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Με αυγά στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου απάντησαν οι μαθητές, στην εισαγγελική
παρέμβαση για τις καταλήψεις! Και όχι, πλακάκια δεν ξήλωσαν, τα πλακάκια και τα
μάρμαρα του δικαστικού μεγάρου (για όσους δεν το θυμούνται) έπεσαν, αρκετά χρόνια πριν,
αμέσως μετά την παράδοση του έργου, ως ένα ακόμα δείγμα της... κακοτεχνίας στα
δημόσια έργα! (σ.σ. δεν ξέρω αν έχει κανείς εισαγγελέας ασκήσει δίωξη για αυτό...)

Με αυγά λοιπόν, απάντησαν οι μαθητές στην Εγκύκλιο με την οποία ζητεί την παρέμβαση
των κατά τόπους εισαγγελικών αρχών της χώρας για τις καταλήψεις στα σχολεία και την
οποία απέστειλε χθες προς τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών, ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες.

Αναλυτικότερα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της καταλήψεως των σχολείων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης από μερίδα μαθητών.

«Αυτοί, που κατά κανόνα αποτελούν οργανωμένες μειοψηφίες, (σ.σ. οργανωμένη
μειοψηφία: 250 υπέρ της κατάληψης, 14 κατά) ασφαλίζουν τις εισόδους τους σχολείου τους
και παρεμποδίζουν την είσοδο τόσο των συμμαθητών τους όσο και του διδακτικού
προσωπικού. Ανάμεσα στους καταληψίες παρεισφρύουν τις νυκτερινές ώρες και άτομα που
δεν ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, τα οποία προβαίνουν σε καταστροφές των
υποδομών του σχολείου, ενώ οι αφαιρέσεις εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως ηλεκτρονικών
υπολογιστών είναι σύνηθες φαινόμενο», σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Ωστόσο, συνεχίζει ο κ. Τέντες, οι συμπεριφορές αυτές κατά τη διάρκεια των καταλήψεων
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στα σχολεία, λαμβάνουν τη μορφή ποινικά κολάσιμων πράξεων, όπως είναι της διατάραξης
οικιακής ειρήνης, της απρόκλητης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος και
της κλοπής.

Επειδή τα εγκλήματα αυτά, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, διώκονται αυτεπάγγελτα,
είναι αυτονόητη η εισαγγελική παρέμβαση μέσω των αστυνομικών αρχών, τόσο για τη
βεβαίωση των εγκλημάτων όσο και την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ο κ. Τέντες, πρέπει «να ζητείται η συμβολή των
εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι κατά κανόνα γνωρίζουν την ταυτότητα
όσων πρωταγωνιστούν στις καταλήψεις».

Η στήλη ένα μόνο έχει να πει: Μετά τους μαθητές (που θα τους... καταδώσουν οι
καθηγητές τους...), να συλληφθεί πάραυτα και η κότα... που προμήθευσε τα αυγά
"πολεμοφόδια"...
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