
ΔΕΚΤΘΟ ΤΥΠΟΥ 

Σηηο 14 Φεβποςαπίος 2017, ζηο Δικαζηήπιο Ανηλίκυν Αθηνών έρεη 
πξνγξακκαηηζηεί  δίθε κε καηηγοπούμενοςρ ηέζζεπιρ μαθηηέρ Κςκείος νη 

νπνίνη, σο καζεηέο Γπκλαζίνπ, ην έηνο 2013 θέξνληαη λα ζπκκεηείραλ ζε 
θηλεηνπνηήζεηο - θαηαιήςεηο ζην 5ν Γπκλάζην Ζσγξάθνπ θαη ρσξίο λα έρεη 

δηαπηζησζεί θακία παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ απηώλ ή πξάμεηο πνπ λα 

έρνπλ θάπνηα πνηληθή ή εζηθή απαμία.  

Ωο γνλείο, ζεσξνύκε απαξάδεθηε ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ καζεηηθώλ 
δηεθδηθήζεσλ νη νπνίεο απνζθνπνύλ, α) ζηελ  βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ - ελόο  θαηεμνρήλ ρώξνπ 
αλάπηπμεο, δηακόξθσζεο θαη δηαθίλεζεο ηδεώλ, θαζώο θαη β) ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ  γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδώλ ηνπο, νη  νπνίεο ζπλερώο, ζηνρεπκέλα 
θαη κεζνδεπκέλα ππνβαζκίδνληαη, ππνλνκεύνληαο θαη λαξθνζεηώληαο ην ήδε 

αβέβαην κέιινλ ηνπο. 

Θεσξνύκε ιππεξό γηα ηνλ πνιηηηζκό καο ην γεγνλόο όηη νη καζεηέο, ζε κία 

επαίζζεηε ειηθία, θα κληθούν βιώζοςν ηην τςσική  βάζανο ηηρ 
ακποαμαηικήρ διαδικαζίαρ υρ καηηγοπούμενοι, θαη κάιηζηα - θάπνηνη εμ' 

απηώλ - ελ όςεη Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Είλαη κε αλεθηό από νπνηνλδήπνηε 
δεκνθξαηηθό πνιίηε - όζν θαη άθξσο ππνθξηηηθό θαη ζεκείν ησλ θαηξώλ - ζε κία 

ρώξα πνπ βξίζθεηαη ζε βαζηά θξίζε, ζε κηα ρώξα όπνπ θαζεκεξηλά δηαθπβεύνληαη 
αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη ζπιινγηθέο θαηαθηήζεηο εηώλ, να ζύπονηαι ζηιρ 

δικαζηικέρ αίθοςζερ μαθηηέρ, επειδή θέπονηαι να έππαξαν ηο αςηονόηηο: 
αγυνίζηηκαν! 

Είλαη πξνθαλέο πσο, ζηελ επηθείκελε δίθε, ζην πξόζσπν ησλ καζεηώλ, 
δηθάδεηαη θάζε ειεύζεξν πλεύκα πνπ είλαη αξλεηήο ηεο άερεο ζθέςεο θαη ηεο 

αζθαινύο αδξάλεηαο θαη αληηζέησο είλαη ππέξκαρνο  ηεο εθθσθαληηθήο ζθέςεο 
θαη ηεο "αλαζθαινύο" δηεθδίθεζεο. 

Ιαλούμε  όλα ηα όπγανα ηος Γονεφκού Ιινήμαηορ, ηοςρ Σςλλόγοςρ 
Εκπαιδεςηικών, ηοςρ Σςλλόγοςρ Γονέυν και Ιηδεμόνυν, ηο Δήμο 
Ζυγπάθος και θοπείρ όληρ ηηρ σώπαρ, να ζςμπαπαζηαθούν με 

ανακοινώζειρ αλλά και  με ηη θςζική παποςζία ηοςρ καηά ηην ημέπα ηηρ 

δίκηρ, ζηα ηέζζεπα παιδιά μαρ. 

Απαιηούμε ηην οπιζηική καηάπγηζη ηυν πποζβληηικών για ηην κοινυνία 
μαρ, «μαθηηοδικείυν». 

Ιαλούμε ηην πολιηεία να ζηαμαηήζει άμεζα ηην κάθε είδοςρ δίυξη 
μαθηηών, για ηην ζςνδικαλιζηική ηοςρ δπάζη.   

Η  Ένυζη Σςλλόγυν Γονέυν & Ιηδεμόνυν ηος Δ. Ζυγπάθος, ζηέκεηαι 
ζηο πλεςπό ηυν μαθηηών και ηυν οικογενειών ηοςρ.  
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