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Κάτι τέτοιες στιγ-
μές σαν τη βραδιά 
της 6ης του Δεκέμ-
βρη είναι που ο χρό-
νος σταματά, παγώ-
νει… Κάτι τέτοιες 
στιγμές είναι που οι 
μνήμες, που βαραί-

νουν απ’ τα πολλά, «μπουκώνουν» και εκρήγνυνται. 
Πώς να χωρέσει το έρμο το κεφάλι μας τον Λαμπράκη 
και τον Πέτρουλα, τον Διομήδη Κομνηνό και τον Μιχά-
λη Μυρογιάννη, τον Κουμή και την Κανελλοπούλου, 
τον Καλτεζά και τον Τεμπονέρα, τον ανώνυμο τσιγ-
γάνο και τον απόκληρο μετανάστη, τον φοιτητή της 
«ζαρντινιέρας» και τον Παναγιώτη με τα πράσινα πα-
πούτσια… Και τώρα ο Αλέξης… 

Θάνατος άδικος και απροσδόκητος. Θάνατος σκό-
πιμος και προμελετημένος από ένα κράτος που λει-
τουργεί σαν παρακράτος, από ένα κράτος που ανατρέ-
φει εγκληματίες, λέγοντάς τους «εσείς είστε το κράτος 
και μπορείτε να ανοίγετε τα κεφάλια των παππούδων 
σας συνταξιούχων όταν διαμαρτύρονται, να σακατεύε-
τε τους πατεράδες σας εργάτες όταν διαδηλώνουν, να 
χτυπάτε με σιδερογροθιές τους δασκάλους των παιδιών 
σας, να ξεγυμνώνετε και να διαπομπεύετε μετανάστες 
και πρόσφυγες». 

Η συλλογική μας μνήμη βγήκε στους δρόμους. 
Αυτή μας υποκίνησε… Και μια φάρα κουτοπόνηρων 
αυλικών της πλουτοκρατίας που συνωμοτεί ενάντια 
στα παιδιά της… Που δεν θέλει, ούτε και τη συμφέρει 
να δει τα αίτια της έκρηξης της συνείδησής μας. Που 
δεν παραδέχεται πως το νεκρό κορμί του Αλέξη έγι-
νε το φιτίλι σε μια μπαρουταποθήκη που τη γέμισαν 
χίλιες αιτίες: 
• το κακομοίρικο εκπαιδευτικό σύστημα που συνθλί-

βει τους νέους σε γκρίζους τοίχους, με γκρίζα βι-
βλία και γκρίζες ιδέες, 

• η οικονομική αιμορραγία της οικογένειας, που πα-
λεύει να ζήσει και κόβει απ’ το φαΐ της για να τα-
ΐσει το μινώταυρο– τι ειρωνεία– της «δωρεάν παι-
δείας»,

• η απελπισία του άνεργου πατέρα, 
• η απόγνωση των παππούδων που, αφού άφησαν 

το τομάρι τους στη δουλειά, αδυνατούν πια να επι-

βιώσουν  με 400 ευρώ,
• μια κοινωνία βουτηγμένη στη σαπίλα της διαπλο-

κής, στη μίζα, την αρπαχτή και τις ιερές ανταλλα-
γές, 

• η μαύρη προοπτική που προορίζεται για τη γενιά 
των 700 ευρώ, 

• οι κάμερες που καταγράφουν ποιος τολμά ακό-
μη να χαμογελά και ποιος βγάζει κοροϊδευτικά τη 
γλώσσα,

• η τυφλή βία και καταστολή, που ανοίγει το κεφάλι 
όσων διαμαρτύρονται. 
Αυτή είναι η καθημερινότητα που βιώνουν σήμε-

ρα οι νέοι. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αιτίες που 
γέμισαν τις καρδιές και το νου, πριν ξεχυθούμε στους 
δρόμους στο μεγάλο θρήνο για τον Αλέξη, που ήταν 
μαζί και μίσος και οργή.

Και απέναντι, τα κράνη, οι προβοκάτορες, οι νεο-
φασίστες, τα γκλομπς, τα όπλα και τα ασφυξιογόνα. 
Και εντός της Βουλής νέες θλιβερές συνωμοσιολογίες. 
Και στα στενά χωμένοι κάμποσοι Αγιάννηδες… Αυτό 
το μικροπλιάτσικο προβλήθηκε δεόντως. Αλλά το με-
γάλο πλιάτσικο είναι των τραπεζιτών, των ρασοφό-
ρων και των αστών πολιτικών. Τα μεγάλα πλιάτσικα 
γίνονται πάντα στα μουλωχτά. 

Κι έτσι χάσαμε έναν ακόμη νέο άνθρωπο. Ένα μα-
θητή όλων των σχολείων κι ένα παιδί όλων των μα-
νάδων. Κι έτσι κηδέψαμε τον Αλέξη, με δάκρυα από 
την οδύνη, το θυμό και τα δακρυγόνα. 

Αλλά δεν θάψαμε την απόφασή μας να κρατη-
θούμε όρθιοι και να αγωνιστούμε για μια κοινωνία 
που θα σέβεται την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέ-
πεια, για ένα σχολείο που θα χωράει όλα τα παιδιά του 
κόσμου, θα κινητοποιεί το νου και θα παρέχει τα εφό-
δια για μια δουλειά που δεν θα είναι σκλαβιά, για έναν 
κόσμο που 
θα επιτρέπει 
στα παιδιά 
μας να ονει-
ρ ε ύ ο ν τ α ι . 
Όλοι στους 
δρόμους!

