
Όταν ξεκίνησε η επίθεση της κυβέρνησης στην εργαζόμε-
νη κοινωνική πλειοψηφία με σημαία το δημόσιο χρέος και το 
ΔΝΤ, πολλοί από μας αναρωτηθήκαμε τι κοινωνία θα αφή-
σουμε στα παιδιά μας. Η ομοβροντία μέτρων για την εκπαί-
δευση, το μαθητή και τον εκπαιδευτικό μας αναγκάζει να σκε-
φτούμε και το ανάποδο: τι παιδιά θα αφήσουμε στην κοινωνία 
του μέλλοντος. 

Σταδιακά διαμορφώνεται γύρω μας μια προοπτική που θα 
σφραγιστεί από το φραγμό στη γνώση, όσο και αν όλα γίνο-
νται σε μια δήθεν κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 

Καταρχήν εμποδίζεται η πρόσβαση του μαθητή στο σχο-
λείο. Οι συγχωνεύσεις-κλεισίματα παίρ-
νουν τη σχολική μονάδα από τη γειτονιά 
και το χωριό. Ειδικά στο χωριό τα πράμα-
τα είναι επικίνδυνα, καθώς διαφαίνεται 
ότι στη δυτική Λέσβο μετά την Καλλο-
νή λ.χ. οι επιλογές της κυβέρνησης προ-
βλέπουν ένα ή δυο γυμνάσια και ένα λύ-
κειο. Καμία αισιοδοξία δεν επιτρέπεται, 
αν προσθέσει κανείς το γεγονός πως σε 
μια σειρά περιοχές διακόπηκε για αρκε-
τές μέρες η μετακίνηση των μαθητών για-
τί το κράτος προσχώρησε στο «δεν πλη-
ρώνω». Η δήλωση Προβόπουλου, διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδας (ετήσιο εισό-
δημα άνω των 300.000 ευρώ) ότι η μετα-
κίνηση των μαθητών είναι σπατάλη και 
πρέπει να σταματήσει τελικά δεν ήταν τυ-
χαία αλλά διερευνητική.

Σε δεύτερο επίπεδο, αν ο μαθητής φτάσει στο σχολείο, το 
ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του ΔΝΤ που διαμορφώ-
νει το ΠΑΣΟΚ εμποδίζει την πρόσβαση στη γνώση. 

Στα περίφημα «800 ολοήμερα δημοτικά» η διδασκαλία αγ-
γλικών και πληροφορικών σε παιδιά της α΄ δημοτικού που δεν 
ξέρουν να γράφουν στα ελληνικά «φωνάζει» ότι στόχος είναι 
τα κολυβογράμματα: πληροφορική για να μπορεί κανείς να κό-
βει αποδείξεις με σύγχρονη ταμειακή και αγγλικά τουριστικού 
επιπέδου για να παίρνει παραγγελίες ή να καταναλώνει προ-
ϊόντα κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Στο επίσης περίφημο «νέο λύκειο», με υποχρεωτικά μαθή-
ματα τη γλώσσα, τα αγγλικά και τη γυμναστική, είναι σαφής 
ο προσανατολισμός σε μια εκπαίδευση που εξορίζει τη γενική 
παιδεία, την ολόπλευρη γνώση και τη δυνατότητα να καταλά-
βει κανείς, αλλά και να αλλάξει τον κόσμο.

Βασικές δεξιότητες και πληροφορίες σκόρπιες είναι η προ-
σφερόμενη γνώση. Χρήσιμες για έναν αναλώσιμο εργαζόμενο, 
σε δουλειές του ποδαριού, ανασφάλιστο και ανασφαλή.

Ανάλογη είναι και η προσέγγιση της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, με πρότυπο τα χρεοκοπημένα μοντέλα των ΗΠΑ και 
της Αγγλίας που εισάγουν εγκεφάλους από την Ευρώπη και 
τον Τρίτο Κόσμο και κάνουν πως δεν βλέπουν τις μεγάλες ζώ-
νες λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Τι θα δώσουν οι γνώσεις και τα πτυχία στον νέο των 500 ευ-
ρώ, χωρίς ασφάλιση, συλλογική σύμβαση και σύνταξη; Τίποτα 
άλλο από αίσθημα αδικίας γιατί δεν αναγνωρίστηκαν τα προ-
σόντα του και υποψία ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Αυτή είναι η βα-
σική ιδέα για την εκπαίδευση στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Την αρνητική ουτοπία της Διαμαντοπούλου συμπληρώνει 
η προσέγγιση της εκπαίδευσης σαν μια 
αναξιοποίητη αγορά. Όλα μπορούν να 
ιδιωτικοποιηθούν, ξεκινώντας από τα 
βιβλία και την κατάργηση του ΟΕΔΒ. Ο 
στραγγαλισμός των λειτουργικών δαπα-
νών σήμερα επιχειρείται να νομιμοποιή-
σει την εισβολή του σπόνσορα αύριο.

Αν λοιπόν η εκπαίδευση της αμάθειας 
και το σχολείο της αγοράς είναι ο στόχος, 
ποια μπορεί να είναι η τύχη του εκπαι-
δευτικού; Έτσι εξηγείται η διαρκής απα-
ξίωση του εκπαιδευτικού που φταίει για 
όλα και γι΄ αυτό δεν αξίζει τα λεφτά του, 
πρέπει να βρίσκεται διαρκώς με το φόβο 
της απόλυσης, της μετάθεσης, της μείω-
σης μισθού. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί 
με το σχολείο του ΔΝΤ. Αρκεί να έχει το 
στόμα κλειστό και τη μέση ευλύγιστη.

Προκύπτει λοιπόν ως ανάγκη η πάλη για την ανατροπή 
του Μνημονίου ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ και της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής που αυτό συνεπάγεται. Αυτός είναι ο δρόμος για να 
υπερασπιστούμε τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα του 
ζωντανού στοιχείου της εκπαίδευσης.

Όχι βέβαια για να υπερασπιστούμε το σήμερα ή για να γυ-
ρίσουμε στο καλό χτες που δεν υπήρξε. Αυτά μας οδήγησαν 
στο σχολείο του ΔΝΤ. Είναι ώρα να αρνηθούμε τη λογική ότι ο 
άνθρωπος γεννιέται για να γίνει μισθωτός. Το παιδί του σήμε-
ρα, ο άνθρωπος που αφήσουμε αύριο στην κοινωνία, είναι κά-
τι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο πλούσιο. Και η εκπαίδευση οφεί-
λει να του ανοίγει ορίζοντες στη γνώση, να του καλλιεργεί τη 
συλλογικότητα και το δημοκρατικό ήθος, να δίνει την αυτοπε-
ποίθηση ώστε να απαιτεί κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, 
ελευθερία. Να μην είναι αξίες που πιπιλίζουμε όταν γράφουμε 
έκθεση και πετάμε στη λάσπη όταν ζούμε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της Αγωνιστικής Παρέμβασης

αγκίδα
Τι παιδιά θ’ αφήσουμε στο μέλλον…

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ – Φλεβάρης 2011 – τεύχος 7 – διανέμεται δωρεάν



2 Φλεβάρης  2011αγκίδα

ΑΡΚΕΤΑ ΤΡΑΒΗΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…
Ιστορίες με μπαλόνια και λογισμικά

Σχεδόν δύο μήνες πέρασαν αφότου ξε-
κίνησε η παράνομη κράτηση μισθού από 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Λέσβου, προκειμένου να πληρωθεί ο 
ιδιώτης που επίσης παράνομα ανέλαβε 
τη μισθοδοσία. Τελευταία εξέλιξη είναι 
η προφορική δήλωση του προϊστάμενου Β. 
Κοντάρα στις 10 Φλεβάρη ότι η παράνομη 
κράτηση του 1,70 είναι προαιρετική και ότι 
προσπαθεί να λύσει το θέμα στους επόμε-
νους μήνες. Σε μερικούς διευθυντές (όχι 
όλους) εξηγήθηκε τηλεφωνικά ο προαιρε-
τικός χαρακτήρας του 1,70, προκειμένου 
να ενημερώσουν τους συναδέλφους. 

Όλα ξεκίνησαν με το e-mail που έστει-
λε το τμήμα μισθοδοσίας ζητώντας από 
τα σχολεία να φροντίσουν ώστε να μπαί-
νουν κάθε μήνα στο λογαριασμό ενός ιδι-
ώτη 1,70 ευρώ από κάθε συνάδελφο. Έτσι 
μάθαμε ότι ο ιδιώτης Γ. Πολυχρονόπου-
λος (που εμπορεύεται μπαλόνια με την 
εταιρεία Info Ball) ανέλαβε τη μισθοδοσία 
των εκπαιδευτικών σε Λέσβο, Λήμνο, Αγ. 
Ευστράτιο. Και επειδή «το τζάμπα πέθα-
νε», κάποιος έπρεπε να πληρώσει. Έτσι 
θεσπίστηκε με διοικητικό τσαμπου-
κά μια «κράτηση», αυθαίρετη και πα-
ράνομη. Η λογική της ιδιωτικοποίησης 
των πάντων, αυτή που θέλει να πληρώ-
νουμε για όσα δικαιούμαστε, έφτασε σε 
πρωτοφανή επίπεδα από τη διοίκηση του 
Β. Κοντάρα: πληρώνεις για να... πληρω-
θείς το μισθό σου, ακόμη και αν καμία ερ-
μηνεία του νομικού πλαισίου δεν χωράει 
αυτή την πρωτοφανή αυθαιρεσία.

Οι δικαιολογίες
Ο προϊστάμενος επιστράτευσε για 

αυτή την αυθαιρεσία μια σειρά από δι-
καιολογίες που δεν πείθουν κανένα: 
Ακούστηκε πως δεν υπάρχει επαρκές ή 
εξειδικευμένο προσωπικό στη μισθοδο-
σία ή ακόμη και ότι δεν υπάρχει μισθοδο-
σία. Μετά προέκυψε το μυστηριώδες λο-
γισμικό που χειρίζεται μόνο ένας πρώην 
αποσπασμένος στη μισθοδοσία, αλλά και 
ο ιδιώτης... Τυχόν νέο λογισμικό θα κό-
στιζε τεράστια ποσά (από 3.000 ως 20.000 
ευρώ), οπότε μονόδρομος ο ιδιώτης. Βέ-
βαια με μια μικρή έρευνα θα βρει κανείς 
δωρεάν και πιστοποιημένο λογισμικό, 
όπως του συναδέλφου Θεοδωρόπουλου 
που χρησιμοποιείται σε τρεις διευθύνσεις 
πρωτοβάθμιας… Και σαν μην έφταναν 
όλα, επειδή η «κράτηση» δεν μπορούσε 
για τεχνικούς και νομικούς λόγους να γί-
νει χωρίς τη συναίνεση των συναδέλφων, 

ξεκίνησε ένα μπαράζ με απειλητικές φή-
μες: αν δεν δεχτούμε το 1,70 θα καθυστε-
ρήσει ή θα διακοπεί επ‘ αόριστον η μισθο-
δοσία κ.ο.κ...

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλα ο προ-
ϊστάμενος δεν έστειλε κανένα επίσημο 
έγγραφο. Όλα προφορικά, όλα στον αέ-
ρα. Η «ενημέρωση» γινόταν μέσω διευ-
θυντών ή με επισκέψεις του προϊσταμέ-
νου στα σχολεία, από όπου δεν έλειψαν 
και οι υπαινιγμοί για πειθαρχικά μέτρα. 
Δεν υπάρχει απόφαση για την παράδοση 
της μισθοδοσίας στον ιδιώτη, κανείς δεν 
ξέρει πώς επιλέχτηκε, αλλά και πώς βρέ-
θηκε ένας έμπορος μπαλονιών να κατέ-
χει τα προσωπικά μας δεδομένα.

Η απάντηση των συναδέλφων
Φυσικά όλα αυτά δεν έμειναν χωρίς 

απάντηση. Μια σειρά από σύλλογοι δι-
δασκόντων και πολ-
λοί συνάδελφοι αντέ-
δρασαν. Μπροστά σε 
αυτό το κλίμα το ΔΣ 
της ΕΛΜΕ αναγκάστη-
κε να πάρει θέση ενά-
ντια στη μεθόδευση, 
ενώ σαφή θέση ενά-
ντια στην ιδιωτικοποί-
ηση της μισθοδοσίας 
πήρε και η ΕΛΜΕ Λή-
μνου. Ξεκάθαρη ήταν 
και η θέση της γενικής 
συνέλευσης της ΕΛΜΕ 
Λέσβου που αποφάσι-
σε παράσταση διαμαρ-
τυρίας στη διεύθυνση 
στις 10 Φλεβάρη, μέρα 
απεργιακής κινητοποίησης. Να σημειω-
θεί ότι τα μέλη του προεδρείου της ΕΛ-
ΜΕ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ) ουσιαστικά λειτούρ-
γησαν ως εκπρόσωποι του Κοντάρα και 
όχι του κλάδου.

Το θέμα πήρε διαστάσεις μέσα από 
δημοσιεύματα εφημερίδων και ηλεκτρο-
νικών ΜΜΕ της Λέσβου και του Β. Αι-
γαίου, ενώ επικριτικό δημοσίευμα για 
τις επιλογές Κοντάρα είχε και η γνω-
στή εφημερίδα Ποντίκι (όλα υπάρχουν 
στο μπλογκ της Αγ. Παρέμβασης: http://
paremvasilesvos.wordpress.com).

