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Ποιος έδωσε λίστα ονομάτων στον Μπογδάνο; Μεγάλες οι 

ευθύνες της δημοτικής αρχής!  
 

Ο ακροδεξιός βουλευτής της ΝΔ, Κ. Μπογδάνος, γνωστότατος για το ρατσιστικό δηλητήριο 
που διοχετεύει δημόσια, αξιοποιώντας την ιδιότητά του και το «χάϊδεμα» από τα συστημικά 
ΜΜΕ, βρήκε την ευκαιρία να δαγκώσει ξανά. Αυτή τη φορά, ευκαιρία είναι το άνοιγμα των 
σχολείων. Δεν τον απασχολεί, βέβαια, το πως ανοίγουν τα σχολεία μέσα στο 4ο κύμα της 
πανδημίας COVID-19. Αντιθέτως σηκώνει τη λερωμένη σημαία της ρατσιστικής 
«καθαρότητας» των σχολείων της πρωτεύουσας. 

Η ιστοσελίδα meaculpa (που αποτελεί δικό του παιδί) προχώρησε στη δημοσίευση των 
ονομάτων παιδιών που φοιτούν σε νηπιαγωγείο στο κέντρο της Αθήνας, στοχοποιώντας 
ανοικτά παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Στη συνέχεια, ο ίδιος γκεμπελίσκος αναπαράγει 
στην προσωπική του ιστοσελίδα το κατάπτυστο δημοσίευμα. Με τον τρόπο αυτό ο βουλευτής 
της ΝΔ, μόνιμος συνδαιτημόνας του Μπακογιάννη, στην ουσία καλεί σε πογκρόμ νήπιων. 

Ο Μποογδάνος παίζει για άλλη μια φορά εγκληματικά παιχνίδια με την κάλυψη κυβέρνησης 
και δημαρχίας. Στη συνέχεια και άλλα στελέχη της ΝΔ, όπως η Α. Λατινοπούλου, ανέλαβαν να 
ξεπλύνουν τον ρατσιστικό λόγο που προσπαθεί να εγείρει η κυβέρνηση. 

Η δημοσιοποίηση ονομάτων μικρών παιδιών αποτελεί κακούργημα, για αυτό και μετά τον 
σάλο των αντιδράσεων ο μεν Κ. Μπογδάνος έκανε λόγο για «λάθος», η δε ιστοσελίδα 
κατέβασε το επίμαχο δημοσίευμα.  

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που έχει καταγγελθεί επανειλημμένα για μεθόδους 
ρουφανιάς, ήταν αυτός που πριν μήνες στοχοποίησε, με ανάρτηση του, κατοικία για ανήλικα 
προσφυγόπουλα στα Σεπόλια, ενώ παράλληλα παρακολουθεί δράσεις αλληλεγγύης για να 
τις «καρφώσει» στο ακροδεξιό κοινό του.  



Η δράση του στην Αθήνα είναι γνωστή. Όχι μόνο γιατί έχει εδώ την εκλογική του πελατεία, αλλά 
κυρίως γιατί σε όλες τις εγκληματικές χυδαιότητες του έχει την πλήρη κάλυψη της δημαρχίας 
Μπακογιάννη και των κολαούζων της. Άλλωστε, ο αποτελεί στενό συνεργάτη της παράταξης 
της δημαρχίας Μπακογιάννη και συνοδεύει πολλές φορές τους/τις δημοτικούς της 
συμβούλους και αντιδημάρχους. 

Αυτή τη φορά, κυβέρνηση και στελέχη της ΝΔ κρύφτηκαν, καθώς η ναζιστικού τύπου 
στοχοποίηση μικρών παιδιών αποτελεί παράνομη πράξη.  

Απέναντι σε αυτή τη ρατσιστική λογική, εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τα προβλήματα των 
σχολείων δεν είναι τα μεταναστόπουλα και τα προσφυγόπουλα. Αντιθέτως αποτελούν δύναμη 
και χαρά, γιατί είναι τα παιδιά που πάλεψαν μαζί με τις οικογένειές τους και σώθηκαν από τον 
πόλεμο και τον θάνατο. Είναι καλοδεχούμενα στις γειτονιές μας, όσο και αν ο κάθε 
Μπογδάνος αγωνίζεται να τα στοχοποιήσει με ρατσιστικό μίσος, αυτά και τους εκπαιδευτικούς 
τους. 

Το πρόβλημα της δημόσιας εκπαίδευσης στην Αθήνα είναι τα κοντέινερ που τοποθέτησε ο 
Μπακογιάννης για να στεγάσει τη δίχρονη προσχολική αγωγή, και όχι τα παιδιά που 
στεγάζονται εκεί. Πρόβλημα είναι ο ανύπαρκτος σχεδιασμός για το άνοιγμα των σχολείων, οι 
ελάχιστες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και οι πολυπληθείς αίθουσες με 
πάνω από 25 παιδιά ανά τάξη. Και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας, σε συνδυασμό και με την 
ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας.  

Η εισαγγελία έχει τον λόγο: για την πρόσβαση της ιστοσελίδας στα στοιχεία των παιδιών του 
Νηπιαγωγείου, για την έκθεση προσωπικών δεδομένων, για τη διάχυση ρατσιστικών απόψεων 
στην κοινωνία. Επίσης, η εταιρεία που αντιπροσωπεύει το Facebook στην Ελλάδα. Θα 
μπλοκάρει το λογαριασμό του Κ. Μπογδάνου, ή ξόδεψε όλη την ευαισθησία της την 
προηγούμενη περίοδο κόντρα στις κινητοποιήσεις για τα ανθρώπινα και δημοκρατικά 
δικαιώματα;   

Απαιτούμε απαντήσεις από την κυβέρνηση αλλά και από τη δημοτική αρχή. Μέσω ποιας 
διαδρομής και ποιων καναλιών έφθασε η λίστα με τα ονόματα 5χρονων παιδιών σε 
νηπιαγωγείο της Αθήνας στα χέρια του ακροδεξιού βουλευτή;  
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