αγκίδα
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚH ΜΑΣ ΜΝHΜΗ 

ΣΤΟΥΣ ΔΡOΜΟΥΣ
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Τα αποτελέσματα των εκλογών για τα υπη-
ρεσιακά συμβούλια δεν άλλαξαν και πολλά πράγ-
ματα από την προηγούμενη κατάσταση, τοπικά και 
πανελλαδικά. Καθώς οι εκλογές αυτές εξαρτώνται, 
εν πολλοίς, από το «πελατειακό δίκτυο» των αιρε-
τών και των κομματικών παρατάξεων και από τις 
πιέσεις που ασκούνται στους συναδέλφους να ψηφί-
σουν όχι με κριτήρια το ποιος ελέγχει τη διοίκη-
ση και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κλάδου 
αλλά ποιος μπορεί να «διευθετήσει» μια προσω-
πική τους υπόθεση, το πεδίο μιας αντισυστημικής 
παρέμβασης ήταν εξαρχής ναρκοθετημένο. 

Ωστόσο, για πρώτη φορά από το ψηφοδέλτιο 
της Αγωνιστικής Παρέμβασης διατυπώθηκε μια 
εξολοκλήρου αντίθετη πρόταση από τα «ειωθότα» 
των αιρετών και των κομματικών παρατάξεων και 
δοκιμάστηκε στους συναδέλφους. Το γεγονός ότι 
η δύναμη της Αγωνιστικής Παρέμβασης ανέβαινε 
όσο απομακρυνόταν από το «τοπικό» προς το 
«εθνικό» (ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ) δεν φανερώνει 
παρά το ότι πολλοί συνάδελφοι, αν και θεωρητικά 
αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας περισσότερο 
συνδικαλιστικής παρέμβασης και στα υπηρεσιακά 
συμβούλια, παραμένουν ωστόσο δέσμιοι μιας 
πελατειακής λογικής («να ψηφίσω τον αιρετό που 
ξέρω»).

Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες για τον ρόλο των 
δύο αιρετών που επανεκλέχτηκαν με τις παρατάξεις 
της ΔΑΚΕ και της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας. 
Παρά τις όποιες προεκλογικές εξαγγελίες τους, 
πιστεύουμε πως στην πραγματικότητα ο κλάδος 

ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ στο ΠΥΣΔΕ. Άλλωστε τα 
πρώτα δείγματα γραφής τους, στη νέα τους θητεία, 
ήταν μάλλον αποθαρρυντικά, αφού οι διαδικασίες 
του ΠΥΣΔΕ παραμένουν ακόμα απόρρητες και 
συχνά προσφέρουν τον χώρο και την αφορμή για 
πιέσεις και προσβολές απέναντι σε συναδέλφους.

Εμείς καλούμε ωστόσο τους δύο αιρετούς 
 να πάψουν να σιγοντάρουν τις αυθαιρεσίες 

και τις παρανομίες της Διοίκησης και να τις 
καταγγείλουν δημόσια, 

 να στηρίξουν συναδέλφους που υφίστανται τον 
αυταρχισμό της Διοίκησης και όχι να το παίζουν 
«μεσολαβητές»,

 να ενημερώνουν τακτικά τον κλάδο, και 
απευθείας και μέσω της ΕΛΜΕ, 

 να ζητούν τη γνώμη της ΕΛΜΕ και των 
συναδέλφων σε σημαντικά ζητήματα στα οποία 
καλούνται να πάρουν θέση, 

 να υλοποιούν σε κάθε περίπτωση τις εξαγγελίες 
τους για διαφάνεια και ισότητα ανάμεσα στους 
συναδέλφους.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ: 
Τι να φταιν’ οι εκπρόσωποι; Έρημοι κι απρόσωποι…

Αποτελέσματα ΠΥΣΔΕ Λέσβου 2008
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 1200
 ΨΗΦΙΣΑΝ 971
 ΕΓΚΥΡΑ 931
 ΑΚΥΡΑ 40
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 62 (6,66%)
 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 288 (30,93%)
 ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 350 (37,60%)
 ΕΣΑΚ ΔΕΕ 72 (7,73%)
 ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  159 (17,08%)

 Αποτελέσματα ΑΠΥΣΔΕ Βορείου Αιγαίου 2008
  ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
  ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ  ΣΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 1199 740 574 2513
 ΨΗΦΙΣΑΝ 972 631 428 2031
 ΕΓΚΥΡΑ 926 612 409 1947
 ΑΚΥΡΑ 46 19 19 84
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 56 6 106 168 (8,6%)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-  271 122 37 430 (22%)
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  18 245 26 289 (14,8%)
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  279 89 134 502 (25,7%)
ΕΣΑΚ ΔΕΕ  87 43 54 184 (9,4%)
ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 215 107 52 374 (19,2%)
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Οι Θερμοπύλες στην …Ακρόπολη!
Είναι γνωστή η κατάσταση με τα δυσπρόσι-

τα σχολεία όλης της Ελλάδας, τα οποία είναι πε-
ριζήτητα για τα μεγάλα πολιτικά «βύσματα» που 
παίρνουν σ’ αυτά οργανικές θέσεις και μετά αμέσως 
παίρνουν απόσπαση μέσω Υπουργείου για το σπίτι 
τους. Η κατάσταση αυτή- που παρατηρείται ιδιαίτε-
ρα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα- είναι οξεία 
και στο νομό μας. Θυμόμαστε όλοι άλλωστε το πε-
ρυσινό θέμα εφημερίδας, με τους εννιά καθηγητές 
του σχολείου του Αι-Στράτη να φωτογραφίζονται με 
τις κούκλες-φαντάσματα, 
σύμβολα των 31 απόντων 
«συναδέλφων» τους, οι 
οποίοι υπηρετούσαν εικο-
νικά στο νησί, έπαιρναν τα 
μόρια και το επίδομα της 
παραμεθορίου, αλλά ήταν 
αποσπασμένοι σε κάποιο 
γραφείο «ημετέρου» στον 
τόπο τους! 

Σε μικρότερη κλίμακα το ίδιο συμβαίνει και με 
τα δυσπρόσιτα σχολεία του νησιού, της Άγρας, της 
Άντισσας και της Ερεσού. Από τη μισθοδοσία των 
σχολείων αυτών και την πραγματικότητα του προ-
γράμματος, φαίνεται πως ένας σημαντικός αριθμός 
καθηγητών είναι αποσπασμένος από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
σε γραφεία και υπηρεσίες εκτός Λέσβου. Ωστόσο, 
εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, και η εδώ Διοί-
κηση βρίσκει την ευκαιρία να βολέψει και «τα δικά 
της τα παιδιά» στα σχολεία αυτά, κρατώντας τα βέ-
βαια στην πόλη της Μυτιλήνης.

