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Για το «Νέο Λύκειο»
Ανακοίνωση των Παρεμβάσεων-Κινήσεων-Συσπειρώσεων

Το «Νέο Λύκειο»: παλιό όσο η αγορά

Δεν υπήρξε εξεταστικό σύστημα 
τα τελευταία τριάντα χρόνια που να 
μην περιλάμβανε στην εισηγητική του 
έκθεση ως στόχους και ως δικαιολογη-
τικό λόγο της θέσπισής του τον περιο-
ρισμό της παραπαιδείας, την αντικει-
μενική και αξιοκρατική επιλογή των 
μαθητών, την ισότητα ευκαιριών, το 
άνοιγμα των πανεπιστημίων, το τέ-
λος του «ασφυκτικού εναγκαλισμού» 
του Λυκείου από τις απαιτήσεις των 
εξετάσεων για το πανεπιστήμιο, την 
φραστική καταδίκη της έμφασης στην 
απομνημόνευση. Τα αποτελέσματα 
των «υποσχετικών» τα γνωρίζουμε 
σήμερα πολύ καλά.

Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας 
δεν έχασε την ευκαιρία, στο πλαίσιο 
των ανακοινώσεων για το «Νέο Λύ-
κειο», να φρεσκάρει τις ίδιες υποσχε-
τικές, με στόχο την εξαπάτηση της 
κοινής γνώμης που αγκομαχά από 
τα ανοιχτά ρήγματα του σημερινού 
σχολείου, ρήγματα τα οποία έχουν 
σκάψει οι ίδιοι οι σημερινοί επίδο-
ξοι «μεταρρυθμιστές». Οι ίδιοι που 
έκλεισαν σε μια νύκτα 1.050 σχολεία 
πάντα στο πλαίσιο του συνθήματος 
«Πρώτα ο μαθητής».

Να το ξεκαθαρίσουμε κι ας μην 
υπάρχει καμιά αυταπάτη: αυτό που 

θα αντιμετωπίσουν πρώτα οι μα-
θητές τον Σεπτέμβριο θα είναι ένα 
φθηνό Λύκειο, με περισσότερους 
μαθητές στην τάξη, χωρίς Πρόσθε-
τη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ), με εκ-
παιδευτικούς πιεσμένους από τη 
μείωση των μισθών και την δραμα-
τική αλλαγή των εργασιακών τους 
σχέσεων, χωρίς νέα βιβλία, με εξαι-
ρετικά περιορισμένες λειτουργικές 
δαπάνες και με ένα ωρολόγιο πρό-
γραμμα υποταγμένο πλήρως στο 
νέο σύστημα εισαγωγής που ψώ-
νισε το Υπουργείο Παιδείας από τα 
καλάθια προσφορών των χρησιμο-
ποιημένων και αποτυχημένων συ-
στημάτων πρόσβασης.

Το «νέο Λύκειο» είναι μια πα-
ραλλαγή του παλιού Κλασικού–
Πρακτικού με στοιχεία δεσμών και του 
Εθνικού Απολυτηρίου που είχε εξαγ-

γελθεί την περίοδο 2005-6. Ουσιαστικά 
έχουμε μια αναδιάταξη του ωρολο-
γίου προγράμματος, η οποία εξυ-
πηρετεί το νέο σύστημα πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πα-
ράλληλα, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα 
ΤΕΙ όχι μόνο δεν υπόσχονται άμβλυν-
ση των φροντιστηρίων αλλά αντίθετα 
λιπαίνουν το έδαφος για νέες αποικί-
ες φροντιστηρίων στο Α΄ Πανεπιστη-
μιακό έτος.

Όποιος έχει μάτια να δει και την 
τιμιότητα να πιστέψει στα μάτια του, 
μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι το 
«νέο Λύκειο» λιπαίνει το έδαφος για 
ένταση των ταξικών φραγμών, για 
διαφοροποίηση των προγραμμάτων 
σπουδών, για αποσπασματικότητα 
των γνώσεων που οδηγεί στην απο-
μόρφωση.

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μα-
θητές, ο εργαζόμενος λαός οφείλου-
με να αντιμετωπίσουμε ενωτικά και 
αγωνιστικά το νέο αυτό συντριπτι-
κό χτύπημα στη δημόσια εκπαίδευση 
και να το ανατρέψουμε. Οι Αγωνιστι-
κές Παρεμβάσεις – Συσπειρώσεις – 
Κινήσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. θα συμ-
βάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Για να αντιληφθούμε  τις αλλα-
γές που προωθεί το Υπουργείο με το 
«Νέο Λύκειο» πρέπει πρώτα να σκε-
φτούμε πάνω στο παρακάτω ερώτη-
μα: ποιο είναι το μοντέλο του νέου 
ανθρώπου που θέλουν οι κυρίαρχες 
οικονομικές και πολιτικές ελίτ στον 
21ο αιώνα; 

Άραγε θέλουν το νέο άνθρωπο με 
εκείνη τη γενική  μόρφωση ώστε να 
μπορεί να κατανοεί το φυσικό και κοι-

νωνικό περιβάλλον του και την ιστο-
ρική του εξέλιξη; Μ` αυτή την κριτι-
κή σκέψη και παιδεία ώστε να μπορεί 
να δει τη θέση του  μέσα  στον κόσμο, 
να τον κρίνει και να συμβάλλει στην 
αλλαγή του; Μια ελεύθερη σκεπτόμε-
νη προσωπικότητα απαλλαγμένη από 
τον ανορθολογισμό, τον σκοταδισμό, 
τη θρησκοληψία αλλά και τη θεοποίη-
ση του κέρδους, του ατομισμού και του 
καταναλωτισμού;

Τίποτα από αυτά δεν θέλουν σή-
μερα οι αγορές· αντίθετα, το μοντέ-
λο του ανθρώπου που ζητάνε εί-
ναι ένας παραγωγικός, ευέλικτος 
μισθωτός, φθηνά καταρτισμένος, 
αποξενωμένος και ανταγωνιστικός 
προς τους συνανθρώπους του, ανα-
γκαίος για την διαφύλαξη του επι-
χειρηματικού κέρδους και της κυρί-
αρχης ιδεολογίας.
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Αυτός είναι ο στόχος του «Νέου 

Λυκείου» που εξορίζει τη γενική παι-
δεία σαν άχρηστη γνώση  και την αντι-
καθιστά με τις αποσπασματικές «δεξι-
ότητες». Στη θέση της κριτικής σκέψης 
βάζει τη διαχείριση πληροφοριών και 
επιλέγει να καλλιεργήσει εκείνες τις 
ικανότητες και συμπεριφορές που 
χρειάζεται η καπιταλιστική παραγω-
γή.

Ατομική πορεία σήμερα στο Λύ-
κειο, ατομική διαπραγμάτευση αύ-
ριο στη δουλειά

Με τις διαφορετικές επιλογές μα-
θημάτων και ερευνητικών εργασιών 
κάθε μαθητής θα διαμορφώνει στο 
«Νέο Σχολείο» μια ατομική διαδρο-
μή μάθησης. Αυτή θα αποτυπώνεται 
στον ατομικό φάκελο προσόντων του, 
θα συνεχίζεται στα ΑΕΙ και θα δημι-
ουργεί σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των αποφοίτων. Τελικά αυτή 
η πολυδιάσπαση των τίτλων σπουδών 
θα μεταφέρεται  και στα εργασιακά 
δικαιώματα. Ο κάθε εργαζόμενος με 
βάση τα ατομικά του προσόντα είναι 
πολύ φυσικό να προχωρά σε ατομική 
διαπραγμάτευση με την επιχείρηση. 
Έτσι ο κατακερματισμός της γνώσης 
στο «Νέο Λύκειο» και οι ατομικές δια-
δρομές κατάρτισης συμβαδίζουν από-
λυτα με την κατάργηση των συλλογι-
κών συμβάσεων που ζητά επίμονα η 
τρόικα. 

Ταξική αναπαραγωγή ή αλλιώς 
«το παιδί του εργάτη, εργάτης κι 
αυτός»

Το εξεταστικό πλέγμα εντείνεται 
στο «Νέο Λύκειο» με διαρκείς αξι-
ολογήσεις για την εισαγωγή στα 
ΑΕΙ, αφού θα συνυπολογίζεται σε 
κάποιο βαθμό η επίδοση σε κάθε τά-
ξη αλλά και  στις ερευνητικές εργασί-

ες. Το σύστημα εισαγωγής, 
χωρίς συγκεκριμένη εξετα-
στέα ύλη και συγκεκριμέ-
νο βιβλίο, θα εντείνει την 
απόρριψη των «αδύνατων» 
μαθητών. Το «Νέο Λύκειο» 
θα τροφοδοτήσει ακόμα πε-
ρισσότερο τα φροντιστήρια 
με παιδιά από εύπορες οι-
κογένειες, όμως η εργατική 
τάξη, λόγω και της κρίσης, 
θα δει τα παιδιά της να εξω-
θούνται προς την τεχνική 
εκπαίδευση, η οποία ξε-

κάθαρα, όπως δηλώνει το Υπουργείο, 
πρέπει να απορροφήσει το 50-60% των 
μαθητών. Κανείς όμως δε μπορεί να 
κρύψει ότι η τεχνική εκπαίδευση εί-
ναι σήμερα ο «Καιάδας» για τα παι-
διά της εργατικής οικογένειας που 
συνήθως δεν «παίρνουν τα γράμμα-
τα» και απλά παράγει ένα φθηνό μι-
σοειδικευμένο εργατικό δυναμικό με 
ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πε-
ριορισμένα εργασιακά δικαιώματα.

Το «Νέο Λύκειο» θα είναι και φθη-
νότερο

Όπως όλες οι κοινωνικές παροχές 
έτσι και τα σχολεία στην εποχή του 
ΔΝΤ, θα δουν τεράστιες περικοπές στη 
χρηματοδότησή τους, μείωση των εκ-
παιδευτικών, συγχωνεύσεις και τάξεις 
των 30 μαθητών. Η μείωση των κονδυ-
λίων που δίνονται μέσω των Δήμων 
για τα λειτουργικά έξοδα (π.χ. θέρ-
μανση) ή για τη μεταφορά των μαθη-
τών έχει φυσικά σαν στόχο να περά-
σει το κόστος της εκπαίδευσης στους 
γονείς (με λαχεία, εράνους, σπόνσο-
ρες, κ. ά.). 

Να υπερασπιστούμε το μέλλον των 
παιδιών

Το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα, 
γονείς και μαθητές οφείλουμε να διεκ-
δικήσουμε ένα τύπο 12χρονου σχολεί-
ου με ενιαίο πρόγραμμα, δημόσιο και 
δωρεάν για όλα τα παιδιά. Με σύγχρο-
νη υποδομή (εργαστήρια, γυμναστή-
ρια, βιβλιοθήκες κ.ά.)  δωρεάν βιβλία 
και μόνιμους εκπαιδευτικούς. 

Θέλουμε ένα σχολείο χωρίς δια-
χωρισμούς σε επαγγελματική και γε-
νική παιδεία, που θα παρέχει πλήρη 
και πολύπλευρη γνώση στους νέους, 
θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και 
θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα 
ΑΕΙ χωρίς εξεταστικούς φραγμούς. Με 
επιπλέον διδασκαλία και άλλα μέτρα 
ενίσχυσης στα παιδιά με χαμηλότερο 
μορφωτικό κεφάλαιο και δυσκολίες 
στη μάθηση. 

Να εμποδίσουμε τη διαφοροποί-
ηση των σχολείων που επιδιώκει το 
Υπουργείο μέσω της αξιολόγησης και 
των προγραμμάτων της ΕΕ ανά περιο-
χή και στη πράξη ανάλογα με την κοι-
νωνική-οικονομική θέση των γονιών. 

Να σταματήσουμε την εισβολή 
των επιχειρήσεων και των χορηγών 
στα σχολεία.

Να διεκδικήσουμε την κατάργηση 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της πα-
ραπαιδείας και την αύξηση των κρατι-
κών δαπανών για την Παιδεία.
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Τι είναι τελικά ο διευθυντής ενός 
σχολείου; Και τι είναι ο σύλλογος δι-
δασκόντων; Αυτά τα δύο ερωτήματα, 
άρρηκτα συνδεδεμένα, έχουν απαντη-
θεί εδώ και χρόνια, χωρίς τίποτα ου-
σιώδες να έχει αλλάξει ή έστω να συ-
ζητηθεί από τότε που εμείς ήμασταν 
στο ρόλο των μαθητών. Ο διευθυντής 
δεν είναι παρά αυτός που προΐσταται 
της ομάδας εκπαιδευτικών μιας σχο-
λικής μονάδας. Ένας εκπαιδευτικός 
με μειωμένο διδακτικό ωράριο, αλ-
λά επιφορτισμένος με το συντονισμό 
της λειτουργίας του σχολείου. Και οι 
υπόλοιποι εκπαιδευτικοί αυτοί που 
επιφορτίζονται με τη «φθορά» της 
τάξης και κατά συνέπεια αναλαμβά-
νουν μειωμένη γραφειοκρατική δου-
λειά. Διάκριση σχετική, με πρακτικά 
αίτια, αλλά όχι δομική.

