
ΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΛΜΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 

ΦΣΑΝΕΙ ΠΙΑ!  ΤΝΑΔΕΛΦΕ ΣΗΝ ΩΡΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΑΟΤ ΟΡΘΟ! 

Είκαη άιιμ πνάγμα κα δηδάζθεηξ ζηεκ ηζημνία, ημ πώξ απάκηεζακ ζε δηιήμμαηα δςήξ, απιμί θαζεμενηκμί 

άκζνςπμη, πμο μεηά ημοξ έκηοζακ με ηηξ δάθκεξ ηςκ ενώςκ, θη άιιμ κα πνέπεη εζύ κα απακηήζεηξ, γηα ηε 

δηθή ζμο δςή! Ένπεηαη όμςξ ζηε δςή ημο θαζέκα μαξ, μηα ηέημηα ζηηγμή!  

Σηηξ 4 θαη 5 ημο Σεπηέμβνε μη θαζεγεηέξ ζηηξ Γεκηθέξ Σοκειεύζεηξ απμθάζηζακ απενγία δηανθείαξ. 

Η ώνα ηεξ πνμζςπηθήξ εοζύκεξ έπεη  θηάζεη.  Τμκ ύπκμ μαξ δεκ πνέπεη κα ημκ ηανάδεη άιιμ μ θόβμξ θαη 

ημ άγπμξ γηα ημ πμύ ζα βνεζμύμε αύνημ, ακ ζα είμαζηε μη επόμεκμη ηεξ δηαζεζημόηεηαξ-απόιοζεξ,  ακ ζα 

πάνμομε ημ βαιηηζάθη μαξ γηα άιιε γε θη άιια μένε, ακ ζήμενα μπμνμύμε θαη δηδάζθμομε ημ έκα μάζεμα θαη 

αύνημ όπη,  ακ  ζήμενα δηδάζθμομε ζε έκα ζπμιείμ θαη αύνημ ζε δύμ ή ηνία, γηαηί όζμ αολάκμοκ ημοξ μαζεηέξ 

ζηα ημήμαηα, εμείξ ζα πιεμκάδμομε. Δεκ μπμνμύμε κα ακηηθνίδμομε ημ δηπιακό ζοκάδειθμ οπμιμγίδμκηαξ 

μόνηα θαη ζεηνά ημπμζέηεζεξ γηα ημ ακ είμαη εγώ ή αοηόξ πμο θεύγεη. 

 Πώξ ζα μπμύμε ζηεκ ηάλε, όηακ λένμομε πςξ 15.000 μαζεηέξ μαξ πεηάπηεθακ έλς από ηα ζπμιεία ημοξ ή 

ακαγθάζηεθακ κα αιιάλμοκ βίαηα εηδηθόηεηα; Όηακ λένμομε πςξ πηιηάδεξ μαζεηέξ ζα εγθαηαιείρμοκ, έζης θη 

αοηό ημ θμοηζμονεμέκμ, πιεγςμέκμ θαη ιεηρό ζπμιείμ, γηα κα μδεγεζμύκ ζηε μενηθή θαηάνηηζε θαη ηε 

μαζεηεία; Όηακ λένμομε όηη ζα ζπνςπημύκ ζε έκα μέιιμκ απιήνςηεξ παηδηθήξ ενγαζίαξ, εθεί όπμο ημ μόκμ 

ημοξ  «μμνθςηηθό εθόδημ» ζα είκαη ε οπμηαγή ζημκ ενγμδόηε θαη ε πνμεημημαζία ημοξ γηα κα γίκμοκ μη 

ζύγπνμκμη δμύιμη ημο 21μο αηώκα; 

Η δμοιεηά μαξ έπεη βανύ θμνηίμ. Όπη γηαηί  ημ απμδεηθκύεη ε  ΟΥΝΕΣΚΟ, δείπκμκηαξ πόζεξ ώνεξ γναθείμο 

ακηηζημηπμύκ  ζε μία δηδαθηηθή ώνα, αιιά γηαηί ημ απμδεηθκύεη ε ίδηα ε ηζημνία. Η εθπαίδεοζε ήηακ πάκηα 

μπνμζηά ζημοξ αγώκεξ γηα μηα θαιύηενε δςή, γηα  ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ.  

