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Γηα άιιε κηα θνξά ζηνπο δξόκνπο ηεο Αξηέκηδαο θαηέβεθαλ ηελ Πέκπηε νη καζεηέο ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ, αιιά θαη Γπκλαζίσλ, δηακαξηπξόκελνη γηα ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη 

κηαο θαη ζην κνλαδηθό Λύθεην πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Αξηέκηδα (ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί θνληέηλεξ) 

ζηνηβάδνληαη 450 καζεηέο ζε έλα θηίξην πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί λα ζηεγάζεη έσο 250 καζεηέο. Οη 

καζεηέο καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηεθδηθνύκε λα ζηακαηήζεη επηηέινπο ε 

αδηαθνξία θαη λα βξεζεί θαη λα λνηθηαζηεί θαηάιιειν θηήξην γηα λα ιεηηνπξγήζεη επηηέινπο ην ηδξπζέλ 

πξν ηεηξαεηίαο δεύηεξν ιύθεην. 

Οη λέεο θηλεηνπνηήζεηο μέζπαζαλ κε ηδηαίηεξε αγαλάθηεζε θαζώο νη δηαβεβαηώζεηο πνπ είρε 

δώζεη ζε όινπο ηνπο θνξείο ε δεκνηηθή αξρή, έκεηλαλ ζηνλ αέξα όηαλ αλαθαιύςακε όηη ην θηήξην γηα 

ην νπνία πξνρσξάλε νη δηαδηθαζίεο κάιινλ ελνηθηάζηεθε ζε γηα άιινπο ζθνπνύο, θάηη πνπ από ηελ 

πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο καο είπαλ όηη ηειηθά δελ ηζρύεη. 

Γνλείο θαη καζεηέο ιάβακε από ηε δεκνηηθή αξρή γηα άιιε κηα θνξά δηαβεβαηώζεηο θαη 

θαιέο πξνζέζεηο, όκσο απηέο δελ αξθνύλ. Μόλν ηα απνηειέζκαηα καο ελδηαθέξνπλ θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ πξόθεηηαη λα απνδερηνύκε νπνηαδήπνηε άιιε ιύζε εθηόο από ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζηέγαζε ηνπ 2νπ Λπθείνπ ζε θαηάιιειν θηήξην ζηελ πεξηνρή ηεο Βξαπξώλαο. Γελ απνδερόκαζηε ηε 

δηαηώληζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, δε ζέινπκε άιια θνληέηλεξ. 

Σηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θπξηάξρεζαλ ηα ζπλζήκαηα:   

 «Πόηε ζα κπνύκε ζε θνληέηλεξ;-ΠΟΤΔ!!!!» 

 «Γήκαξρε, δήκαξρε, άθνπζε θαιά, δελ είκαζηε ζαξδέιεο, είκαζηε παηδηά» 

 «Γώζηε ιεθηά γηα ηελ παηδεία, πνπιήζηε θαλέλα πύξαπιν λα θηηάμνπκε ζρνιεία» 

 «Αθόκα θαη ζηνλ Αξε βξήθαλε λεξό, κα δελ ππάξρεη ζάιην, ιέλε, γηα ζρνιεηό» 

 «Θα γίλεη ρακόο, ζα γίλεη παληθόο, ζηνπο δξόκνπο, ζηα θαλάξηα, από δσ θαη κπξνο» 

Οη πνξεύηεθαλ ζηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο ηεο πόιεο. Σηε ζπλέρεηα επέζηξεςαλ ζην ζρνιείν πνπ 

βξίζθεηαη από ηελ Τξίηε ζε θαηάιεςε, ελώ ηελ Παξαζθεπή 20/1 πξνρώξεζαλ ζε παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο ζην Γεκαξρείν όπνπ θαη ζπλάληεζαλ ην Γήκαξρν θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη 

δήηεζαλ λα ππάξμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη απνηειέζκαηα. 

Οη καζεηέο θαη καδί ηνπο θαη νη γνλείο δειώλνπκε απνθαζηζκέλνη λα ζπλερίζνπλ ηνπο αγώλεο 

ηνπο κε δηάθνξεο κνξθέο κέρξη λα δνζεί ιύζε θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην 2ν Λύθεην ζε λέν θηήξην ην 

Σεπηέκβξε. 
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