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ΝΑ ΝΙΚΗΕΙ Ο ΛΑΟ  
ΚΙ ΟΦΙ ΟΙ ΚΤΒΕΡΝΗΕΙ  

ΣΨΝ ΔΑΝΕΙΑΚΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΚΑΙ ΣΗ ΕΕ! 
  

Ιδού ξαναστήνεται το πιο παλιό πολιτικό σκη-
νικό της αγαστής συνεργασίας όλων των αστικών 
δυνάμεων. Επελαύνει πάνω στα συντρίμμια των 
λαϊκών δικαιωμάτων με το μανδύα της νέας, υπεύ-
θυνης, πατριωτικής λύσης για τη «σωτηρία της χώ-
ρας»! Σο ΠΑΟΚ ηγούμενο του κοινωνικού κανι-
βαλισμού των δανειακών συμβάσεων και των μνη-
μονίων θαψίματος των δικαιωμάτων, συναντήθηκε 
με την αντιμνημονιακή στα λόγια ΝΔ, που προσφέ-
ρει δεκανίκι την ώρα των τριγμών. Η τελετουργία 
είχε παζάρια: Όχι για τη δανειακή σύμβαση, την ΕΕ 
και το ευρώ, μα για καρέκλες. Από κοντά και το 
ακροδεξιό ΛΑΟ κατάπιε τη γλώσσα του για το 
«σάπιο σύστημα των διεφθαρμένων πολιτικών». 

Το αστικό μπλοκ εξουσίας ενώνεται για να γο-
νατίσει το μαχόμενο λαό, αυτόν που πλημμύρισε 
τους δρόμους όλων των πόλεων στην τελευταία α-
περγία, αυτόν που ύψωσε το ανάστημά του στις 28 
Οκτώβρη. Καμιά ελπίδα δεν μπορεί να αποθέσει ο 
λαός σε τέτοιες κυβερνητικές λυκοσυμμαχίες! 
Πρόκειται για κυβέρνηση αστικής ενότητας, εκ-
πρόσωπο και υπηρέτη όλων των αφεντάδων: τρα-
πεζιτών, κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ, τρόικας. Διακηρυγ-
μένος στόχος της είναι η ψήφιση της δανειακής σύμ-
βασης και των νέων μέτρων, η προώθηση των ατε-
λείωτων δόσεων της αντεργατικής επίθεσης.  

Είναι μια κυβέρνηση «πολεμικής ετοιμότητας» 
της αστικής τάξης για την εκστρατεία ενάντια στα 
δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Κραδαίνει το 

«μονόδρομο» των μνημονίων, της ΕΕ, του καπιτα-
λιστικού δρόμου ανάπτυξης, για να ενσωματώσει 
τη λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή. Για να κοντύνει τη 
διάθεση του λαού να αντιπαλέψει «όλες τις δυστυ-
χίες που το σύστημα εξουσίας τους μάς πουλάει σαν 
μοιραία περιστατικά». 

Η επιλογή της στιγμής αυτής για να δείξει το 



2 Νοέμβρης  2011αγκίδα

αστικό μπλοκ εξουσίας τη δύναμη πυρός του, παρά 
το ότι θα συνεχίσει τους αλληλοσπαραγμούς και 
τους ανταγωνισμούς του πίσω από το παραβάν, 
υπογραμμίζει δύο δεδομένα. Σα νέα μέτρα που θα 
έρθουν ως απόρροια του κουρέματος και της νέας 
δανειακής σύμβασης, το νέο γονάτισμα του λαού 
και της νεολαίας, στην εργασία, την ανεργία, τη 
σύνταξη, τη ζωή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία 
και κυριαρχία του, δεν μπορούν να διασφαλίσουν 
τα αστικά συμφέροντα, όσο θα ακουμπούν πάνω 
στην κινούμενη άμμο της οργής και της εξέγερσης.  

Γι’ αυτούς ο αστάθμητος παράγοντας που σκορ-
πά φόβο δεν είναι παρά η επιμονή ενός λαού να 
αντιστέκεται και να πλημμυρίζει τους δρόμους, το 
πείσμα των παιδιών του που έστρεψαν το βλέμμα 
τους αριστερά στις παρελάσεις, παραδίνοντας το 
επίσημο πολιτικό σκηνικό στη χλεύη της ιστορίας. 
Αυτό τον κόσμο θέλουν να αποκοιμίσουν πάλι 
στην αγκαλιά του καναπέ με τα ΜΜΕ με την κολο-
βή κάλπη να καθοσιώνεται σαν απαύγασμα της 
δημοκρατίας και της λαϊκής συμμετοχής.  

