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Ανακοίνωζη 

 
Με κηα απαξάδεθηε απόθαζε ην Δηθαζηήξην Αλειίθσλ θαηαδίθαζε ηξεηο καζεηέο 

ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Ρεζύκλνπ, επεηδή ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο κπήθαλ κπξνζηά ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Οη καζεηέο από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο νξγάλσζαλ 

θηλεηνπνηήζεηο ζην Ρέζπκλν, όπσο θαη ζε πνιιέο πόιεηο ηεο ρώξαο, δηεθδηθώληαο ην 

απηνλόεην: λα έρνπλ έλα ζρνιείν πνπ ζα κνξθώλεη νιόπιεπξα, γηα κόληκεο 

πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ, γηα ζύγρξνλεο ππνδνκέο θαη εξγαζηήξηα, γηα λα κελ 

πιεξώλνπλ νη γνλείο ηνπο ζηα θξνληηζηήξηα. Γηα ηελ αγσληζηηθή επηινγή ηνπο απηή, 

νη καζεηέο ζύξζεθαλ ζην δηθαζηήξην.  

Η παξαπνκπή ζε δίθε έγηλε κεηά από θαηαγγειία ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, κε 

ην δηθαζηήξην λα απνθαζίδεη επηβνιή πνηλήο θνηλσληθήο εξγαζίαο 80 σξώλ σο 

αλακνξθσηηθό κέηξν. Σαπηόρξνλα θαηεγνξήζεθαλ θαη νη γνλείο ησλ παηδηώλ γηα 

παξακέιεζε επνπηείαο αλειίθνπ.  

Οη δηώμεηο θαη ηα καζεηνδηθεία πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζήκεξα γίλνληαη κε ηελ 

αλνρή θαη κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ. Ο ζηόρνο παξακέλεη θαη 

είλαη έλαο θαη κνλαδηθόο, ε θάκςε ηνπ καζεηηθνύ θηλήκαηνο, κέζα από ηελ 

ηξνκνθξάηεζε ησλ καζεηώλ, ε απξόζθνπηε εθαξκνγή ησλ αληηιατθώλ – 

αληηεθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ θπβεξλήζεσλ – ΕΕ – θεθαιαίνπ.  

Με ηελ θαηαδίθε απηή απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα όηη ε κόλε πνιηηηθή πνπ ζέιεη ε 

θπβέξλεζε λα κπαίλεη κέζα ζηνπο ρώξνπο πνπ δεη, εξγάδεηαη θαη κνξθώλεηαη ε 

λενιαία, είλαη απηή πνπ ππεξαζπίδεηαη ηνλ ζθαγηαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανύ θαη 

ηεο λενιαίαο.  

Εκείο νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπκε ηε κάρε γηα ηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο θάζε 

κέξα κέζα ζηελ ηάμε. ηεξίδνπκε πνιύπιεπξα ηε λέα γεληά θαη γλσξίδνπκε όηη 

θαζήθνλ καο είλαη λα βξηζθόκαζηε δίπια ζηνπο αγσληδόκελνπο καζεηέο.  

Οη εηζαγγειείο, ε αζηπλνκία, νη ρεηξνπέδεο, ηα δηθαζηήξηα αλειίθσλ θαη ηα 

αλακνξθσηήξηα δελ έρνπλ ζέζε ζην ζρνιείν.  

Απηέο νη ελέξγεηεο παξαβηάδνπλ θάζε έλλνηα εζηθήο ηάμεο θαη θάζε έλλνηα 

εθπαηδεπηηθήο θαη παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο.  
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 Καλούμε όλη ηην εκπαιδεσηική κοινόηηηα, ηα ζωμαηεία και ηις 

Ομοζπονδίες λα θαηαδηθάζνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο. Να δώζνπλ απάληεζε 

απέλαληη ζηελ ηξνκνθξαηία πνπ εμαπνιύεη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ζε 15ρξνλα 

παηδηά πνπ αγσλίδνληαη γηα ηε κόξθσζε πνπ αμίδνπλ.  

 Καλούμε ηοσς Σσλλόγοσς Διδαζκόνηων, λα θαηαδηθάζνπλ ηελ 

πνηληθνπνίεζε ησλ καζεηηθώλ αγώλσλ, λα πάξνπλ ζέζε δίπια ζηνπο καζεηέο 

ηνπο, πνπ ππεξαζπίδνληαη θαη δηθά ηνπο αηηήκαηα, όπσο νη κόληκεο 

πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ. 

Απαιηούμε:  

1. Να κελ πεξάζνπλ νη δηώμεηο θαη ε ηξνκνθξαηία ζε βάξνο ησλ καζεηώλ. Με 

επζύλε ηεο θπβέξλεζεο λα απαιιαγνύλ από θάζε θαηεγνξία. 

2. Να θαηαξγεζεί όιν ην λνκνζεηηθό πιαίζην αλαθνξάο, πνπ επηθαιείηαη ην 

Τπνπξγείν, ελάληηα ζηηο καζεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. 

3. Να ζηακαηήζεη ε ηηκσξία ησλ αγώλσλ θαη ε θαηαζηνιή ηνπο από θπβεξλήζεηο 

– δηνηθήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Η λύζη ζηον ασηαρτιζμό ηης κσβέρνηζης και ηοσ σποσργείοσ απένανηι ζε 

οποιονδήποηε ζηκώνει κεθάλι είναι ο κοινός οργανωμένος αγώνας 

εκπαιδεσηικών, γονιών και μαθηηών.  

 

Γηα ην Δ.. 
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Ειηζάβεη ππξηδάθε 

   

 


