
Κτηριακές αναβαθµίσεις των σχολείων της Μέσα Γειτονιάς 
 
Το θέµα της εκπαίδευσης είναι σίγουρα πάντα επίκαιρο. Σήµερα 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί γίνεται πολλής λόγος για την 
µεταρρύθµιση, για τα επίπεδα της µάθησης, για το σκοπό και τους 
τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται, τη νεανική παραβατικότητα, 
το χουλιγκανισµό κ.α. 
 
∆εν επιθυµούµε σ’ αυτό το άρθρο να ασχοληθούµε µε τα θέµατα 
αυτά. Για µερικά έχουµε πει την άποψη µας σε προηγούµενα 
σηµειώµατα µας. 
 
Σήµερα επιθυµούµε να τονίσουµε ότι βασικό στοιχείο που συµβάλλει στην πρόοδος της 
παιδείας και την επίτευξη των σκοπών της, είναι η κτηριακή υποδοµή των σχολικών 
µονάδων. 
Το σχολικό κτήριο δεν είναι απλός ο χώρος στον οποίο µαζεύονται οι µαθητές για να 
συµµετάσχουν στο µεγάλο αγαθό της γνώσης και της αγωγής. 
Είναι, πρέπει να είναι ο χώρος ο οποίος θα πρέπει να δίνει στους διδασκάλους όλες τις 
διευκολύνσεις και όλα τα εφόδια, και στους µαθητές ο ευχάριστος και άνετος χώρος ο 
οποίος θα τους δηµιουργεί τη χαρά της µάθησης, και όχι την πίεση και το άγχος, και να 
τους δίδει τη δυνατότητα να αναπτύξουν όλες τις πνευµατικές και σωµατικές τους 
ικανότητες. 
 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι µε πρωτοβουλία της Σχολικής Εφορείας Μέσα 
Γειτονιάς, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των διευθυντών όλων των σχολείων του ∆ήµου, 
των Προέδρων των Συνδέσµων Γονέων, των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και εκπροσώπων της Εφορείας, για να µελετηθεί το θέµα των σχολικών κτηρίων, 
προδηµοτικής, ∆ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης. 
 
Από τη συζήτηση που διεξήχθη µεταξύ των εκπαιδευτικών αυτών παραγόντων φάνηκε ότι 
τα σχολικά κτήρια που υπάγονται στη Σχολική Εφορία Μέσα Γειτονιάς έχουν ιδιαίτερες 
ελλείψεις και προβλήµατα που χρειάζονται ριζικές αλλαγές και άµεσες βελτιώσεις. 
 
Είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο ότι ύστερα από µακρά ανταλλαγή απόψεως και αφού οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες άκουσαν τις εισηγήσεις αλλά και τα παράπονα των Συνδέσµων 
Γονέων, των ∆ιευθυντών και της Εφορείας, ανακοίνωσαν ότι σύντοµα θα γίνουν οι 
ακόλουθες αναβαθµίσεις στα σχολικά κτήρια της περιοχής. 
 
Συγκεκριµένα το 10ο ∆ηµοτικό Χαλκούτσας θα κατεδαφιστεί µετά την ανέγερση του 
καινούργιου στον παρακείµενο χώρο που τώρα αποτελεί την αυλή του σχολείου. Οι 
προσφορές για το νέο σχολείο όπως έχει λεχθεί θα προκηρυχτούν το καλοκαίρι του 2010 
και οι εργασίες θα αρχίσουν περί το τέλος του ίδιου χρόνου. 
 
Το 27ο ∆ηµοτικό σχολείο παρουσιάζει όπως είναι γνωστό προβλήµατα από τον καιρό της 
ανέγερσης του, τα οποία δεν είναι δυνατό όλα να διορθωθούν. Έγιναν όµως σε πρώτη 
φάση ορισµένα έργα, όπως στέγαστρα και στη δεύτερη φάση θα διορθωθούν τα 
προβλήµατα των νερών που λιµνάζουν και η βελτίωση των παρακείµενων χώρων. 
 
Για το 14ο ∆ηµοτικό σχολείο το οποίο χρήζει άµεσης αντισεισµικής βελτίωσης γίνονται 
προσπάθειες να µεταφερθεί σε νέο κτήριο που θα ανεγερθεί σε γη που ανήκει στο Ίδρυµα 
Καλογερόπουλου και το υφιστάµενο κτήριο του σχολείου να δοθεί στο εν λόγο Ίδρυµα µε 



ειδική συµφωνία να παραχωρηθεί αργότερα στο ∆ήµο Μέσα Γειτονιάς, ο οποίος µε τη 
συνδροµή του κράτους θα δηµιουργήσει µεγάλο πολιτιστικό κέντρο. 
 
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες πληροφόρησαν επίσης ότι προγραµµατίζεται η ανέγερση νέου 
∆ηµοτικού Σχολείου στην περιοχή Πάνθεα. Τα προσχέδια είναι αίτηµα και αναµένεται η 
δηµοσιοποίηση τους και η προκήρυξη προσφορών το συντοµότερο. 
Το αίτηµα της Σχολικής Εφορείας για ανέγερση Λυκείου στην περιοχή δεν κατέστη δυνατό 
να γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας. 
 
Όλα αυτά αποτελούν σίγουρα σηµαντικά βήµατα για την αναβάθµιση των σχολικών 
κτηρίων. Χαιρετίζουµε τις αποφάσεις αυτές του Υπουργείου Παιδείας και αναµένουµε τη 
σύντοµη πραγµατοποίηση τους. 
Αυτό θα σηµαίνει στην πράξη τη στοργή, το ενδιαφέρον της πολιτείας για την παιδεία και 
ιδιαίτερα αυτή της Μέσα Γειτονιάς. 
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