
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΟΤΝ ΑΜΕΑ ΣΑ ΦΟΛΙΚΑ ΛΕΩΥΟΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΤΝ ΟΙ ΔΑΚΑΛΟΙ ΣΙ ΣΑΞΕΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΟΤΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ & ΤΓΦΡΟΝΑ ΦΟΛΕΙΑ 
 

Αγαπεηνί γνλείο, άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε θαη ηα γλωζηά πξνβιήκαηα είλαη θαη πάιη εδώ.  

 

Για μια ακόμα θοπά δεν ςπάπσοςν ζσολικά λεωθοπεία και κανέναρ δεν ξέπει να μαρ απανηήζει 

αν και πόηε θα ξεκινήζοςν. Οι ηζέπερ και η ςπομονή ηων γονιών αδειάζοςν, καπαδοκούν αηςσήμαηα. 

Σηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ θπβέξλεζε θαη πεξηθέξεηα επηρείξεζαλ λα θαηαξγήζνπλ ηειείωο ηηο κεηαθνξέο 

γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μεηά από ηνπο αγώλεο πνπ έθαλε ε Έλωζε, ε Οκνζπνλδία Γνλέωλ 

Αηηηθήο θαη ε ΑΣΓΜΔ ηξνπνπνηήζεθε ν λόκνο γηα θέηνο θαη κπνξνύλ μαλά λα κπνπλ ηα ιεωθνξεία γηα ηα 

γπκλάζηα θαη ηα ιύθεηα, όκωο όζν πξνϋπόζεζε γηα λα κεηαθεξζνύλ ηα παηδηά καο είλαη λα θεξδίδνπλ ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηόζν ζα πεξηθόπηνληαη νη κεηαθνξέο. Πέξζη δελ κπήθε ην ιεωθνξείν ζην 3
ν
 θαη ζην 7

ν
 

Γεκνηηθό επεηδή θαλέλα ηαμηδηωηηθό γξαθείν δελ βξήθε θεξδνθόξα ηελ απνδεκίωζε πνπ δίλεη ην θξάηνο. 

Φέηνο ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία έρνπλ πάξεη ην έλα ή ηα δπν από ηα ηξία δξνκνιόγηα 

ηνπ ζρνιείνπ. Με δπν ιόγηα, νη κεηαθνξέο ζηγά-ζηγά θόβνληαη, ζα ην απνδερζνύκε; Καη επεηδή ην ζέκα ηεο 

κεηαθνξάο ηωλ καζεηώλ είλαη ζέκα πξώηα-πξώηα αζθάιεηαο ηωλ παηδηώλ καο, νη γνλείο νθείινπκε λα 

θηλεηνπνηεζνύκε δηεθδηθώληαο άκεζα λα μεθηλήζνπλ ηα ιεωθνξεία θαη ηαπηόρξνλα λα δεκηνπξγεζεί 

εληαίνο θξαηηθόο θνξέαο ζρνιηθώλ κεηαθνξώλ κε εηδηθό ζηόιν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζωπηθό, γηα λα ιπζεί 

κόληκα ην πξόβιεκα ηεο ζρνιηθήο κεηαθνξάο. 

 

Για άλλη μια σπονιά σιλιάδερ παιδιά ζηα Σπάηα και ζηην Απηέμιδα θα κάνοςν μάθημα ζε 

κονηέινεπ. Σε επικίνδςνα ζσολεία, ζε ζπλζήθεο πνπ κόλν κάζεκα δελ κπνξεί λα γίλεη. Βιέπνπκε ζην 2
ν
 

Γπκλάζην ηεο Αξηέκηδαο λα ηα εμαλαγθάδνπλ ηα παηδηά λα θάλνπλ κάζεκα 25 θαη 26 καζεηέο ζε έλα 

θνληέηλεξ πνπ ρωξάεη κε ην δόξη 22. Τη πεξηκέλνπκε; Γηαηί επηηξέπνπκε λα δηαηωλίδεηαη απηή ε άζιηα 

θαηάζηαζε; Απηή είλαη ε παηδεία πνπ νλεηξεπόκαζηε λα έρνπλ ηα παηδηά καο; 

 

Γηα άιιε κηα ρξνληά θαη παξά ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο, ηα κενά ηων 

εκπαιδεςηικών απγούν να καλςθηούν. Υπάξρνπλ αθόκα ζην 2
ν
 Γεκνηηθό ηεο Αξηέκηδαο θαη ζην 1

ν
 

Γεκνηηθό ηωλ Σπάηωλ ηάμεηο ρωξίο δάζθαιν. Σηα γπκλάζηα δελ έρεη μεθηλήζεη αθόκα ην πιήξεο 

πξόγξακκα. Θα έρνπκε πάιη ηα πεξζηλά πνπ ήξζαλ δάζθαινη ζε θάπνηα ζρνιεία ην Γελάξε; 

 

Εδώ και έναν σπόνο δεν ςπάπσει παιδίαηπορ ζηο Κένηπο Υγείαρ Σπάηων. Αλ αξξωζηήζεη ην 

παηδί καο πξέπεη λα πάκε είηε ζηελ Πεληέιε είηε ζε ηδηώηε. Αλ δελ δηεθδηθήζνπκε, δε ζα δηνξηζηεί 

παηδίαηξνο πνηέ. Άξαγε κε ηνπο ηόζνπο θόξνπο πνπ πιεξώλνπκε δε δηθαηνύκαζηε θαλ λα έρνπκε έλαλ 

γηαηξό γηα ην παηδί καο; 

 

ΜΗ ΜΕΝΕΙ ΑΔΙΑΥΟΡΟ!!! 
 

Η Ένωςη ςυλλόγων γονέων & κηδεμόνων Σπάτων Αρτέμιδοσ και οι Σύλλογοι 
Γονέων & Κηδεμόνων ςε καλούν να είςαι παρών μαζί με τα παιδιά ςου την 

Τρίτη 30/9 ςτισ 8:30 ςτη διαςταύρωςη Λ. Καραμανλή & Αρτέμιδοσ. 
 

τισ 30/9 να μη λειτουργήςει κανένα ςχολείο ςτην Αρτέμιδα 
τισ 2 πρώτεσ ώρεσ. 
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