Σε αίτημα της Αγωνιστικής Παρέμβασης 

προς το προεδρείο της ΕΛΜΕ να ερωτηθεί επίση-
μα η Διοίκηση για την οργανικότητα, τους υπηρε-
τούντες και τους αποσπασμένους των σχολείων αυ-
τών, «αμέλησε» να απευθύνει το ερώτημα, καθώς 
είναι ένα ζήτημα που θα προκαλούσε σοβαρή σύ-
γκρουση με τη ΔΔΕ, γιατί θα αποκάλυπτε τις πα-
ρανομίες της.

Για να μπούμε στην ουσία του ζητήματος: όσο 
υπάρχει ο θεσμός των αποσπάσεων με το αιτιο-
λογικό «για τις ανάγκες της υπηρεσίας», θα μπορεί 

ο κάθε «ημέτερος» να βο-
λεύεται στις πλάτες των ευ-
συνείδητων συναδέλφων. 
Όσο ο αποσπασμένος θα 
παίρνει τα μόρια του σχο-
λείου στο οποίο τοποθε-
τείται κι όχι της περιοχής 
όπου τελικά αποσπάται, 
τόσο θα αυξάνονται οι πιέ-
σεις και τα ρουσφέτια.

Καθώς το ζήτημα των αποσπάσεων είναι πο-
λύπλοκο και συνδέεται με μια σειρά ζητημάτων που 
έχουν να κάνουν με την οργανωτική δομή των σχο-
λείων και με εργασιακά δικαιώματα του κλάδου, 
δεν μπορούμε εδώ να δώσουμε συνολικά μια λύση. 
Μπορούμε όμως, σε μια προοπτική ελάττωσης της 
αδικίας και του «ημετερισμού», να ζητήσουμε να 
μπει τέλος στην αιτιολογία «για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας»: οι αποσπάσεις να γίνονται μόνο εθε-
λοντικά και ο αιτών να γνωρίζει ότι θα παίρνει 
τα μόρια του τόπου όπου αποσπάται.

 Αποτελέσματα ΚΥΣΔΕ 2008

  ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
 ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 1199 95.872
 ΨΗΦΙΣΑΝ 964 72.855
 ΕΓΚΥΡΑ 900 68.965
 ΑΚΥΡΑ 64 3.890
 ΔΑΚΕ ΔΕ 299 (33,22%) 21.475 (31,14%)
 ΕΚΠ/ΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 24 (2,66%) 1.692 (2,45%)
 ΕΣΑΚ ΔΕΕ 84 (9,33%)  7.215 (10,46%)
 ΠΑΣΚ ΔΕ 171 (19%) 17.890 (25,94%)
 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 9 (1%) 1.681 (2,44%)
 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- 
 ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 177 (19,66%) 11.446 (16,60%)
 ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- 
 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ 87 (9,66%) 5.666 (8,22%)
 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 49 (5,44%) 1.900 (2,76%)
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1. Η εξαγγελία (για 4η φορά από το 2006) από τη 
μεριά του ΥΠΕΠΘ της έναρξης του «διαλόγου για 
το σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση» 
έχει δυο χαρακτηριστικά: 
Πρώτον, όσον αφορά την επιλογή του χρόνου (στην 
καρδιά των εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων), δεν 
αποτελεί παρά μια επικοινωνιακή,  πυροσβεστι-
κή και παραπλανητική «ντρίπλα» του ΥΠΕΠΘ για 
να καλύψει τα στασίδια των 
media και να ξεφύγει από 
τον ασφυκτικό κλοιό του νε-
ανικού θυμού. 
Δεύτερον, είναι ξεκάθαρα 
αποπροσανατολιστική, 
καθώς επιχειρεί αφενός να 
κουκουλώσει τα πραγματικά 
προβλήματα της εκπαίδευ-
σης και αφετέρου να πείσει 
μαθητές και γονείς, την κοι-
νωνία όλη, ότι η αλλαγή του 
τρόπου πρόσβασης στα Πα-
νεπιστήμια και τα ΤΕΙ μπορεί 
να αλλάξει ή έστω να θίξει 
τον ταξικό-κατανεμητικό ρό-
λο του σχολείου και την ανα-
παραγωγή των κοινωνικών 
ανισοτήτων. 

2. Καμιά από τις «επίσημες» προτάσεις των «λα-
γών» του ΥΠΕΠΘ (Βερέμης, Μπαμπινιώτης) δεν έρ-
χονται να αλλάξουν προς το καλύτερο το επίπεδο 
του σχολείου, την είσοδο στις τριτοβάθμιες σπου-
δές, το επίπεδο των πανεπιστημιακών σπουδών 
και την επαγγελματική αποκατάσταση των απο-
φοίτων. Αντίθετα επιδιώκουν να θεμελιώσουν μια 
εκπαίδευση που έχει έμβλημά της την ανταγωνι-
στικότητα, την ευελιξία, την ιδιωτικοποίηση, την 
εμπορευματοποίηση, το παραπέρα βάθεμα των τα-
ξικών φραγμών.

3. Το λεγόμενο «μεταλυκειακό–προπαρασκευαστικό 
έτος» της πρότασης Βερέμη και οι προτάσεις Μπα-
μπινιώτη για «την κατάργηση του ενιαίου χαρακτή-
ρα των εξετάσεων με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου 
εξεταστικού κέντρου», παρόλες τις διακηρύξεις πε-

ρί του αντιθέτου, δεν αποτελούν παρά παραλλα-
γή των γνωστών ταξικών γύρων επιλογής που ρυ-
μουλκούν στην τροχιά τους την αναδιάταξη της 
ταξικής κρησάρας με στενότερες ακόμη διόδους. 
Η υλοποίηση των προτάσεων τους είναι δεμένη 
με ένα νήμα με όλα τα γνωστά παρεπόμενα των 
πανελλαδικών εξετάσεων (φροντιστηριοποίηση, 
αυξημένο ιδιωτικό κόστος, ταξικοί φραγμοί και δι-
αχωρισμοί, αμάθεια, κλπ), ενώ παράλληλα αφήνει 

άθικτους όλους τους φανε-
ρούς και σιωπηρούς μηχανι-
σμούς της κοινωνικής επιλο-
γής στο σχολείο, αν δεν τους 
εντείνει.

