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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Η ΑΣΓΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση του
Δικαστηρίου Ανηλίκων που καταδίκασε τρεις μαθητές του
1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου επειδή πρωτοστάτησαν σε κινητοποιήσεις
του σχολείου τους.
Η παραπομπή σε δίκη έγινε μετά από καταγγελία του διευθυντή του
σχολείου, με το δικαστήριο να αποφασίζει επιβολή ποινής κοινωνικής
εργασίας 80 ωρών ως αναμορφωτικό μέτρο. Ταυτόχρονα
κατηγορήθηκαν και οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας
ανηλίκου.
Οι κινητοποιήσεις των μαθητών με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς έβαλαν στο επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που διαχρονικά
αντιμετωπίζουν διεκδικώντας ένα σχολείο που θα έχει σύγχρονες
υποδομές, θα έχει εκπαιδευτικούς και θα καλύπτει ολόπλευρα τις
μορφωτικές τους ανάγκες.
Είναι ξεκάθαρο πως ο οργανωμένος αγώνας για ένα καλύτερο
σχολείο είναι αυτό που ενοχλεί. Οι μαθητές διώκονται για να
τρομοκρατηθούν, να μην παλεύουν, για να σκύβουν το κεφάλι
απογοητευμένοι και φοβισμένοι μπροστά στην αδικία, να είναι
υπάκουοι και εύκολα χειραγωγήσιμοι.
Οι διώξεις και τα μαθητοδικεία συνεχίζονται και με την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που φέρει μεγάλη ευθύνη διότι παρά την
κατάργηση της διαβόητης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τις
περισσότερες φορές υπάρχει ανοχή και συγκάλυψη.
Ως γονείς έχουμε υποχρέωση να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά
μας και στις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνουν, να αγωνιζόμαστε
μαζί με τους μαθητές που αντιστέκονται και διεκδικούν ένα καλύτερο
μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία.

Καλούμε όλους τους γονείς μέσα από τους Συλλόγους
Γονέων, τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες να καταδικάσουν
αυτές τις πρακτικές, να καταδικάσουν την ποινικοποίηση των
μαθητικών αγώνων και να δώσουν απάντηση απέναντι στη
τρομοκρατία που εξαπολύεται σε 15χρονα παιδιά που
αγωνίζονται για την μόρφωση που αξίζουν.
Απαιτούμε :
1. Να σταματήσει ΤΩΡΑ κάθε δίωξη μαθητών και γονιών.
2. Με ευθύνη της κυβέρνησης να απαλλαγούν από κάθε
κατηγορία.
3. Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο ενάντια στις
μαθητικές κινητοποιήσεις.
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