Η ανακοίνωση, που ακολουθεί, και η οποία υπερψηφίστηκε από την Ένωση
Συλλόγων Γονέων Δήμου Καβάλας, κατατέθηκε από τους εκπροσώπους της ΑΣΕ Βασίλη
Ποιμενίδη και της ΑΚΕ Ασβεστά Ειρήνη στη συνεδρίαση της Τρίτης 29/11, ώστε να
συνυπογραφεί και από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας. Δυστυχώς το ενδεχόμενο
αυτό καταψηφίστηκε με ψήφους 5 κατά (Τσαβδαρίδης, Παππάς, Αξιμιώτης,
Καρακεχαγιόγλου, Συμεωνίδης), 3 υπέρ (Ποιμενίδης, Ασβεστά, Μουμτσάκης) και 1 Απών
(Κεχαγιάς). Το αιτιολογικό, που προβλήθηκε, ήταν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να
παρέμβουν επί του κειμένου, μια που αποτελούσε εξαρχής απόφαση της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Δήμου Καβάλας. Ωστόσο εκφράστηκαν και απόψεις που αφορούσαν κυρίως τα
συμπεράσματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην τελευταία παράγραφο. Δυστυχώς
διαπιστώνουμε για ακόμη μία φορά την αδυναμία εκπροσώπων του κυβερνητικού
συνδικαλισμού να σταθούν απέναντι σε πολιτικές επιλογές των κομματικών τους φορέων
και την προσπάθεια να αποφύγουν κάθε μορφής αντιπαράθεση με τους εμπλεκόμενους
φορείς επικαλούμενοι ανούσιες προφάσεις, που αφορούν σε θέματα διαδικαστικά.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Καβάλας με διάθεση συνεργασίας και ευπιστία
προς τις προθέσεις της Δημοτικής αρχής Καβάλας αναμένει εδώ και μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά την μετεγκατάσταση του Ειδικού Σχολείου, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες
εργασίες για την αναμόρφωση του χώρου, όπου στεγάζονταν, ώστε να αξιοποιηθεί για τη
στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου, που θα εξυπηρετεί τα παιδιά της περιοχής του Αγ. Λουκά.
Αυτή άλλωστε ήταν και η πρόταση, που παρουσιάστηκε από τη Δήμαρχο Καβάλας και
υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο με αγανάκτηση διαπιστώσαμε πως οι
εργασίες ουδέποτε ξεκίνησαν. Οι ισχυρισμοί ότι πλέον δεν υφίσταται λόγος για την
πραγματοποίηση των εργασιών, μιας και έχει γίνει η συγχώνευση των 18ου και 21ου, δεν
ευσταθούν με δεδομένη τη ρητή και κατηγορηματική δέσμευση του Διευθυντή Εκπαίδευσης
κ. Μπαντίκου, ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών ο ίδιος θα εισηγηθεί την
επανίδρυση του 21ου Νηπιαγωγείου.
Επιπλέον παρότι το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά στην πρόταση του
Διευθυντή Π.Ε. Εκπαίδευσης για τη συγχώνευση του 5ου και 6ου Νηπιαγωγείου και παρότι
υπήρξε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας συγκεκριμένη πρόταση για τη
στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου, ο Δήμος Καβάλας δεν εισηγείται μέχρι σήμερα ουδεμία
λύση στο πρόβλημα στέγασης του 6ου νηπιαγωγείου.
Ουσιαστικά με την απραξία της η Δημοτική αρχή καθιστά ολοφάνερη την πλήρη
ταύτισή της με τα σχέδια της Κυβέρνησης. Είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για εμπαιγμό τόσο
του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των πολιτών της Καβάλας, και αποδεικνύεται
περίτρανα πως στο βωμό της εξοικονόμησης χρημάτων θυσιάζονται, υποβαθμίζονται και
συγχωνεύονται σχολικές μονάδες σε βάρος των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας.

