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Η Οκνζπνλδία καο πνηέ δελ έιαβε (θαη δελ κπνξεί ζεζκηθά λα ιάβεη) ζέζε ππέξ ή 

θαηά, ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ πνιηηηθνύ θόκκαηνο. Τπνρξενύηαη όκσο, ζεζκηθά θαη εζηθά, λα 

θαηαγγείιεη εθείλεο ηηο ΠΟΛΙΣΙΚΔ πνπ ππνλνκεύνπλ ηνπο θαηαζηαηηθνύο ηεο ζθνπνύο, ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαίσλ ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.), ησλ ζρνιείσλ, ησλ 

καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Λεηηνπξγώλ θαη ηεο Παηδείαο ζπλνιηθά. Με ιόγν μεθάζαξν θαη 

«θνθηεξό», θαηαθεξαπλώλνπκε απηέο ηηο ΠΟΛΙΣΙΚΕ θαη ΟΟΤ ηηο ζηεξίδνπλ. 

Ολνκαζηηθά ! 

Με ηελ ίδηα παξξεζία θαη «ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ», πξνβάιινπκε δεκόζηα θαη ΟΟΤ 

απνδεδεηγκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ Σ.Ε.Ε., αγσλίδνληαη γη’ απηήλ θαη ηελ επεξγεηνύλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο ΠΡΑΞΔΙ ! Η δίθαηε επηβξάβεπζή ηνπο, δελ κπνξεί λα εθιεθζεί σο «έκκεζε 

ζηήξημε» ηνπ θόκκαηνο ζην νπνίν είλαη εληαγκέλνη, νύηε ππνλνείηαη «πιήξεο ηαύηηζε 

απόςεσλ» ζε όια ηα άιια ζέκαηα. Άιισζηε, δεηνύκελν είλαη λα ππάξμεη θάπνηε ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ζηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο (θαη ηεο πνιύπαζεο Σ.Ε.Ε.), κε ζπκθσλία όισλ ησλ 

θνκκάησλ. 

 

Δύν ηέηνηνη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο θαη ζύκκαρνη ηεο Σ.Ε.Ε., νη κέρξη πξόηηλνο 

Βνπιεπηέο θ. Απόζηνινο Καθιακάλεο θαη θα Μαξία Ρεπνύζε, απνπζηάδνπλ δπζηπρώο από 

ηνλ ράξηε ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ γηα ηηο πξνζερείο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο. 

Ο θ. Απόζηνινο Καθιακάλεο, πνπ δηεηέιεζε Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο θαη Τπνπξγόο 

Παηδείαο, ππήξμε ν «παηέξαο» ηνπ Ν. 1566/1985 πνπ θαζηέξσζε ηε Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη κόληκνο ππνζηεξηθηήο θαη δηαξθήο πξνζηάηεο ηεο, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο καθξάο θαη αδηάθνπεο ζεηείαο ηνπ ζην Κνηλνβνύιην. 

Η θα Μαξία Ρεπνύζε, ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο ηνπ θόκκαηόο ηεο, 

ην νπνίν επεμεξγάζζεθε θαη θαηέιεμε ζε εμαηξεηηθά αλαιπηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο ππέξ 

ηεο Σ.Δ.Δ., πνιύ θνληά ζηηο απόςεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο. Γελ μερλνύκε επίζεο ηε ζηήξημε πνπ 

πξνζέθεξε ζηελ Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. κέζα ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ 

Τπνζέζεσλ θαη ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο. 
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η Σ.Ε.Ε. «θησρόηεξε» θαηά δύν ππνςεθηόηεηεο… 
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Με ηελ απόθαζε ησλ αλσηέξσ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνζερείο εθινγέο, ε Σ.Δ.Δ. 

αηζζάλεηαη «θησρόηεξε», κε δύν ζεκαληηθνύο ζπκκάρνπο ιηγόηεξν, ζηηο δύζθνιεο κέξεο πνπ 

έξρνληαη.  

ε θάζε πεξίπησζε, επραξηζηνύκε δεκόζηα ηνπο θ. Καθιακάλε θαη θα Ρεπνύζε 

θαη γηα ηελ πνιύηηκε πξνζθνξά ηνπο ζηελ Σ.Δ.Δ., ηνπο επρόκαζηε θαιή δύλακε θαη επηηπρία 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο θαη ειπίδνπκε λα ηνπο μαλαβξνύκε ζηνπο δηαξθείο αγώλεο 

καο γηα ηελ Σ.Ε.Ε., ζπλνδνηπόξνπο θαη ζε «ζέζε κάρεο». 

Από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. 

 


