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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 Αγανάκτηση προκαλεί η υβριστική επίθεση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
κατά του Προέδρου της ΟΛΜΕ.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη, αήθη και υβριστική επίθεση 
του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης εναντίον του Προέδρου της Οµοσπονδίας των 100.000 
καθηγητών Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. 
 Η υβριστική επίθεση εκδηλώθηκε το Σάββατο 27/10/07 κατά τη διάρκεια 
εκποµπής του τηλεοπτικού σταθµού Antenna µε θέµα τις µαθητικές παρελάσεις. Είχε 
προηγηθεί η διαφηµιστική προβολή της επιχείρησης κατασκευής Ελληνικών σηµαιών 
ιδιοκτησίας του αδελφού του κ. Νοµάρχη. Επισηµάνθηκαν, λοιπόν, από τον Πρόεδρο 
της ΟΛΜΕ περιπτώσεις εµπορευµατοποίησης της Εθνικής Επετείου, όπως προκύπτει 
από το παραπάνω γεγονός, αλλά και από τη διαφηµιστική καµπάνια του 
«Οργανισµού ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας», που κάλεσε µέσω του τύπου τους 
Έλληνες πολίτες «να γιορτάσουν την Κυριακή της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου ζώντας την καθαρόαιµη διάσταση της διασκέδασης στον Ιππόδροµο στο 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας».  
 Στην άποψη του προέδρου της ΟΛΜΕ ότι πρέπει να επιµείνουµε µέσα από 
την εκπαιδευτική διαδικασία στην καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης και συνείδησης 
των µαθητών, ώστε να κατανοήσουν το πλαίσιο των αξιών που γεννούν και 
δικαιώνουν τους αγώνες για ανεξαρτησία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ο κ. Νοµάρχης βρήκε να αντιπαραθέσει 
χυδαίες ύβρεις και ανυπόστατες συκοφαντίες. «Ο καθείς και τα όπλα του». 
 Το σίγουρο είναι ότι ο κ. Νοµάρχης στο πρόσωπο του Προέδρου της ΟΛΜΕ 
ξέσπασε µε όλο του το µένος εναντίον των εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών, 
µαθητών, εκπαιδευτικών που αγωνίζονται σταθερά εδώ και καιρό για την υπεράσπιση 
της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Εκπαίδευσης, ενάντια στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης που 
στηρίζει και υπηρετεί ο ίδιος. Ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει σοβαρές 
ευθύνες για το ότι στο νοµό του υπάρχει το υψηλότερο ποσοστό, σε πανελλαδική 
κλίµακα, των σχολείων που λειτουργούν σε διπλοβάρδια, είχε το θράσος να επιτεθεί 
στους εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει και συνεχίζουν σκληρούς αγώνες για την 
πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων της χώρας.  
 Οι υβριστικές και ανοίκειες κραυγές του κ. Νοµάρχη δεν πρόκειται να 
κάµψουν το αγωνιστικό φρόνηµα των εκπαιδευτικών. Θα µπορέσει απλά ο ίδιος να 
τις καταγράψει στο αρχείο του, που είναι πλούσιο από παρόµοια …κατορθώµατα. 
∆εν είµαστε, ωστόσο, διατεθειµένοι να ανεχθούµε την επανάληψη τέτοιων 
προκλήσεων. 
              Απαιτούµε και από τον κ. Ψωµιάδη σεβασµό στο δηµοκρατικό θεσµό των 
συνδικάτων και στους εκλεγµένους εκπροσώπους τους. Επιπλέον, είναι καιρός να 
αντιληφθεί ότι το «συνδικαλίζεσθαι» είναι στάση ζωής και διαρκής αγώνας για την 



προαγωγή του υπερ-ατοµικού, του κοινού και του συλλογικού. ∆εν είναι επάγγελµα 
και µάλιστα προσοδοφόρο!  

∆ηλώνουµε, τέλος, την απόφασή µας να συνεχίσουµε µε ευθύνη, συνέπεια 
και ανιδιοτέλεια να αγωνιζόµαστε για το καθολικό δικαίωµα στη µόρφωση. 
Όσοι εφαρµόζουν ή στηρίζουν πολιτικές απαξίωσης των εκπαιδευτικών και της 
∆ηµόσιας εκπαίδευσης θα µας βρίσκουν απέναντί τους, όσες ύβρεις και 
συκοφαντίες κι αν εξαπολύουν. 
 «Έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν».  
 
 
                                             

 


