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Κεξαηζίλη 14-10-2014 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ο "Νόμορ και η Σάξη" ζηην ππάξη..... 

 Καη κάιηζηα πάλσ ζηα θεθάιηα 10ρξνλσλ καζεηώλ ηνπ Δεκνηηθνύ.  

 Σήκεξα ην πξσί νη κηθξνί καζεηέο ηνπ 8νπ Δ.Σ. Κεξαηζηλίνπ, πεγαίλνληαο ζην 

ζρνιείν ηνπο, αληίθξηζαλ έλα απίζηεπηα απνθξνπζηηθό ζέακα: Έλα πεξηπνιηθό ηεο 

Αζηπλνκίαο έμσ από ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, αζηπλνκηθνύο κε αιεμίζθαηξα γηιέθα 

θαη όπια ζηα ρέξηα θαη έλαλ "γνληό" ζπκκαζεηή ηνπο λα ηνπο δίλεη εληνιέο!!!!. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο "γνληόο", γλσζηόο ζην ζρνιείν θαη ζηελ γεηηνληά γηα ηα ξαηζηζηηθά θαη 

"ρξπζαπγίηηθα" αηζζήκαηά ηνπ, είρε θαιέζεη ηελ αζηπλνκία γηα λα ζπιιάβεη 10ρξνλν 

καζεηή, πνπ ηελ πξνεγνύκελε κέξα είρε καιώζεη κε ηνλ γην ηνπ κέζα ζην ζρνιείν. Ο 

ρξπζαπγίηεο "γνληόο" κπξνζηά ζην πεξηπνιηθό θαινύζε ηνλ γην ηνπ λα αλαγλσξίζεη 

κέζα από ηα δηεξρόκελα παηδηά, ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ κε ηνλ νπνίν είρε καιώζεη ηελ 

πξνεγνύκελε κέξα!!!!!! 

Όρη. Δελ είλαη ζηηγκηόηππν από ηελ πεξίνδν ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο, όηαλ νη 

δνζίινγνη, πξόγνλνη ησλ ζεκεξηλώλ θαζηζηνεηδώλ ηεο Χξπζήο Απγήο, κε ηελ 

ζπλνδεία ησλ λαδί,  αλαγλώξηδαλ αγσληζηέο  ηεο Αληίζηαζεο γηα λα ηνπο ζηείινπλ ζην 

απόζπαζκα. Είλαη γεγνλόο ηεο ζεκεξηλήο κέξαο, κάξηπξεο ηνπ νπνίνπ έγηλαλ δεθάδεο 

καζεηέο θαη  γνλείο ηνπ 8νπ Δ.Σ.  

Η ζπλέρεηα δόζεθε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα Κεξαηζηλίνπ, όπνπ ν ρξπζαπγίηεο 

ππέβαιιε κελύζεηο, άγλσζην κέρξη ζηηγκήο ελαληίνλ πνηνύ. Ίζσο θαη θαηά ηνπ 

10ρξνλνπ καζεηή, ελώ ζην ηκήκα ζύξζεθε θαη ε δ/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ κέρξη αξγά ην 

κεζεκέξη. 

Σπλάδειθνη, ην ζεκεξηλό γεγνλόο δελ είλαη ην κνλαδηθό. Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα 

έρνπλ παξνπζηαζηεί αλάινγα θξνύζκαηα-ίζσο όρη ηόζν αθξαία- θαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιείν αιιά θαη ζε άιια ζρνιεία ηνπ Δήκνπ καο, από θαζηζηνεηδή πνπ εκθαλίδνληαη   
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κε ηνλ καλδύα ηνπ "γνληνύ" ή ηνπ "καζεηή" θαη ρύλνπλ ην θαζηζηηθό ηνπο 

δειεηήξην. Φαίλεηαη πσο ππάξρεη νξγαλσκέλν ζρέδην ηξνκνθξάηεζεο καζεηώλ, 

γνληώλ, εθπαηδεπηηθώλ, έλα ζρέδην επηβνιήο ηνπ "λόκνπ θαη ηεο ηάμεο", πνπ άιισζηε 

δελ είλαη θαηλνύξγην, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο αζηπλνκίαο αιιά θαη ησλ θαζηζηώλ 

ηεο Χξπζήο Απγήο, πνπ ν ξόινο ηνπο δελ είλαη άιινο από ην ρηύπεκα ηνπ ιατθνύ 

θηλήκαηνο. 

Καινύκε ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ, ηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ, ηνπο καζεηέο 

λα κελ θνβεζνύλ, λα κελ ζθύςνπλ ην θεθάιη. Καινύκε όινπο ηνπο γνλείο λα ζηαζνύλ 

ζην πιάη ηνπ κηθξνύ καζεηή θαη ηεο κεηέξαο ηνπ, λα ζηαζνύκε πιάη ζηα παηδηά καο. 

Να απνκνλώζνπκε ηνπο θαζίζηεο, λα κελ δερζνύκε θαλέλα "ρξπζαπγίηε" ζηα 

ςεθνδέιηηα ησλ εθινγώλ ησλ ζπιιόγσλ καο, λα ηνπο πεηάμνπκε έμσ από ηα ζρνιεία 

θαη ηηο γεηηνληέο καο. 
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