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Προς  τους Υπουργούς 

α) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως 

β) Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

γ) Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 

 
Θέμα: « Κυβερνητική καταστολή και  ποινικοποίηση του αγώνα των μαθητών για 
λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας στα σχολεία τους »   

 

 
   Στο αίτημα των μαθητών να ληφθούν, ουσιαστικά μέτρα προστασίας ενάντια στην πανδημία,  με  

τα υπό κατάληψη σχολεία να  είναι σχεδόν 700 σε όλη τη Χώρα, η Κυβέρνηση απαντά με  

προσαγωγές μαθητών και εισαγγελικές παρεμβάσεις, ενώ επιθετικότητα έχουν εκδηλώσει 

μεμονωμένα εκπαιδευτικοί και γονείς.   

    Προκειμένου  να καμφθεί το αγωνιστικό φρόνημα των μαθητών η  Κυβέρνηση  στοχοποιεί τους 

μαθητές που αγωνίζονται για ενίσχυση της υγειονομικής θωράκισης των σχολείων τους και 

προστασία της δημόσιας υγείας, καταφεύγοντας σε αυταρχικά αστυνομικά μέτρα παλαιάς κοπής, 
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με στόχο την τρομοκράτηση των νέων παιδιών, ενώ ακόμη και η συντριπτική πλειοψηφία των 

Ελλήνων Αστυνομικών, διαρκώς εκφράζει την αντίθεσή της σε πρακτικές που τη φέρνουν απέναντι 

στην κοινωνία. 

  Αρχικά επιχειρήθηκε η  διαστρέβλωση των αιτημάτων των μαθητών  κάνοντας λόγο για «αρνητές 

μάσκας», ωστόσο το κύμα των καταλήψεων εντάθηκε  με τους μαθητές να τονίζουν με δηλώσεις 

τους : «Τα αιτήματα μας είναι δίκαια και λογικά. Είναι αιτήματα της κοινωνίας»...«Προσπαθούν να 

μας τρομοκρατήσουν ενώ δίνουμε αγώνα για την παιδεία, την υγεία μας και την υγεία όλων των 

πολιτών. Των ανθρώπων μας που κινδυνεύουν εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει στα σχολεία» 

...«Το Υπουργείο ούτε απαντάει, ούτε ανακοινώνει, ούτε λύνει το πρόβλημα» . 

  Οι μαθητές με τα δίκαια και λογικά αιτήματά τους διεκδικούν εν προκειμένω το αυτονόητο : 

λιγότερους μαθητές ανά τάξη, προσλήψεις περισσοτέρων καθηγητών και καθαριστριών στα 

σχολεία τους, φροντίδα για τις δομές που καταρρέουν, οριστική λύση των διαχρονικών 

προβλημάτων της παιδείας.  

 Ως προς το ιστορικό  της βίαιης καταστολής των καταλήψεων: 

 

1) Έντονη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες ότι ένστολοι ζήτησαν, από δύο Διευθυντές σχολείων 

του Ηρακλείου Κρήτης τα ονόματα των μαθητών που συμμετέχουν σε καταλήψεις σχολείων, ενώ 

την ίδια ώρα στο 1ο γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου στα Χανιά που τελούσε υπό κατάληψη, ο Διευθυντής 

του  αποφάσισε να την «σπάσει», κρατώντας έναν σιδερένιο κόφτη στα χέρια του και 

προκαλώντας φθορές σε ποδήλατα μαθητών. Ο Διευθυντής αφού απείλησε τους μαθητές, πήρε 

έναν σιδερένιο κόφτη και προσπάθησε να σπάσει τις αλυσίδες στην πύλη, εκδηλώνοντας οργή και 

βίαιη συμπεριφορά μπροστά στα μάτια των παιδιών. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν μαθητές και 

γονείς, τα παιδιά, έβαλαν μπροστά τα χέρια τους για να προστατεύσουν την κλειδαριά και ο 

Διευθυντής άρχισε να χτυπά με μανία τα χέρια τους.  Σημειώνεται ότι μόνο  στην Κρήτη 71 

σχολεία τελούν υπό κατάληψη, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για τη χρήση μάσκας αλλά και 

για τα ελλειπή μέτρα στα σχολεία.  