4. Παράλληλα, οι παραπά-
νω προτάσεις τους συνο-
δεύονται, χωρίς να δηλώνε-
ται επίσημα, από μια κρυφή 
ατζέντα που περιλαμβά-
νει την αφαίρεση μιας τάξης 
από την υποχρεωτική εκ-
παίδευση, ή ενός έτους από 
το Πανεπιστήμιο (στο πνεύ-
μα της Μπολόνια), το «τεστ 
αυτογνωσίας» για να εσω-
τερικεύει κάθε μαθητής από 

νωρίς το «πόστο» του αλλά και την επαναφορά εξε-
τάσεων στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

5. Χρειάζεται, επίσης, να αποκαλύψουμε την ου-
σία μιας ολόκληρης φιλολογίας που αναπτύσσεται 
από πολλούς και πάνω απ’ όλους από την κυρίαρχη 
εκπαιδευτική πολιτική. Η «αυτονομία» ή «αποδέ-
σμευση του Λυκείου» δεν εξαρτάται, σε τελευταία 
ανάλυση, από τις εξετάσεις πρόσβασης στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Όπου κι αν μετατεθούν οι 
τελευταίες χρονικά, το Λύκειο θα συνεχίσει να εί-
ναι προθάλαμός τους, καθώς η «αξία» των τίτλων 
του Λυκείου στον υφιστάμενο κοινωνικό καταμερι-
σμό εργασίας δεν είναι εδώ και χρόνια συνδεδεμέ-
νη με κανένα επαγγελματικό δικαίωμα, ουσιαστι-
κά είναι απαξιωμένοι εργασιακά.

6. Καμιά από τις επίσημες προτάσεις για το «εξε-
ταστικό» που έχουν κατατεθεί από τα κοινοβουλευ-

ΣΗΜΕΙΑ για την εκπαίδευση 
και το σύστημα πρόσβασης10

Το παρακάτω κείμενο έχει συνταχτεί από ομάδα συναδέλφων, μελών των Παρεμβάσεων, και είναι μια πρώ-
τη βάση συζήτησης πάνω στο ζήτημα του διαλόγου για την Παιδεία και για το «εξεταστικό» που εξήγγειλε 
ο νέος Υπουργός. Οι θέσεις που περιλαμβάνει δεν είναι οριστικές και είναι ανοιχτές σε προτάσεις, παρατη-
ρήσεις και βελτιώσεις. Είναι όμως μια πραγματική αφετηρία θέσεων του μάχιμου εκπαιδευτικού κινήμα-
τος απέναντι στις παλινωδίες και τις επικοινωνιακές κορώνες του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
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τικά κόμματα δεν αποτελεί, επί της ουσίας, αντί-
παλη πρόταση στις κυβερνητικές επιδιώξεις. Το 
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝ, από διαφορετικούς δρόμους, 
συναντιούνται είτε με τα γνωστά και δοκιμασμέ-
να ταξικά φίλτρα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση είτε ακόμη και με τις προτάσεις Βερέμη–
Μπαμπινιώτη. 

7. Δεν υπάρχει «φαεινή ιδέα» στο εξεταστικό, πο-
λύ περισσότερο δεν υπάρχει αντίπαλη κοινωνικο-
πολιτική πρόταση, αν δεν τοποθετηθεί κανείς για 
την ουσία της σχολικής εκπαίδευσης. Οφείλουμε 
να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και το σχολείο 
σε συνάρτηση με τις καπιταλιστικές σχέσεις παρα-
γωγής, κοντολογίς με το σύστημα εκμετάλλευσης 
που προσδιορίζει και καθορίζει τη σχολική εκπαί-
δευση.

8. Στη συζήτηση για το σύστημα πρόσβασης των 
υποψηφίων, οφείλουμε να επισημάνουμε τους οι-
κονομικούς, κοινωνικούς και σχολικούς όρους που 
επιδρούν, στη διάρκεια της φοίτησης, πολύ πριν οι 
μαθητές ως υποψήφιοι φτάσουν στις πανελλαδικές 
εξετάσεις, στην έκβαση αυτής της φοίτησης και σε 
τελευταία ανάλυση στη διαφοροποιημένη κατάτα-
ξη των υποψηφίων.

9. Το στρατηγικό αίτημα του κόσμου της εργασίας 
«μόρφωση και δουλειά για όλους» είναι το μόνο 
έδαφος το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει μια πρότα-
ση πάλης για την εκπαιδευτικό κίνημα που θα στο-
χεύει στο να μορφώνονται όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι, όσο το δυνατόν καλύτερα.

10. Στα πλαίσια αυτά, μια πρόταση για «ελεύθερη 
πρόσβαση» στην Ανώτατη εκπαίδευση-η οποία 
από μόνη της είναι κενό γράμμα – δεν μπορεί πα-
ρά να είναι δεμένη άρρηκτα με την αλλαγή του πε-
ριεχομένου της εκπαίδευσης, την εξάλειψη της 
σχολικής διαρροής, την κατάργηση του διπλού 
δικτύου, της βάσης του 10 και του κλειστού αριθ-
μού εισακτέων, μαζί με τη διεκδίκηση-απαίτηση 
επαγγελματικής διεξόδου. Είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με τη γενναία χρηματοδότηση της εκπαί-
δευσης, την ελαχιστοποίηση των σκληρών ταξι-
κών φραγμών, την αντισταθμιστική αγωγή, την 
ένταξη στα σχολικά δίκτυα των 100.000 παιδιών 
που βρίσκονται «εκτός των τειχών», την αναπρο-
σαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων.

