμβανόμενο αίτημα της Σχολικής
Κοινότητας για ριζική λύση του έντονου κτιριακού προβλήματος της Νέας Σμύρνης.
Σήμερα, θα έπρεπε να διεκδικούμε από το κράτος και το Δήμο αιτήματα με βάση τις
ανάγκες της γενιάς της κρίσης. Για να καλύψουν τη σίτιση μαθητών με οικονομικά προβλήματα,
να υπάρχουν τραπεζοκόμοι σε όλα τα σχολεία, να καλύπτεται το κόστος των διδακτικών
επισκέψεων- τουλάχιστον για παιδιά που οι γονείς τους είναι άνεργοι και πολλά άλλα.
Όμως, πάλι διεκδικούμε τα αυτονόητα. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ την ΕΣΕΠΕ και
τον κ. Δήμαρχο να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Στη Νέα Σμύρνη, τον πιο πυκνοκατοικημένο Δήμο της Αττικής, το κτιριακό πρόβλημα των
σχολείων μας παραμένει έντονο.
Παρά τις υποσχέσεις –εδώ και δύο χρόνια-του σημερινού Αντιδημάρχου Παιδείας ότι θα φτιαχτούν
3 νέα νηπιαγωγεία, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτε.
Και όμως, κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες παιδιά μένουν έξω από τους Δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς, ενώ στα 11 νηπιαγωγεία της Νέας Σμύρνης «χωράνε» με το ζόρι τα νήπια και ελάχιστα
προνήπια. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση στο Δήμο Νέας Σμύρνης πρέπει να σταματήσει. Η
Δημοτική Αρχή πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το κτιριακό πρόβλημα ως «προσωρινό»
γιατί «σταμάτησαν να γεννάνε λόγω κρίσης».
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ και τον κ. Δήμαρχο να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
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