Κι ας ξέρουμε ότι στην πραγμα-
τικότητα τα πράγματα δεν υπήρξαν 
πάντοτε ακριβώς έτσι, κι ας έχουμε 
αντιρρήσεις ως προς τις δομές που 
επιτρέπουν κατάχρηση εξουσιών, πο-
τέ τα προβλήματα του εκπαιδευτικού 
συστήματος δεν εντοπίστηκαν κατά 
κύριο λόγο σ’ αυτή τη σχέση. 

Στο «νέο» σχολείο όμως πολλά 
από αυτά που θεωρούνταν δεδομένα 
δεν θα είναι πια. Και μαζί με τη μνη-
μονιακή, λογιστική αντίληψη για φτη-
νή Παιδεία και τις αλλαγές στην ίδια 
τη δομή του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, με την κατάργηση του ενιαίου και 
δημόσιου χαρακτήρα του, έρχονται 
και διαφοροποιήσεις στις σχέσεις με-
ταξύ των καθηγητών και το μοντέλο 
λειτουργίας της σχολικής πραγματι-
κότητας. Ο ρόλος του συλλόγου των 
διδασκόντων αποδυναμώνεται, ο 
αποφασιστικός χαρακτήρας του κα-
ταλύεται οριστικά και απομένει μόνο 
η υποβαθμισμένη «συμβουλευτική» 
χροιά του σε διατυπώσεις προτάσε-
ων που ακόμα και ομόφωνες μπορεί 
να σκαλώσουν στην ξερή άρνηση από 

την αυθεντία του διευθυντή.

Ταυτόχρονα, ο ρόλος του διευθυ-
ντή του σχολείου μεταλλάσσεται σε 
ένα ρόλο διευθυντή εταιρίας. Το και-
νούργιο σχολείο θα «αυτοαξιολογεί-
ται», θα ψάχνει μόνο του για ιδίους 

πόρους, θα αξιολογεί τους υπαλλή-
λους του και θα αποφασίζει για τη 
μισθολογική τους εξέλιξη– τα κλιμά-
κια συνδέονται πια με όρους «παρα-
γωγικότητας». 

Τα καθήκοντά του διαφοροποι-
ούνται πλήρως. Ο νέος διευθυντής 
απαλλάσσεται εξ’ ολοκλήρου από τα 
διδακτικά του καθήκοντα, δεν μπαί-
νει στην τάξη, όπως ο προϊστάμενος 
παραγωγής δεν μπαίνει ποτέ στη 
γραμμή, παρά παίρνει ρόλο προϊστα-
μένου-αξιολογητή των υπολοίπων 
υφισταμένων καθηγητών.

Η σαφής αυτή διάκριση των ρόλων 
στο σχολείο, με την ιεραρχική σχέση 
διευθυντή (ο οποίος δεν είναι πια κα-
θηγητής) και καθηγητών  έχει προ-
φανώς δύο βασικούς στόχους. Πρώ-
τον, να μετατρέψει τον καθηγητή σε 
υπαλληλίσκο εξαρτώμενο από την 
κρίση του προϊσταμένου του, στερη-
μένο ακόμα κι από τις δικαιοδοσίες 
του συλλόγου καθηγητών-  τελευταί-
ου αναχώματος «δημοκρατικότητας» 
στο σχολείο- και δεύτερον, τη δημι-
ουργία του διευθυντή-υπεύθυνου-
μάνατζερ ο οποίος θα αναλάβει τη 
διεκπεραίωση του σχολείου της αγο-
ράς.

Ας αναλογιστούμε κάποιες στιγ-
μές της καθημερινότητας του σχο-
λείου και ας τις προβάλουμε στα νέα 
δεδομένα. Πόση πίεση θα ασκηθεί τώ-
ρα πια στους εκπαιδευτικούς να ψη-
φίσουν, για παράδειγμα, τον ποιοτικό 
διαχωρισμό των σχολείων με «αυτοα-
ξιολογήσεις» και ποια η σημασία της 
κούφιας απόφασης-πρότασης του 
συλλόγου. Ποια η δυνατότητα αντι-
παράθεσης με τον αξιολογητή προ-
ϊστάμενο, όταν ήδη τα σχολεία κα-
θορίζονται υπέρ του δέοντος από τις 
διαθέσεις του διευθυντή τους. Πού εί-
ναι η παιδαγωγική ελευθερία όταν 
μετά τους «μέντορες» για τους νεοδιό-
ριστους διατηρείται και επεκτείνεται 
αυτή η ίδια λογική στην πλήρη σύνθε-
ση του σχολείου.

Αυτές οι δομές εταιρίας, με τους 
διακριτούς ρόλους προϊσταμένων-
υφισταμένων, με την αποστέρηση 
των εργαζομένων από κάθε απόφα-
ση για το αντικείμενο δουλειάς, αλ-
λά προπαντός με την αντιπαιδαγω-
γική προσέγγιση της αποδυνάμωσης 
του ρόλου του δασκάλου δεν έχουν τί-
ποτα από το όραμα κάποιου από εμάς 
για το σχολείο και την κοινωνία.

Αν το σχολείο είναι εταιρία, ποιοι είναι οι πελάτες;
Ο διευθυντής-μάνατζερ και ο καθηγητής-υπάλληλος
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Εξαιρετικά προκλητικό και δείγμα 
αλαζονείας, αυταρχισμού και αντιδη-
μοκρατικής στάσης ήταν το έγγρα-
φο που έστειλε στα σχολεία στις 31 
Μαρτίου ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου Β. Κοντά-
ρας με θέμα «Τήρηση τυπικού λει-
τουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 
Υιοθετώντας ένα απαράδεκτα απει-
λητικό ύφος («διώκονται πειθαρχικά», 
«ελπίζοντας πως δεν θα χρειαστεί να 
επανέλθουμε με διαφορετικό τρό-
πο…», «…να στηρίξουν με κάθε τρό-
πο την πιστή τήρηση…»), προειδοποι-
εί τους συναδέλφους καλώντας τους 
να τηρούν τους νόμους και το «καθη-
κοντολόγιο»!

Τι προκάλεσε το έγγραφο αυτό; Ο 
κος Κοντάρας σκόπιμα, πιστεύουμε, 
δεν αναφέρει, προκειμένου να ερ-
μηνεύει ο ίδιος κατά το δοκούν τι 
είναι αυτό που συνιστά παράβαση 
καθήκοντος ή υπηρεσιακό παρά-
πτωμα στο μέλλον. Επικαλείται αο-
ρίστως «…ενέργειες, συσκέψεις, συζη-
τήσεις και ανταλλαγές εγγράφων σε 
υπηρεσιακό επίπεδο, αλλά και δημοσι-
εύσεις στον Τύπο για υπηρεσιακά θέ-
ματα με διαδικασίες που είναι ασύμβα-
τες με τις αρμοδιότητες που προβλέπει 
το καθηκοντολόγιο…». Μήπως εννοεί 
τις αντιδράσεις των συλλόγων διδα-
σκόντων ενάντια στην αυτοαξιολόγη-
ση το προηγούμενο χρόνο; Ή μήπως 
ενάντια στο παράνομο χαράτσι του 
1,70 € που επέβαλλε στους συναδέλ-
φους για την έκδοση της μισθοδοσίας 
τους χωρίς την έγκρισή τους; Μήπως 
εννοεί τις καταγγελίες εκπαιδευτικών 
ενάντια σε Διευθυντές τους οποίους 
ο ίδιος στήριξε; Μήπως εννοεί τις συ-
σκέψεις εκπαιδευτικών, μαθητών, γο-
νέων και τοπικών κοινωνιών ενάντια 
στις συγχωνεύσεις; Μήπως εννοεί τις 
δημοσιεύσεις συνδικαλιστών και πα-
ρατάξεων που ασκούν κριτική στον 

ίδιο και σε εκπαιδευτικούς παράγο-
ντες για διάφορα εκπαιδευτικά ζητή-
ματα; 

Προφανώς, εν μέσω των σφοδρών 
αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η 
πολιτική του Υπουργείου Παιδείας 
και η εν γένει κυβερνητική πολιτική, 
ο προϊστάμενος στοχοποιεί όλες αυ-
τές τις αντιδράσεις- οι οποίες είναι 
πλέον πολύμορφες και μαχητικές- 
επιχειρεί να τις καταστείλει και να 
τις υποτάξει, καθώς γίνονται ολοένα 
πιο μαζικές και πολύπλευρες.

Επιπλέον, η ποινικοποίηση των 
«συσκέψεων», «συζητήσεων», «δημοσι-
ευμάτων» και άλλων διαδικασιών δεν 
αποτελεί δυστυχώς απλώς γλωσσικό 
ολίσθημα του προϊσταμένου· αποτε-
λεί την σαφέστερη έκφραση αυταρ-
χικοποίησης ενός πολιτικού συστή-
ματος που μισεί τους εργαζόμενους 
και την κοινωνία και τα δίνει όλα 
στις τράπεζες και στο κεφάλαιο. 
Θέλουν να διοικούν χωρίς αντι-
δράσεις από τους εργαζομένους, 
χωρίς ίχνος κριτικής στις ενέργειές 
τους, χωρίς συνδικαλισμό απέναντί 
τους. Στο κάτω-κάτω είναι πια σαφές 
ότι μια διοίκηση- και μια κυβέρνηση- 
που φτάνει στο σημείο να επικαλείται 
την αυστηρή τήρηση της «νομιμότη-
τας», θυμίζοντας μαύρες εποχές, έχει 
χάσει κάθε ίχνος δημοκρατικής νομι-
μοποίησης.

Η λογική αυτή της Διοίκησης πρέ-
πει να μας βρει όλους αντιμέτωπους. 
Ακόμα και η εξαιρετικά δυσκίνητη, 
όπως είναι γνωστό σε όλους, ΟΛΜΕ 
πήρε ήδη θέση για το έγγραφο αυ-
τό του προϊσταμένου και έστω και με 
πλαδαρό τρόπο κατήγγειλε την ενέρ-
γειά του αυτή (βλ. παραπλεύρως). Το 
ΔΣ της ΕΛΜΕ Λέσβου όμως, συνεπές 
στη μέχρι τώρα στάση του, στάση εκ-

προσώπου της Διοίκησης στον κλάδο, 
ποιεί την νήσσαν μέχρι σήμερα… Και 
φυσικά δεν πρόκειται να πάρει θέση 
ποτέ, όπως δεν έκανε για τόσα σημα-
ντικά ζητήματα που προέκυψαν. 

Ωστόσο, οι «προειδοποιήσεις», 
οι απειλές και οι λεονταρισμοί, δεν 
μπορούν πια να κάμψουν τις αντι-
δράσεις της κοινωνίας που δικαιο-
λογημένα εξεγείρεται, τις αντιδρά-
σεις της εκπαιδευτικής κοινότητας 
που υπερασπίζεται το δημόσιο σχο-
λείο των κοινωνικών αναγκών κό-
ντρα στο αγοραίο σχολείο της αμά-
θειας που χτίζουν. 

Ο αυταρχισμός δε θα περάσει!
Κατάργηση του αντεργατικού και αντιπαιδαγωγικού καθηκοντολογίου!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφρά-
ζει την έντονη αντίθεση του 
στο έγγραφο του Δ/ντή Β/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Λέσβου με το οποίο 
κατηγορεί τους συναδέλφους 
για «άγνοια του καθηκοντολο-
γίου, έλλειψη σεβασμού στην 
ιεραρχία και πλημμελή τήρη-
ση των νόμων» απειλώντας 
τους με πειθαρχικές διώξεις.

Το ύφος του εγγράφου του 
Δ/ντή Δ.Ε. δείχνει ότι θεωρεί 
τους καθηγητές ως απλούς 
υπαλλήλους, δέσμιους του κα-
θηκοντολογίου (ο κλάδος μας 
ζητάει την κατάργηση του), 
χωρίς το δικαίωμα να εκφρά-
σουν γνώμη και να διαμαρτυ-
ρηθούν για όσα τους αφορούν 
ως εργαζόμενους.

Θεωρούμε ότι τέτοιες ενέρ-
γειες δε βοηθούν στη διατήρη-
ση του ήρεμου παιδαγωγικού 
κλίματος, που απαιτείται για 
να προχωρήσει η εκπαιδευτική 
διαδικασία.



