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Πορεία διδασκόντων, μαθητών και γονέων των 8ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης και 7ου ΓΕΛ Ν.
Σμύρνης πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου 2011, σε ένδει
ξη διαμαρτυρίας για τις επικείμενες φήμες συγχώνευσης - μετακίνησης κατάργησης των παραπάνω σχολείων
, ενόψη των αλλαγών στην παιδεία που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας.

Η πορεία ξεκίνησε από τα κτίρια των σχολείων στην Κεντρική Πλατεία και κατευθύνθηκε
μέσω των οδών Ομήρου & Ελ. Βενιζέλου προς το Δημαρχείο Ν. Σμύρνης. Εκεί οι διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν στην είσοδο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της διατήρησης των σχολείων
και επέδωσαν κείμενο διαμαρτυρίας στο Δήμαρχο Ν. Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη, με το
οποίο του ζητούν να συστρατευτεί μαζί τους και να δεσμευτεί δημόσια ότι θα στηρίξει
έμπρακτα τη λειτουργία των σχολείων. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους
διαδηλωτές και αποφασίστηκε να έρθει το θέμα και σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο για να
συζητηθεί και με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους προς το Δήμαρχο Νέας Σμύρνης σχετικά με τις
συγχωνεύσεις σχολείων οι Σύλλογοι διδασκόντων και μαθητές των 8ου Γυμνασίου
Νέας Σμύρνης και 7ου ΓΕΛ Ν. Σμύρνης αναφέρουν αναλυτικά:

