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Αλαθνίλσζε 
 

Σξηάληα ρξφληα ζπκπιεξψλνληαη θέηνο απφ ηε δνινθνλία ηνπ θαζεγεηή Νίθνπ Σεκπνλέξα πνπ έπεζε 

λεθξφο ζηηο 9 ηνπ Γελάξε ηνπ 1991, φηαλ νκάδα ΟΝΝΔΓΗΣΩΝ ζέιεζε λα "ζπάζεη" ηε καζεηηθή θαηάιεςε ζην 

3ν θαη 7ν Γπκλάζην Παηξψλ. Σν απνηξφπαην απηφ έγθιεκα ζπληάξαμε ηφηε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. 

Ζ επίζεζε απηή είρε σο ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ηνπ καδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο πνπ είρε αλαπηπρζεί 

ζε νιφθιεξε ηε ρψξα κε ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ, θνηηεηψλ θαη καζεηψλ ελάληηα ζην αληηδξαζηηθφ 

λνκνζρέδην ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Παηδείαο, Βαζίιε Κνληνγηαλλφπνπινπ. Οη θηλεηνπνηήζεηο εθείλεο θαη ε ζπζία 

ηνπ Νίθνπ Σεκπνλέξα αλάγθαζαλ ηελ ηφηε θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε λα απνζχξεη ην 

λνκνζρέδην θαη νδήγεζαλ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ζε παξαίηεζε. 

ήκεξα, 30 ρξφληα κεηά, νιφθιεξνο ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο θαη νη εξγαδφκελνη, εμαθνινπζνχλ λα 

αγσλίδνληαη ελάληηα ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ πνπ εθάξκνζαλ θαη εθαξκφδνπλ φιεο νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Αγσλίδνληαη γηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία γηα κηα θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε θαη Παηδεία πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

ήκεξα ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ, εθκεηαιιεπφκελε ηελ παλδεκία, πέξαζε, ρσξίο θαλέλα δηάινγν κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, δηαηάμεηο πνπ επαλαθέξνπλ ηελ εθπαίδεπζε 30 ρξφληα πίζσ, ζηελ επνρή πνπ 

δνινθνλήζεθε ν Νίθνο Σεκπνλέξαο. Δπηδηψθεη λα θαηαξγήζεη αθφκε θαη ηα ζηνηρεηψδε εξγαζηαθά θαη 

ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, ηελ θαζηέξσζε ηεο δεθάσξεο 

εξγαζίαο, ηνλ "επλνπρηζκφ" ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θιπ. 

Αληί λα ζηεξίμεη ηε Γεκφζηα Παηδεία θαη ηελ Τγεία, αληί λα ζηεξίμεη ην ΔΤ κε αχμεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αληί λα ιάβεη κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηα ζρνιεία, αληί λα κεηψζεη ηνπο καζεηέο αλά 

ηκήκα ζηνπο 15, ζπλερίδεη ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο Γεκφζηαο Παηδείαο θαη Τγείαο, θαη 

ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, κέζα απφ ηνλ αληηιατθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021. 

30 ρξφληα κεηά, ηα αηηήκαηα θαη νη πξνηάμεηο γηα ηηο νπνίεο αγσλίζηεθε ν Νίθνο Σεκπνλέξαο είλαη 

επίθαηξεο φζν πνηέ άιινηε. Ο Νίθνο Σεκπνλέξαο ΕΔΗ ζηνπο αγψλεο καο γηα έλα δεκφζην θαη δσξεάλ πνηνηηθφ 

ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά, ρσξίο δηαθξίζεηο, γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αληηεθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, γηα αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ ηελ Παηδεία, γηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, γηα κφληκνπο δηνξηζκνχο, γηα 

κφξθσζε, δνπιεηά θαη δσή κε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο. 

 

      Γηα ην Γ.. 
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