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πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 
Η 82ε Γ.. ηεο Δ.Ο.Ε. βξίζθεη γηα ηξίηε ρξνληά ηελ παηξίδα θαη ηνλ θιάδν καο λα βηώλνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ΠΛΔΗΓΖΡΖΠ επηινγήο ηεο ππαγσγήο ηεο ρώξαο ζε κεραληζκνύο ζηήξημεο. Γηα ηξία νιόθιεξα ρξόληα, σο 
εξγαδόκελνη θαη σο πνιίηεο, «βάδνπκε πιάηε» γηα λα ζηεξίμνπκε ηελ παηξίδα καο. Γηα ηξία νιόθιεξα ρξόληα 
βιέπνπκε ηνπο κηζζνύο καο θαη ηηο δσέο καο λα ππνβαζκίδνληαη, ηελ ώξα πνπ θάπνηνη άιινη, ε εθιεθηή εθινγη-
θή πειαηεία ΝΙΩΛ ΑΛΔΜΑΗΟΔΡΩΠ ησλ θνκκαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο ρώξαο, παξακέλνπλ ζην αππ-
ξόβιεην. Γηλόκαζηε ηα ζύκαηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα λα κε ζηγνύλ «θεθηεκέλα» θαη 
«δηθαηώκαηα» ησλ βνιεκέλσλ! 

Γεθαεηίεο ηώξα ν Έιιελαο Δθπαηδεπηηθόο ζθπξνθνπείηαη αλειέεηα θαη ζηνρνπνηείηαη δηαξ-
θώο. Οη ζθνδξέο επηζέζεηο ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα (κείσζε απνδνρώλ, απνπζία νπζηαζηηθήο επηκόξθσ-
ζεο, έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, θαηεδάθηζε αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ, 
δηαζεζηκόηεηα θαη απνιύζεηο θ.ά.) δελ έρνπλ ηέινο. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ηα ζρνιεία, εδώ θαη πνιιά ρξόληα, ιεηηνπξγνύλ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξά-
γνπλ έξγν κόλν ράξε ζηελ ςπρή, ζην θηιόηηκν θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Μέζα ζε απηό ην δνθεξό θιίκα, ηε ζηηγκή πνπ όινη πεξηκέλνπλ πξνηάζεηο ζηήξημεο θαη πξνζπάζεηεο α-
λαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πξνηάζεηο ξεαιηζηηθέο, βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί 
«θαζνδεγνύληαη» από κηα Νκνζπνλδία θνιιεκέλε ζην ρζεο θαη ζηηο αγθπιώζεηο ηνπ. Μηα Οκνζπνλδία 
πνπ ΛΝΚΗΕΔΗ όηη θάλεη ζπλδηθαιηζκό κε ηα δεδνκέλα ηνπ ρζεο. 

Πώο ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαθνξεηηθά όηαλ κεηαηξέπεηαη θαζεκεξηλά θαη πεξηζζόηεξν ζε νπξά θάζε α-
ξηζηεξίζηηθεο ηδενιεςίαο θαη, θπξηαξρνύκελε από θνβηθά ζύλδξνκα, έρεη πάςεη λα παξάγεη νπζηαζηηθό ζπλδηθα-
ιηζηηθό ιόγν πξνζαξκνζκέλν ζηελ επνρή κελ ηπρόλ θαη θαηεγνξεζεί γηα έιιεηςε επαλαζηαηηθόηεηαο; 

Δίλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθό ην πώο θάπνηνη «ζπλδηθαιηζηέο εγέηεο» αδπλαηνύλ λα αληη-
ιεθζνύλ ην πξνθαλέο: όηη ην 2013 δελ είλαη 1990! Γελ είλαη νύηε θαλ 2010! Αδπλαηνύλ λα αληη-
ιεθζνύλ όηη νη απηνρξηζκέλνη ηππόηεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ, απηή ε θάζηα ησλ ηζόβησλ ζπλδηθαιη-
ζηώλ πνπ αξλνύληαη ηελ όπνηα αιιαγή γηα λα κε ζηγνύλ ηα «θεθηεκέλα» ηνπο, έρεη πεζάλεη. 

Νη δπλάκεηο ηεο γηαιαληδί επαλαζηαηηθήο Αξηζηεξάο εμαθνινπζνύλ λα ςαξεύνπλ ζηα ζνιά 
λεξά, όπσο έρνπλ ζπλεζίζεη λα θάλνπλ ρξόληα ηώξα, επελδύνληαο κε ρνληξνθνκκέλν ηξόπν ζηελ αλαζθάιεηα 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη επηρεηξώληαο λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηε θηώρηα θαη ηελ αλέρεηα ζηελ νπνία έρνπλ νδεγε-
ζεί.  

Πηα ζνιά λεξά όκσο δελ ηζαιαβνπηάεη κόλν ε Αξηζηεξά άιια θαη νη ηέσο ζπλνδνηπόξνη ηεο. 
Οη πξσηνκάζηνξεο ηνπ ιατθηζκνύ θαη ηεο δεκαγσγίαο πνπ μαθληθά άιιαμαλ πξνζσπείν θαη απηνπξνβάιινληαη 
σο… «ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝΗ»!  

