
Τη συμπαράστασή του σε

διωκόμενους εκφράζει με

ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ

Χανίων.

Αφορμή η σημερινή εκδί-

καση της υπόθεσής τους

σε δεύτερο βαθμό. Οπως

αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, 

«εκδικάζεται σε β΄ βαθμό

η δίωξη εναντίον δύο πο-

λιτών, του Ν. Μαρκετάκη

και ενός πρώην φοιτητή,

που εκκρεμεί από το 2010.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες

έχουν μηνυθεί από την

αστυνομία για τη δράση

τους σε αντιαυταρχική δια-

δήλωση». Ο ΣΥΡΙΖΑ Χα-

νίων «συμπαραστέκεται

στους διωκόμενους» και πι-

στεύει ότι «είναι η ώρα να

απαλλαγούν από κάθε κα-

τηγορία που σχετίζεται με

την πολιτική τους δράση

και όχι με ποινικά αδική-

ματα». 

Επίσης, την αλληλεγγύη

της στους δύο διαδηλωτές

εξέφρασε χθες βράδυ και η

Πρωτοβουλία Αντίστασης. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κοινωνικό Στέκι – Στέ-

κι Μεταναστών εκφράζει

την συμπαράστασή του

στους δύο διαδηλωτές και

καλεί σε μαζική παράσταση

στα δικαστήρια Χανίων σή-

μερα Τετάρτη στις 9 π.μ..

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

Στο μεταξύ, σε ψήφισμά

της η Ενωση Γιατρών ΕΣΥ

Χανίων εκφράζει ομόφωνα

την αμέριστη συμπαράσταση

και αλληλεγγύη της «στους

διωκόμενους εκπαιδευτικούς

και αγωνιστές, αναφορικά

με τα γεγονότα που εκτυλί-

χθηκαν στις 2 Απριλίου 2013

στο λιμάνι των Χανίων», και

για τα οποία έχει οριστεί δι-

κάσιμος την Τετάρτη 8 Φε-

βρουαρίου.  Η Ενωση Για-

τρών ΕΣΥ θεωρεί πως «το

κατηγορητήριο έχει χαρα-

κτηριστικά πολιτικής δίω-

ξης σε κατεύθυνση προσπά-

θειας ποινικοποίησης των

πολιτικών και κοινωνικών

αγώνων» και καλεί σε συ-

γκέντρωση συμπαράστασης

στα Δικαστήρια.  

Επίσης, η Ενωση Γιατρών

ΕΣΥ εκφράζει «ομόφωνα την

πλήρη στήριξη και συμπα-

ράστασή  της στον Σερα-

φείμ Ρίζο, μέλος του ΔΣ του

Συλλόγου Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Χανίων, ο οποίος -όπως ση-

μειώνεται στο ψήφισμα της

Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ- σύ-

ρεται στα δικαστήρια έπειτα

από μήνυση ατόμου που

πρόσκειται στη Χρυσή

Αυγή». 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Επίσης, ο Σύλλογος Δα-

σκάλων και Νηπιαγωγών Ν.

Χανίων εκφράζει την συ-

μπαράστασή του στο μέλος

του Δ.Σ. του Συλλόγου Σ.

Ρίζο η δίκη του οποίου έχει

προσδιοριστεί για τις 31 Ια-

νουαρίου.

Την ίδια μέρα καλεί σε στά-

ση εργασίας και συγκέ-

ντρωση στα Δικαστήρια ενώ

ζητά «την άμεση παύση της

δίωξης και την απαλλαγή

του εκπαιδευτικού».
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Παλιά και φθαρμένα κρεβάτια,
αναπηρικά καροτσάκια , φορεία
και καρέκλες του Νοσοκομείου
Χανίων που θα κατέληγαν στα
σκουπίδια επισκεύασαν και ανα-
καίνισαν πλήρως οι μαθητές του
2ου ΕΠΑΛ  Χανίων (Δαίδαλος)! 

