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Νέο ατύχημα στην παιδική χαρά της Νεάπολης: η δημοτική αρχή 
δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την ανασφάλεια μικρών παιδιών 

Το νέο ατύχημα, αυτή τη φορά σε τρίχρονο αγοράκι που έπαιζε στην τραμπάλα της παιδικής 
χαράς της Νεάπολης Εξαρχείων, δίπλα στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, αποκάλυψε την 
έλλειψη της απαραίτητης προστατευτικής μπάρας, που αποτέλεσε την αιτία της απότομης 
πρόσκρουσης του μικρού παιδιού σε ένα μεταλλικό στοιχείο της τραμπάλας. Το αποτέλεσμα 
ήταν ένα έντονο οίδημα στην περιοχή του ματιού και η ανάγκη οφθαλμιατρικής 
παρακολούθησης. 

Το ατύχημα αυτό, μετά από το προηγούμενο, όπου η μεταλλική πόρτα της παιδικής χαράς 
πλάκωσε ένα παιδί και του άφησε κάταγμα στο χέρι, φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το 
χρόνιο πρόβλημα της ελλιπέστατης συντήρησης των παιδικών χαρών του δήμου. Φανερώνει 
επίσης την παντελή αδιαφορία της δημοτικής αρχής για την ποιότητα της ζωής των μικρών 
παιδιών στην Αθήνα. 

Το φυσιολογικό επόμενο θα ήταν ο δήμαρχος κ. Μπακογιάννης και η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ 
κ. Αραμπατζή, να φέρουν στην ακόλουθη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μια πλήρη 
ενημέρωση για το τραγικό ατύχημα, που από τύχη και μόνο δεν είχαμε χειρότερα.  

Από την πλευρά μας, ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, για το νέο ατύχημα στην 
παιδική χαρά στη Νεάπολη Εξαρχείων, ζητάμε άμεσα από τον δήμαρχο Αθήνας και τον 
ΟΠΑΝΔΑ να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την ελλιπή συντήρηση-φροντίδα και επισκευή 
των πιο ευαίσθητων δομών που έχει ο δήμος, όπου φιλοξενούνται μικρά παιδιά. Οι όποιες 
δικαιολογίες είναι τουλάχιστον φαιδρές. Ρωτάμε για μια ακόμα φορά: 

 Πότε έγινε έλεγχος στα μέσα που υπάρχουν και θεωρούνται εν δυνάμει επικίνδυνα; 
 Κάθε πότε διενεργείται αυτοψία-έλεγχος και οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, και από 

ποια υπηρεσία;  
 Τι απέγινε η περιβόητη έρευνα που θα γινόταν για το προηγούμενο ατύχημα; 



Απαιτούμε: 

 Άμεση ανακατασκευή όλων των παιδικών χαρών και επανέλεγχο ασφαλείας όσων έχουν 
αναπλαστεί πρόσφατα. 

 Να πραγματοποιείται τακτικός εβδομαδιαίος έλεγχος, από τις υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ, 
όπου θα καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η κατάσταση τους και τα αναγκαία μέτρα 
αποκατάστασης βλαβών ή επισκευών που απαιτούνται. 

 Να αναζητηθούν χώροι για κατασκευή νέων παιδικών χαρών.  


