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Subject: [ANNOUNCES] "Re:Κείµενο στήριξης από γονείς" kαι η αποδοχή της κατάντιας µιας γενιάς
From: Kleanthis Thramboulidis <thrambo@ece.upatras.gr>
Date: Thu, 08 Nov 2007 20:49:57 +0200
To: "Ανακοινώσεις Παν. Πατρών" <announces@upatras.gr>
∆εν υπογράφω γιατί είναι η αποδοχή της κατάντιας µιας γενιάς που κατεβάζει (ή αποδέχεται) στους
δρόµους τα 15χρονα παιδιά της για να της λύσουν τα προβλήµατα που αυτή δηµιούργησε και δηµιουργεί.
Και αυτή, αντί να ανασκουµπωθεί για να δώσει λύσεις, προσπαθεί να πείσει (τον εαυτό της ή τους
άλλους) πως αγωνίζεται βάζοντας υπογραφές σε µηνύµατα συµπαράστασης.
«έχουµε κατρακυλήσει και έχουµε φτάσει στο «τελευταίο σκαλί στου κακού τη σκάλα », όπως παρατηρεί
και ο Παλαµάς στον «∆ωδεκάλογο του Γύφτου» και τότε για ν' ανοίξουµε ξανά «τα φτερά τα πρωτινά
µας τα µεγάλα» και ν' αρχίσει η ανάκαµψη επιβάλλεται η αγωνιστική κινητοποίηση όλων των
κοινωνικών µας δυνάµεων. Σ' αυτό το έσχατο σηµείο βρισκόµαστε.» από το άρθρο «Θανάσιµη
αρρώστια της δηµοκρατίας» του Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗ
Πατέρας 2 µαθητών
που δεν δέχεται να στέλνει στην πρώτη γραµµή τα παιδιά του και να κάθετε στον καναπέ να βλέπει την
ανταπόκριση από το µέτωπο.
Subject: Κείµενο στήριξης από γονείς
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ
Εµείς που υπογράφουµε το παρακάτω κείµενο, γονείς µαθητών που
αγωνίζονται, προβληµατίζονται και συµµετέχουν σ'αυτή την έκρηξη των
καταλήψεων
Θεωρούµε ότι έχουµε υποχρέωση απέναντι σ'αυτό τον αυθόρµητο, ώριµο
και αξιοπρεπή αγώνα των παιδιών µας, απέναντι στην νέα γενιά που
αποτελεί και την ελπίδα αυτού του τόπου, άσχετα αν συµφωνούµε ή όχι
στο σύνολο των αιτηµάτων ή των µορφών αγώνα τους να δηλώσουµε ότι.
∆εν επιτρέπουµε σε κανένα ´´ εξωσχολικό ´´ κυβερνητικό ,
αυτοδιοικητικό ή ´´αγανακτισµένο πολίτη ´´ να επεµβαίνει αυτόκλητα,
να συκοφαντεί και να στήνει σενάρια που σίγουρα θα προκαλέσουν ένταση
και βία µε θύµατα τα παιδιά µας.
Η ελευθερία , ο διάλογος, η συλλογικότητα και ο αγώνας είναι
προτιµότερο σαν πλαίσιο διαπαιδαγώγησης από την υποταγή, τον φόβο, τον
τηλεκανιβαλλισµό και την ιδιώτευση και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι
γονείς.
∆εν µπορεί κανείς να λέει ότι αυτά τα παιδιά µε πλειοψηφίες 70-90%
στις συνελεύσεις τους ότι δεν µπορούν να αγωνίζονται για τα ορατά
προβλήµατα των σχολείων που βγάζουν µάτι.
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