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ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
«...Δε κάζακε ην κάζεκα. Ήκαζηαλ θαθνί καζεηέο. Δελ πηζηέςακε ηίπνηα από όζα 

καο δίδαμε ε Εμνπζία. Όηαλ ζηε ηάμε δηδάζθνληαλ ν ζπκβηβαζκόο, ε ηδηώηεπζε θαη ε 

ειηζηόηεηα, εκείο είρακε θνπάλα. Απνξξίςακε ηνλ εθζπγρξνληζκό,. Σπκκαζεηέο ζηελ 

εμέγεξζε, ζπλαληεζήθακε θαη βξήθακε πσο είκαζηε αδέιθηα...» 
CCRI-CG del EZLN, Αύγνπζηνο 1995 

(κήλπκα πξνο ηε 4
ε
 δηεζλή ζπλάληεζε επηηξνπώλ αιιειεγγύεο ζηελ εμέγεξζε ησλ δαπαηίζηαο, 

Brescia, Ιηαιία, Σεπηέκβξεο 95) 

 

Όηαλ θιείλνπκε ηνπο δξόκνπο καο ιέλε όηη δελ αθήλνπκε ηνλ θόζκν (δειαδή εκάο) λα πάεη ζηε 

δνπιεηά ηνπ. 

Όηαλ δελ πάκε ζηε δνπιεηά καο επεηδή απεξγνύκε καο ιέλε όηη ηαιαηπσξείηαη ν θόζκνο (θαη πάιη 

εκείο) θαη όηη νη καζεηέο (μαλά εκείο - όηαλ πξόθεηηαη γηα ηα ζρνιεία -) ζα κείλνπλ πίζσ ζηα 

καζήκαηα, ζηελ πξόνδό ηνπο. 

Όηαλ θάλνπκε θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία - ζηηο πξώηεο καο θπιαθέο - ακθηζβεηώληαο ηα καζήκαηα 

θαη ηελ πξόνδν καο ιέλε αιήηεο θαη καο ζηέιλνπλ ηνπο κπάηζνπο, έλζηνινπο θαη κε. 

Δηαξθώο, όηαλ δηεθδηθνύκε, καο ιέλε κεηνςεθίεο, αιήηεο θαη ξίρλνπλ επάλσ καο ηνπο θξνπξνύο ηεο 

ηάμεο ηα Μ.Μ.Ε., ηνπο ζπλδηθαιηζηέο, ην κύζν ηεο εζληθήο ελόηεηαο, ηεο αλάπηπμεο θξνληίδνληαο 

πάληα λα καο θξαηνύλ ειεγρόκελνπο, δηαζπαζκέλνπο, θαζεισκέλνπο ζην κηθξναζηηθό όλεηξν. Τνπο 

θξνπξνύο κηαο ηάμεο πνπ θαη εκείο έρνπκε απνδερηεί θαη πνπ ζπάληα ακθηζβεηνύκε εθ βάζξσλ. 

Οη θαζεγεηέο πνπ απεξγνύλ είλαη θαη απηνί θάπνηνη από εκάο. Κάπνηνη από ηνπο θπξηαξρνύκελνπο 

απηνύ ηνπ πιαλήηε. Κάπνηνη από απηνύο πνπ επάλσ ηνπο αιιά θαη ελάληηά ηνπο έρεη ρηηζηεί ν 

πνιηηηζκόο ηεο θπξηαξρίαο. Κάπνηνη από απηνύο πνπ, όηαλ δελ είλαη άλεξγνη, δνπιεύνπλ γηα έλα 

θνκκάηη ςσκί, γηα λα απνθνκίδνπλ άιινη ηα νθέιε από ηελ εξγαζία ηνπο. Κάπνηνη από απηνύο ηέινο 

πνπ βηώλνπλ θαζεκεξηλά ηελ θπξηαξρία, ηελ αδηθία, ηελ αληζόηεηα, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο λα ηνπο ζηεξεί θάζε πλνή δσήο. 

Καη πάιη όκσο ε ηάμε δελ ακθηζβεηείηαη. Είλαη απόιπηα δίθαην ην αίηεκα λα δεη θαλείο κε 

αμηνπξέπεηα από ηε δνπιεηά ηνπ. Γηα κηα αθόκε θνξά δελ είλαη αξθεηό. Αγλνεί ηηο πιαλεηηθέο αιιαγέο 

ηνπ θαπηηαιηζκνύ πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξνη νη θησρνί θαη νη πινύζηνη πινπζηόηεξνη. Αγλνεί 

ηε βαζύηεξε αηηία ηεο θαηάζηαζεο ηελ νπνία βηώλνπκε θαζώο θαη όηη ηε βηώλνπκε θαη άιινη πνπ 

κπνξεί λα κελ είκαζηε νύηε θαλ εξγαδόκελνη. Αγλνεί όηη αλ δελ αλαηξέςνπκε ηελ ίδηα ηελ ηάμε, αλ δελ 

εμαθαλίζνπκε από ηε γε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θπξηαξρία ηόηε ζα δνύκε ζπλέρεηα ζηελ αδηθία, ηνλ 

παξαινγηζκό, ηελ πιήμε παιεύνληαο απιώο γηα θαιύηεξνπο όξνπο ζθαγήο, ρσξίο νπζηαζηηθά νύηε 

απηό λα κπνξεί λα πεηύρεη. Αγλνεί ηέινο αθόκα θαη ην αιινηξησκέλν θαη αιινηξησηηθό πεξηερόκελν 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη απηή ε ίδηα ε αλαπαξαγσγή απηήο ηεο ηάμεο. 

Ο αγώλαο ησλ θαζεγεηώλ καο μαλαζηήλεη ζηα ζξαλία γηα ην κάζεκα ηεο αλππαθνήο. Χξένο καο 

είλαη λα ζπλαληεζνύκε κε ηνπο θαζεγεηέο, λα θαζίζνπκε καδί ηνπο ζηα ζξαλία κε ζηόρν, ρσξίο... 

θαζεγεηέο απηή ηε θνξά, λα δνύκε όινη καδί θαηά πόζν κπνξνύκε λα γεκίζνπκε απηήλ ηελ αλππαθνή 

κε λόεκα. Καηά πόζν ζα κπνξέζνπκε λα ηε ζηξέςνπκε ελάληηα ζηα αθεληηθά θαη ηελ ηάμε ηνπο θαη όρη 

απιά λα ηε δηαζαιεύζνπκε. Καηά πόζν θαη κε πνηνπο ζα κπνξέζνπκε λα δώζνπκε ηνλ αγώλα γηα κηα 

θνηλσλία πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζόηεηαο. 

συνδικάτο  σαλταδόρων 


