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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

          Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αντίθεσή του στις μεθοδεύσεις σε βάρος των 
μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 18ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, που 
προέρχονται από τις εισαγγελικές αρχές της πόλης. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες 
μέρες διενεργείται, σε βάρος τους προκαταρκτική εξέταση, με το ερώτημα της 
απαγγελίας κατηγοριών για συναυτουργία και ηθική αυτουργία επειδή οι μαθητές 
του σχολείου συμμετείχαν στις μαθητικές και ευρύτερες εκπαιδευτικές 
κινητοποιήσεις τον Οκτώβριο του 2011.  
           Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στις συνεχιζόμενες διώξεις μαθητών και 
γονέων. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολιτική πράξη εκ μέρους της εξουσίας, 
που στοχεύει να τρομοκρατήσει, να φοβίσει και να κάμψει το φρόνημα όσων 
αντιδρούν και αντιστέκονται στις βάρβαρες πολιτικές, της Κυβέρνησης και της 
τρόικας (ΔΝΤ – ΕΕ – Ευρωπαϊκή Κεντρ. Τράπεζα). 
           Καταγγέλλουμε την εκ νέου ενεργοποίηση της Πράξης Νομοθετικού , η οποία 
εισήγαγε το «μαθητικό ιδιώνυμο» ποινικοποιώντας ευθέως τις μαθητικές 
καταλήψεις, και θεωρούμε ότι δεν έχει καμία θέση στην έννομη τάξη μιας πολιτείας 
που σέβεται τα δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα 
έκφρασης και διαμαρτυρίας των πολιτών της. 

          Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία του, γιατί τέτοια κρούσματα 
αυταρχισμού επιβαρύνουν ακόμη πιο πολύ το κλίμα αμφισβήτησης και 
περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

          Πιστεύουμε, 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. 

Απαιτούμε: 

• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 18ου ΓΕΛ 

• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙ 
ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Ν. 2811/2000) 

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! 

mailto:olme@otenet.gr


Δηλώνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι είμαστε στο πλευρό των μαθητών μας, 
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και όλων όσων αντιστέκονται στη βάρβαρη 
πολιτική της φτώχιας, της ανεργίας και της τρομοκρατίας. 

Δηλώνουμε την έντονη αντίθεσή μας στην ανάμειξη της εισαγγελίας, των 
δικαστών και της αστυνομίας στη σχολική ζωή και δράση 

Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων 

 

 

 

 

 


