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ΟΥΙ ΣΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 
Η ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ 

 
Η Ένωζη ςλλόγων Γονέων Πεπάμαηορ ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΙ ηην 

απαπάδεκηη απόθαζη ηος Δικαζηηπίος Ανηλίκων, πος καηαδίκαζε ηπειρ 
μαθηηέρ ηος 1ος Γςμναζίος Ρεθύμνος, επειδή ππωηοζηάηηζαν ζε 
κινηηοποιήζειρ ηος ζσολείος ηοςρ. 
Η παξαπνκπή ζε δίθε έγηλε κεηά από θαηαγγειία ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 
κε ην δηθαζηήξην λα απνθαζίδεη ηελ επηβνιή πνηλήο θνηλωληθήο εξγαζίαο 80 
ωξώλ ωο αλακνξθωηηθό κέηξν. Σαπηόρξνλα θαηεγνξεζήθαλ θαη νη γνλείο ηωλ 
παηδηώλ γηα παξακέιεζε επνπηείαο αλειίθνπ. 

 
Από ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία κέρξη θαη ζήκεξα νη δίθαηνη αγώλεο ηωλ 

καζεηώλ βξέζεθαλ ζην ζηόραζηξν ηωλ θπβεξλήζεωλ. Απηή ε απαξάδεθηε 
πξαθηηθή ζπλερίδεηαη θαη επί θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ –ΑΝΕΛ, απνδεηθλύνληαο όηη 
ε θαηάξγεζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, έκεηλε θελό γξάκκα, 
αθνύ ζηελ πξάμε ζηήλνληαη λέα «καζεηνδηθεία». 

 
Είλαη μεθάζαξν πωο ν νξγαλωκέλνο αγώλαο γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν 

είλαη απηό πνπ ελνριεί. Οη καζεηέο δηώθνληαη γηα λα ηξνκνθξαηεζνύλ, λα κελ 
παιεύνπλ, γηα λα ζθύβνπλ ην θεθάιη απνγνεηεπκέλνη θαη θνβηζκέλνη κπξνζηά 
ζηελ αδηθία, λα είλαη ππάθνπνη θαη εύθνια ρεηξαγωγήζηκνη. Η θπβέξλεζε έρεη 
ηεξάζηηα επζύλε γηα ηελ έληαζε ηεο θαηαζηνιήο θαη ηνπ απηαξρηζκνύ. 

 
Οη καζεηέο είλαη λένη κε όλεηξα θαη παιεύνπλ γηα απηά. Παιεύνπλ γηα έλα 

ζρνιείν πνπ ζα κνξθώλεη θαη δελ ζα εμνληώλεη. Ωο γνλείο έρνπκε ηελ 
ππνρξέωζε λα ζηεθόκαζηε δίπια ζηα παηδηά καο θαη ζηηο ζπιινγηθέο 
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ, λα αγωληδόκαζηε καδί ηνπο γηα έλα θαιύηεξν 
κέιινλ, γηα κηα θαιύηεξε θνηλωλία. 

 
Καινύκε όινπο ηνπο γνλείο κέζα από ηνπο πιιόγνπο γνλέωλ λα 

θαηαδηθάζνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο, λα θαηαδηθάζνπλ ηελ πνηληθνπνίεζε ηωλ 
καζεηηθώλ αγώλωλ θαη λα δώζνπλ απάληεζε ζηελ ηξνκνθξαηία πνπ 
εμαπνιύεηαη ζε 15ρξνλα παηδηά πνπ αγωλίδνληαη γηα ηελ κόξθωζε πνπ 
αμίδνπλ. 
 

Απαιηούμε: 

 Να ζηαμαηήζει ΣΩΡΑ κάθε δίωξη μαθηηών και γονιών. 

  Να παπθεί πίζω η απαπάδεκηη απόθαζη επιβολήρ ποινήρ 
αναμοπθωηικών μέηπων. 

 Να καηαπγηθεί όλο ηο νομοθεηικό πλαίζιο ενάνηια ζηιρ μαθηηικέρ 
κινηηοποιήζειρ. 
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