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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 24 / 02/ 2021 
 
Τα σχολεία 

 

 
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00 μμ 

Στήριξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια στον αυταρχισμό και την 

αστυνομική βία μέσα στα Πανεπιστήμια 

(Διευκολυντική στάση εργασίας 12:00- 14:00) 

 

 

 Όλοι στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας – αποχής από την  

«Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων»! 

 

 Εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την πανδημία, για ανοιχτά 

σχολεία με ασφάλεια και υγιεινή! 

 

 Η εγκύκλιο της Μακρής για τις βαθμολογίες δεν έχει ως αφετηρία τις 

ανάγκες των παιδιών. Αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια εκφοβισμού, με 

σκοπό να κάμψει την μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 

Απεργία-Αποχή, ενάντια στην Αξιολόγηση! 

 

 

Εικόνες ακραίας αστυνομικής βίας, που προκαλούν αποτροπιασμό, 

διαδραματίστηκαν τη Δευτέρα 22/2 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ). 

Συγκεκριμένα, κατόπιν κλήσης του Πρύτανη του ΑΠΘ, αστυνομικές δυνάμεις, 

εισέβαλλαν στο Πανεπιστήμιο και διέλυσαν, ξυλοκοπώντας  και κάνοντας χρήση 

δακρυγόνων, τη συγκέντρωση που πραγματοποιούσαν οι φοιτητές οι οποίοι 

ζητούσαν να ξανανοίξουν τα πανεπιστήμια για ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία, 

αλλά και για να καταργηθεί ο νόμος για την αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια. 

Προσήγαγαν, δε, αρκετούς από τους συγκεντρωμένους. 
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Υπενθυμίζουμε πως τα Πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά από ένα χρόνο. Κι 

αντί να παρθούν  μέτρα για τη λειτουργία τους, με προσλήψεις καθηγητών και 

εξασφάλιση των όρων λειτουργίας τους με υγιεινή και ασφάλεια, η κυβέρνηση 

έδωσε 30 εκ € για την αστυνόμευση στις σχολές, διαμορφώνοντας ένα κλίμα 

αυταρχισμού και εκφοβισμού. Παράλληλα η κυβέρνηση προχώρησε και στις 

απαράδεκτες ρυθμίσεις για τον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, βάζοντας κόφτη 

στην πρόσβαση χιλιάδων μαθητών, και «σπρώχνοντας» τους νέους στα ιδιωτικά 

κολέγια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», «Φαιστός» και η ΕΛΜΕ 
Ηρακλείου στηρίζουν, με παρουσία μελών και συναδέλφων, το συλλαλητήριο των 
φοιτητών, την Πέμπτη 25/2 και ώρα 13:00 στην πλ. Ελευθερίας, για την απόσυρση 
του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη και την καταδίκη του αυταρχισμού και της 
αστυνομοκρατίας στα Πανεπιστήμια.  
 
  

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική γραμματέας 

 
 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


