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Αποστόλης 

Με κομπίνες, επιτάξεις χώρων, τενεκέδες για σχολικούς χώρους και 
ΜΑΤ, η δημαρχία θέλει να κάνει τη δίχρονη προσχολική 

αγωγή/εκπαίδευση, χωρίς ένα ευρώ, αδιαφορώντας για τις πίσω 
αυλές της πόλης, τις λαϊκές γειτονιές. 

 
Πολιτική επιλογή 1η (των δημοτικών αρχών Μπακογιάννη και Καμίνη) 
Επί τρία χρόνια οι δημοτικές αρχές Καμίνη και Μπακογιάννη δεν κάνουν το παραμικρό για να βρουν 
χώρους για να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης ώστε να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση, δηλαδή να πάνε όλα τα παιδιά άνω των 4 ετών στο νηπιαγωγείο. Έτσι, από το 2018 ως 
σήμερα, με απόφαση των υπουργών παιδείας Γαβρόγλου και Κεραμέως, 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 προσχολική αγωγή/εκπαίδευση ψηφίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να 
προϋπολογιστεί κανένα κονδύλι για ανέγερση νηπιαγωγείων. Με μια επαίσχυντη τροπολογία επί 
υπουργίας Γαβρόγλου ψηφίζονται τα κοντέινερ ελαφρού τύπου ως προσωρινή λύση στέγασης για 6 
χρόνια, μάλιστα ακόμα και σε προαύλια σχολείων, χωρίς να παίρνονται υπόψη ούτε καν οι 
πολεοδομικοί όροι. Αυτή ακριβώς τη γραμμή ακολουθεί και η ΝΔ από την ώρα που αναλαμβάνει 
κυβέρνηση.  Έτσι, έχουμε μπαράζ κοντέινερ για νηπιαγωγεία σε ολόκληρη τη χώρα. 
Πολιτική επιλογή 3η (δημαρχίας 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 της Αθήνας πολιτικό 
μεσάζοντα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ενιαίο project. Το θράσος της δημαρχίας Μπακογιάννη 
να μετατρέψει τον δήμο σε ντίλερ αυτών των συμφερόντων είναι ασύλληπτο!  
Επιδιώκουν να μετατρέψουν κάθε σπιθαμή κοινού και δημόσιου χώρου και αγαθού σε εμπόρευμα 
που θα χρησιμοποιείται με στόχο την κερδοφορία. Το όραμά τους είναι απλό, τόσο παλιό και 
χιλιοειπωμένο όσο και το σύστημά τους: ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πάντων, με 
στόχο την παράδοσή τους σε ιδιωτικά κεφάλαια και πρόσχημα τη δήθεν «ανάπτυξη». Με ασυδοσία 
και αλαζονεία προωθούν τους πιο αντιδραστικούς σχεδιασμούς. 



Πολιτική επιλογή 4η (δημαρχίας Μπακογιάννη) 
Μετά από δυο χρόνια καθυστέρηση και αναστολή της δίχρονης προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης 
για την πρωτεύουσα, η δημαρχία Μπακογιάννη αποφασίζει να την εφαρμόσει επιτέλους χωρίς 
σοβαρή χρηματοδότηση. Προστατεύει την κυβέρνησή της και δε ζητάει χρήματα για την ανέγερση 
κτηρίων ούτε για την αγορά οικοπέδων όπου χρειάζεται. Έτσι, επιτάσσει προαύλια σχολείων όπου 
βάζει κοντέινερ. Συγκεκριμένα: στο συγκρότημα στη Νικοπόλεως 4 κοντέινερ, στο 133ο ΔΣ 3 κοντέινερ, 
28ο ΔΣ 1 κοντέινερ. Επιτάσσει αίθουσες 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.). 
Παράλληλα βάζει 42 αίθουσες κοντέινερ σε 9 αδόμητα οικόπεδα (έτσι τα χαρακτηρίζει), ανάμεσά σε 
αυτό και τον χώρο στην Ιακωβάτων. Και εδώ αρχίζουν οι κομπίνες. 
Κομπίνα 1η: 
Τον Δεκέμβριο του 2020 η δημοτική αρχή φέρνει στο Δ.Σ. την ίδρυση 9 νέων νηπιαγωγείων σε 9 
αδόμητα οικόπεδα (έτσι τα χαρακτηρίζει στην εισήγηση). Μετά την ομόφωνη ψήφισή τους από το ΔΣ 
ανακαλύπτεται ότι τρία οικόπεδα από αυτά ήταν χαρακτηρισμένα για να κτιστούν άλλα σχολεία (το 
24ο ΓΕΛ, το ΕΕΕΕΚ Αθήνας, 39ο-125ο νηπιαγωγεία). Στην περίπτωση μάλιστα των 39ου-125ου 
νηπιαγωγείων, η δημαρχία, για να ξεγελάσει το Δ.Σ., άλλαξε στην εισήγηση τη διεύθυνση του 
οικοπέδου που παρουσίασε. Ένα από αυτά τα υποτιθέμενα αδόμητα οικόπεδα είναι και ο χώρος 
στην Ιακωβάτων. 
Κομπίνα 2η: Τι συμβαίνει με το πάρκο και τον χώρο του παλιού εργοστασίου Μηναΐδη-Φωτιάδη; 
Είναι αδόμητο οικόπεδο όπως παραπλανητικά γράφτηκε στην εισήγηση στο ΔΣ; 
Να τι έγραφε το in.gr το 2005: 