Η απάντηση Κοντάρα
Μπροστά στις αντιδράσεις των συ-

ναδέλφων και το θόρυβο που μεγάλω-
νε, αποφάσισε ο Κοντάρας, ένα μήνα 
αφότου ήρθε στην επιφάνεια το θέμα, 

να δώσει γραπτές εξηγήσεις. Σε ένα 
τετρασέλιδο κείμενο που έστειλε στα 
σχολεία καταφέρνει να μην πει τίπο-
τα για την ταμπακιέρα, δηλαδή πώς 
θα πληρωθούν οι συνάδελφοι χωρίς 
να επιβαρύνονται με την παράνομη 
κράτηση. Δεν παρέλειψε βέβαια να με-
ταφέρει στους προϊσταμένους την ευ-
θύνη, να αναφερθεί απαξιωτικά έως 
συκοφαντικά σε όσους αντιδρούν, αλ-
λά και να πει μια καλή κουβέντα για 
τους αποσπασμένους που είναι αδικη-
μένοι σε σχέση με τους όσους βρίσκο-
νται στα σχολεία. Είχε μάλιστα και την 
έμπνευση να την ανεβάσει στην κυβερ-
νητική ιστοσελίδα «Διαύγεια» που θα δι-
ασφαλίσει υποτίθεται τη διαφάνεια στη 
δημόσια διοίκηση.

Αυτή η μικρή ιστορία είναι ενδεικτι-
κή για πολλά. Σε μια περίοδο που η κυ-

βέρνηση ετοιμάζει νέες μειώσεις με το μι-
σθολόγιο, καλείται να πληρώσει ακόμα 
και για το μισθό του. Ακούμε ότι είμαστε 
κοπρίτες από τον αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης και η αυταρχική συμπεριφορά 
του προϊσταμένου δείχνει ότι δεν είναι 
εξαίρεση η άποψη αυτή για τα κυβερνη-
τικά στελέχη. Εύκολα μπορεί να φαντα-
στεί κανείς τι έχουν να δουν τα μάτια μας 
αν εξαρτάται από τα στελέχη αυτά ο μι-
σθός και η δουλειά μας μέσω της αξιο-
λόγησης.

Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα 
είναι πως αρκετά τράβηξε το παραμύ-
θι. Δεν αρκούν οι προφορικές διαβεβαι-
ώσεις. Είναι ώρα γραπτά, υπεύθυνα να 
βεβαιώσει τους συναδέλφους ότι η πρω-
τοφανής αυθαιρεσία σταματάει. 
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ …ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΣ
Περιορισμός-«απαγόρευση» των μεταθέσεων ενόψει του νέου εργασιακού μεσαίωνα

Τα ζητήματα μεταθέσεων, τοποθετή-
σεων και αποσπάσεων είναι από τα σο-
βαρότερα θέματα, που απασχολούν τον 
εκπαιδευτικό στη διάρκεια του εργασια-
κού του βίου. Το ΥΠΔΒΜΘ έχει αποφασί-
σει να κάνει αλλαγές σ’ αυτούς τους το-
μείς, με πρώτο βήμα τα άρθρα 4 παρ. 4 
και 30 παρ. 1 του ν.3848/10 με τα οποία 
ο νεοδιοριζόμενος συνάδελφος υποχρε-
ώνεται να παραμείνει για τρία χρό-
νια στην περιοχή διορισμού του, ενώ 
οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, για να θεμε-
λιώνουν δικαίωμα μετάθεσης πρέπει 
να έχουν υπηρετήσει δύο χρόνια εκεί 
όπου τοποθετούνται. Αυτές οι διατάξεις 
έχουν καταγγελθεί από ΟΛΜΕ-ΔΟΕ και 
το εκπαιδευτικό κίνημα και ζητιέται επί-
μονα η κατάργησή τους. Κι όμως δεν εί-
ναι παρά μόνο η αρχή...

Στο «κείμενο εργασίας για θέματα 
μεταθέσεων, τοποθετήσεων και απο-
σπάσεων», κείμενο που κατέθεσαν στην 
ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε με 
πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, τα 
μέλη της που εκπροσωπούν το Υπουρ-
γείο, προβλέπονται κι άλλοι πολύ σοβα-
ροί περιορισμοί στη δυνατότητα των εκ-
παιδευτικών να μπορούν να επιλέγουν 
(με κάποια κριτήρια φυσικά) τον τόπο 
υπηρεσίας τους. Με βάση το συγκεκρι-
μένο κείμενο «οι εκπαιδευτικοί που υπη-
ρετούν σε σχολεία της έδρας τους δεν 
λαμβάνουν μονάδες λόγω δυσμενών 
συνθηκών» π.χ. ο καταγόμενος από την 
Άντισσα ή αυτός που αποφάσισε ν’ ανοί-
ξει οικογενειακή μερίδα εκεί δεν θα παίρ-
νει τα 10 μόρια δυσμενών συνθηκών που 
δικαιούται για κάθε χρόνο, επομένως επί 
της ουσίας δεν θα έχει τη δυνατότητα με-
τάθεσης στην Αθήνα ή όπου αλλού απο-
φασίσει κάποια στιγμή στη ζωή του.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά με βάση την 
αμέσως προηγούμενη παράγραφο του 

κειμένου εργασίας (1. §2.4): «οι μονάδες 
λόγω δυσμενών συνθηκών... υπολογί-
ζονται μόνο για την αμέσως επόμενη με-
τάθεση ή τοποθέτηση των εκπαιδευτι-
κών». Αν δηλαδή κάποιος συνάδελφος, 
που υπηρετεί στον Αϊ-Στράτη (με 12 μό-
ρια δυσμενών συνθηκών ανά έτος) δεν 
κατορθώσει να πιάσει Αθήνα, αλλά π.χ. 
Φθιώτιδα, κινδυνεύει με το μηδενισμό 
των μορίων δυσμενών συνθηκών που εί-
χε πριν τη μετάθεση να παραμείνει στη 
Φθιώτιδα για πάντα… 

Επίσης, στη μεθεπόμενη παράγραφο 
ορίζεται ότι οι άδειες κύησης και λοχεί-
ας καθώς και οι μακροχρόνιες (πέραν 
του μηνός) αναρρωτικές άδειες θεωρεί-
ται ότι διανύθηκαν σε σχολείο Α κατη-
γορίας (δηλ. 0 μόρια, σύμφωνα με την 
αναπροσαρμογή που προσπαθεί να επι-

βάλει το Υπουργείο). Πώς λέμε «το δικαί-
ωμα στη μητρότητα»;

Κοινός παρονομαστής αυτών των 
ιδεών ή μέτρων που προωθούνται είναι 
ο περιορισμός των εργασιακών μας δι-
καιωμάτων, η παρεμπόδιση της μετα-
κίνησης του εκπαιδευτικού. Αυτές οι 
απόψεις θέλουν να μετατρέψουν τον 
εκπαιδευτικό σ’ ένα σύγχρονο δου-
λοπάροικο στο Μεσαίωνα που έρχε-
ται. Φαίνεται ότι το «νέο Σχολείο» χρει-
άζεται δεμένο τον εκπαιδευτικό, έναν 
υπάλληλο που να μην έχει το δικαίωμα 
ν’ αλλάξει χώρο δουλειάς, αλλά να υπο-
μένει φοβισμένος καθετί, που σκαρφί-
ζεται ο κόσμος της αγοράς και του κέρ-
δους. Ο «πειθαρχημένος» εκπαιδευτικός 
δεν χρειάζεται να έχει πολλά οράματα. 
Έτσι δεν θα έχει το περιθώριο να μιλάει 
για οράματα στους μαθητές του.

Οι προθέσεις αυτές της ηγεσίας του 
ΥΠΔΒΜΘ είναι αναμφισβήτητες. Συζή-
τηση γι’ αυτές (δηλ. για τις αλλαγές στις 
μεταθέσεις) μπορεί να μην έχει γίνει 

ακόμη στην επιτροπή (ομάδα εργασίας), 
αλλά η αρχική αντίδραση των παραγό-
ντων του Υπουργείου, όταν οι εκπρόσω-
ποι της ΟΛΜΕ έθεσαν αυτά τα ζητήμα-
τα, υπήρξε αρνητική. Το ότι το «κείμενο 
εργασίας» του Υπουργείου δεν είναι τυ-
χαίο κείμενο, αποδεικνύεται από το ότι 
η συζήτηση για τις τοποθετήσεις – απο-
σπάσεις γίνεται στη βάση των προτάσε-
ων του κειμένου (με προσθήκες, διορθώ-
σεις, αμφισβητήσεις…).

Δεν θ’ αναφερθούμε σ’ άλλες πλευ-
ρές του «κειμένου εργασίας». Άλλωστε το 
έκανε πρόσφατα το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Απλά 
επιμένουμε στα ζητήματα των μεταθέσε-
ων. Το δικαίωμα του εργαζόμενου να επι-
λέγει τον τόπο εργασίας του, να κάνει ή 
και ν’ αλλάζει τον οικογενειακό του προ-
γραμματισμό είναι αναφαίρετο. Δε μπο-
ρεί να εκχωρηθεί σε κανένα σύμβουλο 
του Υπουργείου και σε καμία επιχειρημα-
τική ή εξουσιαστική σκοπιμότητα. Όσο 
λοιπόν είναι αναγκαίο ν’ αντιπαλέψου-
με μαζί το Μνημόνιο, την τρόικα και την 
απόπειρα εμπορευματοποίησης και διά-
λυσης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, 
άλλο τόσο είναι να σταθούμε απέναντι σ’ 
όλους αυτούς, που θέλουν ν’ αλλάξουν 
τη ζωή του εκπαιδευτικού στα πιο απλά 
πράγματα χωρίς να τον ρωτήσουν.

Υ.Γ. Κάτι που πρέπει να αποφευχθεί, 
εκτός όλων όσων προαναφέραμε, είναι η 
αναδρομικότητα σε σχέση με τον υπο-
λογισμό των μορίων δυσμενών συνθη-
κών. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο τώρα 
με την αναμοριοδότηση των σχολείων, 
οι όποιες αλλαγές (που θα σχετίζονται 
με πρόσφατες αλλαγές στο οδικό δίκτυο 
κτλ) να επηρεάσουν τα συνολικά μόρια 
των εκπαιδευτικών.

Αθήνα, 28-1-2011
του Ηλία Παπαχατζή

Εκπρόσωπου 
των «Παρεμβάσεων-

Συσπειρώσεων-Κινήσεων» 
στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
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Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα 
χρόνο υλοποιεί μια κολοσσιαία επίθεση σε 
βάρος των εργαζομένων με στόχο όχι το 
νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών, 
όπως διατείνεται, αλλά μια τεράστιας εμ-
βέλειας αναδιανομή του κοινωνικού πλού-
του από τους εργαζόμενους σε τράπεζες 
και πολυεθνικές για να αντιμετωπίσουν 
την παγκόσμια κρίση. Η παιδεία βρίσκεται 
στο επίκεντρο αυτής της επίθεσης προκει-
μένου να προσαρμοστεί στις αντιδραστικές 
αλλαγές που προωθούνται στην κοινωνία. 
Το μνημόνιο και μια σειρά επαίσχυντων αλ-
λεπάλληλων αντιλαϊκών μέτρων υλοποι-
ούν τη στρατηγική αυτή. Στην εκπαίδευση 
έχει ήδη ψηφιστεί ο ν.3848 με τον ψευδεπί-
γραφο τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού», όπως και ο ν.3839 («Σύστη-
μα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μο-
νάδων»). Επιπλέον έχει δοθεί ήδη στη δημό-
σια διαβούλευση πρόταση του υπουργείου 
για την «Αναβάθμιση της διοίκησης της εκ-
παίδευσης» καθώς και για τον θεσμό των 
μεντόρων, ενώ έχει διαρρεύσει σχέδιο για 
την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων, το 
οποίο παρήγγειλε το υπουργείο στο ίδρυ-
μα Τσάτση. 

Όπως φαίνεται καθαρά από τους τίτ-
λους των παρεμβάσεων του υπουργείου, 
αντί αυτό να αναμετρηθεί με ουσιαστικά 

ζητήματα περιεχομένου της εκπαίδευσης 
και χρόνια προβλήματα εκπαιδευτικών και 
μαθητών, υπάρχει από τη μεριά του μια εμ-
μονή, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, στη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου αυταρχικής 
θωράκισης της εκπαιδευτικής διοίκη-
σης με στόχο τον έλεγχο και την πειθάρ-
χηση των εκπαιδευτικών και την στήρι-
ξη των αντι-εκπαιδευτικών επιλογών που 
υπαγορεύονται από την πολιτική κυβέρνη-
σης, Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.. Το υπουργείο κλείνει τα 
μάτια μπροστά στην εγκατάλειψη του σχο-
λείου από 37.500 μαθητές κάθε χρόνο (ΚΑ-
ΝΕΠ-ΓΣΕΕ), κλείνει τα μάτια στον αποκλει-
σμό από την εκπαίδευση χιλιάδων παιδιών 
τσιγγάνων, μεταναστών καθώς και παι-
διών φτωχών οικογενειών, κλείνει τα μά-
τια μπροστά στο ασφυκτικό για την εφη-

βεία εξεταστικοκεντρικό σύστημα, κλείνει 
τα μάτια μπροστά στις 200.000 λευκές κόλ-
λες των πανελληνίων εξετάσεων και στην 
εκπαίδευση της αμάθειας και αξιολογεί ως 
πρώτο …την «ενίσχυση» (αυταρχική θω-
ράκιση) της εκπαιδευτικής διοίκησης. Από 
το «Πρώτα ο μαθητής» περνάμε έτσι στο 

…«Πρώτα ο Διευθυντής» (και πάνω απ’ 
όλα «Πρώτα το μνημόνιο»)! 

