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Σε μια κοινωνία καταπίεσης, εκμετάλλευσης κι ανθρώπινου 
πόνου, σε μια κοινωνία διαφθοράς, σκανδάλων και σαπίλας, σε μια 
κοινωνία ατομικισμού και βολέματος είναι πολύ δύσκολο να ονει-
ρεύεσαι, να κάνεις πραγματικούς φίλους, να σκέφτεσαι συλλογι-
κά, να αγωνίζεσαι και να διεκδικείς. Πολιτική, συνδικαλισμός, συ-
νελεύσεις, έννοιες απαξιωμένες. Και μέσα σ’ αυτά και οι εκλογές: η 
ανάνηψη όλων των σκουριασμένων γραφειοκρατών, το μικροκομ-
ματικό αλισβερίσι, η διαπλοκή και οι εκβιασμοί, το συμμετοχικό άλ-
λοθι μιας συμβιβασμένης και υποταγμένης πλειοψηφίας. 

Δεν ήταν όμως πάντα έτσι, ούτε θα είναι για πάντα! Χρειάζε-
ται μια άλλη στάση ζωής, ένας άλλος συνδικαλισμός: 
★ ένας συνδικαλισμός με δημοκρατική λειτουργία, με την ανά-

πτυξη πρακτικών που να επιτρέπουν τον πραγματικό έλεγχο 
από τη βάση, 

★ ένας συνδικαλισμός που θα έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα πολιτικής, κοινωνικής και μορφωτικής 
παρέμβασης, 

★ ένα συνδικαλισμός που θα κάνει τα συνδικάτα ξανά όχι μόνο τρόπο υπεράσπισης συμφερόντων αλ-
λά και ένα πραγματικό αντίδοτο στην απομόνωση και τον κατακερματισμό. 
Η Αγωνιστική Παρέμβαση κατεβαίνει στις εκλογές χωρίς αυταπάτες, ως ένα κάλεσμα συμμετοχής 

και κινητοποίησης, ως η έκφραση μιας διαφορετικής φωνής στην παρούσα κατάσταση. Δεν είναι οι εκλο-
γές αυτές που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Μπορούν όμως να δώσουν το μήνυμα του ποιητή: «Δεν εί-
μαστε εμείς εκείνοι που θα φέρουν το φως. Είμαστε όμως εκείνοι που θα θυμίζουμε πάντα πως το σκοτά-
δι δεν είναι μόνο και ανίκητο»!

αγκίδα
Με τον καιρό να’ ναι κόντρα, 

έχει τιμή σαν πετάς!

Για το ΔΣ. της ΕΛΜΕ Λέσβου, το συνέδριο της ΟΛΜΕ
και τις εκλογές της ΑΔΕΔΥ Λέσβου

ΑΛΧΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΠΕ03)  Γυμν. Άντισσας
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΠΕ4)  Γυμν. Πέτρας
ΓΚΙΚΑ ΕΦΗ (ΠΕ05)  Γυμν. Αγιάσου
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕ06)  ΓΕΛ Πέτρας
ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΠΕ02)  ΓΕΛ Πέτρας
ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΕ02)  Γυμν. Πλωμαρίου 
ΤΟΝΟΖΛΗ ΛΙΝΑ (ΠΕ02)  ΓΕΛ Πέτρας
ΤΣΙΡΕΠΛΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΕ04) Γυμν. Καλλονής
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Για άλλη μια χρονιά, οι μεταθέσεις που ανακοι-
νώθηκαν πριν το Πάσχα από το ΥΠΕΠΘ (με καθυ-
στέρηση ενός μήνα απ’ τον …προγραμματισμό του) 
προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Τόσο ο ένας αιρε-
τός του ΚΥΣΔΕ (της ΠΑΣΚ) όσο και η ΟΛΜΕ κατήγ-
γειλαν το παράνομο της διαδικασίας διότι αγνοή-
θηκαν τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια που είναι 
υπεύθυνα για τη διαδικασία αυτή (ΠΥΣΔΕ και ΚΥΣ-
ΔΕ) και οι μεταθέσεις έγιναν με αποκλειστική ευθύ-
νη του υπουργείου. Ούτε λήφθηκαν υπόψη δηλ. 
τα πραγματικά κενά και πλεονάσματα που δή-
λωναν τα ΠΥΣΔΕ, ούτε είχε λόγο το ΚΥΣΔΕ στη 
μετακίνηση των συναδέλφων, όπως προβλέπει 
ο νόμος. Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ «όλα αυτά συμ-
βαίνουν σε ένα πλαίσιο αδιαφάνειας, σκοπιμοτή-
των, σεναρίων και επιλεκτικών διαρροών («… κατό-
πιν ενεργειών μου, κ.τ.λ…») που συνιστά εμπαιγμό 
των καθηγητών, τους θέτει σε καθεστώς ομηρίας και  
εξάρτησης, ενώ ευτελίζει το θεσμό του ΚΥΣΔΕ, επι-
στρέφοντας έτσι τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκ-
παιδευτικών  στην αλήστου μνήμης εποχή των Υπουρ-
γικών-κομματικών μεταθέσεων». Επίσης, μεγάλη 
αδικία συνιστά η παράνομη διάσπαση του ΠΕ04 κα-
τά ειδικότητα στις μεταθέσεις ενώ, για άλλη μια φο-
ρά, έγιναν μεταθέσεις εκπαιδευτικών επιλεκτικά σε 
κάποιες ειδικότητες (πχ. ΠΕ05, ΠΕ11), ώστε σκόπιμα 
να δημιουργηθούν νέες υπεραριθμίες, ενώ δεν έγι-
ναν μεταθέσεις σε  ειδικότητες που τις είχαν ανά-
γκη αρκετές Διευθύνσεις! 

Βεβαίως αποκαλυπτικότερη απ’ τον τρόπο της 
λαθροχειρίας είναι η ίδια η ουσία της. Έτσι λ.χ. εί-
χαμε- εδώ, στα μέρη μας- τη μετάθεση ΠΕΝΤΕ (5) 
καθηγητών Πληροφορικής στο μοναδικό σχο-
λείο της Δ΄ Λέσβου, το Γυμνάσιο Αγ. Ευστρατίου 
(στο οποίο μετατέθηκε και ένας Πολιτικός Τοπο-
γράφος!!!). Και όλοι αυτοί θα φύγουν με απόσπα-
ση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για τις «ανάγκες της 
υπηρεσίας» παίρνοντας τα μόρια των περιοχών με-
τάθεσης τους εις βάρος των συναδέλφων που πραγ-
ματικά υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές («νό-
μιμο», άρα «ηθικό»;;;). 

Όργιο ρουσφετιού
Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι πολ-

λοί νομοί που αποτελούν «πύλες εισόδου» για την 
εκπαίδευση έχουν μετατραπεί σε ένα πραγματικό 
«πλυντήριο» ρουσφετιών και «εξυπηρετήσεων». 
Με όπλο σκανδαλώδεις διατάξεις που μοριοδοτούν 
με τα μόρια της οργανικής θέσης τις αποσπάσεις 
στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, τις Δ.Δ.Ε. και τα γραφεία δευ-
τεροβάθμιας, τον ΟΕΕΚ κτλ. (Ν2986/2002) βλέπου-

με να συγκροτείται στο χώρο της εκπαίδευσης ένα 
τεράστιο πελατειακό δίκτυο, που ξεκινά από τους 
προϊσταμένους των γραφείων και ένα σημαντικό 
κομμάτι των αιρετών του κλάδου και φτάνει μέχρι 
τοπικούς βουλευτές και λοιπούς κυβερνητικούς (ή 
και αντιπολιτευόμενους) παράγοντες. 

Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα μεταθέσεων 
των εκπαιδευτικών που στηρίζεται στη μοριοδό-
τηση, στην ουσία αλλοιώνεται, ενώ παράλληλα 
πέρα από τις προφανείς αδικίες δημιουργούνται 
σοβαρές δυσλειτουργίες στα σχολεία. Στόχος της 
εξουσίας πέρα από τη διεύρυνση της κομματικής 
της πελατείας, είναι η καλλιέργεια ατομικιστικών 
συμπεριφορών και η δημιουργία εξαρτήσεων, ώστε 
και η συμμετοχή μιας μεγάλης κατηγορίας εκπαι-
δευτικών σε συλλογικές διεκδικήσεις να αποτρέπε-
ται και η ίδια να μπορεί να αναπαράγεται απρό-
σκοπτα. 

Για αυτούς τους λόγους εμείς επιμένουμε να 
ελέγχουμε διαρκώς το ΠΥΣΔΕ και να αναδεικνύ-
ουμε τα σχετικά υπηρεσιακά ζητήματα. Έτσι, με-
τά και από πρόταση της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, που 
αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα (αποσπάσεις 
κ.λπ.), η ΕΛΜΕ Λέσβου αποφάσισε κινητοποιηθεί 
για το ζήτημα, ζητώντας σε πρώτη φάση από τη 
Διεύθυνση στοιχεία για την οργανικότητα των 
δυσπρόσιτων σχολείων του νησιού και για τους 
αποσπασμένους στα γραφεία. Η απάντηση της 
Διοίκησης: μια εκβιαστική απόπειρα τρομοκράτη-
σης των συναδέλφων- μέσω των οικείων της Διευ-
θυντών- με βασικό επιχείρημα το «αν η ΕΛΜΕ επι-
μένει να ζητάει στοιχεία για τους αποσπασμένους, θα 
δώσω στα σχολεία τη μισθοδοσία». Την ίδια θέση εί-
χε κι ο αιρετός κ. Ζαχαριάδης, όπως την διατύπωσε 
στο ΔΣ της ΕΛΜΕ: «Κάποιοι συνάδελφοι που είναι σε 
υπεύθυνες θέσεις στη Διεύθυνση θα πρέπει να προι-
κίζονται με κάποια  μόρια παραπάνω»!. 

