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ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Φίλες και φίλοι, 

Με σεβασμό απέναντι στην κοινωνία ήμουν και παραμένω ταγμένος με όλες μου τις 

δυνάμεις δίπλα στους συμπολίτες μου και αγωνίζομαι καθημερινά για την αντιμετώπιση 

των μικρών και των μεγάλων κοινών μας προβλημάτων. Ο τρόπος άσκησης των 

καθηκόντων μου αλλά και η στάση που τηρώ σε όλα τα ζητήματα που μας αφορούν 

αναγνωρίζονται από όλους τόσο στο Καπανδρίτι όσο και στο Πολυδένδρι. Βέβαια υπάρχει 

μια μικρή ομάδα ατόμων που κατ’ επανάληψη προσπαθεί να δημιουργεί  προβλήματα και 

οι οποίοι «εσκεμμένα» δε θέλουν να δουν όχι μόνο τις προσπάθειες που καταβάλλει η 

Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου, όπου προΐσταμαι, αλλά και συνολικά το έργο που 

υλοποιεί καθημερινά ο Δήμος Ωρωπού. Με λίγα λόγια, δε θέλουν να δουν το καλό του 

τόπου μας. 

Αναφορικά με το θέμα της μεταφοράς μαθητών, ένα θέμα πανελλαδικό που αγγίζει κάθε 

γονέα και μαθητή, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να εκμεταλλευτούν και αυτό το ζήτημα και 

να περάσουν στην κοινωνία εις βάρος μου μηνύματα για δήθεν απουσία μου από τη λήψη 

αποφάσεων στην προσπάθεια επίλυσής του. Ήμουν και παραμένω κοντά στο Δήμαρχο 

Ωρωπού κ. Γιάννη Οικονομάκο, σε κάθε ενέργειά του για την οριστική επίλυση του 

θέματος. Όταν κάποιοι με κατηγόρησαν ότι έλειπα «εσκεμμένα» από συγκέντρωση γονέων 

της περασμένης εβδομάδας για το επίμαχο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών, εγώ 

βρισκόμουν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου 

συζητήθηκε και το θέμα αυτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, με ξανακατηγόρησαν ότι έλειπα 

και πάλι «εσκεμμένα» από επόμενη συγκέντρωση γονέων την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, ενώ 

υπήρχε προγραμματισμένη ενημέρωση του Δημάρχου κ. Οικονομάκου στο ΕΠΑΛ προς 

όλους του γονείς, καθηγητές και μαθητές του Δήμου Ωρωπού για το ίδιο ζήτημα, όπου και 

παραβρέθηκα ως όφειλα. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χτες ήμουν μπροστά στις κινητοποιήσεις 

στο Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Οικονομίας με όλους του Δημάρχους Αν. Αττικής, γονείς, 

καθηγητές και μαθητές για να δοθεί αίσια λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών 

μας.  

Είμαι πάντα στο πλευρό σας και δεν υποκύπτω σε δήθεν κατηγορίες που μόνο στόχο έχουν 

να με προσβάλλουν προσωπικά και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία. 

Με εκτίμηση  

ο Αντιδήμαρχος Καπανδριτίου – Πολυδενδρίου 

κ. Δημήτριος Σωτήρχος 


