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Τα σχολεία 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ  13ΧΡΟΝΟΥ 

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ 

 

 Ως  ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα 

τον τραυματισμό του 13χρονου παιδιού από τις δυνάμεις καταστολής, στις 30 

Μάρτη, σε πλατεία της Λάρισας. Άνδρες της Ασφάλειας έσπασαν το χέρι του 

παιδιού και αντί να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, το έσερναν στο τμήμα 

για εξακρίβωση στοιχείων! 

Ένα περιστατικό ακόμα, που εντάσσεται μέσα στην συνολική πολιτική της 

κρατικής καταστολής και τρομοκρατίας που η κυβέρνηση της ΝΔ στοχευμένα 

εξαπολύει στην νεολαία και το λαό όλο το τελευταίο διάστημα. Μετά τα γεγονότα 

στην πλατεία της Νέα Σμύρνης στην Αθήνα, το ξύλο και τα χημικά σε φοιτητές 

του ΑΠΘ, τα χτυπήματα μίας σειράς διαδηλώσεων, η κυβέρνηση αποδεικνύει 

ότι θα συνεχίσει να δίνει εντολές στις δυνάμεις καταστολής, να χτυπούν 

οποιονδήποτε σκέφτεται να μην πειθαρχήσει στα ασφυκτικά μέτρα και την 

πολιτική της. 

Την στιγμή που ο λαός έχει αφεθεί στο έλεος της πανδημίας, με τις ΜΕΘ να 

ασφυκτιούν, με διασωληνώσεις να πραγματοποιούνται στους διαδρόμους 

νοσοκομείων και μέσα σε άθλιες συνθήκες, η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει πάρει 

κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας και επιλέγει να περάσει μία άνευ 

προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα λαού και νεολαίας. Η κυβέρνηση  

καταπατά δημοκρατικές ελευθερίες, ετοιμάζει  τον ένα αντεργατικό νόμο μετά 

τον άλλο, επιδιώκει  να πετάξει τα παιδιά των φτωχών-λαϊκών οικογενειών από 

τα σχολεία και τα πανεπιστήμια με το Νόμο Κεραμέως. 

Ωστόσο οι αντιδραστικές ανατροπές στην εκπαίδευση που φέρνουν οι νόμοι 

Κεραμέως -Χρυσοχοίδη θα συναντήσουν έτσι και αλλιώς την αντίσταση της 

νεολαίας. Καμία τρομοκρατία και αστυνομική βία δεν θα την καταστείλει. 

Αντίθετα αυτή η πολιτική θα συσσωρεύσει όλο και μεγαλύτερη οργή, γιατί ο 

αγώνας για τα δικαιώματα στις σπουδές και στην δουλειά είναι ένας αγώνας, 

τόσο αναγκαίος όσο και δίκαιος .   
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Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
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Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


