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ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η
πλημμελής και αποσπασματική συντήρηση των σχολικών κτηρίων του
πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και
των εκπαιδευτικών. Οι διαχρονικές ευθύνες των εκάστοτε πλειοψηφιών του δήμου Βόλου,
είναι τεράστιες. Οι πλειοψηφίες αυτές ευθυγραμμιζόμενες με τις κεντρικές πολιτικές των
αστικών κυβερνήσεων δημιούργησαν ένα επισφαλές και εχθρικό σχολικό περιβάλλον για τα
παιδιά των λαϊκών οικογενειών.
Αποδεικνύουν έτσι στην πράξη αυτό που σε κάθε ευκαιρία η ΑΣΕ επισημαίνει. Ότι για
τα κέρδη των επιχειρηματιών, για τις επενδύσεις τους και τη στήριξή τους με κεφάλαια,
έχουν αφήσει σε πλήρη εγκατάλειψη-με τεράστιες ελλείψεις- τα σχολειά μας, τα νοσοκομεία,
τα δημόσια κτίρια, τις υποδομές, χωρίς μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και
αντισεισμικής προστασίας. Ξοδεύουν πακτωλό χρημάτων για τη «βιώσιμη ανάπτυξη», για
έργα που ευνοούν τα κέρδη, και θεωρούν «κόστος» τα έργα προστασίας των λαϊκών
οικογενειών και των μαθητών, αφού δεν αποκομίζουν «όφελος» για το κεφάλαιο.
Με αφορμή το πολύ σοβαρό περιστατικό της πτώσης σοβάδων , πάνω στα θρανία,
της οροφής σχολικής αίθουσας του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας (περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα,
πάχος τουλάχιστον 3 εκατοστά και βάρους πολλών κιλών), η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία και τον προβληματισμό της, για την
ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο χώρο των σχολείων.
Το συγκεκριμένο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό όπως όλοι, οι παροικούντες
την Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι κρίκος στην αλυσίδα της ελλιπούς ή και πολλές
φορές ανύπαρκτης συντήρησης των σχολείων εδώ και πολλά χρόνια.
Θυμίζουμε τα σοβαρά προβλήματα στεγανότητας πολλών σχολείων όπως αυτό του 1ου ΕΠΑΛ
Ν. Ιωνίας όπου στην κυριολεξία τα εργαστήρια κάθε χειμώνα μετατρεπόταν σε λίμνη και η
στεγάνωση τους πραγματοποιήθηκε μετά από πολλές παρεμβάσεις μας (για να μείνει στο
τέλος ημιτελής), το αντίστοιχο πρόβλημα πτώσης σοβάδων στο συγκρότημα του
«πολυκλαδικού» εν ώρα μαθήματος και πάλι στο συγκρότημα του Φυτόκου η πρόχειρη
επικάλυψη του επί πολλά χρόνια εκτιθεμένου στις καιρικές συνθήκες οπλισμού κλπ.
Το γεγονός ότι δεν μετρήθηκαν θύματα δεν κάνει το συγκεκριμένο συμβάν λιγότερο
οδυνηρό και επικίνδυνο. Για παιδιά δεκαπεντάχρονα μιλάμε!
Οι πάντες κρίνονται όχι από το πόσο άμεση είναι η αντίδρασή τους αφού έχει συμβεί
το κακό (όπως δηλώσεις στα ΜΜΕ, επίσκεψη στο σχολείο, κατευθυνόμενα σχόλια στο

διαδίκτυο κλπ) αλλά από το τι κάνανε, ως όφειλαν εκ της θέσεώς τους, πολύ πριν συμβεί
αυτό!
Η Α.Σ.Ε. απαιτεί άμεσα να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα που να καθιστούν τα σχολικά
κτήρια απόλυτα ασφαλή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Γενναία χρηματοδότηση για τη συντήρηση, την αντισεισμική θωράκιση, την πυροπροστασία
των σχολείων.
Καλεί τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να διεκδικήσουν χωρίς
χρονοτριβή και μακριά από «ρεαλιστικά» ιδεολογήματα του τύπου «…πρέπει όλοι να
προσαρμόσουμε τις απαιτήσεις μας στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες …» το σχολείο
που θα είναι ασφαλές από κάθε άποψη, λειτουργικό και φιλικό για όλη τη σχολική
κοινότητα. Το σχολείο που θα μορφώνει ουσιαστικά και πολύπλευρα τα παιδιά της λαϊκής
οικογένειας και θα παρέχει στη νέα βάρδια της εργατικής τάξης τα αναγκαία εφόδια για να
αντιμετωπίσουν τη ζωή από καλύτερες θέσεις.
Να διεκδικήσουν το σχολείο των σύγχρονων αναγκών μας.

