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Μόνο με μαρκαδόρους τα νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία! Εκεί κατάντησε η 
δημαρχία Μπακογιάννη τη δίχρονη προσχολική αγωγή στην 

πρωτεύουσα  
 

Περιοδεία στα νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της 
Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα, αποτελούμενη από τη δημοτική σύμβουλο Ρέππα 
Ντίνα και τον Κεφαλληνό Παναγιώτη.  

Η κατάσταση σε αυτά είναι απελπιστική. Όπως δήλωσαν οι νηπιαγωγοί, δεν έχουν τηλέφωνο, 
internet και κανένα παιδαγωγικό υλικό από αυτά που οφείλει να έχει ένα νηπιαγωγείο. Τα μόνα 
που τους παρείχαν οι αντίστοιχες σχολικές επιτροπές είναι τρία-τέσσερα κουτιά με 
μαρκαδόρους. Ούτε καν χαρτί για να ζωγραφίσουν τα παιδιά δεν υπάρχει, όπως φυσικά ούτε 
φωτοτυπικά μηχανήματα, υπολογιστές, μαγνητόφωνα ή και ψυγεία για να λειτουργήσουν τα 
ολοήμερα. Οι αίθουσες είναι άδειες από εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς παιχνίδια, χρώματα, 
ψαλίδια, τίποτα απολύτως. Οι νηπιαγωγοί αγανακτισμένες/οι σημείωναν ότι δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, φέρνουν από το σπίτι τους τα πάντα, 
ακόμα και το χαρτί υγείας, και βασίζονται σε ότι φέρνουν οι γονείς.  

Οι τενεκέδες-κοντέινερ έχουν ήδη παρουσιάσει κατασκευαστικά προβλήματα, παράθυρα που 
αν ανοίξουν δεν ξανακλείνουν, πατώματα που τρίζουν ολόκληρα όταν παιδιά και εκπαιδευτικοί 
περπατούν πάνω τους και πόρτες που φρακάρουν. 

Οι αύλειοι χώροι σε όλα τα νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία δεν έχουν κανένα στέγαστρο, με 
αποτέλεσμα να βράζουν με τον ήλιο, να μην υπάρχουν σκιές για να καθίσουν και να παίξουν 
τα παιδιά, ενώ τον χειμώνα με τις βροχές δεν θα μπορούν να βγουν διάλειμμα. Τα προβλήματα 
αυτά εντείνονται λόγω της πανδημίας και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής τους γίνεται 
επιτακτική. Μάλιστα, πολλά από όλα αυτά καταγγέλθηκαν στον ίδιο τον δήμαρχο 
Μπακογιάννη κατά την επίσκεψή του την ημέρα του αγιασμού. 

Είναι φανερό ότι οι ευθύνες της δημαρχίας και της αντιδημαρχίας είναι τεράστιες. Δυο χρόνια 
από τότε που ανέλαβε, και ενώ ήξερε την υποχρέωση της για την εφαρμογή της δίχρονης 



προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης, δεν εξασφάλισε, όχι μόνο τις αναγκαίες κτηριακές 
υποδομές, αλλά ούτε τα στοιχειώδη αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων 
νηπιαγωγείων. Να σημειώσουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει την ίδρυση των 9 
νηπιαγωγείων από τις 10/12/2020. Με τις κτηριακές υποδομές, η δημαρχία ισχυρίζεται ότι δεν 
προλάβαιναν. Πόσος χρόνος χρειαζόταν για να έχουν εξασφαλίσει τηλεφωνικές γραμμές και 
τεχνολογικό εξοπλισμό; Και αν ακόμα και γι’ αυτά δεν προλάβαιναν, πόσος χρόνος χρειάζεται 
για να δώσουν χρήματα στα νηπιαγωγεία ώστε να αγοραστεί το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό; 
Είναι φανερό ότι αδιαφορούν πλήρως για τις συνθήκες των σχολικών μονάδων των λαϊκών 
γειτονιών και δείχνουν πρωτοφανή περιφρόνηση για τις λαϊκές ανάγκες. 

Είναι σαφές ότι χρειάζεται άμεσα: 

1. Να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές για τις ανάγκες εξοπλισμού των 
νηπιαγωγείων 150ο, 151ο, 152ο, 153ο, 154ο, 155ο, 156ο, 157ο, 158ο με όλα τα απαραίτητα 
για τη λειτουργία τους, τεχνολογικό εξοπλισμό (φωτοτυπικά, υπολογιστές κ.λπ.), 
παιδαγωγικό υλικό και αναλώσιμα, ώστε να αγοραστούν άμεσα. Δεν επιτρέπεται να 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ούτε μια μέρα. 

2. Να γίνουν άμεσα οι τηλεφωνικές συνδέσεις και να μπει internet σε όλα τα νηπιαγωγεία. 

3. Να προχωρήσουν όλες οι εργασίες επισκευών και αντιμετώπισης σοβαρών 
ελλειμμάτων στις κτηριακές υποδομές. 

4. Να παρουσιαστεί, επιτέλους, το πρόγραμμα ανέγερσης σχολικής στέγης για το οποίο 
έχει δεσμευτεί η δημαρχία. 
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