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Στα πλαίσια μιας πρωτόγνωρης οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης, την οποία
βιώνει η χώρα μας, εμείς οι φοιτητές θεωρούμε ότι αποτελούμε την κοινωνική ομάδα, η
οποία θίγεται περισσότερο από όλους. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις του πανεπιστημίου, σε
συνδυασμό με την δεινή οικονομική κατάσταση των οικογενειών μας, καθιστούν αναγκαίο το
αίτημα για γρήγορη και δωρεάν μεταφορά των Νεοσμυρνιωτών φοιτητών στο χώρο του
πανεπιστημίου...
Με αφορμή, συνεπώς, την έλλειψη κάποιου απευθείας δρομολογίου των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς από την πόλη μας προς το χώρο του πανεπιστημίου, ζητάμε από τον δήμο την
δημιουργία ενός τέτοιου δρομολογίου, όπως συμβαίνει και σε άλλους δήμους της αττικής
(π.χ. Δήμος Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας κ.α.). Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε την
μεταφορά των φοιτητών, με δημοτικό λεωφορείο, από τη Νέα Σμύρνη στις 8.00 το πρωί με
προορισμό την Πανεπιστημιούπολη και στη συνέχεια την Πολυτεχνειούπολη και την
επιστροφή τους στη Νέα Σμύρνη στις 3.00 το μεσημέρι. Πιστεύουμε ότι το αίτημα μας είναι
ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή που ο δημόσιος χαρακτήρας της παιδείας πλήττεται
συνεχώς και ανεπανόρθωτα.
Ως φοιτητές αντιπροσωπεύουμε ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, για τον
λόγο αυτό, στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ικανοποίηση του αιτήματος μας στην
κοινωνική ευαισθησία και τις προσπάθειες για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών που πραγματοποιεί η δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια. Έχοντας γνώση, ότι ο
δήμος μας είναι ένας από τους οικονομικά πιο «ισχυρούς» δήμους της χώρας και προωθεί
διαρκώς την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και τις ανάγκες της νέας γενιάς, επιθυμούμε να
σταθείτε αρωγοί στον αγώνα μας για ένα δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο που θα
διαμορφώσει τους πολίτες που αξίζει η Νέα Σμύρνη. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς η γενιά
που θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες.
Αντιλαμβανόμαστε καθημερινά και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για τις ειλικρινείς προσπάθειες
ανάπτυξης της πόλης μας σε όλους τους τομείς.
(Έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών με στόχο να κατατεθεί το αίτημα στην επόμενη
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.)
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