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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Όπως ενημερωθήκαμε από τη δημοτική αρχή, η Περιφέρεια Αττικής χαρακτήρισε ως παράνομο
το  2ο Δημοτικό  Σχολείο  Καισαριανής  σε  σχετικό έγγραφο  και  απέρριψε  την  προγραμματική
Σύμβαση για τις επισκευές που είναι άκρως απαραίτητες να γίνουν σ’ αυτό.

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα χρόνο κάτω από το βάρος της χρόνιας εγκατάλειψης των σχολικών
υποδομών της πόλης μας και στο 2ο δημοτικό είχαμε σοβαρά ατυχήματα μικρών μαθητών λόγω
της ακαταλληλότητας του αύλειου χώρου. Με συνεχείς παρεμβάσεις μας απαιτήσαμε και από
την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) και από την Περιφέρεια Αττικής την υπογραφή σύμβασης επισκευών
με βάση τη μελέτη που είχε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καταρτίσει, εγκαίρως. 

Από τον Ιούνιο του 2015 παίρναμε συνεχώς καθησυχαστικές υποσχέσεις ότι άμεσα η περιφέρεια
Αττικής που «είναι στο πλάι των γονιών» θα ξεκινούσε τα απαραίτητα έργα , για να φτάσουμε 6
μήνες μετά στην  απάντηση ότι «το σχολείο δεν έχει τη σχετική νομιμότητα κατασκευής». Εν τω
μεταξύ το σχολείο για να ενταχθεί  στα έργα της Περιφέρειας είχε απενταχθεί  από τη μελέτη
επισκευών του ΟΣΚ.

Είναι παράνομο, λοιπόν, ένα σχολείο που το έχτισε εδώ και 20 χρόνια το ίδιο το κράτος μετά από
απαίτηση του λαού της Καισαριανής, στο οποίο το Υπουργείο Παιδείας διορίζει εκπαιδευτικούς,
το οποίο επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως πιλοτικό για την εφαρμογή των σχολείων
τύπου  ΕΑΕΠ  το  2010,  στο  οποίο  παραβρέθηκαν  στελέχη  της  Περιφέρειας  στην  καλοκαιρινή
επετειακή  εκδήλωση  και  στο  οποίο  έχουν  φοιτήσει  χιλιάδες  καισαριανιώτες!  Τι  σημαίνει
παράνομο σχολείο; Μήπως ότι το σχολείο πρέπει να κλείσει; Μήπως ότι τα 250 παιδιά ηλικίας 6-
12  χρονών  πρέπει  να  ανεβοκατεβαίνουν  το  βουνό  καθημερινά  για  να  στοιβαχτούν  στα  ήδη
υπερκορεσμένα  υπόλοιπα δημοτικά; 

Να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων στη χώρα μας στερούνται σχετικής
νομιμότητας και στη διαδικασία παραλαβής τους από τους Δήμους με βάση τον ν. Καλλικράτη θα
σημάνει σωρεία τέτοιων προβλημάτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

1. Η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ» Περιφέρεια Αττικής τιμωρεί το λαό της πόλης μας που πάλεψε για να αποχτήσει
σχολεία με χρόνιους αγώνες. Άραγε είναι τόσο  νομιμόφρονες με το χτίσιμο άλλων χώρων όταν
αυτοί εξυπηρετούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στον χώρο π.χ. του αθλητισμού; Μήπως τα
128.000€ που είχαν προϋπολογιστεί για το 2ο Δημοτικό δεν περισσεύουν γιατί η περιφέρεια έχει
χαράξει άλλες προτεραιότητες;
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2. Στην πόλη μας κάθε σχολείο έχει φτιαχτεί με τους αγώνες του Καισαριανιώτικου λαού, που
συγκρουότανε με μεγάλα συμφέροντα όπως αυτά της Σκοπευτικής Εταιρείας. Και αυτή είναι η
παρακαταθήκη μας. Αυτή είναι η δική μας νομιμότητα.

3. Η υποκρισία δεν έχει όρια. Είναι ευθύνη του κράτους να νομιμοποιήσει αυτόματα όλες τις
σχολικές  υποδομές  και  να  καταβάλει  τα  απαραίτητα  κονδύλια  για  την  επισκευή  τους ,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία τους. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΑΜΕΣΗ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ  ΤΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καλούμε  όλους  τους  γονείς  αλλά  και  τους  δημότες  της  Καισαριανής  να  είναι  σε  αγωνιστική
ετοιμότητα για να μη χαθεί  ένα τόσο κρίσιμο κονδύλι  που αφορά την ασφάλεια των μικρών
μαθητών της πόλης μας.

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ.

ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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