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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΟΘ ΜΑΘΗΣΕ ΑΓΩΝΘΖΟΝΣΑΘ ΚΑΘ ΔΘΕΚΔΘΚΟΤΝ ΣΟ ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΣΗ ΜΟΡΦΩΗ 

ΚΑΘ ΣΗ ΖΩΗ 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΘΚΟΤ ΑΓΩΝΕ 
Φαηξεηίδνπκε ηηο δεθάδεο καζεηηθέο δηαδειώζεηο πνπ έγηλαλ ηηο ηειεπηαίεο 
εβδνκάδεο ζε όιε ηελ Ειιάδα 
αιιά θαη ζην Δήμο μας. Φηιηάδεο καζεηέο κε ππνδεηγκαηηθή σξηκόηεηα δηεθδηθνύλ 

ην κέιινλ ηνπο 
θόληξα ζην ζρνιείν όπνπ ζεξηεύεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε “θαινύο” θαη 
“θαθνύο” ε θηώρεηα 
θαη ν ππνζηηηζκόο. 
Οη καζεηέο έρνπλ θάζε ιόγν λα αγαλαθηνύλ, λα μεζεθώλνληαη, λα 
θηλεηνπνηνύληαη. Δελ 
πξαγκαηνπνηνύλ «εζηκνηππηθέο» θηλεηνπνηήζεηο όπσο ηζρπξίδεηαη ν 
Τπνπξγόο 
Παηδείαο. Ξεζεθώλνληαη ελάληηα ζην «Νέν Λύθεην» ηεο αγνξάο, ηελ Σξάπεδα 
Θεκάησλ πνπ νδήγεζε 
ζαλ απνηέιεζκα ρηιηάδεο παηδηά λα κείλνπλ πέξζη κεηαμεηαζηένη ή ζηελ ίδηα 
ηάμε, ελάληηα ζε έλα 
ζρνιείν-εμεηαζηηθό θέληξν πνπ ηνπο εμνληώλεη. Οη καζεηέο μεζεθώλνληαη γηαηί νη 
γνλείο ηνπο 
αηκνξξαγνύλ νηθνλνκηθά από ηα «ηδηαίηεξα» θαη ηα θξνληηζηήξηα, γηαηί ηα ζρνιεία 
έρνπλ ρηιηάδεο θελά, 
γηαηί θπβεξλήζεηο-Ε.Ε. θαη πινπηνθξαηία ηνύο εηνηκάδνπλ κηα δσή ρσξίο δηθαηώκαηα, 
κηα δσή θόιαζε. 
Μπξνζηά ζην θνύλησκα ησλ καζεηηθώλ αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, κε 
απνιύησο δίθαηα αηηήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ην κέιινλ ηνπο θαη ηε δσή ηνπο, ην θξάηνο θαηαζηνιήο ηεο 
ζπγθπβέξλεζεο κε ηνπο εηζαγγειείο 
θαη ηελ αζηπλνκία επηζηξαηεύεη ιπηνύο θαη δεκέλνπο γηα λα θάκςεη ην εζηθό ησλ 
αγσληδόκελσλ καζεηώλ, 
γνληώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Με ζπιιήςεηο, εγθπθιίνπο πνπ δεηνύλ από ηνπο 
θαζεγεηέο λα γίλνπλ αθόκα 
θαη θαηαδόηεο θαη λα αλαθέξνπλ ζηηο αζηπλνκηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ηνπο 
πξσηαίηηνπο ησλ 
θαηαιήςεσλ, κε απεηιέο ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ πνπ θηλεηνπνηνύληαη κε ηελ 
θαηεγνξία ηεο 
«παξακέιεζεο αλειίθνπ», αθόκα θαη μπινδαξκνύο. Από θνληά θαη νη γλσζηνί 
«αγαλαθηηζκέλνη» γνλείο, 
πνπ παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ γηα ινγαξηαζκό ηεο 
θπβέξλεζεο. 
Καηαδηώθνπλ ηνπο καζεηέο πνπ δηαπξάηηνπλ ην «έγθιεκα» ηνπ αγώλα θαη ηεο 
δηεθδίθεζεο! 
Καηαγγέιινπκε ηηο απεηιέο, ηελ ηξνκνθξαηία. 

