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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πξώην ζρόιην ηεο ΑΣΓΜΕ γηα ηηο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην Λύθεην 

Σε ζπλεδξίαζή ηνπ ην Δ.Σ ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γνλέωλ Μαζεηώλ Ειιάδαο 

(Α.Σ.Γ.Μ.Ε) ζπδήηεζε ην πξνζρέδην πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ε θπβέξλεζε θαη αθνξά 

ην Λύθεην θαη ηελ πξόζβαζε ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε. 

Ωο ΑΣΓΜΕ εθθξάδνπκε έληνλα ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο θαη ηηο αλεζπρίεο καο γηα ηηο 

πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζην Λύθεην θαη ηελ εηζαγσγή ησλ 

καζεηώλ – ππνςεθίσλ ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε.    

Ωο γνλείο ζέινπκε ηα παηδηά καο λα κνξθώλνληαη νιόπιεπξα θαη λα ραίξνληαη ηελ εθεβεία 

ηνπο.  

Όκσο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε αθπξώλεηαη εληειώο ν κνξθσηηθόο ραξαθηήξαο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ θαη ζηακαηά ε γεληθή κόξθσζε ζηα 15 ρξόληα, όηαλ 

ππάξρνπλ ηόζα πνιιά πνπ πξέπεη ηα παηδηά καο λα γλσξίζνπλ αλεμάξηεηα από ην 

επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

Ωο γνλείο ζέινπκε λα ζηακαηήζεη εδώ θαη ηώξα ε νηθνλνκηθή αηκνξξαγία ησλ νηθνγελεηώλ 

καο από ηελ παξαπαηδεία θαη ηα θξνληηζηήξηα. 

Όκσο ε πείξα δείρλεη όηη ε κεηαηξνπή ηνπ ιπθείνπ ζε πξνζάιακν εμεηάζεσλ ζπξώρλεη 

ζηα θξνληηζηήξηα. 

Ωο γνλείο ζέινπκε έλα ζρνιείν εληαίν πνπ ζα ρσξά όιε ηε γλώζε θαη όια ηα παηδηά. 

Όκσο ζην Λύθεην πνπ ζέιεη λα θηηάμεη ε θπβέξλεζε νη ηακπέιεο ζα κπαίλνπλ ζηνπο 

καζεηέο από λσξίο θαη ζα ζθξαγίδνπλ ηε κειινληηθή ηνπο πνξεία. 

Εκείο ζέινπκε έλα Λύθεην πνπ ζα είλαη πιήξσο απνδεζκεπκέλν από ηηο εμεηάζεηο θαη όρη 

νη εμεηάζεηο λα θαζνξίδνπλ ηα πάληα ζην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 

Ωο ΑΣΓΜΕ δειώλνπκε αληίζεηε ζηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο, ζα ζπλερίζνπκε λα 

αγωληδόκαζηε γηα Δίρξνλε Υπνρξεωηηθή Πξνζρνιηθή Αγωγή θαη γηα Εληαίν 12ρξνλν 

Υπνρξεωηηθό Δεκόζην θαη Δωξεάλ ζρνιείν θαη επίζεο ζα ζπλερίζνπκε λα είκαζηε  

δίπια  ζηα παηδηά καο ζηνλ αγώλα ηνπο γηα ην ζρνιείν θαη ηε δωή πνπ ηνπο αμίδεη. 
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