ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ»

Την Παρασκευή, 26/3/2021, επισκέφθηκε το σχολικό συγκρότημα «Μιχαήλ
Νομικός» ομάδα από την Δ/νση Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Αθηναίων, από την
οποία πληροφορήθηκαν συνοπτικά και πρόχειρα οι Διευθυντές του 8 ου ΓΕΛ και του
8ου Γυμνασίου Αθήνας ότι στον αύλειο χώρο του συγκροτήματος- παράλληλα με
την οδό Μιχαήλ Νομικού - πρόκειται να τοποθετηθούν 4 οικίσκοι- containers
ελαφρού τύπου, σύμφωνα με το Σχέδιο για την στέγαση της δίχρονης Προσχολικής
Εκπαίδευσης στον Δήμο Αθηναίων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην 6 η Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, την 22 α-3-2021. Οι Σύλλογοι
Διδασκόντων και των 5 Σχολείων του Συγκροτήματος με απόφασή τους
εκφράζουν έντονη την διαφωνία τους στην παραπάνω Πρόταση, για τους
παρακάτω λόγους:
-Θα αποκοπεί, με περίφραξη, σημαντικό μέρος της αυλής- 700 τ.μ. σύμφωνα με το
Σχέδιο, η οποία καθημερινά χρησιμοποιείται για τον αυλισμό και το μάθημα της
Γυμναστικής από τα 2 πρωινά σχολεία και 500 μαθητές, κατά την πρωινή βάρδια.
Εύλογα ο περιορισμός των μαθητών δεν ενδείκνυται εν μέσω πανδημίας.
-Η συνύπαρξη μαθητών Γυμνασίου- Λυκείου με μαθητές προσχολικής ηλικίας στον
ίδιο χώρο, έστω και με περίφραξη, είναι δυσλειτουργική και δημιουργεί κινδύνους
για την ασφάλεια των μικρών μαθητών.
-Καταργείται η είσοδος της Μιχαήλ Νομικού, η οποία χρησιμοποιείται από τους
μαθητές του 8ου Γυμνασίου, για την άφιξη και την αποχώρησή τους από το σχολείο,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ, για την χρήση όλων των εισόδων
των σχολείων και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και των αποστάσεων, εν μέσω
πανδημίας, και ενώ αγνοούμε για πόσο διάστημα ακόμη θα απαιτηθεί να
τηρούνται πρόσθετα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
-Θα δυσχεράνει η πρόσβαση στις τουαλέτες του Γυμνασίου και θα δημιουργηθούν
ημίκλειστοι χώροι, στενωποί και γωνίες, τόσο μπροστά στις τουαλέτες, όσο και σε
άλλους χώρους της αυλής, που ευνοούν την εκδήλωση κάθε είδους παραβατικών
δράσεων, κατά την ώρα λειτουργίας των σχολείων και πολύ περισσότερο το βράδυ
και κατά την περίοδο των διακοπών. Ήδη υπάρχουν πολλά προβλήματα από την
παρουσία εξωσχολικών στην αυλή τις νυχτερινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα, που
έχουν τεθεί υπόψη του Δ.Α., και θα προκύψουν ακόμη περισσότερα θέματα
ασφάλειας των μαθητών και του κτιρίου.
-Το πρόσφατα διαμορφωμένο παρτέρι κατά μήκος της Μιχαήλ Νομικού, έκτασης
170 τ.μ. αποτελεί έργο των μαθητών των Σχολείων μας, σε συνεργασία με την