http://www.goneis.org/


Η θπβέξλεζε κηιάεη γηα «αλαπιήξσζε ησλ ρακέλσλ δηδαθηηθώλ σξώλ», ηελ ίδηα 
ώξα πνπ πιεζηάδνπλ ηα 
Φξηζηνύγελλα θαη αθόκα ράλνληαη ρηιηάδεο δηδαθηηθέο ώξεο από ηηο ειιείςεηο 
εθπαηδεπηηθώλ, αθόκα θαη ζε 
παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα! Τελ ώξα πνπ ην ίδην ην Υπνπξγείν Παηδείαο 
νκνινγεί όηη δελ ζα 
θαιύςεη όια ηα θελά, ηα ζρνιεία ζα ιεηηνπξγνύλ «κε επάξθεηα θη όρη κε πιεξόηεηα», 
γηαηί δελ δίλνπλ 
ρξήκαηα γηα ηελ πξόζιεςε εθπαηδεπηηθώλ. Σελ ώξα πνπ κε απίζηεπηε 
ζξαζύηεηα θηάλνπλ ζην ζεκείν 
λα δεηάλε από άλεξγνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δνπιέςνπλ εζεινληηθά ζηα 
ζρνιεία γηα λα θαιπθζνύλ ηα 
θελά!!! 
Γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, εξγαηηθά ζσκαηεία, ιατθέο επηηξνπέο έρνπκε 
ππνρξέσζε λα 
παιέςνπκε: 

ελάληηα ζην «Νέν Λύθεην» ηεο αγνξάο, ζην ηαμηθό ζρνιείν ηνπ απνθιεηζκνύ θαη ηεο 
ακάζεηαο. Όρη 
ζηα εμαληιεηηθά σξάξηα, ηα σξάξηα, ηα θξνληηζηήξηα θαη ηηο επαλαιακβαλόκελεο 
εμεηάζεηο. 

Να θαηαξγεζεί ε «Τξάπεδα Θεκάησλ». Οη εμεηάζεηο λα έρνπλ απνθιεηζηηθά 
ελδνζρνιηθό- 
πξναγσγηθό ραξαθηήξα κε ηελ επζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Καλέλα ζρνιείν ρσξίο θαζεγεηέο. Μόληκνη δηνξηζκνί θαζεγεηώλ γηα ηελ θάιπςε 
όισλ ησλ 
αλαγθώλ. Κακία ζπγρώλεπζε ηκήκαηνο, θαλέλα θιείζηκν ζρνιείνπ. 

Ούηε έλα επξώ από ηελ ηζέπε ησλ γνληώλ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
Αζθαιείο θαη δσξεάλ 
κεηαθνξέο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα 
όινπο ηνπο καζεηέο 

Καλέλαο καζεηήο λα κελ ππνζηηίδεηαη. Έθηαθην θνλδύιη ζηνπο δήκνπο γηα 
εμαζθάιηζε γεύκαηνο γηα 
όινπο ηνπο καζεηέο. 

λα θαηαξγεζνύλ νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί θαη ε πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 
πνπ πνηληθνπνηεί 
ηνπο αγώλεο ησλ καζεηώλ. 
Δηεθδηθνύκε ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηε κόξθσζε θαη ζηε δνπιεηά. Αληηκαρόκαζηε ηε 
θηώρεηα, ηε ζύγρξνλε 
βαξβαξόηεηα ηεο αλεξγίαο, ησλ πιεηζηεξηαζκώλ, ησλ ραξαηζηώλ θαη ηεο 
εθκεηάιιεπζεο. 
Κάησ ηα ρέξηα από ηνπο καζεηηθνύο αγώλεο. Καινύκε όινπο λα ζηαζνύλ δίπια 
ζηνπο καζεηέο. 

Να γίλνπκε όινη κηα γξνζηά, γνλείο-εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο. 
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