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Δεν έφταναν δυο χρόνια για να κατασκευαστούν νηπιαγωγεία στα 

οικόπεδα ιδιοκτησίας του δήμου στη Δαγκλή και στην Ιωαννίνων; Γιατί 
επιλέχθηκε η φτηνή λύση των τενεκέδων-κοντέινερ ελαφρού τύπου; 

Η δημαρχία Μπακογιάννη συνεχίζει να γεμίζει την πόλη με τενεκέδες που τους προορίζει για να 
στεγάσει τη δίχρονη προσχολική αγωγή/εκπαίδευση, τα 4χρονα και 5χρονα της πόλης.  

Στο οικόπεδο Ζερβουδάκη και Δαγκλή τοποθετήθηκαν ήδη κοντέινερ ελαφρού τύπου, ενώ 
ετοιμάζεται και το οικόπεδο στην Ιωαννίνων και Ραιδεστού. Στο πρώτο θα στεγάσουν τα παιδιά 
του 152ου νηπιαγωγείου (4θέσιο), τα οποία είναι νήπια και προνήπια που δεν χωρούν στα 64ο, 
105ο (Κόρακα), και 22ο (Τερτίπη), και στο δεύτερο τα παιδιά του 151ο νηπιαγωγείου, νήπια και 
προνήπια που δεν χωρούν στο 134ο (Αλαμάνας και Κερατσινίου), στο 39ο-125ο (Αλεξανδρείας 
και Ιωαννίνων), 55ο-116ο (λόφος Κολωνού), στο 140ο (μετρό Σεπολίων).  

Τα οικόπεδα είναι εξαιρετικά και πραγματικά αδόμητα και θα μπορούσε εδώ και δυο χρόνια να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να χτιστεί ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο, με σύγχρονες κτηριακές 
εγκαταστάσεις, πολύ ελεύθερο χώρο, πράσινο και δέντρα που να τα χαρούν τα παιδιά της 
περιοχής. Αντ' αυτού η δημοτική αρχή επέλεξε τη φτήνια των κοντέινερ (που της χάρισε 
γενναιόδωρα με ειδική νομοθεσία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), με τη δικαιολογία ότι δεν προλάβαινε να 
χτίσει. 

Η δημαρχία ισχυρίζεται ότι το έργο της για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
αγωγής/εκπαίδευσης είναι τιτάνιο για μια πόλη σαν την Αθήνα. Η επιλογή των κοντέινερ για τα 
συγκεκριμένα οικόπεδα αποδεικνύει ότι ψεύδεται ασύστολα. 

Τα οικόπεδα αυτά ανήκουν στην ΚΤΥΠ και παραχωρήθηκαν στον δήμο. Η δημαρχία 
Μπακογιάννη, παντελώς αδιάφορη για τις λαϊκές ανάγκες, ξεκίνησε να ασχολείται με την 
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης ενάμιση χρόνο μετά την ανάληψη 
της δημαρχίας, με τη λογική των πιο φτηνών, πρόχειρων, παιδαγωγικά απαράδεκτων λύσεων. 

Από την πρόσφατη εγκατάστασή των κοντέινερ (πριν μπογιατιστούν για να καμουφλαριστούν) 
για το 54ο Νηπιαγωγείο στον Βοτανικό καθώς και για το 152ο στη Δαγκλή, έγινε εμφανές ότι 
πρόκειται για ψευτοκατασκευές, ελαφρού τύπου τσίγκινα κουτιά, τενεκέδες. Το καλοκαίρι φούρνοι 
και τον χειμώνα ψυγεία, χωρίς κεντρική θέρμανση, αποκλειστικά με air condition σε καιρό 
πανδημίας, χωρίς καλό εξαερισμό, και φυσικά με πολύ περιορισμένο μέγεθος. 



Σε αυτούς τους τενεκέδες επιδιώκει να στοιβάξει ο δήμος τα 4χρονα και 5χρονα νήπια της 
πόλης χωρίς, καμία αιδώ και μάλιστα μέσα στην πανδημία.  

Όπως και στο νηπιαγωγείο στον Βοτανικό, θα τις μπογιατίσουν για να μη φαίνεται η φτήνια τους 
και θα παραπληροφορήσουν με διαφημιστικά βίντεο και φωτογραφίες ευρυγώνιων φακών. 

