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ΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ; 
 

Η Ομοσπονδία Γονέων και  Κηδεμόνων Περιφέρειας  Αττικής, καταδικάζει 

απερίφραστα την αδιαφορία Κυβερνητικών και Δημοτικών αρχών που ενώ από το 2007 

έχουν στα χέρια τους Τεχνικές Εκθέσεις μηχανικών του τότε ΟΣΚ (νυν ΚτΥπ) και της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του δήμου Βύρωνα περί ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ του κτηρίου του 4ου Δημοτικού 

και 4ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα, όχι μόνο έχουν αδιαφορήσει πλήρως για το κοινό 

συμπέρασμα και των δύο εκθέσεων, δηλαδή την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτηρίου και 

την ανέγερση νέου, αλλά εξακολουθούν να έχουν σε χρήση το σχολείο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την ζωή 250 παιδιών. 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα: 

 Έπρεπε να γνωμοδοτήσει άραγε το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας και να 

κρίνει το κτήριο ακατάλληλο προς χρήση, για να κλείσει το σχολείο;  

 Έπρεπε επί 11 ολόκληρα χρόνια να δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Γονέων του 

σχολείου, ζητώντας να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και ενίσχυσης ή 

να φτιαχτεί νέο σχολείο; 

 Οι Δήμαρχοι των τελευταίων 11 ετών και οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, 

γιατί δεν προχώρησαν οι ίδιοι σε κλείσιμο του σχολείου, αφού γνώριζαν πως αυτό 

είναι επικίνδυνο για κατάρρευση σε έναν επικείμενο σεισμό; 

Θεωρούμε πως υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή, είναι η (συνεχιζόμενη από όλες 

τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών) πολιτική υποχρηματοδότησης της Παιδείας στην 

χώρα μας, η ουσιαστική διάλυση της ΚτΥπ (πρώην ΟΣΚ) και η απεμπλοκή του Δημόσιου από 

την εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την εκπαιδευτική διαδικασία, με την 

παραχώρησή τους στην Ιδιωτική Πρωτοβουλία (ΣΔΙΤ). Σημαντική ευθύνη φέρουν και όσες 

Δημοτικές Αρχές αντί να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των δημοτών τους απέναντι στην 

κεντρική εξουσία, συμπλέουν με αυτήν, προκειμένου να διασφαλίζουν πολιτικά οφέλη. 
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Θεωρούμε πως σε παρόμοια κατάσταση με αυτή του 4ου Δημοτικού σχολείου Βύρωνα 

βρίσκονται και πολλά άλλα σχολεία της Αττικής. Κτήρια ασυντήρητα για 10ετίες, επικίνδυνα 

τόσο στην καθημερινή χρήση τους όσο και σε επικείμενο σεισμό, με βρώμικες και παλαιές 

τουαλέτες και αύλειους χώρους, χωρίς πρόβλεψη για πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις, συνθέτουν ένα εφιαλτικό τοπίο για τα παιδιά μας, που ζουν την μισή τους ζωή 

μέσα σε αυτά. 

Απαιτούμε να εξευρεθούν άμεσα πόροι τόσο για την μετεγκατάσταση του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα, όσο και για την κατεδάφιση του 

επικίνδυνου σχολείου και την ανέγερση νέου, με ευθύνη του Δημοσίου και χωρίς 

Συμπράξεις με Ιδιωτικό Τομέα. 

Απαιτούμε να δοθεί γενναία αύξηση δαπανών για την Παιδεία, που να 

συμπεριλαμβάνει αντισεισμικό έλεγχο όλων των σχολείων της Περιφέρειας Αττικής και τις 

απαραίτητες ενισχύσεις του Φέροντα Οργανισμού τους που θα προκύψουν. 

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Ένωση Βύρωνα, με τις ενέργειες 

της οποίας αναδείχθηκε το πρόβλημα και καλούμε και τις υπόλοιπες Ενώσεις της Αττικής να 

διαμορφώσουν ανάλογα ψηφίσματα αλλά και να αναδείξουν το μέγεθος τος κτηριακού 

προβλήματος των  σχολείων της περιοχής τους. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018 


