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∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
To ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία του για την άδικη - 

συλλήβδην καταδίκη 6 νέων σε φυλάκιση 16 µηνών µε τριετή αναστολή καθώς και την 
επιβολή «ποινικής αναµόρφωσης µέχρι την ενηλικίωσή του» σε µαθητή του 7ου Λυκείου 
Θεσσαλονίκης, µε την κατηγορία ότι συµµετείχαν σε επεισόδια στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, µετά τη συγκέντρωση-πορεία για την 33η επέτειο  του Πολυτεχνείου.  

Η καταδίκη στηρίχτηκε ουσιαστικά στην κατάθεση ενός από τους  πέντε 
«κουκουλοφόρους» αστυνοµικούς που, όπως δήλωσαν, συνέλαβαν «κατόπιν εντολής των 
ανωτέρων τους», τους έξι από τους εφτά νέους, καθώς βάδιζαν αµέριµνοι στο 
πλακόστρωτο της οδού Αγγελάκη και ενώ είχαν αποχωρήσει οι τέσσερις από αυτούς από 
εκδήλωση της πρυτανείας του ΑΠΘ για την επέτειο του Πολυτεχνείου - πολύ ώρα  µετά τα 
µικροεπεισόδια  στο χώρο της παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής. 

Αντίθετα, το δικαστήριο αγνόησε τις καταθέσεις αυτοπτών µαρτύρων, όπως του 
προέδρου των πανεπιστηµιακών Γιάννη Μυλόπουλου και ενός Κύπριου σπουδαστή, αλλά 
και των καθηγητών του 7ου Λυκείου Θεσσαλονίκης - µαρτύρων υπεράσπισης των δύο 
δικαζόµενων µαθητών τους. Αγνόησε επίσης τα ψηφίσµατα διαµαρτυρίας των ΕΛΜΕ 
Θεσσαλονίκης της Οµοσπονδίας Γονέων-Κηδεµόνων Ν. Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε 
είδους αποδεικτικό υλικό που ανέτρεπε το κατηγορητήριο και τους ισχυρισµούς των 
αστυνοµικών, αφού, κατά την άποψη της προέδρου του δικαστηρίου και του εισαγγελέα, 
«οι αστυνοµικοί δεν είναι τρελοί, δεν είναι ηλίθιοι για να συλλαµβάνουν αθώους». Κι όλα 
αυτά τη στιγµή που το πανελλήνιο έγινε µάρτυς της βάναυσης, µέχρι αίµατος, 
κακοποίησης του Κύπριου σπουδαστή Αυγουστίνου ∆ηµητρίου, για την οποία έχει 
ασκηθεί πειθαρχική και ποινική δίωξη εναντίον των αστυνοµικών που την διέπραξαν και 
των επικεφαλής τους που παρακολουθούσαν απαθώς!  

Είναι µήπως συµπτωµατικό ότι το ίδιο βράδυ της 17ης Νοέµβρη συνελήφθησαν και 
παραπέµπονται να δικαστούν τον ερχόµενο Γενάρη µε παρόµοιες σχεδόν κατηγορίες δύο 
ανήλικοι µαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης, που είχαν την ατυχία και αυτοί να «βρεθούν 
σε λάθος τόπο, λάθος ώρα», δηλ. κοντά στο πολιορκηµένο ΑΠΘ από ένστολους ή 
«κουκουλοφόρους» φύλακες-αγγέλους; Είναι µήπως συµπτωµατικό ότι αυτό που συνδέει 
τους περισσότερους   νέους που καταδικάστηκαν όσο και τους δύο υπόδικους είναι ότι 
συµµετείχαν στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, αντί «να κάτσουν φρόνιµα για να µην 
πάθουν ό,τι έπαθε ο Κύπριος», σύµφωνα µε τις «πατρικές» νουθεσίες των ανακριτών της 
Γ.Α.∆. Θεσσαλονίκης; Ή µήπως η αστυνοµική αυθαιρεσία σ’ αυτή την πόλη έχει  περάσει 
από τη «λελογισµένη βία» στην προληπτική καταστολή των κοινωνικών αντιστάσεων – 
διεκδικήσεων, µε υποψήφιο θύµα κάθε «φιλήσυχο» πολίτη;  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας να επιδείξουν 
«µηδενική ανοχή» απέναντι σ’ όσους νοµιµοποιούν, ανέχονται ή εκχωρούν στους 
µηχανισµούς καταστολής το δικαίωµα να αποφασίζουν για τα δηµοκρατικά δικαιώµατα 
και τις ελευθερίες των πολιτών.  

Καλούµε τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου Αττικής να 
πάρουν ενεργητικά και µαχητικά µέρος στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο την 
Παρασκευή, 8/12/06, στις 12.30 στα Προπύλαια. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί 
έµπρακτη απάντηση στην πολιτική αυταρχισµού και ποινικοποίησης των αγώνων 
ανανδεικνύοντας επιπλέον και το ζήτηµα της υπεράσπισης των δηµοκρατικών 
δικαιωµάτων και ελευθεριών.   

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


