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Κική 

 

Η δημαρχία Μπακογιάννη παράγει χάος στις σχολικές μονάδες 
και άμεσους κινδύνους για τα παιδιά 

 

Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε τους τενεκέδες-κοντέινερ για τη δίχρονη προσχολική 
αγωγή/εκπαίδευση, καθώς και τις κακοτεχνίες που παρουσιάστηκαν από τις πρώτες μέρες 
λειτουργίας τους. Αυτό όμως που συνέβη σήμερα, σε όλα τα κοντέινερ όπου στεγάζονται τα 
νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία, ξεπέρασε τα όρια.  

Τα νερά κατέκλυσαν τις αυλές και οι κακοτεχνίες (έλλειψη στεγάστρων, λάθος ρύσεις, 
προβλήματα με τις πόρτες και τα παράθυρα κ.λπ.) έκαναν την κατάσταση εκρηκτική. Στα 153ο 
και 154ο νηπιαγωγεία, αλλά και στα 151ο, 152ο, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και άκρως 
επικίνδυνες! 

Τα νήπια δεν μπορούσαν να ξεμυτίσουν από την πόρτα, δεν υπάρχει κανένα στέγαστρο 
πουθενά, τα παράθυρα και οι πόρτες δεν μπορούσαν να ανοίξουν -γιατί δεν έχουν την 
παραμικρή κάλυψη με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα τα νερά. Η κατάσταση στα κοντέινερ 
είναι αποπνικτική και καθόλου υγειονομικά ασφαλής σε καιρό πανδημίας! 

Πρόβλημα όμως δεν έχουν μόνο τα κοντέινερ. Μια απότομη επιδείνωση του καιρού και ένα 
ακραίο καιρικό φαινόμενο φέρνει στην επιφάνεια όλη την εγκατάλειψη που βιώνει η πόλη στο 
επίπεδο της σχολικής στέγης. 

Οι αφηγήσεις εκπαιδευτικών και γονιών που επικοινώνησαν με την Αντικαπιταλιστική 
Ανατροπή στην Αθήνα είναι συγκλονιστικές: «Πλημμύρισε ο διάδρομος, τα νερά μπήκαν στις 
αίθουσες του ολοημέρου, τα παιδιά δεν μπορούσαν ούτε τουαλέτα να πάνε, ειδοποιήσαμε 
τους γονείς τους και τα διώξαμε για να τα προστατεύσουμε». «Τελικά πλημμυρίσαμε, μπήκαν 
νερά από τον φωταγωγό, τα διώξαμε». «Ξαφνικά άρχισε να τρέχει νερό από τον τοίχο, πάνω 
από τον  πίνακα! Δεν το πίστευα! Φυσικά, πλημμυρίσαμε». «Ήταν αδιανόητο, άρχισε να στάζει 
το ταβάνι. Σβήσαμε τα φώτα και ενημερώσαμε τους γονείς». 

Η εγκατάλειψη όλων των σχολικών κτιρίων επί δεκαετίες, η απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών 
του δήμου και οι ανάθεσεις σε εργολάβους για μικρά ή μεγάλα έργα, έχουν οδηγήσει στο «μη 



παρέκει» τις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων. Έτσι παραμένουν ασυντήρητες 
για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να στάζουν τα ταβάνια, να πλημμυρίζουν κ.λπ.. 

Η δημαρχία Μπακογιάννη έχει τεράστιες ευθύνες και καμία δικαιολογία. Ακόμα περιμένουμε να 
δούμε τα έργα των 33.000.000€, όπως έχει δεσμευθεί πριν σχεδόν δύο χρόνια. Ακόμα 
περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα σχολικής στέγης που υποτίθεται θα κατέθετε ο δήμος 
στο δημοτικό συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου.  

Δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτα απολύτως, γιατί η δημαρχία Μπακογιάννη αδιαφορεί για την 
πίσω αυλή της πόλης. Το μόνο ενδιαφέρον της είναι τα έργα που εξυπηρετούν τους 
μεγαλοεργολάβους και επενδυτές.  

Πρέπει να αντισταθούμε! 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα θα συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τέτοια 
προβλήματα και κυρίως θα συμβάλλουμε για να αναπτυχθεί κίνημα αντίστασης σε κάθε 
γειτονιά, ικανό να ανατρέψει τα σχέδιά τους. 


