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Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς το ιδανικό θα ήταν να εστιάζουμε στις ευχές για
καλή πρόοδο και στον ενθουσιασμό για τη μάθηση. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε βασικές πτυχές, και τα οποία δυστυχώς
αυξάνονται με την πάροδο των χρόνων, αντί να μειώνονται.

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκει το εκπαιδευτικό σύστημα σε υποχρηματοδότηση, που είχε
ξεκινήσει ήδη πριν από το μνημόνιο αλλά έχει αποκτήσει δραματικές διαστάσεις τα
τελευταία χρόνια. Ο υποτιθέμενος «αγώνας δρόμου» που κάνει κάθε Σεπτέμβρη η
κυβέρνηση για να καλύψει τα κενά είναι γελοίος και εξευτελιστικός. Σημαίνει στην
πραγματικότητα ότι δεν ενδιαφέρεται να βρει μόνιμες λύσεις για έναν τόσο σημαντικό
τομέα. Ότι χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν σε απαράδεκτες συνθήκες:
να πληρώνονται για 9 μήνες το χρόνο, στη συνέχεια να απολύονται και να
ξαναπροσλαμβάνονται την επόμενη χρονιά, πιθανώς σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Χιλιάδες
άλλοι να τρέχουν από σχολείο σε σχολείο για να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Και σε
χιλιάδες άλλες περιπτώσεις το κενό να μένει μέχρι τέλους ή απλώς να καλύπτεται κουτσά
στραβά από καθηγητή διαφορετικής ειδικότητας.
Παράλληλα, ο δήμος μας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Τα
τμήματα σε πολλά σχολεία της Ν. Σμύρνης έχουν τον ανώτατο αριθμό μαθητών και για την
κάλυψη των αναγκών επιστρατεύονται προκάτ και πρόχειρες αίθουσες, που εκτός των
άλλων περιορίζουν τις αυλές λες και είναι πολυτέλεια. Ο λόγος; Ενώ οι δημοτικές αρχές
δίνουν εδώ και είκοσι χρόνια το πράσινο φως για να αυξηθεί ο πληθυσμός, ουδέποτε
φρόντισαν να αυξηθούν ανάλογα οι χώροι για σχολεία και άθληση. Και όταν διεκδικούν
χρήματα, αυτά είναι για μικρής χρησιμότητας έργα, όπως η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης
και το νέο γήπεδο αγώνων στην οδό Αρτάκης. Την ίδια ώρα όμως που δεκάδες εκατομμύρια
διοχετεύονται εκεί, δεν περισσεύουν χρήματα για τη δημιουργία νέων αιθουσών στα
δημοτικά, την ανακατασκευή του συγκροτήματος της Νικομηδείας, τον πλήρη προσεισμικό
έλεγχο όλων των κτιρίων.
Η ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ πιέζει διαρκώς για αλλαγή προτεραιοτήτων στο δήμο. Για
ανακατεύθυνση κονδυλίων στις κτιριακές ανάγκες αλλά και στη στήριξη τις εκπαιδευτικής
διαδικασίας, με εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Για να υπάρξει επιτέλους μια μελέτη της εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού,
ώστε οι υπεύθυνοι να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους.
Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων, να δουλέψουμε μαζί ώστε η παιδεία
να μπει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής του δήμου και η φωνή των πολιτών να ακούγεται
όχι μόνο προεκλογικά αλλά κάθε μέρα!

1/2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΡΟΦΗΣ: "ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗ
Πέμπτη, 11 Σεπτέμβριος 2014 11:11

Δείτε τις προτάσεις της Δημοτικής Παράταξης "Στροφή Ν. Σμύρνης" για τα σχολεία στο: ht
tp://strofi-ns.gr/programma/#e
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