
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Η Ένωςη υλλόγων Γονϋων & Κηδεμόνων πϊτων-Αρτϋμιδασ καλεύ όλουσ 
τουσ γονεύσ να ςυμμετϋχουν ςτη ςυμβολικό κατϊληψη του Δημαρχεύου, την 
Παραςκευό 1η Ιουλύου ςτισ 7 π.μ. που διοργανώνει μαζύ με τουσ υλλόγουσ Γονϋων 
& Κηδεμόνων του Λυκεύου κι των Γυμναςύων τησ Αρτϋμιδασ. 

 
Ζούμε ςε ϋναν Δόμο που τα παιδιϊ μασ θεωρούνται παιδιϊ Β’ διαλογόσ. Ελϊχιςτα 

ςχολικϊ κτόρια εύναι αξιοπρεπό κι κατϊλληλα γι να κϊνουν τα παιδιϊ μασ μϊθημα. Οι 
δημοτικϋσ αρχϋσ κϊθε τϋςςερα χρόνια αλλϊζουν, αλλϊ ςχεδόν όλεσ δεύχνουν θαυμαςτό 
ςταθερότητα ςτο πωσ αντιμετωπύζουν τη ςχολικό ςτϋγη: Με λόγια και όχι με ϋργα. Με 
υποςχϋςεισ που δεν τηρούν. Με εμπαιγμό των γονϋων και των οικογενειών μασ. 

Εδώ και ϋναν χρόνο οι γονεύσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικούσ, τουσ διευθυντϋσ, τα 
μαθητικϊ ςυμβούλια προςπαθούμε να πετύχουμε τη λειτουργύα του 2ου Λυκεύου Αρτϋμιδοσ. Η 
αναγκαιότητα αυτό εύναι ςε όλουσ ξεκϊθαρη. Η λειτουργύα του 1ου Λυκεύου με 450 μαθητϋσ και 
πιθανϊ κοντϊ ςτουσ 500 τη νϋα ςχολικό χρονιϊ, καθώσ και η ςτϋγαςη 9 τμημϊτων ςε προκϊτ 
αύθουςεσ, αναδεικνύουν την ϊμεςη λειτουργύα του 2ου Λυκεύου ωσ πρωταρχικό ανϊγκη και 
προτεραιότητα, που όφειλε και οφεύλει να υλοποιόςει η Δημοτικό Αρχό. 

Χρηςιμοποιόςαμε κϊθε μϋςο: επαναλαμβανόμενεσ ςυναντόςεισ, επιςτολϋσ διαμαρτυρύασ, 
παραςτϊςεισ ςε δημοτικϊ ςυμβούλια, ςυγκϋντρωςη υπογραφών, ςυγκεντρώςεισ και πορεύεσ 
διαμαρτυρύασ μαζύ με μαθητϋσ και καθηγητϋσ ενώ χϊθηκαν πολλϋσ εκπαιδευτικϋσ ώρεσ εξαιτύασ 
των καταλόψεων των μαθητών, οι οπούοι διϋκριναν ότι η δημοτικό αρχό δεν όταν ειλικρινόσ 
απϋναντύ τουσ. 

Πόραμε υποςχϋςεισ κι δεςμεύςεισ από τη Δημοτικό Αρχό, δημόςια, μϋςα ςτο Δημοτικό 
Συμβούλιο και εμεύσ από την πλευρϊ μασ, πϊντα καλοπροαύρετοι αναςτϋλλαμε τισ περεταύρω 
προγραμματιςμϋνεσ κινητοποιόςεισ μασ. 

Η Δημοτικό Αρχό παρόλα αυτϊ δεν φρόντιςε όλουσ αυτούσ τουσ μόνεσ να εξαςφαλύςει τη 
λειτουργύα του 2ου Λυκεύου και τώρα, την τελευταύα ςτιγμό ανακαλύπτει ξαφνικϊ προβλόματα 
ςτην υλοπούηςη των δεςμεύςεών τησ. Αποφεύγει ακόμα και να απαντόςει για τισ ενϋργειεσ που 
κϊνει, και μεταθϋτει τισ απαντόςεισ που οφεύλει να δώςει ςτον Ιούλιο!!!! 

O χρόνοσ περνϊ και κινδυνεύουμε πλϋον να χαθεύ οριςτικϊ η επόμενη ςχολικό χρονιϊ. η Η 
Δημοτικό Αρχό πρϋπει να ςυνειδητοποιόςει ότι αν δεν λειτουργόςει το 2ο Λύκειο, τότε 
εγκληματεύ ςε βϊροσ των παιδιών μασ. Εμεύσ ςαν γονεύσ θα ςυνεχύζουμε μϋχρι και την τελευταύα 
ςτιγμό να πιϋζουμε, ελπύζοντασ ότι ϋςτω κι ςτο παρϊ 5 η Δημοτικό Αρχό, ωσ η μόνη και 
αποκλειςτικϊ υπεύθυνη για να δώςει λύςεισ , θα προχωρόςει ςτην ϊμεςη ενοικύαςη 
κατϊλληλου κτιρύου ςτη Βραυρώνα. 
 

Διεκδικούμε ΟΛΟΙ καλύτερη εκπαύδευςη για τα παιδιϊ μασ. 
Η ανοχό μασ ϋχει τελειώςει. 

Σα παιδιϊ μασ δεν εύναι ςαρδϋλεσ! Δεν επιτρϋπουμε να ςυνεχύζουν τα παιδιϊ μασ να 
ςτοιβϊζονται και να εκπαιδεύονται κϊτω από απαρϊδεκτεσ ςυνθόκεσ! 

 

υμβολικό κατϊληψη Δημαρχεύου   -  Παραςκευό 1 Ιουλύου 2016, 7 π.μ. 

 
 

ΕΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΣΩΝ ΑΡΣΕΜΙΔΟ 
 
 