Το εκπαιδευτικό κίνημα, κάθε μαχόμενος εκ-
παιδευτικός, οφείλει να κοιτάξει το δάσος και όχι 
το δέντρο και να μιλήσει για όλα τα παιδιά. Αλλιώς 
θα «εγκλωβιστούμε» σε μια ρηχή συζήτηση που θα 
επικεντρώνεται στην τελευταία τάξη του λυκείου, 
θα μεγαλοποιεί το ρόλο που μπορεί να διαδραματί-
σει αυτό καθαυτό το «σύστημα πρόσβασης» και θα 
αφήνει απέξω τα μεγάλα προβλήματα του εκπαι-
δευτικού συστήματος.

Αντί γι’ αυτό, οργανώνουμε τη δική μας 
απάντηση:
✒	Συζητάμε με την εκπαιδευτική κοινότητα, 

τους μαθητές, τους εργαζόμενους, με τη μορ-
φή του «κοινωνικού αντίλογου» και όχι του 
χολλυγουντιανού κακόφημου «κοινωνικού δια-
λόγου».

✒	Ανοίγουμε το φάκελο «Παιδεία» στο σύνολό 
της και όχι για το εξεταστικό φίλτρο μόνο.

✒	Κοιτάμε το σύνολο των παιδιών (όσα είναι έξω 
από το σχολείο, ΤΕΕ, ειδικά σχολεία, αλλοδαποί 
κ.λπ.) και όχι όσα φτάνουν στη Γ΄ τάξη του Γεν. 
Λυκείου.

✒	Προσεγγίζουμε την εκπαιδευτική δομή από 
το νηπιαγωγείο ως το Πανεπιστήμιο και όχι 
τη στενή φέτα του Λυκείου.

✒	Το εξεταστικό είναι υποσύστημα των ταξικών 
φραγμών στη μόρφωση και όχι αυτόνομο πε-
δίο.

✒	Το σχολείο ερμηνεύεται κοινωνικά και πολιτικά. 
Η κοινωνία δεν ερμηνεύεται από το σχολείο. Η 
σχολειοποίηση της πολιτικής δεν υπάρχει ως θε-
ωρία και πρακτική.

✒	Το σχολείο είναι θεσμός του «εποικοδομήμα-
τος». Αλλά η κοινωνία παράγεται και αναπα-
ράγεται στους χώρους εργασίας, εκεί που βασι-
λεύει ο βούρδουλας και ο εργασιακός φασισμός. 
Όποιος υπερβάλλει για τον ιδεολογικό ρόλο του 
σχολείου θα πέσει σε μονομέρειες.

✒	Μιλάμε για όλες τις παραμέτρους της εκπαί-
δευσης (χρηματοδότηση, αναλυτικά προγράμ-
ματα, αντισταθμιστική διδασκαλία) και όχι για 
τις φαεινές ιδέες των γερόντων του ΕΣΥΠ.

✒	Συνδέουμε την Εκπαίδευση με την Εργασία 
και τα πτυχία με το επάγγελμα. Αρνούμαστε 
τις νεοφιλελεύθερες αηδίες, όπου η αγορά κανο-
ναρχεί και η εκπαίδευση υποτάσσεται.

❱	Αναδιαμορφώνουμε τα προγράμματα
❱	Ενσωματώνουμε τα παιδιά των δρόμων, 

των αλλοδαπών, των προσφύγων, των 
φτωχών

❱	Καταργούμε τη βάση του 10
❱	Απαιτούμε Μόρφωση – Δουλειά για 

όλους!
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Η Κωνσταντίνα 
Κούνεβα είναι μία από τις 
εκατοντάδες μετανάστρι-
ες εργάτριες και δουλεύ-
ει χρόνια ως καθαρίστρια 
κάτω από καθεστώς υπε-
νοικίασης. Ο λόγος για 
τον οποίο δέχτηκε την μα-
φιόζικη επίθεση ήταν ξε-
κάθαρα η συνδικαλιστική 
της δράση. Είναι γενική 
γραμματέας της Πανατ-
τικής Ένωσης Καθαρι-
στών-τριών και Οικιακού 

προσωπικού, μάχιμη δηλ. συνδικαλίστρια σ’ ένα σωματείο 
που είναι ενεργό και παλεύει δυναμικά εναντίον των με-
σαιωνικών όρων εργασίας που επικρατούν στον κλάδο των 
επισφαλών και ενοικιαζόμενων εργαζομένων της καθαρι-
ότητας. Τον καιρό που έγινε η επίθεση εναντίον της εργα-
ζόταν στην εταιρία «ΟΙΚΟΜΕΤ», η οποία αναλαμβάνει ερ-
γολαβικά τον καθαρισμό κτηρίων.

Η «ΟΙΚΟΜΕΤ», βάσει δεκάδων καταγγελιών και 
ελέγχων, παρανομεί παραβιάζοντας σταθερά το εργατι-
κό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μια εταιρία 
που αυθαιρετεί και τρομοκρατεί, και βέβαια δεν είναι η μό-
νη. Συνεργάζεται με πολλές κρατικές επιχειρήσεις, όπως ο 
ΗΣΑΠ και η ΕΛΒΟ. Τους προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές, 
διατηρώντας τα κέρδη της, παραβιάζοντας τα κεκτημένα 
δικαιώματα των εργαζομένων ως προς τα ωράρια, τη μι-
σθοδοσία και την ασφάλιση. Και βέβαια οι κρατικές επιχει-
ρήσεις που της αναθέτουν το έργο τα γνωρίζουν όλα αυτά. 
Πίσω από τη συγκεκριμένη εργοδοτική πρακτική υπάρχει η 
συνενοχή των κυβερνήσεων, οι οποίες αφενός κατασκεύα-
σαν, με τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, ένα εργασι-
ακό καθεστώς που επιτρέπει τις ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις, τη μαύρη εργασία και την υπενοικίαση εργαζομένων 
και αφετέρου κάνουν τα στραβά μάτια στις παρανομίες των 
εργοδοτών.

