Το ΔΣ τθσ Ζνωςθσ Γονζων Βφρωνα
Ο διμοσ Βφρωνα από τθν Παραςκευι το μεςθμζρι, και πριν ακόμθ τθ ςυνεδρίαςθ
του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ανακοίνωςε τθν επαναλειτουργία του ςχολείου από
αφριο Δευτζρα, βαςιηόμενοσ ςτθν άρςθ τθσ αχρθςίασ που κοινοποιικθκε από τθν
πολεοδομία, αποκρφπτοντασ ότι ςτο ίδιο ζγγραφο, εμφατικά ςθμειϊνεται ότι το
κτίριο εξακολουκεί να είναι χαρακτθριςμζνο επικίνδυνο. Και ςτο δθμοτικό
ςυμβοφλιο τθσ Πραςκευισ γίναμε μάρτυρεσ τθσ προςπάκειασ τθσ δθμοτικισ αρχισ
να απαξιϊςει όλεσ τισ ςτατικζσ μελζτεσ και τεχνικζσ εκκζςεισ ετϊν, και να εμφανίςει
ωσ κζςφατο τισ δικζσ τισ εκτιμιςεισ και τθν πρόςφατθ υπογραφι μθχανικοφ τθσ
τεχνικισ υπθρεςίασ, ο οποίοσ είτε κρφβοταν προχτζσ, είτε τον ζκρυβαν, αφοφ
καταλαβαίνουμε τθ δυςκολία τουσ να εξθγιςουν τθν αλλαγι τθσ άποψθσ του
ανάλογα με το ζτοσ, και αν είναι μονό ι ηυγό!!
Οι γονείσ του 4ου Δθμοτικοφ χολείου, ο φλλογοσ τουσ, θ Ένωςθ Γονζων με τθν
Ομοςπονδία Γονζων, οι δάςκαλοι με το φλλογο τουσ «Ρόηα Ιμβριϊτθ», με τισ
τοποκετιςεισ τουσ ζδωςαν εκκωφαντικζσ τισ απαντιςεισ τουσ, ανζδειξαν το ηιτθμα
ςε όλεσ τουσ τισ διαςτάςεισ, απαίτθςαν από το δθμοτικό ςυμβοφλιο νζο ςχολείο,
άμεςθ λιψθ πρωτοβουλιϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αςφαλοφσ μετεγκατάςταςθσ των
μακθτϊν με χρονικό ορίηοντα δφο ετϊν και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανζγερςθσ
του ςχολείου.
Καταδικάηουμε κάκε προςπάκεια τθσ δθμοτικισ αρχισ κακϊσ και οποιουδιποτε
άλλου, να διχάςει τουσ γονείσ, ωκϊντασ τουσ να πάρουν αυτοί τθν απόφαςθ αν κα
ανοίξει το ςχολείο τθ Δευτζρα. Ασ λειτουργιςει επιτζλουσ θ δθμοτικι αρχι ωσ
τζτοια, ωσ αρχι του τόπου που βάηει πάνω από όλα το ςυμφζρον των δθμοτϊν και
τθν αςφάλεια των μακθτϊν. Απαιτοφμε να πάρει απόφαςθ ςε ςυνεργαςία με τθν
περιφζρεια Αττικισ, όπωσ και ο φλλογοσ των γονζων ηιτθςε, για παφςθ εργαςιϊν
του ςχολείου για τθν επόμενθ μία εβδομάδα, με ταυτόχρονθ εκπόνθςθ ςχεδίου
απαςχόλθςθσ των παιδιϊν για 5 θμζρεσ από τισ υπθρεςίεσ του διμου και τθν ίδια
ϊρα να ξεκινιςουν οι διαδικαςίεσ μετεγκατάςταςθσ των μακθτϊν.
ε ςυνκικεσ απαξίωςθσ τθσ παιδείασ και κλιμακοφμενθσ υποχρθματοδότθςθσ τθσ,
τθ ςτιγμι που με νόμουσ (Καλλικράτθσ) οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ των διμων ζχουν
επιφορτιςτεί τθν ςυντιρθςθ και λειτουργία των ςχολικϊν κτιρίων, χωρίσ να είναι
επαρκϊσ ςτελεχωμζνεσ και ςτθν ουςία αδφναμεσ να ανταπεξζρκουν ςτισ
υποχρεϊςεισ τουσ, περιμζνουμε από το διμο Βφρωνα, όχι μοιρολατρικά να κάνει
διαπιςτϊςεισ, όχι να ςυγκαλφψει αλλά να αποκαλφψει τισ αιτίεσ τθσ αδυναμίασ των
υπθρεςιϊν του, και τελικά να ςυμπλεφςει με τουσ γονείσ του Βφρωνα. Ο διμοσ
Βφρωνα ζχει υποχρζωςθ να προςτατζψει τουσ δθμότεσ του. Να επιδείξει τθν
απαιτοφμενθ πυγμι και να ςτακεί ςτο πλευρό των γονζων ςτο δίκαιο αίτθμα τουσ
για νεό ςχολείο.
Η Ένωςθ Γονζων Βφρωνα ςε κάκε περίπτωςθ κα ςυνδράμει τθν όποια προςπάκεια
εφόςον αυτι είναι ςτθν κατεφκυνςθ των αιτθμάτων των γονζων του ςχολείου.

Είναι ςε εξζλιξθ προςπάκεια απομόνωςθσ τθσ Ζνωςθσ Γονζων Βφρωνα. Δεν κα
επιτρζψουμε ςε κανζναν να προςπακιςει να κρφψει τθ αδυναμία του και τθν
ανικανότθτα του, πίςω από ζωλεσ κατθγορίεσ περί κομματικισ υποκίνθςθσ τθσ
Ζνωςθσ και των μελϊν ςυλλόγων τθσ. Οι γονείσ μασ γνωρίηουν πια και εμάσ και τα
κίνθτρα μασ. Όςα κι αν μασ προςάψουν δε κα βρουν άλλοκι ςτθν προςπάκεια
τουσ να δικαιολογιςουν τθν ανυπαρξία τουσ και τισ μεγάλεσ ευκφνεσ τουσ.
Καλοφμε τουσ γονείσ του ςχολείου να ςυνεχίςουν να περιβάλλουν με
εμπιςτοςφνθ το Σφλλογο τουσ και τθν Ζνωςθ μασ. Να ςυνεχίςουν να ςτθρίηουν
τθν ανάγκθ των παιδιϊν τουσ για νζο ςφγχρονο ςχολείο. Αναγνωρίηουμε τισ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν αυτζσ τισ μζρεσ με τθν αντικειμενικι διατάραξθ
του οικογενειακοφ τουσ προγραμματιςμοφ, όμωσ θ αςφάλεια των παιδιϊν μασ
αξίηει κάκε κυςία.
Καλοφμε το διμο Βφρωνα άμεςα να ςυγκαλζςει ζκτακτο ΔΣ και να πάρει
αποφάςεισ ςτον άξονα των αιτθμάτων των γονζων του ςχολείου για ανζγερςθ
νζου ςχολείου και τθν μεταφορά των μακθτϊν ςε αςφαλι χϊρο χωρίσ βάρδιεσ
και χωρίσ κατακερματιςμό των μακθτϊν ςε άλλα ςχολεία.

