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υνάδελφοι, μακθτζσ και γονείσ, 
Σο πρϊτο κουδοφνι τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ υπογραμμίηει με ζνα νοερό τρόπο τθ 

δφναμθ τθσ ςυνικειασ. Προςπακεί με το δικό του, μονότονο τρόπο να πείςει πωσ τίποτα δεν 
ζχει αλλάξει και πωσ και αυτι θ χρονιά κα κυλιςει με τθν ίδια μονοτονία τθσ κακθμερινισ 
επανάλθψθσ του ιχου του. Επιμζνει να μασ λζει πωσ «ό,τι ζγινε – ζγινε». Να ςβιςουμε, 
δθλαδι, τα προθγοφμενα και να ςυνεχίςουμε ςαν τίποτα να μθν ςυνζβθ, ςαν τίποτα να μθν 
αλλάηει. 

Όμωσ εμείσ οι εκπαιδευτικοί, ςε πείςμα των καιρϊν και κόντρα ς’ εκείνουσ που μασ λζνε 
πωσ πρζπει να ξεχνάμε και να παραμζνουμε απακείσ και πεικινιοι, επιμζνουμε πωσ τίποτα δεν 
μπορεί να διαγραφεί. Όλα εδϊ ςυμβαίνουν και όλοι εδϊ κρινόμαςτε.  

Δεν κλείνουμε τα μάτια μασ ςτθ ηωγραφιςμζνθ ςε εφθβικά πρόςωπα αγωνία και 
απογοιτευςθ, όταν αντίκριηαν τθν απόρριψι τουσ τον περαςμζνο Ιοφνθ.  

Είναι πζρα από τθ λογικι μασ, να ξεπουλάμε τα παιδιά μασ ςτα ςφγχρονα ςκλαβοπάηαρα 
τθσ μακθτείασ από τα άγουρα ακόμα χρόνια τουσ. 

Δεν ξεχνάμε τουσ 20.000 μακθτζσ και μακιτριζσ μασ που ζχαςαν πζρυςι το καλοκαίρι 
τθν ειδικότθτά τουσ, και τουσ 2.500 ςυναδζλφουσ μασ εκπαιδευτικοφσ που ςβιςτθκαν από το 
ςχολικό χάρτθ με μια μονοκονδυλιά, με τθν κατάργθςθ 50 ειδικοτιτων τθσ τεχνικισ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.  

Δεν μποροφμε να ποφμε πωσ τίποτα δεν ςυνζβθ όταν τα ςχολεία φτωχαίνουν χρόνο με 
το χρόνο κατά χιλιάδεσ κακθγθτζσ και «νζο αίμα» δεν μπαίνει ςτισ τάξεισ.  

Πϊσ να ξεχάςουμε το κλίμα φόβου και αναςφάλειασ όταν θ κθλιά των διοικθτικϊν 
μθχανιςμϊν ςτο όνομα τθσ «αξιολόγθςθσ» ςφίγγει απειλθτικά, τόςο που να είναι δφςκολο 
ακόμα και να αναςάνεισ; 

Ήρκε ο καιρόσ εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ να ςφίξουμε ξανά τα χζρια. Να 
υπογράψουμε το δικό μασ κοινωνικό ςυμβόλαιο. Να γίνουμε κεματοφφλακεσ τθσ Μόρφωςθσ 
και τθσ Δουλειάσ.  

Γνωρίηουμε πολφ καλά πωσ δεν υπάρχει τίποτα το πιο εκπλθκτικό, πιο επιβλθτικό και πιο 
μεγάλο από ζναν άνκρωπο που αποφαςίηει να ςθκϊςει το κεφάλι του και να γίνει ζνασ με τουσ 
πολλοφσ και όλοι μαηί ζνα ςϊμα. 

Να δϊςουμε λοιπόν ξανά το πραγματικό νόθμα ςτισ λζξεισ Αγϊνασ, Αξιοπρζπεια και 
Αλλθλεγγφθ. 

Δεν κα ευχθκοφμε, λοιπόν, καλι χρονιά, ςαν να μθν ζχει ςυμβεί τίποτα.  
Θα δϊςουμε όμωσ τθν υπόςχεςθ πωσ και αυτι τθ χρονιά κα ςυνεχίςουμε να 

αγωνιηόμαςτε για το Ψωμί, για τθ Μόρφωςθ και για τθ Δουλειά, για μια πραγματικά καλι 
χρονιά. Δεν υπάρχουν αδιάβατοι δρόμοι! Θα κάνουμε τ’ αδφνατα δυνατά! 
Εμπρόσ λοιπόν! 
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