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πAτΡAΣ

Kαλιiτερα vα πoυμε τl δεv εfμαoτε. Σfγoυρα δεv πρ6κεlταΙ Vα ακouoετε απo εμdq φραoεlq τιjπoυ (ΘEΛOYMΕ

ΔFΙMOΣΙA KΑI ΔΩPΕλN ΠAIΔEΙAΣ καl oυτε πρ6κεlτε πoτd vα επrδlιilξoυμε τnv καλυτdρευor1 τou oxoλεioυ. Γlατi
ooo <καλfτερoΣ KαI αV γfvεl καl 6oα nερloo6τερα xρliματα δαπαvnoεl τo κρατoq στnV εKΠαiδευon,
πloτειiouμε πωq εfτε δωρεdv εfτε επi πλnρωμr1 o oκoπ6q τnζ εκπαiδεUσnq εfvαl ivαq;
ff δnιι'ιaUργΙα σιIvθnκeiv πειΘdP'nσnc Κα1 τtπaταYιiq τciv

μ αθnτciv με oκoπ6 τnv oμαλιi ivταξi τoUq.σ.τo ατiαT11:|xσ.
Mε πlo απλd λ6γlα τo κρdτoq XρnσlμoΠolιilvταζ ωq μdoo τo oxoλεfo πρoonαΘεf vα φτldξεl μαΘnτ6q-ρoμπ6τ
ot oπofol θα υπακo6V σε oπolαδnnoτε απ6φαoli τoυ Kαt απo τouζ oπofouζ Θα dxεl εξαλεlφΘεi κdΘε
oυvαiοΘnμα, oυvεiδnσn KαΙ oτlδtiπoτε dλlo μπoρεf vα xρnorμoπolnΘεf εvαvτfov τoυq fδloυ τoυ κρdτουq.
Aυτo πιi:q επlτυγxdvετε; Πoλυ αnλ6 με απoκρυιpn τnζ αλriΘεlαq Kαl με τnv αυoτnρα επlλεγμdvn γvωon noυ
nρooφdρετε στoυq μαΘnτdq απ6 τo κρdτoq nρoq 6φελoq oλωv τωv αφεvτlκιilιr, με τo Vα μαq κdvouv vα
υπακoιiμε στouq v6μoυq, vα δεixvoυμε οε8αομ6 απivαvτl oτo πρooωΠo τωV καΘnynτωv KαI στo μdλlov
απεvαvτl οτo πρ6oωΠo τoU αφεvτtκof, τou μπατoou Καt καΘε καΘfκl εξoυotαoτn. mε λfγα λoμα τo oxoλεfo
(oπolovδnπoτε Θεoμo τoU Kα] αv πdρεlq) εivαl n μΙKρoγραφfα τnq μετdπεtτα κolvωvfαq πou θα ζr1ooυμε.
Τ€λoq vα πoιiμε πωq δεv dxoυμε oxdon με καvdvα κ6μμα ri τα M.M.E. καl δεv γouoταρoυμε καvdvα εfδoq
lεραρxfαq καl καθoδnγnτdq.
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Ωραfα Kαl με τl αlτr1ματα Θα καvouμε κατ6λnι[ln?
Γlα μαq αρκεf καl μ6vo πoυ υπαρxεl n nρoΘυμfα. Mαq αρκεi καl μovo oτl πλεov ol μαΘnτεq δεv γoυoταρoυv
τo oxoλεfo, καt με τrq καταλir}εlq κερδfζoυv πfoω τov xαμdvo xρ6vo ΠoU τoυq 6xεl κλει!εI Kαl τoυζ κλεBεl
καΘnμερrvα τo κρατoC pfoω τωv, σXoλεfωv. Στrq καταλrlιpεlq μπoρouv vα γfvoυv πoλλα καr δlαφoρετlκα
πραγματα. 0r μαΘnτ6q ερxovταt nlo κovτα o ivαq oτov 6λλov oυζnτoυv ylα δlαφoρα Θdματα,
δnμroυργoυvταt oxfonζ αUτooρYαvωoεlq, ξεφειiγoυv απ6 τnv ρoυτfvα KαΙ τIζ oxdoεlζ αVταYωvlστtκ6τnταζ.

N6μμεc καταλrlτ{rεtq???

H καταλnιfn εfvαt παρdvoμn δεv δlαπραγματευεταl αλλd απαlτεf . Oπoτε oπolooδnπoτε ΠρoσΠαΘtioεl vα
τnv αvofqεr(καθnynτdc, μπατool, εloαγγελεfc) Θα BρεΘεf αvτlμdτωπoq με τoUζ καταλnιpiεq oπoυ αv μn τl
αλλo τlq περloo6τερεq φoρεq ol δrαΘioεΙq τouq δεv εivαt εlρnvlκ6q.

KATAλτ;ψιτ ΓΙA oΛΟYΣ EΟYΣ ΛOΓΟYΣ TΟΥ κο:ιlrδ,


