
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π & ∆  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Α’ ΑΘΗΝΩΝ  

7ο  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  

Ταχ. ∆/νση : Ιωαννίνων 12, ΤΚ 16232  

Τηλέφωνο & fax : 210 7658407   

Mail : mail@10dim-vyron.att.sch.gr                                                                                                                 Βύρωνας, 23/09/2009 

1 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3
η 

 

Ενηµερώνουµε τους γονείς ότι σύµφωνα µε τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων στο πλαίσιο των µέτρων πρόληψης για την γρίπη 

Α (Η1Ν1) οφείλει να εξετάσει και να αναστείλει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τις 

θεατρικές παραστάσεις, τους εκκλησιασµούς και τις σχολικές εορτές µέχρι τον µήνα 

∆εκέµβριο του 2009 και µέχρι νεωτέρας διαταγής. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει θα 

υπάρξει σχετική ενηµέρωση.    

 

Ο ∆ήµος Βύρωνα µε την έναρξη του σχολικού έτους φρόντισε να βαφτούν οι 

αίθουσες του σχολείου, ώστε να βρεθούν οι µαθητές στο κατάλληλο, ευχάριστο και 

καθαρό περιβάλλον. Η παρέµβαση αυτή του ∆ήµου ήταν για µας αποδεκτή και 

ευχάριστη, αφού ενήργησε αµέσως, όταν του ζητήθηκε το βάψιµο των αιθουσών και 

δεν περίµενε την παρέλευση πενταετίας, όπως ορίζει ο νόµος µετά την παράδοση του 

κτηρίου από τον ΟΣΚ.  

 

Ο ∆ήµος Βύρωνα, επίσης, προσέφερε δωρεάν στους µαθητές όλων των τάξεων τον 

γεωγραφικό άτλαντα του Π. Κωνσταντόπουλου. Ο άτλαντας αυτός είναι σύγχρονος 

και κατάλληλο σχολικό βοήθηµα για όλους. Παρακαλούνται οι γονείς των µικρών 

τάξεων να φυλάξουν το βοήθηµα αυτό στη βιβλιοθήκη τους γιατί θα χρειαστεί στις 

επόµενες τάξεις.  

 

Ενηµερώνουµε γονείς και φίλους του σχολείου µας ότι η έναρξη του σχολικού 

έτους σηµαδεύτηκε µε την περικοπή επιχορηγήσεων προς τη Σχολική µας Επιτροπή, 

µετά από έντονη παρέµβαση φορέων προς τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας του 

∆ήµου Βύρωνα. Το σχολείο µας από το 2003 εργάζεται σιωπηρά και αποτελεσµατικά 

παράγοντας έργο στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης αναβαθµίζοντας την 

παρεχόµενη παιδεία στην πόλη µας, χωρίς να εµπλέκεται σε διάλογο και επίδειξη του 

έργου του. Σε όλη αυτή την πορεία το έργο του σχολείου έχει αναγνωριστεί από την 

∆/νση Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισµού, ενώ ο 

∆ήµος Βύρωνα στάθηκε δίπλα στο σχολείο, αναγνώρισε το έργο των εκπαιδευτικών 

και βοήθησε όσο µπορούσε στην εκπλήρωση των στόχων που έθεσε και θέτει το 

σχολείο. Σήµερα όµως µετά τις εξελίξεις το σχολείο µας οφείλει να απαντήσει στις 

σχεδιασµένες από πέρυσι επιθέσεις του τοπικού συνδικαλιστικού Συλλόγου 

∆ασκάλων «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» ο οποίος µέσω όλων των πολιτικών παρατάξεων, 

οµόφωνα, στέκεται εµπόδιο στις δραστηριότητες του σχολείου µας, υποτιµώντας το 

έργο που παράγεται εδώ και εµποδίζοντας µε κάθε τρόπο ότι διαφορετικό και 

καινοτόµο γίνεται στο σχολείο.  
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Συγκεκριµένα, η τελευταία επίθεση από τον Απρίλιο του 2009 στόχευε την περικοπή 

της οικονοµικής ενίσχυσης του σχολείου από τον ∆ήµο, πράγµα που πέτυχε. Το 

επιχείρηµα των συνδικαλιστών είναι τα κονδύλια να κατανέµονται βάσει του αριθµού 

των µαθητών σε κάθε σχολείο. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι τα µικρά 

σχολεία σαν το δικό µας δικαιούται µε αυτή τη λογική οριακά κονδύλια για την 

επιβίωσή του. Το κριτήριο όµως αυτό εκτός του ότι είναι παρωχηµένο, (κριτήριο του 

1830 από την σύσταση του ελληνικού κράτους), δεν τηρείται και δεν ανταποκρίνεται 

τις τελευταίες δεκαετίες στις αυξηµένες ανάγκες της παρεχόµενης παιδείας. Για το 

λόγο αυτό το κράτος τις τελευταίες δεκαετίες παραχώρησε το δικαίωµα κατανοµής 

των κονδυλίων στις ∆ηµοτικές Επιτροπές Παιδείας, οι οποίες επανεξετάζουν τα 

κριτήρια σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες και αποφασίζουν την κατανοµή. Σωστά 

λοιπόν η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου µας, όπως τοπικά κάνει στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έδινε στο σχολείο µας και σε κάθε σχολείο ανάλογα µε 

τις ανάγκες (µετακινήσεις, επισκευές, προγράµµατα κ.τ.λ.) κατάλληλα χρήµατα για 

να προσφέρουν τα σχολεία καλύτερο και αποτελεσµατικότερο έργο.  

 

Το έργο όµως που παράγεται στο σχολείο µας και τα προγράµµατα που υλοποιούνται 

από τους εκπαιδευτικούς ενόχλησε τους συνδικαλιστικούς φορείς, πράγµα που οι 

ίδιοι ανακοινώνουν χρόνια τώρα και µέσω των χρηµατοδοτήσεων, βρέθηκε ο τρόπος 

να αναγκαστεί το σχολείο να σταµατήσει τη δραστηριότητά του και να καταδικαστεί 

στην αφάνεια του τίποτα και της τυπικής καθηµερινότητας. Σε αυτή την επίθεση ο 

Σύλλογος ∆ιδασκόντων θα απαντήσει και µε τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και 

του ∆ήµου θα διεκδικήσει µέσω του έργου του την αποκατάσταση της αλήθειας και 

την οµαλή συνέχιση του έργου του προς όφελος των µαθητών του.       

 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