6 Mάης  2011αγκίδα

Σε μια περίοδο που κυριαρχεί το 
μνημόνιο, οι περικοπές και η υπο-
βάθμιση της δημόσιας και δωρεάν 
παιδείας, το υπουργείο παιδείας, 
ανακοίνωσε και παρουσίασε στις 
25/2/2011 μια πιλοτική μορφή «ψηφι-
ακών βοηθημάτων για τις πανελλα-
δικές εξετάσεις». Σύμφωνα λοιπόν 
με δηλώσεις της Διαμαντοπούλου: 
«Θα χρησιμοποιήσουμε τα καινούρια 
τεχνολογικά εργαλεία, θα χρησιμο-
ποιήσουμε το διαδίκτυο, εξυπηρε-
τώντας ένα πολύ σαφή στόχο: ο κά-
θε μαθητής και η κάθε μαθήτρια να 
μπορούν στον υπολογιστή τους όποια 
ώρα θέλουν, όσες φορές θέλουν, με 
όποιο τρόπο θέλουν να βλέπουν με 
τον πλέον υποδειγματικό τρόπο το 
μάθημα που τους απασχολεί και τους 
ενδιαφέρει».

Βλέποντας όμως το προσφερόμε-
νο υλικό στο διαδίκτυο δημιουργού-
νται μια σειρά από εύλογα ερωτήμα-
τα (δεν είναι βεβαίως και τα μόνα). 
Πολλά από αυτά συνδυάζονται με-
ταξύ τους δημιουργώντας ακόμη πιο 
έντονα ερωτήματα:

1. Έχουν όλοι οι μαθητές πρό-
σβαση στο διαδίκτυο ή η περί-
πτωση των ψηφιακών βοηθημά-
των απευθύνεται μόνο σε κάποιο 
ποσοστό του μαθητικού πληθυ-
σμού; Δεδομένου ότι συγκεκριμέ-
να για τη Μυτιλήνη, ένα αρκετά 
μεγάλο ποσοστό των μαθητών 
στις απομακρυσμένες περιο-
χές του νησιού, γνωρίζουμε κα-
λά ότι δεν έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Επιπλέον, ακόμη και 
σχολεία στις απομακρυσμένες 
περιοχές έχουν αργής ταχύτη-
τας σύνδεση στο διαδίκτυο. Προ-
φανώς κάτι αντίστοιχο θα ισχύει 
και σε άλλες περιοχές της Ελλά-
δας.

2. Ποιοι είναι οι συντελεστές που 
επιλέχθηκαν για να υλοποιή-
σουν την προσπάθεια αυτή και 
με ποιο τρόπο; Υπήρξε κάποια 
συντονισμένη και οργανωμένη 
προσπάθεια; Ενημερώθηκε για 
παράδειγμα η Ένωση Ελλήνων 
Φυσικών (για το μάθημα της Φυ-
σικής); Το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο διαθέτει τομέα που 
ασχολείται με την εξ’ αποστάσε-
ως εκπαίδευση. Καθώς λοιπόν το 
συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσ-
σεται στα πλαίσια της εξ’ απο-
στάσεως ασύγχρονης εκπαίδευ-
σης, υπήρξε κάποια συνεργασία 
ώστε να ακολουθηθούν οι αρχές 
και η μεθοδολογία της εξ’ απο-
στάσεως εκπαίδευσης; Μάλλον 
καμία, καθώς το υλικό αυτό ού-
τε καν πλησιάζει τη συγκεκριμέ-
νη μεθοδολογία.

3. Οι εκπαιδευτικοί που παρουσιά-
ζουν τις ενότητες είναι στο σύνο-
λό τους εκπαιδευτικοί που εργά-
ζονται σε φροντιστήρια. Αποτελεί 
ωστόσο μέγιστη κοροϊδία και 
εμπαιγμό από το υπουργείο για 
τους εκπαιδευτικούς αυτούς το 
γεγονός ότι ενώ τους «εμπιστεύε-
ται» για αυτό το πρόγραμμα δεν 
αναγνωρίζεται σε αυτούς καμία 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία και, 
με βάση τα νέα δεδομένα, ούτε 
καν εκπαιδευτική επάρκεια (για 
το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ). Μι-
λάμε άλλωστε για αδιόριστους 
εκπαιδευτικούς, κατηγορία την 
οποία η ίδια η υπουργός θεωρεί 
ως «ανύπαρκτη».

4. Πόσο κόστισε το εγχείρημα αυ-
τό, τη στιγμή που στην πράξη κα-
ταργείται η Πρόσθετη Διδακτική 
Στήριξη;

5. Η ψηφιοποίηση (βίντεο) του υλι-
κού που παρουσιάζεται θυμίζει 
το παλιό ανέκδοτο «Γιατί οι πό-
ντιοι έχουν δύο πλυντήρια; -Για να 
ακουμπάνε τη σκάφη». Δεν νοεί-
ται, την εποχή που εισάγονται 
στα σχολεία οι πολυδιαφημιζό-
μενοι διαδραστικοί πίνακες, να 
παρουσιάζεται από το υπουργείο 
«ψηφιακό βοήθημα για τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις» το οποίο 
συνίσταται στη βιντεοσκόπη-
ση παράδοσης μαθημάτων σε 
μαυροπίνακα με κιμωλία!!!

6. Μόλις πρόσφατα από το υπουρ-
γείο παιδείας ανακοινώθηκε η 
αλλαγή του λυκείου σε «νέο λύ-
κειο», με αλλαγές στην ύλη, βι-
βλία κ.τ.λ. Μήπως λοιπόν η όλη 
προσπάθεια αυτή είναι εκτός τό-
που και χρόνου;

Η απάντηση δυστυχώς σε όλα 
αυτά τα ερωτήματα είναι μάλλον 
προφανής. Πρόκειται για άλλη 
μια δουλειά «του ποδαριού», στην 
προσπάθεια του υπουργείου να ρί-
ξει στάχτη στα μάτια του κόσμου: 
να δείξει δηλαδή ότι προσφέρει–
παράγει κάτι καινούργιο, τη στιγ-
μή που υποβαθμίζεται με γοργούς 
ρυθμούς η ποιότητα της δημόσι-
ας παιδείας. Τη στιγμή μάλιστα που 
μειώνονται οι δαπάνες για την παι-
δεία, κλείνουν και συγχωνεύονται 
σχολεία, ελαχιστοποιούνται οι δι-
ορισμοί, μειώνονται δραματικά οι 
χρηματοδοτήσεις για είδη πρώτης 
ανάγκης των σχολείων (βλέπε πε-
τρέλαιο θέρμανσης, χαρτί για φωτο-
τυπίες κ.τ.λ.), καταργείται η Π.Δ.Σ. 
και πολλά ακόμη. Με άλλα λόγια, 
«όλα τα ‘χε η Μαριορή»…

Ψηφιακά Βοηθήματα
Όλα τα ‘χε η Μαριορή…
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Όχι στο σχολείο της αγοράς και της αμάθειας 
Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΣ 

 

Σον τελευταίο ενάμιση χρόνο 
η κυβέρνηση του ΠΑΟΚ ενορ-
χήστρωσε και προώθησε το μεγα-
λύτερο ξεθεμελίωμα κάθε εργα-
σιακού και ασφαλιστικού δικαιώ-
ματος που είχε κερδίσει μεταπο-
λεμικά ο κόσμος της εργασίας. Σα 
δημοσιονομικά ελλείμματα που 
για χρόνια δημιουργούνταν χάριν 
της ιδιωτικής κερδοφορίας (χαμη-
λή φορολογία του κεφαλαίου, φο-
ροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, 
άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις 
του τραπεζικού συστήματος, Ολυ-
μπιάδα κ.λπ.) αλλά και από την 
κατασπατάληση της δημόσιας 
περιουσίας για ιδιοτελείς λόγους 
(ρουσφέτια, χορηγίες σε συλλό-
γους και ΜΚΟ, σκάνδαλα Siemens 
και Βατοπεδίου, εξοπλιστικά 
κ.λπ.) παρουσιάστηκαν ως χρέη 
που τώρα βαρύνουν όλους μας 
εξίσου, δηλ. χρέη που πρέπει να 
πληρώσει ο λαός. Οι απειλές περί 
χρεοκοπίας χρησιμοποιήθηκαν 
για να νομιμοποιηθεί η προσφυγή 
στον δανεισμό από το ΔΝΣ και 
την ΕΕ καθώς και η συνακόλουθη 
υπογραφή του μνημονίου, στο 
οποίο περιγράφεται αναλυτικά το 
πώς οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, 
η νεολαία θα πληρώσουν τα επό-
μενα χρόνια την κρίση.  

Ωστόσο σήμερα, το δίλημμα 

«μνημόνιο ή χρεοκοπία», που 
αποτέλεσε την αιχμή της κυβερ-

νητικής ρητορείας όλο αυτό το 
διάστημα, φαντάζει τραγικά ει-
ρωνικό: γιατί και με το μνημόνιο 
η κοινωνία γύρισε πολλά χρό-
νια πίσω και η χρεοκοπία δεν 
αποφεύχθηκε. Δεν είναι τυχαία η 
συζήτηση των τελευταίων ημε-
ρών για την αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους, την οποία 
προωθούν πλέον επιμελώς τα 
αστικά επιτελεία. Η περίφημη 
λοιπόν «αναδιάρθρωση»- σχεδόν 
βέβαιη το επόμενο διάστημα- δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά χρεοκο-
πία με άλλα λόγια· ο λόγος που 
δεν χρησιμοποιείται ο όρος αυτός 
αλλά η πιο τεχνοκρατική και ου-
δέτερη λέξη «αναδιάρθρωση» 
είναι για να αποκρύψουν το 
ναυάγιο της οικονομικής τους 
πολιτικής, η οποία εφαρμόστηκε 
δια πυρός και σιδήρου υποτίθεται 
για να <περιορίσει το χρέος.  

 
το βωμό λοιπόν της διαχείρι-

σης του χρέους θυσιάστηκαν ένα 
χρόνο τώρα μισθοί και δώρα, α-
σφαλιστικά δικαιώματα, συλλο-
γικές συμβάσεις, οι αποζημιώσεις 
των απολύσεων, κοινωνικά επι-
δόματα, δομές και υπηρεσίες. Για 
να μας πουν τώρα πως το χρέος 
δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί! Κι 
όμως είναι αυτή η πολιτική της 
κυβέρνησης του ΠΑΟΚ και της 
τρόικας που όχι μόνο δεν έλυσε 
αλλά οδήγησε σε παροξυσμό το 
δημοσιονομικό πρόβλημα και μας 
έφτασε στο χείλος της χρεοκοπί-
ας, αφού η οικονομία βυθίστηκε 
στην πιο βαθιά ύφεση.  

 
Σην ίδια στιγμή ωστόσο που οι 

εργαζόμενοι βιώνουν συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα, οι τράπε-
ζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις 
κερδίζουν από την κρίση και 
από τα μέτρα της κυβέρνησης· 
είναι συγκλονιστικό αν σκεφτού-
με πως από 110 δις € του δανείου 
της τρόικας (και χωρίς να έχουν 
όλα εκταμιευτεί) τα 108 δις έχουν 

πάει ήδη, έμμεσα ή άμεσα, στο 
τραπεζικό σύστημα (την τριετία 
2008-2011). Σην ίδια περίοδο οι 
ξένοι, κυρίως, ομολογιούχοι, γαλ-
λογερμανικές τράπεζες, πρόλα-
βαν να ξεφορτωθούν τα υποτιμη-
μένα ελληνικά ομόλογα και προ-
ωθούν τώρα την ιδέα της «ανα-
διάρθρωσης»-χρεοκοπίας.  

 
Η «αναδιάρθρωση», η οποία 

θα παρουσιαστεί ως σωτήρια λύ-
ση και με ελκυστικό τρόπο (δες 
παρέμβαση ημίτη), είναι πλέον 
μια κομβική επιλογή των αστι-
κών επιτελείων προκειμένου να 
συνεχιστεί η επίθεση στους ερ-
γαζόμενους και στην κοινωνία 
με νέα μέτρα: ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσίας, νέα φοροει-
σπρακτικά μέτρα για τον περιο-
ρισμό του ελλείμματος, πάγωμα 
των προσλήψεων, νέα μείωση 
μισθών (και όχι μόνο για τους 
υψηλόμισθους, όπως λένε) και 
συντάξεων, περικοπές κοινωνι-
κών δαπανών κ.ο.κ..  

