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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ 11ΧΡΟΝΟΤ ΜΑΡΙΟΤ ΣΟ ΜΕΝΙΔΙ
Το Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ Γονζων και Κθδεμόνων Αττικισ, εκφράηει τα κερμά του ςυλλυπθτιρια
ςτθν οικογζνεια του 11χρονου Μάριου, που βρικε αδόκθτο κάνατο μζςα ςτο ςχολείο του, ςτο
Μενίδι.
Ο κάνατοσ αυτόσ, φζρνει ςτο προςκινιο τθν εγκλθματικότθτα και παραβατικότθτα που
αναπτφςςεται, ιδίωσ ςε περιοχζσ που μαςτίηονται περιςςότερο από τθν οικονομικι κρίςθ που
βιϊνει όλθ θ κοινωνία μασ .Σχετίηεται με κυκλϊματα, διακίνθςθσ ουςιϊν, όπλων και πορνείασ
αλλά και με τθν παντελι απουςία δωρεάν δθμόςιωνακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν
δραςτθριοτιτων για τα παιδιά μασ και με τθν ζλλειψθ κρατικισ υποςτιριξθσ ςτισ υπάρχουςεσ
δομζσ απεξάρτθςθσ ουςιοεξαρτθμζνων.
Σε αυτό το ηοφερό περιβάλλον εγκατάλειψθσαναπτφςςονται ςυμφζροντα με ςκοπό το κζρδοσ
και εμπλζκονται τόςο επιχειρθματίεσ όςο και φαςιςτικζσ δυνάμεισ που με το πρόςχθμα τθσ
«προςταςίασ» προςπακοφν να εδραιϊςουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν εγκλθματικότθταμε τθν
ανοχι τθσ Τοπικισ Διοίκθςθσ.
Τα ςχολεία μασ και οι γειτονιζσ μασ, δεν μπορεί και δεν πρζπει να αποτελοφν χϊρο ανάπτυξθσ
εγκλθματικϊν δράςεων. Απαιτείται γενναία επιχοριγθςθ από τθν κυβζρνθςθ για να παρκοφν
μζτρα φφλαξθσ των προαφλιων χϊρων και επιτιρθςθσ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ, τόςο κατά τισ
ϊρεσ λειτουργίασ τουσ όςο και μετά από αυτζσ.
Ζθτάμε από τθν κυβζρνθςθ:





Πρόςλθψθ μόνιμου και εξειδικευμζνου προςωπικοφ φφλαξθσ, κακϋ όλθ τθν
διάρκεια τθσ θμζρασ, με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (φωτιςμόσ, κλειδαριζσ,
κουδοφνια, επιςκευζσ όπου είναι απαραίτθτο).
Στιριξθ των υπαρχουςϊν δομϊν (ΚΕΘΕΑ, ΕΣΥΝ) με ζκτακτθ χρθματοδότθςθ.
Κονδφλι για τθν δθμιουργία δομϊν εραςιτεχνικοφ ακλθτιςμοφ μζςω των Διμων για
όλεσ τισ μακθτικζσ βακμίδεσ.

H τοπικι αυτοδιοίκθςθ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, να αναλάβει τισ ευκφνεσ που τθσ
αναλογοφν, διεκδικϊντασ παράλλθλα τα απαιτοφμενα κονδφλια από τθν κεντρικι κυβζρνθςθ
με τθ ςτελζχωςθ δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ.
Καλοφμε τουσ γονείσ να ςυςπειρωκοφν γφρω από τουσ Συλλόγουσ Γονζων ςε κάκε ςχολείο, να
ςυςπειρωκοφν γφρω από τισ Ενϊςεισ τουσ και να δϊςουν μαηί τθν μάχθ με τα ςυνδικάτα και τα
εργατικά ςωματεία και να διεκδικιςουν μαηικά τα παραπάνω αιτιματα.
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