Ο κυρίαρχος λαός είναι μόνο ο λαός στους δρό-
μους του αγώνα και της ανατροπής. Που παλεύει, 
αμφισβητεί και τους απειλεί με την εξεγερτική του 
ανάσα! Να μην αφήσουμε κανέναν πολιτικό χρόνο 
στους βιαστές της κοινωνίας! Τώρα είναι η εποχή 
του λαού και των εργαζόμενων, να αγωνιστούν για 
την επιβολή των δικών τους αναγκών και δικαιω-
μάτων, ενάντια στη χούντα κυβέρνησης – ΕΕ – 
ΔΝΤ. Το αντιστασιακό ΟΧΙ είναι πίσω μας, αλλά 
σιμά μας και μπροστά μας της γενιάς μας τα Πο-
λυτεχνεία!  

Η «σωτηρία του λαού» περνάει μέσα από το ά-
νοιγμα δρόμου ζωής για την κοινωνική πλειοψηφία, 
αυτούς που παράγουν πλούτο κι αξίες, τους εργα-

ζόμενους, του ανέργους, τους νέους, τους αγρότες, 
τους μετανάστες κι όχι τους τοκογλύφους, τις τρά-
πεζες, το κεφάλαιο και το πολιτικό τους προσωπι-
κό. Η αξιοπρέπεια και η λαϊκή κυριαρχία ξαναγεν-
νιούνται στην ανυπακοή απέναντι στην υποταγή, 
στο σύγχρονο δοσιλογισμό και τους παλιούς και 
νέες ηγεμόνες της ΕΕ και του ιμπεριαλισμού.  

Η δημοκρατία αναπνέει στους δρόμους, στην 
απεργία, στις καταλήψεις, στις Γενικές συνελεύσεις, 
στην λαϊκή ενεργοποίηση μέσα από παλιές και νέες 
συλλογικές μορφές, στην επιβολή της λαϊκής θέλη-
σης απέναντι στην καταστολή των ΜΑΣ, των Μ-
ΜΕ, των γραφειοκρατιών συναίνεσης και υποτα-
γής, των αστικών επιτελείων. 

Η σύγκρουση που άρχισε θα κρατήσει για και-
ρό! Αν συνενωθούμε κι εμείς απέναντί τους, οι κυ-
βερνητικές τους καρικατούρες θα σαρώνονται, μαζί 
με δανειακές συμβάσεις και μνημόνια. Να συναντη-
θούν ξανά τα ρυάκια της λαϊκής οργής στους δρό-
μους της γενικής, πολιτικής απεργίας διαρκείας.  

Η Αριστερά, στην εκπαίδευση και γενικότερα, 
έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για όσα μεγαλειώδη 
έγιναν, αλλά και για όσα χάθηκαν. Κρίνεται από 
την προσπάθειά της να φέρνει την αυγή στα εργα-
τικά συμφέροντα, να γίνεται νους, καρδιά και νεύ-
ρο του αγώνα αυτών που τα χέρια και η σκέψη 
τους παράγουν τον πλούτο της ζωής, τις αξίες, την 
ελευθερία, την αξιοπρέπεια. Κρίνεται από την ικα-
νότητά της να οικοδομήσει ένα κοινωνικό και πολι-
τικό ρεύμα ανατροπής της κυβέρνησης, της πολιτι-
κής της και κάθε επίδοξου διαχειριστή της αντιλαϊ-
κής επίθεσης, ένα ρεύμα λαϊκής νίκης. Ο ρόλος που 
της αναλογεί δεν έχει σχέση ούτε με την ΕΕ, ούτε με 
τη διαχείριση. Δεν της πρέπουν τα κομματικά ιερα-
τεία, οι ψήφοι δυσαρέσκειας ή ανοχής. Ούτε η συμ-
μετοχή σε αστικά παιχνίδια και γραφειοκρατίες. 