«Ανάσα ζωής για την περιοχή των Κάτω Πατησίων χαρακτηρίζεται τόσο από τους κατοίκους 
όσο και από τον Δήμο Αθηναίων η ανάπλαση του παλαιού εργοστασίου Μηναΐδη-Φωτιάδη, 
χώρο το οποίο παρέδωσε τη Δευτέρα στους κατοίκους η δήμαρχος Αθηναίων Ντόρα 
Μπακογιάννη. 
Πρόκειται για μία έκταση περίπου 6,5 στρεμμάτων, στην οποία έγιναν από τον Δήμο έργα 
ανάπλασης, με χώρους δωρεάν στάθμευσης για 150 αυτοκίνητα και 30 μοτοσικλέτες, ενώ 
φυτεύτηκαν 180 μεγάλα δέντρα, διαμορφώθηκε το πράσινο και κατασκευάστηκε μια 
σύγχρονη παιδική χαρά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.» 

Δεν αποτελεί λοιπόν, αδόμητο οικόπεδο αλλά ελεύθερο δημόσιο ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο για 
τους κατοίκους μιας περιοχής που είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες της πόλης και γι’ αυτό 
απίστευτα επιβαρυμένη. 
Η μόνιμη παρουσία ΜΑΤ και δημοτικής αστυνομίας στο πάρκο στην Ιακωβάτων, με εντολή της 
δημαρχίας Μπακογιάννη αποτελεί αντιδημοκρατικό κατήφορο και πρωτοφανή πρακτική! 
Η δημαρχία εκβιάζει: «Αναστολή της δίχρονης ή αποδοχή του ολέθριου σχεδίου;» Το δίλημμα είναι 
πλαστό: οικόπεδα υπάρχουν και μάλιστα πολλά από αυτά ανήκουν στην ΚΤΥΠ.  
Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα έχουμε καταγγείλει και αποκαλύψει, με πλήθος 
παρεμβάσεων και τοποθετήσεων μας στο Δ.Σ. αλλά και με δημόσιες ανακοινώσεις, από τον 
Οκτώβριο του 2019 ως σήμερα, όλα τα παραπάνω ζητήματα, ενώ έχουμε συμβάλλει σε πλήθος 
κινητοποιήσεων που έγιναν στο Δ.Σ. και στις γειτονιές εναντίον του ολέθριου σχεδιασμού της 
δημαρχίας. 
Πρέπει ο δήμος να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες διεκδικήσεις από την ΚΤΥΠ και να διεκδικήσει 
χρήματα από το κράτος για την ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτηρίων και όχι για την αγορά 
τενεκέδων. Να αφήσει ήσυχους τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο και τα δέντρα των γειτονιών 
μας να τους απολαμβάνουν οι κάτοικοι. 
 

Να σταματήσει τώρα η καταστροφή του πρασίνου και ελεύθερου χώρου 
στην Ιακωβάτων! Κανένα παιδί σε κοντέινερ! 

Τα παιδιά μας αξίζουν χώρους ελεύθερους για να τρέξουν,  
να παίξουν και να διασκεδάσουν. Και θα τους έχουν! 


