"ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2013 09:48

Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σμύρνης
επισημαίνει τα προβλήματα των σχολείων της πόλης ιδιαίτερα του 5ου Δημοτικού, του 2ου
Δημοτικού, αλλά και των ολοήμερων τμημάτων τα οποία ακόμα υπολειτουργούν...
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Την στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας και οι κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις
εκπαίδευσης ασχολούνται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών
τα σχολεία μας γκρεμίζονται. Δυστυχώς, όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά,
θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών/τριών μας.
Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, στις 2/12, έπεσαν σοβάδες από την οροφή της
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αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, την ώρα που μέσα γινόταν το μάθημα της
Θεατρικής Αγωγής με 25 μαθητές και μαθήτριες. Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
παιδιού. Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, λόγω της παλαιότητάς του έχει πολλά
προβλήματα, που διαρκώς συσσωρεύονται. Με την πρώτη βροχή μπαίνουν νερά στις
αίθουσες διδασκαλίας, οι κλίσεις στα δάπεδα είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με τις
υδρορροές κα τα νερά λιμνάζουν, οι σωληνώσεις του καλοριφέρ είναι διαβρωμένες σε
πολλά σημεία λόγω παλαιότητας. Υπάρχει άμεση ανάγκη για εργασίες συντήρησης του
κτηρίου. Όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι συνθήκες παραμονής και
λειτουργίας στο διδακτήριο, είναι πλέον ανησυχητικές.
Στο 2ο Δ.Σ. Ν. Σμύρνης, από το δυνατό αέρα, έφυγαν από τη θέση τους δύο τέντες, που
βρίσκονται έξω από δύο τάξεις και κρέμονται στον αέρα. Είναι προφανής η επικινδυνότητα
για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Οι ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δεδομένες, καθώς οι εργασίες συντήρησης των
σχολικών κτηρίων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έπρεπε να έχουν γίνει από το
καλοκαίρι, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η αδιαφορία για κάθε δημόσιο
συλλογικό αγαθό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών μας.
Οφείλουμε ακόμη να επισημάνουμε, ότι σήμερα, 9 Δεκεμβρίου και ενώ πλησιάζουν
Χριστούγεννα, εξακολουθούν να υπολειτουργούν τα Ολοήμερα στη μεγάλη πλειοψηφία των
δημοτικών σχολείων εφόσον οι ώρες ειδικοτήτων που –ακόμη-λείπουν για να υπάρξει
πλήρης λειτουργία, εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στις 180 !
Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου σχολείου στην εποχή των μνημονίων, της
υποχρηματοδότησης και των περικοπών.
Καλούμε σε αγωνιστική συστράτευση για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου από τους
κάθε λογής κατεδαφιστές του, για τη διεκδίκηση σύγχρονων και επαρκών σχολικών κτηρίων
και υποδομών για όλα τα παιδιά.
Είναι ένα αίτημα της σχολικής κοινότητας με ιδιαίτερη σημασία για τη Νέα Σμύρνη, που έχει
σε όλη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πολυπληθή τμήματα και υπερμεγέθη σχολεία, ενώ τα
Νηπιαγωγεία δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες.
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