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Σχετικά με την πρόταση για καταργήσεις- συγχωνεύσεις σχολείων της
δευτεροβάθμιας στο Δήμο Νέας Σμύρνης
Την Τετάρτη 20 Νοέμβρη, η εκπαιδευτική κοινότητα κέρδισε μια μάχη. Απέτρεψε (προς το
παρόν τουλάχιστον) τα σχέδια κατάργησης του 7ου ΓΕΛ της Εστίας και του 8ου Γυμνασίου της
Εστίας καθώς και τη συγχώνευση των δύο ΕΠΑΛ.
Μαζικότατη ήταν η κινητοποίηση των μαθητών/τριων, που με συνθήματα και πανό γέμισαν
το χώρο της πλατείας μπροστά από την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, διεκδικώντας μαζί με
γονείς και καθηγητές, να μην κλείσουν τα σχολεία τους. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της
ΕΛΜΕ και των Συλλόγων Γονέων, είχαν συγκεντρωθεί πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί. Ο
Δήμαρχος, κάτω από την πίεση των συγκεντρωμένων, αναγκάστηκε να δεσμευτεί ότι δεν υπάρχει
(προς το παρόν) ζήτημα κατάργησης των σχολείων και ότι δε θα συζητηθεί τέτοιο θέμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της επείγουσας μαζικής κινητοποίησης της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Από την πλευρά μας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, τοποθετηθήκαμε εξ
αρχής, σαφώς, ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Δήμου Νέας Σμύρνης που επιχειρεί να κλείσει
σχολεία. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την πρόταση για συγχώνευση των δύο ΕΠΑΛ,
χρησιμοποιείται προσχηματικά το οξυμμένο κτιριακό πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας για να
προωθηθούν σχέδια κλεισίματος σχολείων της Δευτεροβάθμιας. Να κλείσει το ένα ΕΠΑΛ για να
γίνει Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο, είναι μια πρόταση πέρα από κάθε λογική. Ο μόνος στόχος
της πρότασης αυτής είναι να φέρει σε αντιπαράθεση την Πρωτοβάθμια με τη Δευτεροβάθμια.
Είμαστε Δάσκαλοι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανένα να αντιμετωπίζει τη Δημόσια Δωρεάν
Παιδεία με λογιστικό τρόπο.
Οι αρμόδιοι για την Παιδεία και η Δημοτική αρχή του Δήμου Νέας Σμύρνης, αντί να κάνουν
προτάσεις για κλείσιμο σχολείων καλά θα κάνουν να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα την
προοπτική της υποχρεωτικής εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης,
που θα πρέπει να γίνει στη Νέα Σμύρνη από την επόμενη Σχολική χρονιά και για την οποία
απαιτούνται 15 περίπου νέες αίθουσες νηπιαγωγείου δηλαδή 7-8 νέα Νηπιαγωγεία. Να ακούσουν
σοβαρά τις προτάσεις της σχολικής κοινότητας, να ορίσουν χρονοδιάγραμμα για να υπάρξουν τα
νέα Νηπιαγωγεία που απαιτούνται.
Στόχος όλων μας πρέπει να είναι να ανοίξουν σχολεία για να επεκταθεί η δημόσια δωρεάν παιδεία
(και στα προνήπια), και όχι να αναζητούνται τρόποι να κλείσουν σχολεία για να μειωθεί το κόστος.
Δυστυχώς, διαχρονικά, ο σχεδιασμός του Δήμου για το οξυμμένο κτιριακό πρόβλημα ανύπαρκτος.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

1. Στις 19/1/2015, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η «ίδρυση του 12ου Νηπιαγωγείου Νέας
Σμύρνης, ως μονοθέσιου κλασσικού ή ολοήμερου στις πρώην εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Νέας
Σμύρνης, στο ισόγειο επί της οδού Μηδείας & Κύπρου, στο κτήμα Παπαστράτου, με είσοδο από
την οδό Μηδείας, δεδομένης της μεταφοράς του ΙΕΚ σε άλλο χώρο»
Επίσης, στις 7/9/2018, έγγραφο του Δήμου με αρ. Πρωτοκόλλου 20076 και τίτλο ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019, αναφέρει κονδύλι 74.390 ευρώ για τη διαμόρφωση χώρων
του 12ου Νηπιαγωγείου, το οποίο όπως μας διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι 3 (τρία) χρόνια τώρα, είναι
σχεδόν έτοιμο να λειτουργήσει.
Ακόμα περιμένουμε…

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τις κινητοποιήσεις κατά των ΠΡΟΚΑΤ που τοποθετήθηκαν τότε στο
7ο Δημοτικό το 2012, έχει ψηφίσει ήδη από τις 6/6/2012 και επικαιροποίησε στις 24/7/2012
απόφαση με την οποία αποδέχτηκε την πρόταση της σχολικής κοινότητας για την ανέγερση ενός
νέου σχολείου στο μοναδικό ελεύθερο οικόπεδο της περιοχής, στο κτήμα Δέγλερη. Στην απόφαση
αυτή αναφέρεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Δέγλερη που
αναφέρεται στο συγκεκριμένο οικόπεδο, θα αποφασίσουμε με τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής
Κοινότητας, την ανέγερση του Σχολικού Συγκροτήματος με ή χωρίς Σχολικό Γυμναστήριο, ανάλογα
με τις ανάγκες της περιοχής.»
Οκτώ χρόνια μετά, η απόφαση αυτή έχει μείνει στα χαρτιά…

Από την πλευρά μας, στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών, των γονέων και των
συναδέλφων μας της δευτεροβάθμιας στη μάχη που δίνουν να μην κλείσουν τα σχολεία τους.
Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα σε συστράτευση για να εφαρμοστεί και στο Δήμο
της Νέας Σμύρνης η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και να λυθεί το
έντονο κτιριακό πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας με ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου και όχι με
κλεισίματα σχολείων.

