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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 Φαηξεηίδνπκε ηνπο ρηιηάδεο καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, νη νπνίνη 

ππνθηλνύκελνη από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά κέζα ζηα 

ζρνιεία ηνπο, απνθάζηζαλ ζπιινγηθά θαη νξγαλσκέλα, λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκά 

ηνπο ζηε κόξθσζε θαη ηε γλώζε, ην δηθαίσκά ηνπο ζηε δσή. 

Οη καζεηέο έρνπλ θάζε δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη θαη λα θηλεηνπνηνύληαη γηα θάζε 

ηη πνπ αθνξά ηε κόξθωζή ηνπο θαη ηε δωή ηνπο. 
 Καινύκε ηνπο Εηζαγγειείο, αληί λα ηξνκνθξαηνύλ ηνπο καζεηέο πνπ 

δηακαξηύξνληαη θαη δηεθδηθνύλ, λα ζηξέςνπλ ηα βέιε ηεο δηθαηνζύλεο πξνο ηνπο 

πξαγκαηηθνύο ππνθηλεηέο ησλ θαηαιήςεσλ. Απηνί είλαη ε θπβέξλεζε θαη ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο. Απηνί είλαη πνπ θάησ από ηηο επηηαγέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, έθεξαλ ην 

λέν ιύθεην θαη ηελ Τξάπεδα ζεκάησλ. Απηνί επζύλνληαη πνπ κε ηελ αληηιατθή ηνπο 

πνιηηηθή, έρνπλ νδεγήζεη ηα παηδηά καο ζηε θηώρεηα θαη ηνλ ππνζηηηζκό. Είλαη απηνί 

πνπ κε ηελ αληηεθπαηδεπηηθή ηνπο πνιηηηθή, έρνπλ κεηώζεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ παηδεία 

θαηά 60%, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ρηιηάδεο θελά εθπαηδεπηηθώλ, κε απνηέιεζκα 

ηα παηδηά καο λα θξπώλνπλ θαη ζηα ζρνιεία ηνπο, λα κελ έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο 

ζην ζρνιείν ηνπο (κεηαθνξά καζεηώλ – εηζηηήξηα). Είλαη απηνί πνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλδηαρείξηζεο ηνπ απηόλνκνπ ζρνιείνπ, βάδνπλ πην βαζεηά ην ρέξη ηνπο ζηελ ηζέπε 

ησλ γνληώλ. 

 Τνπιάρηζηνλ αγαλάθηεζε θαη νξγή πξνθαιεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ γνληώλ ε 

Εηζαγγειηθή παξέκβαζε γηα ηηο καζεηηθέο θαηαιήςεηο. Καηαγγέιινπκε όινπο απηνύο 

ηνπο «αγαλαθηηζκέλνπο» γνλείο, πνπ εκθαλίδνληαη μαθληθά, όηαλ νη καζεηέο ζεθώλνπλ 

ην θεθάιη. Καηαγγέιινπκε νξηζκέλνπο δηεπζπληέο, πνπ κε ην πξόζρεκα ηεο θζνξάο 

μέλεο πεξηνπζίαο, θαινύλ ηελ αζηπλνκία θαη θαηαδίδνπλ ηνπο καζεηέο, ηνπο 

Δηεπζπληέο πνπ αξλνύληαη λα πάξνπλ ηα αηηήκαηα ησλ καζεηώλ, πνπ ηνπο απεηινύλ θαη 

ηνπο βξίδνπλ, πνπ ηνπο πεηάλε έμσ από ην ζρνιείν, ιεο θαη είλαη ην ηζηθιίθη ηνπο. Είλαη 

απηνί νη Δηεπζπληέο, πνπ έρνπλ ζθύςεη ην θεθάιη, πνπ έρνπλ ζπλαηλέζεη ζηελ 

αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηελ νπνία ζα πινπνηήζνπλ, ιακβάλνληαο 

θάζε κέηξν απηαξρηζκνύ.  

 Είκαζηε ζίγνπξνη ηώξα πηα όηη δελ ελδηαθέξνληαη θαζόινπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ καο, όινη καδί (θπβέξλεζε, Εηζαγγειείο, αζηπλνκία, νξηζκέλνη Δηεπζπληέο θαη 

θάπνηνη «αγαλαθηηζκέλνη γνλείο») ηξνκνθξαηήζεθαλ γηαηί νη καζεηέο ζήθωζαλ ην 

αλάζηεκά ηνπο. 

 Φνβνύληαη ηνλ καδηθό αγώλα ηωλ καζεηώλ. Φνβνύληαη ηε ζπιινγηθή πάιε 

ηωλ καζεηώλ γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπο. 

 Καινύκε ηηο Ελώζεηο Γνλέσλ – ηνπο Σπιιόγνπο λα πάξνπλ απνθάζεηο θαηαδίθεο 

ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο.  

Καινύκε όινπο ηνπο γνλείο ηε Γεπηέξα, 10/11/2014 θαη ώξα 2:00 κ.κ. ζε παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο (Λεωθ.Μεζνγείωλ 96) 

ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΗΘΔΙ ΣΩΡΑ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ 

ΣΟ Π.Γ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ 

ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΩΝ.  
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