
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ ΗΜΑΘΙΑΣ

 «ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΥΡΤΕΙΑΣ»

Ο Ανεξάρτητος Συνδυασμός – Παρεμβάσεις Ημαθίας υπέπεσε σε ένα βαρύ ατόπημα. Ενώ 
είχε ψηφίσει μαζί με τη ΔΑΚΕ τη μη συμμετοχή των αιρετών στο Συμβούλιο επιλογής 
στελεχών, διαβεβαίωσε αρχικά τον πρόεδρο του ΔΣ ότι δεν θα τον καταγγείλει, αν 
συμμετέχει σε αυτό, και έπειτα τηρώντας την υπόσχεση του ΚΑΛΥΨΕ ΠΛΗΡΩΣ τη ΔΑΚΕ
και τον πρόεδρο που βαθμολόγησε μάλιστα χωρίς να λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση 
των συλλόγων.

Είχαμε επισημάνει τις συνέπειες αυτής της στάσης τους. Έτσι μετά το «πρώτο» βήμα, 
ακολουθούν εύκολα και τα υπόλοιπα που οδηγούν τελικά στην κατρακύλα.

Σε αυτό το σημείο είναι δυστυχώς σήμερα. Για να αποσείσουν από πάνω τους το άγος της 
κάλυψης της Δεξιάς, έχουν αποδυθεί σε μια εκτόξευση πρωτοφανών ψεμάτων και  
συκοφαντιών εναντίον της παράταξης μας. 

Μας θυμίζουν αναπόφευκτα τους στίχους του Αναγνωστάκη: 

“Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά, πασχίζουν 
τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου”.
Η εμπάθεια τους απέναντι στην παράταξη μας τους οδηγεί σε λαθεμένη εκτίμηση των 
δεδομένων και συστηματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας .

Έχουν μετατραπεί σε εμπόρους της αγυρτείας. Εμπορεύονται σενάρια καταστροφολογίας  
με διάλυση των σχολείων και απολύσεις συναδέλφων. Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν 
τους εκπαιδευτικούς ότι πολύ σύντομα όλα τα δεινά του κόσμου θα πέσουν στο κεφάλι 
μας. Λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί μας περιμένουν όσο είναι στην κυβέρνηση ο κακός 
ΣΥΡΙΖΑ, γι αυτό και σύντομα πρέπει να έρθει ο καλός Μητσοτάκης να μας σώσει.

Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει. Ο λαός έπαψε πια να ζει με το φόβο, δε διστάζει να 
μιλήσει και να ψηφίσει. Γι αυτό και έφερε για πρώτη φορά την Αριστερά στην Κυβέρνηση. 
Ας το συνηθίσουν επιτέλους και οι Δεξιοί και οι όψιμοι συνοδοιπόροι τους. 

Εμείς αντιπαλεύουμε τα ψέματα και τις συκοφαντίες. Λέμε ΟΧΙ σε όσους θέλουν να μας 
επαναφέρουν στο καταδικασμένο παρελθόν των απολύσεων, των μειώσεων μισθών, της 
πολιτικής επιστράτευσης, της αξιολόγησης, των πειθαρχικών διώξεων, της ανασφάλειας 
και της τρομοκρατίας.

Ζητάμε λοιπόν από τα μέλη του Ανεξάρτητου Συνδυασμού να σταματήσουν την πολιτική
τους κατρακύλα. Ο ρόλος του συνοδοιπόρου της Δεξιάς είναι επικίνδυνος και αν δεν το
καταλάβουν έγκαιρα, το κίνημα –αργά ή γρήγορα- θα τους «ξεβράσει». 

Τους  καλούμε  να  συνταχτούν  με  εκείνες  τις  δυνάμεις  που  αγωνίζονται  για  ένα
διαφορετικό σχολείο συλλογικά, ενωτικά, αγωνιστικά, χωρίς  εκπτώσεις ούτε σε θέσεις
ούτε σε αρχές.
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