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Ο δρόμος του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα ριζοσπαστικό -

δημοκρατικό σχολείο της παιδαγωγικής ελευθερίας,

της αντιφασιστικής, αντιπολεμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης που θα
χωράει

όλα τα παιδιά με όλους τους εκπαιδευτικούς δεν έχει γυρισμό.

η ερα είχε και έχει οδηγό των διεκδικήσεων, των αγώνων της και της δράσης της ως
προμετωπίδα το παραπάνω σύνθημα.
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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Δυστυχώς, όμως τα πρόσφατα περιστατικά στη Σάμο
στην Κόνιτσα και στα Βίλια εναντίον της φοίτησης των προσφυγόπουλων στο δημόσιο
σχολείο, εναντίον ενός αντιρατσιστικού σχολείου, εναντίον ενός σχολείου για όλα τα
παιδιά, αποδεικνύουν ότι οι μισαλλόδοξες, ξενοφοβικές απόψεις και όσοι τις εκφέρουν,
αποκαλύπτονται πλήρως και δεν σταματούν ούτε στα παιδιά. Θέλουν να αποκλειστούν τα
προσφυγόπουλα από το δημόσιο Σχολείο. Μερικοί μάλιστα φτάνουν να επιτίθονται κιόλας
ασκώντας βία εναντίον προσφυγόπουλων, όπως έγινε στη Κόνιτσα και στα Βίλια.

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία χέρι-χέρι με τον εθνικισμό καταφέρονται κατά παιδικών
ψυχών, κατά παιδιών θυμάτων πολέμου, καταφέρονται κατά της έννοιας – υπόσχεσης- της
παιδαγωγικής για μόρφωση και μια καλύτερη ζωή σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαιρέσεις.
Καταφέρονται και κατά της ιστορίας αυτού του τόπου, μιας ιστορίας που η προσφυγιά και
οι κατατρεγμοί έχουν χαραχτεί στο πετσί του ελληνικού λαού. Η ΕΡΑ και όλη η
εκπαιδευτική κοινότητα,
ό
χι μόνο δεν πρόκειται να κάνουν δεκτές τέτοιες ενέργειες, όχι μόνο θα τις
καταδικάζουν, αλλά θα μπουν μπροστά και φραγμός με πράξεις για απομόνωση
ενεργειών που καταφέρονται εναντίον μαθητών μας.

Κάτω τα χέρια από τους μαθητές μας, κάτω τα χέρια από τα προσφυγόπουλα. Η
σκοτοδίνη του μυαλού και της καρδιάς με ρατσισμό και εθνικισμό δεν θα περάσει.
Ό
λοι διαφορετικοί όλοι ίσοι.

Την Ελλάδα της δημοκρατίας, των γραμμάτων και τεχνών, των αγώνων του
πνεύματος, της ελευθερίας, την Ελλάδα-πατρίδα του κόσμου-δεν θα την αφήσουμε
να γίνει ένα εθνικιστικό και ρατσιστικό «ακρωτήρι».
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