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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει σε όλους τους γονείς, 

σε όλους τους πολίτες της Καισαριανής σειρά από απαράδεκτες τακτικές της Δημοτικής Αρχής όπως αυτές 

διαφάνηκαν το πρώτο τρίμηνο της θητείας τους αλλά και στην κρίσιμη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 

Δήμου για το 2020.  

Συγκεκριμένα: 

1) Στα προγράμματα «Αθλητισμός για όλους» που αφορά παιδιά και ενήλικες, η δημοτική αρχή 

αιτήθηκε από τους αθλούμενους (παιδιά και ενήλικες)- με επιστολή που μοιράστηκε δια χειρός - να 

προπληρώσουν 50€ εφάπαξ προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, έως τις 20/01/2020. 

Εκτιμούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν εμπόδια σε όποιον είχε μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να 

αθλείται σε ένα ή περισσότερα αθλήματα καταβάλλοντας το ποσό των 10€ ανά μήνα και για όσους 

μήνες θα αθλούνταν. Ιδίως το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο για τις οικογένειες με μικρά παιδιά που 

συμμετέχουν σε πάνω από μια αθλητική δράση, οπότε το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 200€! Τα 

προγράμματα αυτά έχουν την λογική –η οποία και καταστρατηγείται- της γνωριμίας των μικρών 

μαθητών με σειρά αθλημάτων προκειμένου να αναγνωρίσουν την κλίση τους ή τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντά τους. Σημειώνουμε την πάγια θέση της Ένωσης Γονέων ότι ο αθλητισμός πρέπει να 

παρέχεται Δωρεάν για όλους τους αθλούμενους, με ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις για τους 

γυμναστές που σήμερα είναι ωρομίσθιοι και πάντως χωρίς αποκλεισμούς των πλέον αδύναμων 

συμπολιτών μας. 

2) Την ίδια ώρα στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια όπου συζητήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, 

η Δημοτική Αρχή έφερε πρόταση για μετατροπή ενός ανοιχτού χώρου μπάσκετ, που αξιοποιείται με 

ελεύθερη πρόσβαση από την πιο απομακρυσμένη γειτονιά της πάνω Καισαριανής (επί της οδού 

Δερβενακίων), σε ποδοσφαιρικό γηπεδάκι 5x5. Αυτό αυτόματα σημαίνει και αλλαγή χρήσης του, 

δηλαδή μετατροπή του με κύρια βάση την εμπορική εκμετάλλευση και πάντως με αντίτιμο. 

3) Η λογική της χρήσης υπηρεσιών του Δήμου με αντίτιμο διαπνέει την πολιτική άποψη της Δημοτικής 

Αρχής όπως αυτό διαφαίνεται ήδη στον Πολιτισμό. Ήδη εξαγγέλθηκε μια νέα δραστηριότητα, στο 

Πολιτιστικό Κέντρο αυτή της κατασκευής κοσμημάτων, με αντίτιμο 25€/μήνα, μέσω ιδιώτη, στον 

χώρο του! Την ίδια στιγμή που μένει αναπάντητη η πρόταση Συλλόγων Γονέων που τέθηκε από την 

πρώτη κιόλας συνάντηση στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο για δημιουργία/μεταφορά των δωρεάν 

τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου μέσα στα σχολεία.  

4) Στην πρόσφατη πολυδιαφημιζόμενη δράση «Πρόληψη για όλους» που παρείχε προληπτικές 

εξετάσεις, αποδείχθηκε ότι το πραγματικό ενδιαφέρον της δημοτική αρχής δεν ήταν η πρόληψη με 

εξετάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και σε φαρμακείο, αλλά η προώθηση ιδιωτικής επιχείρησης 

στο χώρο της υγείας και η εξαργύρωση προεκλογικών γραμμάτιων! Οι εξεταζόμενοι έπαιρναν μια 

ανυπόγραφη γνωμάτευση και η υπεύθυνη του συγκεκριμένου ιατρικού κέντρου, παρούσα καθ’ όλη 

mailto:kaisarianienosi@gmail.com


τη διάρκεια της ημέρας, μοίραζε προσωπική κάρτα με την επισήμανση ότι είναι στέλεχος της Νέας 

Δημοκρατίας.  

