«ΕΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ»
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τη ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΕΤΗ, στις 12/11/2014, (Αριθμ.Απόφ. 390/2014) ο αξιότιμος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ.
Ησαΐας δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για την εισήγηση της Ένωσης Γονέων γιατί μέσα
στην εισήγηση υπήρχαν φράσεις που -κατά την απολύτως σεβαστή γνώμη του- απαξίωναν το
Δημοτικό Συμβούλιο και τον ίδιο προσωπικά. Συγκεκριμένα δε, ανέφερε τις φράσεις της εισήγησης
όπου καταγραφόταν η εκτίμηση της Ένωσης Γονέων για «έλλειψη έγνοιας και σοβαρότητας» του
Δημοτικού υμβουλίου στην αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν το παρόν και το μέλλον
της δημόσιας εκπαίδευσης στην Αγία Παρασκευή.
Η Ένωση Γονέων, δια της εκπροσώπου της, συνειδητά επέλεξε να μην αποσύρει τις συγκεκριμένες
εκφράσεις αλλά και να μην τις εξηγήσει, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω συζήτηση που,
ενδεχόμενα, θα αποπροσανατόλιζε από την επιθυμητή για μας κατάληξη της συνεδρίασης, δηλαδή
της θετικής απόφασης και δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αιτημάτων της εισήγησής
μας.
Επειδή όμως θεωρούμε ότι οφείλουμε μια απάντηση, τόσο στον αξιότιμο και αγαπητό κ. Ησαΐα, όσο
και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, θα μας επιτρέψετε να αναφέρουμε 2 συγκεκριμένα
παραδείγματα που τεκμηριώνουν αυτήν την εκτίμησή μας.
Σο πρώτο παράδειγμα αφορά στην «παραχώρηση χρήσης των σχολικών κτιρίων από την ΑΕ
ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ (πρ.ΟΚ) προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής».
Πιο αναλυτικά:
Η δικαιολογία που πολλάκις ο τ. Δήμαρχος κ. Ζορμπάς και ο τ. Αντιδήμαρχος κ. Τσιαμπάς
επικαλούνταν για το ότι δεν γινόντουσαν επισκευές στα σχολεία ήταν γιατί δεν μπορούσαν να
βγάλουν άδειες από την πολεοδομία επειδή τα οικόπεδα των σχολείων ήταν «αγνώστου
ιδιοκτήτη» στο κτηματολόγιο. Παράλληλα, ο τ. Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντακόπουλος, επίσης
πολλάκις, ενημέρωνε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η διαδικασία μεταβίβασης των οικοπέδων από
τον ΟΚ προς τον Δήμο έχει ξεκινήσει μεν, αλλά έχει ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για να
ολοκληρωθεί.
Όταν τον Οκτώβριο του 2012 ρωτήσαμε εγγράφως με ποιο έγγραφό του ο Δήμος έχει ζητήσει την
μεταβίβαση των οικοπέδων από τον ΟΣΚ προκειμένου να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε,
λάβαμε την ευγενέστατη απάντηση από τον κ. Τσιαμπά ότι «αν χρειασθούμε τη βοήθεια της
Ένωσης θα σας τη ζητήσουμε με μεγάλη μας χαρά».
Με έγγραφη απάντησή μας του προτείναμε τη λύση της «παραχώρησης κατά χρήση» από τον ΟΣΚ
ώστε να «ξεμπλοκάρουν» οι διαδικασίες, ειδικά για το 3ο Δημοτικό Σχολείο.
Δυστυχώς, ακόμα και αυτή η συγκεκριμένη πρόταση, μία, όπως αποδείχθηκε, απλή διαδικασία
που ακολουθείται από όλους τους Δήμους, δεν αντιμετωπίστηκε από τον Δήμο με σοβαρότητα
ώστε να ζητηθούν από τον ΟΚ (Κτιριακές Υποδομές πλέον) τότε, το 2012, οι παραχωρήσεις
χρήσης των σχολικών κτηρίων. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνουν τα σχολεία μας χωρίς
επισκευές και να ερχόμαστε τώρα, 2 χρόνια μετά, στο σημείο εκκίνησης των διαδικασιών για
τις τακτοποιήσεις όλων των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων που αφορούν στα σχολικά κτίρια ώστε να
δούμε κάποτε (ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι του 2015) τις απαραίτητες επισκευές στα σχολειά μας.

Σο δεύτερο παράδειγμά μας αφορά στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
Για τις δυσλειτουργίες που είχαν εμφανιστεί από την έναρξη ακόμα λειτουργίας των δύο
ΝΠΔΔ
(Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας), είχαμε
επανειλημμένα καταθέσει τις ενστάσεις, αντιρρήσεις αλλά και προτάσεις μας κατά τις συνεδριάσεις
των ΔΣ των δύο ΝΠΔΔ. Όμως, δεν αρκεστήκαμε σε αυτό αλλά απευθυνθήκαμε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Για την ιστορία αναφέρουμε τα έγγραφά μας που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1.
Παρέμβαση της Ένωσης Γονέων στην Ανοιχτή Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 18/02/2013
2.
Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
Δυσλειτουργία των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ «Σχολικές Επιτροπές ΠΕ. & ΔΕ» στις 25.11.2013
3.

Επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις 07/04/2014 με 8 επισυναπτόμενα.

Δυστυχώς, το προηγούμενο Δημοτικό υμβούλιο ουδέποτε ασχολήθηκε με την ουσία των
ενστάσεων, αντιρρήσεων και προτάσεων της Ένωσης Γονέων, παρόλο που πιστεύαμε ότι οι
σοβαρές «καταγγελίες- πληροφορίες», τις οποίες σας παρείχαμε, θα προβλημάτιζαν, τουλάχιστον
κάποιους, από τους δημοτικούς συμβούλους. Πολύ σύντομα, όμως, θα κληθεί το τωρινό Δημοτικό
Συμβούλιο να ασχοληθεί με τις πολιτικές ευθύνες για την κακή διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών
και ελπίζουμε αυτή τη φορά να επιδείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα.
Αυτά είναι μόνο δύο -εξαιρετικά σοβαρά πιστεύουμε- παραδείγματα που τεκμηριώνουν την εκτίμησή
μας για «έλλειψη έγνοιας και σοβαρότητας» εκ μέρους του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
Φυσικά, δεν βάζουμε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους στο «ίδιο τσουβάλι» γιατί γνωρίζουμε ότι
υπήρχαν και εξαιρέσεις, οι οποίες όμως, δεν μπόρεσαν να δώσουν το «στίγμα» τους.
Ελπίζουμε, το νέο Δημοτικό υμβούλιο να επιδείξει την αντίστοιχη των καιρών και των
ευθυνών του «έγνοια και σοβαρότητα» για τη Δημόσια Εκπαίδευση στην πόλη μας και είμαστε
σίγουροι ότι την επόμενη φορά, ο κ. Ησαΐας, αν δεν απέχει ή καταψηφίσει, για δικούς του λόγους, τα
αιτήματα της Ένωσης Γονέων, τουλάχιστον θα συμμετέχει στη συζήτησή τους, αναγνωρίζοντας ότι -αν
μη τι άλλο- δεν καταθέτουμε οτιδήποτε χωρίς προηγουμένως να το έχουμε διερευνήσει και
διασταυρώσει, μιας και εμείς δρούμε πάντα με «έγνοια και σοβαρότητα» γιατί τα θέματα των
σχολείων αφορούν τα ίδια μας τα παιδιά.
Αγία Παρασκευή 14/12/2014
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