Κοντά σ’ όλα αυτά, αυτό που εξοργίζει ακόμα περισ-
σότερο είναι η καταφανής πλέον κλιμάκωση της τρομο-
κρατίας εναντίον όλων όσων αντιστέκονται με συνδικα-
λιστικά μέσα στις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, 
τις οποίες εργοδοσία και κράτος επιχειρούν να επιβάλουν. Ο 
συνδικαλισμός και η εξάσκηση του δικαιώματος στην απερ-
γία, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, ισοδυναμεί με απόλυ-
ση, ποινικές διώξεις και, εσχάτως, απόπειρες δολοφονίας. Η 
απόπειρα δολοφονίας ενάντια στην Κωνσταντίνα Κούνεβα 
έγινε με αυτόν τον φρικτό τρόπο, αφού ο ουσιαστικός σκο-
πός της ήταν ο παραδειγματισμός όλων των εργαζομένων 
και κυρίως του πιο αδύναμου και ανυπεράσπιστου κομμα-
τιού τους. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι γυναίκα, μετα-
νάστρια και εργαζόταν κάτω από συνθήκες ακραίας εκ-
μετάλλευσης. Αυτό που τη στοχοποίησε είναι ότι είναι 
αγωνίστρια συνδικαλίστρια.

Ο μόνος τρόπος να μην πετύχει τους σκοπούς της η 
εργοδοτική τρομοκρατία είναι να βρει απέναντί της όλους 
τους εργαζομένους ενωμένους. Το συνδικαλιστικό κίνημα 
θα δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του στην Κωνσταντί-
να Κούνεβα, όταν αντιληφθεί ότι η εκμετάλλευση, που εί-
ναι καθεστώς στους περισσότερους κλάδους, είναι ζήτη-
μα όλων μας, χωρίς διαχωρισμούς ανάμεσα σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, «ανώτερα» και «κατώτερα» επαγγέλ-
ματα. Κάθε πισωγύρισμα από τα κεκτημένα δικαιώματα 
οποιωνδήποτε εργαζομένων επιτρέπει σε κάθε εργοδότη, 
το κράτος ή τους ιδιώτες, να κερδίσουν έδαφος. Η επισφά-
λεια έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα και στο δικό μας κλάδο, τη 
δημόσια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά η συλ-
λογική αντίσταση όλων των εργαζομένων, μέσα σε μαζι-
κά και δυναμικά συνδικάτα. Ο συνδικαλισμός είναι ζήτημα 
όλων μας, όχι των γραφειοκρατικών ηγεσιών των σωμα-
τείων, όχι κάποιων «ειδικών» ή επαγγελματιών συνδικαλι-
στών. Μόνο τότε οι εργαζόμενοι που αντιστέκονται δε θα 
νιώθουν ανυπεράσπιστοι και εύκολα θύματα στις διαθέ-
σεις των εργοδοτών.

Η επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα πρέπει να πα-
ραμείνει αυτό που είναι: στιγμή ενός σκοτεινού παρελθό-
ντος. Να μη γίνει εικόνα απ’ το μέλλον.      

Διαβάστε το πολύ 
ενδιαφέρον αυτοβιογραφικό 
μυθιστόρημα του Φρανκ 
Μακ Κορτ «Ο δάσκαλος» 
(Εκδ. Scripta, Αθήνα 
2006). Πρόκειται για μια 
σύγχρονη ματιά στα 
αμερικανικά σχολεία και 
μια εύστοχη κριτική σε 
παιδαγωγικές μεθόδους 

της εποχής μας. Αποτελεί 
ένα αναγκαίο φόρο τιμής 
στους δασκάλους όλου 
του κόσμου, γραμμένο με 
σπαραχτική ειλικρίνεια 
και μεγαλειώδη αγάπη για 
το βασικό υποκείμενο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
το παιδί. «Συχνά σκέφτομαι 
ότι θα έπρεπε να είμαι ένας 

αυστηρός δάσκαλος που επιβάλλει 
την πειθαρχία, οργανωμένος και 
μεθοδικός, ένας Τζων Γουαίην 
της παιδαγωγικής», σκέφτεται 
κάποια στιγμή, σε μία από τις 
επαναλαμβανόμενες σε τακτά 
διαστήματα κρίσεις συνείδησής του. 
Ο Μακ Κορτ όμως δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση με το πρότυπο 
αυτό, ούτε με πολλούς άλλους 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΜΑΣ, 
ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ

Στις 23 Δεκέμβρη 2008 η Κωνσταντίνα Κούνεβα, επιστρέφοντας από τη δουλειά στο 
σπίτι, δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι από τέσσερις «αγνώστους». Η Κωνσταντίνα Κού-
νεβα νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Ευαγγελισμού, με 
σοβαρά προβλήματα στην όραση, το αναπνευστικό και το πεπτικό της σύστημα.

Υπάρχει ανάγκη για οικονομική στήριξη της Κωνσταντίνας. Ο αριθμός λογαριασμού είναι: 
5012-019021-277 Τράπεζα Πειραιώς DECHEVA ELENA KUNEVA KOSTADINKA NIKOLOVA
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παραδοσιακούς δασκάλους. Οι 
προσωπικές του ιστορίες, από τα 
παιδικά του χρόνια ως τη δουλειά 
του στις αποβάθρες των λιμανιών, 
αντικαθιστούν επάξια το διδακτικό 
βιβλίο. Δεν έχει πρόγραμμα και 
σχέδιο, στρατηγικές και τακτικές. 
Ακολουθεί το ένστικτό του. Λέει ο 
ίδιος: «Δεν είχα κάποια συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική φιλοσοφία, ήξερα 

