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      ΨΗΦΙΣΜΑ 
   

Η ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένα  επισημάνει ότι ενώ οι μαθητές μας 
βρίσκονται  αντιμέτωποι με τα άλυτα και χρονίζοντα προβλήματα της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και της σχολικής καθημερινότητας και κινητοποιούνται, 
αντιδρώντας στις απαράδεκτες και ταξικές συνθήκες μόρφωσης και εκπαίδευσής 
τους, αντιμετωπίζουν μια συντονισμένη επίθεση αυταρχισμού από διάφορες 
κατευθύνσεις, με στόχο  την καταστολή των κινητοποιήσεών τους.  

Σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και η παραπομπή σε δίκη 
των τριών μαθητών μας στα Γιάννενα [25/9], κατηγορούμενοι για την κατάληψη 
του σχολείου τους. Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στην ποινικοποίηση 
των μαθητών αγώνων και κινητοποιήσεων και ζητάμε την απαλλαγή των 
μαθητών από κάθε κατηγορία.  

 Θεωρούμε ότι οι μαθητικές καταλήψεις είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα και 
αντίδραση στη χρόνια κρίση που μαστίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και στο ζοφερό 
μέλλον που επιφυλάσσουν στη νέα γενιά  η χρεοκοπημένη «κοινωνία της αγοράς» και 
οι πολιτικές που την υπηρετούν.  

Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε ότι δεν είδαμε όσους σέρνουν ανήλικους 
μαθητές στα δικαστήρια να «αγανακτούν» ή να ασκούν διώξεις για «παράβαση 
καθήκοντος» εναντίον όσων ευθύνονται για το οξύτατο πρόβλημα της σχολικής 
στέγης, για τις ελλείψεις προσωπικού, βιβλίων, αιθουσών διδασκαλίας  και πόρων. 
Εναντίον εκείνων, δηλαδή, που αρνούνται να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες 
εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

Ζητούμε να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 1999 
που επιτρέπει στις εισαγγελικές αρχές να ασκούν αυτεπάγγελτα  ποινική δίωξη 
σε περιπτώσεις μαθητικών καταλήψεων. Καταδικάζουμε απερίφραστα 
οποιαδήποτε αστυνομική παρέμβαση στο χώρο του σχολείου. Είναι ανεπίτρεπτο να 
σύρονται στα αστυνομικά τμήματα και στα δικαστήρια ανήλικοι μαθητές και 
μαθήτριες.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να παραστεί με μέλος του σαν μάρτυρας 
υπεράσπισης των μαθητών στη δίκη τους στις 25/9.  
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