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Η Έλωζε Γνλέωλ Πεξηζηεξίνπ θαηαδηθάδεη ην πξωηνθαλέο γεγνλόο όπνπ καζεηέο
ηνπ 1οσ Γσμναζίοσ Ρεθύμνοσ ζύξζεθαλ ζε δηθαζηήξηα αλειίθωλ θαη θαηαδηθάζηεθαλ
ζε πνηλή 80 ωξώλ θνηλωληθήο εξγαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο καζεηηθέο
θηλεηνπνηήζεηο πνπ είραλ απνθαζίζεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νη καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ.
Τν λέν θξνύζκα απηαξρηζκνύ ζε βάξνο καζεηώλ δελ απνηειεί θεξαπλό ελ αηζξία.
Έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ θαηαδίθε καζεηώλ γπκλαζίνπ ζηε Θεζζαλονίκη γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2016, ζηηο
θινύβεο πνπ έζηεηιαλ έμω από ζρνιεία ηεο Λαμίας γηα λα ζπιιάβνπλ καζεηέο πνπ
πεξηθξνπξνύζαλ ηελ θηλεηνπνίεζε πνπ είραλ απνθαζίζεη, ζηελ πξνζπάζεηα πνηληθνπνίεζεο
ηωλ
καζεηηθώλ
αγώλωλ
κε
«καζεηνδηθεία»
ζε Κεθαλονιά,
Γρεβενά θαη
Ηράκλειο Κξήηεο.
Σην κεηαμύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο, ζαλ άιινο Πόληηνο Πηιάηνο, επηρεηξεί λα απαιιαγεί
από ηηο βαξύηαηεο επζύλεο πνπ θέξλεη γηα ηα «καζεηνδηθεία», πνπ θνξηώλνπλ πνηλέο ζηηο
πιάηεο 15ρξνλωλ καζεηώλ.
Φωξίο λα ιέεη θνπβέληα γηα ην αληηδξαζηηθό λνκηθό πιαίζην, πνπ πάλω ηνπ παηάεη ν
απηαξρηζκόο θαη ην νπνίν δηαηεξεί απηνύζην ε παξνύζα θπβέξλεζε (παξά ηελ
“επηθνηλωληαθή” θαηάξγεζε ηεο δηαβόεηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηνπ
Αξζέλε), ην Υπνπξγείν αλαγλωξίδεη επζύλεο γηα όια απηά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, θάλνληαο ιόγν γηα «απαξάδεθηε αληηκεηώπηζε ηωλ καζεηώλ από
ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, πνπ πξνθάιεζε ηελ εηζαγγειηθή παξέκβαζε ρωξίο
λα έρνπλ δηαπηζηωζεί θζνξέο εληόο ηνπ ζρνιείνπ». Πξνθαλώο κία ηέηνηα παξέκβαζε ζα
ήηαλ ζεκηηή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε.
Είλαη θαλεξό όηη ε πνηληθνπνίεζε ηωλ καζεηηθώλ αγώλωλ αμηνπνηείηαη θαζώο ζπκβαδίδεη
κε ηελ πνιηηηθή πνπ θέξλεη λέεο αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο, πνπ ζηεξεί από ηα ζρνιεία
εθπαηδεπηηθνύο, ππνδνκέο θαη από ηνπο καζεηέο κηα Παηδεία αληίζηνηρε ηωλ αλαγθώλ ηνπο.
Η Έλωζε Γνλέωλ Πεξηζηεξίνπ:
Καλεί όλη ηην εκπαιδεσηική κοινόηηηα ηοσ Περιζηερίοσ λα θαηαδηθάζεη απηέο ηηο
πξαθηηθέο. Να δώζεη απάληεζε απέλαληη ζηελ ηξνκνθξαηία πνπ εμαπνιύεη ε ίδηα ε
θπβέξλεζε ζε 15ρξνλα παηδηά πνπ αγωλίδνληαη γηα ηε κόξθωζε πνπ αμίδνπλ.
Καλεί ηοσς σλλόγοσς Γονέων, λα θαηαδηθάζνπλ ηελ πνηληθνπνίεζε ηωλ καζεηηθώλ
αγώλωλ, λα πάξνπλ ζέζε δίπια ζηα Παηδηά ηνπο, παιεύνληαο καδί ηνπο γηα ηελ Παηδεία ηωλ
ζύγρξνλωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ.

Απαιηούμε:
1. Να κελ πεξάζνπλ νη δηώμεηο θαη ε ηξνκνθξαηία ζε βάξνο ηωλ καζεηώλ. Με επζύλε
ηεο θπβέξλεζεο λα απαιιαγνύλ από θάζε θαηεγνξία.
2. Να θαηαξγεζεί όιν ην λνκνζεηηθό πιαίζην αλαθνξάο, πνπ επηθαιείηαη ην Υπνπξγείν,
ελάληηα ζηηο καζεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο.
3. Να ζηακαηήζεη ε ηηκωξία ηωλ αγώλωλ 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 Γονιών,
Μαθηηών και Εκπαιδεσηικών.
Τν ΔΣ