Επί της ουσίας εμείς θα απαντήσουμε όταν πά-
ρουμε στα χέρια μας τα στοιχεία. Για εμάς το ζήτη-
μα δεν είναι απλώς οι «συγκεκριμένοι» αποσπασμέ-
νοι στη ΔΔΕ Λέσβου, στους οποίους παραπλανητικά 
εστιάζει ο κ. Φραγκόπουλος. Το ζήτημα είναι η κα-
τάργηση συνολικά όλου του θεσμικού πλαισίου 
(Ν2986/2002 και Υ.Α. του 2006) που επιτρέπει την 
«αγοραπωλησία» μορίων και όλων των συναφών 
διατάξεων που δίνουν στα ΠΥΣΔΕ τη δυνατότητα 
να «προικίζουν» με μόρια εκπαιδευτικούς. Κάθε εκ-
παιδευτικός να λαμβάνει τα μόρια του πλησιέστε-
ρου σχολείου του τόπου εργασίας του.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΑΠ’ ΤΑ ΙΔΙΑ
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ΔΗΜΟΣΙΟ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ «ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ»

Με τον νέο χρόνο και με αφορμή την οικονο-
μική κρίση, ζούμε την μεγαλύτερη επίθεση των τε-
λευταίων δεκαετιών στα εργασιακά, κοινωνικά και 
πολιτικά δικαιώματα του πολίτη. Ακόμα και οι ερ-
γαζόμενοι στο Δημόσιο που ως τώρα θεωρούμα-
σταν «προνομιούχοι», γιατί είχαμε εξασφαλισμέ-
νο μισθό, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
νιώθουμε τώρα την απειλή μεγάλων αλλαγών εις 
βάρος μας. Η επίθεση αυτή κινείται σε τρεις άξο-
νες:
★ Στην ολοένα μεγαλύτερη φορολογική επιβά-

ρυνση των μισθωτών και στην μισθολογική κα-
θήλωσή τους. 

★ Στην σταδιακή ανατροπή του ασφαλιστικού συ-
στήματος προς το δυσμενέστερο, τόσο σε επί-
πεδο δομής (π.χ. διάρθρωση ταμείων) όσο και 
σε επίπεδο χαρακτήρα (μετατροπή της κοινω-
νικής ασφάλισης σε επαγγελματική). 

★ Στην αυταρχική θωράκιση του κράτους απέ-
ναντι στο εργατικό και νεολαιΐστικό κίνημα με 
μια σειρά μέτρων άγριας περιστολής των δη-
μοκρατικών ελευθεριών (συγκρότηση «ομάδων 
ταχείας αντίδρασης», χρήση καμερών και επέ-
κταση της παρακολούθησης των επικοινωνιών 
και των δημόσιων χώρων, κατάργηση του πανε-
πιστημιακού ασύλου, επαναφορά τους αλήστου 
μνήμης αδικήματος της «περιύβρισης αρχής»). 

Συγκεκριμένα λοιπόν, στα μέσα του Μάρτη, η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε τα εξής μέτρα:  
★ Αναβάλλεται η ενσωμάτωση της δεύτερης δό-

σης του κινήτρου απόδοσης στο βασικό μισθό 
και παγώνουν όλα τα επιδόματα. 

★ Όσοι έχουν μικτές μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 
€ (12ος/2008) θα πάρουν εφάπαξ επίδομα 500 € 
αφορολόγητο. Στο όριο των 1.500 €, λαμβάνο-

νται υπόψη ο βασικός μισθός και τα επιδόμα-
τα, εκτός του οικογενειακού. Σε αυτή την κατη-
γορία ανήκουν 135.000 δημόσιοι υπάλληλοι. 

★ Όσοι έχουν μικτές μηνιαίες αποδοχές έως 1.700 
€ θα πάρουν 300 € επίδομα. Πρόκειται για περί-
που 78.000 υπαλλήλους ενώ 

★ παγώνουν οι μισθοί για υπαλλήλους με με-
γαλύτερες απολαβές. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν 478.000 εργαζόμενοι. 

★ Στους συνταξιούχους δίνεται εφάπαξ επίδομα 
500 € για απολαβές έως 800 € και 300 € για συ-
ντάξεις έως 1.100 €. Μηδενικές αυξήσεις θα δο-
θούν στους συνταξιούχους με αποδοχές άνω 
των 1.100 €. 

Οι συνέπειες από τα νέα μέτρα αποτυπώνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί (Ελευθεροτυπία):

Ειδικά για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών 
στις 31/12/2008 ίσχυαν τα εξής: 

Τα βασικά επιδόματα [κίνητρο απόδοσης (100 
€), επίδομα διδακτικής προετοιμασίας (70 €), εξωδι-
δακτικής απασχόλησης (341,56 €) και παραμεθορίου 
(120 €)] ήταν συνολικά 631,56 €. 

Εκπαιδευτικός λοιπόν (χωρίς οικογενειακό επί-
δομα) 
★ με εισαγωγικό κλιμάκιο Μ.Κ. 18 (μηδενική 

προϋπηρεσία): 985 €, είχε μεικτές αποδοχές 
1.616,56€, 

★ με Μ.Κ. 17: 1.025 € (προϋπηρεσία ενός έτους) εί-
χε μεικτές αποδοχές 1.656,56 €,

★ με Μ.Κ. 16: 1.064 € (προϋπηρεσία τρία έτη) είχε 
μεικτές αποδοχές 1.695,56 €, ενώ

★ με Μ.Κ. 15: 1.104 € (προϋπηρεσία πέντε έτη) εί-
χε μεικτές αποδοχές 1.735,56 €. 

Δημόσιοι υπάλληλοι
 Αποδοχές μεικτές Δικαιούχοι Μέτρο

 έως 1500 € 135.000 επίδομα 500 €
 από 1500 έως 1700 € 78.000 επίδομα 300 €

 Άνω των 1700 € 478.000 μηδενική αύξηση

Συνταξιούχοι δημοσίου
 Αποδοχές μεικτές Δικαιούχοι Μέτρο

 έως 800 € 103.000 επίδομα 500 €
 800 έως 1100 € 74.000 επίδομα 300 €
 1100 ευρώ και άνω 188.000 μηδενική αύξηση
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Συνεπώς, από τους εκπαιδευτικούς, για τα επι-

δόματα που δίνει η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα, δι-
καίωμα αποκτούν μόνο όσοι έχουν προϋπηρεσία 
μέχρι πέντε έτη (δηλαδή μέχρι Μ.Κ. 16) και μόνο 
για το ποσό των 300 € (αν μάλιστα είχαν την «ατυ-
χία» να παίρνουν μεταπτυχιακό επίδομα, δικαίωμα 
έχουν μόνο με Μ.Κ. 18). Αν τώρα δίνονταν οι συνή-
θεις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής αυτές 
θα κυμαίνονταν από 275 € έως 309 € (12 μήνες συν 
τα δώρα) για τα κλιμάκια αυτά. Στην πραγματικό-
τητα δηλαδή η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις 2% σε 
213.000 δημοσίους υπαλλήλους και τις κόβει από 
τους υπόλοιπους!

Με δυο λόγια, αποδεικνύει για άλλη μια φορά 
ότι έχει πολύ συγκεκριμένο αντιλαϊκό σχέδιο αντι-
μετώπισης της οικονομικής κρίσης: να ρίξει τα βάρη 
της στις πλάτες των εργαζόμενων και των συντα-
ξιούχων. Παράλληλα, σε μια πρωτοφανή προσπά-
θεια εμπαιγμού, ονομάζει την πολιτική της σκλη-
ρής και μονόπλευρης λιτότητας, πολιτική στήριξης 
των «οικονομικά αδυνάτων», αντικαθιστώντας τις 
αυξήσεις από εξευτελιστικά επιδόματα-κοροϊδία 
για ένα πολύ μικρό κομμάτι εργαζομένων. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, μετά την μεταρ-
ρύθμιση-έκτρωμα της Πετραλιά για το ασφαλιστι-
κό που ψήφισε πέρυσι εν μέσω γενικής κατακραυ-
γής, κρύβεται τώρα πίσω από την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να επιβάλλει αυτό 
που δεν μπορούσε ως τώρα στο Ελληνικό Δημόσιο: 
να αυξήσει εκ νέου τα όρια ηλικίας για όσους ερ-
γαζόμενους έβγαιναν «νωρίς» στη σύνταξη, δηλ. τις 
γυναίκες. 

