
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ στην ΚΤ.ΥΠ.Α.Ε. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα η παράσταση 

διαμαρτυρίας της Ένωσης Γονέων Καισαριανής στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. με αίτημα την 

ΑΜΕΣΗ υπογραφή της σύμβασης για τις επισκευές στα σχολεία μας. 

Ξεκινήσαμε με 3 λεωφορεία, νωρίς το πρωί από την πλατεία Π. Μακρή, 

γεμάτα με μαθητές, γονείς και εκπροσώπους φορέων της πόλης μας. Μαζί μας 

ήταν και η δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο της πόλης Ηλ. Σταμέλο. 

Τα συνθήματά μας γέμισαν τη Φαβιέρου που είναι η έδρα του Οργανισμού 

και ανάγκασαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Καραγιάννη, να μας δεχτεί στη 

μεγάλη αίθουσα. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν, πέρα από τους εκπροσώπους 

της Ένωσης και τον Δήμαρχο της πόλης, εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων της 

Καισαριανής, των 15μελών από τα 3 Λύκεια, του Σωματείου των Εκπαιδευτικών 

Π.Ε. «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου, της 

Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών και ο 

πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Μ. Δανδουλάκης. 

 



Στη συζήτηση που έγινε ο Διευθύνων Σύμβουλος παραδέχτηκε ότι τα 

σχολεία της πόλης χρειάζονται επισκευές και προσπάθησε να δικαιολογήσει την 

καθυστέρηση του έργου. Κάτω από την πίεσή μας δεσμεύτηκε να παραδώσει τη 

σύμβαση υπογεγραμμένη στον Δήμο την Τετάρτη 5/4 και ώρα 7μ.μ. Επίσης, 

δεσμεύτηκε σε ρώτημα της Ένωσης Γονέων ότι τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί 

μέσα στο καλοκαίρι και τα παιδιά μας θα μπουν σε ανακαινισμένα κτήρια με τη 

νέα σχολική χρονιά. 

Η σημερινή μέρα ήταν ένα μάθημα αγώνα για τα παιδιά μας που 

συμμετείχαν μαζικά κάνοντας τη διαμαρτυρία μια ζωντανή πολύβουη νεανική 

κοσμοσυρροή. Έμαθαν ότι τίποτα δε  χαρίζεται, τα πάντα κατακτιόνται. Με 

πνεύμα δημιουργικό έφτιαξαν και φώναξαν συνθήματα όπως : 

«ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ,  

ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ‘ΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΝΟΙΑ ΣΑΣ»  

«ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΩ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ,  

ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»  

Ως Ένωση Γονέων εκφράζοντας όλους όσοι ήταν παρόντες θεωρούμε 

σημαντική τη δέσμευση αυτή, σε κάθε περίπτωση όμως παραμένουμε σε 

επιφυλακή, έτσι που την επόμενη Πέμπτη, αν η δέσμευση αθετηθεί να 

προχωρήσουμε σε νέα κινητοποίηση με ακόμα πιο μαζική συμμετοχή. 
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