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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

Οη καζεηέο έρνπλ θάζε ιόγν λα αγαλαθηνύλ, λα μεζεθώλνληαη, λα 
θηλεηνπνηνύληαη. Αο ζθεθηνύκε ιίγν: 

Τα ζεκεξηλά παηδηά από ην Δεκνηηθό αθόκα έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν λα 
αγρώλνληαη αλ ρξεηαζηεί λα ράζνπλ κηα κέξα από ην ζρνιείν, γηαηί ζα ηνπο 
ζπζζσξεπηεί δηπιάζηα ύιε θαη εξγαζίεο. Φηάλνπλ ζηα Γπκλάζηα θνξησκέλα 
κε έλαλ όγθν πιεξνθνξηώλ ζπρλά άρξεζησλ θαη ζίγνπξα αζύλδεησλ κεηαμύ 
ηνπο θαη ζηα 15 ηνπο ρξόληα θαινύληαη λα θάλνπλ πξόσξα επηινγέο δσήο. 
Αλαγθάδνληαη λα μεθηλνύλ ηα θξνληηζηήξηα όιν θαη λσξίηεξα. Γηαηί ην ζρνιείν 
δε θηάλεη. Γηαηί δελ πξνιαβαίλνπλ λα αθνκνηώζνπλ θαη λα θάλνπλ θηήκα ηνπο 
ό,ηη δηδάζθνληαη. Τα βηβιία ηνπο είλαη γεκάηα από δηαζηξεβιώζεηο θαη κηζέο 
αιήζεηεο... Φηάλνπλ ζην Λύθεην θαη ζπλαληνύλ έλα Γνιγνζά: Τξέμηκν από ην 
πξσί κέρξη ην βξάδπ, ζπλερόκελεο παλειιαδηθνύ ηύπνπ εμεηάζεηο θαη από ηελ 
Α' Λπθείνπ κπαίλνπλ ζην ινύθη λα θπλεγνύλ βαζκνύο γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο 
ζε θάπνηα ζρνιή, αληί λα κνξθώλνληαη απξόζθνπηα θαη λα νινθιεξώλνληαη 
σο πξνζσπηθόηεηεο. Ζνπλ κε έλα δηαξθέο άγρνο θαη θνξηώλνληαη νη 
νηθνγέλεηέο ηνπο κε ηεξάζηην νηθνλνκηθό θόζηνο, όρη κόλν γηα λα πεξάζνπλ ζε 
θάπνηα ζρνιή, αιιά αθόκα θαη γηα λα πάξνπλ ην απνιπηήξηό ηνπο. Από πέξζη, 
θνξηώζεθαλ επηπιένλ κε ηελ «Τξάπεδα Θεκάησλ», έλαλ λέν κεγάιν όγθν 
ύιεο δειαδή, κε εθαηνληάδεο ζέκαηα πνπ πξέπεη λα δηαβάδνπλ από ηώξα ή λα 
εθπαηδεύνληαη ζε απηά ζηα θξνληηζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα κάζνπλ γηα ηηο 
εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Πξόθεηηαη γηα έλα κέηξν ρσξίο νπζηαζηηθό 
παηδαγσγηθό λόεκα θαη αμία, πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ θάλεθαλ επηπιένλ 
πέξζη κε ηελ πιεζώξα ησλ κεηεμεηαζηέσλ, κε λέα θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα 
κέζα ζην θαινθαίξη. Καη ζ' όια απηά πξνζηίζεληαη νη ειιείςεηο εθπαηδεπηηθώλ, 
νη ειιείςεηο βηβιίσλ ζηα ΕΠΑΛ. 

Ελάληηα ζε όια απηά θηλεηνπνηνύληαη νη καζεηέο, απηά ηα πξνβιήκαηα 
αθνξνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο. Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηα κεγάια 
πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ. Τν ίδην δελ κπνξεί λα ακθηζβεηείηαη θαη ην 
δηθαίσκα ησλ καζεηώλ λα θηλεηνπνηνύληαη θαη λα δηεθδηθνύλ. 

Η Έλσζε Γνλέσλ θαηαγγέιιεη ηηο απεηιέο ζε βάξνο ησλ καζεηώλ πνπ 
θηλεηνπνηνύληαη. Μεηά ηηο απεηιέο ηνπ ππνπξγνύ γηα ηε "ζπκκόξθσζε" ησλ 
καζεηώλ ζην Νέν Λύθεην πνπ έρνπλ εηνηκάζεη θπβέξλεζε θαη ΕΕ, ήξζε θαη ε 
παξέκβαζε από ηελ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κε ζθνπό ηελ 
πνηληθνπνίεζε ησλ καζεηηθώλ αγώλσλ ησλ καζεηώλ πνπ δε ζπκβηβάδνληαη κε 
ηελ άζιηα θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία θαη ζην κέιινλ ηνπο. 

Χξεηάδεηαη λα δπλακώζεη ε θνηλή δξάζε καζεηώλ - γνληώλ - εθπαηδεπηηθώλ θαη 
λα βξνπλ ηείρνο νη απεηιέο θαη ε ηξνκνθξαηία.  
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