Η απόφαση αυτή συνιστά εκ βάθρων ανατρο-
πή του ασφαλιστικού στο Δημόσιο, όχι μόνο για την 
κοινωνική αδικία που προκαλεί σε βάρος των γυναι-
κών αλλά και γιατί μετατρέπει τον χαρακτήρα της 
ασφάλισης στο δημόσιο: από κοινωνική μετατρέ-
πεται σε επαγγελματική και ως εκ τούτου παύει να 
έχει την οποιαδήποτε εγγύηση του κράτους, εξο-
βελίζεται από το σώμα του δημόσιου ασφαλιστικού 

συστήματος. Παράλληλα, ως τέτοια, περνάει στη δι-
καιοδοσία των οργάνων της ΕΕ και όχι στη δικαιο-
δοσία των αρχών του εθνικού κράτους. 

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά αυτή, αρκεί 
να αναφερθούμε στο παράδειγμα του Ταμείου Πρό-
νοιας των δημοσίων υπαλλήλων, που σήμερα αντι-
μετωπίζει έντονα προβλήματα ρευστότητας. Στην 
περίπτωση που το Ταμείο αυτό χαρακτηριζόταν ως 
«επαγγελματική ασφάλιση», το κράτος δεν θα έφε-
ρε καμιά ευθύνη για την τύχη του, δε θα είχε καμιά 
υποχρέωση απέναντι στους ασφαλισμένους του, σε 
αντίθεση με αυτά που ισχύουν σήμερα. 

Ως προς τα όρια ηλικίας, η απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου θίγει πάνω από 100.000 
γυναίκες, οι οποίες θα δουν τα όρια ηλικίας συ-
νταξιοδότησης να αυξάνονται από 5-17 χρόνια. Συ-
γκεκριμένα:

Πρώτον, αυξάνονται τα γενικά όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης κατά μία πενταετία των γυναικών 
που έχουν ασφαλιστεί την περίοδο 1983-1992 από τα 
60 στα 65 χρόνια (για τις ασφαλισμένες από το 1993 
και μετά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έχει ήδη 
αυξηθεί στα 65 χρόνια, όπως και των αντρών).

Δεύτερον, για τις ασφαλισμένες από το 1993 
και μετά χειροτερεύουν τα ειδικά όρια ηλικίας συ-
νταξιοδότησης (αφορούν μητέρες ανηλίκων και πο-
λύτεκνες). Ειδικότερα: 
★ Σήμερα μητέρες ανηλίκων μπορούν να συντα-

ξιοδοτηθούν με 20 χρόνια υπηρεσίας στο 55ο 
έτος της ηλικίας τους. Με την απόφαση το όριο 
ηλικίας ανεβαίνει στο 65ο έτος. 

★ Για μειωμένη σύνταξη οι μητέρες ανηλίκων με 
20 χρόνια υπηρεσίας συνταξιοδοτούνται στο 
50ο έτος της ηλικίας τους. Με την ανατροπή 
αυτή το όριο ηλικίας ανεβαίνει στο 60ο έτος. 

★ Μητέρες με τρία παιδιά συνταξιοδοτούνται με 
20 χρόνια εργασίας στο 56ο έτος, αντίστοιχα με 
τέσσερα παιδιά στο 53ο και με πέντε και πά-
νω στο 50ο έτος. Με την απόφαση, όλες αυτές 
οι πολύτεκνες εργαζόμενες στο Δημόσιο ανα-
γκάζονται να παραμείνουν μέχρι το 65ο έτος 
της ηλικίας τους.
Τρίτον, η απόφαση θίγει και τα ειδικά όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης κάποιων γυναικών που 
έχουν ασφαλιστεί την περίοδο 1983-1992 αλλά δεν 
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα. 
★ Οι μητέρες ανηλίκων με 25 έτη υπηρεσίας συ-

νταξιοδοτούνται στο 50ο έτος της ηλικίας τους. 
Με την απόφαση το όριο ηλικίας ανεβαίνει στο 
65ο έτος. 

★ Οι μητέρες με τρία παιδιά με 20 χρόνια υπηρε-
σίας συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας. Με 
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την απόφαση απαιτούνται ή τα 37 χρόνια υπη-
ρεσίας χωρίς όριο ηλικίας ή το 65ο έτος. 

★ Γυναίκες που δικαιούνται μειωμένη σύνταξη 
για άλλους λόγους μπορούν να συνταξιοδοτη-
θούν με 25 χρόνια υπηρεσίας στο 55ο έτος της 
ηλικίας τους. Με την απόφαση το όριο ηλικίας 
ανεβαίνει στο 60ο έτος.
Περαιτέρω, η κυβέρνηση Καραμανλή κοιτάζει 

πάλι προς τους δημοσίους υπαλλήλους για να βρει 
ρευστό για να καλύψει την τρύπα των Ταμείων 
που δημιούργησε η πολιτική του τζόγου και της «αρ-
παχτής». Έτσι, π.χ. το ΔΣ του ΤΠΔΥ πρότεινε στην 
κυβέρνηση τα εξής: 
★ Την επιβολή έκτακτης εισφοράς, η οποία θα 

προέλθει από την παρακράτηση του 50% ενός 
βασικού μισθού όλων των δημόσιων υπαλλή-
λων. Η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί σε 

δόσεις για χρονική περίοδο δύο έως τριών ετών. 
Δηλαδή θα πληρώσει ο καθένας μας 550 έως 
600 €. 

★ Την επιβολή επιπλέον εισφοράς 2% στα επιδό-
ματα όλων των δημόσιων υπαλλήλων, από τα 
οποία μέχρι σήμερα δεν παρακρατούνται ει-
σφορές. 
Όσοι νόμιζαν λοιπόν ότι η κρίση βρίσκεται μα-

κριά από το Δημόσιο και ότι μπορούμε να μένουμε 
ήσυχοι τώρα βγαίνουν γελασμένοι. Δεν μένει και-
ρός για αδράνεια και εφησυχασμό. Η μόνη απάντη-
ση στον εργασιακό μεσαίωνα, στην άγρια καταστο-
λή και ποινικοποίηση των αγώνων είναι η ενότητα, 
η συσπείρωση των εργαζόμενων στα σωματεία 
και η μαχητική συμμετοχή στους αγώνες για την 
ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Για να γίνει ένας εύστοχος απολογισμός της 

συνδικαλιστικής διετίας της ΕΛΜΕ Λέσβου θα πρέ-
πει να ορίσουμε καταρχάς ως κριτήρια 
★ τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σωματείο 

(εκλογές, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις κ.ά.), 
★ την εσωτερική κατάσταση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, 
★ το ρόλο και τον χαρακτήρα των πολιτικών δυ-

νάμεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό και 
τον συσχετισμό των δυνάμεών τους και, ασφα-
λώς, 

★ τις πολιτικές πρωτοβουλίες, την συνδικαλιστι-
κή αποτελεσματικότητα και τη γείωση του σω-
ματείου στην πραγματικότητα των σχολείων. 
Α. Το γεγονός ότι η ΕΛΜΕ Λέσβου έχει κάνει τις 

εκλογές της κάθε δύο χρόνια (αντί για ένα, όπως γί-
νεται στις περισσότερες ΕΛΜΕ) σχεδόν εξασφαλίζει 
τη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σ’ αυτές 
και άρα το μεγάλο ποσοστό των ψηφισάντων στις 
προηγούμενες εκλογές (περίπου 75%, μεγάλο για 
την τωρινή κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα) 
είναι εύλογο και άρα η συμμετοχή στις εκλογές δεν 
είναι καθοριστικό κριτήριο. Πόσο μάλλον όταν ένα 
σοβαρό τμήμα των ψήφων αντιπροσωπεύει ψήφους 
κομματικών μηχανισμών ή της Διοίκησης ή όταν οι 

αντίστοιχες εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλί-
ων τείνουν συνήθως να έχουν τα τελευταία χρόνια 
μεγαλύτερη συμμετοχή και αίγλη και το ΠΥΣΔΕ να 
υποκαθιστά ως όργανο το σωματείο. 

Ασφαλέστερο κριτήριο είναι η συμμετοχή στις 
συνελεύσεις και εδώ τα πράγματα είναι άσχημα. 
Προφανώς δεν μπορούμε να βαφτίσουμε συνελεύ-
σεις τις συνάξεις καμιά εικοσαριά συνδικαλιστών 
και των φίλων τους. Εδώ όμως θα πρέπει να ανα-
δειχτούν, εκτός από τους αντικειμενικούς παράγο-
ντες (για τους οποίους θα πούμε πιο κάτω), και οι 
συγκεκριμένες ευθύνες πολιτικών και συνδικα-
λιστικών χώρων για αυτήν την κατάσταση. Γιατί 
δεν είναι δυνατόν κομματικές παρατάξεις με σημα-
ντική εκλογική δύναμη να μην μπορούν να κινητο-
ποιήσουν ούτε τα μέλη τους. Όπως δεν είναι δυνα-
τόν να προετοιμάζεται μια συνέλευση μόνο πάνω 
στη γραμμή «εισήγηση ΟΛΜΕ - ορισμός τόπου και 
ώρας από τα ΔΣ - email προς τα σχολεία - συνέλευ-
ση». Ούτε πάλι είναι δυνατόν να μαζευόμαστε για 
τις συνελεύσεις χειμωνιάτικα στις 20:30 το βράδι, 
αφού τελειώσουν τα ιδιαίτερα των «αγωνιστών» κα-
θηγητών.

