Ψήφισμα για τον Παύλο Φύσσα.
Ο Δ/ντής και ο σύλλογος καθηγητών και καθηγητριών του 3ου Λυκείου Κερατσινίου, με
αυτό το κείμενο αποτίνουμε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον παλιό μαθητή μας Παύλο Φύσσα, ο
οποίος δολοφονήθηκε άνανδρα από φασίστες τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου μέσα στην ίδια του τη
γειτονιά, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο, αλλά και όσους πολίτες ανά τον κόσμο εξακολουθούν να
πιστεύουν στην Κοινωνία των Ανθρώπων και όχι των αριθμών.
Η δολοφονία του απέδειξε περίτρανα ότι, για μια ακόμα φορά, η ελεύθερη σκέψη δεν
ποινικοποιείται απλώς, αλλά τιμωρείται με εν ψυχρώ εκτέλεση. Παράλληλα, μάς έφερε
αντιμέτωπους με καταστάσεις εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα, που θέλαμε να πιστεύουμε ότι είχαν
σταματήσει στη γενιά των γονιών μας και δεν θα αποτελούσαν βιώματα δικά μας και των νεότερων
παιδιών. Δυστυχώς, διαψευστήκαμε.
Έχουμε απόλυτη επίγνωση, φυσικά, ότι το γεγονός αυτό αποτελεί απόρροια μιας εποχής
όπου ο ελληνικός λαός, μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος που δίνει προτεραιότητα στους
νόμους της αγοράς και των τραπεζών, δοκιμάζεται απάνθρωπα από τη σταδιακή κατάργηση όλων
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και αυτού της ζωής.
Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η θυσία του Παύλου Φύσσα θα
αποτελέσει το έναυσμα για την αφύπνιση όλων μας, τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε άτομα
μεμονωμένα αλλά μέλη ενός συνόλου που πάσχει και, κυρίως, ότι οι ανθρώπινες αξίες της ισότητας
και της αλληλεγγύης δεν καταργούνται από κανένα νόμο, ούτε ακόμη και από αυτόν τον θάνατο.
Ευχόμαστε η σκέψη αυτή να μπορέσει, μακροπρόθεσμα, να παρηγορήσει τους γονείς και
τους δικούς του ανθρώπους, προς τους οποίους εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας.
Το παρόν ψήφισμα:
Θα ανακοινωθεί στους μαθητές του σχολείου και στο σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Θα αποσταλεί στους τοπικούς φορείς.
Θα αποσταλεί στα Μ.Μ.Ε.
Θα διαβιβαστεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της ΔΙΔΕ Πειραιά.
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