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Στο 36ο Δημοτικό Σχολείο, μετά την πτώση των τσιμέντων, τώρα 
πλημμυρίζουν οι αίθουσες  

 

Σε ανακοίνωση του την Παρασκευή 11/6, ο Σύλλογος Γονέων του 36ου ΔΣ καταγγέλλει: «Έχει 
καταντήσει μονότονο να στέλνουμε διαρκώς υπομνήματα και φωτογραφίες στη δημοτική αρχή 
μήπως και πειστεί για την κακή κατάσταση του σχολικού κτιρίου του 36ου δημοτικού σχολείου 
Αθηνών (λόφος Στρέφη, Εξάρχεια). Χρόνια τώρα πηγαίνουμε σε δημοτικά συμβούλια, σε 
διαμερισματικά συμβούλια, στη σχολική επιτροπή, αλλά...» 

Οι αίθουσες του σχολείου πλημμύρισαν γιατί οι ταράτσες δεν έχουν μόνωση, τα βιβλία της 
επόμενης σχολικής χρονιά καταστράφηκαν, όπως και τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών. 
Πριν οκτώ μήνες, τον Οκτώβριο του 2020, έπεσαν τα τσιμέντα την ώρα του διαλείμματος στα 
πόδια των παιδιών. Τότε το θέμα ήρθε στο ΔΣ και δόθηκαν υποσχέσεις από τον αντιδήμαρχο 
Δόμησης και Κτιριακών Υποδομών, Γ. Αποστολόπουλο ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι 
απαιτούμενες επισκευές. Πέρασαν οκτώ μήνες και δεν πραγματοποιήθηκε καμία σοβαρή 
παρέμβαση στο σχολικό κτίριο. Τόσους μήνες μετά και δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από τα 
30.000.000€, που διαφήμιζε η δημαρχία Μπακογιάννη και η αντιδημαρχία ότι έχει προϋπολογίσει 
για εργολαβίες για δομικές επισκευές στα κτίρια. 

Το 36ο ΔΣ είναι ένα μόνο από τα πολύπαθα σχολεία με δομικά προβλήματα και χρόνια έλλειψη 
έργων συντήρησης από τη δημοτική αρχή. Σε αρκετά από αυτά, οι συνθήκες στέγασης είναι 
απαράδεκτες και τις έχουν καταγγείλει κατ’ επανάληψη τα εκπαιδευτικά σωματεία, οι σύλλογοι 
διδασκόντων και οι σύλλογοι γονέων. Ο αντιδήμαρχος Δόμησης και Κτιριακών Υποδομών επί 
δημαρχίας Μπακογιάννη, όπως και επί δημαρχίας Καμίνη, Γ. Αποστολόπουλος όλα αυτά τα 
χρόνια κωφεύει. Μάλιστα, στο ΔΣ στις 30/11/2020 η δημαρχία, πιεσμένη από την εκτός ορίου 
κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της πόλης, καθώς και τις συνεχείς κινητοποιήσεις 
συλλόγων γονέων, εκπαιδευτικών σωματείων και παρατάξεων, υποχρεώθηκε να παρουσιάσει 
έργο, επιδιώκοντας να «κλείσει τα στόματα». Όμως, το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του 



απολογισμού είναι η απάτη, κάτι που κατήγγειλε η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αντί για μαζικές προσλήψεις, ο αντιδήμαρχος κ. Αποστολόπουλος υπερασπίστηκε το μοντέλο 
των εργολαβιών, ισχυριζόμενος ότι «εδώ δεν είναι Βόρεια Κορέα» και αποδεικνύοντας το 
νεοφιλελεύθερο πνεύμα του! Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποκαλύφθηκαν για μια 
ακόμα φορά.  

Αντί να ενισχύονται οι υπηρεσίες του δήμου με προσωπικό για να πραγματοποιηθούν μελέτες και 
συντηρήσεις, αυτές αποψιλώνονται συνεχώς και τα χρήματα πέφτουν στη μαύρη τρύπα των 
εργολαβιών, οι οποίες «αιμοδοτούν» με δημόσιο χρήμα τους ιδιώτες μεγαλοεργολάβους.  
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