Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δεν είναι κόστος!
Να ξεκινήσει αμέσως, χωρίς καμιά ολιγωρία, ο προσεισμικός έλεγχος
και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε όλα τα σχολικά κτήρια πριν
ξαναζήσουμε στιγμές από τη Μάνδρα και το Μάτι.

Με αφορμή τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα του ΓΕΛ Αλμυρού, γονεϊκό, μαθητικό και
εκπαιδευτικό κίνημα από κοινού να απαιτήσουν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία τώρα!!!
Για άλλη μια φορά η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία στη Μαγνησία νιώθει
ανακουφισμένη που μετά από κατάρρευση δομικών στοιχείων σε σχολική αίθουσα, δε είχαμε
τραυματισμό μαθητών ή εκπαιδευτικών.
Το νέο «επεισόδιο» αφορά αυτή τη φορά το Γενικό Λύκειο Αλμυρού στο οποίο και με
αφορμή ανεπαίσθητο σεισμό, είχαμε πτώση σοβάδων, κατάρρευση μέρους της μαρκίζας και
τζαμιών πάνω στα θρανία, σε ώρα μαθήματος προκαλώντας δικαιολογημένο πανικό στους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Τα προβλήματα στο κτήριο του ΓΕΛ Αλμυρού είναι τόσο σοβαρά όσο και παλιά και έχουν
τεράστιες ευθύνες η τωρινή δημοτική αρχή όπως και οι προηγούμενες που με «πασαλείμματα»
τα κουκούλωναν.
Να θυμίσουμε πως τον Νοέμβρη του 2012 οι μαθητές του σχολείου είχαν σαν βασικό αίτημα των
καταλήψεων τους, τα προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του διδακτηρίου. Βέβαια οι
τότε «αρμόδιοι» τους ξεγέλασαν όπως συνήθως συμβαίνει, λέγοντας τους πως «…δεν μπορεί να
γίνει κάτι άμεσα…» υποσχόμενοι για το μέλλον λαγούς με πετραχήλια. Και από τότε πέρασαν έξι
χρόνια!
Βέβαια όπως προκύπτει και από την τεχνική έκθεση, που είχε καιρό ο δήμος θαμμένη στα
συρτάρια του, μέρος του συγκροτήματος (κατασκευή στα μέσα της δεκαετίας του 1970) είναι
αυθαίρετο και αυτό ήταν ή θα έπρεπε να ήταν, σε γνώση όλων των δημοτικών αρχών και επίσης
πάλι σύμφωνα με τη στατική μελέτη χρήζει εκτεταμένων παρεμβάσεων επειδή «..μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστώνονται ανεπάρκειες έναντι κάμψης και διάτμησης, κυρίως
από σεισμικούς συνδυασμούς, σε υποστυλώματα , δοκούς και πλάκες.»
Μεγάλες ευθύνες έχουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ αλλά και η
σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ που σφύριξαν και συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα στα προβλήματα,
εντείνουν την υποχρηματοδότηση, κωφεύουν επιδεικτικά στο αίτημα για προσεισμικό έλεγχο
όλων των σχολικών κτηρίων, βλέποντας σαν κόστος την ασφάλεια των μαθητών και των
εκπαιδευτικών την ίδια ώρα που σε κάθε ευκαιρία διανέμουν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις και
το μεγάλο κεφάλαιο. Παράλληλα βομβαρδίζουν το λαό με επικοινωνιακές πομφόλυγες του τύπου
«νέο Λύκειο» ή «μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ»
Βέβαια, μεγάλο μερίδιο στην ευθύνη έχουν και οι παρατάξεις του παλιού και του νέου
κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Ο. Μ. στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας, που κρυμμένοι
πίσω από ιδεολογήματα περί ρεαλισμού, βάζοντας απροκάλυπτα πλάτη στις πολιτικές των
πολιτικών τους φορέων, δε δίστασαν να απορρίψουν πρόταση της Α.Σ.Ε στο ΔΣ της ΕΛΜΕ
στις10/10/2018 για στατικό και προσεισμικό έλεγχο και θωράκιση από κάθε κίνδυνο, όλων των

σχολικών διδακτηρίων, με αφορμή αντίστοιχο συμβάν στο 1ο ΕΠΑΛ της Ν. Ιωνίας, με το πρόσχημα
πως αυτό προϋποθέτει μεγάλο κόστος και η οικονομία δεν το αντέχει αυτή την περίοδο!