Στις ημέρες του Πολυτεχνείου, της εργασιακής 
εφεδρείας, του πιο αντιλαϊκού προϋπολογισμού, 
δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να αποδεχθούμε τη 
στάση του αποβλακωμένου, τηλεοπτικού εθισμού 
και φόβου. Θα είμαστε ξανά στο δρόμο! Για να 
πούμε ένα ηχηρό ΟΦΙ στις κυβερνήσεις των μνημο-
νίων, της δανειακής σύμβασης, του ευρώ και της 
ΕΕ, του κεφαλαίου, της «νέας κατοχής». Για να 
βροντοφωνάξουμε: ΔΕΝ ΦΡΩΣΑΜΕ, ΔΕΝ ΠΟΤ-
ΛΑΜΕ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΤΜΕ, ΑΝΑΣΡΕΠΟΤΜΕ.  

 
Για να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο της υπερά-

σπισης των αναγκών, των δικαιωμάτων, της ζωής, 
της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας μας, έξω από 
την ΕΕ και τα σχέδια του ΔΝΣ. Για να ανοίξουμε 
ένα άλλο δρόμο κόντρα στην καπιταλιστική εξα-
θλίωση, έτσι ώστε το μέλλον να είναι διαφορετικό 
από μια ρακένδυτη, φωτοτυπία του παρόντος. 
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Καμιά χούντα δεν ανίκητη!  
Και οι χούντες πέφτουν με εξεγέρσεις! 

 
στον Κώστα Τζιαντζή, 

 αγωνιστή με καταλυτική συμβολή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου  
που έφυγε από τη ζωή την 1η Νοέμβρη,  

αφού πάλεψε αδιάκοπα για την κοινωνική απελευθέρωση 
 
Γεμάτη νόημα, επίκαιρη και σημαδιακή η φετινή 

επέτειος του Νοέμβρη. Σο Πολυτεχνείο ζει στην 
καρδιά και την σκέψη όλων όσων βλέπουν στη συ-
γκυβέρνηση υπό τον τραπεζίτη Παπαδήμο μια χού-
ντα· νέου τύπου, διαφορετική από αυτή των τανκς, 
αλλά χούντα. Σο Πολυτεχνείο ζει και σαν εφιάλτης 
όλων των υποτακτικών της εξουσίας και της Σρόι-
κας, όλων αυτών που κρώζουν ζητώντας το «τέλος 
της Μεταπολίτευσης». Εννοώντας το τέλος κάθε 
κοινωνικού και πολιτικού δικαιώματος, κάθε ελευ-
θερίας και κάθε προσδοκίας για ζωή· μια ζωή που 
σήμερα τη θέλουν να καθορίζεται από την ισοτιμία 
του ευρώ.  

Σο Πολυτεχνείο είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν έγινε 
γιορτή. Δε χάθηκε στις νυσταλέες καθεστωτικές 
γιορτές ούτε έσβησε στο σκοτάδι της λήθης. Παρά 
τις διαβεβαιώσεις για τη γενιά του Πολυτεχνείου 
που έγινε εξουσία ή την ένταξη του Νοέμβρη στο 
αστυνομικό δελτίο με τα μπάχαλα. Κάθε γενιά, εδώ 
και 38 χρόνια, αναζητά το νήμα που συνδέει το σή-
μερα με το νικηφόρο εξεγερτικό πνεύμα του Πολυ-
τεχνείου.  

Ο Νοέμβρης πάντα θυμίζει πως είναι ο λαός 
που γράφει την ιστορία, που έριξε τη Φούντα. Για-
τί το Πολυτεχνείο στάθηκε η αρχή του τέλους της. Ο 
μαχόμενος λαός, όπως και σε σελίδα της ελληνικής 
που δεν ντρέπεσαι να θυμάσαι, είναι που μπορεί να 
διώξει και την καταχνιά που σκεπάζει σήμερα τη 
χώρα και τις ψυχές των ανθρώπων. 