Όσον αφορά το σχέδιο δημόσιας διαβού-
λευσης για την «Αναβάθμιση της διοίκησης 
της εκπαίδευσης» έχουμε τοποθετηθεί. Ει-
δικότερα όμως για το ζήτημα της αναβάθ-
μισης των Διευθυντών και του ρόλου τους, 
όπως και για την ίδρυση του σώματος των 
μεντόρων, χρειάζεται μια ακόμα τοποθέτη-
ση. Γιατί αποκαλύπτεται πολύ καθαρά τώ-
ρα ότι όλη η φιλολογία που αναπτύχθηκε 
όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά 
με την ανάγκη επιστροφής του εκπαιδευ-
τικού στην τάξη ήταν κούφια λόγια. Βασι-
κή παράμετρο των κυβερνητικών στοχεύσε-
ων είναι φανερό ότι αποτελεί η διαδικασία 
απόσπασης ενός μεγάλου τμήματος εκπαι-
δευτικών σε διοικητικές και καθοδηγητικές 
δραστηριότητες, οι οποίες είναι στενά συν-
δεδεμένες με την προσπάθεια αυταρχικής 
επιβολής των αντι-εκπαιδευτικών αλλα-
γών. Μέντορες και διευθυντές εξασφα-
λίζουν επιτελικούς διοικητικούς ρόλους 
στα σχολεία με στόχο τον έλεγχο και την 
πειθάρχηση των εκπαιδευτικών. 

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι αυτοί 
απαλλάσσονται, πλήρως ή μερικώς, από 
εκπαιδευτικά καθήκοντα τη στιγμή που οι 
διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών έχουν ου-
σιαστικά παγώσει και το ωράριο των ήδη 
υπηρετούντων πιέζεται πολύ (και φυσικά 
διαρρέει και ότι θα αυξηθεί). Λέει δηλ. το 
υπουργείο: «-Θέλεις μειωμένο ωράριο; Γίνε 
αξιολογητής του συναδέλφου σου…». Πρό-
κειται για τρομερή απόπειρα εκμαυλισμού 

των εκπαιδευτικών: αν θέλουν να διατηρή-
σουν δικαιώματα και κατακτήσεις (μισθό, 
ωράριο κ.λπ.) δεν χρειάζεται να απεργούν 
και να διαδηλώνουν. Αρκεί να γίνουν μέ-
ντορες… 

Οι αλλαγές αυτές συνδέονται και με την 
κατάργηση μικρών σχολικών μονάδων και 
τη δημιουργία γιγάντιων μονάδων προκει-
μένου αυτές να λειτουργούν πιο απρόσω-
πα και αυταρχικά. Ο Διευθυντής σε αυτά 
θα λειτουργεί ως μάνατζερ και ο μέντο-
ρας ως προσωπάρχης που θα κρίνει και θα 
ελέγχει τους εργαζομένους. 

Οι Διευθυντές
Η πρόταση που έχει στα χέρια του το 

υπουργείο αναθέτει στους Διευθυντές την 
ευθύνη να φυλάσσουν ατομικούς φακέ-
λους των εκπαιδευτικών, να χορηγούν τις 
άδειες απουσίας, να αναθέτουν υπερωρί-
ες, να ορίζουν τους μέντορες κ.λπ.. Πολ-
λές από τις λειτουργίες αυτές έως σήμερα 
ασκούνταν από τους προϊσταμένους και 
άλλες από τους συλλόγους. Ο Διευθυντής 
φεύγει έτσι από ένα ρόλο που είχε έως σή-
μερα, ουσιαστικά ρόλο συντονιστή του συλ-
λόγου διδασκόντων, και αναλαμβάνει υπε-
ραρμοδιότητες μέσα στα πλαίσια βέβαια 
μιας δοσμένης πολιτικής, με βασική ευθύ-
νη τον έλεγχο και την πειθάρχηση των 
συναδέλφων. Για τα καθήκοντα αυτά, του 
αξιολογητή, ο Διευθυντής θα παίρνει μάλι-
στα και επίδομα, αυξημένο σε σχέση με αυ-
τό που παίρνει σήμερα! Κόβει δηλαδή η κυ-
βέρνηση τα επιδόματα από τους πολλούς 
για να τα δώσει στους «ημετέρους» αξιολο-
γητές! Και ο νέος τρόπος επιλογής των Δι-
ευθυντών είναι έτσι φτιαγμένος ώστε όλοι 
οι Διευθυντές να είναι κομματικοί, πλήρως 
ελεγχόμενοι. 

Οι μέντορες
Η θεσμοθέτηση της απαξίωσης της επι-

στημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης 
των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών 
η οποία ξεκίνησε με τον απαράδεκτο και δι-
άτρητο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ολοκληρώνε-
ται τώρα με την επιβολή του θεσμού του μέ-
ντορα. Ο μέντορας έναν βασικό ρόλο έχει: 
να αποκόψει τον νεοδιοριζόμενο εκπαι-
δευτικό από κριτικές θεωρήσεις (επιστη-
μονικές- παιδαγωγικές) της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας και να τον βυθίσει στην 
διαχείριση της εκπαιδευτικής καθημερι-
νότητας ως μόνης ορθής και εφικτής. Με 
άλλα λόγια: ο νεοδιόριστος θα πρέπει να 
ενσωματώσει ότι το σχολείο που έχουμε 
είναι το καλύτερο δυνατό και ο μόνος ρό-
λος του είναι να μάθει από τους «παλιούς» 
πώς να διαχειρίζεται την καθημερινότητα 
της τάξης. Δεν είναι τυχαίος και ο τρόπος με 
τον οποίο διεξάγονται τα ΠΕΚ των νεοδιό-

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Από το «Πρώτα ο μαθητής» στο «Πρώτα ο Διευθυντής» (και κυρίως «Πρώτα το Μνημόνιο»)
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ριστων (αλληλοδιδακτικά σεμινάρια «προς 
γνώσιν και συμμόρφωσιν»). Ο «νέος» θε-
σμός του μέντορα λοιπόν δεν κάνει τίποτε 
άλλο παρά, βασιζόμενος στην εμπειρία και 
στον πρακτικισμό του «παλιού», να επιχει-
ρεί τη συμμόρφωση του νέου εκπαιδευτικού 
στη θεσμική πραγματικότητα. Η σχέση μέ-
ντορα-νεοδιόριστου επικεντρώνεται ουσι-
αστικά- σύμφωνα με το σχέδιο διαβούλευ-
σης- στην ενημέρωση του δεύτερου για την 
καλύτερη δυνατή παράδοση του δοσμένου 
αναλυτικού προγράμματος και του περιε-
χομένου των μαθημάτων καθώς και για τον 
τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης του μαθη-

τή. Όταν λοιπόν λέει το Υπουργείο ότι βα-
σικός στόχος του είναι «η καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης στο σχολείο» υποκρίνεται 
ανερυθρίαστα: καθηγητές υποταγμένοι και 
ελεγχόμενοι δεν μπορούν να μεταδώσουν 
το κριτικό πνεύμα. 

Εκεί βέβαια που ο ρόλος του μέντορα 
αποκτά πιο επικίνδυνο χαρακτήρα είναι η 
συμμετοχή του στη διαδικασία αξιολό-
γησης του δόκιμου εκπαιδευτικού. «Ο μέ-
ντορας και ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός 
υποβάλουν υπόμνημα στο σχολικό σύμβου-
λο σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγ-
ματοποιήθηκαν». Αυτά θα αποτελέσουν την 

αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγησή τους και 
από την οποία θα κριθεί «αν είναι κατάλλη-
λος να μονιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικός». 
Διαφορετικά, αν «ο νεοδιοριζόμενος δεν κρι-
θεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως εκπαι-
δευτικός, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου 
Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 
Α΄)». Τι προβλέπει το άρθρο 16 του ν.1566/85; 
Απόλυση.

Κανένας εκπαιδευτικός μέντορας, κα-
νένας διευθυντής-μάνατζερ! Να διαγρά-
φονται από τις ΕΛΜΕ όσοι συμμετέχουν σε 
διαδικασίες αξιολόγησης. 

«Το αχόρταστον δρέπανον
αυτοί βαστούν·  θερίζουν
πάντ’ όσα ο ίδρωτάς μας

ωρίμασεν αστάχυα
δια τους υιούς μας».

Ανδρέας Κάλβος

Η κυβέρνηση ξεπουλά το δημόσιο, λη-
στεύει το λαϊκό εισόδημα, γκρεμίζει την 
περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κοινωνι-
κή ασφάλιση, τις συγκοινωνίες, τους κοινω-
φελείς οργανισμούς, τις δημόσιες υπηρεσί-
ες. Με πρόφαση την κρίση δημοσιονομικού 
χρέους σαρώνονται τα κατακτημένα με 
ιδρώτα και αίμα δικαιώματα των εργαζο-
μένων. Η κυβέρνηση και οι «πρόθυμοι» 
(ΝΔ, ΛΑΟΣ, τύπος, κανάλια) καλλιεργούν 
το αλληλοφάγωμα των εργαζόμενων, συ-
κοφαντούν και απαγορεύουν δικαστικά 
τις δυναμικές απεργίες και ασκούν ακραία 
αστυνομική καταστολή. 

Όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο 
πολλοί το πιστεύουν…

Σπέρνουν ψέματα, φόβο, ανασφάλεια 
και συνενοχή για να θερίσουν υποταγή. 
«Κάναμε πάρτι με ξένα λεφτά»… Μα ούτε 
ένα παραπανίσιο ευρώ δεν πήγε στην εκ-
παίδευση, στην περίθαλψη, στις κοινωφε-
λείς υπηρεσίες, στις οφειλές του κράτους 
προς τα ταμεία. Στις τσέπες μεγαλοεργολά-
βων και κουμπάρων ρέει το χρήμα των δα-
νείων ενώ πετσοκόβονται έως και οι κατώ-
τατοι μισθοί. «Χάρη στο Μνημόνιο έχουμε 
λεφτά για μισθούς και συντάξεις». ΨΕΜΑ! 
Μισθοί και συντάξεις πληρώνονται απ’ 
τα πρωτογενώς ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΑ (ακό-
μη και στην κρίση) έσοδα του προϋπο-

λογισμού. Δεν καρπώνεται ο λαός τα δά-
νεια. Τα λεφτά καταλήγουν στους ίδιους 
τους πιστωτές (τράπεζες, χρηματοπιστω-
τικούς ομίλους) και στους φίλους τους· 
στο μεγάλο κεφάλαιο.

Το ρημαγμένο «νέο» σχολείο της αμά-
θειας…

Η εκπαίδευση γίνεται βορά στο θηρίο 
της ανταγωνιστικότητας. Στοίβαγμα σε 
30ρια τμήματα, κλείσιμο σχολείων, ανα-
γκαστικές μετακινήσεις μαθητών, περι-
κοπές χρηματοδότησης, περιπλάνηση εκ-
παιδευτικών, αύξηση ωραρίου, κατάργηση 
αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων, 
διευθυντές – μάνατζερ, μέντορες – αξιολο-
γητές, σχολεία – φυλακτήρια, παραδομένα 
σε Καλλικράτειους δήμους και σπόνσορες, 
εκπαιδευτικοί – παιδονόμοι, διεκπεραιωτές 
ιδιωτικών προγραμμάτων, δεξιοτήτων και 
προσόντων, με μισθό στο έλεος προϊσταμέ-
νων – αξιολογητών. Γονείς χρηματοδότες 
του «νέου» σχολείου και της παραπαιδείας. 
Η ολοκληρωμένη μόρφωση δε μπορεί να 
μετρηθεί, ούτε να αξιολογηθεί, άρα εξο-
βελίζεται στο όνομα της «αποτελεσματι-
κότητας»! Η παιδαγωγική ελευθερία και 
ο στόχος-όραμα του ενιαίου υποχρεωτικού 
σχολείου με όλη τη γνώση για όλα τα παι-
διά κηρύσσονται ανεπιθύμητα. Αντί αυτών, 
δοξολογείται η «δια βίου μάθηση», το κυνή-
γι δεξιοτήτων, η «προσοντούχος» αμάθεια 
ενός ευέλικτου εργατικού δυναμικού, έτοι-
μου να υπηρετήσει το αφεντικό, μα ανίκα-
νου να κριτικάρει και να σπάσει τα δεσμά 
του.

Ο κατήφορος δεν έχει πάτο. Αυτή η 
πολιτική πρέπει να ανατραπεί!