Σο σχολείο της αγοράς και της 
αμάθειας 

 
Η εκπαίδευση βρίσκεται στο 

επίκεντρο της επίθεσης αυτής 
προκειμένου να προσαρμοστεί 
στις νέες συνθήκες που διαμορ-
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φώνονται στην κοινωνία. τόχος 
τους ένα σχολείο φτηνό, που να 
λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομι-
κά κριτήρια και να διαμορφώ-
νει νέους ανθρώπους ημιμαθείς 
και εξειδικευμένους στις ανά-
γκες της αγοράς. Η επίθεση αυ-
τή εκτυλίσσεται με τους εξής 
τρόπους:  
 
 Με τις περικοπές δαπανών 

και την οικονομική ασφυξία 
της δημόσιας εκπαίδευσης 
(δραματική μείωση των κον-
δυλίων του προϋπολογισμού, 
μείωση προσλήψεων, συγχω-
νεύσεις σχολείων, μείωση λει-
τουργικών εξόδων κ.λπ.). 
  

 Με την επίθεση στον εκπαι-
δευτικό, τα εργασιακά και 
ασφαλιστικά του δικαιώματα, 
την οικονομική και παιδαγω-
γική του αξιοπρέπεια. Βασι-
κός μοχλός για αυτό θα είναι 
τόσο το νέο Μισθολόγιο (πε-
ρικοπή των επιδομάτων, σύν-
δεση μισθού με την παραγω-
γικότητα και άρα με την αξιο-
λόγηση, εξατομίκευση του μι-
σθού, ατομική διαπραγμάτευ-
ση), όσο και οι ρυθμίσεις για 
τις εργασιακές σχέσεις των 
εκπαιδευτικών (νέες μορφές 
ελαστικών εργασιακών σχέ-
σεων, υποχρεωτική τριετία 
των νεοδιόριστων για τη θε-
μελίωση δικαιώματος μετάθε-
σης και διετία για τους υπό-
λοιπους, υπονόμευση της ορ-
γανικότητας, διεύρυνση εργα-
σιακού ωραρίου, υποβάθμιση 
του ρόλου του συλλόγου κ.λπ.) 

 
 Με την αξιολόγηση της σχο-

λικής μονάδας, η οποία θα 
λειτουργήσει ως μοχλός κα-
τηγοριοποίησης των σχολεί-
ων, τα οποία θα αντιμετωπί-
ζονται σαν «προβληματικές» 
επιχειρήσεις όπου θα επικρα-
τεί η λογική του κέρδους και 
της ζημίας. 

 
 Με το Νέο Λύκειο της φρο-

ντιστηριοποίησης, της κατα-
κερματισμένης γνώσης και 

της εργαλειακής πληροφορί-
ας, το οποίο δεν θα μπορεί να 
διδάξει στους νέους ανθρώ-
πους μια συνολική εικόνα του 
κόσμου, ώστε να τον κατα-
νοούν και να τον αλλάζουν, 
αλλά μονάχα ό,τι θεωρείται 
χρήσιμο για την αποδοτικό-
τητά τους στην αγορά. 

 
Τπάρχει ελπίδα; 

 
Κάθε μέρα η κυβέρνηση, η «α-

νεξάρτητη» δημοσιογραφία και οι 
απολογητές του συστήματος 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι 
κάθε αντίσταση είναι μάταιη, ότι 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος από  
αυτόν της συναίνεσης στις νεοφι-
λελεύθερες επιταγές της κυβέρ-
νησης-ΕΕ-ΔΝΣ. Δείχνουν ατρόμη-
τοι, υπερόπτες, αλαζονικοί< 
Προσπαθούν να φιμώσουν κάθε 
διαφορετική φωνή, να απαξιώ-
σουν κάθε είδους κριτική. την 
πραγματικότητα, ένα πράγμα 
φοβούνται: την κοινωνική ανα-
ταραχή.  

 
Οι τρεις μεγάλες πανεργατι-

κές απεργίες του τελευταίου χρό-
νου (5/5, 15/12, 23/2), παρόλο που 
δεν απέτρεψαν τα κυβερνητικά 
μέτρα, κατέδειξαν ολοφάνερα την 
αντίθεση της κοινωνίας στην πο-
λιτική της κυβέρνησης. Οι εργα-
ζόμενοι στα ΜΜΜ, στους ΟΣΑ 
και στο ΤΠΠΟΣ, γιατροί και 
εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν ένα 
απεργιακό κίνημα υπεράσπισης 
όχι ιδιαίτερων προνομίων, όπως 
έλεγαν τα κυβερνητικά παπαγα-
λάκια, αλλά ζωτικών κοινωνικών 
αγαθών (μεταφορές, υγεία, παι-
δεία, πολιτισμός κ.λπ.). Σο μαχη-
τικό κίνημα «Δεν πληρώνω» τα-
ρακούνησε το σύστημα, ενώ ακό-
μα και οι αποδοκιμασίες των στε-
λεχών ΠΑΟΚ και ΝΔ το τελευ-
ταίο διάστημα, παρά την εκτονω-
τική τους διάσταση, εκφράζουν 
καθαρά την πλήρη απονομιμο-
ποίηση όσων συνεργούν στη κοι-
νωνική λεηλασία. Αποκορύφωμα 
των κινητοποιήσεων ο ηρωικός, 
πολύμηνος αγώνας των κατοί-
κων της Κερατέας ενάντια στην 

απαξίωση του τόπου τους χάριν 
των συμφερόντων μεγαλοεργο-
λάβων και, κυρίως, το μάθημα 
αγώνα και αξιοπρέπειας που έ-
δωσαν σε όλους μας οι τριακόσι-
οι μετανάστες απεργοί πείνας.  

 
Εστίες λοιπόν αντίστασης και 

αγώνα υπάρχουν πια πολλές. Σο 
ζήτημα είναι αυτές να πληθύ-
νουν περισσότερο, να πολιτικο-
ποιηθούν και να συντονιστούν 
με στόχο την συνολική ανατρο-
πή αυτής της πολιτικής. Ένα 
μεγάλο, πολιτικά συνειδητοποιη-
μένο, μαχητικό και ανατρεπτικό 
ρεύμα φοβούνται τα αστικά επι-
τελεία. Η διαδικασία για να δια-
μορφωθεί αυτό το ρεύμα θα πρέ-
πει να περάσει και μέσα από τα 
σωματεία των εργαζομένων, μέ-
σα από το συνδικαλιστικό κίνημα.  
 
Ποιο συνδικαλιστικό κίνημα; 

 
Για να γίνει αυτό όμως χρειά-

ζεται και μια άλλη κατάσταση 
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Οι 
ηγεσίες της ΓΕΕ και της ΑΔΕΔΤ 
όχι μόνο δεν επαρκούν αλλά και 
δεν θέλουν να οργανώσουν τους 
αγώνες. Όχι μόνο υποτάσσονται 
στη λογική του μονόδρομου, αλλά 
φτάνουν να διαπραγματεύονται 
και τους όρους εξαθλίωσης των 
εργαζομένων. Η ΟΛΜΕ δείχνεται 
και αυτή κατώτερη των περιστά-
σεων. Φρειάζεται η πρωτοβουλία 
να περάσει στη βάση των σωμα-
τείων, στις γενικές συνελεύσεις 
και το πρωτοβάθμιο σωματείο, 
ώστε να αλλάξει ρότα και η ομο-
σπονδία.  

 
Όμως χρειάζεται και αναδιορ-

γάνωση του ίδιου του πρωτοβάθ-
μιου σωματείου. Η ΕΛΜΕ Λέ-
σβου, ειδικότερα, έχει αποδει-
χτεί πολύ κατώτερη των περι-
στάσεων. Με ευθύνη της πλειο-
ψηφίας του Δ (ΔΑΚΕ-ΠΑΚ), 
όλα αυτά τα χρόνια ταλαντεύεται 
από την παθητική αποδοχή όλων 
των μέτρων μέχρι και την ενεργη-
τική στήριξη πτυχών της εκπαι-
δευτικής αναδιάρθρωσης (π.χ. 
«αυτοαξιολόγηση»). Σα στελέχη 
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

Αθαναζιάδοσ Μάγδα, Γσμνάζιο Πλωμαρίοσ 
Αλχαηζίδοσ Μάχη, Γσμνάζιο Άνηιζζας 
Γεωργοκώζηα Σοφία, ΕΠΑΣ Μσηιλήνης 
Γκίκα Έφη, Γσμνάζιο Γέρας 
Δημηηρούλη Ελεσθερία, ΓΕΛ Άνηιζζας 
Κονηογιάννης Γιώργος, ΕΠΑΛ Καλλονής 
Κρεαζίδης Γιώργος, Γσμνάζιο Άνηιζζας 
Κρηηικός Παναγιώηης, ΓΕΛ Πέηρας 
Μαραφής Δημήηρης, Γσμνάζιο Άγρας 
Μπάλλας Ανδρέας, ΓΕΛ Πέηρας 
Νηοσράκης Κώζηας, ΓΕΛ Μανηαμάδοσ 
Σπανός Γιώργος, Γσμνάζιο Πλωμαρίοσ 
Τονοζλή Λίνα, ΓΕΛ Πέηρας 
Τζαγλιώηης Γιώργος, Γσμνάζιο Πλωμαρίοσ 
Τζιρεπλής Τάκης, ΕΠΑΛ Καλλονής 

 

των παρατάξεων αυτών αντιλαμ-
βανόμενα τον συνδικαλισμό ως 
προπύργιο εφόδου για την κατά-
ληψη διοικητικών ή κομματικών 
θέσεων έχουν διαμορφώσει ένα 
κλίμα αδράνειας και ωχαδερφι-
σμού που υπονομεύει και κάθε 
προσπάθεια από τα κάτω.  

 
Σο σκηνικό αυτό πρέπει να 

ανατραπεί. Γι’ αυτό και οι εκλο-
γές της 5ης Μάη είναι μια ευκαιρί-
α. Μια ευκαιρία να πάνε σπίτια 
τους όσοι με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο αντί να υπερασπίζονται τα 
συμφέροντα των συναδέλφων 
δίνουν χέρι βοήθειας στην κυβέρ-
νηση και στην εκπαιδευτική διοί-
κηση, όσοι χτίζουν υπηρεσιακές 
και πολιτικές καριέρες στην πλά-
τη των εκπαιδευτικών!  
 
Ψηφίζουμε υμμετοχή και Α-
γώνα 

 
τις εκλογές της 5ης Μάη 

μαυρίζουμε ΔΑΚΕ και ΠΑΚ, 
στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της 
Αγωνιστικής Παρέμβασης. Θέ-
λουμε σωματείο ενεργό, σκεπτό-
μενο, δραστήριο, μαχητικό· όχι 
σωματείο νεκροταφείο ελεφά-
ντων και μοιράσματος καρεκλών, 
όπως θέλουν οι ΔAKE-ΠAK· όχι 
στα «ήξεις, αφήξεις» και τις τα-
λαντεύσεις ηττοπάθειας της Αυ-
τόνομης Πρωτοβουλίας· όχι στη 
στρεβλή χωριστική τακτική της 
EAK-ΔΕΕ (ΠΑΜΕ), που τελικά, 
όπως απέδειξε κάθε μεγάλος α-
γώνας, ο διαχωρισμός της δεν 
έγινε με τον υποταγμένο συνδι-
καλισμό, αλλά με τους μαχητι-

κούς αγώνες που τον υπερβαί-
νουν.  

 
Απευθυνόμαστε προπαντός 

σε όσους συναδέλφους δεν είναι 
βολεμένοι από τα «ιδιαίτερα» και 
τη συναλλαγή με τις μικροεξου-
σίες, σε όσους δεν έχουν παραι-
τηθεί από το δικαίωμα και τη χα-
ρά να είναι Δάσκαλοι, σε όσους 
ονειρεύονται ακόμα το σχολείο 
της ανθρώπινης χειραφέτησης 
και της κοινωνικής απελευθέρω-
σης: να πάρουμε την ευθύνη μας 
απέναντι στη νέα γενιά και όλοι 
μαζί, χωρίς να εγκαταλείψουμε 
τις ιδιαίτερες πολιτικές μας από-
ψεις, να χτίσουμε ένα Mέτωπο 
για την παιδεία και την εργασία 
αλλά και για τη δημοκρατία, 
ένα μέτωπο δράσης, αντίστα-
σης και διεκδίκησης.  

 
Παλεύουμε για:  
 
 Να ανατραπεί η πολιτική που 

οδηγεί το λαό στη χρεοκοπία!  
 Άμεση έξοδος από το μηχα-

νισμό «στήριξης» της τρόικας 
– Κατάργηση όλων των νό-
μων που υλοποιούν τις επι-
ταγές του μνημονίου.  

 Δεν αναγνωρίζουμε, δεν 
πληρώνουμε το χρέος τους – 

άμεση παύση πληρωμών του 
χρέους.  

