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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μια μεγάλη διαδήλωση στους κεντρικούς δρόμους της Αρτέμιδας, σήμερα το πρωί Τετάρτη 

25/11/2015 μαθητές, καθηγητές και γονείς των γυμνασίων και της Αρτέμιδας, μετά από κάλεσμα της Ένωσης και 

Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, 15μελών μαθητικών συμβουλίων και της Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, 

διαμαρτυρηθήκαμε για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί, καθώς αυτή τη στιγμή στο Λύκειο και στα 

Γυμνάσια της πόλης μας οι μαθητές στην κυριολεξία στοιβάζονται.  

Εδώ και πολλούς μήνες 

αγωνιζόμαστε για να λειτουργήσει το 2ο 

Λύκειο Αρτέμιδας και για να ιδρυθεί 3ο 

Γυμνάσιο, καθώς η κατάσταση δεν πάει άλλο. 

Στο Λύκειο συνωστίζονται 450 μαθητές σε 

ένα κτίριο που κατασκευαστεί για να 

στεγάσει έως 250 μαθητές. Ίδια είναι η 

κατάσταση και στα γυμνάσια της Αρτέμιδας. 

Αυτές οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και δεν 

μπορούμε να συνεχίζουμε να ανεχόμαστε τα 

παιδιά μας να αντιμετωπίζονται σα να είναι 

παιδιά ενός «κατώτερου θεού». 

Στην κινητοποίηση τον τόνο έδωσαν 

για ακόμα μια φορά τα παιδιά μας, με 

συνθήματα όπως: «Όχι πια στη κοροϊδία, όχι 

άλλα κοντέινερ, θέλουμε σχολεία», «ακούστε καλά, δεν είμαστε σαρδέλες, είμαστε παιδιά», «η μόρφωση δεν είναι 

κονσέρβα να πουλιέται δικαίωμά μας είναι, με αγώνες κατακτιέται». 

Η σημερινή μας συντονισμένη και μαζική κινητοποίηση είναι ένα ακόμα βήμα στον αγώνα μας, ο οποίος θα 

συνεχιστεί, μέχρι να γίνει απόλυτα κατανοητό από τους υπεύθυνους στη Δημοτική Αρχή ότι δεν ανεχόμαστε να 

διαιωνίζεται η σημερινή κατάσταση, δεν επιτρέπουμε ούτε σκέψη ότι μπορεί να λειτουργήσει το 2ο 

Λύκειο αποκλειστικά σε  κοντέινερ, όπως έχει γίνει με το 2ο Γυμνάσιο. Αν κάποιοι νόμισαν ότι μπορούν να 

διασπάσουν το μέτωπο μαθητών-εκπαιδευτικών γονιών και να αδυνατίσουν τον αγώνας μας, σήμερα πήραν την 

καλύτερη απάντηση.  

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων θεωρεί ότι στην προσπάθεια για να βρεθεί και να μισθωθεί 

κτήριο, που θα στεγάσει τα επόμενα χρόνια το 2ο Λύκειο, θα πρέπει να είναι δίπλα μας και όχι απέναντί μας η 

δημοτική αρχή, επειδή δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Καλούμε το Δήμο να αναλάβει άμεσα 

πρωτοβουλίες, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι κρίσιμη, αν θέλουμε το Σεπτέμβρη να λειτουργεί με αξιοπρεπείς 

όρους το 2ο Λύκειο. Θεωρούμε ότι ήδη έχουμε κάνει αρκετές κινητοποιήσεις προκειμένου να καταλάβουν οι 

υπεύθυνοι τόσο το μέγεθος του προβλήματος, όσο και τις θέσεις μας. Όμως αν παρόλα αυτά δεν τα έχουν 

κατανοήσει, εμείς θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας γιατί η μόρφωση των παιδιών μας είναι 

υπόθεση ζωής. 

 