Σ
το πλαίσιο μαθήματός τους και σε συ-

νεργασία με το Νοσοκομείο Χα-

νίων οι μαθητές πήραν παλιό εξο-

πλισμό που ήταν σε κακή κατάσταση και

στην ουσία σε αχρηστία και έχοντας ως εφό-

διο τη θεωρητική τους γνώση τα ανακατα-

σκεύασαν πλήρως και τα παρέδωσαν χθες

το μεσημέρι  στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο εξοπλισμός που συντηρήθηκε άμεσα με

πολύ μικρό κόστος θα αξιοποιηθεί  από το

Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ενώ στο σχολείο πα-

ραδόθηκαν και άλλα κρεβάτια, καρέκλες

και αναπηρικά καροτσάκια για να συντη-

ρηθούν και αυτά!

«Φέραμε τα κρεβάτια, τις καρέκλες και τα

καρότσια από το Νοσοκομείο και όλα τα παι-

διά  βοήθησαν στην επισκευή τους. Είμαστε

περήφανοι για αυτό που κάναμε, που βοη-

θήσαμε το Νοσοκομείο   και ευχαριστούμε

τον διευθυντή και τους καθηγητές μας»,  δή-

λωσε ο μαθητής Κριστιάν Κόλα, που ασχο-

λήθηκε με το τρίψιμο και το βάψιμο του εξο-

πλισμού.

«Με τη βοήθεια των καθηγητών και των

παιδιών της Γ  ́Λυκείου επισκευάσαμε τα κα-

ρότσια. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε

υλικό που θα πήγαινε στα σκουπίδια να μπο-

ρεί να ξαναχρησιμοποιηθεί», ήταν τα λόγια

του Μανώλη Ψαρουδάκη μαθητή της Α΄τά-

ξης. 

ΜΟΝΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

«Οι συνάδελφοι και τα παιδιά έκαναν κα-

ταπληκτική δουλειά και έδειξαν πως τα

ΕΠΑΛ είναι μέσα στην κοινωνία και προ-

σφέρουν σημαντικά πράγματα» δήλωσε ο δι-

ευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.

Στ. Ζερβάκης, συμπληρώνοντας ότι το «το

σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός θα

πρέπει να είναι ένα με την κοινωνία, να προ-

σφέρει και είναι σίγουρο πως η κοινωνία θα

του το επιστρέψει» ενώ ο διευθυντής του 2ου

ΕΠΑΛ κ. Θ. Ψαράκης  σημείωσε  πως η όλη

προσπάθεια έγινε στο πλαίσιο του μαθή-

ματος “Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολο-

γία”. 

«Σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να πάρουμε κά-

ποιο εξοπλισμό του Νοσοκομείου που δεν

επισκευάζονται λόγω κόστους. Με επεμβά-

σεις των μαθητών τα υλικά αυτά ανανεώ-

θηκαν και μπορούν πλέον να ξαναχρησι-

μοποιηθούν και πάλι» τόνισε ο κ. Ψαράκης.

Πολλά συγχαρητήρια σε μαθητές και εκ-

παιδευτικούς έδωσε ο πρόεδρος της Δευ-

τεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Ε. Κο-

νταξάκης σημειώνοντας πως η Επιτροπή θα

συνεχίζει να στηρίζει το συγκεκριμένο σχο-

λείο και ότι θα συμβάλει σε έργα βελτίωση

της κεραμοσκεπής. 

«Ψυχή» της όλης προσπάθειας ήταν    η εκ-

παιδευτικός κ. Ελένη Κωτσάκη, ενώ τα

παιδιά καθοδήγησαν στις εργασίες τους οι

καθηγητές Λευτέρης Γιαννιτσουδάκης, Γιώρ-

γος Σινιοράκης και Ευστράτιος Πιρουνάκης.

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑ.Λ. 

“Χείρα βοηθείας”
στο Νοσοκομείο Χανίων
» Επισκεύασαν κρεβάτια, φορεία και καρέκλες 

που θα κατέληγαν στα σκουπίδια

ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Συμπαράσταση σε διωκόμενους

Μαθητές και εκπαιδευτικοί, στελέχη
του Νοσοκομείου και της Εκπαίδευσης

με μέρος του εξοπλισμού που
παραδόθηκε στο Ίδρυμα.

Τα παιδιά του 2ου ΕΠΑΛ
επισκεύασαν και συντήρησαν

εξοπλισμό του Νοσοκομείου που θα
κατέληγε στα σκουπίδια.