Οι ίδιοι ομολογούν πια ότι η πολιτική 
τους δεν έχει διέξοδο. Δήθεν για να γίνουν 
ευκολίες στο χρέος (επιμήκυνση, κούρεμα, 
επαναγορά, αναδιάρθρωση– ονόματα μιας 
μη ομολογημένης χρεοκοπίας), συμφώνη-
σαν στον αληθινό στόχο: να ξεπουλήσουν 
τη δημόσια περιουσία, να εκχωρήσουν τον 
έλεγχο της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ 
(δηλαδή στη Γερμανία) και να τσακίσουν 
τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συ-
νταξιούχους. Να γιατί η το κράτος δανειζό-
ταν τόσα χρόνια! Αντί να φορολογήσει το 
κεφάλαιο που έκανε αληθινό πάρτι, χρέωνε 
τον πολίτη, τον νάρκωνε με επίπλαστη ευ-
μάρεια, για να τον στύψει στο τέλος χωρίς 
να βγάλει άχνα. Δουλειά για ένα κομμάτι 
ψωμί, χωρίς ωράριο, δικαιώματα, ασφάλι-
ση, ελπίδα, με την φοβερή απειλή της ανερ-
γίας. Όλη η Ευρώπη καλείται να θεσμοθε-
τήσει διαρκή λιτότητα και συμπίεση των 
εργαζομένων με το Σύμφωνο Ανταγω-
νιστικότητας! Αλλά τώρα ξέρουμε ότι η 
«ανάπτυξη» που υπόσχονται είναι αέρας. 
Μετά από χρόνια καταναλωτικής αποβλά-
κωσης και υπερσυσσώρευσης γίνεται φού-
σκα και σκάει πάνω μας. Οι εργαζόμενοι 
μόνο φτώχεια και εξαθλίωση περιμένουν 
από τέτοια «ανάπτυξη». Ώσπου να εξεγερ-
θούν και να πάρουν όχι ψίχουλα, αλλά την 
ίδια την «πίτα» και τα μέσα παραγωγής της. 
Να ανατρέψουν αυτήν την κυβέρνηση και 
αυτήν την πολιτική, και τελικά το ίδιο το 
σύστημα που παράγει τέτοιες κυβερνήσεις 
και πολιτικές.

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!

✓ Αυξήσεις μισθών 1.400 καθαρά στον νεοδιόριστο, άμεση κάλυ-
ψη των απωλειών εισοδήματος, ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς από 
τη δουλειά μας. Να μην κατατεθεί το σχεδιαζόμενο Νέο Μισθο-
λόγιο. Καθιέρωση Κλαδικής Σύμβασης εφ’ όλης της ύλης. 

✓ Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών τώρα. Κατάργηση 
της ωρομισθίας, όχι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ΕΣ-
ΠΑ

✓ Μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους. Κατοχύρωση προϋπηρε-
σίας, ώστε να οδηγεί σε διορισμό. 

✓ Όχι στους απανωτούς εξεταστικούς ταξικούς φραγμούς που προ-
ωθεί η κυβέρνηση με τις αλλαγές στο Λύκειο. Όχι στο κλείσιμο 
σχολείων. Όχι στο σχολείο της αγοράς. Δημόσιο, Ενιαίο, δω-
δεκάχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Όχι στο νέο νόμο πλαί-
σιο της επέλασης των ιδιωτικοοικονομιών κριτηρίων που προω-
θεί η κυβέρνηση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

✓ Άμεση αύξηση των δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον 
στο 5% του ΑΕΠ - 15% του προϋπολογισμού. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
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✓ Ανατροπή του μνημονίου κυβέρνησης – ΕΕ –ΔΝΤ  και όλων  των 
νόμων που ψηφίστηκαν για να το εφαρμόσουν. 

✓ Άμεση έξοδος από το μηχανισμό στήριξης Ε.Ε-ΔΝΤ-ΕΚΤ.
✓ Έξοδος από ΟΝΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση.
✓ Διαγραφή του χρέους. Το λεγόμενο «δημόσιο χρέος» δεν δημι-

ουργήθηκε από τους εργαζόμενους ή για τους εργαζόμενους. Οι 
εργαζόμενοι αρνούνται να πληρώσουν τη συνεχιζόμενη χαμηλή 
φορολόγηση, τη διά νόμου φοροδιαφυγή και φοροκλοπή, την δι-
αχρονική ενίσχυση του κεφαλαίου με χρήματα που αντλούνται 
από τον λαό, την ιδιωτική κερδοφορία που δημιούργησε τα δη-
μόσια ελλείμματα.

✓ Ανυπακοή και ρήξη με το διεθνές σύστημα χρεωκοπίας και εκ-
μετάλλευσης του κεφαλαίου και της ΕΕ. Κατάργηση των συν-
θηκών Μάαστριχτ - Λισσαβόνας. Οργάνωση κοινής δράσης με 

τους εργαζόμενους της Ευρώπης.
✓ Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, των Τρα-

πεζών, των εφοπλιστών, της Εκκλησίας, των offshore εταιρειών, 
κατάργηση όλων των φοροελαφρύνσεων του μεγάλου κεφαλαί-
ου, δραστική μείωση των εξοπλιστικών δαπανών. 

✓ Απαγόρευση απολύσεων, κατάργηση ΦΠΑ και τελών βασι-
κών καταναλωτικών αγαθων, μείωση φορολογίας χαμηλό-
μισθων, ανέργων, συνταξιούχων. 

✓ Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, σταθερή εργασία, 
δημόσια και δωρεάν παιδεία-υγεία-ασφάλιση και κάθε κοινωνι-
κό αγαθό. 

✓ Αντίσταση στην τρομοκράτηση των εργαζόμενων, τους τρο-
μονόμους, την καταστολή, την επίθεση στα δημοκρατικά δικαι-
ώματα.  

ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Η πολιτική ανυπακοή του «δεν πληρώνω» ως δημοκρατικό καθήκον

Είναι περισσότερο από ποτέ φανερό ότι για να προχωρήσουν όλα τα παραπάνω χρειάζεται οι εργαζόμενοι να αρνηθούμε να πειθαρ-
χήσουμε στις επιταγές της ΕΕ και του διεθνούς κεφαλαίου. Να αρνηθούμε τη ρητορεία της κυβέρνησης περί νέας «εθνικής προσπά-
θειας» στο βωμό της οποίας όλοι εμείς που δεν καρπωθήκαμε τα κέρδη τόσα χρόνια, τώρα θα καρπωθούμε τη ζημιά. 
Το αίτημα δεν είναι πια απλώς να παρθεί πίσω το ένα ή το άλλο νομοθέτημα. Το αίτημα του εργατικού και λαϊκού κινήματος 
είναι ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ που οδηγεί το λαό στην χρεοκοπία:

Ο Έλληνας υπουργός Μεταφορών, Δη-
μήτρης Ρέππας, δήλωσε την περασμένη 
εβδομάδα: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε τη 
χώρα εκτεθειμένη στον κίνδυνο της διεθνούς 
ανυποληψίας και της περιθωριοποίησης, για-
τί εκεί οδηγείται μια χώρα με ταυτότητα 
ανομίας. Προέχει η απαξίωση της κοινωνι-
κής αντίληψης του τζαμπατζή και η πολιτική 
κατάρρευση του ψευδομοιώματος προοδευτι-
σμού που κάποιοι προβάλλουν». Ο ενοχλη-

μένος υπουργός αναφερόταν στις μαζικές 
διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελ-
λάδα τον τελευταίο μήνα. Περιλαμβάνουν 
το κίνημα «Δεν πληρώνω», το οποίο ενθαρ-
ρύνει τους ανθρώπους να σταματήσουν να 
πληρώνουν τα ληστρικά διόδια στους επι-
κίνδυνους δρόμους της Ελλάδας ή το εισιτή-
ριο στις δημόσιες μεταφορές που αυξήθη-
κε κατά 40% την περασμένη εβδομάδα. Οι 
γιατροί απεργούν και έχουν καταλάβει το 
υπουργείο Υγείας, οι απεργίες των εργαζό-
μενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά 
τις επανειλημμένες δικαστικές αποφάσεις 
που τους κηρύσσουν παράνομους, έχουν 
σταματήσει την κυκλοφορία των ΜΜΜ 
στην Αθήνα. Η αναμενόμενη κινητοποίη-
ση των αγροτών ολοκληρώνει την εικόνα. 

Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια περίο-
δο κρίσης, που υπογραμμίζεται από την 
καταδίκη του απάνθρωπου τρόπου αντι-
μετώπισης των προσφύγων εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων την περασμένη εβδομάδα. Ο 

υπουργός το επιβεβαίωσε. Όταν οι κυβερ-
νήσεις αρχίζουν να ισχυρίζονται ότι οι 
πολίτες έχουν απόλυτο καθήκον να υπα-
κούν στο νόμο, εμμέσως αναγνωρίζουν 
ότι η πολιτική τους- και συνεπώς το ηθι-
κό κύρος τους- έχει αποτύχει. Αυτό που 
ο υπουργός, μέσα στην άγνοια και την 
απελπισία του, ονομάζει «ανομία», η πο-
λιτική και νομική θεωρία το εξετάζει υπό 
τον όρο «πολιτική ανυπακοή». Από την 
Αντιγόνη μέχρι τους αγωνιστές για τα πολι-
τικά και εργατικά δικαιώματα, τους ειρηνι-
στές, τις σουφραζέτες και τους αντιρρησίες 
συνείδησης, η ανυπακοή δεν είναι παρανο-
μία. Είναι η εξωτερίκευση της ηθικής συνεί-
δησης και της πολιτικής πίστης στις αρχές 
της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Σε 
όλη την Ιστορία, η ανυπακοή έχει αλλάξει 
καθεστώτα, συντάγματα και νόμους- όπως 
βλέπουμε τώρα στην Αίγυπτο.

Στις ΗΠΑ, η μαζική ανυπακοή εναντίον 
των ρατσιστικών διακρίσεων και του πολέ-
μου στο Βιετνάμ, στις δεκαετίες του 1960 και 

Στις 22-23 Φλεβάρη οι εκπαιδευτικοί απεργούμε
με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα!

Μετά την απεργία όλοι στις γενικές συνελεύσεις
για να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας!

✓ Σύνταξη στα 30 χρόνια δουλειάς. Κατάργηση των αντιασφα-
λιστικών νόμων, χρηματοδότηση των Ταμείων, επιστροφή των 
κλεμμένων.

✓ Ετήσια περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Πα-
νεπιστήμια, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Καμιά 
διαδικασία προώθησης της «αυτοαξιολόγησης». Όχι στην αξι-
ολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Όχι στους μέντο-
ρες.

✓ Ριζική αναβάθμιση της  τεχνικής εκπαίδευσης στη βάση των προ-
τάσεων της ΟΛΜΕ.

✓ Όχι στο κλείσιμο σχολείων και στην κατάργηση θεσμών στή-
ριξης των κοινωνικά και μαθησιακά αδύναμων μαθητών.

✓ Μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα, καμία υπερω-
ρία, αναβαθμισμένα αντισταθμιστικά μέτρα διδασκαλίας, λει-
τουργία ΠΔΣ και ενισχυτικής διδασκαλίας για καλύτερες συν-
θήκες εργασίας και μάθησης.
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1970, οδήγησε σε μια μεγάλη συζήτηση με-
ταξύ δικαστών και πολιτικών φιλοσόφων, 
η οποία κατέληξε ότι σε συγκεκριμένες πε-
ριστάσεις η ανυπακοή όχι μόνο επιτρε-
πόταν αλλά ήταν απαιτούμενη– και τα 
δικαστήρια πρέπει να προστατεύουν αυ-
τούς που την ασκούν. Η επιχειρηματολο-
γία που ακολουθούσε την κλασική φιλελεύ-
θερη φιλοσοφία ήταν η εξής: Η πολιτική 
εξουσία είναι νομιμοποιημένη όταν προ-
ωθεί την ατομική αυτονομία. Στην εκδοχή 
του Ρουσσώ, εμείς, ο λαός, είμαστε νομοθέ-
τες όσο και υπήκοοι, κύριοι όσο και υπηρέ-
τες. Οι πολίτες έχουν παράσχει την ολόθυ-
μη συναίνεσή τους στο Σύνταγμα και στην 
κυβέρνηση με ένα πραγματικό ή ουσιαστικό 
κοινωνικό συμβόλαιο και έχουν υποσχεθεί 
υπακοή με αντάλλαγμα νόμους που προω-
θούν το κοινό καλό και τη δικαιοσύνη. 

Όμως το γεγονός ότι δεν επιλέγουμε το 
πού γεννιόμαστε και ζούμε καθιστά τη δια-
φωνία ακέραιο τμήμα των συνταγματικών 
διευθετήσεων. Η ανεπιφύλακτη υπόσχεσή 
μας να υπακούμε στην κυβέρνηση δεν ση-
μαίνει ανεξαίρετη αποδοχή της κάθε 
συγκεκριμένης πολιτικής της. Μια 
αμφιλεγόμενη πολιτική δεν είναι αυ-
τομάτως νομιμοποιημένη, επειδή την 
έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο και έχει 
γίνει νόμος. Αντιθέτως, σ’ αυτό το 
σημείο η νομιμότητα και η νομιμο-
ποίηση ακολουθούν διαφορετικές 
διαδρομές. Τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης συνεχίζουν την προσπάθειά 
τους να ανακληθεί, οι απλοί πολίτες 
συνεχίζουν τον αγώνα τους στους 
δρόμους. Εδώ εισέρχεται στη σκη-
νή το δικαίωμα και το καθήκον της 
ανυπακοής. Εάν οι νόμοι του κράτους συ-
γκρούονται με βασικές συνταγματικές αρ-
χές, που υποτίθεται ότι αποτελούν την υψη-
λότερη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, η 
υποχρέωση της υπακοής εξαφανίζεται και 
η διαφωνία παίρνει τη θέση της συναίνε-
σης. Υπάρχει και ένα πρόσθετο επιχείρημα: 
Όταν ο νόμος μονίμως πέφτει σε ανυπο-
ληψία, οι ισχυρισμοί περί υπακοής καθί-
στανται αδύναμοι και αντιφατικοί.