Τα ίδια ισχύουν και για τη συμμετοχή του κλά-
δου σε κινητοποιήσεις. Ελάχιστη συμμετοχή στις 
απεργίες, ακόμα μικρότερη στις συγκεντρώσεις-
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διαδηλώσεις στην πόλη. Οι ευθύνες αντίστοιχες. 
Μόνο φωτεινό σημείο, που έσωσε κάπως την τι-
μή του κλάδου, η μεγάλη συμμετοχή καθηγητών 
στην απογευματινή πορεία της 9ης Δεκέμβρη για 
τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. 
Ήταν και η μόνη πορεία στην οποία η ΕΛΜΕ είχε 
δικό της πανό (ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΩΝ). 

Αντικειμενικοί παράγοντες για αυτήν την κα-
τάσταση υπάρχουν και δεν είναι καινοφανείς: 
★ η κυριαρχία στην κοινωνία του ατομικιστικού 

μοντέλου και η απαξίωση της συλλογικής δρά-
σης,

★ οι συντηρητικές (απεργοσπαστικές) λογικές 
που αναπτύσσονται σε μεγάλη μερίδα εργα-
ζομένων όταν δέχονται μια οξεία επίθεση λι-
τότητας («-να σώσω το μεροκάματο»),

★ η αλλαγή της σύνθεσης των εργαζομένων στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέες ειδικότητες, 
ηλικιακή διαφοροποίηση, διάφορες μορφές ερ-
γασιακής σχέσης κ.ά.). 
Δεν μπορούν όμως όλα αυτά να κρύψουν την 

ανυπαρξία συνδικαλιστικών στελεχών στις κομ-
ματικές παρατάξεις που να εργάζονται με φιλό-
τιμο και αξιοπρέπεια για τις υποθέσεις του κλά-
δου, ούτε την γραμμή της συναίνεσης και της 
ηττοπάθειας που κυριαρχεί ανάμεσά τους. Δεν 
μπορούν να κρύψουν πως εδώ και πολλά χρό-
νια οι κομματικές παρατάξεις έχουν εκθρέψει 
ένα μοντέλο συνδικαλισμού εκπροσώπησης-
διαμεσολάβησης από «επαγγελματίες» συνδικα-
λιστές και από τους αιρετούς στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, πρακτική που υποκαθιστά την δρά-
ση μέσα στο συνδικάτο και θρέφει λογικές πα-
ραγοντισμού και πελατειακών σχέσεων.

Β. Η λειτουργία του ΔΣ ήταν εξαρχής ιδιαίτε-
ρα προβληματική. 

Καταρχάς, το προεδρείο συγκροτήθηκε χω-
ρίς καμία πολιτική συμφωνία ή πρόγραμμα δρά-
σης, αποκαλύπτοντας ότι μοναδική προσδοκία των 
παρατάξεων ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ-Αυτόνομη Πρωτοβουλία 
ήταν η κατάληψη του συνδικαλιστικού θώκου και 
βέβαια όχι το προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθεί 
η δράση τους. Έτσι μοιράστηκαν οι θέσεις με πρότα-
ση της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας: ο Πρόεδρος στην 
ΠΑΣΚ, ο Γραμματέας στη ΔΑΚΕ και ο Αντιπρόε-
δρος στην ίδια. Η Αγωνιστική Παρέμβαση επέκρινε 
την απουσία προγράμματος δράσης (πράγμα ανή-
κουστο για σωματείο!), δημοσιοποίησε τις δικές της 
προτάσεις και φυσικά δεν ζήτησε καμία θέση στο 
ΔΣ. Κι αυτό όχι γιατί έχουμε κάποια ακραία «αντιε-
ξουσιαστική» διάθεση αλλά γιατί πιστεύουμε πως 
σε ένα σωματείο πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες 
πολιτικές συμφωνίες- και μάλιστα καταγεγραμ-
μένες ρητά- βάσει των οποίων να κινητοποιείται 

η πλειοψηφία του ΔΣ. Τώρα, τι πολιτικές συμφω-
νίες είχαν η ΠΑΣΚ, η ΔΑΚΕ και η Αυτόνομη Πρω-
τοβουλία…(;;;) Η απάντηση δόθηκε, εντέλει, με το 
πέρασμα του χρόνου όταν συνέβη το εξής παράδο-
ξο: ενώ τις θέσεις του προεδρείου του ΔΣ τις μοι-
ράστηκαν ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ-Αυτόνομη Πρωτοβουλία 
(και άρα θα περίμενε κανείς να βγάζουν από κοινού 
αποφάσεις), αποφάσεις λαμβάνονταν κυρίως όταν 
έφερνε προτάσεις η Αγωνιστική Παρέμβαση (και 
ψηφίζονταν συνήθως από ΠΑΣΚ και Αυτόνομη 
Πρωτοβουλία)! Φάνηκε λοιπόν καθαρά πως το μό-
νο που ένοιαζε τις παρατάξεις αυτές ήταν εξαρ-
χής η «καρέκλα».

Περαιτέρω, οι συνεδριάσεις του ΔΣ γίνονταν 
στις περισσότερες περιπτώσεις με οριακή απαρ-
τία: τέσσερα μέλη του ΔΣ (τα τρία της ΔΑΚΕ και 
ο ένας της ΠΑΣΚ) έρχονταν εκ περιτροπής και αν 
λαμβάναμε στα σοβαρά το καταστατικό θα έπρεπε 
να είχαν καθαιρεθεί. Όμως το πρόβλημα δεν είναι 
τυπικό, είναι ουσιαστικό. Γιατί αυτή η κατάσταση 
αποκαλύπτει και την αντιμετώπιση του συνδικαλι-
σμού από τις δύο αυτές παρατάξεις. Αποκαλύπτει 
και την φτώχεια ιδεών και το έλλειμμα διαλόγου 
που διέπει αυτές τις παρατάξεις, οι οποίες κατά τ’ 
άλλα «πίνουν νερό» στ’ όνομά του «Διαλόγου». Η 
Αγωνιστική Παρέμβαση ήταν παρούσα σε όλες τις 
συνεδριάσεις του ΔΣ και μάλιστα όχι μόνο με τον 
εκπρόσωπό της αλλά και κινητοποιώντας και άλ-
λους συναδέλφους. 

Το μεγαλύτερο έλλειμμα του ΔΣ της ΕΛΜΕ 
ήταν όμως η παρουσία στα σχολεία, ή, μάλλον, 
απουσία τους από αυτά: ακόμα και σε περιπτώσεις 
μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. ασφαλι-
στικό) το ΔΣ δεν πήγε στα σχολεία για να ενημερώ-
σει τους συναδέλφους. Και για να αποδίδουμε τα δί-
καια, η ευθύνη βαραίνει κυρίως τα τρία μέλη του 
προεδρείου (Πρόεδρο, Γραμματέα, Αντιπρόεδρο) 
που δικαιούνται μέχρι πέντε ημέρες συνδικαλι-
στική άδεια το μήνα και η οποία πήγε αξόδευτη. 
Ή ακόμα χειρότερα, αναλώνεται ετούτες τις ημέ-
ρες σε επισκέψεις στα σχολεία για προεκλογικούς 
λόγους, πράγμα απαράδεκτο και αντιδεοντολογι-
κό. Δικαιολογίες για το πρόβλημα αυτό δεν χωρούν 
αφού οι θέσεις αυτές στο σωματείο είναι υπεύθυνες 
και θα πρέπει να τις αναλαμβάνουν συνδικαλιστές 
με τη σχετική διαθεσιμότητα. 

Πολλά ακόμα θα μπορούσε να αναφέρει κα-
νείς όσον αφορά το ΔΣ της ΕΛΜΕ (π.χ. απουσία εκ-
προσώπησης από τις συνελεύσεις των προέδρων των 
ΕΛΜΕ, οι οποίες είναι καθοριστικές για την πορεία 
της ΟΛΜΕ). Λόγω περιορισμένου χώρου τα αποφεύ-
γουμε, μπορούν όμως να γίνουν αντιληπτά στο πα-
ρακάτω μέρος όπου γίνεται αναφορά στις παρατά-
ξεις της ΕΛΜΕ.
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Γ. Η ΔΑΚΕ, πρώτη δύναμη στις εκλογές, αντι-

προσωπεύει την απόλυτη διαπλοκή με τη Διοίκηση, 
το ρουσφέτι, τη συναλλαγή. Σε πολιτικό επίπεδο 
στηρίζει ενεργά την κυβερνητική πολιτική, προ-
ωθεί την απεργοσπασία και τον ατομικισμό. Εί-
ναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις στήριξης της κυ-
βέρνησης στα ΔΣ, καθώς και διάφορες προτάσεις 
του Γραμματέα της ΕΛΜΕ Απ. Βαρελτζή για «για-
πωνέζικες απεργίες» (να δουλεύουμε με μαύρο πε-
ριβραχιόνιο!), ενώ όσες φορές συνάδελφοι έρχονταν 
για να ζητήσουν τη στήριξη της ΕΛΜΕ σε κάποια 
αντιδικία τους με τη Διοίκηση οι ΔΑΚίτες τους έδει-
χναν τον νόμο! Επιπλέον, στον πολιτικό λόγο της 
ΔΑΚΕ φωλιάζουν έκδηλα δυο μορφές της κοινωνι-
κής ακροδεξιάς, μια σύγχρονη, η οποία υποστη-
ρίζει ανοιχτά και τις πιο ακραίες επιλογές του κε-
φαλαίου (π.χ. κατάργηση της μονιμότητας), και μια 
παραδοσιακή, η οποία υμνεί τον Μεταξά και τον 
Παπαδόπουλο (ας θυμηθούμε τι έλεγε σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή στο Αρχιπέλαγος το στέλεχος της ΔΑΚΕ 
Β. Μακρυπούλιας). Να μην ξεχνάμε, επίσης, ότι από 
την παράταξη αυτή προήλθαν οι σημερινοί προϊ-
στάμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης και οι σημερι-
νοί συνδικαλιστές της προσβλέπουν στην διοικητι-
κή ιεραρχία (δεν το κρύβουν άλλωστε). 