 Κοινωνικοποίηση των τραπε-
ζών και των μεγάλων επιχει-
ρήσεων με εργατικό έλεγχο.  

 Αντικαπιταλιστική ρήξη με 
ΟΝΕ και ΕΕ. 

 
Διεκδικούμε:  
 
 Αυξήσεις στους μισθούς. 

1.400 € καθαρά ο κατώτερος 
βασικός μισθός. Να ζούμε με 
αξιοπρέπεια από τη δουλειά 
μας. Αναπλήρωση όλων των 
απωλειών. 

 Κατάργηση όλων των αντια-
σφαλιστικών νόμων της 
20ετίας. Πλήρη σύνταξη στα 
30 χρόνια δουλειάς ή στα 58 
(άνδρες) και 55 (γυναίκες), 
ίση με τον καταληκτικό μι-
σθό. 

 Όχι στις συγχωνεύσεις σχο-
λείων. Νομοθετική κατοχύ-
ρωση του ορίου των 25 μαθη-
τών ανά τμήμα.  

 Κατάργηση τις ελαστικής 
εργασίας στην εκπαίδευση. 
Μόνιμοι διορισμοί για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών. 

 Όχι στην αξιολόγηση-
χειραγώγηση του εκπαιδευτι-
κού. Όχι στην αξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας και 
την κατηγοριοποίηση των 
σχολείων. 

 Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. 
Ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό 
σχολείο, που να συνδυάζει 
την επιστημονική και την 
τεχνολογική γνώση. 
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Κρατικός συνδικαλισμός: για πόσο ακόμα; 
Σέρμα στα σωματεία συναίνεσης, συνδιαχείρισης και μεταβίβασης της κομματικής γραμμής 

 
«Σας γνωρίζουμε ότι το καθαρι-
στήριο-ταπητοκαθαριστήριο “Εν 
λευκώ”, πάρκιν Μυτιλήνης τηλ. 
2251046xxx προσφέρει στους συνα-
δέλφους καθηγητές έκπτωση 20% 
στον καθαρισμό των χαλιών-
μοκετών και δωρεάν φύλαξη». 
Όχι, δεν είναι διαφήμιση καθαρι-
στηρίου σε τοπική εφημερίδα· 
είναι ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Λέ-
σβου με υπογραφή του προέδρου 
της Α. Κουτσαντώνη< Γέλασε 
κανείς; Θα γελάσει περισσότερο 
με την παρακάτω, ανάλογης 
ποιότητας: «Συνάδελφοι, έχει πέ-
σει μια ιδέα από συναδέλφους να 
οργανώσουμε μια εκδρομή με μο-
τοσυκλέτες (π.χ. Πελοπόννησο, 
Τουρκία) το Πάσχα ή το καλοκαίρι. 
Όσοι συνάδελφοι έχουν μοτοσυ-
κλέτα μεγάλου κυβισμού και επι-
θυμούν να ενημερώσουν τον πρόε-
δρο ώστε να οριστεί συνάντηση για 
συζήτηση του θέματος»!  
 
Θα είχαμε μεγαλύτερη διάθεση 
για γέλια αν δεν βρισκόταν η ελ-
ληνική κοινωνία σε μια περίοδο 
τεράστιας λεηλασίας από τις πο-
λιτικές κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΣ. Κα-
λές οι εκπτώσεις και οι εκδρομές 
αλλά οι εκπαιδευτικοί και οι ερ-
γαζόμενοι γενικότερα περιμένουν 
σήμερα άλλα πράγματα από τα 
σωματεία. Σο Δ της ΕΛΜΕ Λέ-
σβου προφανώς όμως ζει σε 
άλλο κόσμο. Είναι περισσότερο 
προφανές από ποτέ ότι το Δ της 
ΕΛΜΕ, οι παρατάξεις που απαρ-
τίζουν το προεδρείο (ΔΑΚΕ-
ΠΑΚ), όχι μόνο δεν μπορούν να 
οργανώσουν αγώνες για την υπε-
ράσπιση των κοινωνικών κατα-
κτήσεων που σήμερα χτυπιούνται 
αλλά ουσιαστικά υιοθετούν, στη-
ρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές, 
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.  
 
Σην 5η Μαίου, ημέρα των εκλογών 
της ΕΛΜΕ και της εκλογοαπολο-
γιστικής συνέλευσης, το Δ της 
ΕΛΜΕ πρέπει σύμφωνα με το 
καταστατικό να ανακοινώσει 

στην συνέλευση τον απολογισμό 
της διετίας. Δεν θα το κάνει όμως· 
και δεν θα το κάνει για πολλούς 
λόγους. Κυρίως όμως επειδή ο 
απολογισμός είναι λευκός! Όλοι 
θυμόμαστε την περίοδο 2009-10, 
οπότε υπήρχε αδυναμία συγκρό-
τησης προεδρείου και το Δ είχε 
πέσει αδράνεια. Όχι όμως και η 
ΕΛΜΕ. Γιατί με μια σειρά γενι-
κών συνελεύσεων από τα κάτω 
υπήρξε μια αγωνιστική συσπεί-
ρωση των συναδέλφων πολύ 
ελπιδοφόρα που παρήγαγε κι-
νητοποιήσεις και δράσεις και-
νοφανείς.  

 
Αυτήν τη δράση φοβούμενη η 
διοίκηση, σε συνεργασία με τις 
δύο αυτές κομματικές παρατά-
ξεις, προώθησε πέρυσι τον Μάιο 
το σχέδιο της συναίνεσης ανάμε-
σα σ’ αυτές («για να μην κάνουν 
κουμάντο στην ΕΛΜΕ οι αριστερι-
στές»): συγκρότησαν προεδρείο οι 
δυο τους- εκεί που μέχρι τότε αρ-
νούνταν τη συνεργασία- και δια-
κήρυξαν ότι παύει η ανευθυνότη-
τα στην ΕΛΜΕ και ότι η ΕΛΜΕ θα 
λειτουργεί πλέον υπεύθυνα και 
θα βρίσκεται στο πλευρό των συ-
ναδέλφων. Και πανηγύριζαν που 
πλήρωσαν το ρεύμα<  
 
Σο αποτέλεσμα το είδαμε όλοι 
εφέτος: ένα Δ ανύπαρκτο, που 
δεν συνεδρίαζε τακτικά, που δεν 
συζητούσε, που δεν έπαιρνε α-
ποφάσεις, που δεν εμφανιζόταν 
στα σχολεία, που δεν στήριζε 

τους συναδέλφους. Από την ΔΑ-
ΚΕ «συνδικαλιστές» που η μόνη 
τους έγνοια ήταν είτε να υλο-
ποιήσουν το πρόγραμμα της αυ-
τοαξιολόγησης στα σχολεία που 
διευθύνουν (εξού και η πρώτη και 
μοναδική ουσιαστική απόφαση 
του Δ, εκείνη υπέρ της αυτοαξι-
ολόγησης, που εξέθεσε πανελλα-
δικά τη Λέσβο) είτε να μεταπηδή-
σουν σε θέση πλησιέστερη στη 
διοίκηση (αιρετός), και από την 
ΠΑΚ στελέχη που παραιτού-
νταν το ένα μετά το άλλο, άλλα 
μόλις αναλάμβαναν μια διοικητι-
κή θέση, άλλα επειδή είχαν μπει 
διακοσμητικά στο ψηφοδέλτιο και 
άλλα μη μπορώντας να υπερα-
σπιστούν αλλά ούτε και να κα-
ταγγείλουν τις πολιτικές του ΠΑ-
ΟΚ. Όλοι αυτοί συγκέντρωσαν 
τις προσπάθειές τους να μας πεί-
σουν ότι οι αγώνες είναι μάταιοι, 
ότι τα μέτρα θα περάσουν, ότι δεν 
γίνεται τίποτα με τις απεργίες, ότι 
να ξεχάσουμε κόμματα και πα-
ρατάξεις και να κοιτάξει ο καθέ-
νας τον εαυτό του κ.λπ. κ.λπ..  
 
Κι όμως η συσπείρωση των εκ-
παιδευτικών που θέλουν να αγω-
νιστούν δεν διασαλεύτηκε ποτέ. 
Απέναντι σε ένα συμβιβασμένο 
και εξουσιολάγνο Δ υπάρχει και 
ένα σημαντικό αγωνιστικό κομ-
μάτι συναδέλφων που επιμένει. 
υνάδελφοι και από τις τρεις πα-
ρατάξεις της εκπαιδευτικής Αρι-
στεράς και κυρίως πάρα πολλοί 
ανεξάρτητοι νέοι συνάδελφοι. Και 
η δυναμική αυτή φάνηκε και στις 
συνελεύσεις- όχι πάντα από τη 
συμμετοχή του κόσμου όσο κυρί-
ως από το επίπεδο της συζήτη-
σης- και στα μπλοκ των απεργια-
κών διαδηλώσεων και στις παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας (συγχω-
νεύσεις, 1,70, ΟΠΑΔ) και στις μι-
κρές μάχες μέσα στους συλλό-
γους διδασκόντων. Αυτός είναι ο 
δικός μας απολογισμός<  
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Κάθε προσπάθεια των καρεκλο-
κένταυρων της ΔΑΚΕ και της 
ΠΑΚ να εξευτελίσουν την έν-
νοια του σωματείου και του συν-
δικαλισμού θα πνιγεί στους δρό-
μους του αγώνα: μέσα στις σχο-
λικές αίθουσες, όπου η μαχόμενη 
εκπαίδευση συγκρούεται με τη 
διάλυση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης και αγωνίζεται για τα μορ-
φωτικά δικαιώματα των μαθη-
τών, στους συλλόγους διδασκό-
ντων, όπου οι εκπαιδευτικοί ψη-
λαφούν τη δύναμη της συλλογι-

κότητας και της πραγματικής 
ενότητας απέναντι στη διοίκηση, 
στις Γενικές υνελεύσεις, στις 
επιτροπές αγώνα, στις διαδηλώ-
σεις και τις απεργίες. Εκεί, στους 
δρόμους του αγώνα, όπου εκπαι-
δεύονται σήμερα οι εργαζόμενοι, 
ώστε να πετάξουν την αρχαία 
σκουριά και να πάρουν την υπό-
θεση στα χέρια τους. 
 
Η Αγωνιστική Παρέμβαση θα 
συμβάλλει με όλες της τις δυνά-
μεις σ’ αυτό. Για σωματεία, πραγ-

ματικούς υπερασπιστές των δι-
καιωμάτων, που θα επιδιώκουν 
τη συμμετοχή στις αποφάσεις και 
στη δράση όλων των συναδέλφων 
κι όχι σωματεία συναίνεσης, α-
πραξίας, κι εκλογικής καταγρα-
φής, που θα στηρίζουν την ύπαρ-
ξή τους στην εκδούλευση, το ρου-
σφέτι, και το πάρε δώσε με τη 
διοίκηση, όπως επιδιώκει ο κρατι-
κός, κομματικός συνδικαλισμός.

 
 
 

Καταγγελία  
για τη στοχοποίηση συναδέλφου από την ακροδεξιά 

Οι Παρεμβάσεις –
υσπειρώσεις – Κινήσεις Δ.Ε. κα-
ταγγέλλουν την προσπάθεια 
στοχοποίησης, συκοφάντησης και 
απαξίωσης της πολιτικής και 
συνδικαλιστικής δράσης του συ-
ναδέλφου συναγωνιστή Αντωνό-
πουλου Παύλου, μέλους των Πα-
ρεμβάσεων για πάνω από 20 χρό-
νια, από τον ακροδεξιό χώρο, ζη-
τώντας την αρωγή της Κυβέρνη-
σης σε αυτή την κίνηση. Άμεσος 
στόχος αυτής της επίθεσης είναι 
οι πολιτικές και συνδικαλιστικές 
δυνάμεις που ανυποχώρητα και 
με απόλυτη συνέπεια έχουν μπει 
μπροστά στο συνεχώς ογκούμενο 
κίνημα των εργαζομένων για την 
ανατροπή της αντεργατικής και 
αντιλαϊκής ολομέτωπης επίθεσης 
που αναπτύσσουν Κυβέρνηση, 
ΕΕ, ΔΝΣ, ΝΔ και ΛΑΟ. 

 
Η καθολική απόρριψη της πο-

λιτικής του μνημόνιου και της 
κυβερνητικής πολιτικής από το 
σύνολο των εργαζομένων καθώς 
και η ραγδαία αποστοίχιση τους 
από τον κρατικό γραφειοκρατικό 
συνδικαλισμό της ΓΕΕ και ΑΔΕ-
ΔΤ οδηγεί τις δυνάμεις εξουσίας 
σε σύγκρουση με κάθε συλλογι-
κότητα πολιτική ή συνδικαλιστι-

κή, που γίνεται εν δυνάμει εκ-
φραστής της λαϊκής οργής και 
αγανάκτησης και βάζει στόχο την 
ανατροπή τους. 