Έτσι γράφτηκε η ιστορία, με ανυπακοή, με ε-
ξέγερση. Με τη δημοκρατία των συνελεύσεων όπου 
χτίστηκε η συλλογική δύναμη που έδωσε έμπνευση, 
που έκανε το ΕΜΠ κέντρο αγώνα του λαού της 
Αθήνας και οργάνωσε την κάθε στιγμή της εξέγερ-
σης από το ραδιόφωνο ως το ιατρείο. Όχι με δήθεν 
διάλογο και συναίνεση θύματος και θύτη. Κι αυτή η 
Φούντα, η σημερινή, που αντί για στρατό έχει ευρώ, 
θα φύγει μόνο με τον παρατεταμένο αγώνα της κοι-
νωνικής πλειοψηφίας, χωρίς στιγμή ανοχής. 

Ήταν νικηφόρος ο Νοέμβρης και γιατί δεν πε-
ριορίστηκε στα μικρά, άμεσα προβλήματα. Δεν 
προσπάθησε να σώσει «έστω και κάτι», αλλά ζή-
τησε «Χωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Υώναξε «Κάτω 
η Φούντα» και «έξω οι Αμερικάνοι». Δε στάθηκε σε 
αιτήματα για τα οποία υπήρχε η αυταπάτη ότι θα 
είναι ανεκτά από τη δικτατορία, όπως τα καθαρά 
εκπαιδευτικά. Ήταν η ζωή που στέναζε κάτω από 
την αρβύλα των συνταγματαρχών, γι’ αυτό και ο 
Νοέμβρης ζήτησε τη ζωή πίσω, ολόκληρη. τη 

σημερινή δικτατορία των τραπεζιτών και των αγο-
ρών, θα πάρουμε τη ζωή, πίσω αν αρνηθούμε τον 
εκβιασμό ή ευρώ ή χρεοκοπία. Για να μην έχουμε 
και ευρώ και χρεοκοπία... 

Έχει και ένα σημαντικό μήνυμα για την Αριστε-
ρά ο Νοέμβρης. Η Αριστερά γεννήθηκε για να εξη-
γήσει τον κόσμο από την σκοπιά της εργαζόμενης 
πλειοψηφίας και χάραξε τη μοίρα αυτού του κό-
σμου όταν δοκίμασε να τον αλλάξει.  

την εξέγερση του Πολυτεχνείου άφησε τη 
σφραγίδα της γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Η κοινή 
δράση που θα στηρίξει ανάλογους στόχους σήμερα 
είναι που θα την κάνει σημείο αναφοράς και ελπίδα 
για την κοινωνία.  

το δρόμο που χάραξε ο Νοέμβρη λοιπόν, στο 
δρόμο για τις εξεγέρσεις του μέλλοντός μας, με α-
ποφασιστική και μαχητική αναμέτρηση με στόχο 
την ανατροπή της χούντας της κυβέρνησης, της ΕΕ 
και του ΔΝΣ. Για να απελευθερωθούν όλες οι δημι-
ουργικές δυνάμεις της κοινωνίας που φυλακίζονται 
στο όνομα του χρέους. Εξάλλου χωρίς εμάς, τους 
εργαζόμενους, στην εκπαίδευση και παντού, αυτοί 
δεν είναι τίποτα. Φωρίς αυτούς όμως είμαστε τα 
πάντα... 
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Σο 246 π.Φ. ο ηγεμόνας της Αιγύπτου 
Πτολεμαίος ο Γ΄ εγκαταλείπει στο νυφικό 
κρεβάτι τη σύζυγό του Βερενίκη για να 
εκστρατεύσει στη υρία. Η νεαρή νύφη 
υπόσχεται στην Αφροδίτη τα πανέμορφα 
μαλλιά της εφόσον ο άντρας της γυρίσει 
σώος στην πατρίδα. Σρία χρόνια αργότε-
ρα, η κόμη της Βερενίκης θυσιάζεται στο 
βωμό της θεάς, μετά την επιστροφή του 
θριαμβευτή Πτολεμαίου. Η θεά όμως δεν 
έμεινε ικανοποιημένη… Η κόμη της εξαφα-
νίστηκε από το βωμό ως δια μαγείας και 
πήγε για άλλες πολιτείες, ουράνιες… Σο 
κούρεμα πήγε χαμένο…  

 