Υπηρεσία Πρασίνου της 6ης Δημ. Κοιν. του Δ.Α, την μοναδική ανάσα πρασίνου σε μια
τσιμεντόκτιστη αυλή. Είναι χώρος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων,
μοναδική ευκαιρία να ασχοληθούν οι μαθητές με το πράσινο, καθημερινό
καταφύγιο στην προσπάθεια των μαθητών μας να αναζητήσουν λίγη σκιά και
δροσιά τις ώρες των διαλειμμάτων. Το παρτέρι, του οποίου έχει ζητηθεί η
αναβάθμιση και η αξιοποίηση από τον Δ.Α. προς όφελος των μαθητών μας, θα
αποκοπεί από τα Σχολεία μας ή θα καταστραφεί!
- Η αυλή κατά τις απογευματινές ώρες λειτουργεί ως χώρος παιχνιδιού και άθλησης
των μαθητών, σε μια περιοχή υποβαθμισμένη, που ελάχιστους ελεύθερους χώρους
διαθέτει, ενώ τα προηγούμενα έτη έχει φιλοξενήσει και Αθλητικές Δράσεις του
Δήμου Αθηναίων (footballnet). Εκδηλώσεις που έχουν συνδιοργανωθεί στον αύλειο
χώρο των σχολείων μας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και άλλους φορείς, τα
έχουν καταγράψει στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής ως κυψέλες
πολιτισμού. Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι σε περιόδους μεγάλων σεισμών
πολλοί περίοικοι βρήκαν ασφαλές καταφύγιο για πολλές ημέρες στο προαύλιο του
σχολείου μας. Οι κάτοικοι της περιοχής το θυμούνται και το μνημονεύουν.
-Με τον χώρο που θα τοποθετηθούν τα containers γειτνιάζει ο εμβληματικός
ναΐσκος των Ταξιαρχών, σήμα κατατεθέν και κόσμημα του σχολείου μας,
αφιερωμένος στον ιδρυτή του Σχολικού Συγκροτήματος «Μιχαήλ Νομικός» και
ευεργέτη Μιχαήλ Νομικό, προστατευόμενο μνημείο αρχιτεκτονικής, καλλιτεχνικής
και ιστορικής αξίας, σύμφωνα με Γνωμοδότηση της Εφορίας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων. Ο ναΐσκος λειτουργεί, ανήκει στην ενορία Αγίου Νικολάου, αποτελεί
σημείο αναφοράς και μέριμνας της ευρύτερης γειτονιάς. Με το παρόν Σχέδιο,
πρόκειται ασφυκτικά να κρυφτεί πίσω από τα containers, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τη λειτουργία, την διατήρησή του και τον ρόλο που διαδραματίζει στην
ιστορία, την ζωή και τη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής και των αποφοίτων
των σχολείων μας.
-Το σχολικό συγκρότημα «Μιχαήλ Νομικός», συνιστά κληροδότημα. Αποτελεί
ιστορικό, εμβληματικό σχολείο, από τα πρώτα και παλαιότερα της πόλης μας,
άρρηκτα συνδεδεμένο με την σύγχρονη ιστορία της. Χρέος της πολιτείας είναι η
προστασία και η ανάδειξή του, ως μνημείο πολιτισμού. Αντίθετα, το παρόν σχέδιο
συμβάλλει στη λειτουργική, αρχιτεκτονική και αισθητική υποβάθμισή του.
-Απαιτούνται μελέτες διαμόρφωσης των αύλειων χώρων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, όπου πρόκειται να γίνουν οποιεσδήποτε
παρεμβάσεις ή προσθήκες, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι,
αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο τα σχολικά κτίρια. Δεν
είναι δυνατόν στην προσπάθεια της επίλυσης ενός επιτακτικού προβλήματος να
προκαλούνται πολλαπλάσια! Η
βεβιασμένη και πρόχειρη επιλογή της

«προσωρινής» τοποθέτησης containers εύλογα θα προκαλέσει
έντονες
αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.

τις

- Ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς θεωρούμε απαράδεκτη παιδαγωγικά την στέγαση
νηπίων σε containers- έστω και προσωρινά, σε βάθος τετραετίας, τουλάχιστον, και
την μετατροπή σημαντικού αριθμού σχολείων σε σύγχρονες «παραγκουπόλεις» ,
στο ήδη επιβαρυμένο κέντρο της Αθήνας.
- Απαιτούμε σύγχρονα, ανθρώπινα, κατάλληλα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες κτίρια
για όλους τους μαθητές και όχι σχολικά hotspots. Υποχρέωση του Δήμου Αθηναίων
απέναντι στους δημότες του είναι η εύρεση εφικτών και μόνιμων λύσεων για την
στέγαση και τη λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, «κατά το νεώτατον
σύστημα», όπως υπογράμμισε ο Μιχαήλ Νομικός , πριν από 100 περίπου χρόνια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
-ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ,
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ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΡΜΕΛΗ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
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