2) Επιχείρηση τρομοκράτησης μαθητών και στο Κερατσίνι, με μηχανές της Ομάδας ΔΙΑΣ να 

περικυκλώνουν μαθητές του 4ου Γυμνασίου Κερατσινίου, λίγα μόλις μέτρα από το σχολείο τους, 
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οι οποίοι είχαν συναντηθεί για να συζητήσουν και να οργανώσουν την κινητοποίησή τους. Οι 

μαθητές δήλωσαν στους αστυνομικούς πως δεν κάνουν κάτι παράνομο και  πως συζητούν για το 

πώς θα οργανώσουν τον αγώνα τους μιας και στο σχολείο τους αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα που δεν εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας τους από την πανδημία. Η 

απάντηση της Αστυνομίας ήταν να κληθεί περιπολικό το οποίο πηγαινοερχόταν και μετέφερε τους 

μαθητές ανά 3 στο Αστυνομικό Τμήμα Δραπετσώνας. 

3) Την παρέμβαση Εισαγγελέα και της Αστυνομίας στα σχολεία κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η 

ΕΛΜΕ Ξάνθης. Όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί, με εντολή εισαγγελέα κλήθηκαν στην 

Ασφάλεια Ξάνθης οι Διευθύντριες και οι Διευθυντές των σχολείων που τελούν «υπό κατάληψη» 

και μάλιστα ζητήθηκαν και ονόματα μαθητών/τριών, που υποτίθεται ότι υποκινούν τις 

καταλήψεις. «Ας μας αφήσουν οι δικαστικές αρχές ήσυχες/ους να κάνουμε τη δουλειά μας. 

Ξέρουμε πολύ καλύτερα από τον καθένα πώς θα αντιμετωπίσουμε τα παιδαγωγικά θέματα που 

προκύπτουν στη σχολική ζωή, όπως κάναμε πάντα», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Δ/ντες. 

 

  Συμπερασματικά: 

   

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  θα πρέπει επιτέλους να εξασφαλίσει ότι τα σχολεία 

θα λειτουργούν με όλους τους ενδεδειγμένους υγειονομικούς κανόνες για να προστατευτούν οι 

μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους.   

   Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την Κυβέρνηση αναφορικά με την έλλειψη εφαρμογής όλων 

των υγειονομικών μέτρων που συστήνει η επιστημονική κοινότητα για τα σχολεία. Τα προβλήματα 

και τα αδιέξοδα που δημιουργούνται στη ζωή των νέων και των οικογενειών τους, όχι μόνο δεν 

αντιμετωπίζονται, αλλά οξύνονται ακόμα περισσότερο με τα ανεπαρκή μέτρα και τις απαράδεκτες 

μεθόδους καταστολής, ενώ οι ίδιοι καλούνται να αντιμετωπίσουν την  τραγική καθημερινότητα 

του ελληνικού σχολείου, που σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ισότιμα τη μόρφωση, την 

υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών .  
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      Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάσθε: 

 

1. Γιατί οι μαθητές αντί να έχουν αρωγό την Πολιτεία, μένουν απροστάτευτοι και  έρχονται 

διαρκώς αντιμέτωποι με τους  Εισαγγελείς, την Αστυνομία, τις δυνάμεις καταστολής και 

την τρομοκρατία, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν  καλύτερες συνθήκες υγιεινής 

στα σχολεία τους, που αποτελούν αποδεδειγμένα μάλιστα υγειονομικές βόμβες;  

2. Θα προσληφθεί άμεσα το επιπλέον απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό και προσωπικό 

καθαριότητας, με στόχο να γίνονται τα μαθήματα στα σχολεία με ασφάλεια;  

3. Με ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα διασφαλίζεται η τήρηση όλων των  κανόνων 

υγιεινής σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία της Χώρας; 

4. Θα ενταθούν οι προσπάθειες της Πολιτείας προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της σχολικής 

στέγης, με την εύρεση  σχολικών αιθουσών, ώστε να είναι λιγότερα παιδιά σε κάθε τμήμα ; 

5. Θα διεξάγονται rapid test για τον covid-19 στις μαθητικές  κοινότητες όλων των βαθμίδων 

και  με  ποια  συχνότητα; 
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