Η σταθερή απουσία τους από τις συνεδριάσεις 
στόχο είχε να υπονομεύσει ουσιαστικά το σωμα-
τείο, να αμβλύνει ή να ακυρώσει τις δράσεις και 
τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ που είχαν στόχο τη δι-
οίκηση. Για τη ΔΑΚΕ καλό σωματείο είναι μόνο αυ-
τό που καταψηφίζει τις κινητοποιήσεις και που εξα-
ντλεί τη συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές. 
Για τη ΔΑΚΕ «υπεύθυνος» συνδικαλισμός είναι ο 
«διάλογος» και η «συνεργασία» με την κυβέρνη-
ση και τη διοίκηση ενώ οι «ριζοσπαστικότερες» 
προτάσεις της αναφέρονται στην δικαστική επιδί-
ωξη της χορήγησης επιδομάτων! 

Ξεχωριστά βέβαια θα πρέπει να αναφέρουμε 
ότι η παράταξη αυτή είναι η υπεύθυνη για την 
διετή σχεδόν δικαστική ομηρία τεσσάρων με-
λών της ΕΛΜΕ καθώς εκκρεμεί η δίκη τους για την 
απόφαση αλληλεγγύης προς τον συνδικαλιστή Στρ. 
Ψάλτου. Η δίκη αυτή στήθηκε εξολοκλήρου από τη 
ΔΑΚΕ και βασίζεται μόνο σε μαρτυρίες των στελε-
χών της και σε παραποιημένες αποφάσεις του ΔΣ 
με ευθύνη του νυν Γραμματέα Απ. Βαρελτζή. 

Η ΠΑΣΚ, δεύτερη στις εκλογές, περνάει κρί-
ση σοβαρή. Με το ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια στην 
εξουσία, η ΠΑΣΚ έχει απογυμνωθεί από συνδικαλι-
στικά στελέχη που μεταπήδησαν σε θέσεις της Διοί-
κησης, ενώ δεν μπορεί να κινητοποιήσει καθόλου 
κόσμο για δουλειά στο σωματείο, ούτε βέβαια να 
τον κατεβάσει σε απεργίες, αφού τα προηγούμενα 
χρόνια είχε στήσει πολύ γερούς απεργοσπαστικούς 
μηχανισμούς. Ο πραγματικός πολιτικός της λό-
γος- όταν δηλ. δεν σέρνεται πίσω από τις αριστερές 

θέσεις της ΟΛΜΕ- δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τη 
ΔΑΚΕ (παρά μόνο σε επιφανειακά επιμέρους ζητή-
ματα) και τείνει να γίνεται όλο και δεξιότερος όσο 
πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές. Ειδικά εδώ στη Λέ-
σβο, η συνδικαλιστική της εκπροσώπηση είναι φτω-
χότατη και δεν αρκούν οι προσπάθειες ενός μόνου 
στελέχους της για να πείσει ότι ενδιαφέρεται για 
τον συνδικαλισμό. Σε επίπεδο σχέσεων με τη διοί-
κηση, η ΠΑΣΚ διατηρεί μια φιλικά διαλλακτική (και 
όχι διαπραγματευτική) στάση, ενώ πολλά μέλη της 
ανήκουν στις κλίκες της. Γι’ αυτό και δεν έχει διάθε-
ση να συμμετάσχει στους εκπαιδευτικούς αγώνες, 
παρά μόνο σε επίπεδο ρητορείας.

Η Αυτόνομη Πρωτοβουλία, τρίτη δύναμη, διέ-
πεται από την κλασική, προαιώνια αντίφαση «λό-
γων και έργων»: ενώ στα λόγια διακηρύσσει την 
αντίθεσή της στην πολιτική και εκπαιδευτική κα-
τάσταση, όλα αυτά μένουν αοριστίες και ευχολό-
για. Στην πράξη, δεν έχει διάθεση ούτε σε πρω-
τοβουλίες να συμμετάσχει για εκπαιδευτικούς 
αγώνες («να κάνουμε οικονομία δυνάμεων»!!), ούτε 
να ασκήσει κριτική στα κακώς κείμενα της εδώ 
εκπαιδευτικής διοίκησης. Κι αυτό γιατί δεν θέλει 
να έρθει σε αντιπαράθεση με αυτήν, αφού, αν το 
κάνει αυτό, τα στελέχη της θα χάσουν διάφορα 
«προνόμια». Έτσι, αποτελεί τον διαλλακτικότε-
ρο συνομιλητή της διοίκησης, την οποία φροντί-
ζει να προστατεύει κάθε φορά που προτείνονται 
αποφάσεις και δράσεις εναντίον της. Έχει φτάσει 
μάλιστα στο σημείο να καταγγείλει (!!) την Αγωνι-
στική Παρέμβαση (στο ΔΣ της ΕΛΜΕ) επειδή βγά-
ζει ανακοινώσεις με τις οποίες αποκαλύπτονται 
οι αυθαιρεσίες τις διοίκησης στους συναδέλφους. 
Προφανώς κάθε γραπτό κείμενο είναι απεχθές για 
την Αυτόνομη Πρωτοβουλία, αφού «τα γραπτά μέ-
νουν» και εκθέτουν όσους τα εκδίδουν. Στα προφο-
ρικά όμως εύκολα κάνεις «κωλοτούμπες»… 

Επιπλέον, ιδιαίτερα με την εκλογή αιρετού από 
την παράταξη αυτή, παίρνει μέρος και συνδιαμορ-
φώνει αποφάσεις της διοίκησης που αδικούν συ-
ναδέλφους και παίζουν το παιχνίδι του «ημετερι-
σμού», ενώ στην προοπτική τους κυριαρχεί η λογική 
της «θετικής» πρότασης και της «εύρυθμης» λει-
τουργίας των σχολείων. Επειδή ακόμα δεν αντιλαμ-
βάνονται και την πραγματική έννοια της αυτονομί-
ας (την οποία έχουν και στον τίτλο τους!) θεωρούν 
το σωματείο ουρά των συλλόγων διδασκόντων και 
πως το σωματείο δεν πρέπει να κάνει τίποτα αν δεν 
θέλει ο σύλλογος διδασκόντων! Αυτό βέβαια δεν εί-
ναι αυτονομία αλλά ατομικισμός και, στην ουσία, 
φυγομαχία.

Με δυο λόγια, η Αυτόνομη Πρωτοβουλία δεν 
μπορεί και δεν θέλει να εκφράσει τον μαχητικό τα-
ξικό συνδικαλισμό που έχουν ανάγκη τα σωματεία, 
τόσο γιατί έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό 
την κυρίαρχη ιδεολογία (π.χ. αποδοχή της αξιο-
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λόγησης), όσο και γιατί συμμετέχει ενεργά στο 
πελατειακό δίκτυο της διοίκησης. Δεν μπορεί να 
εμπνεύσει κανέναν αγωνιστή παρόλο που, δυστυ-
χώς, κρατά εγκλωβισμένους στη βάση διαπροσω-
πικών σχέσεων και κομματικών δεσμών αρκετούς 
εκπαιδευτικούς που ασφυκτιούν με την υπάρχουσα 
κατάσταση και θέλουν να κάνουν κάτι. 

Η Αγωνιστική Παρέμβαση, τέταρτη και με 
μία έδρα στις προηγούμενες εκλογές, είναι μια πο-
λιτικοσυνδικαλιστική συλλογικότητα, ανεξάρτη-
τη από κόμματα, που συγκροτήθηκε και κατέβη-
κε στις προηγούμενες εκλογές (όπως γράφαμε στις 
23-5-2007) «χωρίς αυταπάτες και υπερφίαλες διακη-
ρύξεις. Η συμμετοχή μας στις διαδικασίες αυτές δεν 
είναι μια μορφή εκπροσώπησης αλλά ένα κάλεσμα 
συμμετοχής των συναδέλφων, μια φωνή κριτικής 
στην παρούσα κατάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να αλ-
λάξει αν δεν κινητοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι, αν 
δεν γίνουν γενικές συνελεύσεις, αν δεν ενεργοποιη-
θούν οι διαδικασίες βάσης. Αυτόν τον ρόλο θεωρούμε 
ότι πήραμε με τη συμμετοχή μας στις εκλογές, αυτήν 
την δράση θα αναπτύξουμε στη διάρκεια της θητεί-
ας μας στο Δ.Σ.: την ενημέρωση και την κινητοποίηση 
της πλειοψηφίας των συναδέλφων, την αμφισβήτηση 
και την κριτική στη διοίκηση και στις κυβερνητικές 
επιλογές για την εκπαίδευση, τον αγώνα για έναν μα-
χητικό και διεκδικητικό συνδικαλισμό».

