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Καταγγελία για τη ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών

Η

Δημοκρατική

Ανεξάρτητη

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

(Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) Σερρών καταγγέλλει την απαράδεκτη πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία εκχωρεί
το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία πράξη εθνικά
καταστροφική. Ο πρωθυπουργός της χώρας κ. Τσίπρας, εκτελώντας τις εντολές της νέας τάξης
πραγμάτων προχωρά στο ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας.
Με τη συμφωνία αυτή, οι Σκοπιανοί θα ονομάζονται «Μακεδόνες», η γλώσσα τους
«μακεδονική» και το κράτος τους αποκτά πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτός που
είναι σίγουρα χαμένος είναι ο ελληνικός λαός, που για ακόμη μία φορά βλέπει ανίκανους και
εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς να υπονομεύουν τα εθνικά του συμφέροντα και να παραδίδουν
ανεπιστρεπτί την εθνική μας κληρονομιά, χωρίς να λογαριάζουν τις εθνικές μας αξίες και την
Ιστορία μας. Οι κυβερνώντες έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο ηθικού ξεπεσμού, που πανηγυρίζουν
για την επιτυχία της εθνομηδενιστικής τους πολιτικής.
Δε μας προξενεί λοιπόν καμία εντύπωση η δολοφονική επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε
βάρος των διαμαρτυρόμενων πολιτών στη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Συντάγματος με
σκοπό να διαλύσουν το συλλαλητήριο! Υπακούοντας τυφλά στις εντολές της Κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, ενήργησαν με απίστευτη αγριότητα και έθεσαν σε κίνδυνο ηλικιωμένους και μικρά
παιδιά, ρίχνοντας μεγάλες ποσότητες αδιευκρίνιστης προέλευσης χημικών. Η κυβερνητική
προβοκάτσια, στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση της
αριστεράς τη δημοκρατία στη χώρα μας.
Αν πραγματικά ο πρωθυπουργός μας πιστεύει ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα με τις
επιλογές του αυτές, θα πρέπει να τις θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού, προκηρύσσοντας
άμεσα δημοψήφισμα. Θυμίζουμε ότι η κυβερνητική παράταξη κάποτε μετά φανατισμού
υποστήριζε τη θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων, τα αποτελέσματα των ουδόλως σεβόταν!

Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αυτή θα μείνει «νεκρό γράμμα» στη συνείδηση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των Ελλήνων και οι πρωτεργάτες της θα στιγματιστούν για πάντα.
Συνάδελφοι, η στάση μας ως κλάδος πρέπει να είναι υπεύθυνη, η φωνή μας δυνατή και η
δράση μας στοχευμένη και ενιαία. Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός κόσμος να μείνει αδιάφορος, σ’
αυτό το εθνικό έγκλημα που συντελείται με την ψήφιση της επαίσχυντης αυτής συμφωνίας, από
εκπροσώπους του κοινοβουλίου που δεν έχουν τη νομιμοποίηση να προβούν σε επικύρωση
αυτής συμφωνίας.

Καλούμε για συμμετοχή στο συλλαλητήριο σήμερα 24 Ιανουαρίου και ώρα
5μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.
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