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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 12/ 10 / 2020 
 
Τα σχολεία 

 
Θέμα: «Δεν θα περάσει η κρατική καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων» 

 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καταγγέλλει την άγρια καταστολή της μεγάλης μαθητικής 

κινητοποίησης τη Παρασκευή 9 Οκτώβρη από την αστυνομία. Με εκτεταμένη χρήση 

χημικών, με ξύλο και συλλήψεις, «απάντησε» το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση της 

ΝΔ στα δίκαια αιτήματα των μαθητών, που συγκεντρωθήκαν μαζί με εκπαιδευτικούς και 

γονείς,  έξω από το υπουργείο παιδείας. Οι μαθητές ζητούν τα αυτονόητα. Μέτρα προστασία 

της υγείας με λιγότερους μαθητές ανά τάξη, αύξηση του προσωπικού της καθαριότητας, 

περισσότερους εκπαιδευτικούς για την πλήρωση των κενών στην εκπαίδευση. Αιτήματα, 

δηλαδή, που προβλέπουν οι υποκριτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ! Αιτήματα που απαντάνε στον 

δήθεν «καημό» του υπουργείου για τις χαμένες διδακτικές ώρες! Καθώς και αιτήματα 

ενάντια στον οδοστρωτήρα αντιδραστικών μέτρων και ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση, 

που διαλύουν το παρόν και το μέλλον της νεολαίας και της δημόσιας εκπαίδευσης.   

Το αντιδραστικό και ακροδεξιό  οπλοστάσιο επιχειρημάτων και μέτρων του συστήματος, 

ενεργοποιήθηκε για να πνίξει τις μαθητικές καταλήψεις και κινητοποιήσεις. Στην αρχή είχαμε 

την κατασυκοφάντηση των μαθητών που « αρνούνται τη μάσκα και που δεν θέλουν να 

κάνουν μάθημα», χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια κινήθηκαν οι «ακομμάτιστοι και 

αγανακτισμένοι γονείς». Ούτε όμως αυτό τους βγήκε. Μετά «ακούσαμε» για αστυνομία και 

εισαγγελείς, που δεν κατάφεραν να τρομοκρατήσουν. Ακολούθησε η πρωτοφανής 

υπουργική απόφαση για απουσίες και αποκλεισμό των μαθητών που… «δυσχεραίνουν» το 

έργο της Κεραμέως.  Δεν κάμφθηκε το δίκιο των μαθητών. Τώρα, η κυβέρνηση προστρέχει 

στην ωμή και εκτεταμένη καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων. Εξαπολύει τις ορδές 

των ΜΑΤ ενάντια σε 15χρονα παιδιά, όπως έκανε και με τους «πρώην ήρωες» υγειονομικούς, 

που επίσης ζητούν τα αυτονόητα.  

Απέναντι στον κατασταλτικό και αντιλαϊκό παροξυσμό της κυβέρνησης  της ΝΔ που 

εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς και παίρνει όλες τις μορφές, μονάχα μια προοπτική και 

απάντηση υπάρχει. Ο δρόμος της οργανωμένης, συλλογικής και μαζικής αντίστασης και 

πάλης.  

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
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Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