μόνο ότι ένιωθα άβολα με τους 
γραφειοκράτες, τους προϊσταμένους, 
μ’ αυτούς που την είχαν σκαπουλάρει 
από την τάξη απλώς και μόνο για να 
επιστρέψουν και να ταλανίζουν τους 
τωρινούς ενοίκους της, δάσκαλο και 
μαθητές. Ποτέ δεν ήμουν πρόθυμος 
να συμπληρώσω τα έντυπά τους, ν’ 
ακολουθήσω τις κατευθυντήριες 
γραμμές τους, να διεξαγάγω τις 

εξετάσεις τους, να ανεχτώ τις 
αδιάκριτες επισκέψεις τους, να 
προσαρμοστώ στα προγράμματα 
και στη διδακτέα ύλη τους». Κάθε 
δάσκαλος θα βρει στο βιβλίο αυτό μια 
παρηγοριά για τις δύσκολες στιγμές 
της τάξης και ένα όραμα και μια 
ελπίδα για να μπορέσει να συνεχίσει 
τον βαθιά (αντι)ηρωικό αγώνα του 
μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Το κατ’ ευφημισμόν κέντρο «υποδοχής» προσφύγων 
στην Παγανή είναι στην πραγματικότητα μια φυλα-

κή, απ’ τις χειρότερες στην Ελλάδα. Οι πρόσφυγες που κα-
ταφτάνουν εδώ, μέσα από μεγάλους κινδύνους και δυσκο-
λίες, στοιβάζονται στην Παγανή «σαν σακιά» και ζουν για 
βδομάδες μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες: μία κοινόχρη-
στη τουαλέτα σε κάθε θάλαμο, όπου στοιβάζονται ως και 200 
άτομα, μία κουβέρτα ανά πέντε άτομα, έλλειψη θέρμανσης, 
άρνηση δικαιώματος προαυλισμού και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης κ.ο.κ.. Για τις συνθήκες αυτές μάλιστα πολλοί 
μετανάστες έκαναν και απεργία πείνας το προηγούμενο 
διάστημα. 
Το πιο άθλιο βέβαια απ’ όλα είναι το ίδιο το αδικαιολόγη-
το της κράτησής τους. Κανένα νομικό πλαίσιο δεν υπάρ-
χει που να προβλέπει την διαδικασία αυτή πριν την απέλα-
ση, τον εγκλεισμό τους δηλ. σε κέντρα τύπου Παγανής. Οι 
άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται ως «δυνάμει εγκλημα-
τίες». Η φυλάκισή τους ουσιαστικά δεν κάνει άλλο πα-
ρά να ποινικοποιεί την κατάσταση στην οποία βρίσκο-
νται, την προσφυγιά. 

Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση, η Αστυνομία και η 
Νομαρχία, οι δύο αρχές που είναι συνυπεύθυνες για 

τους μετανάστες, τους έχουν κάνει «μπαλάκι»: ο ένας ρίχνει 
τις ευθύνες στον άλλο με επιχειρήματα του τύπου «-εμείς 
δεν έχουμε προσωπικό», «-εμείς δεν έχουμε χρήματα»… Αλ-
ληλοκαρφώνονται, θυματοποιούνται και στην ουσία 
εθελοτυφλούν μπροστά στα πραγματικά θύματα αυτής 
της ιστορίας, τους πρόσφυγες. Βρίσκουν όμως σημείο επα-
φής όταν πρόκειται από κοινού να απαγορεύσουν την πρό-
σβαση ομάδων, φορέων και οργανώσεων στο κέντρο κρά-
τησης, επισκέψεις που θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να 
διευκολύνουν τη ζωή των μεταναστών, είτε με την παροχή 
νομικών συμβουλών, είτε με ανθρωπιστική βοήθεια, είτε με 
τη δημοσιοποίηση της κατάστασης εκεί.

Η «πρεμούρα» λοιπόν που έπιασε το νομαρχιακό τμή-
μα της ΑΔΕΔΥ για να εκφραστεί απ’ την ίδια και απ’ 

τα πρωτοβάθμια σωματεία αλληλεγγύη προς τον πρόεδρο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου Σ. Δαγκλή, 
ο οποίος μηνύθηκε απ’ το νομάρχη για δηλώσεις του σχετι-
κά με την κατάσταση στην Παγανή, μάς φαίνεται άστοχη 
και παραπλανητική. Γιατί το ψήφισμα αλληλεγγύης μιας 
υποτιθέμενης συνδικαλιστικής δράσης του κ. Δαγκλή, το 
οποίο πρότεινε η ΑΔΕΔΥ, υιοθετεί όλη την αστική ορολο-
γία για τους «λαθρομετανάστες» και το «κέντρο υποδο-
χής και φιλοξενίας», «αθωώνει» την αστυνομία και τον 
ρόλο της στην Παγανή και συμβάλλει στην αποσιώπη-
ση της πραγματικής κατάστασης και στην απόκρυψη 
των ευθυνών της κάθε πλευράς. Προφανώς και η μήνυση 
του νομάρχη είναι απαράδεκτη και στόχο έχει την απόρ-
ριψη των ευθυνών της Νομαρχίας. Στην ίδια λογική είναι 
και η αντιμήνυση στην οποία προέβη πρόσφατα η  Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου. Όμως οι «κοκορομαχί-
ες» των υπευθύνων δεν πρέπει να αφορούν κανέναν εργα-
ζόμενο, κανέναν πολίτη της Λέσβου.

Η φυλακή της Παγανής είναι ντροπή για το νησί. Γι’ αυ-
τό και μόνη λύση είναι η κινητοποίηση και δράση των 

πολιτών, η ανάδειξη του ζητήματος από συλλόγους και σω-
ματεία, οι πρωτοβουλίες όπως της κίνησης «Προς φυγή» ή 
λαϊκών συνελεύσεων όπως αυτή του Μολύβου- στις οποί-
ες συμμετέχουν και πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί- με 
διπλό στόχο: 
• απ’ τη μια, τη διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτικών 

αγώνων για την εξάλειψη του φαινομένου της προσφυ-
γιάς και των αιτίων που το προκαλούν και, 

• απ’ την άλλη, την δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και 
στήριξης των προσφύγων στην περιοχή μας.

