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Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης 

 

Α. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, ενημερώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, με 

έγγραφο των εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού σχολείου, για τα παρακάτω: 

«Μετά από συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στις 5 Φεβρουαρίου, οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώθηκαν από το Διευθυντή του Σχολείου ότι, με απόφαση της ΕΣΕΠΕ, γκρεμίζεται τμήμα της 

μεσοτοιχίας του σχολείου με τον αθλητικό σύλλογο Μίλωνα, για να φτιαχτεί πόρτα. Οι εκπαιδευτικοί 

του Σχολείου δήλωσαν την αντίθεσή τους στην παραπάνω ενέργεια, διότι αυτή δεν εξυπηρετεί τις 

ανάγκες λειτουργίας του σχολείου,  αλλά τουναντίον δύναται να δημιουργήσει προβλήματα 

ασφαλείας σε αυτό. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ζητούν τη διακοπή του έργου 

και  την επαναφορά της μεσοτοιχίας στην αρχική της κατάσταση.»  

Ακολουθούν οι υπογραφές 30 εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης. Το 

έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΠΕ, στη Δ Διεύθυνση και στο 

Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης . 

 

Β. Ενημερωθήκαμε επίσης για έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης 

(19/2/2020), με το οποίο ενημερώνει ενδιαφερόμενο, ότι:  

«Για τις εργασίες κατεδάφισης τμήματος του μανδρότοιχου μεταξύ του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Νέας Σμύρνης και χώρων της Α.Ο. Μίλωνα και διάνοιξης θύρας, ουδεμία ενημέρωση υπήρξε προς 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συνεπώς δεν εκδόθηκε σχετική άδεια από τη Διεύθυνσή 

μας. Επίσης εξ΄ όσων γνωρίζουμε δεν έχει εκδοθεί ούτε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης σχετική άδεια για κατεδάφιση τμήματος του μανδρότοιχου (μεσοτοιχία) 

και διάνοιξη θύρας.».  

Γ. Ενημερωθήκαμε τέλος, για επανειλημμένα προσβλητικά σχόλια και κρίσεις εις βάρος 

των εκπαιδευτικών αλλά και συνολικά των συλλόγων διδασκόντων σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, με αφορμή την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο έργο ή σε άλλα ζητήματα.  

 

Κατόπιν αυτών, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  



Α. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, είχαν, έχουν και θα έχουν λόγο για όλα όσα συμβαίνουν στο 

χώρο του Σχολείου τους. Κάνουν και οφείλουν να κάνουν ότι περάνει από το χέρι τους για να 

περιφρουρούν την ακεραιότητα της δημόσιας περιουσίας και την ασφάλεια των μαθητών/τριων 

από κάθε λογής συμφέροντα. Και ξέρουν τι πρέπει να γίνει σε ένα σχολείο για να λειτουργεί 

σωστά για το καλό των παιδιών, γιατί δεν είναι περαστικοί από τα σχολεία, αλλά είναι πάντα εκεί. 

Καλό θα ήταν λοιπόν, ο εκάστοτε υπεύθυνος, να ακούει τις απόψεις των εκπαιδευτικών και να τις 

παίρνει υπόψη του.   

Β. Τα δημόσια πρόσωπα που κατέχουν αξιώματα όπως αυτό του Προέδρου της Ενιαίας 

Σχολικής Επιτροπής ΠΕ, θα πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά και το λόγο τους, τόσο τον 

προφορικό όσο τον γραπτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκπαιδευτικοί, δεν επιθυμούμε να 

εμπλεκόμαστε σε άγονες και στείρες αντιπαραθέσεις τις οποίες απ’ ότι φαίνεται συνηθίζουν 

ορισμένα δημόσια πρόσωπα για δικούς τους λόγους. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε πραγματικά σοβαρά  

ζητήματα να ασχοληθούμε και αυτά είναι η μόρφωση των μαθητών/τριων μας και η ομαλή 

λειτουργία των σχολείων μας. Οι εκάστοτε υπεύθυνοι θα έπρεπε να συμβάλλουν στην ομαλή 

λειτουργία των σχολείων και όχι να αναστατώνουν τη σχολική κοινότητα με τη συμπεριφορά και τις 

πράξεις τους.  

Γ. Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το αίτημα των 30 εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Νέας Σμύρνης και ζητάμε από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή ΠΕ, και την Υπηρεσία 

Δόμησης, να γίνει σεβαστό και να αποκατασταθεί η μεσοτοιχία του σχολείου.  

 

 