 
Κλιμακώνοντας την επίθεση 

που ξεκίνησαν, ο βουλευτής του 
ΛΑΟ Κυριάκος Βελόπουλος 
κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή 
προς την Τπουργό Παιδείας κατά 
του συναγωνιστή συναδέλφου 
Αντωνόπουλου, κατηγορώντας 
τον για τη μέχρι τώρα συνδικαλι-
στική και πολιτική του δράση. 
Αξιοποιώντας «στοιχεία» που 
μόνος του χάλκεψε και δίνοντας 
αυθαίρετα συκοφαντικές ερμη-
νείες σε ανύπαρκτα στοιχεία, ζη-
τάει από την Τπουργό να πάρει 
συγκεκριμένα μέτρα κατά του 
συναγωνιστή, μέχρι και την 
απόλυση του. 

 
Καταγγέλλουμε την απαρά-

δεκτη ενέργεια του Τπουργείου 
να καλέσει το συνάδελφο να 
δώσει εξηγήσεις αντί να τον 
προστατεύσει από την επικίν-
δυνη στοχοποίηση που του έγι-
νε από τους ακροδεξιούς κύ-
κλους. Αντί να επιστρέψει σαν 
απαράδεκτη την ερώτηση που 
στρέφεται κατά των πολιτικών 

και συνδικαλιστικών ελευθεριών, 
καλεί σε εξηγήσεις τον σύντροφό 
μας. Παραβλέποντας τη μέχρι 
τώρα δράση του που τον έφερε να 
γίνει μέλος του Δ της ΟΛΜΕ, 
του Γ της ΑΔΕΔΤ, εκπρόσωπο 
μας σε επιτροπές Παιδείας δή-
μων, στη Νομαρχιακή επιτροπή 
Παιδείας Αττικής, υποψήφιο σε 
βουλευτικές και δημοτικές εκλο-
γές κατ’ επανάληψη κ.λπ., τον 
αντιμετωπίζει σαν υπόλογο πα-
ραβατικών πράξεων, που και κα-
τά τον συντάκτη της ερώτησης 
«φέρεται» (από τον ίδιο φυσικά 
που δημιούργησε αποδεδειγμένα 
αυτή την εικόνα) να έχει κάνει! 

 
Σο Τπουργείο Παιδείας, η Κυ-

βέρνηση αλλά και οι όψιμοι συ-
νεργάτες τους του ΛΑΟ θα μας 
βρουν απέναντι τους σε κάθε 
προσπάθεια στοχοποίησης και 
συκοφάντησης του συναγωνιστή 
μας Αντωνόπουλου Παύλου και 
οποιουδήποτε άλλου συντρόφου 
μας. Ο αντιδημοκρατικός τους 
κατήφορος θα ανακοπεί. Οι αγώ-
νες των εργαζομένων δεν ανακό-
πτονται. Η ανατροπή της αντερ-
γατικής πολιτικής τους είναι α-
ναπόφευκτη και θα γίνει πολύ 
σύντομα.
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κονάκια 
 
«Πέντε μέρες πάνω, πέντε μέρες 
κάτω<» 
Αυτήν την εξήγηση έδωσε ο υφυ-
πουργός Παιδείας κος Πανάρετος 
απαντώντας σε ερώτηση στη 
βουλή για την πρόωρη λήξη του 
σχολικού έτους, αποκρύπτοντας 
ωστόσο ότι τα τελευταία χρόνια 
ολοένα και «πιο κάτω» πάμε και 
ποτέ «πιο πάνω»! Πρόσθεσε ακό-
μα ο υφυπουργός ότι κύριο μέλη-
μα της απόφασης ήταν η έγκαιρη 
έκδοση των αποτελεσμάτων ώστε 
να αποφευχθεί το <άγχος των 
συμμετεχόντων και των οικογε-
νειών τους! Κι όμως λίγο πριν το 
Πάσχα η υπουργός Παιδείας δια-
κήρυσσε ότι «πρέπει να αλλάξει 
αυτή η λογική να κλείνουν τόσο 
νωρίς να σχολεία, αμέσως μετά το 
Πάσχα». Βέβαια κανέναν δεν θα 
πρέπει να ξαφνιάζει πλέον η υ-
ποκρισία της κυβέρνησης αυτής. 
ε μια χρονιά που η πολιτική 
του μνημονίου άφησε τα σχο-
λειά με εκατοντάδες κενά εκ-
παιδευτικών και χιλιάδες χαμέ-
νες διδακτικές ώρες θα ήταν 
αφελές να περιμένουμε από το 
Τπουργείο να αντιμετωπίσει 
παιδαγωγικά το ζήτημα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Φρήματα θέλουν να γλιτώσουν οι 
άνθρωποι από υπερωρίες και α-
πασχόληση προσωπικού το καλο-
καίρι< Κι ας γίνει το σχολείο εξε-
ταστικό κέντρο!  
 
Τποκρισία 
Υυσικά η υποκρισία του Τπουρ-
γείου αποκαλύπτεται κυρίως 
στην επιστολή που έστειλε η υ-
πουργός σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ πριν 
το Πάσχα για να ζητήσει τρό-
πους αναπλήρωσης των 
<χαμένων διδακτικών ωρών 
που προκλήθηκαν από απεργί-
ες και καταλήψεις, οι οποίες φέ-
τος ήταν περισσότερες, φυσικά 
λόγω των συγχωνεύσεων. Μάλι-
στα, αποδομώντας κάθε λογική, 
επικαλέστηκε για αυτήν της 
την πρόταση λόγους 

<«ισότητας» και «ίσων ευκαι-
ριών» όλων των μαθητών. Ναι, 
ναι, η ίδια υπουργός που λίγες 
μέρες πριν είχε βάλει την υπο-
γραφή της στο κλείσιμο, τη συγ-
χώνευση ή την υποβάθμιση 2.000 
σχολείων! Όχι, να αναπληρώ-
σουμε τις ώρες που χάθηκαν από 
την πρόωρη λήξη του διδακτικού 
έτους δεν μας ζήτησε <ακόμα! 

 
Θέλουμε εκδρομή, θέλουμε εκ-
δρομή! 
Και μια που είπαμε για αναπλή-
ρωση ωρών λόγω καταλήψεων: 
έχει παραγίνει το κακό με τον 
εκβιασμό αυτό της Διοίκησης. 
Όπως γράψαμε και στην προη-
γούμενη «αγκίδα», με βάση εγκυ-
κλίους του υπουργείου, ο προϊ-
στάμενος δεν εγκρίνει εκδρομές 
σε σχολεία που έχουν κάνει κα-
τάληψη ή αποχή αν δεν υποβλη-
θεί πρόγραμμα αναπλήρωσης 
των ωρών που χάθηκαν απ’ αυ-
τές. Απ’ την άλλη βέβαια, εφαρ-
μόζει το μέτρο <επιλεκτικά· δεν 
είναι όλα τα σχολεία ίδια< Η 
περικοπή των μαθητικών περι-
πάτων και εκδρομών, από τις 
ελάχιστες ανάσες της μαθητι-
κής νεολαίας μέσα σε ένα α-
σφυκτικό σχολικό περιβάλλον, 
χρησιμοποιείται πλέον γενικευ-
μένα ως απειλή ενάντια στις 
μαθητικές κινητοποιήσεις· 
δείγμα κι αυτό ότι τα στελέχη της 
εκπαίδευσης, Διευθυντές και προ-
ϊστάμενοι, έχουν πάψει να λει-
τουργούν παιδαγωγικά (αν λει-
τουργούσαν ποτέ έτσι) και λει-
τουργούν πλέον μόνο ως όργανα 
της πολιτικής διοίκησης. Η υπε-
ράσπιση τόσο της μαθητικής εκ-
δρομής από τους εκβιασμούς της 

διοίκησης όσο και των μαθητικών 
κινητοποιήσεων θα πρέπει να 
γίνει υπόθεση και των συλλόγων 
των εκπαιδευτικών και του σωμα-
τείου το οποίο ως σήμερα, επειδή 
προφανώς διευθυντοκρατείται, 
σφυρίζει αδιάφορα στο πρόβλη-
μα. Να σταθούμε δίπλα στη χαρά 
και τον αγώνα του μαθητή και να 
μην συμπράξουμε στον εκβιασμό 
και την χειραγώγησή του.  
 
Δύο ταχυτήτων 
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 
στοιχεία της πολιτικής όλων των 
κυβερνήσεων των τελευταίων 
χρόνων είναι η προσπάθεια να 
απαντήσουν σε πραγματικά προ-
βλήματα της εκπαίδευσης υιοθε-
τώντας τρόπους που είτε απο-
κρύπτουν είτε επιδεινώνουν τα 
προβλήματα αυτά. τη λογική 
αυτή κινείται και η ξαφνική από-
φαση του υπουργείου Παιδείας 
για την καθιέρωση δύο τύπων 
(μέσω δύο τύπων εξετάσεων) α-
πολυτηρίου Λυκείου. Ποιο είναι 
το πραγματικά μεγάλο εκπαιδευ-
τικό πρόβλημα; Ο λειτουργικός 
αναλφαβητισμός μεγάλου τμή-
ματος των τελειοφοίτων και 
των αποφοίτων του Λυκείου, 
όπως αυτός εκφράζεται και μέσα 
από το παράδειγμα των 200.000 
«λευκών» τετραδίων που έχουμε 
κάθε χρόνο στις πανελλαδικές 
εξετάσεις (έρευνα του Φ. Κάτσι-
κα), αλλά και από την είσοδο σε 
πανεπιστημιακές και τεχνολογι-
κές σχολές μαθητές με πολύ χα-
μηλό βαθμό πρόσβασης. Πώς 
λύνεται το πρόβλημα; Αυτά τα 
παιδιά που δεν μπορούν να αντι-
μετωπίσουν το τέρας των εξετά-
σεων ας μην δίνουν! Ας δώσουν 
ενδοσχολικά (υπονοώντας με 
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ευκολότερα θέματα κ.λπ.). Σέλεια 
παραλλαγή της σχολικής απο-
τυχίας, όχι των μαθητών αλλά 
του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Σο αν αυτή η απόφαση δημιουρ-
γεί προβλήματα στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία και αδικίες φυσικά 
αφήνει αδιάφορο το Τπουργείο. 
Σώρα, αν τα απολυτήρια είναι 
όντως ισότιμα- παρά τις σχετικές 
θετικές διαβεβαιώσεις- την απά-
ντηση την εμπιστεύονται στον 
θεό τους: την Αγορά!  
 
Προθάλαμος 
Υυσικά τα δύο απολυτήρια κινού-
νται και στην ίδια λογική του Νέ-
ου Λυκείου που ανακοινώθηκε: 
αντί το Νέο Λύκειο να προσεγγί-
σει τη λογική της γενικής μόρφω-
σης του Γυμνασίου και ενιαιοποι-
ηθεί κατά κάποιο τρόπο με αυτό 
ώστε να έρθει πιο κοντά το αίτη-
μα για ενιαίο 12χρονο σχολείο, το 
Νέο Λύκειο παραμένει προθάλα-
μος του πανεπιστημίου, εντατι-
κοποιημένο προπαρασκευαστι-
κό φροντιστήριο για όσους θέ-
λουν να συνεχίσουν στην τριτο-
βάθμια. Αυτά τα παιδιά που αδυ-
νατούσαν έως σήμερα να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις του 
Γενικού Λυκείου και των πανελ-
λαδικών εξετάσεων θα συνεχί-
σουν να αδυνατούν, αν δεν εξω-
θηθούν κιόλας εκτός Γενικού Λυ-
κείου, στα υποβαθμισμένα Σε-
χνολογικά που προετοιμάζουν να 
φτιάξουν ή στην ιδιωτική εκπαί-
δευση-κατάρτιση. Αντί το Λύκειο 

να υιοθετήσει απολυτήριο ε-
νιαίο, με ενδοσχολικές εξετάσεις 
για όλα τα παιδιά, έχοντας δια-
τηρήσει έναν αυτόνομο μορφω-
τικό ρόλο, γίνεται ακόμα πε-
ρισσότερο προθάλαμος της τρι-
τοβάθμιας και «ξεσκαρτάρει» 
νωρίτερα όσους μαθητές το σύ-
στημα κρίνει ανίκανους< Μήπως 
η βάση του 10 επέστρεψε μασκα-
ρεμένη;  
 
