
Ας αναλάβουμε όλοι οι ενήλικοι τις ευθύνες μας.

"Όπως γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο της αύξησης των μαθητών δεν έγινε μέσα σε μία
χρονιά. Επί πολλά χρόνια η ΕΛΤΕΕΡ ενημέρωνε το Δήμο και την Διεύθυνση Δευτεροβαθμιας
Εκπαιδευσης (ΔΔΕ) για την αύξηση αυτή, καταθέτοντας μάλιστα και προτάσεις για το τι θα
μπορούσε να γίνει. Απλά τώρα δεν πάει άλλο!.... Καλούμε λοιπόν το Δήμο και την ΔΔΕ να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κινηθούν άμεσα έτσι ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα
της στέγασης των μαθητών που φοιτούν στα ΕΠΑΛ της πόλης του Ρεθύμνου." 17/03/2021

"Και τα ερωτήματα που λογικά εγείρονται είναι πολλά. Ποιος ευθύνεται για την μη έναρξη
αυτών των διαβουλεύσεων, εφόσον όλοι γνώριζαν το πρόβλημα; Μήπως οι μαθητές μας, που
στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο; Μήπως οι υποψήφιοι μαθητές μας, που τους στερήθηκε
το δικαίωμα φοίτησης λόγω κτιριακού κορεσμού; Θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι μαθητές και
οι γονείς τους δεν ευθύνονται καθόλου για αυτή την κατάσταση, αλλά αντιθέτως είναι αυτοί
που θα υποστούν, για ακόμα μία φορά, τις συνέπειες της μη λύσης του προβλήματος, ποιος
θα απολογηθεί σε αυτούς; Το Ρέθυμνο δεν έχει ανάγκη από σωστά καταρτισμένους τεχνικούς
όπως συμβαίνει σε όλον τον κόσμο; Πόσο σεβασμό δείχνουν τελικά οι αρμόδιοι απέναντι στα
παιδιά μάς; Για πόσο ακόμα θεωρούν ότι μπορεί να γίνει ανεκτή μια εκρηκτική κατάσταση
υπερπληθυσμού εφήβων; Τι ακριβώς περιμένουν;" 11/12/2022

"Το κτίριο αυτό δε φτιάχτηκε για τόσα παιδιά, το Τεχνικό Λύκειο παλιά είχε 300 παιδιά και
σήμερα η κατάσταση είναι στο απροχώρητο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. " 13/12/2013

"Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και ο προβληματισμός κυριαρχούν, χωρίς μέχρι στιγμής να
έχει βρεθεί καμία λύση, που θα εξασφάλιζε μια χρονιά χωρίς στεγαστικά προβλήματα στην
Τεχνική Εκπαίδευση." 17/04/2013

Τα παραπάνω είναι αποσπάσματα κάποιων από τα Δελτία τύπου της Ένωσής μας. Κραυγές
αγωνίας και απελπισίας.

Και φτάνουμε στο σήμερα.
Είχαμε προειδοποιήσει σε κάθε τόνο, με κάθε μέσο, σε κάθε συνάντηση. Όλα αυτά τα
χρόνια, όλοι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας γνώριζαν, όλοι οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας
γνώριζαν, ο Δήμαρχος γνώριζε, η Τεχνική υπηρεσία γνώριζε, η αντιπολίτευση γνώριζε, οι
βουλευτές του νομού γνώριζαν.
Σε κάθε κρίση υπάρχουν ιθύνοντες.

Δεν θα προσθέσουμε ούτε μια νέα λέξη. Απαντάμε με ερώτηση η οποία πρέπει να
απαντηθεί. Όχι σε εμάς. Και όχι με λόγια.Πρέπει υπεύθυνα να απαντηθεί στους γονείς των
μαθητών μας, στους μαθητές μας, στην οικογένεια του τραυματία συναδέλφου, στην
ευρύτερη κοινότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην τοπική κοινωνία εν γένει.
Να απαντηθεί από όλους τους παραπάνω.:
"Για πόσο ακόμα θεωρούν ότι μπορεί να γίνει ανεκτή μια εκρηκτική κατάσταση
υπερπληθυσμού εφήβων; Τι ακριβώς περιμένουν»;"



Σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης και της παιδείας ανηλίκων, ας αναλογιστούμε και
να αναλάβουμε επιτέλους όλοι οι ενήλικοι τις ευθύνες μας.
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