
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6ης  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Δάζκαλε, μάθαινε! 
Μην λες πολύ ζστνά, πως έτεις δίκιο, δάζκαλε! Άζε ηον μαθηηή ζοσ να ηο νιώζει! 

Όλη ηην ώρα ηην αλήθεια μην ηην καηαπονείς: Δεν ηο ανηέτει. 
Να ακούς όηαν μιλάς! 

 
Καλείο δελ κπνξεί λ’ ακθηζβεηήζεη πσο ηα παηδηά ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, βηψλνπλ κε ηνλ πην άζρεκν ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Καη ην πην απιφ θη απηνλφεην 

γίλεηαη δχζθνιν. ηεξνχληαη ηα βαζηθά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ηξνθή, ζέξκαλζε, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ην ζρνιείν. ε αθφκε ρεηξφηεξε 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη ηα παηδηά ησλ αλέξγσλ. Δπλφεην είλαη φηη εηδηθά ηα παηδηά  απηά  

ρξεηάδνληαη ηελ ακέξηζηε θαηαλφεζε θαη αιιειεγγχε φισλ καο, γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Όκσο ε Γηεχζπλζε ηνπ 39νπ ΓΔΛ  ζηελ Κπςέιε, έρεη άιιε άπνςε! 

Γπν κέξεο πξηλ ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο ε Γηνίθεζε απέβαιιε καζεηή ηνπ Λπθείνπ θαη 

θάιεζε ηελ αζηπλνκία κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο άλεξγνπο γνλείο ηνπ επεηδή 

αληέδξαζε ζηελ απφξξηςε ηεο γλσκάηεπζεο δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

κάζεκα γπκλαζηηθήο γηαηί δελ ήηαλ ζπκπιεξσκέλε ε θφξκα πνπ δεηά ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

ηελ ζεψξεζε άθπξε. Ο καζεηήο φπσο «νξίδεη ν λφκνο» έπαηξλε απνπζίεο ζην κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο  φπνηε απηφ γηλφηαλ. Απηφ βέβαηα ζπλέβαηλε θαη ζε άιια παηδηά αθφκε θαη ζε απηά 

πνπ νη γνλείο ηνπο αδπλαηνχζαλ λα αγνξάζνπλ αζιεηηθά ξνχρα θαη παπνχηζηα. 

Απηφ είλαη κηα γεληθεπκέλε θαηάζηαζε πνπ απαζρνιεί πνιινχο γνλείο θαη καζεηέο γηαηί ιφγσ 

ηεο αλεξγίαο θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο δνκψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζθνκίζνπλ έγθαηξα ηε βεβαίσζε θαη ηα παηδηά θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ ρξνληά απφ 

απνπζίεο. Η επίζεκε γλσκάηεπζε δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ κε βάζε ηελ εξκελεία ηνπ λφκνπ δελ 

έρεη θακηά ηζρχ. 

Δίλαη απαξάδεθην καζεηήο πνπ θαηά ηα ιεγφκελα ηεο Γηνίθεζεο δελ έρεη δψζεη πνηέ 

δηθαίσκα, λα απνβάιιεηαη γηα  2 κέξεο απφ ην ζρνιείν επεηδή δελ δέρζεθε ηελ άπνςε ηεο 

Γηεχζπλζεο  φηη πξέπεη λα πάεη λα πιεξψζεη θαη λα θέξεη ην «ζσζηφ» ραξηί. Μάιηζηα ν 

Τπνδηεπζπληήο (θαη γπκλαζηήο)  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ «εμνπζία» πνπ ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ,  

ζπκπεξηθέξζεθε πξνθιεηηθά θαη ηδηαίηεξα ππνηηκεηηθά ζηνλ καζεηή θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ινηδνξψληαο  ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ιφγσ αλεξγίαο. 

Καηαγγέιινπκε ηελ ζηάζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 39νπ ΓΔΛ απέλαληη ζηα παηδηά ησλ αλέξγσλ. 

Καηαγγέιινπκε ηελ Γηεχζπλζε ηνπ 39νπ ΓΔΛ θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

θάιεζαλ θαη επέηξεςαλ ηελ είζνδν έλνπισλ αζηπλνκηθψλ ζε ζρνιηθφ ρψξν. Θεσξνχκε φηη ε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε καζεηή πνπ είλαη γλσζηή ε δξάζε ηνπ ζην καδηθφ θίλεκα γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δσήο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, δελ είλαη ηπραία θαη είλαη θαηάπηπζηε. 

Η εθ ησλ πζηέξσλ απφζπξζε ηεο δηήκεξεο απνβνιήο -κε παξέκβαζε ηεο Έλσζεο - αιιά θαη 

ε δέζκεπζε φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο φινη καζεηέο πνπ δελ ηεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, δελ μεπιέλεη ηελ απαξάδεθηε ζηάζε ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθψλ. Άιισζηε ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ πνπ δελ αληέδξαζαλ, δήισζε φηη ζε παξφκνηα πεξίπησζε ζα μαλαθαιέζεη ηελ 

αζηπλνκία. 

Η ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΤΣΑΡΥΙΜΟ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΚΑΣΙ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ, ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ 

ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΣΙΓΡΑ, ΠΟΤ ΗΚΩΝΔΙ ΚΔΦΑΛΙ ΒΡΙΚΔΙ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ, ΔΙΑΓΓΔΛΔΙ, 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ.  



ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΤ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΔΥΟΤΝ ΔΠΙΛΔΞΔΙ ΣΟ ΓΟΓΜΑ " 

ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΑΞΗ" , ΘΔΛΟΝΣΑ ΝΑ ΔΠΙΒΑΛΟΤΝ ΣΗΝ ΤΠΟΣΑΓΗ ΚΑΙ ΙΓΗ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΟΤ 

ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΜΟΝΑ ΣΟΤ, ΘΑ ΜΑ ΒΡΟΤΝ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΟΛΟΙ ΑΤΣΟΙ 

ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΓΩ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟΛΔΔΙ ΣΗΝ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΑΓΩΓΟΤ ΚΑΙ 

ΔΠΔΛΔΞΑΝ ΑΤΣΗ ΣΟΤ ΓΔΜΟΦΤΛΑΚΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΟΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΠΙΣΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ.  

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΤ ΔΠΔΑΝ ΟΙ ΜΑΚΔ, ΓΙΑΣΙ ΣΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΗ ΑΛΗΘΔΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΠΡΑΞΗ. 

 

Καινχκε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζέβνληαη ηνλ ξφιν ηνπο, λα κελ επηηξέπνπλ 

ζε θαλέλα λα θαιεί εηζαγγειείο θαη αζηπλνκηθνχο ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ λα 

ηξνκνθξαηήζεη καζεηέο θαη γνλείο ψζηε λα ζηακαηήζνπλ ηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

 