Αριστεία 
Ακόμα περισσότερο στην ίδια 
λογική κινείται και το νομοσχέδιο 
για τα πειραματικά σχολεία: α-
ναβιώνοντας τον όρο Πρότυπα 
χολεία, ο οποίος έχει καταργη-
θεί εδώ και 25 χρόνια, το νομο-
σχέδιο προωθεί τη δημιουργία 
ελιτίστικων σχολείων, καθώς ο 
σημερινός δημοκρατικός τρό-
πος της κλήρωσης θα αντικα-
τασταθεί από εξετάσεις, στις 
οποίες προφανώς δεν θα μπορούν 
να ανταποκριθούν όλα τα παιδιά 
αλλά μόνο όσα μεγαλώνουν σε 
ένα πλούσιο κοινωνικό και μορ-
φωτικό περιβάλλον· είναι με άλ-
λα λόγια μία καθαρά ταξική 
επιλογή. Δεν είναι τυχαία και η 
συνεχής υπόμνηση της έννοιας 
της αριστείας από τα στελέχη του 
υπουργείου Παιδείας· ας θυμη-
θούμε εδώ και την πρόταση του 
προϊσταμένου για τις συγχωνεύ-
σεις: «οι συνθήκες δεν επιτρέπουν 
καμία συγχώνευση αλλά <θα 
μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα 
πρότυπο πειραματικό σχολείο 
στον Δημοτικό Κήπο (Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο)». Πολύ σωστά 
επισημαίνει η ΟΛΜΕ ότι «η κοι-
νωνία μας δεν χρειάζεται ελιτί-
στικα σχολεία “αρίστων” αλλά 
ποιοτική αναβάθμιση του δημόσι-
ου σχολείου συνολικά». ε εμάς 
ωστόσο θα μείνει η απορία προς 
επίλυση από τα στελέχη του υ-
πουργείου: πώς θα αποδώσουν οι 
νέες μέθοδοι, τα προγράμματα 
και τα εκπαιδευτικά υλικά που θα 
δοκιμαστούν στις εργαστηριακές 
«ιδανικές» συνθήκες (που θα δη-
μιουργήσει η κοινωνική σύνθεση 
των μαθητών των «Προτύπων») 
σε ένα απλό επαρχιακό σχολείο;  

 
Ασθενείς και οδοιπόροι 
Ως γνωστόν, οι εκπαιδευτικοί που 
διατίθενται για συμπλήρωση ω-
ραρίου σε άλλο σχολείο, εκτός 
πόλης ή κωμόπολης (2685/1999), 
δικαιούνται οδοιπορικά. Σο ότι η 
εκταμίευση των αποζημιώσεων 
αυτών καθυστερεί υπερβολικά το 
ξέρουμε. Σο ότι ο Καλλικράτης- 
και το μνημόνιο- απειλεί τώρα να 
καταργήσει την έννοια των οδοι-
πορικών είναι πέρα από κάθε 
λογική. Γιατί με την κατάργηση 
των δήμων όπως τους ξέραμε- 
και ειδικά στη Λέσβο με τη δη-
μιουργία ενός δήμου γίγαντα- 
υπάρχει ο κίνδυνος <στάσης 
πληρωμών οδοιπορικών. Είναι 
πραγματικός κίνδυνος. Με την 
τιμή της βενζίνης στα ύψη, με την 
ανυπαρξία σοβαρής υπεραστικής 
συγκοινωνίας, με την πίεση που 
υφίστανται πολλές ειδικότητες 
που δεν συμπληρώνουν εύκολα 
ωράριο, γίνεται αντιληπτό ότι θα 
δημιουργηθεί μια εκρηκτική κα-
τάσταση. Θα πρέπει η ΕΛΜΕ πο-
λύ σοβαρά να δει το ζήτημα και 
από την αρχή της επόμενης χρο-
νιάς, σε συνεργασία με τους εκ-
παιδευτικούς που καλούνται να 
συμπληρώσουν ωράριο εκτός πό-
λης, να διεκδικήσει είτε την άμε-
ση καταβολή των οδοιπορικών 
είτε να παραμείνουν εκπαιδευτι-
κοί με μειωμένο ωράριο. ε καμία 
περίπτωση δεν δεχόμαστε να 
δουλεύουμε και αντί να πληρω-
νόμαστε να βάζουμε κι απ’ την 
τσέπη μας< 
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1,70 
Παρά την ένταξη και των εκπαι-
δευτικών της Λέσβου στην Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών, συνεχίζεται σε 
πολλά σχολεία η παράνομη πα-
ρακράτηση της προμήθειας του 
1,70 €. Σο επίδομα του Πάσχα μά-
λιστα χρησιμοποιήθηκε ως ευκαι-
ρία από τους συνεργούς της πα-
ρανομίας για να καλύψει ο «ανά-
δοχος» τη χασούρα από όσα σχο-
λεία δεν κατέβαλαν την προμή-
θεια, κρατώντας και από αυτό 
χωριστή προμήθεια! Η κοροϊδία 
δεν έχει τέλος· προτείνουμε στους 
συναδέλφους να αναλάβουμε 
εξώδικο προς τη Διεύθυνση ζητώ-
ντας πίσω όλο το ποσό που πα-
ράνομα μας παρακρατήθηκε και 
να δεσμευθούμε πως με το ποσό 
αυτό θα ανοίξουμε ταμείο αλλη-
λεγγύης και απεργιών του κλά-
δου. Θα είναι γύρω στις 10.000 € 
έως σήμερα. Μήπως θα ήθελε ο 
προϊστάμενος να εγκαινιάσει το 
ταμείο μας οικειοθελώς; 
 
Μας περνάνε για βλάκες; 
τις 14 Απριλίου έστειλε εγκύκλιο 
το Τπουργείο Παιδείας στις Διευ-
θύνσεις για να ζητήσει τα κενά 
και τα πλεονάσματα εκπαιδευτι-
κών προκειμένου να προχωρήσει 
η διαδικασία των μεταθέσεων. 
Ναι, ναι, την ημέρα που έκλεισαν 
τα σχολεία για το Πάσχα< Κα-
ταργώντας κάθε έννοια νομιμό-
τητας και διαφάνειας το υπουρ-
γείο επιφορτίζει ουσιαστικά με 
την ευθύνη αυτή τους Διευθυντές 
εκπαίδευσης, παρακάμπτοντας 
διευθυντές σχολείων, ΠΤΔΕ 
κ.λπ.. Γιατί αυτή η σκοπιμότητα; 
Μα, για να μην υπάρχει κανένας 
έλεγχος στη διαδικασία των με-
ταθέσεων αλλά και στους διορι-
σμούς που θα χρειαστεί να γίνουν 
για την επόμενη περίοδο. Με τον 
τρόπο αυτό το υπουργείο θα 
μπορέσει να εντάξει στα κριτή-
ρια για τον προσδιορισμό των 
οργανικών θέσεων την ανάθε-
ση υποχρεωτικών υπερωριών, 
τις διευρυμένες δευτεροτρίτες 
αναθέσεις και όλο το αντιδρα-
στικό πλαίσιο των αλλαγών 

που έχει αποφασίσει. Θα τους 
αφήσουμε; 
 
Σμήμα ελευθερίας 
τα χαρτιά έμεινε και πάλι εφέ-
τος η προοπτική λειτουργίας τά-
ξης υποδοχής για τους ανήλι-
κους αφγανούς μετανάστες της 
Βίλας Αζάντι της Αγιάσου. Με 
πρωτοβουλία της ΜΚΟ «Αίτημα» 
αλλά και την ενεργό στήριξη ό-
σων πολιτών και φορέων εδώ και 
χρόνια εμπλέκονται στην προ-
σπάθεια στήριξης των μετανα-
στών, ξεκίνησε φέτος κάπως 
σπασμωδικά, ξεπερνώντας πολ-
λά γραφειοκρατικά εμπόδια, η 
λειτουργία τμήματος ένταξης 
στην Αγιάσο. Η εκμάθηση της 
γλώσσας αλλά και η ευχάριστη 
και δημιουργική ενασχόληση θα 
ήταν πολύ χρήσιμη στην ομαλή 
προσαρμογή των ανήλικων μετα-
ναστών στην τοπική κοινωνία και 
χρήσιμο εφόδιο σε όποια πορεία 
τους στο εξής. Ωστόσο το πρό-
γραμμα διακόπηκε τελικά με 
την πρόφαση της «χαλαρής συμ-
μετοχής» των μεταναστών σε 
αυτό, της «μη προσέλευσης», της 
«έλλειψης ενδιαφέροντος»<  

Ας είμαστε ειλικρινείς, κύριοι «υ-
πεύθυνοι»: αν δεν θεωρούμε τους 
μετανάστες βάρος, αν μας ενδια-
φέρει η προσαρμογή τους στην 
κοινωνία και δεν θέλουμε να τους 
διώξουμε, δεν αρκεί η επίκληση 
«εμείς φτιάξαμε το τμήμα, αυτοί 
δεν έρχονταν»· δεν αρκεί να λέμε 
«να φτιάξουμε τμήμα, αν υπάρχει 
ανταπόκριση». Για λειτουργήσει 
το τμήμα χρειάζεται αυτό να 
υπάρχει εξαρχής, ως σταθερή, 

μόνιμη δομή, που θα ξεκινά την 
1η του επτέμβρη (κι όχι τον 
Νοέμβρη που οι μετανάστες απα-
σχολούνται στο μάζεμα της ε-
λιάς), που θα απασχολεί μόνιμο 
εκπαιδευτικό απαλλαγμένο από 
άλλα καθήκοντα, που θα χρησι-
μοποιεί χώρο κατάλληλο για μά-
θημα και σε καμία περίπτωση δεν 
θα θέτει όρους και προϋποθέσεις 
που δεν είναι σε θέση οι ανήλικοι 
μετανάστες να ικανοποιήσουν 
(ελάχιστο αριθμό μαθητών, α-
πουσίες κ.λπ.). Σότε μόνο και θα 
είναι ελκυστική η τάξη αυτή και 
θα προσανατολιστούν οι μετανά-
στες ευκολότερα στην παραμονή 
τους στο νησί.  
 
Σι είν’ η πατρίδα μας< 
Μάλιστα< Κάποιος «επίσημος» 
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 
σχολίασε αρνητικά στον κο Κο-
ντάρα την «εμφάνιση», το «βήμα» 
των μαθητών, όπως και την α-
πουσία πολλών μαθητικών τμη-
μάτων και σημαιών από τη δοξο-
λογία< Κι αντί ο προϊστάμενος 
να υπερασπιστεί απέναντι στον 
«πατριώτη» παράγοντα τους μα-
θητές και τους εκπαιδευτικούς, 
βάζοντας τη μαθητική παρέλαση 
στη σωστή της διάσταση, αυτός, 
συμμεριζόμενος την αγωνία του 
«γνωστού παράγοντος», εξέδωσε 
νέο διδακτικό πόνημα προς 
γνώσιν και συμμόρφωσιν των 
συναδέλφων, σε ύφος που θύμι-
ζε εμφυλιοπολεμικό κήρυγμα 
επαρχιώτη παπά! Και μάλιστα 
υιοθετώντας όλα τα κλισέ και τα 
στερεότυπα που ακόμα και η δε-
ξιά εκσυγχρονιστική Ιστορία (και 
η Παιδαγωγική) έχει αποτινάξει. 
Εν-δυο πίσω! Εν-δυο πίσω! 
 
Πασόκοι με πολιτικά 
Αναρωτιόμαστε τους τελευταίους 
μήνες αν μπορεί ο πρωθυπουρ-
γός, που ρήμαξε στην κυριολεξία 
τον ελληνικό λαό, να εμφανιστεί 
σε κάποιο δημόσιο χώρο, σε κά-
ποια εκδήλωση εκτός των στενών 
κομματικών τειχών, και να μην 
εισπράξει έστω κάποιας μορφής 
αποδοκιμασία, κριτική- για να 
μην πούμε κράξιμο; Δύσκολη α-
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Πρωτομαγιά 2011 
Η ταξική πάλη στο προσκήνιο 

 
125 χρόνια έχουν περάσει από την πρω-

τομαγιά του 1886 στο ικάγο. Ήταν η 
πρώτη μεγάλη κινητοποίηση της εργατικής 
τάξης. Σην πρώτη Μάιου του 1886 είχε ξεκι-
νήσει απεργία που ζητούσε από την αμερι-
κάνικη κυβέρνηση το οκτάωρο, κατάργηση 
της παιδικής εργασίας, ίδιες αμοιβές για 
ίδιες δουλείες. την τέταρτη ημέρα των δια-
δηλώσεων ένας προβοκάτορας ρίχνει μια 
βόμβα που σκοτώνει 7 αστυνομικούς και 4 
εργάτες. Η αστυνομία επιτίθεται και συλ-
λαμβάνει 8 διαδηλωτές. Με μια δίκη στημέ-
νη καταδικάζονται τέσσερις στην αγχόνη, 
τρεις ισόβια και ένας αυτοκτονεί. Σο 1890 
καθιερώνεται από την Διεθνή Ένωση Ερ-
γατών η ημέρα της Πρωτομαγιάς σαν 
ημέρα διεθνούς διαδήλωσης της εργατι-
κής τάξης για την διεκδίκηση του 8ωρου.  