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 
Ζ Ξαξάηαμή καο δελ έθξπςε πνηέ ηελ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ηεο ηνπνζέηεζε. Αιιά θαη δελ 

δίζηαζε πνηέ λα αζθήζεη θξηηηθή ζε πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηνπ πνιηηηθνύ ηεο θνξέα. Αξλνύκαζηε όκσο λα 
ηζνπβαιηάζνπκε ηα πάληα θαη ηνπο πάληεο! Αξλνύκαζηε ηελ θαζνιηθή απαμίσζε, ηηο ινγηθέο ηνπ «όινη ίδηνη 
είλαη», «όινη θηαίλε». 
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Αξλνύκαζηε ην ςεπηνδίιεκκα «κλεκόλην-αληηκλεκόλην». Σν κέιινλ ηεο παηξίδαο θαη ηεο εθπαίδεπ-
ζεο ρξεηάδεηαη ζέζεηο θαη ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο θαη όρη ηζηηάηα θαη ηακπέιεο-παλσζέληνλν πνπ θαιύπηνπλ θάζε 
ινγήο «ηνπξινπκπνύθη». 

Βαξεζήθακε πηα λα ζεξλόκαζηε, κνηξαίνη θαη άβνπινη, πίζσ από θάζε δήζελ πξννδεπηηθή, 
αξηζηεξή ή αξηζηεξίζηηθε… «αιήζεηα - απζεληία». 

Γηα λα ην μεθαζαξίζνπκε ινηπόλ: 

ΝΣΗ, δελ ζεσξνύκε ζπλδηθαιηζηηθή καγθηά ην λα εκκέλνπκε ζε μεπεξαζκέλα ηδενινγήκαηα αξλνύκελνη ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα. 

ΝΣΗ, δε ζπκκεξηδόκαζηε ηελ αξηζηεξή ινγηθή ηνπ γεληθεπκέλνπ κπάραινπ πξνθεηκέλνπ λα κελ αιιάμεη ηί-
πνηα. 

ΝΣΗ, δε καο εθθξάδεη ε κόληκε θαη ζηείξα άξλεζε ρσξίο ξεαιηζηηθή πξόηαζε. 

ΝΣΗ, δελ αζπαδόκαζηε ηελ αξηζηεξή ινγηθή ηνπ «όινη ίδηνη είκαζηε»! Άιιν ίζνη, άιιν ίδηνη! 

Αεδηάδνπκε ζηελ ηδέα όηη ππάξρνπλ αθόκε ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αξλνύληαη αιια-
γέο πνπ είλαη απηνλόεηεο ζε θάζε ζνβαξή ρώξα. 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο όηη ηα ίδηα βηβιία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δύν θαη 
ηξία ρξόληα θαη ν καζεηήο είλαη ππεύζπλνο λα ηα δηαηεξήζεη ζε θαιή θαηάζηαζε αληί λα ηα θάςεη ζην ηέινο ηεο 
ρξνληάο. 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο όηη νη ζρνιηθέο ππνδνκέο δελ είλαη ηζηθιίθη θαλε-
λόο θαη νη εζθεκκέλεο θζνξέο θαηαινγίδνληαη ζηνπο ππαίηηνπο! 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην ζηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο όηη ην ζύλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο αμη-
νινγείηαη! 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην όηη ζε κηα δεκνθξαηία νη ζέζεηο παιεύνληαη κέζα από ην δηάινγν θη όρη κέζσ πεξηραξα-
θώζεσλ ζε νπηνπηθέο ζέζεηο θαη ζεσξίεο. 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην όηη απνξξίπηνπκε ηελ αξηζηεξή ινγηθή ηεο ηζνπέδσζεο πνπ αξλείηαη ζε θάπνηνλ 
ην δηθαίσκα λα μερσξίζεη κέζα από ηε δνπιεηά ηνπ! 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην όηη δελ ζηεξίδνπκε ηα… «δίθαηα» αηηήκαηα όζσλ επηκέλνπλ λα δηαηεξήζνπλ πξν-
λόκηα ζε βάξνο όισλ ησλ άιισλ. 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην όηη απνξξίπηνπκε ηξηάληα νρηώ νιόθιεξα ρξόληα δηαζηξνθηθήο ζρνιηθήο εθ-
παίδεπζεο, κεζνδεπκέλεο αγισζζίαο, αθειιεληζκνύ ησλ ζπλεηδήζεσλ, πξνγξακκαηηθήο εμειηζίσ-
ζεο ηνπ έζλνπο. 

ΛΑΗ, είλαη απηνλόεην όηη επηδηώθνπκε κηα ζύγρξνλε εθπαίδεπζε γηα ην έζλνο θαη ηελ παηξίδα κε 
ίζεο επθαηξίεο γηα όινπο, πνπ ζα δίλεη πξννπηηθή θαη δελ ζα ηζνπεδώλεη. 

ηε παηδεκέλε ρώξα ηεο θαξδηάο 
Κη από ην κόρζν ηεο ειπίδαο λέα γε εηνηκάδεηαη 

Γηα λα βαδίζεη εθεί κε αεηνύο θαη ιάβαξα 
Έλα πξσί γεκάην ηξηδηζκνύο 

Η θπιή πνπ δσληαλεύεη ηα όλεηξα 
Η θπιή πνπ ηξαγνπδάεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ήιηνπ 
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