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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή του στις µεθοδεύσεις σε βάρος 
µαθητών της Ξάνθης, που προέρχονται από τις εισαγγελικές αρχές της πόλης. 
Συγκεκριµένα, τις τελευταίες µέρες  διενεργείται, σε βάρος µαθητών της Ξάνθης 
προκαταρκτική εξέταση, µε το ερώτηµα της απαγγελίας κατηγοριών για τις 
καταλήψεις των σχολείων.  
 Οι µαθητές ουσιαστικά αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο απαγγελίας 
κατηγοριών, επειδή συµµετείχαν στις µαθητικές και ευρύτερα εκπαιδευτικές 
κινητοποιήσεις τον Οκτώβρη του 2006. 
 Η προκαταρκτική εξέταση πραγµατοποιείται κατ’ εφαρµογή της αυταρχικής 
και αντισυνταγµατικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που τέθηκε σε εφαρµογή 
το ∆εκέµβρη του 1999 µε στόχο τις µαθητικές κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου. 
Η σηµερινή Κυβέρνηση διατηρεί αυτή τη ρύθµιση παρά τις δεσµεύσεις της για την 
κατάργησή της.  
 Ως ΟΛΜΕ τονίζουµε ότι για τον κλάδο µας – σύµφωνα άλλωστε και µε τις 
βασικές αρχές του κινήµατός µας - τόσο ο σεβασµός της αυτονοµίας του µαθητικού 
κινήµατος όσο και η αλληλεγγύη µας είναι ζητήµατα δεδοµένα και αυτονόητα. Οι 
αγωνιζόµενοι µαθητές µας έχουν – παρά την ηλικία τους – την κρίση και την 
ωριµότητα της σκέψης να διαµορφώνουν οι ίδιοι τόσο το περιεχόµενο και τον 
προσανατολισµό των κινητοποιήσεών τους, όσο και την αξιοποίηση των πρόσφορων 
µορφών και µέσων. 

Το αυταρχικό µήνυµα από την πρακτική του εισαγγελέα της Ξάνθης είναι 
προφανές: Η συλλογική αγωνιστική δράση, που αµφισβητεί και διεκδικεί 
αποφασιστικά, διώκεται και τιµωρείται. Μάλιστα, κατά προτεραιότητα διώκονται 
όσοι αναλαµβάνουν θέσεις συλλογικής ευθύνης, όπως είναι τα µέλη των  15µελών 
µαθητικών συµβουλίων. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία του, γιατί τέτοια 
κρούσµατα αυταρχισµού επιβαρύνουν ακόµη πιο πολύ το κλίµα αµφισβήτησης και 
περιορισµού των δηµοκρατικών δικαιωµάτων. 
 Πιστεύει, τέλος, µαζί µε ολόκληρο το εκπαιδευτικό κίνηµα, πως τα 
προβλήµατα που ανακύπτουν στους  εκπαιδευτικούς  χώρους και, πολύ περισσότερο, 
οι συλλογικές αγωνιστικές διεκδικήσεις των νέων παιδιών δεν µπορεί να 
αντιµετωπίζονται µε τον αυταρχισµό και τη βία. Οι χώροι της εκπαίδευσης πρέπει –
πρωτίστως αυτοί- να είναι  χώροι ελευθερίας και ουσιαστικού δηµοκρατικού 
διαλόγου. 
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ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ! 
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