 
την Ελλάδα τα πρώτα σωματεία εμφα-

νίζονται γύρω στα 1870-1880. Σην πρωτομα-
γιά του 1894 οι περίπου 1.000 συγκεντρωμέ-
νοι υιοθέτησαν ψήφισμα που ζήταγε την 
καθιέρωση της Κυριακής σαν ημέρα αργίας, 
την καθιέρωση του 8ωρου, την απαγόρευση 
της παιδικής εργασίας, την κατάργηση της 
θανατικής ποινής. Άλλες ιστορικές πρωτο-
μαγιές ήταν τα γεγονότα του 1936 στη Θεσ-
σαλονίκη, για τα οποία ο Ρίτσος έγραψε τον 
Επιτάφιο, η εκτέλεση από τους ναζί των 200 
κομμουνιστών το 1944 στην Καισαριανή.  

 
το ιδρυτικό συνέδριο της, το 1918, η 

ΓΕΕ υιοθέτησε την αρχή της πάλης των 
τάξεων, δηλώνοντας πως οι δυο τάξεις στο 
καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, η ερ-
γατική και η αστική τάξη, είναι ανταγωνι-
στικές μεταξύ τους, η μια βρίσκεται σε πό-
λεμο με την άλλη. ήμερα, 93 χρόνια από 
την ίδρυση της ΓΕΕ, ο κοινωνικός διά-
λογος έχει υποκαταστήσει τους αγώνες 
και έχει απαξιώσει το βασικό όπλο των 
εργαζομένων, τον συνδικαλισμό. 

 
ήμερα, την εποχή του μνημονίου και της 
τρόικας, είναι σημαντικό να βγάλουμε ορι-
σμένα συμπεράσματα. Σα δικαιώματα που 
είχαμε, και σήμερα καταργούνται, κατα-
χτήθηκαν με αγώνες. Πολλές φορές αυ-
τοί, όπως για το οχτάωρο, χρειάστηκαν 
δεκαετίες. Έχουμε υποχρέωση να αγωνι-
στούμε, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για 
τις μελλοντικές γενιές. 

πάντηση. Κι όμως υπάρχει. Σο 
ιδρυτικό συνέδριο της Δημο-
κρατικής Αριστεράς, στο οποίο 
βρήκε καλύτερη αντιμετώπιση 
και από την κοινοβουλευτική του 
ομάδα! Αυτό πάει να πει «Αριστε-
ρά της ευθύνης»< 
 
Σο ΠΑΜΕ και ο <ταξικός ε-
χθρός του 
Πραγματικά θλίψη προκαλεί η 
επίθεση που έχει εξαπολύσει το 
τελευταίο διάστημα το ΠΑΜΕ 
στις Παρεμβάσεις και σε άλλες 
δυνάμεις της συνδικαλιστικής 
Αριστεράς. Ιδιαίτερα η στάση των 
εκπροσώπων του ΠΑΜΕ στην 
τελευταία Γ των προέδρων των 
ΕΛΜΕ (19/3) ήταν επιεικώς απα-
ράδεκτη: ξεχνώντας κυβέρνηση 
και τρόικα, όχι μόνο καταλόγισε 
στις Παρεμβάσεις ότι «υιοθετούν 
την πολιτική της κουκούλας» και 
ότι «αποτελούν την Πέμπτη Φά-
λαγγα μέσα στο κίνημα», αλλά 
υιοθέτησαν πλήρως και τη στο-
χοποίηση που έχει δεχτεί ο συνδι-
καλιστής των Παρεμβάσεων Π. 
Αντωνόπουλος από ακροδεξιούς 
κύκλους, καλώντας τον να απο-
δείξει ότι <«δεν είναι καθοδηγη-
τής κουκουλοφόρων»!   

 
Ο μόνος <«συνεπής» 
Η παραπάνω, πολιτικά και ηθικά 
απαράδεκτη για δύναμη της Αρι-
στεράς, στάση είναι εξηγήσιμη: 
την απαίτηση του κόσμου της 
Αριστεράς, στη σημερινή κρίσιμη 
συγκυρία, για κοινή δράση στο 
κίνημα, το ΠΑΜΕ απαντά με α-
ποστειρωμένες κομματικές λι-

τανείες, γεγονός που το 
φέρνει σε σύγκρουση με 
τμήμα της κοινωνικής 
του βάσης. Για να αντι-
μετωπίσει τη διευρυνό-
μενη δυσαρέσκεια επι-
λέγει τον βρώμικο πό-
λεμο, έτσι ώστε να πε-
ριχαρακώσει τις δυνά-
μεις του απέναντι 
στους «εχθρούς» της 
άλλης Αριστεράς. 
Υυσικά και απειλείται το 
κίνημα από πιθανές 
προβοκάτσιες. Όμως το 
ΠΑΜΕ, αντί να συμβά-
λει στην υπεράσπιση του 
κινήματος από την προ-
βοκάτσια, επιδιώκει 
στην πραγματικότητα 
να περιφρουρήσει μόνο 
τον εαυτό του από το 
ίδιο το κίνημα, στο ο-
ποίο αναγνωρίζει όχι 
την κινητήρια δύναμη 
της ιστορίας, αλλά μια 
απειλή για τον ηγεμονι-
σμό του, ένα δυνητικό 
θερμοκήπιο ανεξέλε-
γκτων, άρα «επικίνδυ-
νων» ριζοσπαστικών 
ρευμάτων και πρακτι-
κών.  
Όσοι πιστεύουν πως, 
όταν υποχωρήσει η λά-
σπη από το τσουνάμι 
των αλλεπάλληλων 
μνημονίων, θα καρπω-
θούν κομματικά οφέλη, 
δεν κατανοούν πως αν 
δεν ανακόψουμε το 
τσουνάμι με συμπαγή 
τείχη, θα επικρατήσει 
η απόλυτη κοινωνική 
ερήμωση, που θα υπο-
νομεύσει την ίδια την 
κοινωνική βάση της 
Αριστεράς και του μα-
ζικού, λαϊκού κινήμα-
τος. Και είναι αυταπάτη 
να πιστεύει κανείς ότι 
θα γλιτώσει από αυτό το 
τσουνάμι αν αποσυρθεί 
στο ύψωμα της μοναχι-
κής κομματικής του 
«πρωτοπορίας» και «συ-
νέπειας».  



Πράγματι, ο εύκολος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα 
εμπόδια που ορθώνονται από την κυβερνητική περιφρό-
νηση και την αυθαιρεσία των αντιδημοκρατικών αρχών 
είναι η μοιρολατρική παραίτηση, στην οποία πολλοί από 
εμάς καταφεύγουμε. 

«-Και τι μπορώ να κάνω; Είτε με αποκαλούν δάσκαλο 
είτε στοργική μητέρα, εγώ πάλι είμαι κακοπληρωμένος, 
αγνοημένος και παραμελημένος. Ας είναι, λοιπόν». την 
πραγματικότητα αυτή είναι η πιο βολική θέση αλλά είναι 
και η θέση αυτού που παραιτείται από τον αγώνα, που 
παραιτείται από την ιστορία. Είναι η θέση εκείνων που 
αποκηρύσσουν τη σύγκρουση, η έλλειψη της οποίας υπο-
νομεύει την αξιοπρέπεια της ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει 
ζωή ή ανθρώπινη ύπαρξη χωρίς αγώνα και σύγκρουση. Η 
σύγκρουση ενυπάρχει στη συνείδησή μας. Αν αρνηθούμε 
τη σύγκρουση παραβλέπουμε τις πιο θεμελιακές όψεις 
της φυσικής και της κοινωνικής μας εμπειρίας. Προσπα-
θώντας να αποφύγουμε τη σύγκρουση, συντηρούμε το 
στάτους κβο. 

Δεν βλέπω, συνεπώς, άλλη εναλλακτική λύση για 
τους εκπαιδευτικούς από την ενότητα μέσα στην ποικι-
λομορφία των ενδιαφερόντων τους για να υπερασπίσουν 
τα δικαιώματά τους. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν 
το δικαίωμα της ελευθερίας στη διδασκαλία, το δικαίωμα 
να λένε τη γνώμη τους. Σο δικαίωμα για καλύτερες συν-
θήκες στην άσκηση του παιδαγωγικού τους έργου, το δι-
καίωμα να παίρνουν πληρωμένες ετήσιες άδειες για επι-
μόρφωση, το δικαίωμα να είναι συγκροτημένοι. Σο δικαί-
ωμα να κρίνουν τις αρχές χωρίς το φόβο αντίποινων (που 
συνεπάγεται το καθήκον να κρίνουμε ειλικρινά). Σο δι-
καίωμα στο καθήκον να είναι σοβαροί και σαφείς και να 
μην ψεύδονται για να επιβιώσουν. 

Πρέπει να αγωνιζόμαστε ώστε αυτά τα δικαιώματα 
όχι μόνο να αναγνωριστούν, αλλά και να γίνουν σεβαστά 
και να εφαρμοστούν. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί 
να αγωνιστούμε στο πλευρό των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων κι άλλες φορές εναντίον τους, αν η ηγεσία τους 
είναι σεχταριστική, είτε είναι αριστερή είτε δεξιά *<+ 

Οι προοδευτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να πείσουν τον 
εαυτό τους ότι δεν είναι μόνο δάσκαλοι– κάτι τέτοιο δεν 
ευσταθεί– δεν είναι μόνο ειδικοί της διδασκαλίας. Είμαστε 
πολιτικοί αγωνιστές, επειδή είμαστε δάσκαλοι. Η δουλειά 
μας δεν τελειώνει στη διδασκαλία των μαθηματικών, της 
γεωγραφίας, του συντακτικού, της ιστορίας. Η δουλειά 
μας είναι να διδάξουμε αυτά τα πράγματα με σοβαρότη-
τα και επιδεξιότητα, αλλά και να συμμετέχουμε, να αφιε-
ρωθούμε στον αγώνα για να νικηθεί η κοινωνική αδικία». 

 
Paulo Freire (1921-1997),  

το Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν,  
Επίκεντρο, Αθήνα, 2006 

  
Στη ρωγμή του χρόνου 

Εδώ, στη ρωγμή του χρόνου, 
κρύβομαι, για να γλιτώσω 

απ' του Ηρώδη το μαχαίρι. 
Μισολιωμένος στη Χιροσίμα σου. 

Κάτι προγόνων ξύδι και χολή 
σ' αυτήν την άδεια πόλη. 

 
Εδώ, στη ρωγμή του χρόνου, 

θάβομαι, για να μεστώσω 
μες του Διογένη το πιθάρι 

Στον όγδοο μήνα της είναι η ελπίδα μου! 
Σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά 

καθώς εσύ κουρνιάζεις. 
 

Εδώ, στη γιορτή του πόνου, 
ντύνομαι, να μην κρυώνω· 

του Ουλιάνωφ το μειδίαμα< 
Σαντάλια του Χριστού φορώ στα πόδια μου. 

Πραίτορες, βράχοι πάνω μου σωρό 
μα 'γω θα αναστηθώ! 

 
Μανόλης Ρασούλης (1945-2011) 
Νίκος Παπάζογλου (1948-2011) 

 
 
Το Μεγάλο μας Τσίρκο (απόσπασμα) 
Το ριζικό μου ακόμα τι μου γράφει 
το μελετάνε τρεις μηχανορράφοι. 
Θα μας το πουν γραφιάδες και παπάδες 
με τούμπανα, παράτες και γιορτάδες. 
Το σύνταγμα βαστούν χωροφυλάκοι 
και στο παλάτι μέσα οι παλατιανοί 
προσμένουν κάτι νέο να φανεί. 
Στολίστηκαν οι ξένοι τραπεζίτες, 
ξυρίστηκαν οι Έλληνες μεσίτες. 
Εφτά ο τόκος πέντε το φτιασίδι, 
σαράντα με το λάδι και το ξύδι 
κι αυτός που πίστευε και καρτερούσε, 
βουβός φαρμακωμένος στέκει και θωρεί 
τη λευτεριά που βγαίνει στο σφυρί. 
Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι, 
μην έχεις πια την πείνα για καμάρι. 
Οι αγώνες που ‘χεις κάνει δεν φελάνε 
το αίμα το χυμένο αν δεν ξοφλάνε. 
Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι, 
η πείνα το καμάρι είναι του κιοτή, 
του σκλάβου που του μέλλει να θαφτεί. 
 
Ιάκωβος Καμπανέλλης (1922-2011) 


