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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

Θέµα: «Τραγικές οι συνθήκες σε κεντρικό σχολείο της Αθήνας» 

Σε απόγνωση βρίσκονται τις τελευταίες ηµέρες, τόσο οι γονείς των περίπου 
200 µαθητών, όσο και οι εκπαιδευτικοί του 56ου Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών 
στην περιοχή του Μεταξουργείου, καθώς η ισχυρή νεροποντή που έπληξε 
προσφάτως την Αττική έφερε στην επιφάνεια µια σειρά προβληµάτων στις 
υποδοµές του σχολικού συγκροτήµατος, που θέτουν πλέον σε κίνδυνο την 
ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών. 

Πληµµυρισµένες αίθουσες, επιχρίσµατα τοίχων που αποκολλούνται, κολώνες 
που έχουν φθαρεί και διαρροή υδάτων κοντά σε ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις συνθέτουν το σκηνικό διάλυσης σε ένα από τα κεντρικότερα 
σχολεία της Αθήνας, εικόνες που ασφαλώς δεν τιµούν την παιδεία µιας 
ευνοµούµενης χώρας όπως η Ελλάδα εν έτη 2019. 

Ειδικότερα, η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσµα τουλάχιστον 
τέσσερις αίθουσες αλλά και κοινόχρηστοι χώροι να πληµµυρίσουν, και ο 
διευθυντής να αναγκαστεί να αναστείλει τη λειτουργία του σχολείου καθώς 
κρίθηκε ότι η διεξαγωγή µαθηµάτων υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν 
ασφαλής. 

Επειδή οι σηµαντικές πλέον καταστροφές που έγιναν αναµφίβολα 
επηρεάζουν αρνητικά την διεξαγωγή των µαθηµάτων αλλά και θέτουν σε 
κίνδυνο την καθηµερινότητα µαθητών και εκπαιδευτικών, 

Επειδή η παιδεία είναι ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά που οφείλουν να 
απολαµβάνουν οι µαθητές, 

Επειδή τα διδακτικά κενά από την παύση των µαθηµάτων θα πρέπει να 
καλυφθούν άµεσα και ολοκληρωµένα, 



Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα, που 
ασφαλώς δεν περιποιεί τιµή για την παιδεία στη χώρα µας ; 

- Υπάρχει σχεδιασµός για άµεση ανακατασκευή του σχολείου; Εάν ναι, 
προτίθεστε να προβείτε ακόµη και σε µεταφορά των µαθητών σε κάποιο 
άλλο σχολικό συγκρότηµα µέχρι την αποπεράτωση των εργασιών, 
προκειµένου να µην χαθούν επιπλέον ώρες διδασκαλίας;  

- Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την πλήρη αποκατάσταση των 
ζηµιών στο 56ο δηµοστικό σχολείο Αθηνών;  
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