Αυτά έκανε η Παρέμβαση τη διετία αυτή, στο 
μέτρο του δυνατού. Ήμασταν η μόνη παράταξη 
που κινητοποιούσαμε συναδέλφους στο ΔΣ και 
τις Γενικές Συνελεύσεις, η μόνη παράταξη που 
έφερνε στο ΔΣ έτοιμες προτάσεις αποφάσεων για 
διάφορα ζητήματα, ήμασταν η μόνη παράταξη 
που δημοσιοποιούσαμε με ανακοινώσεις προ-
βλήματα μόνοι μας, όταν η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία και ανεπάρκεια των κατεστημένων 
παρατάξεων δεν επέτρεπε μια κοινή θέση, η μό-
νη παράταξη που έκανε, εντέλει, το αυτονόητο: 
έφτιαξε ένα πανό. 

Αδυναμίες υπήρξαν βεβαίως, κυρίως στο επί-
πεδο της αποτελεσματικότητας, δικαιολογημένες 
όμως με βάση την μικρή συνδικαλιστική εμπειρία 
του σχήματος. 

Παρά τη μειονεκτική μας θέση στο ΔΣ λοιπόν 
και τα εμπόδια που προέκυπταν, αναδείξαμε στο 
σωματείο: 
★ Το ζήτημα μιας απόφασης αλληλεγγύης στον 

συνδικαλιστή, πρώην πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Σ. 
Ψάλτου, ο οποίος διώκονταν δικαστικά από 
τον τέως γυμνασιάρχη Πλωμαρίου.

★ Τις αδιαφανείς διαδικασίες εκ μέρους του ΠΥΣ-
ΔΕ κατά την τοποθέτηση των νεοδιόριστων τον 
Σεπτέμβρη (και των δύο ετών και κυρίως του 
2007).

★ Τα προβλήματα προσωπικού και υλικοτεχνι-
κών υποδομών κατά την έναρξη ιδίως του σχο-

λικού έτους.
★ Την οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης 

της ΠΔΣ και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 
★ Τα «κακοφτιαγμένα» προγράμματα επιμόρφω-

σης.
★ Το «γαλάζιο» νέο σύστημα επιλογής στελεχών 

της εκπαίδευσης. 
★ Το άδικο και ρουσφετολογικό σύστημα συγκρό-

τησης των διαφόρων επιτροπών (εξετάσεων 
κ.ά.).

★ Την προσπάθεια ελέγχου των εκπαιδευτικών 
από τους νέους σχολικούς συμβούλους (έλεγ-
χος ύλης, θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων 
κ.λπ.).

★ Το ζήτημα της πειθαρχικής δίωξης του συνα-
δέλφου του Ειδικού Σχολείου από τον περιφε-
ρειακό προϊστάμενο.

★ Την αυταρχικοποίηση στα σχολεία της Λέ-
σβου (30ωρο, εσωτερικοί κανονισμοί, εφημερί-
ες κ.λπ.).
Επιπλέον, αναδείξαμε μια σειρά ευρύτερων 

ζητημάτων, όπως ήταν οι πυρκαγιές του 2007, το 
σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα. η νέα αντι-
ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η δολοφονία του μα-
θητή Αλέξη Γρηγορόπουλου και τα γεγονότα του 
Δεκέμβρη, ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, οι συνέπει-
ες της οικονομικής κρίσης για τους εργαζομένους 
και τα μέτρα της κυβέρνησης.

Παράλληλα, καθόλη τη διετία, υποστηρίξα-
με κάθε συνάδελφο που ένιωθε αδικημένος από 
τη Διοίκηση και ζήτησε τη συνδρομή της ΕΛΜΕ, 
κόντρα και στους δισταγμούς ή τη «νομιμοφρο-
σύνη» των άλλων παρατάξεων. Ιδιαίτερα δε φέ-
τος τους συναδέλφους από το Γυμνάσιο Πλωμαρίου, 
τους οποίους η ατολμία της πλειοψηφίας της ΕΛΜΕ 
άφησε εκτεθειμένους στις επιθέσεις της Διοίκησης 
και, κυρίως, τους εξέθεσε στα μάτια των μαθητών 
τους. Το παράδειγμα του Πλωμαρίου θα μείνει η 
«μαύρη κηλίδα» στην διετία αυτή για το ΔΣ της ΕΛ-
ΜΕ, γιατί απέτυχε να στηρίξει έναν ευαισθητοποιη-
μένο και δραστήριο σύλλογο και γιατί του μετέδω-
σε την ηττοπάθεια και τη μιζέρια του.

Για την ΕΣΑΚ-ΔΕΕ που δεν ήταν στο ΔΣ την πε-
ρασμένη θητεία του, μπορούμε να πούμε μόνο δυο 
λόγια. Πιστώνεται θετικά βέβαια το ότι δεν συμμε-
τέχει με κανέναν τρόπο στο συνδιαχειριστικό αλι-
σβερίσι στο νησί, αλλά στην εκπαίδευση υλοποιεί-
ται με τον χειρότερο τρόπο η γραμμή του ΠΑΜΕ για 
τον συνδικαλισμό: σεχταρισμός και απομονωτι-
σμός και μια ελάχιστα κινηματική λογική, με τη 
εντελώς στρεβλή λογική πως οι κινητοποιήσεις γε-
νικά ενισχύουν το ΠΑΣΟΚ (!!!), καθώς και αδυνα-
μία να συνδεθούν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα με 
τις εκφράσεις της καθημερινότητας στα σχολεία και 
την παρέμβαση σ’ αυτά. Και, εντέλει, προτείνει ως 
μόνη λύση την ενίσχυση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ…
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Δ. Εκτός απ’ τον κινηματικό (αδυναμία οργάνω-

σης απεργιών, διαδηλώσεων κ.λπ.) στον οποίο ανα-
φερθήκαμε, το σωματείο δεν πέτυχε ούτε στον μορ-
φωτικό ούτε στον διαμεσολαβητικό ρόλο του. 

Δεν διοργάνωσε τις αναγκαίες εκπαιδευτι-
κές εκδηλώσεις, παρουσιάζοντας εικόνα διάλυ-
σης. Η πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της ΟΛ-
ΜΕ ήταν πολύ πρόχειρη και άκαιρη και δεν πείθει 
για τις προθέσεις της. Το μικρό ακροατήριο επιβε-
βαιώνει την παραπάνω εκτίμηση. Γενικότερα όμως 
αποτελεί παθογένεια της ΕΛΜΕ το ότι για να κινη-
τοποιηθεί κάπως πιο δραστικά πρέπει να περιμένει 
εισήγηση ή πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ, αλλιώς «καθό-
μαστε στ’ αυγά μας». Μετά δεν είναι να απορείς αν 
δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τις εισηγή-
σεις της ΟΛΜΕ… 

Κυρίως όμως το σωματείο έχει χάσει παντε-
λώς το κύρος του στο επίπεδο της καθημερινής 
διαμεσολάβησης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό 
και τη διοίκηση. Εάν κάποτε ο κόσμος εμπιστευ-
όταν τα σωματεία και για τα καθημερινά του προ-
βλήματα, πλέον αυτές οι λειτουργίες έχουν περάσει 
σε άλλα κανάλια. Αυτά τα θέματα περνάνε πλέον 
είτε από τους αιρετούς (που κερδίζουν διαρκώς σε 
κύρος και δύναμη), είτε από τα κατώτερα κλιμάκια 
της διοίκησης. Και φυσικά μια τέτοιου τύπου εκπρο-
σώπηση παράγει και συγκεκριμένα αποτελέσματα 
(ατομισμό, εξαρτήσεις κ.λπ.). Για να είναι αποτελε-
σματικότερο το σωματείο, πιστεύουμε, θα πρέπει να 
ελέγχει και να συνεργάζεται με τους αιρετούς (σή-
μερα αυτό δεν γίνεται, αφού οι αιρετοί δίνουν λόγο 
μόνο για τα τυπικά, ενώ γενικά πολιτεύονται όπως 
θέλουν) και να διαχειρίζεται και αυτό ένα κομμάτι 

της διαμεσολάβησης της καθημερινότητας. 
Όλα αυτά δεν σημαίνουν όμως για εμάς ότι ο 

συνδικαλισμός έχει χρεοκοπήσει. Αυτός ο συνδικα-
λισμός των κομματικών παρατάξεων, ο γραφει-
οκρατικός και ο συνδιαχειριστικός, ναι, έχει χρε-
οκοπήσει. Σήμερα όμως χρειάζεται ένας άλλος 
συνδικαλισμός. Χρειάζεται ένα σοβαρό σχέδιο 
και μια σοβαρή προσπάθεια ανασυγκρότησης 
της βάσης του κινήματος των εκπαιδευτικών. Να 
επανοικειοποιηθούμε- και να βοηθήσουμε και τους 
άλλους να το κάνουν- συνδικαλιστικές πρακτικές 
που λίγο λίγο χάνονται. Να κάνουμε τα στοιχειώ-
δη. Να ξεπεράσουμε όσους διστάζουν, δειλιάζουν 
ή βαριούνται… Να συγκροτήσουμε ένα δίκτυο ενη-
μέρωσης και αλληλεγγύης ανάμεσα στους συνα-
δέλφους, κυρίως τους νεότερους. Να ξαναγίνει το 
σωματείο ο χώρος υποδοχής των αδικημένων συνα-
δέλφων και αυτό να τους υπερασπίζεται μαχητικά. 
Να ξέρει ο κάθε συνάδελφος ότι, αν έρθει στο σω-
ματείο, θα δικαιωθεί.

