
 

 

 

 

 

 

Αθήνα 2 Νοέμβρη 2015 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΟΥΣ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

 Η εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με κατεπείγον έγγραφό της προς τις διευθύνσεις 

εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους μαθητές, αλλά και τους γονείς τους, 

απειλώντας τους με άσκηση ποινικών διώξεων. Η εισαγγελέας ζητά από διευθυντές και καθηγητές 

σχολείων που βρίσκονται υπό κατάληψη, να «ενημερώσουν» τους μαθητές ότι «η συμπεριφορά 

τους αυτή (κατάληψη σχολικών συγκροτημάτων και διακοπή λειτουργίας των σχολείων), συνιστά 

αξιόποινη πράξη, η οποία διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 

5 έτη».                                                               

Παράλληλα, η εισαγγελέας σπεύδει να «προειδοποιήσει» και τους γονείς ότι «σε περίπτωση που 

παραλείπουν να αποτρέψουν τα ανήλικα τέκνα τους - μαθητές, από τη διάπραξη του παραπάνω 

αδικήματος, τελούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενη αξιόποινη πράξη της παραμέλησης της εποπτείας 

ανηλίκων». 

Όλα αυτά, την στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά 2 μήνες μετά το άνοιγμα των 

σχολείων, τι στιγμή που τα περισσότερα ειδικά σχολεία στην ουσία δεν λειτουργούν, τη στιγμή που 

χιλιάδες παιδιά λιποθυμούν από την πείνα στα δημόσια σχολεία, τη στιγμή που οι γονείς καλούνται 

να βάλουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν ανάγκες του σχολείου, τη στιγμή 

που τα παιδιά μας στεγάζονται σε ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια, τη στιγμή που η νέα γενιά 

βιώνει ένα τραγικό παρών και βλέπει να της προετοιμάζουν ένα χειρότερο πιο σκοτεινό μέλλον. 

Η κυβέρνηση και οι εισαγγελείς θα έπρεπε να γνωρίζουν πως αυτές είναι οι αιτίες που οδηγούν 

τους μαθητές στους δρόμους του αγώνα και της διεκδίκησης, οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα να 

έχουν άποψη για το σχολείο που καθημερινά βιώνουν, και να διεκδικούν ένα καλύτερο, που θα 

δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητα και πραγματικά εφόδια για τη ζωή τους. 

Σήμερα οι χιλιάδες μαθητές που βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα, έδωσαν ένα μάθημα σε 

όλους αυτούς που με απειλές, εισαγγελείς, αστυνομία, τρομοκρατία, κουκουλοφόρους, 

προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Έδωσαν εξετάσεις στο μάθημα του οργανωμένου αγώνα και 

το πέρασαν με επιτυχία. Πήραν την υπόθεση του σχολείου και της ζωής τους στα χέρια τους. 

Εμείς σαν γονείς είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας και για το δρόμο που επέλεξαν, θεωρούμε 

πως ελάχιστη υποχρέωση μας είναι να   βρισκόμαστε δίπλα τους σεβόμενοι τις συλλογικές τους 

αποφάσεις αν θέλουμε να ωριμάσουν τα παιδιά μας, να μάθουν να διεκδικούν και να συν-

διαμορφώνουν την κοινωνία στην οποία θέλουν να ζήσουν.  

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΙΝΑΜΕ 

ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ 

Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να απειλούν και να τρομοκρατούν τα θύματα αυτής της βάρβαρης 

πολιτικής,  για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται πως η δικαιοσύνη είναι τυφλή όταν τσακίζονται 

δικαιώματα και η μόρφωση γίνεται εμπόρευμα, βλέπει όμως πολύ καλά όταν οργανωνόμαστε και 

αντιδρούμε συλλογικά ενάντια σε αυτούς που μας έχουν οδηγήσει στη φτώχια και την εξαθλίωση.  

Η ΑΣΓΜΕ απαιτεί από  την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα την ΠΝΠ που ποινικοποιεί κάθε 

αγώνα μέσα στο σχολείο. Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις καταδίκης τέτοιων φαινομένων όπως μας 

είπε ο υπουργός σε πρόσφατη συνάντηση, η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι , 

απαιτούμε τώρα να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν οι διώξεις αγωνιζόμενων 

μαθητών, γονιών εκπαιδευτικών.  

 

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
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