Νέα Σμύρνη, 4/2/2011
Αρ. πρωτ.:
Προς:τον κ. Τζουλάκη, Δήμαρχο Νέας Σμύρνης
Κοινοποίηση:
1)Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
2) τη Διευθύντρια Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας
3) Προϊστάμενο 3ου Γραφείου Δ.Ε Δ’ Αθήνας
4) Ένωση Γονέων Ν. Σμύρνης
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5) Ε.Λ.Μ.Ε Ν. Σμύρνης - Μοσχάτου
Με αυτό το κείμενο – διαμαρτυρία απευθυνόμαστε στο Δήμο ως θεσμό και προσωπικά στο
Δήμαρχο της Ν. Σμύρνης. Κατ’ αρχήν σας συγχαίρουμε για την πρόσφατη εκλογή σας και
περιμένουμε, όπως και παλαιότερα, να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας.
Τον τελευταίο καιρό είμαστε στο έλεος φημών και απειλών – για άλλη μια φορά – για
συγχώνευση, μετακίνηση, κατάργηση των σχολείων μας, του 8ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης
«Εστία» και του 7ου Γ.Ε.Λ. Ν. Σμύρνης «Εστία». Επαφίεται στο αισιόδοξο ή απαισιόδοξο
του χαρακτήρα καθενός να το εκλάβει όπως θέλει. Αιτία αυτή τη φορά – αφού οι
παλαιότεροι λόγοι έχουν εκλείψει, τα σχολεία πια αριθμούν 440 μαθητές – είναι η
οικονομική κρίση και το πρόγραμμα της λιτότητας, όπως ευαγγελίζονται τα αρμόδια
υπουργεία. Επιζητούν κατάργηση σχολείων με παράλληλη δημιουργία τεράστιων σχολικών
συγκροτημάτων.
Τα σχολεία μας, το 8ο Γυμνάσιο και 7ο Γ.Ε.Λ. «Εστία», βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα για
έναν επιπρόσθετο λόγο: την καταβολή μεγάλου ενοικίου, όχι όμως σε ιδιώτη αλλά στην
«Εστία» Ν. Σμύρνης, ένα κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Γνωρίζετε όλοι τον αγώνα που έχουν καταβάλει επί σειρά ετών γονείς, μαθητές, καθηγητές
για τη διατήρησή τους. Γι’ αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι:
1) Τα σχολεία αυτά ανταποκρίνονται στη χωροταξική αναγκαιότητα του ανάγλυφου της
πόλης μας. Είναι τα μόνα σχολεία που καλύπτουν τις ανάγκες του κέντρου της Ν. Σμύρνης.
Άλλωστε μετά την αναζήτηση και έρευνα που έχετε κάνει διαπιστώσατε και το έχετε
δηλώσει δημόσια ότι δεν υπάρχει οικόπεδο στη Ν. Σμύρνη για τη δημιουργία νέων σχολικών
μονάδων.
2) Φέρουν έναν τίτλο βαρύ για την τοπική ιστορία της πόλης αλλά και για την ταυτότητά
της. Όταν αγωνιζόμασταν για τη διατήρηση του ονόματος και οι άλλοι μας αντιμετώπιζαν
ως επικαρπωτές της ιστορίας, δικαιωθήκαμε αργότερα όταν το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας
ζήτησε απ’ όλα τα σχολεία να προσδιορίζονται εκτός από τον αριθμό της μονάδας και με
έναν ιδιαίτερο φερώνυμο τίτλο.
3) Πώς σας αφήνει αδιάφορους το γεγονός ότι το σχολείο αυτό στεγάζεται σε ένα ιδιωτικό
κτίριο, αλλά σε ένα οικόπεδο δωρηθέν από το Δήμο στο ίδρυμα «Εστία»; Δεν θέλουμε
βέβαια να εμπλακούμε σε νομικούς διαξιφισμούς ότι τα υποκείμενα οικόπεδα προσδιορίζουν
τα υπερκείμενα κτίρια. Αυτό κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να σας είχε απασχολήσει εδώ
και χρόνια. Άλλωστε το δημόσιο, μέσω των υπηρεσιών σας, είχε ενισχύσει την κτιριακή
υποδομή των σχολείων τα τελευταία χρόνια με χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση κατάργησης
μπορούμε να μιλάμε για μια επιπλέον δωρεά προς το Ίδρυμα της«Εστίας».
Το οργίλο ύφος της διαμαρτυρίας μας εκπορεύεται από την πεποίθησή μας ότι τόσα χρόνια
η συνεργασία γονέων – μαθητών – καθηγητών ήταν πολύ αρμονική και συνέβαλε και
συμβάλλει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.
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Μια αυθόρμητη ερώτηση μετά από όλα αυτά είναι: μα το κτίριο κάνει το σχολείο; Και σε ένα
άλλο κτίριο τα ίδια δεν θα γίνονταν; Η ερώτηση έχει τις απαντήσεις της. Δεν έχει
διατυπωθεί καμία συγκεκριμένη πρόταση και είμαστε χρόνια όμηροι απειλών – φημών –
παραγόντων και μικροπολιτικής. Εκτός και αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται φοβισμένα
ανθρωπάρια – δημόσιοι υπάλληλοι που υπόκεινται σε εντολές και απεκδύονται τον
παιδαγωγικό τους ρόλο για να μη χάσουν τη θεσούλα τους και οι μαθητές του κέντρου της
Ν. Σμύρνης και οι οικογένειές τους ως απλοί αριθμοί που τους μεταστεγάζουν σωρηδόν σε
άλλες μεγαλύτερες μονάδες. Εκτός και αν ονειρευόμαστε ως κοινωνία, στη θέση των
σχολικών εστιών μεταφορικάκαικυριολεκτικά, να φτιάξουμε ανεξέλεγκτα μορφώματα
‘σχολεία-τέρατα’ στο όνομα της αμφισβητούμενης από όλους λιτότητας και στη θέση τους
να οικοδομήσουμε π.χ. πολυώροφα εμπορικά κέντρα!
Θα θέλαμε με την κίνησή μας αυτή να προκαλέσουμε μιαν εμπεριστατωμένη παιδαγωγικά
και οικονομικά πρόταση και θέση από την πλευρά σας. Ζητούμε να δεσμευτείτε δημόσια ότι
θα στηρίξετε έμπρακτα τα σχολεία μας έναντι κάθε κόστους. Άραγε, από εδώ και πέρα θα
σας έχουμε δίπλα μας, όπως γίνεται μέχρι τώρα, ή απέναντί μας;
Υ.Γ: Στο φύλλο 2 Φεβρουαρίου 2011 της εφημερίδας ‘Έθνος’ δημοσιεύτηκε η θέση
Δημάρχων ανά την Ελλάδα οι οποίοι θέτουν βέτο στην κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων.
Ελπίζουμε και εσείς να συνταχθείτε με αυτούς.

Οι Σύλλογοι διδασκόντων και οι μαθητές των
8ου Γυμνασίου Ν.Σμύρνης & 7ου ΓΕ.Λ Ν.Σμύρνης
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