Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές,
εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Σωκράτης» εκφράζουμε
τη βαθιά θλίψη μας για τον άδικο χαμό του μικρού μαθητή μας, Μάριου
από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο χώρο του σχολείου του και την αμέριστη
συμπαράσταση μας στην οικογένειά του.
Είναι θετικό και ελπιδοφόρο ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του
σχολείου του Μάριου όλο αυτό το διάστημα, παλεύοντας κόντρα σε
αντιξοότητες, στερεότυπα, στην ουσία κόντρα σε θεούς και δαίμονες,
κράτησαν το σχολείο ανοιχτό και έμειναν εδώ για να διαπαιδαγωγήσουν
τα παιδιά μας. Τους αξίζει ένα μεγάλο «μπράβο». Ένα χρόνο μετά τον
άδικο χαμό του μικρού μας, Μάριου επιβεβαιώνεται ότι η εγκληματική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή μας (το εμπόριο
ναρκωτικών και όπλων, γενικά το λαθρεμπόριο) αποτελεί μια σημαντική
δραστηριότητα πίσω από την οποία βρίσκονται πολύ μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα, διασυνδέσεις με μηχανισμούς του κράτους. Να θυμίσουμε
την περίπτωση του NOOR 1 και ό τι μέσα σε μια νύχτα εξαφανίστηκε
όλο το πλήρωμά του.
Διάφορες δυνάμεις εφαρμόζοντας την πολιτική του «διαίρει και
βασίλευε» προσπαθούν να αποδώσουν τις ευθύνες σε συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες αποπρασανατολίζοντας με αυτό τον τρόπο το λαό
από τον πραγματικό ένοχο.
Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα με λεία υπέρογκα κέρδη που είναι
πάνω από θρησκεία, χρώμα δέρματος, τόπο καταγωγής. Δεν είναι
ιδιότητα κάποιας κοινωνικής ομάδας, αν και αγγίζει πολύ περισσότερο
τα τμήματα του πληθυσμού που ζουν μέσα στην εξαθλίωση και στην
φτώχεια. Μέσα από αυτά έχουν περιθώριο εγκληματικές ομάδες και
συμμορίες να στρατολογούν.
Αποδείχτηκε περίτρανα ότι ο κεντρικός προσανατολισμός της
αστυνομίας δεν είναι η προστασία του κόσμου της περιοχής μας από το
οργανωμένο έγκλημα. Είναι χαρακτηριστικές οι προφάσεις και οι
δικαιολογίες βρίσκουν, όταν τους καλούμε ότι τάχα θ’ αργήσουν να
έρθουν ή δεν μπορούν να επέμβουν. Από την άλλη όμως, όταν πρόκειται
για λαικούς , εργατικούς αγώνες δρουν άμεσα και αποφασιστικά.

Ο Σύλλογος Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» όλο το
προηγούμενο διάστημα έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην προσπάθεια
ενημέρωσης και κινητοποίησης για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον
παρόμοια τραγικά περιστατικά. Αυτή τη μάχη τη δώσαμε και θα
συνεχίσουμε να τη δίνουμε σε συμπόρευση με δεκάδες Σωματεία και
Φορείς της περιοχής. Δε συμβιβαζόμαστε με τη μίζερη πραγματικότητα.
Παλεύουμε για μια κοινωνία στην οποία επίκεντρο θα είναι ο άνθρωπος
και οι ανάγκες του. Για μια κοινωνία όπου τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν
με ασφάλεια, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους
όσον αφορά στη μόρφωση, στον ελεύθερο χρόνο , στον αθλητισμό και
στον πολιτισμό.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω τα λόγια του μεγάλου παιδαγωγού Δ.
Γληνού:
«Ο παιδαγωγός είναι ο εραστής της ανθρώπινης τελειότητας, που με
αγάπη και πίστη βλέπει στις νέες ψυχές τη δυνατότητα μιας καλύτερης
ανθρωπότητας και θέτει ολόκληρο τον εαυτό του υπηρέτη της
δημιουργίας της, βρίσκοντας σ’ αυτή του την ενέργεια τη βαθύτατη
ικανοποίηση του είναι του»
Μάριε, εμείς οι δάσκαλοί σου, δε σε ξεχνάμε. Kι όπως ανέφερε σε
πρόσφατη συνέντευξή της συναδέλφισσά μας : «Μάριε, αυτός ο κόσμος
μπορεί να αλλάξει» κι εμείς σου υποσχόμαστε ότι θα αγωνιζόμαστε
μέχρι να το επιτύχουμε.

