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Αζήλα, 24/10/2014 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 
 Τν 56ν δεκνηηθό ζρνιείν Φαηδεθπξηάθεηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, ιεηηνπξγεί από ην 1980, 
σο δεκόζην ζρνιείν, ώζηε λα κελ επηβαξύλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ (πιηθνηερληθή ππνδνκή – 
εθπαηδεπηηθνύο) ην Οξθαλνηξνθείν. Πην πξηλ ιεηηνπξγνύζε σο ηδησηηθό, κε έμνδα ηνπ 
ηδξύκαηνο, κόλν γηα ηα παηδηά ηνπ ηδξύκαηνο. Δίλαη έλα δεκόζην ζρνιείν, πνπ ιεηηνπξγεί 
κέζα ζην ρώξν ηνπ ηδξύκαηνο, δεθαεηίεο ηώξα. Έλα ζρνιείν πνπ έρεη αλνηρηεί ζηελ 
θνηλσλία ηνπ Πεηξαηά θαη εθηόο από ηηο καζήηξηεο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, δέρεηαη θαη 
καζήηξηεο από ηε γύξσ πεξηνρή, έηζη ηα νξθαλά παηδηά, ηα παηδηά ησλ άπνξσλ 
νηθνγελεηώλ, καζαίλνπλ λα δνπλ αξκνληθά κε ηα ζπλνκήιηθά ηνπο, ζπλεξγάδνληαη, 
αλαπηύζζνπλ θηιίεο κεηαμύ ηνπο θαη ηειηθά θνηλσληθνπνηνύληαη κε ηνλ πην νκαιό ηξόπν, 
αθήλνληαο ζηελ άθξε ην «ζηίγκα» «ηα παηδηά ηνπ νξθαλνηξνθείνπ». 
 Μεηά ην ζεηζκό ηνπ 1999, ην θηίξην ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, θξίζεθε αθαηάιιειν. Τν 
ίδην θπζηθά θαη ην 56ν Γεκ. Σρνιείν πνπ ιεηηνπξγνύζε εληόο ηνπ θηηξίνπ. Τν Φεβξνπάξην ηνπ 
2000, παξαδίδεηαη από ηνλ ΟΣΚ πξνθάη θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ην 
ζρνιείν. 
 Από 23/1/2012, ππάξρεη απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, γηα έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ επηζθεπήο θαη ελίζρπζεο ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ. 
31/1/2012, εγθξίλεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ «Αποκαηάζηαζη και εκζσγτρονιζμός 
λειηοσργίας κενηρικού κηιρίοσ ηοσ Χαηζηκσριάκειοσ Ιδρύμαηος Παιδικής Προζηαζίας» από ην 
πξόγξακκα ΠΔΚ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ύςνπο 17.000.000 επξώ.  
Σηε ζπλέρεηα, 26/6/2014 ππνγξάθεθε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη ηνπ Φαηδεθπξηάθεηνπ Ιδξύκαηνο, ώζηε λα μεθηλήζεη ην έξγν.  
 Σηηο ρηιηάδεο ζειίδεο κειεηώλ θαη εγγξάθσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ επηζθεπή ηνπ 
θηηξίνπ, δεν έσει γπαθηεί ούηε μια λέξη πος να παπαπέμπει ζηον όπο «ζσολείο». 
Απενανηίαρ γίνεηαι αναθοπά ζε νηπιαγωγείο 196,28 η.μ. Η αιήζεηα  όκσο είλαη όηη 
λεπηαγσγείν δελ ππάξρεη θαη δελ ππάξρεη γηαηί ην ίδξπκα δέρεηαη νξθαλά θνξίηζηα ειηθίαο 6 
εηώλ θαη πάλσ.  
 Από ην 2012 ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο κε έγγξαθά ηνπ πξνο ην 
Υπνπξγείν Παηδείαο, επίκνλα δεηάεη ηε κεηαθνξά ηνπ 56νπ Γεκ. Σρνιείνπ ζε «άιιε 
ηνπνζεζία» επηθαινύκελν ιόγνπο αζθαιείαο ησλ καζεηώλ, κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ 
ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ηνπ θηηξίνπ, ππνγξακκίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη: «ην 56ν 
Γεκ. Σρνιείν ζηεγάδεηαη θαη θηινμελείηαη πξνζσξηλά ζε παξαρσξεζέληα άλεπ 
αληαιιάγκαηνο ρώξν, ζηνλ πεξίβνιν ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ».  
 Σηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2014 κε έγγξαθό ηνπ ην Υπνπξγείν Παηδείαο δεηάεη: «Να 
δηεξεπλεζεί κεηαθνξά ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (ηνπ 56νπ Γεκ. Σρνιείνπ). Πξνηείλεηαη ε 
δηεξεύλεζε δηάζεζεο αηζνπζώλ ή ζπζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ζηνλ ίδην ρώξν, ζε δηπιή 
βάξδηα». Γει. πξνηείλεη ην 56ν δεκ. Σρνιείν πνπ έρεη 100 καζεηέο, λα ζπζηεγαζηεί ζην 32ν 
Γεκ. Σρνιείν πνπ έρεη 199  καζεηέο. Καη επεηδή γλσξίδεη πσο δελ ππάξρνπλ αίζνπζεο ζην 
32ν δεκ. Σρνιείν, πποηείνει διπλοβάπδια!!! ζηνλ ίδην ρώξν, αδηαθνξώληαο γηα ηηο 
ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ηόζν ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, όζν θαη ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ησλ δύν ζρνιείσλ.  

