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Προς: τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 
 

Κοιν. Γενικό Γραμματέα, Αλέξανδρο Τσιατσιάμη 
 
Θέμα: Αίτημα να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του επόμενου ΔΣ η εξαίρεση των 
προαύλιων χώρων ΟΛΩΝ των σχολείων όλων των βαθμίδων από την τοποθέτηση 
κοντέινερ για τη δίχρονη προσχολική αγωγή/εκπαίδευση 

Παρακαλούμε να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του επόμενου ΔΣ η εξαίρεση 
των προαύλιων χώρων ΟΛΩΝ των σχολείων όλων των βαθμίδων από την τοποθέτηση κοντέινερ 
για τη δίχρονη προσχολική αγωγή/εκπαίδευση. 

Θεωρούμε απολύτως αντιεκπαιδευτική, αντιπαιδαγωγική, αντιπεριβαλλοντική και αντικοινωνική 
την επιλογή της δημαρχίας να επιτάξει προαύλια σχολείων για να τοποθετήσει κοντέινερ για τη 
δίχρονη προσχολική αγωγή/εκπαίδευση. 

Είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονός ότι η δημαρχία Μπακογιάννη παρουσίασε ένα σχέδιο 
όπου υπολόγιζε 2τμ για κάθε παιδί, λες και τα παιδιά παραμένουν καθηλωμένα σε ένα σημείο και 
γυρνούν γύρω από τον εαυτό τους. 

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι αδιαφορεί εντελώς για τις συνθήκες της σχολικής ζωής των μαθητών. 
Μετρά με τη μεζούρα και ό,τι ξεπερνά τα ασφυκτικά όρια που επέλεξε, ό,τι περισσεύει κατ’ 
ελάχιστο, το περικόβει. 

Η επίταξη των προαύλιων υποβαθμίζει τα υπάρχοντα σχολεία και τη μορφή της πόλης και των 
γειτονιών. Σε αυλές που είχαν ένα στοιχειωδώς ανθρώπινο περιβάλλον, κάτι εξαιρετικά σημαντικό 
για τα παιδιά, ειδικά της Αθήνας που κατοικούν σε μια πόλη με υπερβολική δόμηση, με την 
επίταξη από τον δήμο θα δεσμευτούν και οι «τελευταίες ανάσες» και τα παιδιά θα στοιβαχτούν σε 
στενά προαύλια. 

Η πρότασή μας αφορά το σύνολο των προαυλίων και δεν λειτουργεί συντεχνιακά επιλέγοντας 
ποιο σχολείο να εξαιρεθεί. Πρέπει να εξαιρεθούν όλα. Το δημοτικό συμβούλιο και κάθε δημοτική 
παράταξη οφείλουν να τοποθετηθεί σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. 

Με βάση την πρόταση της δημοτικής αρχής για τις επιτάξεις προαυλίων, η πρότασή μας αφορά 
αυτή τη στιγμή τα προαύλια των 133ου ΔΣ, 8ου Γυμν-Λυκ, 63ου Γυμν, 28ου ΔΣ αλλά και κάθε 
προαύλιο σχολικής μονάδας κάθε βαθμίδας. 
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