Η συνταγματική επιχειρηματολογία 
περί πολιτικής ανυπακοής εφαρμόζε-
ται πλήρως στην περίπτωση της Ελλά-
δας. Επί πολλά χρόνια, το ελληνικό νομι-
κό σύστημα και οι πολιτικοί κυρίαρχοί του 
απέτυχαν να διώξουν τη διαφθορά και τη 
φοροαποφυγή. Το κράτος δικαίου στην Ελ-
λάδα συνδέεται επί πολύ μακρό χρονικό 
διάστημα με την εξουσία ισχυρών πολιτι-
κών, πλούσιων βιομηχάνων και αυτών που 
τους προωθούν στα ΜΜΕ. Βασικές συνταγ-
ματικές διαδικασίες έχουν παραβιαστεί με 
την υιοθέτηση του Μνημονίου με το ΔΝΤ 
και την Ε.Ε. και βασικά κοινωνικά και οι-
κονομικά δικαιώματα έχουν καταστρατη-
γηθεί από τις διατάξεις του. Αυτά τα μέτρα 
θα ήταν αρκετά για να δικαιολογήσουν την 
ανυπακοή. Αλλά οι πηγές της δυσαρέσκει-
ας και οι αιτιολογίες για την επίδειξη ανυ-

πακοής πηγαίνουν ακόμη πιο βαθιά. Οι 
φιλελεύθερες θεωρίες της πολιτικής ανυ-
πακοής και τα συνταγματικά επιχειρήματα 
της δεκαετίας του 1960 έχουν υπερκεραστεί 
σε όλο τον κόσμο από ένα νέο τύπο δημο-
κρατικής ανυπακοής, που εναντιώνεται και 
προσπαθεί να αντιστρέψει τη σήψη της με-
τα-δημοκρατικής πολιτικής μας. 

Το δημοκρατικό έλλειμμα του πολιτικού 
συστήματός μας είναι εμφανές και δραμα-
τικό. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υπο-
σχέσεις της κυβέρνησης προ των τελευταί-
ων εκλογών έχουν αθετηθεί συνολικά. Δεν 
επιδιώχθηκε ούτε δόθηκε συναίνεση στα 
διάφορα μέτρα που καταστρέφουν τις με-
ταπολεμικές κοινωνικές εγγυήσεις. Αυτά 
τα μέτρα έχουν οδηγήσει σε παράδοση της 
εθνικής ανεξαρτησίας σε ένα ετερόκλητο 
πλήθος διεθνών τραπεζιτών και απατεώ-
νων ευρωκρατών και στον υποβιβασμό του 
Κοινοβουλίου στη θέση ενός τοπικού υπο-
καταστήματος πολυεθνικής εταιρίας, που 
εκτελεί τις εντολές της γενικής διεύθυνσης. 
Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάστα-

ση έκτακτης ανάγκης και κυβερνάται με δι-
ατάγματα των ξένων δυνάμεων.

Κάποιος που δεν υπακούει στο νόμο της 
δημόσιας τάξης, καταλαμβάνοντας ένα 
υπουργείο, προκειμένου να κάνει γνωστή 
την αντισυνταγματικότητα και την αδικία 
αυτών των μέτρων, ενεργεί στο όνομα του 
Συντάγματος. Κάποιος που παραβιάζει το 
νόμο, ο οποίος παραβιάζει τις βασικές συ-
νταγματικές εγγυήσεις ενός μίνιμουμ βι-
οτικού επιπέδου, με το να μην πληρώνει 
ληστρικά διόδια ή εισιτήρια, ενεργεί στο 
όνομα της δικαιοσύνης. Ένας πολίτης που 
δεν υπακούει σε έναν αντισυνταγματικό 
νόμο αντικαθιστά τα δικαστήρια, όταν αυ-
τά αμελούν τα καθήκοντά τους. Αν υπάρ-
χει «ανομία» σήμερα στην Ελλάδα, αυ-
τή βρίσκεται στο διαχωρισμό νόμου και 
δημοκρατίας και στην καταστροφή κάθε 
έννοιας κοινού καλού. Η ανυπακοή είναι 
μια ηθική και πολιτική αντίδραση στην 
κυβερνητική «ανομία». Είναι αυτή που 
διατηρεί τη δημοκρατία.

Για τον απλό άνθρωπο, η απόφαση 
να παραβιάσει το νόμο αποτελεί την πιο 
ισχυρή ένδειξη ότι η ηθικότητα των πο-
λιτών δεν έχει ατροφήσει όπως αυτή των 
πολιτικών. Συμβαίνει όταν κάποιος φτά-
νει στο σημείο στο οποίο λέει στον εαυτό 

του «-Αρκετά, δεν το αντέχω άλλο» και εί-
ναι έτοιμος να ρισκάρει την τιμωρία.

Εκτός από τις καθαρά υποκειμενικές 
ηθικές αποφάσεις, η πολιτική ανυπακοή 
είναι μια συλλογική πράξη. Όταν μεγάλος 
αριθμός πολιτών συνειδητοποιεί ότι η δη-
μοκρατική διαδικασία δυσλειτουργεί και 
θεμιτά παράπονα δεν ακούγονται, η υπο-
χρέωση να μην υπακούσουν στο νόμο τους 
καθιστά από απλά υποκείμενα του νόμου 

σε πραγματικούς πολίτες. Αυτό είναι 
το δεύτερο επίτευγμα της ανυπακο-
ής: Ανυψώνει τους ανθρώπους από 
εκτελεστές διαταγών σε ενεργητι-
κούς παράγοντες της δημοκρατίας 
που αυτο-νομοθετούν. Σε αυτό το 
σημείο, η προσπάθεια να ελέγξουν 
τα σώματα και τα μυαλά και να με-
τατρέψουν το μεγάλο πλήθος σε ένα 
εύπλαστο πολιτικό σώμα αποτυγχά-
νει. Αυτό φοβίζει την εξουσία περισ-
σότερο από ό,τι η απώλεια κάποιων 
ευρώ στα διόδια ή στο μετρό.

Μια κρίση νομιμοποίησης προ-
κύπτει από πολύ περισσότερα και όχι μό-
νο από μεμονωμένες πράξεις ανυπακοής. 
Δημιουργείται όταν το πολιτικό σύστημα 
δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει αποδο-
χή της βασικής πολιτικής και των αρχών 
του και πρέπει να καταφύγει στον ανοι-
κτό καταναγκασμό, στην ιδεολογική χει-
ραγώγηση ή στα ψεύδη για να κρατήσει 
το λαό υποταγμένο. Ο δημοκρατικά δια-
φωνών είναι ακριβώς το άτομο που ενερ-
γεί ηθικά ως μέλος μιας πολιτικής εκ-
στρατείας. Αψηφά την εξουσία, έχοντας 
στο νου μια βασική σύλληψη για το καλό 
και όχι για το ατομικό κέρδος ή όφελος, 
όπως κάνουν μονίμως οι ισχυροί και οι 
πλούσιοι. Όταν το πλήθος γίνεται παρά-
γοντας ηθικής ανυπακοής εναντίον άδι-
κου νόμου, τότε ο νόμος φθείρεται και 
παύει να υφίσταται – σε ορισμένες περι-
πτώσεις, μαζί με την κυβέρνηση που τον 
θέσπισε. Αυτή είναι η αυθεντική ηθική 
και η δημοκρατία στη δράση εναντίον 
της ανομίας της εξουσίας.

Του Κ. Δουζίνα
Από τον Guardian (7/2/2011)

Πρώτη δημοσίευση στο Greek Left 
Rewiew
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Ζητούμε συγνώμη για την αγε-
νή μας- ίσως- παρέμβαση. 

Είμαστε εκπαιδευτικοί της 
α΄θμιας και β΄θμιας εκπαίδευσης 
και φοιτητές. Οργανώνουμε αυτή 
τη διαμαρτυρία ενάντια σε μια εκ-
παιδευτική πολιτική που σήμερα 
έχει ως στόχο τη συνολική αποδό-
μηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Θεωρούμε πως οι καιροί δεν 
προσφέρονται για μνημόσυνα και 
λιτανείες αλλά για ζωντανούς 
αγώνες με στόχο την υπεράσπι-
ση του μορφωτικού και κάθε κοι-
νωνικού αγαθού. Γιατί οι αγώνες 
του σήμερα είναι αυτοί που θα δικαιώσουν 
την προσφορά στα γράμματα και την παι-
δεία πνευματικών ανθρώπων του παρελ-
θόντος, οι αγώνες του σήμερα είναι αυτοί 
που οφείλουν να υπερασπιστούν κατακτή-
σεις δεκαετιών. Γιατί σήμερα υπάρχει κίν-
δυνος να χαθεί το δημόσιο σχολείο όπως 
το ξέραμε τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τις συ-
νταγές της τρόικας, επιδιώκει σαρωτικού 
χαρακτήρα αντιεκπαιδευτικές αναδιαρ-
θρώσεις με στόχο την περικοπή των δα-
πανών για την εκπαίδευση, την προώθη-
ση του σχολείου της αγοράς και, τελικά, 
τη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παι-
δείας. Σ’ αυτά τα πλαίσια προχωρά στην 
υλοποίηση εκτεταμένων συγχωνεύσεων 
δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη 
τη χώρα. 

Τα παιδαγωγικά κριτήρια που θέτει ως 
γνώμονα για τις συγχωνεύσεις το Υπουρ-
γείο είναι αστεία: πόσο παιδαγωγικό είναι 
να μετακινούνται τα παιδιά σαν τσουβά-
λια κάθε μέρα δέκα και είκοσι χιλιόμε-
τρα, πόσο παιδαγωγικό είναι να εφαρμό-
ζονται οι διαβόητες «καινοτόμες δράσεις» 
σε τάξεις των τριάντα μαθητών, πόσο παι-
δαγωγικό είναι να διαμορφώνονται σχο-
λικές μονάδες-μαμούθ όπου οι παιδαγω-
γικές σχέσεις καταρρακώνονται; 

Το μοντέλο που πάνε να εφαρμόσου-
νε έχει εφαρμοστεί με τεράστια αποτυχία 
στις αγγλοσαξονικές χώρες εδώ και δεκα-
ετίες. Αποτέλεσμα σήμερα αυτού του μο-
ντέλου, των «πολυδύναμων» σχολικών 
μονάδων, είναι ένα απρόσωπο και χαο-
τικό σχολικό περιβάλλον, η διάλυση των 
παιδαγωγικών σχέσεων μαθητών- εκπαι-
δευτικών, η αποσταθεροποίηση της έντα-
ξης και της ομαλής μαθησιακής πορείας, 
ιδιαίτερα των νεοεισερχόμενων μαθητών 
στο δημοτικό σχολείο. 

Με άλλα λόγια, αν κλείσουν τα σχο-
λεία η μαθητική διαρροή θα αυξηθεί ρα-

γδαία και μάλιστα από πιο μικρή ηλικία. 
Κι ακόμα τα χωριά θα ρημάξουν, αφού το 
σχολείο είναι ο ζωντανότερος πολιτιστι-
κός οργανισμός μιας περιοχής.

Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές θα συνδε-
θούν με τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση 
με τον Καλλικράτη: το κράτος αποσύρε-
ται από τη χρηματοδότηση της εκπαίδευ-
σης και οι καταχρεωμένοι δήμοι, στους 
οποίους θα παραχωρηθεί η ευθύνη της 
λειτουργίας των σχολείων, θα πρέπει να 
βρουν χρήματα να τα λειτουργήσουν. Που 
θα τα βρουν; Από ιδιώτες, οι οποίοι ήδη 
έχουν σπεύσει να προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους στα σχολεία με διάφορα προς 
το παρόν ανταλλάγματα, πατώντας πά-
νω στην ανικανότητα και την αδιαφορία 
του κράτους. 

Να είμαστε καθαροί: δεν υπερασπιζό-
μαστε την παιδεία έτσι όπως είναι σήμε-
ρα. Η εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες είχε 
πάψει να είναι δημόσια και δωρεάν. Στο 
βαθμό όμως που προχωρήσουν όλες αυτές 
οι αλλαγές θα διαλυθεί εντελώς. Γιατί με 
τη νέα αντίληψη της εποχής του Δ.Ν.Τ. τα 
σχολεία αντιμετωπίζονται ως «προβλη-
ματικές επιχειρήσεις». Επικρατεί η λογι-
κή των οικονομικών δεικτών του κέρδους 
και της ζημίας. 