5) Στον προϋπολογισμό του Δήμου που κατέθεσε η δημοτική αρχή καταγγέλθηκε ότι λείπει η δαπάνη 

των 100.000€ που αφορούν τις επισκευές των σχολείων και έρχονται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών κάθε χρόνο! Πρόκειται για ποσό που προέρχεται προσθετικά από το ετήσιο πρόγραμμα 

ΣΑΤΑ για το 2020 (πλέον των 60.000€) και περίπου 40.000€ που προέρχονται από τις εκπτώσεις από 

την προηγούμενη ΣΑΤΑ (2019). Το ποσό αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο αλλά 

καταναλώνεται για άλλα έξοδα π.χ. για τις αμοιβές των αιρετών και συμβούλων που γιγαντώθηκαν 

από την σημερινή δημοτική αρχή. Η λαθροχειρία αυτή θα οδηγήσει σε κτηριακή εγκατάλειψη τα 

σχολεία όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν και άντληση χρημάτων για τις έκτακτες επισκευές που 

θα προκύπτουν από τα χρήματα των σχολικών επιτροπών ή από την τσέπη των γονιών. Ήδη με 

αφορμή την επισκευή λέβητα στο 2ο Δημοτικό έγινε προσπάθεια άντλησης χρημάτων από τα 

κονδύλια των σχολικών επιτροπών και εν αγνοία της Τεχνικής Υπηρεσίας (!), που ευτυχώς ανακόπηκε 

από το δημοτικό συμβούλιο. Τα δικά μας ερωτήματα πολλά: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια με αφορμή 

τις επισκευές μέσω ΚΤΥΠ, Φιλόδημου και ΣΑΤΑ γνωρίζαμε εκ των προτέρων πόσα χρήματα θα 

διατεθούν και ποια έργα θα υλοποιηθούν (δηλ. ήδη από το 2018 γνωρίζαμε και για τη ΣΑΤΑ 2019 και 

είχαν προϋπολογιστεί στις επισκευές που έγιναν στα σχολεία); Τι θα γίνει με την εναρμόνιση των 

ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών υποδομών των σχολείων με τα νέα standards που θεσπίστηκαν το 

2019, συνολικού κόστους 200.000€; τι θα γίνει με την εξεύρεση κονδυλίων για τη δημιουργία 

νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 2χρονης προσχολικής αγωγής το σχολικό έτος 

2020-21; 

 

Όλα τα παραπάνω ζητήσαμε να τα καταθέσουμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ληφθούν 

αντίστοιχες αποφάσεις. Είναι πρωτόγνωρο ότι μας αφαιρέθηκε ο λόγος από τον πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου, λέγοντας ότι οι φορείς της πόλης δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στα δημοτικά 

συμβούλια! Το θέτουμε στην κρίση των γονιών που πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα για τους «φίλους» 

και τους «εχθρούς»… 

Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Αθλητισμός, ο Πολιτισμός και η Παιδεία είναι προτεραιότητα! Εμείς 

ως  γονείς αγωνιούμε κάθε μέρα που περνά για το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών μας, την ολόπλευρη 

ανάπτυξή τους μέσω της ελεύθερης πρόσβασης σε αθλητισμό και Πολιτισμό. Στον αγώνα αυτό η συλλογική 

δράση και διεκδίκηση είναι η μόνη απάντηση. 

Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε εχθρικές για το μέλλον των παιδιών μας πολιτικές και επιδιώξεις, είτε αυτές 

προέρχονται από τη δημοτική αρχή είτε γίνονται από την κεντρική πολιτική σκηνή! 

 

 

Καισαριανή, 21 Δεκεμβρίου 2019 
 


