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Το τραγικό κτιριακό πρόβλημα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

στην Νέα Σμύρνη, χρειάζεται ριζικές λύσεις και όχι προχειρότητες και ημίμετρα. 

Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΡΑ! 
 

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη αποσπασματική και 

αδιέξοδη πολιτική του Δήμου στο έντονο κτιριακό πρόβλημα της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας γιατί η δημοτική αρχή επιμένει στην ίδια –

εδώ και 10 χρόνια – λανθασμένη κατεύθυνση ότι το κτιριακό πρόβλημα είναι προσωρινό. 

Εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών, οι Σύλλογοι Γονέων και η 

Ένωση Γονέων Νέας Σμύρνης, εντόπισαν και προέβλεψαν το πρόβλημα που θα προέκυπτε 

λόγω της οικοδόμησης εκατοντάδων νέων πολυκατοικιών ιδιαίτερα στην Άνω Νέα Σμύρνη, και 

πρότειναν την οικοδόμηση ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.  

Δυστυχώς όμως, η Δημοτική Αρχή, αρνήθηκε να αναγνωρίσει το πρόβλημα και δεν προνόησε 

να δεσμεύσει εγκαίρως οικόπεδα για οικοδόμηση νέου σχολείου. Αντί να προσανατολιστεί στην 

κατασκευή νέου σχολείου, προσανατολίστηκε στην προσθήκη αιθουσών στα υπάρχοντα 

σχολεία με τα ανεπαρκή προαύλια, με τη δικαιολογία της ανάγκης για «άμεση λύση». Στην 

πραγματικότητα, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, επρόκειτο για πλήρη άρνηση να 

υπάρξει σοβαρός σχεδιασμός με αποτέλεσμα το πρόβλημα να έρχεται ξανά. 

Σήμερα, στη Νέα Σμύρνη τα όρια των Σχολείων έχουν καταργηθεί στην πράξη και τα 

παιδιά δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο σχολείο της γειτονιάς τους γιατί είναι 

υπερπλήρες και ψάχνουν θέση σε διπλανά και παραδιπλανά σχολεία ακόμα και στο 

διπλανό δήμο. 

Σήμερα, τον Ιούνιο του 2018, στη Νέα Σμύρνη, θα μετακινηθούν 50 πρωτάκια σε άλλα 

σχολεία από αυτά της γειτονιάς τους γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες για να στεγαστούν. Τα 

μισά από αυτά θα αναζητήσουν θέση σε σχολεία άλλων Δήμων!  

Σήμερα στη Νέα Σμύρνη, οι αυλές των σχολείων είναι επικίνδυνα γεμάτες, δεν υπάρχει 

πλέον ΠΟΥΘΕΝΑ ελεύθερη αίθουσα για να γίνει νέα αίθουσα διδασκαλίας.  

Ως πότε θα κωφεύει ο Δήμος στο αίτημα όλη της σχολικής κοινότητας για την οικοδόμηση ενός 

νέου σχολείου;  Υποθέτουμε πως πάλι θα ακούσουμε δικαιολογίες όπως «δεν προλαβαίνουμε 

τώρα, δεν έχουμε λεφτά τώρα, θα δούμε..» ή …«κάποτε θα σταματήσουν να γεννάνε»!!! 

 Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια!  

Η Σχολική Κοινότητα πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Οι Σύλλογοι Γονέων και η 

Ένωση Γονέων μαζί με τους Εκπαιδευτικούς πρέπει να υποχρεώσουν το Δήμο Νέας Σμύρνης 

να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του! 
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