Προφανώς και δεν θα πρέπει να μπαίνουμε 
στο ψευδοδίλημμα να προκρίνουμε το μικρό καθη-
μερινό ή το μεγάλο πολιτικό ζήτημα: η ουσία των 
προβλημάτων της κοινωνίας και της εκπαίδευσης 
είναι προφανώς βαθιά πολιτικά ζητήματα, που ξε-
περνούν σίγουρα και τα όρια του συνδικαλισμού. 
Σε μια περίοδο όμως υποχώρησης του μαζικού κι-
νήματος και έξαρσης του ατομικισμού, το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί παρά, αναγνω-
ρίζοντας την κατάσταση αυτή, να προσπαθήσει να 
οικοδομήσει εκ νέου γερά τις βάσεις για την ανά-
πτυξή του.

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΠΙΔΑΣ
Λίγους μόνο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 3699/2008 για την 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) και με πρωτεργάτες καθηγητές 
πανεπιστημίων, η Ελλάδα γέμισε με ακριβοπληρωμένα (1.700–3.000€ 
το κόστος συμμετοχής) σεμινάρια Ειδικής Αγωγής ( Ε.Α). Κι αυτό 
γιατί, σύμφωνα με το νόμο, η παρακολούθηση ενός τέτοιου σεμινα-
ρίου 400 ωρών οδηγεί σε πιστοποίηση ειδίκευσης και δικαίωμα πρό-
σληψης ή μετάθεσης σε μονάδες Ε.Α. 

Στα σεμινάρια αυτά, που διοργανώνονται από πανεπιστημιακούς 
σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες, συλλόγους κ.λπ., ο δη-
μόσιος έλεγχος είναι ανύπαρκτος, αφού λειτουργούν χωρίς εσωτερι-
κό κανονισμό και δεν υπόκεινται στις γενικές συνελεύσεις των αντί-
στοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην πράξη, εμπορεύονται την 
ελπίδα για εργασία των αδιόριστων εκπαιδευτικών, προσφέροντας 
πρόχειρες και γρήγορες ειδικεύσεις στριμωγμένες σε Σαββατοκύριακα 
με 10ωρα μαθήματα.
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Goneis.gr: 
Το δημόσιο σχολείο 

ως μεσολαβητής 
ώστε να 

πλουτίζουν οι ιδιώτες.

Το θέμα αυτό αφορά ολόκληρη την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα γιατί:

• Ανοίγει δρόμους για ευρύτερες ιδιωτικοποιήσεις 
και επιχειρηματικές δράσεις σε όλο το φάσμα της 
εκπαίδευσης, έτσι που σε λίγο η φράση «δωρεάν 
παιδεία» θα γίνει το συντομότερο ανέκδοτο. 

• Ταυτόχρονα με τη δημιουργία αυτών των παρα-
μάγαζων-σεμιναρίων υπονομεύεται ο δημόσιος 
και δωρεάν χαρακτήρας του πανεπιστημίου και 
προχωρά η μετατροπή του σε επιχείρηση με γνώ-
μονα τις ανάγκες της αγοράς και του κέρδους. 

• Ανοίγει μια «κερκόπορτα» για μελλοντική κα-
τάργηση των Διδασκαλείων.
Συγκεκριμένα στη Λέσβο, το σεμινάριο γίνεται 

σε μια εντελώς ακατάλληλη υπόγεια αίθουσα ξενο-
δοχείου, χωρίς κανένα εξοπλισμό (ούτε θέση για να 
γράφεις, με αποτέλεσμα κάποιοι επιμορφούμενοι να 
φέρουν οι ίδιοι θρανία για να κρατάνε σημειώσεις). Ενώ 
ο σχεδιασμός ήταν για ένα τμήμα των 40 ατόμων, σε 
λίγο τα άτομα ξεπέρασαν τα 80, καμία σκέψη βέβαια 
να χωριστούν σε δυο τμήματα, αφού το κίνητρο των 
διοργανωτών, όπως φαίνεται, είναι η κερδοσκοπία.

Φυσικά στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκ-
παιδευόμενοι είναι άνεργοι εκπαιδευτικοί που γίνο-
νται για άλλη μια φορά αντικείμενο εκμετάλλευσης. 
Δεν έφταναν, δηλαδή, τα ακριβοπληρωμένα φροντι-
στήρια και βιβλία για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τα 
άπειρα χιλιόμετρα που είναι αναγκασμένοι να κά-
νουν καθημερινά για κάποια εκατοστά του μορίου 
προϋπηρεσίας και οι διάφοροι παράγοντες της εκπαί-
δευσης που τους εκμεταλλεύονται πολιτικά και εργα-
σιακά για να τους δώσουν λίγες ώρες στην ΠΔΣ, τώρα 
τους εκμεταλλεύονται και οι διάφοροι «διοργανωτές 
σεμιναρίων». Για να καταλήξουν υπέρ-εκπαιδευμένοι 
ενήλικες που έχουν περάσει από όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και δεν έχουν κατορθώσει το αυτο-
νόητο: να ζουν από την εργασία τους δημιουργικά και 
με αξιοπρέπεια.

Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει  να απαιτή-
σει:

• Δημόσια και δωρεάν επιμόρφωση για όλους 
με διεύρυνση του θεσμού των διδασκαλείων 
για όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/
θμιας εκπαίδευσης.

• Να στελεχωθούν πλήρως όλα τα σχολεία και 
όλες οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό με πλήρη 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

• Να διευρυνθεί ο θεσμός των τμημάτων έντα-
ξης και να στελεχωθούν πλήρως με εκπαιδευ-
τικούς, ώστε να προχωρήσει η ένταξη όσο το 
δυνατόν περισσότερων ατόμων με ειδικές ανά-
γκες στο κοινό σχολείο.

• Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους τους 
εκπαιδευτικούς.

Φέτος την άνοιξη, μετά από συνεργασία των 
υπουργείων παιδείας και οικονομικών, οργανώ-
θηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα επιμόρφω-
σης γονέων στις νέες τεχνολογίες «goneis.gr». Στο 
πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι γονείς 
μαθητών της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης, δηλαδή του γυμνασίου, οι οποίοι ενδι-
αφέρονται να επιμορφωθούν σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες και την ασφαλή χρήση του διαδικτύ-
ου. Την εκπαίδευσή τους αναλαμβάνουν ιδιωτικοί 
φορείς, μετά από διαγωνισμό οργανωμένο από το 
κράτος, ενώ η «βρώμικη» δουλειά της γραφειοκρα-
τικής οργάνωσης της λειτουργίας του προγράμμα-
τος ανατίθεται- αμισθί- στους εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι διδάσκουν στα γυμνάσια.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την επι-
λογή της πραγματοποίησης αυτού του προγράμ-
ματος είναι πολλά και καίρια. Το πρώτο ερώτημα 
συνδέεται με το αντικείμενο της επιμόρφωσης. 
Η επιμόρφωση και των γονέων και των εκπαιδευ-
τικών είναι αναγκαία άλλα είναι καθαρά ζήτη-
μα προτεραιοτήτων ο προσανατολισμός που αυτή 
πρέπει να έχει. Η εμπειρία μας ως εκπαιδευτικών 
στο δημόσιο σχολείο μας έχει πείσει πως η πρώτη 
στην ελληνική ιστορία δράση επιμόρφωσης γονέ-
ων μέσω του σχολείου θα έπρεπε μάλλον να αφο-
ρά ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα. Μεγαλύτερο 
κίνδυνο για τους μαθητές μας αποτελεί η ενδε-
χόμενη αμηχανία των γονιών απέναντι στην ίδια 
την ιδιότητά τους, το γεγονός ότι αρκετοί από αυ-
τούς βρίσκονται σε αδιέξοδο σε σχέση με τη συνύ-
παρξή τους με τα παιδιά τους.

Αν, παρόλα αυτά, θεωρήσουμε ήσσονος ση-
μασίας τους παραπάνω προβληματισμούς, είναι 
αδύνατο να κλείσουμε τα μάτια απέναντι στην 
πραγματική σκοπιμότητα της οργάνωσης αυτού 
του προγράμματος. Αυτοί που θα βγουν πραγμα-
τικά κερδισμένοι μετά το τέλος του, θα είναι ξεκά-
θαρα οι μεγάλοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όμιλοι, 
οι οποίοι κερδίζουν 35 ευρώ για κάθε γονέα που 
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Γιατί κάνουμε κριτική στο ΠΥΣΔΕ
Διαμαρτυρήθηκε ο αιρετός του ΠΥΣΔΕ της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας κ. Δ. Ζαχαριάδης προς την Αγω-

νιστική Παρέμβαση για μια ανακοίνωση που βγάλαμε, ελέγχοντας το ΠΥΣΔΕ και ιδίως τους αιρετούς. Ο 
κ. Ζαχαριάδης κατηγόρησε την Παρέμβαση, όχι απαντώντας επί της ουσίας στα όσα του καταλογίζαμε, 
αλλά με το πνεύμα «τόσα προβλήματα έχει η εκπαίδευση, εσείς ασχολείστε με το ΠΥΣΔΕ». 

