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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέντε 14χρονοι μαθητές οδηγούνται στο Μονομελές δικαστήριο ανηλίκων για να δικαστούν για τις
κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβρη του 2015 στο 1ο Γυμνάσιο Μαλακοπής, στη 
Θεσσαλονίκη. Η δίκη των μαθητών θα γίνει στις 27 Οκτώβρη, παρά την κατάργηση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι μαθητές διώκονται με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του '99 και άρθρα του 
Ποινικού Κώδικα γιατί από τις 3 εως τις 5 Νοέμβρη του 2015, «κατόπιν συναπόφασης στα πλαίσια 
κατάληψης διέκοψαν από κοινού τη λειτουργία του 1ου Γυμνασίου Μαλακοπής και παρέμειναν 
στους χώρους λειτουργίας αυτού».

Τότε, η διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Μαλακοπής στο πλαίσιο της κατεύθυνσης που είχε δοθεί 
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία καλούνταν διευθυντές των 
σχολείων, εκπαιδευτικοί και Σύλλογοι Γονέων να αναλάβουν οι ίδιοι την καταστολή των 
κινητοποιήσεων, κατέθεσε μήνυση και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Μαλακοπής μαζί με τους γονείς τους υποχρεώθηκαν να 
περάσουν την πόρτα των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης για να «δώσουν εξηγήσεις» στο πλαίσιο της 
προανακριτικής εξέτασης που διατάχθηκε.

Τώρα η συνέχεια της επιχείρησης ποινικοποίησης και τρομοκράτησης, των μαθητών που πάλεψαν 
και διεκδίκησαν ένα καλύτερο σχολείο, δίνεται στις αίθουσες των δικαστηρίων ανηλίκων.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης ζητά να 
σταματήσει κάθε ποινική δίωξη μαθητών και γονιών.

Τέτοιου είδους ενέργειες μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Ως γονείς έχουμε την υποχρέωση να 
συνεργαζόμαστε με τα παιδιά μας να σεβόμαστε τις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα 
από τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανά τους. Ως γονείς έχουμε την απαίτηση να κάνουν το ίδιο και 
οι εκπαιδευτικοί για να διαμορφώσουμε πάνω από όλα ελεύθερους αυριανούς πολίτες που δεν θα 
φοβούνται να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους γονείς και τους μαθητές που διώκονται και δηλώνουμε 
ότι θα βρεθούμε στο πλευρό τους.

 Ζητάμε να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη μαθητών και γονιών 

 Να αποσυρθούν οι κατηγορίες και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο

 Δηλώνουμε την έντονη αντίθεσή μας στην ανάμειξη της εισαγγελίας, των δικαστών και της
αστυνομίας στη σχολική ζωή και δράση

 Απαιτούμε τον πλήρη σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις των δημοκρατικά εκλεγμένων
οργάνων των μαθητικών κοινοτήτων.
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