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     ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ – ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Αυτζσ τισ μζρεσ τα ςχολεία και οι μακθτζσ μασ - τα μθνφματα τουσ ζχουν φτάςει ςε όλθ τθν Ελλάδα- ζχουν μπει 

ςτο ςτόχαςτρο διαφόρων  εξωςχολικϊν κφκλων που  τουσ προτρζπουν να κάνουν καταλιψεισ για "Μακεδονικό", 

"Κατςίφα" και "Β. Ήπειρο", παροτρφνοντασ τουσ μακθτζσ ςτουσ οποίουσ απευκφνονται να επικοινωνιςουν με τα 

15μελι και τουσ ςυλλόγουσ γονζων, για να κλείςουν τα ςχολεία τουσ.  

Μασ προβλθματίηει ζντονα το γεγονόσ ότι, τθν ϊρα που μαηικζσ κινθτοποιιςεισ τόςο το προθγοφμενο 

διάςτθμα όςο και ςιμερα πραγματοποιοφνται ςε ςχολεία τθσ χϊρασ, με αφορμι άμεςα και ςθμαντικά προβλιματα 

τθσ μακθτικισ κοινότθτασ, όπωσ οι ελλείψεισ δαςκάλων και κακθγθτϊν, τα διδακτικά κενά, οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ, 

θ μεταφορά των μακθτϊν, τθν κατάργθςθ τμθμάτων ςτα ΕΠΑΛ, τθν ςχολικι ςτζγθ,  κ.ά. εμφανίηονται καταλιψεισ που, 

ουδεμία ςχζςθ ζχουν με κζματα παιδείασ, αλλά οφτε και με γενικότερα προβλιματα τθσ ςκλθρισ κακθμερινότθτασ 

παιδιϊν-γονιϊν-εκπαιδευτικϊν, ενϊ κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι προκφπτουν από δράςεισ μικρϊν ομάδων 

μακθτϊν χωρίσ να παίρνονται αποφάςεισ από γενικζσ ςυνελεφςεισ των μακθτϊν ςτα ςχολεία. 

Απζναντι ςτθν προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ να εδραιϊςει τθν ςυμφωνία των Πρεςπϊν, που μόνο ςτόχο ζχει 

τθν  ςυμμετοχι ςτο ΝΑΤΟ και τθν Ε.Ε  τθσ γειτονικισ  χϊρασ,  αυτοί οι κφκλοι προςπακοφν να ςπείρουν ςτουσ μακθτζσ  

ακραίεσ λυτρωτικζσ και εκνικιςτικζσ αντιλιψεισ και διεκδικιςεισ, αδιαφορϊντασ για τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να 

ζχουν για τθ χϊρα και το λαό μασ, αντί για τθν προϊκθςθ των ιδεϊν για τθ φιλία και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των λαϊν, 

για τθ ςυνεργαςία για το κοινό ςυμφζρον. 

Παρά τθν προςπάκεια των οργανωτϊν να εμφανίςουν ωσ κάτι αυκόρμθτο τισ ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ, γίνεται 

φανερό ότι αυτζσ αποτελοφν ενορχθςτρωμζνθ δράςθ εξωςχολικϊν  ατόμων που πρόςκεινται ςε ακροδεξιά και 

νεοναηιςτικά μορφϊματα. Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ ότι το ρόλο των… χορθγϊν επικοινωνίασ ζχουν αναλάβει 

ακροδεξιζσ ιςτοςελίδεσ, αλλά και θ Χρυςι Αυγι, που χαιρετίηουν το “μακθτικό ξεςθκωμό”. 

Οι μακθτζσ να βάλουν μπροςτά τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ. Να μθν επιτρζψουν ςτον εκνικιςμό και τον 

αλυτρωτιςμό να διειςδφςουν ςτα ςχολεία τουσ. Να μθν επιτρζψουν ςτο μίςοσ να μολφνει τισ ψυχζσ τουσ. Η ελπίδα 

βρίςκεται ςτθν κοινι πάλθ των λαϊν και τθσ νεολαίασ κόντρα ςε πολεμοκάπθλουσ και εκνικιςτζσ, ςε κυβερνιςεισ 

και εκμεταλλευτζσ. Αυτοί που βάηουν τουσ λαοφσ να ςφάηονται, είναι οι ίδιοι που φζρανε τα ςχολεία ςτθν 

κατάςταςθ αυτι. 

Ωσ Ανϊτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) καλοφμε  Γονείσ , Μακθτζσ, Εκπαιδευτικοφσ 

να απομονϊςουν  τζτοιεσ φωνζσ που οδθγοφν  ςε μονοπάτια αλυτρωτιςμοφ, να αναδείξουν τα πραγματικά 

προβλιματα που βιϊνουν κάκε μζρα μζςα ςτα ςχολεία, μζςα ςτθν κοινωνία, να αγωνιςτοφν  για ζνα ςχολείο που κα 

μορφϊνει πραγματικά. Για ζνα ςχολείο χωρίσ διακρίςεισ, χωρίσ εμπόδια. Που κα δίνει ολόπλευρθ μόρφωςθ ςε όλα τα 

παιδιά. 
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