
Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή και ποιος την σταματάει.

Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες του συλλόγου Ημαθίας που στάθηκαν 
με αγωνιστική διάθεση ενάντια στην αντικοινωνική  πολιτική του υπουργείου. Χαιρετίζουμε τους 
εκπαιδευτικούς που ενωμένοι και αποφασισμένοι υπέγραψαν τη δήλωση απεργίας αποχής της ΔΟΕ. Κι αν 
μέχρι σήμερα, κάποια λίγα στοιχεία δεν έχουν φτάσει στο σύλλογο είναι χρέος του Δ.Σ. να το κάνει. 
Ενθαρρύνοντας τους συναδέλφους με επιχειρήματα υπέρ της δήλωσης της ΔΟΕ για απεργία- αποχή. 
 
Χαιρετίζουμε την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων/ισσών σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ που όρθωσαν το 
ανάστημα τους στην επιχειρούμενη διάλυση του δημόσιου σχολείου και υπέγραψαν τη δήλωση απεργίας 
αποχής των  ΔΟΕ-ΟΛΜΕ.  Η σαρωτική νίκη της αποχής, με τα ποσοστά να αγγίζουν το 95%, είναι  η πρώτη
ηχηρή απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος για το τι τους περιμένει.

Η οργή ξεχείλισε! Κανένας δάσκαλος δεν (πρέπει) ξεχνά ότι μέσα από το δημόσιο σχολείο του δόθηκε η 
δυνατότητα -σαν μαθητή- για μια θέση στον ήλιο.   Κανένας δάσκαλος δεν γίνεται να ταυτιστεί με τις   
πολιτικές που διαλύουν το δημόσιο σχολείο και να εμποδίσει τη δυνατότητα της πρόσβασης στη 
δωρεάν εκπαίδευση στους ίδιους τους μαθητές του!   Δυνατότητα και δικαίωμα που ο ίδιος έλαβε στο   
παρελθόν. Για να μπορεί να κοιτά στα μάτια τους ίδιους αλλά και μια κοινωνία ολόκληρη.

Οι μάσκες όλων αυτών που θέλουν τον δάσκαλο συνεργό στα σχέδια τους, έπεσαν. Κανένας δάσκαλος, 
νηπιαγωγός και ειδικότητα δεν πείθεται για την «αριστεία» τους. Οι εκπαιδευτικοί σύσσωμοι εκφράσαμε το 
βροντερό ΟΧΙ στην απαξίωση του καθημερινού μόχθου και της δουλειάς μας. Ως εδώ η απαξίωση τους για
όλες τις μέρες και τα χρόνια που κρατήσαμε όρθιο το δημόσιο σχολείο. Μέσα σε συνθήκες πανδημίας 
και εκτός πανδημίας. 

Το υπουργείο πήρε ένα πρώτο μάθημα. Ότι δεν πιάνουν οι απειλές και οι εκβιασμοί αλλά πετυχαίνουν 
ακριβώς το αντίθετο. Εξοργίζουν όταν τα μεσάνυχτα  της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου, το ΥΠΑΙΘ 
προχώρησε σε νέα Υ.Α. που δίνει παράταση για τη διεξαγωγή των ειδικών συνεδριάσεων των Συλλόγων 
Διδασκόντων μέχρι τις 19 Μαρτίου. Ο κλάδος χωρίς καθυστερήσεις έδωσε το δικό του στίγμα. Όπως 
βέβαια δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι το πρόσφατο κάλεσμα της υπουργού σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ γίνεται 
γιατί κατάλαβε το λάθος της. 

Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει.

Σημαντική συμβολή στην πρώτη αυτή νίκη ήταν η ομόφωνη απόφαση των μελών της ΔΟΕ .Όπως 
καθοριστικά συνέβαλαν και οι  χιλιάδες συναδέλφοι που δραστηριοποιήθηκαν. Παρόντες όλοι παντού, 
σχολείο το σχολείο, συνάδελφο τον συνάδελφο,  στις τηλεδιασκέψεις, τους συλλόγους διδασκόντων. Αν κάτι 
έδειξε αυτή η νίκη είναι ότι μόνο μέσα από την ενότητα στον αγώνα προκαλείται φθορά στον αυταρχισμό 
και τη βαρβαρότητα του υπουργείου. Και θα συνεχίσουμε πάνω στην ίδια λογική όλοι/ες εμείς που όλα τα 
χρόνια υπερασπιζόμαστε το καθολικό δικαίωμα στη μόρφωση, και αγωνιζόμαστε για την ακύρωση του 
θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης. 

ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΤΟΟΥΝ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ!
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ!

ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!


