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ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει εκφράσει επανειλημμένα την πάγια θέση του για το «κτιριακό» ζήτημα των
σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας. Η επιδείνωση της κατάστασης με την οικονομική κρίση
που πλήττει τους συμπολίτες μας εδώ και μία δεκαετία αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, την
πολιτεία και το Δήμο με σύνεση αλλά και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων σχολικών δομών.
Σκοπός όλων μας είναι τα παιδιά να έχουν το δικαίωμα της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, κατάκτηση που έχει
κατοχυρωθεί με ειδικό άρθρο στο Ελληνικό Σύνταγμα. Δεν είμαστε ούτε υπήρξαμε θιασώτες της δημιουργίας
«πρόχειρων» σχολικών δομών. Όπου και όταν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις έγιναν υπό την πίεση εύρεσης
άμεσων λύσεων σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας..
Είναι επίσης σαφές ότι παρόλο που τα προβλήματα αυτά σταδιακά λύνονται (νέες αίθουσες στο σχολικό
συγκρότημα Νικομηδείας), η πολιτεία προχωράει στην εφαρμογή νέων μέτρων όπως:
•
•
•

επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για παιδιά από (4) τεσσάρων ετών.
αυστηρή τήρηση του ορίου 25 παιδιών ανά τμήμα μαθητών.
υποχρεωτική προώθηση παιδιών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε όμορους δήμους από ειδική
επιτροπή που ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι νέες αυτές συνθήκες κάνουν περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη να ανοίξει το θέμα αυτό με
πρωτοβουλίες που θα λάβει ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Πρωτοβουλίες που θα συζητηθούν δίνοντας λύσεις χωρίς
σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και χωρίς χρονική καθυστέρηση.
Η πολιτεία, και όχι ο Δήμος Νέας Σμύρνης ζήτησε να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή με
προκατασκευασμένες αίθουσες.
Ανταποκριθήκαμε σχετικά μόνο για το 7ο Νηπιαγωγείο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το νέο αυτό θεσμό
(επέκταση υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Παραμένουμε ωστόσο ακλόνητα πιστοί στη θέση μας: « Η Δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται μόνιμες λειτουργικές
δομές για όλες τις βαθμίδες της».
Σύντομα ο Δήμος μας θα καταθέσει την πρότασή του προς Διαβούλευση. Ζητάμε έναν δημιουργικό και ειλικρινή
διάλογο. Στην δύσκολη οικονομικά συγκυρία της χώρας μας οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστικοί και πρακτικοί
στις απόψεις και τις ενέργειές μας.
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