Δεν έσοςν ούηε ιεπό ούηε όζιο!! 
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 Δίλαη θαλεξή ε ηαύηηζε ησλ πξνζέζεσλ ηόζν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, όζν θαη ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Φαηδεθπξηάθεηνπ Ιδξύκαηνο. Τν Υπνπξγείν πηζηό ζηελ 
αληηεθπαηδεπηηθή ηνπ πνιηηηθή, επηδηώθεη άιιν έλα θιείζηκν ζρνιείνπ. Τν δε Ίδξπκα ζέιεη λα 
απαιιαγεί από ην Γεκνηηθό ζρνιείν, ην νπνίν «θηινμελεί άλεπ αληαιιάγκαηνο», ρσξίο λα ην 
ελδηαθέξεη ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν ζηα νξθαλά ηνπ Ιδξύκαηνο (40 παηδηά ηνπ 
Ιδξύκαηνο είλαη καζήηξηεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν).  
 Γηα άιιε κηα θνξά επηβεβαηώλνπλ θαη νη δύν όηη βιέπνπλ ηα παηδηά καο ζαλ θόζηνο. 
Μόλε ηνπο έλλνηα είλαη ην θέξδνο. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο εμαζθαιίδεη εθπαηδεπηηθνύο γηα 
λα θαιύςεη θελά θαη ην Ίδξπκα εμαζθαιίδεη θέξδνο από ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθνύ 
λεπηαγσγείνπ. Τώξα ζα «θιλοξενεί με ανηάλλαγμα».  
 Δπίζεο είλαη γλσζηό ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, όηη ε πεξηνρή πνπ 
βξίζθεηαη ην Ίδξπκα, απνηειεί θηιέην γηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. Γελ είκαζηε ζε ζέζε 
λα γλσξίδνπκε πνηα είλαη ηα ζρέδηα ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ιδξύκαηνο, γηα ην κέιινλ ηνπ θηηξίνπ. 
Δίκαζηε όκσο ζίγνπξνη όηη ην 56ν Γεκ. Σρνιείν είλαη αόξαην γηα ην Γ.Σ.  
 
 Η Ομοζπονδία Γονέων Αηηικήρ, ζπκπαξαζηέθεηαη ζηα δίθαηα αηηήκαηα, πνπ 
εθθξάζηεθαλ νκόθσλα ζηηο πνιππιεζείο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ Σπιιόγσλ Γνλέσλ ηνπ 
56νπ θαη 32νπ Γεκ. Σρνιείσλ Πεηξαηά, όπνπ νκόθσλα απνθάζηζαλ όηη «Δεν επιηπέποςμε 
μεηεγκαηάζηαζη ηος 56ος Δημ. σολείος ζηο 32ο δημοηικό ή όπος αλλού. Δεν 
επιηπέποςμε να κλείζει ηο 56ο Δημ. σολείο». 
 Καινύκε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηνπ Πεηξαηά (γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο),  
λα ζπκπαξαζηαζνύλ ζηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ Σπιιόγσλ γνλέσλ ηνπ 56νπ θαη ηνπ 32νπ Γεκ. 
Σρνιείσλ. Να βγάινπλ απνθάζεηο ελάληηα ζην θιείζηκν ηνπ 56νπ. Δπίζεο θαινύκε ην ιατθό 
θίλεκα ηνπ Πεηξαηά θαη όιεο ηεο ρώξαο, κέζα από ηα ζσκαηεία ηνπο θαη ηνπο ζπιιόγνπο 
ηνπο λα βγάινπλ απνθάζεηο / ςεθίζκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα 
απνθαζίζνπλ νη γνλείο ησλ δύν ζρνιείσλ καδί κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ ηνπ Α΄ 
Γηακεξίζκαηνο. 
   
 Απαηηνύκε από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο λα ζηακαηήζεη ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη λα 
θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζην δηάζηεκα ησλ δηαθνπώλ ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, ώζηε 
λα κεηεγθαηαζηαζεί ην πξνθάη ηνπ 56νπ ζρνιείνπ ζε δηπιαλό ρώξν, κέζα ζην ίδην νηθόπεδν, 
ώζηε κε αζθάιεηα λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
 Απαηηνύκε κέζα ζηα ζρέδηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ, λα εμαζθαιηζζεί ε 
ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζεο, κέζα ζην θηίξην ηνπ 
Φαηδεθπξηάθνπ Ιδξύκαηνο, όπσο ήηαλ πξηλ ην ζεηζκό. 
 Απαηηνύκε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, λα πάξεη πίζσ ηελ απόθαζε γηα ηε 
κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 56νπ Γεκ. Σρνιείνπ. 
 Από ην Γήκν Πεηξαηά λα ζπλεδξηάζεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαη λα πάξεη απόθαζε 
ελάληηα ζην θιείζηκν ηνπ 56νπ Γεκ. Σρνιείνπ. 

 
Σο Δ..  


