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Σόμερα 3/11,ςχεδόν όλα τα γυμνϊςια και λύκεια ςε Σπϊτα και Αρτϋμιδα προχώρηςαν 
ςε κατϊληψη των ςχολεύων ςτα πλαύςια μια Πανελλαδικόσ μϋρασ δρϊςησ, διαμαρτυρόμενοι για 
το «Νϋο Λύκειο».  

Η Ένωςη Συλλόγων Γονϋων & Κηδεμόνων Σπϊτων-Αρτϋμιδασ, όπωσ ϊλλωςτε και το 
γονεώκό κύνημα Πανελλαδικϊ, πϋρςι όταν ψηφύςτηκε ο ςυγκεκριμϋνοσ νόμοσ, πόραμε 
ςυγκεκριμϋνη θϋςη ενϊντια ςτη θϋςπιςη Πανελλαδικού χαρακτόρα εξετϊςεων ςτην Α και Β 
Λυκεύου. Προβλϋψαμε και επιβεβαιωθόκαμε ςε αυτό, ότι με την εφαρμογό του νϋου νόμου θα 
ταλαιπωρηθούν δεκϊδεσ χιλιϊδεσ μαθητϋσ, ότι θα αναγκαςτούν πολλού να εγκαταλεύψουν το 
Λύκειο και τη Γενικό Εκπαύδευςη, και να κατευθυνθούν ςτην μαθητεύα και την επαγγελματικό 
κατϊρτιςη, ότι θα μεγεθυνθεύ η παραπαιδεύα και η οικονομικό αιμορραγύα των γονϋων ςτα 
φροντιςτόρια. Εύπαμε ότι καθώσ τα θϋματα τησ «τρϊπεζασ θεμϊτων» κληρώνονται, το τι θα 
πϋςει ςε κϊθε ςχολεύο δεν παύρνει υπόψη τι ϋχει διδαχτεύ, το επύπεδο τησ τϊξησ, κϊτι που εύναι 
αντιπαιδαγωγικό και υποτιμϊ τον παιδαγωγικό χαρακτόρα του Λυκεύου. Το να εξετϊζονται 
ςτα ύδια θϋματα (όχι για ειςαγωγικϋσ ςτα ΑΕΙ-ΤΕΙ, αλλϊ για να περϊςουν την τϊξη!!!) οι 
μαθητϋσ ενόσ ςχολεύου χωρύσ ςημαντικϊ προβλόματα με τουσ μαθητϋσ τησ Αρτϋμιδασ που 
κϊνουν μϊθημα ςτοιβαγμϋνοι ςαν ςαρδϋλεσ ςε ϊθλια κοντϋινερ δεν ςυνιςτϊ ιςότητα και 
αναβϊθμιςη των ςχολεύων.  Έτςι δεν ελϋγχεται ο βαθμόσ αφομούωςησ τησ γνώςησ από τουσ 
μαθητϋσ, τυποποιεύται η μϊθηςη και με δυο λόγια δημιουργεύται ϋνα ςχολεύο αποκρουςτικό για 
τον μαθητό. Για αυτό ϊλλωςτε το λόγο πϋρςι πόραμε την πρωτοβουλύα και διοργανώςαμε δυο 
ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ για το νϋο νόμο, το Σεπτϋμβρη του ‘13 και το Φλεβϊρη του ‘14 

Έτςι δεν μπορούμε παρϊ να εύμαςτε ςτο πλευρό των παιδιών μασ όταν αυτϊ 
αποφαςύζουν να αγωνιςτούν ενϊντια ςε ϋνα ςύςτημα που εξοντώνει χωρύσ να μορφώνει, 
ανεξϊρτητα με το αν ςυμφωνούμε ό όχι με τη μορφό τησ κινητοπούηςησ που επιλϋγουν. 
Ταυτόχρονα όμωσ ζητϊμε από τουσ μαθητϋσ να αποφαςύζουν τισ κινητοποιόςεισ τουσ με 
δημοκρατικό τρόπο, μϋςα από γενικϋσ ςυνελεύςεισ και με μυςτικό ψηφοφορύα, αφού ϋχουν 
ακουςτεύ όλεσ οι απόψεισ. Να περιφρουρούν τισ κινόςεισ τουσ και να προςϋχουν το ςχολεύο 
τουσ. Εϊν ϋχουν πϊρει με τϋτοιο, δημοκρατικό τρόπο τισ αποφϊςεισ τουσ όλοι οι γονεύσ εύμαςτε 
υποχρεωμϋνοι να εύμαςτε δύπλα ςτουσ μαθητϋσ. Να εύμαςτε παρόντεσ εύτε ςτο ςχολεύο ϋξω από 
τισ καταλόψεισ τουσ, εύτε ςτισ πορεύεσ που διοργανώνουν για να εξαςφαλύςουμε ότι δεν θα 
υπϊρχουν διϊφοροι τύποι που παρειςφρϋοντασ ανϊμεςα ςτα παιδιϊ μασ θα προχωρϊνε ςε 
βανδαλιςμούσ ςχολεύων ό ςε υποκύνηςη βύαιων επειςοδύων.  

Σεβαςμό ςτισ δημοκρατικϋσ αποφϊςεισ των μαθητών πρϋπει να δεύξει επύςησ ςυνολικϊ 
η ςχολικό μονϊδα και οι διευθύνςεισ των ςχολεύων. Επύςησ θεωρούμε απαρϊδεκτο γεγονόσ την 
εμφϊνιςη ϋξω από το Γυμνϊςιο των Σπϊτων περιπολικού τησ αςτυνομύασ, χωρύσ μϊλιςτα να το 
προςκαλϋςει κανϋνασ. Τα παιδιϊ των 14και 15 ετών δεν μπορούν να αντιμετωπύζονται από το 
κρϊτοσ ςαν εγκληματύεσ ό ςαν παρϊνομοι. Η αςτυνομύα και η καταςτολό δεν εύναι λύςη για τα 
προβλόματα τησ παιδεύασ. Αντύθετα, το κρϊτοσ και η πολιτικό ηγεςύα τησ χώρασ θα πρϋπει να 
αφουγκραςτεύ τα παιδιϊ και τισ αγωνύεσ τουσ.  

 
 


