
ΣΥΛΛΟΓΟΣ       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                                             Ν. ΣΜΥΡΝΗ  26 Μαρτίου 2019 
 Π.Ε.  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ                                                                    
 « Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ »                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ: 103 
Πληροφορίες: Μελαμπιανάκη Ζέττα  τηλ. 6977 885092                                                             
Καραμπά Σοφία τηλ. 6943 879575         ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ 
 

http://syllogospensmyrnis.weebly.com/                                                     syllogosnsm@gmail.com 
 

Για το Φεστιβάλ Παιδείας του δήμου Ν. Σμύρνης 

Είναι πλέον «παράδοση» στο Δήμο Νέας Σμύρνης να αποφασίζονται και να υλοποιούνται δράσεις 
χωρίς την εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας, χωρίς να ζητηθεί η άποψη των εκπαιδευτικών 
και κυρίως χωρίς δημιουργική  συμμετοχή των μαθητών. Ένα ακόμη τέτοιο εγχείρημα, φαίνεται ότι 
είναι και το «Φεστιβάλ Παιδείας».  

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και το πνεύμα 
της «αριστείας», με αγωνίσματα με διαγωνιστικό χαρακτήρα και βραβεύσεις χωρίς να στοχεύει 
στην καλλιέργεια της συνεργασίας στο πνεύμα της ισότιμης συμμετοχής και  δημιουργίας.  

Επιπλέον, πρόκειται για ένα Φεστιβάλ με θεματολογία αποσπασματικού χαρακτήρα που δεν 
αποτελεί συνέχεια  της παιδείας που παρέχεται στους μαθητές μας. Ο Δήμος, εάν ζητούσε την 
άποψη και τη συνεργασία της Σχολικής Κοινότητας, τότε θα καταλάβαινε ότι θα έπρεπε να 
πλαισιώνει σταθερά και μόνιμα την όλη εκπαιδευτική διαδικασία-πάντα σε συνεργασία και με βάση 
τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας-με σχετικές θεματικές, όπως πχ για τον αθλητισμό, το 
σχολικό εκφοβισμό, την καταπολέμηση του ρατσισμού, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, κλπ  

Υπάρχουν επιπλέον ερωτηματικά σχετικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως ο χρόνος 
υλοποίησής της (μερικές ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου), η 
ερώτηση «δέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά σημειώματα για τις δράσεις του Δήμου» πάνω στις 
φόρμες συμμετοχής, η ερώτηση για αποδοχή της στατιστικής επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων  κα.  

Στο φεστιβάλ αυτό, δαπανώνται κάποιες χιλιάδες ευρώ (50.000 κατά ομολογία του κ. 
Αντιδημάρχου Παιδείας), ενώ την ίδια ώρα δεν υλοποιούνται τα αιτήματα των σχολείων για 
στοιχειώδη εποπτικά μέσα ή για συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής και βέβαια δεν δίνονται 
τα 150 ευρώ μηνιαίως στα σχολεία για την κάλυψη μικροεξόδων. 

Να επισημάνουμε τέλος ότι πολλοί Διευθυντές των σχολείων  εξέφρασαν την αντίθεσή τους σ’ 
αυτό το χαρακτήρα, όταν κλήθηκαν για μία και μοναδική φορά να ενημερωθούν για το Φεστιβάλ 
από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Και να ευχηθούμε, ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο άμεσο μέλλον, να 
εγκαταλείψει την-επαναλαμβανόμενη- πρακτική απαξίωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

 


