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 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Δυναμική και αποφασιστική η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 10/3 από 

μαθητές Λυκείων των Δήμων Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος, της ευρύτερης 

περιοχής Πειραιά και άλλων περιοχών της Αττικής προς το Υπουργείο Παιδείας.  Την 

προγραμματισμένη αυτή διαμαρτυρία των μαθητών, υποδέχθηκαν οι ιθύνοντες με την 

προκλητική απουσία τους. Κανείς από την ηγεσία του Υπουργείου δεν ήταν παρών να 

ακούσει τους μαθητές, εκτός από τρεις συμβούλους και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Μετά από μεγάλη αναμονή, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των προέδρων των 15μελων 

Μαθητικών Συμβουλίων, με την παρουσία εκπροσώπων της  Ένωσης Γονέων, Συλλόγων 

Γονέων και Εκπαιδευτικών.  Παρά την απαίτηση των μαθητών και των γονέων να υπάρξει 

δέσμευση του Υπουργείου για την ικανοποίηση των αιτημάτων, καθώς και συνάντηση την 

ερχόμενη εβδομάδα με τον Υπουργό, η απάντηση των εκπροσώπων του Υπουργείου ήταν 

αόριστη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους,  ήδη επεξεργάζονται σχετική ρύθμιση για την 

επαναφορά των επαναληπτικών εξετάσεων σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ , και θα 

ικανοποιήσουν το αίτημα τους «εάν και εφόσον», βρεθεί  λύση νομικά υποστηριζόμενη, 

που θα επιτρέπει την τροπολογία του σχετικού νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε το 2013 και 

πρόκειται να εφαρμοστεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Η ασάφεια των λεγομένων καθώς 

και η αναφορά των εκπροσώπων του Υπουργείου στο δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν δύο 

μέρες, πυροδότησε την συζήτηση και οι μαθητές με τους γονείς αποχώρησαν χωρίς να 

έχουν λάβει καμία δέσμευση για τα αιτήματα τους. 

Η Ένωση Γονέων καταδικάζει το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι 

«ανεύθυνοι παράγοντες παροτρύνουν την οργάνωση κινητοποιήσεων των μαθητών». Η 

αναφορά αυτή, απαξιώνει  τη σοβαρή και τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι μαθητές 

με αυτόνομο  και αγωνιστικό τρόπο, χωρίς να έχουν δεχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση από 

εξωσχολικούς παράγοντες, παρά μόνο την καθολική στήριξη των Συλλόγων Γονέων, πολλών 

Εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της ΟΛΜΕ.  

Καταδικάζουμε την απαράδεκτη συμπεριφορά των στελεχών του Υπουργείου, που, όχι 

μόνο δεν δέχτηκαν να εξετάσουν το αίτημα συνάντησης των μαθητών με τον Υπουργό, 

αλλά το «διασκέδασαν» λέγοντάς τους ότι θέλουν να ικανοποιήσουν το αίτημα τους 

«πίνοντας ένα καφέ στο γραφείο του Υπουργού.» 

Ως εκ τούτου, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καλεί τους Συλλόγους Γονέων και 

Εκπαιδευτικών να σταθούν δίπλα στους μαθητές και στις αποφάσεις που θα λάβουν για την 

συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων . 

Τα παιδιά μας έχουν φωνή. Αξίζει να τα ακούσουμε. Τα παιδιά μας αγωνίζονται. Αξίζουν να 

δικαιωθούν. Στα παιδιά μας ανήκει το μέλλον. Κανείς να μην τους το πάρει! 

Το Δ.Σ. της Ένωσης 


