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ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

160 ψυχές ζητούν στέγη, 160 όνειρα ζητούν το θαύμα τους.
Μη πιστέψουμε ποτέ ότι δεν έχουμε τίποτε να συνεισφέρουμε σε αυτό το θαύμα. Το όραμα ενός 
νέου σχολείου είναι μία τοιχογραφία ανολοκλήρωτη και μόνο εσύ μπορείς να γεμίσεις το μικρό 
κενό που σου αναλογεί.
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σου, τη βοήθεια όλων ώστε κάποια στιγμή να μαζέψουμε όλα τα παιδιά 
μας, τα εγγόνια μας, τα παιδιά των φίλων μας, να τα στεγάσουμε, να τα διδάξουμε να αγαπάνε το 
τόπο αυτό, τη Κοινότητα στην οποία ανήκουν, να τους δώσουμε βιώματα και κίνητρα για να 
κάνουν αυτά τα επόμενα βήματα για κάτι καλύτερο και ανώτερο. Έχουμε βαριά την υποχρέωση, 
ως «Δαμόκλειο Σπάθη» πάνω από τα κεφάλια μας, να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη Παιδεία 
που απαιτείται, στις συνθήκες που τους αξίζει.
Είναι πλέον κοινή πεποίθηση, ότι το υπάρχων σχολικό συγκρότημα δεν εξυπηρετεί, τουλάχιστον 
στο βαθμό που επιβάλλει το σύγχρονο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το σκοπό για τον οποίο 
ανεγέρθηκε, γιατί πλέον παρατηρείται :
1) Έλλειψη αιθουσών, και χώρων γενικότερα, στο υπάρχων σχολικό συγκρότημα.
2) Παντελής έλλειψη χώρου στάθμευσης, όχι μόνο για τα συνοδευτικά οχήματα των γονέων αλλά 
και για τα οχήματα των διδασκόντων.
3) Οι εγκαταστάσεις του υπάρχοντος σχολικού συγκροτήματος, είναι πλέον πεπαλαιωμένες και 
χρήζουν συνεχούς συντήρησης.
4) Το υπάρχον σχολικό συγκρότημα ευρίσκεται, χωροταξικά, σε ένα σημείο που χαρακτηρίζεται 
από τη στενότητα των οδών και τη δυσκολία διέλευσης των διερχομένων οχημάτων.
5) Η ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήματος, θα συμβάλει στην αναπτυξιακή πρόοδο της 
Κοινότητάς μας με τη στέγαση άλλων κοινωνικών υπηρεσιών στους ήδη υπάρχοντες χώρους του 
σχολείου.
Γενικότερα πιστεύουμε, ότι η ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήματος είναι περισσότερο από 
ποτέ, θέμα υψίστης προτεραιότητας και επιτακτικής ανάγκης για τη Κοινότητά μας.
Στηρίξτε με τη παρουσία σας το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, στηρίξτε και βοηθήστε τις 
ενέργειες της Κοινότητας για την ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήματος από τη θέση που ο 
καθένας νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει, για να πραγματώσουμε το όνειρο και να γιγαντώσουμε 
το θαύμα, να κάνουμε τα μάτια των παιδιών μας να λάμψουν από χαρά. Έχουμε υποχρέωση να 
τους προσφέρουμε αυτό που θα έπρεπε να είναι δεδομένο και για όλα τα παιδιά της δικής μας 
Κοινότητας. Τον σχολικό πολιτισμό.
Και αυτό που πρέπει πάντοτε να υπάρχει στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε στην ανέγερση του 
νέου σχολικού συγκροτήματος είναι μία φράση με τεράστιο νόημα… ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΚΡΕΜΙΖΕΙΣ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ.
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