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«Δεν είμαστε Ελβετία» 
Με αυτή την απαξιωτική για τη δημόσια εκπαίδευση της πόλης, τοποθέτηση, απάντησε ο νέος 
αντιδήμαρχος παιδείας Ν. Βαφειάδης στις καταγγελίες της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής 
στην Αθήνα και άλλων παρατάξεων στο ΔΣ στις 4/10, σχετικά με τις τερατώδεις ελλείψεις στα 
νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία. 

Αλλά εκτός από απαξιωτική, η απάντησή του στο ΔΣ αποδεικνύει ότι έχει μικρή ως ελάχιστη 
σχέση με την εκπαίδευση και τις ανάγκες της. Ενώ οι καταγγελίες αφορούσαν τα νεοϊδρυθέντα 
νηπιαγωγεία 150ο, 151ο, 152ο, 153ο, 154ο, 155ο, 156ο, 157ο και 158ο, ο ίδιος στη δημόσια 
απάντησή του άρχισε να παραθέτει στοιχεία για τα νέα τμήματα υπαρχόντων νηπιαγωγείων 
και μάλιστα χωρίς καμία συναίσθηση της διαφοράς. Έλεγε μάλιστα συνεχώς «θα σας 
κουράσω με τα στοιχεία» χωρίς να κατανοεί ότι οι απαντήσεις ήταν επιπέδου «από την πόλη 
έρχομαι και στην κορφή κανέλα»!  

Ταυτόχρονα, ενώ οι καταγγελίες αφορούσαν το παιδαγωγικό υλικό (χρώματα, παιχνίδια, υλικά 
για τις παιδαγωγικές γωνιές κ.λπ.), τον τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστές, ψυγείο για το 
ολοήμερο, μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου κ.λπ.) καθώς και τις συνδέσεις τηλεφώνου και 
internet, ο ίδιος απάντησε για τα καρεκλάκια και τα τραπεζάκια που παραλήφθηκαν από την 
ΚΤΥΠ! Κατά τη γνώμη του έπρεπε να ευγνωμονούν οι γονείς κι οι εκπαιδευτικοί γιατί είχαν 
καρεκλάκια να καθίσουν τα νήπια. Βέβαια, δεν παρέλειψε να ρίξει την ευθύνη στις τηλεφωνικές 
εταιρείες, γιατί δεν έχουν δίκτυο σε γειτονιές όπως τα Πατήσια, ο Κολωνός και τα Σεπόλια. 
Απέδειξε ότι δεν γνωρίζει ότι η χρηματοδότηση των νεοϊδρυθέντων νηπιαγωγείων γίνεται από 
τις σχολικές επιτροπές του δήμου. Αυτές οφείλουν να ενισχυθούν με γενναίο έκτακτο κονδύλι, 
γιατί αναφερόμαστε σε νέες εκπαιδευτικές δομές που δεν έχουν απολύτως τίποτα! Μάλιστα, 
ήταν κατηγορηματικός ότι ο δήμος δε θα ενισχύσει με έκτακτο κονδύλι της σχολικές 
επιτροπές… «γιατί δεν είμαστε Ελβετία». Εν  ολίγοις ο αντιδήμαρχος παιδείας της πρωτεύουσας 
μας ανακοινώνει ότι τα νηπιαγωγεία θα λειτουργούν με αέρα κοπανιστό. Εκτός και αν υπονοεί 
με χρήματα από τους γονείς;  

Αυτή η απόλυτη έλλειψη επίγνωσης της λειτουργίας της εκπαίδευσης, και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση των νηπιαγωγείων, επαναλαμβανόμενη από τους οριζόμενους/ες ως 
αντιδημάρχους από τη δημοτική αρχή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.  



Εν τέλη, ο αντιδήμαρχος παιδείας δηλώνει αναρμόδιος για όλα όσα είναι ο απολύτως 
αρμόδιος. Αν δεν τα γνωρίζει, καλούμε τις υπηρεσίες του να τον ενημερώσουν και ο δήμος να 
δώσει άμεσα με έκτακτη επιχορήγηση τα αναγκαία κονδύλια για τον εξοπλισμό των 
νεοϊδρυθέντων νηπιαγωγείων. Γιατί η εικόνα της δίχρονης προσχολικής αγωγής/εκπαίδευσης 
σε αυτά τα νηπιαγωγεία δεν θυμίζει εκπαίδευση αλλά baby parking. Και αυτό είναι βαθύτατα 
προσβλητικό για τον λαό της πόλης! 
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