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Τα σχολεία 

 

Θέμα: «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ» 

 

 

·         ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΑΔΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΜΕΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

·         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

·         ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΑ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

·         ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

·         ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 

·         ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥΣ. 

Η κυβέρνηση    της ΝΔ δείχνει για άλλη μια φορά το σκληρό ΚΑΙ  αυταρχικό της 
πρόσωπο απέναντι στους μαθητές μας. Μετά το χτύπημα των ΜΑΤ με χημικά στο 
τελευταίο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο ΥΠΑΙΘ, οι αστυνομικές δυνάμεις 
προχώρησαν, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου – ημέρα πανδημοσιοϋπαλληλικής 
απεργίας – σε μια ακόμα αυταρχική ενέργεια. 

Μαθητές από σχολεία του Ιλίου, του Χαλανδρίου, της Σιβιτανίδεου, της 
Αθήνας, ανάμεσά τους και εκλεγμένα μέλη 15μελών συμβουλίων, κρατήθηκαν  για 
τέσσερις μέρες(!) στη  ΓΑΔΑ, χωρίς να μπορούν να δουν τις οικογένειες τους παρά 
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μόνο τους δικηγόρους τους. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στους 
μαθητές μας που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος… 

Οι μαθητές που βρέθηκαν στα κελιά  της ΓΑΔΑ  τέσσερις 
μέρες, αντιμετωπίστηκαν  από τις αστυνομικές δυνάμεις και την κυβέρνηση ως 
εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και τη  Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 
οδηγήθηκαν  στο αυτόφωρο. 

Η κυβέρνηση δείχνει τη σιδερένια γροθιά της στους ανήλικους που με  τους 
μαζικούς αγώνες  τους διεκδικούν τη λήψη στοιχειωδών υγειονομικών μέτρων 
προστασίας στα σχολεία και το δικαίωμά τους στη μόρφωση, ενώ την ίδια στιγμή η 
εισαγγελέας στη δίκη των εγκληματιών της Χ. Αυγής ζητεί την απαλλαγή(!) από 
κάθε κατηγορία  των κορυφαίων στελεχών της ναζιστικής συμμορίας. Είναι 
επομένως προφανές ποιους στοχοποιεί  η επίσημη πολιτεία και για ποιους λόγους. 
Στο στόχαστρο της κυβέρνησης της ΝΔ και όλου του συστήματος της καταστολής 
είναι ο αγωνιζόμενος και αντιστεκόμενος λαός και η  αφυπνιζόμενη νεολαία που 
αντιστέκεται στην  αντιλαϊκή πολιτική της αμορφωσιάς, της  φτώχειας, της πολιτικής 
φίμωσης. 

Η κυβέρνηση προχωρεί σε μια ενορχηστρωμένη επιχείρηση 
κατασυκοφάντησης και τρομοκράτησης των μαθητών που διεκδικούν τα δίκαια 
αιτήματα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, για 15 μαθητές στις τάξεις, για 
μαζικά  test, κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς διορισμούς μονίμων, πρόσληψη 
του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας και δημοκρατικές ελευθερίες. 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ηρακλείου  καταγγέλλει την επιχείρηση εκφοβισμού, το 
όργιο τρομοκρατίας και την απόπειρα κατασυκοφάντησης του μαθητικού 
κινήματος που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση με τις συλλήψεις από το 
«σωρό» 14χρονων και 15χρονων μαθητών από το συλλαλητήριο της Πέμπτης 15 
Οκτωβρίου. Εκφράζει την αλληλεγγύη του  στους συλληφθέντες μαθητές και 
δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό τους μέχρι την αθώωσή τους. 

ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 



 


