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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

 Αναφορικά µε τις εκτεταµένες καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα του 
Παγκρατίου το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, υπογραµµίζει τα παρακάτω: 
 

1. Οι ανυπολόγιστες ζηµιές στο σχολικό χώρο, οι καταστροφές των εργαστηρίων 
και της βιβλιοθήκης, οι κλοπές και ο βανδαλισµός σε βάρος του δηµόσιου 
σχολείου, εντέλει ενάντια στη δηµόσια περιουσία, πρέπει να καταδικαστούν 
απερίφραστα και µε απόλυτο τρόπο από το σύνολο της κοινωνίας µας. Ακόµα 
και αν κάποιος εντοπίσει ή εφεύρει δεκάδες αιτίες της κοινωνικής 
επιθετικότητας, δεν µπορεί να δικαιολογήσει τη συστηµατική, επαγγελµατική 
και εν ψυχρώ σχεδιασµένη και ολοσχερή καταστροφή σχολικών εργαστηρίων 
και βιβλιοθηκών.  

2. Όταν στο χώρο του σχολικού συγκροτήµατος βρίσκονται «γυαλιά 
ηλεκτροσυγκολλητών» και πακεταρισµένοι για πώληση Η/Υ, τότε οι δράστες 
δεν µπορεί να αναζητούνται στη δίκαια εξεγερµένη νεολαία, αλλά στο πεδίο 
των παραβατών του ποινικού δικαίου.  

3. Οι καταστροφές στο σχολικό συγκρότηµα Παγκρατίου χρησιµοποιούνται από 
ορισµένους για να στιγµατιστούν συνολικά οι µαθητικές κινητοποιήσεις, να 
αµαυρωθούν τα εφηβικά σκιρτήµατα και να σπιλωθεί η εκπαιδευτική 
κοινότητα (στο σύνολό της). Είναι γεγονός, όµως ότι  το συγκρότηµα τελούσε 
από τις 15 Νοεµβρίου υπό καθεστώς «κατοχής» από πρόσωπα που δεν είχαν 
καµία σχέση µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις.  
Οι τελευταίες πρέπει να διακρίνονται από την εσωτερική τους δηµοκρατία, τη 

µαθητική συµµετοχή, τον εφηβικό παλµό και το δίκαιο των αιτηµάτων. Όποιος, 
όµως, χρησιµοποιεί προσχηµατικά τους αγώνες της νεολαίας για να καταστρέψει 
ένα σχολείο, στρώνει το δρόµο για να ανοίξει µια φυλακή.  
4. Η λεηλασία του σχολικού συγκροτήµατος του Παγκρατίου υπήρξε 

αποτέλεσµα πολλών παραγόντων, µεταξύ των οποίων µπορεί κανείς να 
διακρίνει την επιπολαιότητα, την κερδοσκοπική διάθεση, ακόµη και την 
προβοκάτσια.  

5. Ανάµεσα στην καταστολή, που προβάλλεται άκοπα και εύκολα, και στη 
συνειδητή και ένοχη αποσιώπηση, το εκπαιδευτικό κίνηµα οφείλει να 
προβάλει στην κοινωνία µια προσέγγιση που θα υπερασπίζεται 
αποτελεσµατικά µια θέση η οποία: 
• λειτουργεί κυρίως ως πρόληψη και όχι ως καταστολή, 
• υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη των µαθητών και όχι την 

περιθωριοποίησή τους,   
• αναδεικνύει τις συλλογικές αξίες της δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, της 

αγωνιστικότητας και όχι την τυφλή βία και τον ανταγωνισµό 



• επιµένει στον παιδαγωγικό ρόλο του δηµόσιου σχολείου 
• υποστηρίζει τη συλλογική, κοινωνική περιουσία ενάντια στους κάθε λογής 

νοµείς και δολιοφθορείς της. 
6. Οι εκπαιδευτικοί µέσα σε αντίξοες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, 

προσπαθούν να επιτελέσουν τιτάνιο έργο. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουν όλοι 
πως ο εκπαιδευτικός σπούδασε να διδάσκει και να µορφώνει.  
Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είναι, ταυτόχρονα, ψυχολόγος, κοινωνικός 
λειτουργός, φύλακας σχολείου, όργανο «δηµόσιας τάξης και ασφάλειας» και 
παιδονόµος, όπως θέλουν ορισµένοι, και βεβαίως γραµµατέας, 
αρχειοφύλακας, µεταφορέας χρηµάτων και «φορέας» αναρίθµητων άλλων 
επαγγελµάτων!   

       7. Καλούµε τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας, µε σεβασµό στους µαθητές  
 και την εργασία µας, να καταγράψουµε και να περιγράψουµε µε επιστηµονική  
 ακρίβεια, σαφήνεια και παιδαγωγική πληρότητα το σύνολο των  
 προβληµάτων κάθε σχολικής µονάδας, κάθε περιοχής, κάθε δήµου,  
 νοµαρχίας.  

Η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ πρέπει να «βοµβαρδιστούν» από τις «ιδέες του 
καλού». Ενάντια στην κρατική και κυβερνητική αναλγησία να επιµείνουµε εκ 
– παιδευτικά και παιδαγωγικά.   

       
 Αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα επισκεφθεί τους εκπαιδευτικούς και 
το κατεστραµµένο σχολείο και θα παρέµβει ουσιαστικά για την άµεση αποκατάσταση 
της οµαλής λειτουργίας του.   
 
 
 
 
 

 