Εμείς όμως δεν θα πρέπει να μπαίνου-
με σε μια τέτοια λογική. Για εμάς ζημιά 
είναι το σχολείο που κλείνει, το σχολείο 
που απορρίπτει, το σχολείο που διώχνει 
τους μαθητές του, το σχολείο που απαξι-
ώνει τους δασκάλους του, το σχολείο που 
συνθλίβει τη γνώση εις βάρος της δεξιό-
τητας, το φτηνό, αγοραίο, αυταρχικό σχο-
λείο που ονειρεύονται οι κρατούντες. 

Τα σχολεία έχουν ανάγκη από περισ-
σότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και όχι από πορίσματα επιτροπών 
«σοφών αξιολογητών» που λυμαίνονται 
εκατομμύρια €…

Καταγγέλλουμε ότι το υπουργείο θέλει 
να επιβάλει τις καταργήσεις χωρίς κανέ-

ναν διάλογο: στις 14 Γενάρη, ημέ-
ρα διαμαρτυρίας ενάντια στις συγ-
χωνεύσεις, η εκπαιδευτική εξουσία 
απουσίαζε επιδεικτικά στην Αθή-
να και αρνήθηκε να συζητήσει ου-
σιαστικά με τους εκπαιδευτικούς. 
Το Υπουργείο έθεσε σε διαβούλευ-
ση την πρότασή του μόλις για ένα 
Σαββατοκύριακο. Επιπλέον, την 
Παρασκευή το απόγευμα κληθή-
καμε να δώσουμε τις προτάσεις 
μας για τις συγχωνεύσεις ως ΕΛ-
ΜΕ με χρονικό περιθώριο ως την 
ίδια ημέρα το βράδυ… Αν μη τι 
άλλο η στάση της εκπαιδευτικής 

εξουσίας είναι απαράδεκτη. 
Τα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, απο-

τελούν αναπόσπαστο τμήμα της κυβερνη-
τικής επίθεσης στον κόσμο της εργασίας, 
ώστε στο όνομα της κρίσης να κατεδαφι-
στούν εργασιακά και μορφωτικά δικαι-
ώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες. 
Σήμερα χρειάζεται μια νέα ανάταση του 
εκπαιδευτικού και εργατικού κινήματος, 
χρειάζεται να οργανωθούν αγώνες με 
αποφασιστικότητα, σχέδιο, διάρκεια και 
προοπτική για να μην περάσουν αυτά τα 
μέτρα. 

Να υπερασπιστούμε το καθολικό δι-
καίωμα στη μόρφωση, να αντισταθούμε 
στα σχέδια για γειτονιές και χωριά χωρίς 
σχολεία και παιδικούς σταθμούς, για πό-
λεις με διαλυμένα νοσοκομεία και «πο-
λυδύναμα»-υποβαθμισμένα σχολικά κέ-
ντρα. 

Να ξεπεράσουμε λογικές ανταγωνι-
σμού και επιβίωσης της κάθε σχολικής 
μονάδας, να μην πιστέψουμε τις διαβε-
βαιώσεις «αρμοδίων» παραγόντων ότι το 
τάδε ή το δείνα σχολείο θα τη γλιτώσει. 
Κανείς δεν θα τη γλιτώσει αν κλείσει ο δι-
πλανός του. 

Πάνω απ’ όλα, θα πρέπει γονείς – μα-
θητές – εργαζόμενοι – τοπικές κοινωνί-
ες να οργανώσουμε κίνημα αντίστασης 
και ανατροπής της πολιτικής αυτής 
που κλείνει σχολεία και νοσοκομεία, 
που κλείνει κοινωνικές υπηρεσίες για 
να χαρίζει κέρδη στις τράπεζες και στο 
κεφάλαιο. 

Κι όσοι παπαγαλίζουν για μονοδρό-
μους και μας λένε ότι, όσο κι αν αντιδρού-
με στις δήθεν «φωτισμένες» μεταρρυθμί-
σεις τους, δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, ο 
ίδιος ο ήλιος τούς διαψεύδει: ο ήλιος που 
θέρμανε την Τύνιδα, το Κάιρο, το Αλγέρι 
ανυπομονεί να έρθει και προς τα εδώ. 

Ευχαριστούμε για την ανοχή σας.
 



Φλεβάρης  2011 9αγκίδα
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 300 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ
Ψήφισμα της ΓΣ της ΕΛΜΕ Λέσβου 

(02-02-11)
Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Λέ-

σβου εκφράζει την αμέριστη συμπαρά-
σταση και αλληλεγγύη της στους 300 
μετανάστες που από τις 25 Γενάρη βρί-
σκονται σε απεργία πείνας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, διεκδικώντας τη νομιμο-
ποίηση όλων των μεταναστών χωρίς προ-
ϋποθέσεις. Η κινητοποίησή τους αυτή εί-
ναι το ύστατο όπλο τους για να κερδίσουν 
μια ζωή με αξιοπρέπεια και με στοιχειώ-
δη δικαιώματα. 

Δεκαετίες τώρα οι μετανάστες ζουν σε 
καθεστώς ομηρίας και αποτελούν τα πιο 
εύκολα θύματα του συστήματος. Σήμερα 
ζητούν να έχουν το δικαίωμα να ζουν με 
αξιοπρέπεια και ελπίδα σε μια χώρα που 
αναζητεί εξιλαστήρια θύματα για την κρί-
ση στης γης τους κολασμένους. Διωγμέ-
νοι απ’ τη φτώχεια, την ανεργία, τους πο-
λέμους, τις δικτατορίες στις χώρες τους, 
συναντούν τη ρατσιστική πολιτική όλων 
των ελληνικών κυβερνήσεων, την εργοδο-
τική τρομοκρατία του ελληνικού κεφαλαί-
ου, μεγάλου και μικρού, τα πογκρόμ των 
φασιστών της Χρυσής Αυγής στις αστικές 
γειτονιές και εσχάτως ένα νέο «τείχος του 
αίσχους» στον Έβρο. 

Το φόρτωμα του «αναθέματος» στις 
πλάτες των μεταναστών χρησιμοποι-
είται σήμερα για να δικαιολογηθούν οι 
τραγικές συνέπειες μιας αντεργατικής 
και αντιλαϊκής πολιτικής και να απο-
προσανατολιστεί η οργή της νεολαίας 
και των εργαζομένων. Ο αγώνας των 
μεταναστών για τη νομιμοποίησή τους 
είναι αλληλένδετος με τον αγώνα εργα-
τικού και λαϊκού κινήματος για την ανα-
τροπή του μνημονίου και της αντιλαϊκής 
πολιτικής, η οποία συνοδεύεται από την 
πιο στυγνή ρατσιστική ρητορεία. Η ενό-
τητα της πάλης Ελλήνων εργαζομέ-
νων και μεταναστών εργατών, η αλλη-
λεγγύη και η έμπρακτη υποστήριξη του 
αγώνα τους, είναι ο μόνος δρόμος για τη 
νικηφόρα έκβαση της μάχης. 

Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος!

• Πλήρης νομιμοποίηση όλων των με-
ταναστών χωρίς προϋποθέσεις. 

• Ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώμα-
τα με τους Έλληνες εργαζόμενους.

• Όχι στο «φράχτη του αίσχους», τις 
μαζικές απελάσεις και τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης μεταναστών.

• Κατάργηση της συνθήκης «Δουβλίνο 
ΙΙ» και ελεύθερη πρόσβαση των προ-
σφύγων στις χώρες που επιθυμούν.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ!

Πλήθος τα άρθρα τις τελευταίες εβδομάδες για το ζήτημα του Πανεπιστημιακού 
Ασύλου. Κοινός τόπος ότι είναι «αναχρονιστικό», ότι είναι «κατάλοιπο της μεταπολί-
τευσης», ότι μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε χώρους «ανομίας και παράνομων πρά-
ξεων». Και επωδός αναπόφευκτη ότι πρέπει να καταργηθεί και να επιτρέπεται η άμε-
ση επέμβαση των αστυνομικών αρχών στα Πανεπιστήμια. 

Η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε αφορά την αφορμή αυτών των δη-
μοσιευμάτων, που ήταν η απόπειρα να στεγαστεί στο κτίριο της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ούτε για διδασκαλία 
ούτε για έρευνα, η απεργία πείνας εκατοντάδων μεταναστών που διαμαρτύρονται 
για το καθεστώς παρανομίας που τους επιβάλλεται. Δεν επρόκειτο για «κατάληψη» 
όπως έγραψαν διάφοροι, αλλά μια οργανωμένη πολιτική διαμαρτυρία. Δεν υπήρχε 
τίποτε το «έκνομο», ενώ δεν υπήρξε ίχνος φθοράς στο κτίριο ή όχλησης στους χώρους 
όπου διεξάγεται διδασκαλία και έρευνα. Ο ωμός εκβιασμός από τη μεριά της κυβέρ-
νησης για την αποχώρηση των απεργών πείνας, στον οποίο δυστυχώς υπέκυψε και ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, αφορούσε την προσπάθεια να υπονομευθεί 
μια δίκαιη και νομιμοποιημένη διαμαρτυρία και όχι τη διατάραξη της λειτουργίας του 
Ιδρύματος, ούτε τη διάπραξη αδικημάτων. Η χρήση που ήθελαν να κάνουν οι μετανά-
στες του πανεπιστημιακού ασύλου ήταν επομένως απόλυτα νόμιμη: πραγματοποι-
ώντας το βαθιά πολιτικό τους διάβημα, ήθελαν να είναι προστατευμένοι απέναντι 
σε οποιαδήποτε αυθαίρετη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων καταστολής 
που θα επιχειρούσε δια της βίας να διακόψει τη διαμαρτυρία τους. Αυτός είναι ο 
ορισμός του πανεπιστημιακού ασύλου: η προστασία απέναντι στην αυθαίρετη 
επέμβαση των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας. 

Αυτό μας φέρνει στη δεύτερη αναγκαία παρατήρηση. Ο θεσμός του πανεπιστη-
μιακού ασύλου, είτε στην αρχική «εθιμική» εκδοχή του, είτε στη θεσμοθετημένη μορ-
φή του που ισχύει σήμερα, ουδέποτε αφορούσε απλώς την προστασία της διδασκα-

λίας και της έρευνας. Αυτά καλύπτονται από το 
πιο γενικό δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης, 
της διακίνησης ιδεών, της επιστημονικής έρευνας. 
Όταν μιλούσαμε για το άσυλο, μιλούσαμε πά-
ντα για το δικαίωμα να εισέρχεται στο άσυλο ο 
κατατρεγμένος, ο διαδηλωτής, ο απεργός για να 
προστατευτεί από τις δυνάμεις καταστολής. Γι’ 
αυτό καθιερώθηκε και όχι απλώς για την ελευθε-
ρία των διδασκόντων. Κατ’ αναλογία, στα αρχαία 
ιερά η έννοια του ασύλου αφορούσε τον ικέτη 
που θα προσέφευγε εκεί, όχι τον ιερέα.

Και με αυτό ερχόμαστε στην τρίτη αναγκαία 
παρατήρηση. Ο θεσμός του ασύλου ξεκινά από 
την παραδοχή ότι συχνά οι αστυνομικές δυνά-
μεις διώκουν και καταστέλλουν κινήματα, συλ-
λογικότητες αλλά και ανθρώπους που διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους ή αγωνίζονται για 
δίκαιους σκοπούς. Μόνο εάν κάποιος πιστεύει 

ότι η αστυνομία έχει πάντα δίκιο όταν ξυλοφορτώνει συνταξιούχους, όταν δολοφο-
νεί διαδηλωτές ή ακόμη και 15χρονους εφήβους, όταν συλλαμβάνει διαδηλωτές που 
μετά αθωώνονται, όταν ψεκάζει πολίτες με επικίνδυνα χημικά ή όταν παρεμποδίζει 
το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, είναι λογικό να θέλει την κατάργηση του πανεπιστη-
μιακού ασύλου. Και ας μην επικαλούνται τις «καταστροφές». Η εμπειρία έχει δείξει 
ότι ο βίαιος ή μη χαρακτήρας μιας συλλογικής πρακτικής έχει σχέση με τις παραμέ-
τρους που την καθορίζουν, όχι το άσυλο. Στα γήπεδα υπάρχει βία, παρότι δεν καλύ-
πτονται από άσυλο...

Όσοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας απεργάζονται 
το σάρωμα των κοινωνικών δικαιωμάτων και την επέλαση της βαρβαρότητας ενός 
ακραίου νεοφιλελευθερισμού και γι’ αυτό θα καταφεύγουν στην καταστολή, έχουμε 
το καθήκον να υπερασπιστούμε το πανεπιστημιακό άσυλο. Οι καιροί δεν επιτρέπουν 
να απεμπολήσουμε κρίσιμες δημοκρατικές ελευθερίες.

