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O δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης διάλεξε να παραστεί την ημέρα του 
αγιασμού στα κοντέινερ του 152ου νηπιαγωγείου, Ζερβουδάκη και 

Δαγκλή. Ας μιλήσουμε λοιπόν, ειδικά γι’ αυτό:  

 
Δεν έφταναν δυο χρόνια για να κατασκευαστούν νηπιαγωγεία στο οικόπεδο Δαγκλή και 
Ζερβουδάκη; Γιατί επιλέχθηκε η φτηνή λύση των τενεκέδων-κοντέινερ ελαφρού τύπου; Γιατί διάλεξε η 
δημαρχία να βάλει κοντέινερ σε ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου; Γιατί δεν προχώρησε από την 
αρχή στην ανέγερση νηπιαγωγείου; 

Στο οικόπεδο Ζερβουδάκη και Δαγκλή τοποθετήθηκαν κοντέινερ ελαφρού τύπου, όπου θα 
στεγαστούν τα παιδιά του 152ου νηπιαγωγείου (4θέσιο), τα οποία είναι νήπια και προνήπια που δεν 
χωρούν στα 64ο, 105ο (Κόρακα), και 22ο (Τερτίπη).  

Το οικόπεδο είναι εξαιρετικό και πραγματικά αδόμητο. Οι διαδικασίες ώστε να χτιστεί ένα νηπιαγωγείο 
με σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, πολύ ελεύθερο χώρο, πράσινο και δέντρα που να τα χαρούν 
τα παιδιά της περιοχής θα μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει εδώ και δυο χρόνια. 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, για μια πόλη σαν την Αθήνα, είναι τιτάνιο. Η επιλογή των κοντέινερ για το 
συγκεκριμένο οικόπεδο αποδεικνύει ότι ψεύδεται ασύστολα. 

Το οικόπεδο αυτό ανήκει στην ΚΤΥΠ και παραχωρήθηκε 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 ανάληψης της, με τη λογική των πιο 
φτηνών, πρόχειρων και παιδαγωγικά απαράδεκτων λύσεων. 

Από την πρόσφατη εγκατάστασή των κοντέινερ, πριν μπογιατιστούν για να καμουφλαριστούν, 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 θα στοιβάξει ο δήμος τα 4χρονα και 5χρονα νήπια της πόλης χωρίς, καμία 
αιδώ και μάλιστα μέσα στην πανδημία, οι οποίοι απλά, μπογιατίστηκαν για να μη φαίνεται η φτήνια 
τους. 

Τελικά, η δημοτική αρχή των "αρίστων", αυτοί που χρησιμοποίησαν κάθε παραθυράκι της 
νομοθεσίας, για να κάνουν εν μια νυχτί τον Μεγάλο Περίπατο δίνοντας 2.000.000 ευρώ, προβάλλουν 
κάθε δικαιολογία για να μην ενισχύσουν την εκπαίδευση! Και αύριο θα μοιράζουν υποσχέσεις και 
καθρεφτάκια, όπως και πέρσι και πρόπερσι. Αλλά, όπως δείχνει ειδικά η δίχρονη προσχολική 
αγωγή/εκπαίδευση, δεν θα κάνουν τίποτα απολύτως.  

Να τελειώνουν τα ψέματα! Δεν υπάρχουν δικαιολογίες! 

Ο δήμος οφείλει να προχωρήσει τώρα σε πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτηρίων, να διεκδικήσει 
από την ΚΤΥΠ χώρους και από το κράτος χρήματα για την ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτηρίων 
και όχι την αγορά τενεκέδων!  
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