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Η ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Η ∆ιοίκηση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, µε πρόεδρο τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Γ. Μπαµπινιώτη, αποφάσισε να ενεργοποιήσει και πάλι την
απόφαση της βίαιης έξωσης σχολείων που στεγάζονται σε κτίρια της στην οδό Μάγιερ και
Σουρµελή στην πλατεία Βάθης. Πρόκειται για το 2ο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο και το 2ο
Λύκειο Αθηνών καθώς και το 6ο Εσπερινό Γυµνάσιο και Λύκειο Αθηνών.
Η υπόσχεση εκπροσώπου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας την ηµέρα της
κινητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (7-7-2006) για µη εκτέλεση της απόφασης
έξωσης κράτησε µόνο 15 µέρες!
Στο ίδιο διάστηµα µεθοδεύεται η µεταστέγαση ενός από τα τέσσερα σχολεία σε
άλλο κτίριο της περιοχής µισθωµένο από τη Νοµαρχία. Ένα πενταόροφο κτίριο µε µια
µοναδική στενή σκάλα και µε γυάλινες τις εξωτερικές επιφάνειες που δεν πληροί ούτε τις
στοιχειώδεις προδιαγραφές.
Οι ∆ιευθυντές των τεσσάρων σχολείων, ο προϊστάµενος του Γραφείου, η Α΄ ΕΛΜΕ
Αθήνας, η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γονέων χαρακτηρίζουν όχι µόνο ακατάλληλο,
αλλά και επικίνδυνο αυτό το κτίριο.
Εδώ και 20(!) χρόνια στην περιοχή διεκδικούνται τρία συγκεκριµένα οικόπεδα, για την
ανέγερση σχολείων. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τα διεκδικούσαν µονίµως, αλλά πότε ο
ΟΣΚ δεν πλήρωνε τα χρήµατα για την αγορά, πότε ο ∆ήµος αποδέσµευε υπέρ του
ιδιοκτήτη, πότε η Νοµαρχία καθυστερούσε να τα χαρακτηρίσει, ενώ το Υπουργείο ήταν
απλός παρατηρητής. Αφού πέρασαν έτσι από σαράντα κύµατα σήµερα δύο απ’ αυτά τα
οικόπεδα Ηπείρου 4 και Ηπείρου και Γ΄ Σεπτεµβρίου εδώ και πολλούς µήνες είναι
χαρακτηρισµένα ως χώροι σχολείων. (Εκπαιδευτικοί και γονείς όµως, παρά τις
µεθοδεύσεις του ΟΣΚ , συνεχίζουµε να διεκδικούµε για σχολικό χώρο και το τρίτο
οικόπεδο Γ΄ Σεπτεµβρίου και Ιουλιανού).
Όλοι οι φορείς εκπαιδευτικών και γονέων θεωρούµε ότι µοναδική κοινωνικά
και εκπαιδευτικά αποδεκτή λύση είναι η παραµονή των τεσσάρων σχολείων στο
σηµερινό τους χώρο µέχρι τη µεταστέγασή τους σε σύγχρονα δηµόσια σχολικά
κτίρια.
Καλούµε τώρα το Υπουργείο Παιδείας, τον ΟΣΚ ΑΕ, το ∆ήµο και την Νοµαρχία:
• Να προχωρήσουν άµεσα στην αγορά των δύο παραπάνω χαρακτηρισµένων για
σχολεία οικοπέδων και να δεσµευτούν ότι σε δυο χρόνια θα παραδοθούν τα
σχολικά κτίρια µε όλες τις αναγκαίες υποδοµές.
• Να ασκήσουν όλη την πίεση και επιρροή τους προς την «Φιλεκπαιδευτική
Εταιρεία¨» να αναστείλει µέχρι τότε την εκτέλεση της έξωσης, που σηµειωτέον είναι
τελεσίδικη λόγω απουσίας της Νοµαρχίας από την αντίστοιχη δικαστική διαδικασία.
∆ηλώνουµε τέλος ότι εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές είµαστε αποφασισµένοι να
υπερασπίσουµε τα µορφωτικά δικαιώµατα των µαθητών και παιδιών µας µε κάθε

συλλογικό αγωνιστικό τρόπο τόσο στο χώρο των σχολείων όσο και στους
δρόµους!
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