Έπμομε πνέμξ κα απενγήζμομε γηαηί:  

Σα ζπμιεία  πνέπεη κα  λεθηκήζμοκ με όιμοξ ημοξ ζοκαδέιθμοξ πμο βγήθακ ζε δηαζεζημόηεηα-απόιοζε, 

πμο μδεγήζεθακ με ημ πηζηόιη ζημκ θνόηαθμ ζηηξ οπμπνεςηηθέξ μεηαηάλεηξ, με ημοξ πηιηάδεξ ακαπιενςηέξ 

πμο πεηάπηεθακ εθηόξ ηάλεξ. Γηα μαδηθμύξ δημνηζμμύξ ζηεκ εθπαίδεοζε. Γηαηί πμιιμί κέμη, αιιά θαη ημ δηθό 

μαξ παηδί, μπμνεί κα είκαη πηοπημύπμξ ή θμηηεηήξ θαζεγεηηθήξ ζπμιήξ θαη δεκ ζα δεη  πμηέ ηεκ πόνηα ημο 

ζπμιείμο.  

Οη μαζεηέξ μαξ ζηεκ ηεπκηθή εθπαίδεοζε πνέπεη κα επηζηνέρμοκ ζηα ζνακία ημοξ, ζηηξ εηδηθόηεηεξ πμο 

δηάιελακ. Να μεκ επηηνέρμομε κα θάκμοκ έθπηςζε ζηα όκεηνα ημοξ θαη κα γίκμοκ ιεία ζηα πένηα ηςκ 

ζπμιανπώκ. 

Σμ δηθαίςμα ζηε μόκημε θαη ζηαζενή ενγαζία είκαη δηθαίςμα όιςκ θαη δεκ ημ απεμπμιμύμε. Η 

θαπηηαιηζηηθή θνίζε  μδήγεζε 1,5 εθαημμμύνημ ζηεκ ακενγία θαη ζημ θμηκςκηθό πενηζώνημ. Θα δώζμομε ηε 

μάπε με ημ βιέμμα ζηναμμέκμ ζημοξ άκενγμοξ θαη απιήνςημοξ γμκείξ ηςκ μαζεηώκ μαξ . Η κίθε ημο δηθμύ 

μαξ αγώκα ζα ακμίλεη δνόμμ γηα μιόθιενε ηεκ θμηκςκία. Οη εθπαηδεοηηθμί δεκ ήηακ πμηέ ζοκηεπκία. 

Ο μηζζόξ μαξ ιεειαηείηαη, μη ζοκηάλεηξ θόβμκηαη, ε δεμόζηα δςνεάκ ογεία δηαιύεηαη. Καη ακ ζήμενα  

θμβόμαζηε, πώξ ζα ηα βγάιμομε πένα, ακ πάζμομε  ημ μηζζό με ηεκ απενγία, αύνημ μπμνεί κα μεκ ημκ έπμομε 

θαζόιμο. Γηαηί θαη όπμημξ ημκ έπεη, λένεη θαιά, όηη με ηα πανάηζηα, ημοξ θόνμοξ θαη ηεκ αθνίβεηα δε θηάκεη 



μύηε γηα ηεκ επηβίςζε, αιιά θαη γηαηί, ημ ρςμί ηεξ δηθήξ μαξ μηθμγέκεηαξ, δεκ είκαη πμιοηημόηενμ από ημο 

δηπιακμύ μαξ.  

Σμ δεμόζημ ζπμιείμ μεηαιιάζζεηαη με ημ κέμ κόμμ γηα ηεκ ακαδηάνζνςζε ηεξ εθπαίδεοζεξ. Τμ Λύθεημ 

μεηαηνέπεηαη ζε ελεηαζηηθό θάηενγμ πμο ζα απμβάιιεη ςξ λέκμ ζώμα ημοξ  αδύκαμμοξ μαζεηέξ, μη μπμίμη δεκ 

ζα μπμνμύκ κα ακηαπμθνηζμύκ. Νέμ Γεκηθό Λύθεημ, πημ επηιεθηηθό, πημ ηαληθό. Η μείςζε ηςκ εηζαθηέςκ ζηα 

ΑΕΙ ημ απμδεηθκύεη πενίηνακα. Αοηό ζεμαίκεη κέα ζογπώκεοζε ζπμιηθώκ μμκάδςκ, κέεξ οπενανηζμίεξ. Η 

Τεπκηθή εθπαίδεοζε μδεγείηαη απεοζείαξ ζηεκ αγθαιηά ηεξ αγμνάξ ενγαζίαξ, με θαηαθόνοθε μείςζε ηεξ 

γεκηθήξ παηδείαξ θαη εηδηθόηεηεξ πμο ζα θαζμνίδμκηαη θάζε έλη πνόκηα από ηηξ ακάγθεξ ηςκ επηπεηνήζεςκ γηα 

ελεηδίθεοζε θαη θαηάνηηζε. Καη ακ ε εηδηθόηεηά ζμο ζοκάδειθε ημο ΕΠΑΛ, δεκ έπεη πηα αλία γηα αοημύξ, με 

ζθεθηείξ πςξ θάπμημξ ζα ζε ιοπεζεί θαη ζα ζε βμιέρεη. Πμιιέξ θμνέξ μαξ  έθιεηζακ ημ μάηη θηιηθά, θένδηζακ 

πμιηηηθό πνόκμ θαη μαξ ελαπάηεζακ. 

