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ΓΙΑ ΣΙ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ
28η ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
Τν ΔΣ ηεο ΟΛΜΕ ραηξεηίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ αιιά
θαη δεθάδωλ ρηιηάδωλ πνιηηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ παξειάζεωλ γηα ηελ 28ε
Οθηωβξίνπ.
Η καδηθή ιαϊθή θηλεηνπνίεζε έδωζε ζηελ επέηεην ηνπ ΟΦΙ επίθαηξν, νπζηαζηηθό
πεξηερόκελν. Με άιια ιόγηα νη θηλεηνπνηήζεηο απηέο απνθαηέζηεζαλ κε ην δηθό ηνπο
ηξόπν ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο εζληθήο καο γηνξηήο.
Όπωο ηνλίζακε θαη ζηε δηαθήξπμε καο πξνο εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο: «Κάζε
γεληά θαη θάζε επνρή θαιείηαη λα δηαθεξύμεη θαη λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθά ηεο «ΟΦΙ».
Εκείο ζήκεξα θαινύκαζηε λα πνύκε «ΟΦΙ» ζηελ εμαζιίωζε, ζηελ εθπνίεζε ηνπ εζληθνύ
πινύηνπ, ζηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηωλ δεκόζηωλ θαη θνηλωληθώλ αγαζώλ, ζηελ
θαηαξξάθωζε ηωλ αλζξώπηλωλ δηθαηωκάηωλ, ζηελ θαηάξγεζε ηωλ εξγαζηαθώλ θαη
θνηλωληθώλ θαηαθηήζεωλ».
Είκαζηε πεξήθαλνη πνπ ε λέα γεληά, νη καζεηέο καο, αληηιακβάλνληαη όια απηά
πνπ ζπκβαίλνπλ γύξω ηνπο θαη αληηζηέθνληαη, αληηδξώληαο κε ηνπο δηθνύο ηνπο θάζε
θνξά ηξόπνπο. Καη αλ ζέινπλ ζήκεξα πάιη θάπνηνη λα κηιήζνπλ γηα ππνθηλεηέο, κάιινλ
δελ έρνπλ αληηιεθζεί ηε ιαϊθή νξγή πνπ μέζπαζε θαη ζα μεζπάεη ζε θάζε επθαηξία.
Καηαγγέιινπκε ηελ ηξνκνθξαηία πνπ αζθήζεθε ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο από
Πεξηθεξεηαθνύο Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο, κε άλωζελ πξνθνξηθέο εληνιέο, (θαηαγγειίεο
ΕΛΜΕ Ιθαξίαο, Λάξηζαο θ.ά.) όηη όπνηνο εθπαηδεπηηθόο ζπκκεηέρεη ζηηο παξειάζεηο
θνξώληαο καύξν πεξηβξαρηόλην, πινπνηώληαο ηηο ζπιινγηθή απόθαζε ηνπ θιάδνπ καο ζα
ππνζηεί πεηζαξρηθή δίωμε.
Καζηζηνύκε ζαθέο πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηελ
δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο όηη αλ επηρεηξήζνπλ λα ηηκωξήζνπλ ηα ζρνιεία θαη ηνπο
καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο 28εο
Οθηωβξίνπ ζα καο βξνπλ όινπο απέλαληη. Ειπίδνπκε λα είλαη κόλν θήκεο νη
πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα.
Καινύκε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόληωλ λα αληηζηαζνύλ ζε νπνηαδήπνηε πίεζε
θαη παξέκβαζε ηεο δηνίθεζεο ζην παηδαγωγηθό ηνπο έξγν.

