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Με αθνξκή θξνύζκαηα δηαθίλεζεο νπζηώλ ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο 

Τηο ηειεπηαίεο βδνκάδεο έρνπκε γίλεη απνδέθηεο θαηαγγειηώλ γηα δηαθίλεζε νπζηώλ έμσ από 

ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο καο, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα. 

Είλαη ην ίδην ην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό ζύζηεκα πνπ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο επέθηαζεο ηεο 

ρξήζεο θαη δηαθίλεζεο νπζηώλ ζηνλ καζεηόθνζκν. ζε νινέλα θαη κηθξόηεξεο ειηθίεο. 

Μεηά από θαηλόκελα ρξήζεο ησλ «λόκηκσλ» -πρ αιθνόι- έρνπκε ηώξα θαη ηα «παξάλνκα». Με 

ηε ζπλαθόινπζε παξαβαηηθόηεηα πνπ επηθέξεη ε εκπινθή εθήβσλ ζηα θπθιώκαηα απηά. Αιιά 

θαη ηνλ «εζηζκό» ζηηο πξαθηηθέο ηεο νξγαλσκέλεο βίαο ησλ «ζπκκνξηώλ». 

Είκαζηε εκείο, νη Σύιινγνη Γνληώλ θαη ε Έλσζε καο πνπ πξνζπαζνύκε κε ηελ δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ θη επηκνξθσηηθώλ εθδειώζεσλ θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ελόο άιινπ 

ηξόπνπ δσήο κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε αιιειεγγύε, ε αγσληζηηθόηεηα, ε δηεθδίθεζε λα 

αληηζηαζνύκε, λα ελεκεξώζνπκε θαη λα πξνηείλνπκε. Γλσξίδνπκε όκσο όηη, όπσο ε θαηαζηνιή 

από κόλε ηεο δελ αξθεί, έηζη θαη νη δηθέο καο δξάζεηο έρνπλ όξηα. 

Κη όπσο επηκέλνπκε ε αζηπλνκία λα θάλεη ηε δνπιεηά ηεο, ΕΞΩ από ηα ζρνιεία, απαηηνύκε ην 

απηνλόεην: ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζηελ 

πεξηνρή καο. 

Πξνηείλνπκε ζηνπο ζπιιόγνπο-κέιε καο λα δηνξγαλώζνπλ εθδειώζεηο ελεκεξωηηθνύ 

ραξαθηήξα γηα ηηο εμαξηήζεηο. Μαδί κε ηα 15κειή ηωλ καζεηηθώλ θνηλνηήηωλ. 

Σαλ ΔΣ ηεο Έλσζεο δεζκεπόκαζηε ηόζν γηα ηελ όριεζε ζηνπο θαζ ύιελ αξκόδηνπο –

αζηπλνκία, δεκνηηθέο αξρέο, δηεύζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθέο ππεξεζίεο- 

όζν θαη γηα ηελ δηνξγάλωζε θεληξηθήο εθδήιωζεο ζηελ 5ε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα. 

Πξνηείλνπκε επίζεο ζηα ΔΣ ησλ ζπιιόγσλ-κειώλ καο λα ζέζνπλ ην δήηεκα ζηα ζρνιηθά 

ζπκβνύιηα θαη λα πξνηείλνπλ ελεκεξωηηθέο δξάζεηο –πρ ζηε ζεκαηηθή εβδνκάδα- ΜΕΣΑ ζηα 

ζρνιεία, ελ ώξα καζήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνύλ ηα δεηήκαηα εμαξηήζεσλ θαζ 

εαπηά. Αιιά θαη λα θηλεηνπνηεζεί ε ζρνιηθή θνηλόηεηα ζηελ θαηεύζπλζε δηαηύπσζεο 

πξνηάζεσλ γηα κηα δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ καζεηόθνζκνπ. Με αζιεηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, ςπραγσγηθέο θη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Με ζπκκεηνρή ΟΛΩΝ ησλ 

ζπληειεζηώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο –Μαζεηώλ, Γνληώλ θη Εθπαηδεπηηθώλ-. 

Όζν θη αλ ζεσξνύκε πώο ην πθηζηάκελν θνηλσληθό πεξηβάιινλ ζα γελλάεη πάληα 

παξαβαηηθόηεηεο, ηόζν ζα επηκέλνπκε πώο ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ζπλδπαζκέλε κε ηελ 

αλάδεημε δηαθνξεηηθώλ/ελαιιαθηηθώλ –κε αληαγσληζηηθώλ θη εκπνξεπκαηηθώλ- πξνηύπσλ θαη 

ππνδεηγκάησλ απνηειεί ηζρπξό ζηνηρείν ηεο απάληεζεο ηεο δσληαλήο θνηλσλίαο. Τνπ θόζκνπ 

ηεο δνπιεηάο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ιατθνύ αζιεηηζκνύ. 

Μνλάδα απεμάξηεζεο 18 άλω ηνπ Ψπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο 

Επηθνηλσλία: 210-82.34.740 θαη 210-36.11.803  info@18ano.gr 

ΚΕΘΕΑ Κέληξν Θεξαπείαο Εμαξηεκέλωλ Αηόκωλ 

Επηθνηλσλία: 210-92.41.993 - 6    admin@kethea.gr 

www.facebook.com/KETHEA    www.twitter.com/ KETHEAGR 

Εζληθό Σπκβνύιην Καηά ηωλ Ναξθωηηθώλ 
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Επηθνηλσλία: 6977-18.65.38    www.e-esyn.gr 