του Παναγιώτη Σωτήρη, διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Εμπαιγμός
Απαράδεκτη και ενδεικτική των γενικότερων προθέσεων της 

πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ήταν  η απόφαση της ΔΔΕ Κα-
βάλας να μην μονιμοποιήσει συναδέλφους οι οποίοι είχαν συμπλη-
ρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία. Η Δ/νση επικαλέστηκε τη μη 
προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης της εισαγωγικής επιμόρ-
φωσης και τη μη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης για συναδέλφισσες 
που είχαν πάρει άδειες κύησης, τοκετού και ανατροφής. Η απόφα-
ση αυτή είναι ωστόσο προφανέστατα παράνομη, εφόσον ο νόμος 
δεν επιτρέπει την μονιμοποίηση εκπαιδευτικού μόνο εφόσον υπάρ-
χει πειθαρχική ποινή εις βάρος του (ή εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη) 
ή εφόσον υπάρχει αρνητική έκθεση αξιολόγησης από τον Δ/ντή ή 
τον Σχολικό Σύμβουλο. Η επινόηση της υποχρέωσης παρακολού-
θησης των ΠΕΚ για τη μονιμοποίηση αποτελεί εμπαιγμό για τους 
εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό κίνημα, το οποίο έχει απονο-
μιμοποιήσει στη συνείδησή του την καρικατούρα της «εισαγωγι-
κής επιμόρφωσης». 

Η καταχρηστική αυτή απόφαση έρχεται να αποκαλύψει κα-
θαρά την αυταρχική επίθεση ενάντια στον εκπαιδευτικό, η οποία 
συνοδεύει την γενικότερη επίθεση στο δημόσιο σχολείο. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η μη μονιμοποίηση ήταν και η καραμέλα στο στόμα των 
στελεχών της διοίκησης της ΔΔΕ Λέσβου όταν στις αρχές της χρο-
νιάς οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είχαν αντιδράσει και διαμαρτυ-
ρηθεί με αποχή ενάντια στη μορφή διεξαγωγής του προγράμματος 
αλλά και στο περιεχόμενο της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Είναι φα-
νερό ότι η Διοίκηση μόνο με εκβιασμούς και απειλές θα μπορέσει 
να μας πείσει ότι ο γάιδαρος πετάει και ότι οι αλλαγές στο σχολείο 
είναι προς το συμφέρον του μαθητή και της κοινωνίας. 

Ποινικοποίηση των αγώνων
Με έγγραφο που έστειλε ο προϊστάμενος της ΔΔΕ Λέσβου στα 

σχολεία (Α.Π. 94,13-01-11) ενημερώνει τους συλλόγους ότι «σχο-
λεία που έκαναν κατάληψη δεν θα πραγματοποιήσουν καμία εκδρο-
μή, εάν δε στείλουν προηγουμένως στη Δ/νση πρόγραμμα αναπλή-
ρωσης των ωρών που χάθηκαν». Υποκρισία… Τόσες χαμένες ώρες 
εξαιτίας του Υπουργείου, εξαιτίας της μη έγκαιρης πλήρωσης των 
λειτουργικών κενών, και ο κος Κοντάρας κόπτεται να αναπληρω-
θούν οι χαμένες ώρες από τις καταλήψεις… Δεν μπαίνουμε στην 
ουσία, κατά πόσο δηλ. επικρατεί στην εκπαίδευση μια ποσοτική λο-
γική μέτρησης της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων (εις βάρος 
της ποιοτικής λογικής), αφού έχουμε ασχοληθεί ξανά. Είναι ωστό-
σο εξαιρετικά επικίνδυνη η λογική της ποινικοποίησης των μα-
θητικών αγώνων και μάλιστα αγώνων για τους οποίους ακόμα 
και ο προϊστάμενος θα δικαίωνε τους μαθητές. 

Ας δούμε το παράδειγμα του ΕΠΑΛ Πλωμαρίου. Για τρεις μό-
λις ημέρες κατάληψης τούς έκοψε έναν περίπατο, τη στιγμή που 
είναι εκατοντάδες οι ώρες που έχουν χαθεί στο σχολείο αυτό εξαι-
τίας των κενών που παραμένουν έως …σήμερα. Το ίδιο και οι μα-
θητές του ΓΕΛ της Πέτρας που για μία ημέρα αποχή που έκαναν 
για το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου κόπηκε και από 
αυτούς ένας περίπατος. Την ίδια στιγμή όμως που ο προϊστάμενος 
εκφράζει τη βαθιά του περιφρόνηση στις μαθητικές κινητοποιή-
σεις, πρωτοστατεί στον «μαθητοπατερισμό» καλώντας τα μαθητι-
κά συμβούλια να στείλουν εκπροσώπους σε ένα δήθεν αντιπροσω-
πευτικό κεντρικό όργανο των μαθητικών κοινοτήτων, με προφανή 
βέβαια στόχο να ελέγχει και να χειραγωγεί τις μαθητικές αντιδρά-
σεις. Όσο περισσότερο δοκιμάζεται αυτή η διοίκηση, τόσο περισσό-
τερο πείθει και αυτή ότι θεωρεί αντιπάλους της μαθητές και  εκ-
παιδευτικούς. 

Η κοροϊδία του ΚΠγ
Μέγιστη κοροϊδία με την αποζημίωση των εκπαιδευτικών για 

τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του 
περασμένου Μαΐου. Ενώ η Υ.Α. που όριζε το ύψος των αποζημιώ-
σεων ήταν σαφής πριν από τις εξετάσεις, τον Νοέμβριο εκδόθηκε 
νέα Κ.Υ.Α. η οποία αφορούσε όχι μόνο τις αντίστοιχες επερχόμενες 
εξετάσεις του ίδιου μήνα αλλά και αναδρομικά εκείνες του Μαΐου. 
Αποτέλεσμα ήταν ότι οι αποδοχές όσων συμμετείχαν ήταν μειω-
μένες κατά 70%! Για όσους έχουν συμμετάσχει είναι γνωστό πόσο 
δύσκολες είναι οι εξετάσεις αυτές. Το σημαντικότερο όλων είναι 
ότι γι’ αυτές τις εξετάσεις  οι συμμετέχοντες έχουν πληρώσει πα-
ράβολα των 60, 70 και 80 ευρώ (ανάλογα με το επίπεδο της εξετα-
ζόμενης γλώσσας), δηλαδή έχουν προπληρώσει όλα τα έξοδα της 
εξέτασής τους καθώς και τα έξοδα αποζημίωσης όλων των εμπλε-
κομένων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι …δεν επιβαρύνεται ο κρα-
τικός προϋπολογισμός! Κατά τα άλλα «μαζί τα φάγαμε»… 

Αποσπάσεις εντός …γαλαξία
Πριν λίγες ημέρες (19/1 και 25/1) το Υπουργείο κάλεσε μια σει-

ρά ειδικοτήτων σε πέντε περιφέρειες οι οποίες παρουσίαζαν πλε-
ονάσματα προσωπικού να αποσπαστούν σε σχολεία εκτός της πε-
ριφέρειάς τους. Η απόσπαση εκτός περιφέρειας είναι μια πρακτική 
πρωτόγνωρη και ενδεικτική των καιρών του Μνημονίου. Η πρό-
θεση αυτή του Υπουργείου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της κοινω-
νικής αναλγησίας: διαλύει οικογένειες, ανατρέπει οικογενειακούς 
προγραμματισμούς, εξοντώνει οικονομικά τους εκπαιδευτικούς… 
Η άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών και η στάση εργασίας που 
κήρυξε η ΟΛΜΕ πέτυχαν την ακύρωση της απόφασης αυτής. Ωστό-
σο δεν πρέπει κανείς να εφησυχάζει το Υπουργείο δεν υπολογίζει 
τίποτα μπροστά στην εξοικονόμηση πόρων και όλα αυτά θα τα ξα-
ναβρούμε μπροστά μας.

Τα διακομματικά βολέματα
Έστω και αργά και η ΟΛΜΕ πήρε χαμπάρι και κατήγγειλε (14/1) 

την απαράδεκτη πρόβλεψη του ν.3879/10 για τον αυτόματη τοποθέ-
τηση απερχόμενων στελεχών εκπαίδευσης σε προσωποπαγή θέση 
σχολικών συμβούλων και μάλιστα στη περιοχή που επιθυμούν χω-
ρίς καμιά διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς κανέναν έλεγχο τυπικών 
προσόντων, παρά μόνο με τον κομματικό διορισμό της προηγού-
μενης θητείας τους. Θυμίζουμε πως σε τοπικό επίπεδο την απα-
ράδεκτη αυτή ρύθμιση είχε εκμεταλλευτεί ο πρώην προϊστάμενος 
της ΠΔΕ αναλαμβάνοντας θέση σχολικού συμβούλου φιλολόγων. 
Πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο φυσικά αφού ο εν λόγω δεν έχει 
τα τυπικά προσόντα και φυσικά καμία επαφή με την τάξη εδώ και 
πολλά χρόνια. Αυτή είναι η «αξιοκρατία» και η «διαφάνεια» που 
ευαγγελίζεται το Υπουργείο;

Συγχωνεύσεις κι αξιολόγηση
Μπορεί να διαρρήγνυε τα ιμάτιά του ο προϊστάμενος ότι δεν θα 

κάνει προτάσεις για συγχωνεύσεις αλλά οι κινήσεις του άλλα μας 
έδειξαν. Μπροστά σε τριάντα περίπου συναδέλφους στην παρά-
σταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 10/2 δεσμεύτηκε σαφώς ότι δεν 
θα προτείνει συγχωνεύσεις γιατί δεν υπάρχουν προϋποθέσεις… 
Αυτά είπε στους εκπαιδευτικούς. Έπειτα όμως άρχισε να γυρίζει 
τα σχολειά που «κινδυνεύουν» και να γυρεύει από τους διευθυντές 
«υπομνήματα» με επιχειρήματα υπέρ της διατήρησής τους και να 
απειλεί για το ενδεχόμενο κλεισίματος. 

Αποκαλύπτεται έτσι σαφώς το εξής: το κλείσιμο των σχολικών 
μονάδων δεν είναι απλά μια διαδικασία που ανοίγει τώρα προκει-
μένου να εξοικονομηθούν πόροι, στα πλαίσια του μνημονίου και 
του Καλλικράτη. Το κλείσιμο των σχολείων είναι η φυσική απόλη-
ξη της διαδικασίας αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, η οποία 
έχει αρχίσει και επίσημα. Τα σχολεία θα πιεστούν ιδιαιτέρως να 
«δικαιολογήσουν» την ύπαρξή τους, θα αναγκαστούν να λειτουρ-
γούν υπό την δαμόκλειο σπάθη του κλεισίματος. Με αυτή την έν-
νοια, ακόμα κι αν τα σχολεία της β΄θμιας τη γλιτώσουν σ’ αυτή τη 
φάση, το μέλλον φαντάζει δυσοίωνο, εφόσον επιτρέψουμε να εφαρ-
μοστεί η «αξιολόγηση», που ουσιαστικά αποτελεί το συμβόλαιο θα-
νάτου όσων σχολείων δεν αποδεικνύουν πως είναι αποδοτικά, πα-
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ραγωγικά, πειθαρχημένα, αυτάρκη οικονομικά.

Οδοιπορικά
Αλγεινή προβλέπεται η θέση όσων εκπαιδευτικών δεν συμπλη-

ρώνουν ωράριο σε ένα σχολικό συγκρότημα από την επόμενη χρο-
νιά. Όχι μόνο γιατί στα πλαίσια της πολιτικής των μη διορισμών 
και του ξεζουμίσματος κάθε συναδέλφου θα αναγκαστούν να πά-
νε σε δύο και τρία και τέσσερα σχολεία, αλλά και γιατί για τις πε-
ρισσότερες από τις μετακινήσεις αυτές δεν θα πάρουν φράγκο από 
τα οδοιπορικά που δικαιούται. Ήδη από πέρυσι το Υπουργείο έδω-
σε κατευθύνσεις για περικοπές των οδοιπορικών αξιοποιώντας μια 
ερμηνεία του σχετικού νόμου που έρχεται σε αντίθεση με τα ως 
τώρα παραδεκτά. Έτσι οι προϋποθέσεις πλέον για να πάρει κά-
ποιος οδοιπορικά είναι δυσεκπλήρωτες, μολονότι οι εκπαιδευτι-
κοί διανύουν μεγάλες και δύσκολες αποστάσεις με τεράστιο προ-
σωπικό κόστος. 

Θα πρέπει η ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ να πάρουν πρωτοβουλίες για 
να προασπίσουν το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών που δεν συ-
μπληρώνουν ωράριο σε ένα σχολικό συγκρότημα να πάρουν οδοι-
πορικά για κάθε διαδρομή που κάνουν σε άλλο σχολείο, είτε να πα-
ραμείνουν με μειωμένο ωράριο (ειδικά σε ορισμένες ειδικότητες, οι 
οποίες είναι γνωστό ότι δύσκολα συμπληρώνουν ωράριο σε συγκρό-
τημα της εμβέλειας των μονάδων της Λέσβου).

