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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Για τισ απαράδεκτεσ και προκλητικζσ δηλώςεισ του κ.Γαβρόγλου για την ΑΣΓΜΕ
ΝΣΡΟΠΗ κ. ΤΠΟΤΡΓΕ !!!
Ο κοσ Γαβρόγλου από τθν Γλυφάδα, ςε μια αποκλειςμζνθ από τα ΜΑΤ αίκουςα,
επιτζκθκε ςτθν ΑΣΓΜΕ γιατί λζει ζχει πρόβλθμα ςυνεννόθςθσ μαηί τθσ! Κακϊσ, όπωσ
ιςχυρίςτθκε ο υπουργόσ, όταν «τθν καλοφμε ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν Υποκζςεων τθσ
Βουλισ» θ ΑΣΓΜΕ αςχολείται μόνο με τθν ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ!!!
Ντροπι κ. υπουργζ. Είναι άλλο να διαφωνεί θ κυβζρνθςι ςασ με τισ κζςεισ του
γονεϊκοφ κινιματοσ και άλλο θ λαςπολογία για να τισ αντικροφςετε. Η ΑΣΓΜΕ ζχει κζςεισ,
επεξεργαςμζνεσ από τα ςυνζδρια τθσ και είναι δθμόςια κατατεκειμζνεσ. Ζχει κατακζςει εδϊ
και χρόνια πρόταςθ και για το εξεταςτικό ςφςτθμα για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ (δικαίωμα
κατοχφρωςθσ βακμολογίασ, δυνατότθτα πολλαπλϊν επιλογϊν προτίμθςθσ και απεριόριςτθσ
επανάλθψθσ τθσ διαδικαςίασ).
Προφανϊσ ο κοσ Γαβρόγλου τισ γνωρίηει. Αλλά διαφωνεί και κρφβεται πίςω από
ψζματα. Ενθμερϊνουμε επίςθσ τουσ γονείσ ότι ο ςυκοφάντθσ και ψεφτθσ κφριοσ Υπουργόσ
γνωρίηει πολφ καλά ότι θ ΑΣΓΜΕ ζχει κάνει επανειλθμμζνωσ αιτιςεισ ςυνάντθςθσ(*) με τον
ίδιο αλλά αυτόσ μια ηωι λείπει…
Ωςτόςο, για να μθν τον αδικοφμε, ο κφριοσ υπουργόσ είναι ςυνεπισ ςτισ ςυναντιςεισ
με άλλουσ φορείσ. Πιο ςχετικοφσ με τθν εκπαίδευςθ! Συνάντθςε τον πρζςβθ των ΗΠΑ και μετά
από λίγεσ μζρεσ ανακοίνωςε πρόγραμμα διαφιμιςθσ του ΝΑΤΟ ςτουσ μακθτζσ μασ. Λογικά
από τον κ.Πάιατ ζμακε τισ απόψεισ τθσ ΑΣΓΜΕ… Γι’ αυτό κίγεται όταν θ ΑΣΓΜΕ επιςθμαίνει τον
ρόλο τθσ πολεμικισ μθχανισ του ΝΑΤΟ που ζχει ςκοτϊςει χιλιάδεσ αμάχουσ και ζχει ξεκλθρίςει
λαοφσ…
(*)Σελικά ασ μασ απαντθςει ο κοσ Γαβρόγλου πότε ςυναντθιηκε μαζί μασ;
Ακόμα περιμζνουμε απάντθςθ ςτο επίςθμο αίτθμα μασ για ςυνάντθςθ από τισ 5/11/2018,
κατόπιν και δικισ του δζςμευςθσ ςτισ 4/11/2018 μπροςτά ςε όλουσ τουσ γονείσ του 1ου
Λυκείου Υμθττοφ, ότι κα «βρει χρόνο και για εμάσ». Επίςθσ:
 Στισ 5/9/2017 δεν μπορεί να μασ δεχκεί και ζχουμε ςυνάντθςθ με Γ.Γ ΥΠΕΠΘ κο
Αγγελόπουλο, διάρκειασ μόνο 40' λόγω διακοπισ τθσ ςυνάντθςθσ με δικι του
ευκφνθ, με ανανζωςθ για 13/9/17
 Στισ 12/9/2017
γίνεται αναβολι τθσ παραπάνω ςυνάντθςθσ και ανανζωςθ για
20/9/2017
 Στισ 20/9/2017 γίνεται αναβολι τθσ παραπάνω ςυνάντθςθσ και νζα ανανζωςθ για
4/10/2017

 Στισ 4/10/17 δεν παρουςιάηεται ςτθν ςυνάντθςθ ο Γ.Γ. Αντ' αυτοφ εμφανίηεται ο
ςφμβουλοσ του Υπουργοφ κοσ Κυπριανόσ, γιατί ο κοσ Αγγελόπουλοσ είχε ςυνάντθςθ
με ςυμβοφλουσ του ΟΟΣΑ.
 Στισ 5/10/2018 ςτθν κινθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ςτο ΥΠΕΠΘ, το ΥΠΕΠΘ αρνείται να
δεχκεί εκπροςϊπουσ τθσ ΑΣΓΜΕ και τθσ Ομοςπονδίασ Αττικισ.
Ο κακζνασ μασ ασ βγάλει τα ςυμπεράςματά του!!!
Τ: Δεν δίνουμε διαπιςτευτιρια ςε ςασ κφριε Υπουργζ, όπωσ κάνετε εςείσ και θ Κυβζρνθςθ
ςασ ςε ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά ΜΟΝΟ ςτα ςυλλογικά όργανα και ςτουσ γονείσ που μασ
εκλζγουν!!!
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