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Αζήλα 15-05-2014   

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΕΝΣΕΙΝΟΤΝ ΣΗΝ ΕΠΙΘΕΗ ΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑ! 

Από ζημερινά δημοζιεύμαηα  ζπγρσλεύνληαη 128 δεκνηηθά θαη 74 λεπηαγσγεία, επίζης 

θαηαξγνύληαη 15 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 30 λεπηαγσγεία Παράλληλα ζπγρσλεύνληαη 16 

γπκλάζηα θαη ιύθεηα, 12 ΕΠΑΛ ενώ θαηαξγνύληαη έλα γπκλάζην θαη ηξία ΕΠΑΛ. 

Σα περιζζόηερα δημοηικά ζτολεία ποσ ζσγτωνεύονηαι βρίζκονηαι ζηην Αηηική, κσρίως ζηοσς 
δήμοσς  Αθήνας ,Βύρωνα, Γαλάηζι, Ζωγράθοσ. Επίζης ζηο Ηράκλειο, ζηα Μελίζζια, ζηο 
Χολαργό, ζηην Αγία Παραζκεσή, ζηο Περιζηέρι, ζηο Αιγάλεω και ζηην Πεηρούπολη, ακόμη 
ζηην Καλλιθέα και ζηη Γλσθάδα. 
Σα επαγγελμαηικά λύκεια ποσ καηαργούνηαι είναι ζηη Λακωνία, ζηο Ζεσγολαηιό ηης Κορινθίας, 

ζηην Κύθνο και ζηη Ρόδο. Επίζης καηαργείηαι ηο εζπερινό γσμνάζιο πάρηης. 

Γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο,  

Είλαη θξίζηκν ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα λα ζπγθεληξώζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ 
νξγάλσζε ηεο απάληεζή καο, κε θηλεηνπνηήζεηο καδί κε όιν ηνλ ιαό, πνπ ζα απαηηνύκε 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ  

 Οη καζεηέο ηεο Α΄Λπθείνπ λα εμεηαζηνύλ όπσο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα κε 

ζέκαηα πνπ ζα βάιεη ν δηδάζθνληαο θαη όρη κε βάζε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. 

 Οη καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα εμεηαζηνύλ ζ’ 

απηά πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαη όρη ζε απηά πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ δηδαρζεί. 

 ΛΕΜΕ ΟΥΙ ΣΙ ΝΕΕ ΤΓΥΩΝΕΤΕΙ 
 Να κελ θιείζεη θαλέλα ζρνιείν ! 

 Να κε γίλνπλ ηα ζρνιεία καο απξόζσπα κεγαζήξηα, ερζξηθά γηα εκάο θαη 

ηα παηδηά καο θαη βνιηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα θέξδε ηνπο. 

Καινύκε ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηηο Ελώζεηο ηνπο πιιόγνπο καο λα ελεκεξώζνπλ πιαηηά 
όινπο ηνπο γνλείο  γηα ηηο εμειίμεηο, μεθαζαξίδνληαο όηη επηρεηξείηαη ε έληαζε ησλ 
ηαμηθώλ θξαγκώλ (δηώμηκν παηδηώλ ησλ ΕΠΑΛ πξνο ηα ΕΚ, δεκηνπξγία επηπιένλ 
πνιπδύλακσλ ζρνιείσλ πξνο ηέξςε ησλ ρνξεγώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηξίκσγκα 
ησλ παηδηώλ καο ζε κεγάια ηκήκαηα θαη παξαπέξα ππνθαηάζηαζε ηεο γλώζεο κε 
δεμηόηεηεο). 

 
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

καλεί ηις  Ομοζπονδίες ,ηις Ενώζεις μέλη ηης και ηοσς Σσλλόγοσς Γονέων να 
οργανώζοσν κινηηοποιήζεις ζηις περιοτές ηοσς και για ηην ΑΤΤΙΚΗ καλεί  

ηην Τρίηη 27/5/2014 και ώρα 2:30 μ.μ. ζε κινηηοποίηζη ζηο 
Υποσργείο Παιδείας 
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