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες που προκαλούν διαχρονικά τις μαθητικές κινητοποιήσεις
μαζί με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, την έλλειψη βιβλίων κλπ. Εμείς οι
εκπαιδευτικοί που ζούμε καθημερινά τη σχολική πραγματικότητα το γνωρίζουμε πολύ καλά. Ποτέ
μα ποτέ η νέα γενιά, οι μαθητές μας δεν κινητοποιούνται μόνο και μόνο για να χάσουν μάθημα
όπως το παρουσιάζουν πάντα κυρίως τα αστικά πολιτικά κόμματα, τα συστημικά ΜΜΕ και όσοι
στοιχίζονται πίσω από αυτά. Κινητοποιούνται διεκδικώντας τη μόρφωση που έχουν ανάγκη και
ανταποκρίνεται στην εποχή μας και στις σύγχρονες ανάγκες μας, σε συνθήκες αντίστοιχες.
Καλές οι αναπλάσεις και οι στολισμοί αλλά η ασφάλεια των μαθητών είναι πάνω από
όλα και δεν θα δεχθούμε καμία έκπτωση, καμία ολιγωρία, κανένα παιχνίδι που την τοποθετεί
σε δεύτερη μοίρα.
Η Α.Σ.Ε. έγκαιρα και σε κάθε ευκαιρία αλλά και όλες τις μέρες που ακολούθησαν με όλους
τους τρόπους δουλεύει ώστε το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτηριακών υποδομών στη
Μαγνησία να γίνει υπόθεση του γονεϊκού κινήματος που από κοινού με τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς να απαιτήσουν σχολεία σύγχρονα και ασφαλή.
Καλούμε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να παλέψουν για
 Άμεσο και συνεχή έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της κατάστασης όλων των
σχολικών κτηρίων (αίθουσες, διάδρομοι, χώροι προαυλισμού, γυμναστήρια, αίθουσες
εκδηλώσεων, υαλοπίνακες κλπ)
 Άμεση πυροπροστασία των σχολείων η οποία είναι επιεικώς ανύπαρκτη.
 Άμεσο στατικό έλεγχο και αντισεισμική θωράκιση όλων των σχολείων με βάση τους πιο
σύγχρονους κανονισμούς και όχι με εκείνους που ίσχυαν την εποχή της ανέγερσης τους.
 Άμεση και γενναία χρηματοδότηση για να είναι τα σχολεία ασφαλή από κάθε άποψη.
Ειδικά για το ΓΕΛ Αλμυρού καλούμε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να απαιτήσουν
 Ομαλή και με παιδαγωγικούς όρους συνέχιση της σχολικής ζωής του Λυκείου Αλμυρού
χωρίς την πολυδιάσπαση του σχολείου, τη μεταστέγασή του σε προκατασκευασμένους
οικίσκους (λυόμενες αίθουσες) ή τη λειτουργία του σε απογευματινή βάρδια.
 Γρήγορη παρέμβαση από κρατικούς τεχνικούς φορείς και απάντηση για το αν επιδέχεται το
κτήριο επισκευαστικής παρέμβασης ή εξ αρχής κατασκευή
 Να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία (τεχνικές μελέτες, εκτιμήσεις κλπ)
 Ενημέρωση από τον δήμο Αλμυρού πότε έλαβε γνώση των μελετών και γιατί δεν πήρε
έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα, αφήνοντας απροστάτευτους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
 Από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές αν γνώριζαν το πρόβλημα και τι έκαναν για την
επίλυσή του.
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