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«Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες…» 
 

Κι όμως το θέμα των σχολικών κτηρίων «κανονικά» δε θα έπρεπε να μας φέρνει στο μυαλό τη γνωστή παραλογή 

από το γεφύρι της Άρτας… 

Τι γίνεται όμως με τις αίθουσες των εργαστηρίων στο ημερήσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας οι οποίες 

κρίθηκαν (ορθώς) ακατάλληλες μετά την πτώση  τσιμεντένιων τμημάτων της οροφή των εργαστηρίων και από τότε 

το τμήμα οχημάτων της Γ΄ Λυκείου και τα δύο τμήματα μηχανολογίας της Β΄ Λυκείου δεν πραγματοποιούν τα 

εργαστηριακά τους μαθήματα;  Μήνες έχουν περάσει από τότε που το πρόβλημα έγινε γνωστό κι ακόμα «τίποτα». 

Βέβαια οι «αρμόδιοι» στον Δήμο, αν τους θέσουμε το ζήτημα, θα μιλήσουν για συμβάσεις που «τρέχουν» και ότι «ο 

σχετικός εργολάβος θα επιληφθεί του θέματος» μπλα μπλα … 

Από τον Νοέμβρη του 2021 το θέμα «απασχόλησε» το δημοτικό συμβούλιο της Πρέβεζας με τον δήμαρχο Νίκο 

Γεωργάκο: να δηλώνει (τότε) σε τοπικά ΜΜΕ «Έχει δοθεί εντολή για άμεση επισκευή». Από πότε η «άμεση 

επισκευή» μεταφράζεται σε «τέλη Γενάρη 2022 και τίποτε δεν έχει επισκευαστεί»; 

Ξέρουμε, βέβαια, πολύ καλά ότι η Πρέβεζα δεν κατέχει την πανελλαδική πρωτοτυπία στο θέμα. Μια γρήγορη 

ματιά θα αναδείξει πληθώρα καταγγελιών που κυκλοφορούν για ανάλογα ζητήματα… 

… «Όλοι» οι υπεύθυνοι, δήμαρχοι, δημοτικά συμβούλια, υπουργοί και κυβερνήσεις «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά 

τους» για την ασφάλεια των μαθητών, αλλά η καθημερινή πραγματικότητα επιμένει να μας δείχνει «άλλα»… 

Η καθημερινή πραγματικότητα στο ημερήσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας μάς λέει πολύ απλά «φάτε ιδιωτική 

πρωτοβουλία», γιατί «το κέρδος» δεν κατατάσσει τις συγκεκριμένες επισκευές σε άμεση προτεραιότητα και η 

οποιαδήποτε πρόταση για κάλυψη των αναγκών αυτών από δημόσιες υπηρεσίες κατακεραυνώνεται ως 

«ξεπερασμένο» αίτημα του σοσιαλισμού! 

«Με τους μαθητές των ΕΠΑΛ» θα ασχοληθούμε τώρα; «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» δε θεωρούνται έτσι κι 

αλλιώς;  

Στα λόγια δε θα το παραδεχθεί κανείς, στην πράξη όμως;  

Δεν είναι κραυγαλέα αντίφαση «όλοι» οι ιθύνοντες (δημοτικοί και κυβερνητικοί παράγοντες, βουλευτές, 

προϊστάμενοι διευθύνσεων) να πίνουν νερό στο όνομα της παιδείας και της ασφάλειας των μαθητών, να 

«ανησυχούν» δήθεν για την υγεία των μαθητών, να γράφουν, να κάνουν δηλώσεις κ.α. Στην πράξη, όμως,  μία απλή 

επίσκεψη αρκεί για να φανερώσει την υποκρισία τους, μία υποκρισία την οποία μαθητές και συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί βιώνουν καθημερινά.  

Ας κάνουμε λοιπόν μια μικρή επίσκεψη: 

- στο ημερήσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ να «θαυμάσουμε» τις κλειστές λόγω επικινδυνότητας αίθουσες των 

εργαστηρίων, 

- στο ακατάλληλο γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας,  

- στο γυμναστήριο του 2ου και 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας με τα ακατάλληλα αποδυτήρια, τις άθλιες τουαλέτες, το 

φθαρμένο (με ό,τι αυτό συνεπάγεται δάπεδο), την οροφή 

… 

ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι μακρύς, και σίγουρα, τα πραγματικά στοιχεία είναι πολύ περισσότερα.  

Πριν παραστούν δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές… στον επόμενο αγιασμό των σχολείων κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους για να δώσουν τις «ευχές» τους στους μαθητές για μια «γόνιμη» σχολική χρονιά ας 

κάνουν τα αυτονόητα.  

Οι συνάδελφοι στα σχολεία έχουν ενημερώσει επίσημα και πολλές φορές τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Το 

γραφειοκρατικό κομμάτι έχει καλυφθεί και εξαντληθεί από καιρό!  

Εμείς, θα στραφούμε σε αυτούς που ξέρουμε ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά· στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

στους συναδέλφους/συναδέλφισσες, στους μαθητές/μαθήτριες, στους γονείς τους και την τοπική κοινωνία των 

εργαζομένων και των ανθρώπων του μόχθου της πόλης μας που ξέρουν ότι το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» δεν 

είναι για μιντιακή κατανάλωση και για το χτίσιμο του προφίλ του σοβαρού συνομιλητή.  

Την ίδια ώρα όλοι οι εκπαιδευτικοί σερνόμαστε με απειλές στη διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας που ως βασικό στόχο έχει την παράδοση των σχολείων ακόμη περισσότερο στην «αγία ιδιωτική 

πρωτοβουλία» και τη στοχοποίηση καθηγητών και μαθητών για ανεπάρκειες και προβλήματα που δημιουργεί η 

πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και όλων των προηγούμενων καθώς όλες τους υπηρέτησαν και υπηρετούν το 

μοντέλο του φθηνού ευέλικτου προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της περιβόητης αγοράς σχολείου! 

Τώρα, είναι η ώρα των πράξεων και των κινητοποιήσεων. Καλούμε την ΕΛΜΕ Πρέβεζας να έρθει σε 

επικοινωνία με το κάθε σχολείο και να κάνει καταγραφή των κτηριακών προβλημάτων που υπάρχουν. Να πάρει 

πρωτοβουλίες πραγματικές, με συντονισμό και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για άμεση 

αντιμετώπισή τους. 
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