Σμ δεμόζημ ζπμιείμ ημ πμκάμε εμείξ μη πηιηάδεξ εθπαηδεοηηθμί πμο πνμζπαζμύμε κα ημ θναηήζμομε 

όνζημ. Τμ πμκάκε πηιηάδεξ άιιμη άκζνςπμη πμο λένμοκ πςξ ημ πηζςγύνηζμα ζηεκ  Παηδεία  ζα είκαη  πηύπεμα 

γηα όιε ηεκ θμηκςκία. Ο ζεβαζμόξ ηεξ θμηκςκίαξ πνμξ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ζα θαηαθηεζεί, όπη μπαίκμκηαξ  

θαη θάκμκηαξ μάζεμα μέζα ζε αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ, αιιά ζημκ αγώκα  γηα ηε δεμόζηα δςνεάκ εθπαίδεοζε, γηα 

ηε μόνθςζε θαη ημ μέιιμκ ηςκ μαζεηώκ μαξ. Η απμθαζηζηηθόηεηα, ε μαπεηηθόηεηα θαη ε αγςκηζηηθή εκόηεηα 

μαξ ζα ζπάζεη ημ βνώμηθμ πόιεμμ ηεξ θοβένκεζεξ θαη μνηζμέκςκ μέζςκ εκεμένςζεξ. Αξ μεκ λεπκάμε πςξ ε 

θμηκςκία είκαη έκα θαδάκη πμο βνάδεη από ηε βανβανόηεηα πμο δεη. Τα μάηηα ηςκ μαζεηώκ μαξ θαη μη 

πνμζδμθίεξ ηςκ ακζνώπςκ ζηνέθμκηαη πάκς μαξ.  

Δεκ μπμνεί γηα ηε δςή  μαξ κα  απμθαζίδεη ε θοβένκεζε ε Ε.Ε. θαη ημ ΔΝΣ. Δεκ μπμνεί κα ακεπόμαζηε  

κα είμαζηε μη πανάπιεονεξ απώιεηεξ εκόξ πμιέμμο γηα κα αολήζμοκ ηεκ ακηαγςκηζηηθόηεηα ημοξ. Γηα ηα 

θένδε ημοξ θαη ηηξ δεμηέξ ημοξ. Εμείξ αγςκηδόμαζηε γηα μηα  δςή με αλημπνέπεηα. Μπμνμύμε κα δήζμομε θαη 

πςνίξ αοημύξ, εκώ αοημί δεκ μπμνμύκ  κα δήζμοκ πςνίξ εμάξ.  

Αοηόκ  ημκ αγώκα εμείξ ημκ απμθαζίζαμε μέζα από ηηξ Γεκηθέξ οκειεύζεηξ. Εμείξ ζα ημκ μνγακώζμομε 

θαη ζα ημκ πενηθνμονήζμομε μέζα από ηηξ ΕΛΜΕ θαη ηηξ απενγηαθέξ επηηνμπέξ, μέζα από ηα απενγηαθά 

ηαμεία αιιειεγγύεξ. Ακ ζέιμομε κα δηαμμνθώζμομε όνμοξ κίθεξ, πνέπεη κα μπμύμε ΟΛΟΙ ζηεκ απενγία 

πςνίξ ηαιακηεύζεηξ.  

Ξένμομε πςξ μ αγώκαξ δεκ είκαη μηα δανηά, δεκ είκαη εύθμιμξ. Ξένμομε πςξ έπμομε πμιιά εμπόδηα κα 

πνμζπενάζμομε. Τμ πνώημ ίζςξ θαη δοζθμιόηενμ είκαη κα μάζμομε λακά κα θναηάμε ημ πένη ημο δηπιακμύ 

μαξ θαη κα ημο έπμομε εμπηζημζύκε, γηαηί πνόκηα  ηώνα ημ πμομε λεπάζεη.  

Ήνζε όμςξ ε ώνα κα ημιμήζμομε θαη απέκακηη ζηα δηιήμμαηα ηεξ αδοκαμίαξ πμο μαξ βάδμοκ αοημί, πμο 

ακήμπμνμοξ θαη ζθοθημύξ μαξ ζέιμοκ, κα μεκ οπμθύρμομε. Να ζηαζμύμε μνζμί, μ έκαξ δίπια ζημκ άιιμκ θη 

όπη απέκακηη, ακεμίδμκηαξ ηηξ ζεμαίεξ εκόξ απμθαζηζηηθμύ αγώκα. Σμο δηθμύ μαξ αγώκα!  

 ΕΙΜΑΣΕ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ!      

Αζήκα, 12/9/2013 