Όμως, οι δημαρχίες Μπακογιάννη και Καμίνη και οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να 
κρύψουν την αλήθεια των πολιτικών τους επιλογών: 

 Πολιτική επιλογή 1η - δημοτικών αρχών Καμίνη και Μπακογιάννη 

Επί τρία χρόνια συνολικά οι δημοτικές αρχές Καμίνη και Μπακογιάννη δεν έκαναν το παραμικρό 
για να βρουν χώρους. Έτσι, από το 2018 η δίχρονη προσχολική αγωγή/εκπαίδευση στην Αθήνα 
δεν εφαρμόζεται, και 3.500 4χρονα της πρωτεύουσας στερούνται το αγαθό της δημόσιας 
εκπαίδευσης. 

 Πολιτική επιλογή 2η - κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης ΝΔ 

Η δίχρονη προσοχλική αγωγή/εκπαίδευση ψηφίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να 
προϋπολογιστεί κανένα κονδύλι για ανέγερση νηπιαγωγείων. Παράλληλα επιλέγονται τα 
κοντέινερ ελαφρού τύπου ως προσωρινή λύση στέγασης, και μάλιστα ακόμα και σε προαύλια 
σχολείων. Αυτή ακριβώς τη γραμμή ακολουθεί και η ΝΔ. Έτσι έχουμε μπαράζ κοντέινερ για 
νηπιαγωγεία σε ολόκληρη τη χώρα. 

 Πολιτική επιλογή 3η - δημοτικής αρχής Μπακογιάννη 

Η δημαρχία Μπακογιάννη αδιαφορεί για τους ελεύθερους χώρους και τη ζωή των κατοίκων. 
Αυτό φαίνεται καθαρά στον λόφο του Στρέφη, στην Ακ. Πλάτωνα, στο πάρκο Γουδή, στον λόφο 
Φιλοπάππου, στο Ζάππειο, στο Δρακόπουλο, στο πάρκο του μετρό Αμπελοκήπων και σε 
πολλούς άλλους μικρούς ή μεγαλύτερους χώρους. Στην ουσία η πόλη παραδίδεται κομμάτι 
κομμάτι στην εμπορευματοποίηση για την κερδοφορία του κεφαλαίου, με τη δημοτική αρχή 
πολιτικό μεσάζοντα. Επιδιώκουν να μετατρέψουν κάθε σπιθαμή κοινού και δημόσιου χώρου και 
αγαθού σε εμπόρευμα με στόχο την κερδοφορία.  

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ενιαίο project. Το θράσος της δημαρχίας Μπακογιάννη να 
μετατρέψει τον δήμο σε ντίλερ αυτών των συμφερόντων είναι ασύλληπτο.  

 Πολιτική επιλογή 4η - δημοτικής αρχής Μπακογιάννη 

Το συνολικό σχέδιο της δημαρχίας για τη δίχρονη προσχολική αγωγή/εκπαίδευση είναι α) 
Επιτάξεις προαυλίων σχολείων, όπου βάζει εκεί κοντέινερ (στο συγκρότημα στη Νικοπόλεως 4 κ., 
133ο ΔΣ 3 κ., 28ο ΔΣ 1 κ.), β)  επιτάξεις αιθουσών από δημοτικά: 1ο ΔΣ 1 αίθ., 72ο ΔΣ 1 αίθ., 76ο ΔΣ 
2 αίθ., 129ο ΔΣ 1 αίθ. 65ο ΔΣ 1 αίθ., 29ο ΔΣ 1 αίθ. και τώρα επιτάσσει και άλλες κρυφά (8ο ΔΣ, 50ο 
ΔΣ κ.λπ.) και γ) τοποθέτηση 42 αίθουσών κοντέινερ σε 9 αδόμητα οικόπεδα, αρκετά από οποία 
παρουσιάζονται με κομπίνες και ψέματα ως αδόμητα ενώ δεν είναι (όπως αυτό στην 
Ιακωβάτων). 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο του 2019 έχουμε καταγγείλει 
και αποκαλύψει όλα τα παραπάνω ζητήματα, με πλήθος παρεμβάσεων και τοποθετήσεών μας 
στο Δ.Σ. και με δημόσιες ανακοινώσεις. Παράλληλα, έχουμε συμβάλλει σε πλήθος 
κινητοποιήσεων που έγιναν στο Δ.Σ. και στις γειτονιές εναντίον του ολέθριου σχεδιασμού της 
δημαρχίας. 

Είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα ο δήμος σε συγκεκριμένες διεκδικήσεις από την ΚΤΥΠ και 
να διεκδικήσει χρήματα από το κράτος για την ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτηρίων και όχι 
την αγορά τενεκέδων! Πρέπει να αφήσει ήσυχους τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο και τα 
δέντρα των γειτονιών μας να τους απολαμβάνουν οι κάτοικοι. 


