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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΙΜΑΣΕ ΕΝΟΥΟΙ… ΓΙΑΣΙ ΣΗΡΙΖΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ. 

Η Α..Γ.Μ.Ε. ραηξεηίδεη ηηο ζπιινγηθέο θηλεηνπνηήζεηο ηωλ καζεηώλ όιεο ηεο ρώξαο, πνπ αλαπηύζζνληαη από ηελ 

αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, παξά ηα εκπόδηα πνπ κπαίλνπλ.  

Οη καζεηέο δεηνύλ ην απηνλόεην: έλα ζρνιείν πνπ ζα κνξθώλεη θαη δελ ζα ηζαθίδεη ηα όλεηξα, ηα δηθαηώκαηα θαη ηα ληάηα ηνπο. 

Έλα ζρνιείν γηα όια ηα παηδηά πνπ δελ ζα ζηνηρίδεη παλάθξηβα ζηε ιατθή νηθνγέλεηα, έλα αζθαιέο ζύγρξνλν ζρνιείν πνπ δελ ζα 

ζηεξείηαη ηα απαξαίηεηα, πνπ δελ ζα ηνπο ηαΐδεη πιεξνθνξίεο θαη δεμηόηεηεο κηαο ρξήζεο. Έρνπλ απέλαληί ηνπο έλα βάξβαξν πα-

ξόλ, έλα ζθνηεηλό θαη θαηαζηξνθηθό κέιινλ πνπ ρξόληα ηώξα πξνεηνηκάδεη ε πνιηηηθή ηεο ΕΕ θαη ησλ κεγάισλ ζπκθεξόλησλ πνπ 

εθθξάδεη.  

Ο αγώλαο είλαη δύζθνινο θαη δελ ηειεηώλεη κε κηα θηλεηνπνίεζε. Υξεηάδεηαη ππνκνλή θαη επηκνλή, ζρεδηαζκό θαη πεξηθξνύ-

ξεζε από ηα καζεηηθά ζπκβνύιηα θαη ηα ζπληνληζηηθά ζρνιείσλ, ρξεηάδεηαη ζπλνδνηπόξνπο θαη ζπκκάρνπο κέζα θαη έμσ από ηα 

ζρνιεία.   

Απέλαληί ηνπο δελ ζα βξνπλ κόλν ηνλ αηνκηζκό, ηελ ππνηαγή θαη ηνλ ωραδεξθηζκό, αιιά θαη ηελ θαηαζηνιή, ηε ζπθν-

θάληεζε θαη ηνλ θνηλωληθό απηνκαηηζκό. Είλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ γηα επηθείκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο θαη ηηκσξεηηθή θαηάξγεζε εθδξνκώλ θαη αξγηώλ, γηα επηζηξάηεπζε ηεο δ/λζεο δίσμεο ειεθηξνληθνύ 

εγθιήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζνύλ νη «ππνθηλεηέο», ε παξέκβαζε από ηελ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα άκεζε 

ζύιιεςε ησλ ππνθηλεηώλ, αιιά θαη ε αύμεζε ησλ αζηπλνκηθώλ κέηξσλ έμσ από ηα ζρνιεία.  

Κάηη ηέηνηεο κέξεο απνρηνύλ ξόιν θαη θάπνην ειάρηζηνη «αγαλαθηηζκέλνη» γνλείο – εθπαηδεπηηθνί – πνιίηεο, γλσζηνί σο ππεξα-

ζπηζηέο ηεο θαζηζηηθήο ινγηθήο ηνπ «έξω η πολιηική από ηα ζσολεία», πνπ πηάλνπλ ζηαζίδη έμσ από ηα ζρνιηθά θάγθεια θαη κέ-

ζα ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ηνπο θακπόζνπο ζηνπο καζεηέο, αιιά ζθύβνπλ ην θεθάιη ζηα αθεληηθά 

ηνπο.  

Η Α..Γ.Μ.Ε. θαηαγγέιιεη ηε βηνκεραλία απεηιώλ θαη δηώμεωλ ζε βάξνο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη 

δειώλεη όηη, ζην βαζκό πνπ απηό πεξλάεη από ην ρέξη καο, νη θνξείο ησλ γνληώλ (ύιινγνη, Ελώζεηο θαη Οκνζπνλδίεο) ζα γίλνπ-

κε νη θαιύηεξνη ζπκπαξαζηάηεο ησλ παηδηώλ καο ζε έλαλ θνηλό αγώλα ελάληηα ζην «ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ». Γηα λα απνθαιπθζεί ε 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ ζρνιείσλ πνπ «ιεηηνπξγνύλ εύξπζκα» αλ θαη ρσξίο εθπαηδεπηηθνύο, βηβιία, κεηαθνξά, ζέξκαλζε, θνλδύιηα. 

Δεζκεπόκαζηε απέλαληη ζηα παηδηά καο λα αλαδείμνπκε αθόκα θαιύηεξα, κε ηνπηθέο θαη παλειιαδηθέο θηλεηνπνηήζεηο, ζπζθέςεηο 

θαη εθδειώζεηο ηνπο αληηεθπαηδεπηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη ην ξόιν πνπ ζα παίμεη ην ΝΕΟ ΥΟΛΕΙΟ. ηόρνο καο ε κόξθσζε ηεο 

λέαο γεληάο λα γίλεη ππόζεζε όινπ ηνπ ιανύ.  

Κςπία Ειζαγγελέα, Κύπιε Υποςπγέ, γι’ αςηό ηο "αδίκημα" δηλώνοςμε εξ’ απσήρ ένοχοι. 
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