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Κ&θε 1ρ6νο σyρλ"εiα τελοi5ν υπ6
κατd,}ηΨη. Συvηθωg τ{J" αLτηιλ(λτα 6πoυ
παρουσιd,ζο\,ται δεv 61ουv τον ριζοσ?rαστικ6
χαρακΦρα πoυ θα tπρεπεrεαρ 6λα αυτd, δμωζ
δεiμlουν ταπρσryψατLΚd θfλω rτoυ κρfβουν οι
μαθητ69 μ6ciα τουg τα οπoια εiναι α2ηθινd και
καθοδηγοriμεvα απ6 τηv θ6}ηο'η των μαθητdον
και μ6νo αυη.

Τα αιηματtl'yια στρoΥ"rυλη τυρ6τπτα η για καινοιiρια σαποιiνια θδωoαv απλ6 μια d,μεοη λτ5οη οτο
<πρ6βk1μα)) ε1iρεσηζ αιτημdτων και βoηθηοαν στηv επiτευξη μιαζ Oπo1ασδηποτε καταληψηg. Ο καθ εvαg μαg
ψηλι&οτηκε πωζ συνηθωζ o1μαθητ69 dλλα ζητoliοαν στα χαρπd των αιτημd,των κα1 σην ουσiα 6λλα ηθε1αν...

d,ρα το

Οι μαθητ€q θ6λoυν vα ζηoουv χαiρiζ περιΟρισμοrig, εξαναγκασμoliζ, χωρiζ βολικ69 (για κ*ποιoυg) και
π.lποπoιημ^θvεζ γviυσειζ και ιδθεg που το ο1ολε{ο τoυζ βα,ζει να υιοθετξσουν.

ΣXΟΛEΙo : ΣYMΦEPOΝ ΓΙΑ ΚΡAΤoΣ _ ΑΦEΝTΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ TΟYΣ MΑΘΗΤEΣ
Και αυτ6 γιατι ποτ6 δεν πρdοφερε στoυζ μαθητ69 ηv γviοο'η που τουq εvδιαφiρει παρ0 μ6νο τoυg πoτiζει μειoτορικοιig μ6θου9 η παρουoιiζει τουg δολoφ6νoυ9 ωq πρ6τυπα (π.γ' M. ΑΜξανδροs). Διδλοκει τουg μαθητθgν6μoυq και πολιπκ69 του κρf.τoυg θεωρrilντ{ιζ τα οcoοτd,, ηθικd, i(αι πωζ πpiπεινα τα αποδε1τοt5με oo-ο,Ιrq η'αδημοκρατtα> παρουσιd,ζεται απ6 τα βιβ}"iα και τoυζ καθηγητ69 ωg o ιδαvικ6τερΟg τρ6ποq ξ*ηi.Ακ6μη τα ο1ολεiα πviγουν τουg μαθητθq oην πετΘαρlμη τoν οεβαομδ και ην υπoταγη αrrλorπ oro

πρ6oωπα των διευθυvτiον και των καθηγητων tτοτιiloτε vα κ*νουv το iδιo o* μuλλourλi"ργαr"g απθvαντι
ο'τα μικρ6 και μεγd,λα αφεvτικd, που θα καταoπαρd,ζουv τιg ζω69 τουg.

Aυτ6 που κd,νει τουg μαθητ69 φυλακιoμ6νουq εiναι το αliριο. Eiναι τo αβ6βαιo μ€}λοι, το oποio κρ6μεται απ6
τo yρ'ρτι των πανελληνiων εΕετaσεCDν. EΙNΑΙ T'ΡoMoΚΡΑTΙΑ! Aυτδ πoυ κdθε μ6ρα βιcirνουr, οι μαθητ6gvαδιαβ6ζουν χωρiζ να τo θ6λoυν, γα λυγiζουν κα1να φiαrδrΤ"u oρ'α*,i οημεiα 6πω9 για παρ6δ9ιγμα η απ6πειρα
αυτοκτοvlαg μαθητριαg ηg τρiτηq λυκεiου ψ γ6mα oε ο1ο}uεiο τηg Πdτραg.

Το ο1ο}uεiο πoυ πp6κειται για fvα" μεγdλo γραν6ζι τoυ καταπιεοτικοti ο"ιlοτηματο6 προοπαθεi να βd,λει τουq
μαθητθg oε θγα καθεατrirg ηρεμiαq και ειρηvηq. ΕΙναι δμωg iρεμo και ειρηνικ6io καθεmrbg αυτδ;Αvτιθ6τωq το
o1ολεiο εiναι αυτ6 το οπoiο ανoiγει π6λεμο και προοφθρει καθημερινιi πληγματα ση\, ζωη, τηv οκ6ψη, τηv
ελευθερiα κα1ηv ξεγvοιααι& που πλf,ον θ1ουv 1δαει τα εφηβικ& χcδvια.

Mε απλd λ6για τo ο1oλεiο δεγ αποoκοπεi οε καμiα μ6ρφωoη λαρ6 μ6vο στηv παραπ}ηρoφ6ρηοη κα1τη1,
δημιουργiα υποταγμfvων υπηκ6ωv πoυ θα νοιδθουν ευχαρισημθvοι απ6 αυτιi λου €1ουν και δεv θα προβd,λουv
καμiα αντ[οταοη απΙllαντt οτο otioημα.

Eμεiq ωg αvυπd,κουοι μαθητ69 διαi€ξαμ τoν δρ6μο που 6λο και πιo πολri μα6 φωνdζει να πολεμξσουμε κα1
γα μην τπaταγ3ουμε στηv αειρτ1'η> τουg. Nα παλ6ψουμ εvd,γτια crε 6π μαζ liαταπ.ιiζει, μ6"go"rρriην ζωη και
μαg προoφθρει μια επαναλαμβαv6μεvη, νεκρη και dθλια καθημaρw6ητα.

TτA Ι{ATΑΣTPEΨΟYME ΟΤΙ MΑΣ KΑΤΑΣΤΡEΦEΙ...
LLεχρινα οταματησουν γα καθορiζουν d,}uλοι τιE ζω6g μαE.
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