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   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 
 Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ θαη ν ππνπξγόο Παηδείαο, Κ. Γαβξόγινπ, παξά 
ηελ θαζνιηθή αληίζεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, παξά ηηο 
κεγάιεο καζεηηθέο πνξείεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε όιε 
ηελ ρώξα, θαίλεηαη λα επηκέλεη λα θαηαζέζεη γηα ςήθηζε ζηελ Βνπιή ην 
λνκνζρέδην γηα ην Νέν Λύθεην. 

Δελ ηοσς λοηάδεη ε αγωλία κας, ε πίεζε θαη ηο άγτος ποσ δούκε 
εκείς θαη  ηα παηδηά κας  ζε έλα ζρνιείν γεκάην ςπρνθζόξεο θαη εμνλησηηθέο 
εμεηάζεηο, ζε έλα δηαξθέο ηξεραιεηό ησλ  καζεηώλ από ην ζπίηη ζην ζρνιείν 
θαη κεηά ζην θξνληηζηήξην,  δελ  ηνπο  απαζρνιεί πνπ νη κηζνί κηζζνί καο 
πάλε ζηα θξνληηζηήξηα. Θέινπλ όια απηά λα ηα θάλνπλ αθόκα ρεηξόηεξα! 
 Παίδνπλ κε ην κέιινλ όισλ ησλ παηδηώλ  καο, εηδηθά ησλ καζεηώλ πνπ είλαη 
απηή ηε ζηηγκή ζηνλ αέξα! 
 

Από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, καδί  κε  ηνπο  καζεηέο  είρακε  
ηνπνζεηεζεί  θαη ην  δειώζακε  θαη   ζηνλ ππνπξγό θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ όηη 
ην απαξάδεθην λνκνζρέδην ηνπο θάλεη αθόκα πην εμνλησηηθό εμεηαζηηθό 
θέληξν ην ζρνιείν! Υηιηάδεο καζεηέο ζε όιε ηελ ρώξα κε πνηθηιόκνξθεο 
εθδειώζεηο κέζα ζηνλ Μάξηε, δηαδήισζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο γηα κηα αθόκα 
θνξά!  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
 Να κελ θαηαηεζεί ηο λοκοζτέδηο ηες θσβέρλεζες! 
 Να κελ θαινύληαη νη καζεηέο λα θάλνπλ κεραλνγξαθηθό από ηε Β’ 

Λπθείνπ, κε ην καραίξη ζην ιαηκό θαη κε ιηγόηεξεο επηινγέο! 
 Σν πνζνζηό 10% ηεο εηζαγσγήο ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο 

λα παξακείλεη επ’ αόξηζηνλ θαη λα ηζρύζεη θαη γηα ηα ππόινηπα ηκήκαηα 
ΣΔΗ πνπ ζπγρσλεύηεθαλ κε ΑΔΗ. 

 
ΤελΔεσηέρα 1εΑπρίιε,είκαζηε καδί κε ηα παηδηά καο ζηνλ αγώλα 

ηνπο γηα έλα ζρνιείν πνπ κνξθώλεη θαη δελ εμνληώλεη! Κάζε ύιινγνο Γνλέσλ 
Γπκλάζηνπ θαη Λπθείνπ, θάζε Έλσζε Γνλέσλ, θάζε Οκνζπνλδία λα ζηεξίμεη 
νπζηαζηηθά ηνλ αγώλα ησλ καζεηώλ. Να πάξεη απόθαζε ζπκκεηνρήο ζηα  
Παλειιαδηθά  πιιαιεηήξηα  θαη  γηα  ηελ Αζήλα  ζηης  12.30  ζηοΥποσργείο 
Παηδείας. 
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