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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (25.10.8) 
για τις µαθητικές καταλήψεις και την επέµβαση του Προϊσταµένου της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
 

Οι µαθητές µας βρίσκονται για πολλοστή φορά αντιµέτωποι µε τα άλυτα και 
χρονίζοντα προβλήµατα της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και σχολικής 
καθηµερινότητας, µε τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της Πολιτείας. Τη στιγµή όµως 
που κινητοποιούνται, αντιδρώντας στις απαράδεκτες και ταξικές συνθήκες µόρφωσης 
και εκπαίδευσής τους, αντιµετωπίζουν µια συντονισµένη επίθεση αυταρχισµού από 
διάφορες κατευθύνσεις. Η επίθεση αυτή επιδιώκει την καταστολή των 
κινητοποιήσεων τους. 

 Έτσι, εκτός από το Υπουργείο Παιδείας και τα διοικητικά στελέχη της 
Εκπαίδευσης, έχουν αναλάβει ρόλο παιδονόµου ορισµένοι «αγανακτισµένοι πολίτες» 
ή παράγοντες από τους Συλλόγους Γονέων - Κηδεµόνων, και, κατά παράδοση, ο 
εκάστοτε Προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. 

 Το όψιµο όµως ενδιαφέρον τους για τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση δεν πείθει 
κανέναν. ∆εν τους είδαµε 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 εκείνων που αρνούνται να καλύψουν τις στοιχειώδεις 
ανάγκες αξιοπρεπούς λειτουργίας των σχολικών µονάδων.  

Εκφράζουµε την έντονη αντίθεσή µας στην προσπάθεια της εισαγγελίας να 
αναθέσει στους εκπαιδευτικούς καθήκοντα αστυνόµευσης των µαθητών/τριών τους - 
πράγµα που, εκτός των άλλων,  αναιρεί τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο. 

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.  

Καταδικάζουµε απερίφραστα τους βανδαλισµούς εις βάρος σχολείων. 
Καλούµε τους µαθητές/τριες να περιφρουρήσουν τον αγώνα τους από όσους τον 
δυσφηµούν και τον προβοκάρουν, καταστρέφοντας τη δηµόσια περιουσία των 
σχολείων. 

Ζητούµε να καταργηθεί η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου του 1999 που 
επιτρέπει στις εισαγγελικές αρχές να ασκούν αυτεπαγγέλτως 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.  

Ζητούµε από την εισαγγελική αρχή να απέχει από κάθε επέµβαση σε 
σχολικούς χώρους.  

 
              Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας 
 


