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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 Με ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ θάζε ρξόλν, γηλόκαζηε αδηάςεπζηνη κάξηπξέο κηαο ηξαγηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Σν εξώηεκα πνπ απαζρνιεί ηηο πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηέο είλαη, πώο θαη πνπ ζα 

πεξάζνπλ ηα παηδηά ην θαινθαίξη, πνπ ιόγσ ηεο απμαλόκελεο αλεξγίαο, ηεο κείσζήο κηζζώλ, ηεο 

απιήξσηεο εξγαζίαο θαη ησλ λέσλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ ιάζηηρν, παξακέλεη αλαπάληεην γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο. 

Από ηελ άιιε ην θελό πνπ ππάξρεη ζε δεκόζηεο δσξεάλ δνκέο αλαςπρήο θαη μεθνύξαζεο γηα ηνπο 

αλέξγνπο, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, έξρνληαη λα θαιύςνπλ κε ην αδεκίσην, 

ηδησηηθέο εηαηξίεο, ΜΚΟ, αθόκα θαη ν δήκνο κε ηα πεξηβόεηα  city camps θεξδνζθνπώληαο πάλσ ζηα 

απνθαΐδηα θαη ηα ζπληξίκκηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αμηνπνηώληαο ηελ αγσλία ησλ γνληώλ γηα 

ηελ αζθαιή θαη δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ.    

.Σειηθά, γηα κηα αθόκε θνξά απνδεηθλύεηαη όηη ε δσή θαη ηα δηθαηώκαηά καο   δελ ρσξάλε νύηε ζηελ 

θξίζε ηνπο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ ρσξάλε νύηε ζηε αλάπηπμή ηνπο. έθηηαμαλ.  

Λόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, ην θνηλσληθό δηθαίσκα γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ην 

ζηεξνύληαη νη πεξηζζόηεξεο ιατθέο νηθνγέλεηεο ηεο γεηηνληάο καο. Σα κπάληα ζηε ζάιαζζα, ε 

ςπραγσγία, ε μεθνύξαζε θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε είλαη όλεηξν γηα ηα πεξηζζόηεξα παηδηά.  

Ελώ νη ειεύζεξνη ρώξνη, νη ρώξνη άζιεζεο, θαη πνιηηηζκνύ ηεο λενιαίαο είλαη ειάρηζηνη έσο 

κεδακηλνί.  

Ωο εθ ηνύηνπ δηεθδηθνύκε από ηνλ Δήκν θαη κεηαθέξνπκε ηα αηηήκαηα καο ζ’ εζάο. 

Δυπεάν ππόζβαζη όλυν ηυν παιδιών ζε δομέρ ηος Δήμος : 

 δυπεάν ζςμμεηοσή ζηα ΚΔΑΠ 

 Ανοισηά όλα ηα πολιηιζηικά κένηπα ηηρ πεπιοσήρ ( Καλογεπά,  Εςελπίδυν) και δυπεάν 

ζςμμεηοσή όλυν παιδιών ζηιρ δπαζηηπιόηηηέρ και ηιρ δομέρ  

 Δυπεάν είζοδο όλυν ηυν παιδιών ζηα κολςμβηηήπια ηηρ πεπιοσήρ ( Γκπάβα )  

 Ανοισηοί όλοι οι αύλειοι σώποι ηυν ζσολείυν με εςθύνη ηος Δήμος και παποςζία 

γςμναζηών 

 ναύλυζη λευθοπείυν  για μπάνια ηυν παιδιών και ηυν γονιών και μεηαθοπά ηοςρ ζηιρ 

καηαζκηνώζειρ ηος Αγ. Ανηπέα ηοςλάσιζηον 2 θοπέρ ηην βδομάδα ( 1 από Κςτέλη και 1 

από Αγ. Πανηελεήμονα) με εςθύνη ηος δήμος  

 να ανοίξει ηώπα ο δημοηικόρ θεπινόρ κινημαηογπάθορ     ΣΤΕΛΛΑ 

ζηην Κςτέλη, με δυπεάν πποβολέρ και ελεύθεπη είζοδο για όλοςρ ( ζημ. ο δήμορ 

διαθέηει σπήμαηα και διοπγανώνει festival θιέζηα με ανοισηέρ πποβολέρ κάηυ από ηην 

Ακπόπολη κ. α. ) 



Η Έλσζε γνλέσλ απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Δήκνπ ώζηε ην 

θαινθαίξη λα γίλεη πην ππνθεξηό θαη λα αλαθνπθηζηνύλ νη νηθνγέλεηεο πνπ αδπλαηνύλ λα πάλε 

θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. 

Οη δηαθνπέο, ν αζιεηηζκόο, ν πνιηηηζκόο θαη ε ςπραγσγία είλαη δηθαίσκα όισλ! 
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