«Και να τι θέλω τώρα να σας πω:
μες στης Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας

‘φράξαν το δρόμο σ’ έναν άνθρωπο,
αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο ‘κει που εβάδιζε.
[…] Για μένα, το λοιπόν, το πιο εκπληκτικό,

πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο
είν’ ένας άνθρωπος που τον ‘μποδίζουν να βαδίζει

είν’ ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε…»
Μικρόκοσμος, Ναζίμ Χικμέτ

(μτφ. Γιάννη Ρίτσου)

Το έγκλημά τους; 
Πρόσφυγες!



Τι «κόλλημα» έχει φάει πάλι ο προϊστάμενος με τις 
χαμένες ώρες από τις καταλήψεις και την αναπλήρωσή 
τους; «Δεν υπάρχει πρόβλημα», λένε οι συνάδελφοι από 
το Γυμνάσιο Πλωμαρίου, «για όσες ώρες χάθηκαν», κα-
θώς με την ύλη όλα είναι καλά και ο σύλλογος πήρε από-
φαση πως δεν υπάρχει λόγος αναπλήρωσης. Κι όμως ο 
κ. Φραγκόπουλος απειλεί πως αν δεν του στείλουν πρα-
κτικό αναπλήρωσης δεν θα εγκρίνει εκδρομές και περι-
πάτους. Την ξέρει καλά την τακτική από πέρυσι, όταν τα 
ίδια έκανε με το Λύκειο της Πέτρας. Δεν μας είπε όμως ο 
κ. προϊστάμενος, πώς θα αναπληρωθούν οι δεκάδες χα-
μένες ώρες από τα κενά των καθηγητών και από την έλ-
λειψη των βιβλίων στην αρχή της χρονιάς και ποιος ευ-
θύνεται γι’ αυτές; 

Στην ουσία λοιπόν, ένας είναι ο στόχος της Διοί-
κησης: να ποινικοποιήσει τους αγώνες μαθητών και κα-
θηγητών και να στείλει το μήνυμα ότι όποιος αντιδρά 
στο κράτος που δολοφονεί 15χρονους, στην κυβερνητι-
κή πολιτική, στις αποφάσεις της Διοίκησης, θα τιμωρεί-
ται. Μπράβο, κύριε Φραγκόπουλε! Άξιος ο (παχυλός) μι-
σθός σας! 

Ούτε μία πρόταση της ΟΛΜΕ δεν έχει υιοθετήσει 
το ΥΠΕΠΘ για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ζήτημα, όμως 
όταν πρόκειται για επιτροπές «σοφών» έχει πάντα ανοι-
χτά τα αυτιά του. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Βερέμης ή 
Μπαμπινιώτης; ΕΣΥΠ ή ΣΠΔΕ; Ποια είναι η καλύτερη 
πρόταση; Ποιος θα είναι ο επόπτης του διαλόγου και ο 
τελικός εισηγητής της πρότασης για την πρόσβαση; Οι 
κοκορομαχίες πάντως των προηγούμενων ημερών ένα 
πράγμα μάς δείχνουν: πως όσο οι μάχιμοι εκπαιδευτι-
κοί της τάξης αφήνουμε τις τύχες της εκπαίδευσης στους 
καρεκλοκένταυρους δεινόσαυρους της κάθε εξουσίας -ας 
θυμηθούμε και το πως επιβίωναν αυτοί οι δύο κύριοι με 
όλες τις κυβερνήσεις- τότε το μέλλον του δημόσιου σχο-
λείου προβλέπεται δυσοίωνο. Αντίπαλη εκπαιδευτική 
πρόταση χρειάζεται και καμιά εμπιστοσύνη στους εντο-
λοδόχους των Βρυξελλών και των γηγενών εμπόρων της 
«γνώσης».

Έντιμε άνθρωπε, κυρ-Παντελή,
έχεις κατάστημα κάπου στη γη

πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά,
πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά
σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά.

Έντιμε άνθρωπε, κυρ-Παντελή,
έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί,

μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV,
τρως τροφή πνευματική.

Μακριά από κόμματα, μην βρεις μπελά,
«Πατρίς, θρησκεία και φαμελιά».

Έντιμε άνθρωπε, κυρ-Παντελή,
τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη
χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς ψωμί,

μαύροι, λευκοί ή κίτρινοι,
ο γιος σου μοναχά να ‘ναι καλά

ν’ αφήσεις τ’ όνομα και τον παρά.

Έντιμε άνθρωπε, κυρ-Παντελή,
σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί,

τη νιότη ξόδεψες και την ορμή
για τη δραχμή, για το πετσί.

Δίπλα σου τ’ όνειρο, η ζωή και το φως
μα εσύ στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός.

Ξέρεις πως δώσανε, κυρ-Παντελή,
άλλοι τα νιάτα τους και τη ζωή

να γίνει τ’ όνειρο φέτα ψωμί
να φας και ‘συ, κυρ-Παντελή;

Κι εσύ, τι έδωσες, κυρ-Παντελή;
Πες μας, τι έκανες σ’ αυτή τη γη;
Πες μας, τι άφησες κληρονομιά

που να εμπνέει τη νέα γενιά;

Έντιμε άνθρωπε, κυρ-Παντελή,
έντρομε, άβουλε συ φασουλή,

βρώμισες τ’ όνειρο και την ψυχή,
άδειο πετσί χωρίς πνοή.

Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά,
θάψτε τους «έντιμους» μες στα σπαρτά
κι αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή

σκουλήκι άχρηστο σ’ αυτή τη γη.

 Πάνος Τζαβέλας 
(«έφυγε» στις 28/01/2009)

Επικοινωνήστε με την Αγωνιστική Παρέμβαση 
στο τηλέφωνο του Μπάλλα Ανδρέα, εκπροσώπου της στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. (6946491818), 

καθώς και στο e-mail του σχήματος agonistiki_paremvasi@yahoo.gr. 