Δουλειά με το κομμάτι…
Τέσσερις ωρομίσθιες για δεκαέξι ώρες ειδικής αγωγής στο 

Γυμνάσιο Άντισσας. Τι δουλειά θα προλάβουν να κάνουν σε 4 ώρες 
τη βδομάδα οι συναδέλφισσες; Πότε να γνωρίσουν τα παιδιά, πότε 
να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους... Είναι φανερό 
ότι η διεύθυνση δευτεροβάθμιας βουλώνει τρύπες και δεν αντιμε-
τωπίζει στα σοβαρά την ειδική αγωγή. Αλλά ούτε και τους εκπαι-
δευτικούς: 4 ώρες σε δυσπρόσιτο, με άγνωστη προοπτική πληρω-
μής και μια απειροελάχιστη προϋπηρεσία. Πού να βάλει κανείς 
τη χασούρα, στο νοίκι ή στις βενζίνες; Ξεχάσαμε μήπως ότι μιλά-
με για ανθρώπους; Με αυτά και με αυτά, το ένα τέταρτο των διδα-
σκόντων στο Γυμνάσιο είναι ωρομίσθιοι. Μορφωτικά και εργασι-
ακά δικαιώματα ή Μνημόνιο λοιπόν; 

Ψηφιακό σχολείο χωρίς Πληροφορική;;;
Μέσα σε όλα όσα περίεργα περιελάμβαναν οι διαρροές του 

Υπουργείου για το Νέο Λύκειο ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ο εξοβε-
λισμός του μαθήματος της Πληροφορικής από αυτό. Πέρα από το 
προφανές ζήτημα που τίθεται με τις θέσεις εργασίας των καθη-
γητών πληροφορικής στη β΄θμια, υπάρχει και ένα βασικό ζήτημα 
ουσίας της εκπαίδευσης: σε μια εποχή που η εκπαιδευτική ηγεσία 
ευαγγελίζεται το ψηφιακό σχολείο, εισάγει διαδραστικούς πίνα-
κες στη διδασκαλία, μιλάει για ψηφιακό βιβλίο και ηλεκτρονική 
διδασκαλία από απόσταση, την ίδια ακριβώς εποχή φαίνεται ότι 
κάποιοι θέλουν ένα Νέο Λύκειο στο οποίο να μην υπάρχει η διδα-
σκαλία της Επιστήμης στην οποία στηρίζονται όλα αυτά: της Πλη-
ροφορικής.

Η μεταφορά της Πληροφορικής στην α΄θμια εκπαίδευση, όπως 
σχεδιάζεται, καθόλου δεν θα βοηθήσει στη βαθύτερη καλλιέργεια 
της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και στην απόκτηση ικανο-
τήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, κάτι που αποτελεί βασικό στό-
χο της Πληροφορικής. Η ωριμότητα των παιδιών του δημοτικού 
άλλωστε δεν το επιτρέπει. Με τον τρόπο αυτό το μόνο που θα πε-
τύχει το Υπουργείο θα είναι, απ’ τη μια, να δημιουργήσει απλούς 
χρήστες της τεχνολογίας, ψηφιακά αναλφάβητους, αντί για ολο-
κληρωμένους σκεπτόμενους δημιουργούς της τεχνολογίας του αύ-
ριο και απ’ την άλλη, να στρέψει ένα τεράστιο μαθητικό δυναμικό 
του Λυκείου προς την ιδιωτική προσφορά εκμάθησης και πιστοποί-
ησης της Πληροφορικής.

Δια…δούλευση
«Εντυπωσιακά» αποτελέσματα έχει η επινόηση της «δημόσιας 

διαβούλευσης» των νομοσχεδίων από την hi-tech κυβέρνηση του 
Γιωργάκη: η κυβέρνηση δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο μία πρόταση 
νόμου και μετά όποιος θέλει μπορεί να την σχολιάζει… Εννοείται 
πως οι πιο πρόθυμοι να σχολιάσουν είναι και οι προθυμότεροι υπο-

τακτικοί της πολιτικής της κυβέρνησης… Ούτε διαπραγματεύσεις 
με σωματεία εργαζομένων, ούτε επιστημονική τεκμηρίωση από ει-
δικούς, ούτε τίποτε… Κι έπειτα όλα αυτά γίνονται νόμοι χωρίς να 
έχει αλλάξει ένα κόμμα από την αρχική πρόταση… Και η κυβέρνη-
ση λέει πως «έγινε διαβούλευση»… Πόσο αφελής ή πόσο υποταγ-
μένος μπορεί να είναι κάποιος για να μην καταλαβαίνει ότι μας 
δουλεύουνε; Ας τους ανατρέψουμε!

Λεφτά υπάρχουν…
Μπορεί η ΔΔΕ Λέσβου να μην έχει μερικές χιλιάδες ευρώ που 

ισχυρίζεται πως χρειάζεται για την έκδοση της μισθοδοσίας (λόγω 
του περάσματος στην ΕΑΠ) και να τα ζητάει από τους εκπαιδευτι-
κούς, ωστόσο μια ματιά στα κιτάπια του Υπουργείου θα της έλυνε 
το πρόβλημα: λεφτά υπάρχουν να φαν’ κι οι κότες! Πού πάνε; Εν-
δεικτικά: πάνω από 4.260.000 € + Φ.Π.Α. για διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. 
(τρεις προκηρύξεις στις 2/9)! 343.150 € προκειμένου να «αποτυπω-
θεί» η κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση (8/11)! 
60.000 € για την «καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων 
σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν 
σε ηλεκτρονική βάση»! Σχεδόν 500.000 € προβλέπονται στο πρό-
γραμμα «Έρευνες για θέματα παιδείας», δηλ. για γκάλοπ σε εται-
ρίες δημοσκοπήσεων… Και μόνο 1.150.000 € για μια ακόμη αποτύ-
πωση και δημιουργία βάσης δεδομένων για την Ειδική Αγωγή! Κι 
αυτά είναι μόνο ενδεικτικά. Μπορεί όποιος θέλει να απολαύσει 
τη συσσωρευμένη σπατάλη στο http://www.edulll.gr.  

Θα πουν: «μα είναι χρήματα του ΕΣΠΑ και υπάρχει συγκεκριμέ-
νη κατεύθυνση για το πώς θα σπαταλ…, συγγνώμη, πώς θα αξιοποιη-
θούν». Τους λέμε: τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν είναι των «κουτόφρα-
γκων», είναι χρήματα των εργαζομένων, Ελλήνων και ξένων, και 
δεν ανεχόμαστε την πρόκληση να διασπαθίζονται από το παρασι-
τικό κεφάλαιο των γκαλοπατζήδων και των management advisors, 
σε μια φάση που η λιτότητα για την ελληνική κοινωνία δεν έχει 
όρια… Τα χρήματα αυτά να πάνε στους μισθούς και τις συντάξεις 
μας, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις σχολικές υποδομές, στις πραγ-
ματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και της ελληνικής κοινωνίας. 

Δυο ερωτήματα
1ον. Είναι αλήθεια ότι οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν 

σεμινάρια για τη χρήση των διαδραστικών πινάκων κλήθηκαν να 
καταβάλλουν τριάντα ευρώ στον επιμορφωτή-πωλητή της εται-
ρείας που τους λανσάρει προκειμένου να τους χορηγήσει βεβαίω-
ση παρακολούθησης του σεμιναρίου; Κύριε Κοντάρα, αυτό είναι 
νόμιμο, ηθικό ή τίποτα από τα δύο; 

2ον. Οι εν λόγω επιμορφωτές-πωλητές ενημέρωσαν καθόλου 
τους συναδέλφους για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των 
διαδραστικών πινάκων στην υγεία μαθητών και εκπαιδευτι-
κών; Μπορείτε, κύριε Κοντάρα, να διαβεβαιώσετε με στοιχεία κα-
θηγητές και γονείς ότι η καθημερινή χρήση των διαδραστικών εί-
ναι ασφαλής; Γνωρίζετε μήπως τις σχετικές έρευνες (ενδεικτικά: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6253410.stm); 

Κοινοβουλευτική Χούντα
Σε επικίνδυνους ατραπούς βαδίζει η κυβέρνηση· ο φόβος των 

λαϊκών αντιδράσεων την οδηγεί σε μέτρα που θυμίζουν άλλες επο-
χές: η άσκηση Καλλίμαχος που βάζει τον στρατό να καταστέλλει 
εργατικές διαδηλώσεις (παρά τη φαιδρότητα με την οποία πραγμα-
τοποιήθηκε, π.χ. το στρατό να επιτίθεται σε διαδηλωτές που κρά-
ταγαν σημαίες που έγραφαν «ειρήνη»!!!), η ποινικοποίηση του κινή-
ματος «Δεν πλήρώνω», η παραβίαση του Ασύλου στην περίπτωση 
της διαμαρτυρίας των 300 μεταναστών απεργών πείνας στη Νο-
μική, η πολιορκία της Κερατέας για να εξυπηρετηθούν τα συμφέ-
ροντα του μεγαλοεργολάβου Μπόμπολα, η απαγόρευση συνα-
θροίσεων (!!!) που επέβαλλε ο αστυνομικός Δ/ντής Σερρών για να 
προλάβει την κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα, η κή-
ρυξη απεργιών ως παράνομων, τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήμα-
τα που καταγγέλλει ακόμα και η Ν.Δ., είναι δείγματα εκφασισμού 
της πολιτείας. Απάντηση σε όλα αυτά δεν μπορεί να δώσει παρά η 
πάλη του λαού, η οργάνωση, η αλληλεγγύη… Ο Παπανδρέου θα 
έχει την τύχη του «συντρόφου» του Μουμπάρακ!



Επικοινωνήστε με την Αγωνιστική Παρέμβαση στα τηλέφωνα 6946491818, 6976152518, 6970403011 και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση agonistiki_paremvasi@yahoo.gr. Επισκεφτείτε το blog μας paremvasilesvos.

wordpress.com.

«…ίσως το χειρότερο σημάδι στη διάρκεια μιας κρίσης είναι οι επιθέσεις που δέχονται οι εκπαιδευ-
τικοί. Αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, σε δύο παράγοντες: οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ορατή οι-
κονομική λειτουργία και παράγουν, έστω και περιορισμένα, κοινωνική συνείδηση».

John Dewey, 1932

Εγκώμιο στη Διαλεκτική
Το άδικο προχωράει σήμερα με βήμα όλο σιγουριά.
Οι καταπιεστές προετοιμάζονται για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.
Η βία εξασφαλίζει: Όπως ακριβώς είναι, έτσι θα μείνει.
Καμιά φωνή δεν αντηχεί έξω από τη φωνή των κυριάρχων
Και στις αγορές λέει η εκμετάλλευση αδιάντροπα: Τώρα
εγώ πρώτη ξεκινάω.
Μα κι απ’ τους καταπιεσμένους λένε πολλοί τώρα:
Αυτό που θέλουμε ποτέ δεν πρόκειται να γίνει.
Όποιος ακόμα ζει δε λέει: Ποτέ!

Το σίγουρο δεν είναι σίγουρο.
Όπως ακριβώς είναι έτσι δε μένει.
Όταν πουν ό,τι είχανε οι κυρίαρχοι να πούνε
Θα μιλήσουνε οι κυριαρχούμενοι.
Ποιος τολμάει να πει: Ποτέ;
Ποιος φταίει σαν η καταπίεση παραμένει; Εμείς.
Ποιος θα φταίει σαν η καταπίεση συντριβεί; Εμείς πάλι.
Όποιος γονατισμένος είναι όρθιος να σηκωθεί!
Όποιος χαμένος είναι να παλέψει!
Όποιος την κατάστασή του έχει αναγνωρίσει πώς να εμποδιστεί;
Γιατί οι νικημένοι του σήμερα είναι οι νικητές του αύριο

Και το Ποτέ γίνεται: Σήμερα ακόμα!
Bertolt Brecht

«Το να ελπίζει κανείς σε κακές εποχές δεν είναι ανόητα ρομαντικό. Βασίζεται στο γεγονός ότι η 
ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μόνο μια ιστορία σκληρότητας, αλλά και συμπόνιας, θυσίας, θάρ-
ρους κι ευγένειας. Ό,τι επιλέξουμε να υπογραμμίσουμε σε τούτη την περίπλοκη ιστορία, αυ-
τό θα καθορίσει τη ζωή μας.
Η απαισιοδοξία ματαιώνει την προθυμία μας για δράση. Υπάρχει μια τάση να θεωρούμε πως 
αυτό που βλέπουμε στην παρούσα στιγμή είναι κι αυτό που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Ξε-
χνάμε πόσο συχνά αιφνιδιαστήκαμε από τις αναπάντεχες καταρρεύσεις θεσμών, από εκπλη-
κτικές αλλαγές στη σκέψη των ανθρώπων, από απρόσμενες εξεγέρσεις ενάντια σε τυραννίες, 
από την ταχεία καθίζηση συστημάτων εξουσίας που έμοιαζαν ανίκητα. 
Αν δούμε μόνο το χειρότερο, θα καταστρέψει την ικανότητά μας να κάνουμε οτιδήποτε. Αν θυμη-
θούμε τους τόπους και χρόνους- κι είναι τόσο πολλοί- που οι άνθρωποι φέρθηκαν εκπληκτικά, 
αυτό θα μας δώσει την ενέργεια για να δράσουμε και την δυνατότητα να στείλουμε τη σβούρα- 
τον κόσμο μας- σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Κι αν δράσουμε, σε οσοδήποτε μικρή κλίμακα, 
δεν χρειάζεται να περιμένουμε για κάποιο μεγάλο, ουτοπικό μέλλον. Το μέλλον είναι μια άπει-
ρη διαδοχή από παρόντα και το να ζούμε σήμερα όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να ζουν οι άνθρω-
ποι, αψηφώντας όλα τα κακά γύρω μας, αποτελεί από μόνο του μια θαυμαστή νίκη».

Howard Zinn
Αμερικανός διανοούμενος της Αριστεράς και ακτιβιστής

Πέθανε στις 28/1/2011


