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αξιοτιµοι κυριοι, 
 
διαβασα µε ενδιαφερον τα πρακτικα της συνελευση σας της 14.04.2011 και οσον αφορα 
το 2ο θεµα σας σχετικο µε την ιδρυση σχολειου στην ι.π. εχω να κανω τις εξης 
παρατηρησεις: 
1. ως γονιος παιδιου 8 ετων εχω αµεσο ενδιαφερον και ειµαι διαθετηµενος να βοηθησω 
οσο µπορω για την δηµιουργια σχολειου στην ι.π. 
αγνοηται οµως οτι εδω και 2 χρονια γινονται φιλοτιµες προσπαθειες για την ιδρυση 
συλλογου γονεων και κηδεµονων απο ανθρωπους που βρισκονται στην ιδια θεση µε την 
δικη µου. 
αυτες οι προσπαθειες µεχρι σηµερα στηριζονται αποκλειστικα και µονο σε ανθρωπους 
που θελουν οσο τιποτε αλλο να αποκτησουν τα παιδια τους αυτο που δικαιουνται. 
εσεις ως συλλογος των οικιστων θα πρεπει να στηριξεται και να χεραιτησεται αυτες 
τις προσπαθειες , ασχετα µε το ποιος τις πραγµατοποιει και να σταθηται διπλα 
προσφεροντας ολες τις εµπειριες σας και αξιοποιωντας ολες τις δυνατοτητες σας. 
να ειστε σιγουροι οτι ο ρολλος σας θα αναβαθµηστει γιατι επιτελους οργανωµενα και 
µε µια φωνη θα αρχισουµε να µπαινουµε στα πραγµατικα προβληµατα της τοσο οµορφης 
περιοχης µας. 
σιγουρα ναι , σχολεια παντου!! 
και στο περαµα και στην ηλιουπολη και στην κηφισια και στις αφιδνες!! 
αλλα και την ι.π. η αγια τριαδα  η µπελετσι η οπως αλλιως θελετε. 
εσεις την coca-cola θα την πινατε και ας την ελεγαν µαρυγω!! ιδια γευση! 
2. οσον αφορα τον απαιτουµενο αριθµο παιδιων , δεν νοµιζω οτι για την δηµιουργεια 
νεκροταφειου χρειαζεται να γνωριζουµε τον απαιτουµενο αριθµο νεκρων? 
η αναγκη ειναι δεδοµενη και σχολειο θα γινει εστω και µε ενα παιδι!! 
 
και µια κουβεντα για την απογραφη! 
δεν ειναι κακο να αναφερετε κυριε πατερακη το ονοµα της γειτονιας που µενετε! 
σε ολο το κειµενο σας αφιδνες , αφιδνες , αφιδνες... 
αν το κανατε  αυτο στα µανιατικα του πειραια , οι ελπιδες σας για επανεκλογη θα 
ηταν εως µηδςνικες! 
και το πολυδενδρι ειναι στον δ.ωροπου αλλα δεν κανουν ετσι. 
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ!!!! 
 
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ 
ΘΕΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ 
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