Ναι, η εκπαίδευση έχει πάρα πολλά προβλήματα κι εμείς παλεύουμε απ’ το μετερίζι που μπορούμε. 
Είναι όμως τεράστιο σφάλμα να αποσυνδέει κανείς την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού απ’ τα γε-
νικότερα εκπαιδευτικά και πολιτικά προβλήματα. Για να δοθούν απαντήσεις στα μεγάλα αυτά προ-
βλήματα χρειάζεται μαζικότητα και συσπείρωση των εργαζομένων, να εμπεδωθεί ξανά στον κλά-
δο και το εργατικό κίνημα η πίστη στους συλλογικούς αγώνες. 

Ο κ. Ζαχαριάδης όμως, απ’ το πόστο του αιρετού, εργάζεται εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση: 
προβάλλει το πρότυπο του «εκπροσώπου», που αναλαμβάνει να «διευθετήσει» υποθέσεις άλλων, ανέχεται 
ή και συμμετέχει στα ρουσφετολογικά παιγνίδια της διοίκησης (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, άδειες κ.λπ.), 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό στον κλάδο και ιδίως στους νέους συναδέλφους λογικές ατομικι-
σμού και «ανάθεσης» και νομιμοποιώντας τις πελατειακές σχέσεις. Χάρη στην ανοχή και τη συνερ-
γασία του κ. Ζαχαριάδη, σήμερα στη Λέσβο δουλεύουν δεκάδες «γαλάζια παιδιά», χωρίς να έχουν δώσει 
ούτε μία φορά στη ζωή τους ΑΣΕΠ, παίρνοντας μόνο προϋπηρεσία στην ΠΔΣ, την ίδια ώρα που παλιό-
τεροι συνάδελφοι δεν έπαιρναν ούτε ώρα. Δεν είναι τυχαίο που ο πολιτικός «αντίπαλος» του κ. Ζαχαρι-
άδης, ο κ. Βαρελτζής από τη ΔΑΚΕ, σε πρόσφατες επισκέψεις του σε σχολεία επαναλάμβανε «τι ωραία 
και καλά συνεργάζονται για χάρη του κλάδου οι δύο αιρετοί» (της ΔΑΚΕ και της Αυτόνομης Πρωτο-
βουλίας). Και μετά απορούν εκεί στην Αυτόνομη Πρωτοβουλία «γιατί δεν απεργεί ο κόσμος»… 

Οι λογικές αυτές είναι εντελώς αντίθετες με τον συνδικαλισμό που πρέπει να υπηρετούν τα σωμα-
τεία. Εμείς, συνδέοντας πάντα το «μικρό» με το «μεγάλο», θα συνεχίσουμε να ασκούμε κριτική στο ΠΥΣ-
ΔΕ και στους αιρετούς, γιατί το δίκιο πρέπει να επικρατεί και στην καθημερινότητα των συναδέλφων και 
στην κοινωνία ολόκληρη. 

Ποια επιμόρφωση;
Αλλεπάλληλα σεμινάρια διοργανώθηκαν από τους σχολικούς συμβούλους και τις επιστημονικές 

ενώσεις το διάστημα πριν απ’ το Πάσχα (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Πληροφορικάριοι), τα οποία κοινή συ-
νισταμένη είχαν την αξιολόγηση του μαθητή. Έτσι γίναμε μάρτυρες μιας απίστευτης παρωδίας αξιολό-
γησης, όχι του μαθητή αλλά των συναδέλφων για τα θέματα που έβαλαν στις εξετάσεις του περασμένου 
Ιούνη! Όταν η Αγωνιστική Παρέμβαση και η ΕΛΜΕ λέγαμε τότε πως η υποχρεωτική υποβολή των θε-
μάτων αποτελεί απόπειρα ελέγχου και χειραγώγησης των εκπαιδευτικών, ο περιφερειακός προϊστά-
μενος αποφαινόταν πως πρόκειται για ενέργεια απαραίτητη για να μπορέσουν οι σύμβουλοι να προλα-
βαίνουν προβλήματα που δημιουργούνται αλλά για τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων στο διαδίκτυο. 

Όμως στα σεμινάρια είδαμε από κοντά λ.χ. τον προϊστάμενο επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδή-

συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αν λάβει κανείς υπό-
ψη ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε 43.000 γονείς, 
το ποσό που προκύπτει δεν είναι καθόλου αμελη-
τέο. Τα δημόσια γυμνάσια μετατρέπονται σε φορείς 
συγκέντρωσης πελατείας για τους ομίλους αυτούς, 
απαλλάσσοντάς τους κιόλας από τα έξοδα της δι-
αφήμισης και τον κόπο της οργάνωσης. Το κράτος 
πληρώνει, οι σύλλογοι διδασκόντων δουλεύουν 
χωρίς αμοιβή, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όμιλοι 
πλουτίζουν.

Αν υπήρχε η πρόθεση να επιμορφωθούν ουσι-
αστικά οι γονείς πάνω στις νέες τεχνολογίες, θα 
έπρεπε καταρχάς να αξιοποιηθούν οι δημόσιοι 
φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο 

και, αν αυτοί δεν αρκούν, 
να συγκροτηθούν νέοι δη-
μόσιοι φορείς για το σκο-
πό αυτό. Υπάρχουν πολ-
λοί άνεργοι συνάδελφοι 
οι οποίοι θα τους στελέ-
χωναν ευχαρίστως.

Με ανακοίνωσή της 
προς τον τύπο τον πε-
ρασμένο Οκτώβρη η 
Ο.Λ.Μ.Ε. κάλεσε όλους 
τους συλλόγους διδασκόντων να μην υλοποιήσουν 
την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με το πρόγραμ-
μα goneis.gr.



Χτες βράδυ δεν κοιμήθηκαν καθόλου τα παιδιά. Είχανε 
κλείσει ένα σωρό τζιτζίκια στο κουτί των μολυβιών, και 
τα τζιτζίκια τραγουδούσαν κάτου απ’ το προσκεφάλι τους 
ένα τραγούδι που το ξέραν τα παιδιά από πάντα και το ξε-
χνούσαν με τον ήλιο. 

Χρυσά βατράχια κάθονταν στις άκρες των ποδιών χωρίς 
να βλέπουν στα νερά τη σκιά τους, κι ήτανε σαν αγάλμα-
τα μικρά της ερημιάς και της γαλήνης. 

Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις ιτιές κι έπεσε στο πυκνό 
χορτάρι.
Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα.
Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγ-
γάρι κι όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο.

Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά, κι 
όπου πατούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμέ-
νο χώμα. Μα, ευτυχώς, οι μεγάλοι που ξέρουν πολλά, δεν 
καλοβλέπουν. Μονάχα οι μάνες κάτι υποψιάστηκαν.

Γι᾿ αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις 
άδειες τσέπες, μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύ-
χτα παίζανε κρυφά με το φεγγάρι.

Γιάννη Ρίτσου,  
Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού 

(απόσπασμα)

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. 

γησης κ. Αναγνώστου να εκθέτει και να ειρωνεύεται θέματα συναδέλφων, παρουσιάζοντας νούμερα 
και στατιστικά, με έναν τρόπο μάλιστα εντελώς αφελή και γραφειοκρατικό: διότι δεν μπορείς να 
αξιολογήσεις ένα θέμα εξετάσεων χωρίς να γνωρίζεις το επίπεδο της τάξης, την έκβαση της διδα-
σκαλίας του μαθήματος και, εντέλει, τις απαντήσεις των μαθητών. Χώρια, που πολλά απ’ τα θέμα-
τα που είχαν επιλέξει ήταν αξιολογότατα και πιάνονταν απ’ το γράμμα του νόμου για να τα συμπεριλά-
βουν στα «εσφαλμένα»! Χώρια, που πολλά απ’ τα «εσφαλμένα» θέματα που παρουσίαζαν ήταν παρμένα 
αυτούσια από τα σχολικά βιβλία! 

Και, τέλος πάντων, αν το ζήτημα είναι να προλάβουμε προβλήματα που δημιουργούνται, τι αποτέ-
λεσμα έφερε τελικά αυτή αθλιότητα των σεμιναρίων; Οι ίδιοι οι σύμβουλοι εκτέθηκαν στο κάτω κάτω, οι 
οποίοι μέρα με τη μέρα γίνεται περισσότερο αντιληπτό στους συναδέλφους πόσο ανεπαρκείς είναι- και 
κυρίως οι προϊστάμενοί τους- να τους βοηθήσουν ουσιαστικά. Παρεπιπτόντως, είδε κανείς κάπου καμιά 
«τράπεζα θεμάτων»;