Η κόμη της Βερενίκης 
Πέντε ψέματα και μία αλήθεια 

για το κούρεμα της 27ης Οκτωβρίου 
 

 
Η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια του συστή-

ματος εμφανίζουν τις αποφάσεις της Ε.Ε. της 26ης-
27ης Οκτωβρίου για το «κούρεμα» ως «εθνική επιτυ-
χία», που δίνει ανάσα στον ελληνικό λαό, που τον 
απαλλάσσει από ένα μέρος του χρέους και δημι-
ουργεί προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση· το 
2021, βέβαια, και υπό τον όρο να υλοποιηθούν στο 

ακέραιο και με 
ενισχυμένη επι-
τήρηση οι α-

ντεργατικές 
αλλαγές του 
μνημονίου, του 
μεσοπρόθεσμου 
και του πολυ-

νομοσχεδίου. 
Ισχύει λοιπόν 
κάτι από αυτά 
ή αποτελούν 
άλλη μια πολι-
τική απατεωνιά 
του μαιτρ του 
είδους ΓΑΠ και 
των αστικών 
επιτελείων;  

 
1ο ψέμα: Σο ελληνικό χρέος μειώνεται και καθί-
σταται βιώσιμο 

Η συμφωνία στην Ε.Ε. για το ελληνικό χρέος θα 
προβλημάτιζε τα περισσότερα παιδάκια του δημο-
τικού που χρησιμοποιούν διάφορα πρακτικά πα-
ραδείγματα για να εξασκηθούν στις προσθαφαιρέ-
σεις: πώς είναι δυνατόν να μειωθεί το χρέος όταν 
αφαιρούμε 100 δις ευρώ από το σύνολο του χρέους 
(ποσό υπερβολικό και, αν μη τι άλλο, μη στοιχειο-
θετημένο, αλλά εν πάσει περιπτώσει ας το πιστέ-
ψουμε) και έπειτα προσθέτουμε σε αυτό τα 130 
δεδομένα δις ευρώ του νέου δανείου που προβλέ-
πει η σύμβαση αυτή; Σο αποτέλεσμα αυτό παράγει 
…«μείωση» (!!!) του χρέους ή αύξηση κατά τριάντα 
τουλάχιστον δις ευρώ;  

Περαιτέρω, πόσο κρετίνοι μπορεί να είναι για 
να μιλάνε για τον εθνικό στόχο να κατεβάσουν το 
ποσοστό του χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2021 τη 
στιγμή που 114%  ήταν το χρέος το 2009 όταν ανέ-
λαβαν, πριν το μνημόνιο και τα σαρωτικά μέτρα;;;  

 
2ο ψέμα: Σο χρέος θα μειωθεί κατά 50% 

Σο ελληνικό χρέος σήμερα αγγίζει τα 360 δις ευ-
ρώ. Ένα κούρεμα λοιπόν της τάξης του 50% θα το 
μείωνε κατά 180 δις ευρώ. Η αλήθεια όμως είναι ότι 
το κούρεμα δεν αφορά το σύνολο του χρέους και 
το ποσοστό αυτό (το 50%) λέγεται χάριν εντυπωσι-

ασμού. 
Από το κού-
ρεμα εξαιρούνται τα ομόλογα που 
έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Σρά-
πεζα (60 δις), τα δάνεια που έχουν δοθεί από τα 
κράτη της Ευρωζώνης και το ΔΝΣ (73 δις), τα ομό-
λογα που λήγουν μετά το 2020 (40-45 δις), τα έντο-
κα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου (15 δις) και 
τα δάνεια που έχει συνάψει το ελληνικό δημόσιο 
(20 δις). 

Αυτό που μένει λοιπόν είναι ένα κούρεμα στα 
υπόλοιπα 150 δις του χρέους. Από αυτά, ξένοι χρη-
ματοπιστωτικοί οργανισμοί κατέχουν τα 50 δις, ενώ 
100 δις περίπου κατέχουν τράπεζες, ασφαλιστικά 
ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. 
Άρα, οι διεθνείς τοκογλύφοι θα χάσουν μόνο 25 
δις ευρώ, ψίχουλα δηλαδή μπροστά στα 450 δις 
τοκοχρεολυσίων που εισέπραξαν τα τελευταία 
χρόνια έναντι των δανείων που μας έδωσαν.  

 
3ο ψέμα: Σο κούρεμα υποχρεώνει τις τράπεζες να 
συμβάλλουν στα βάρη της κρίσης 

Οι τράπεζες θα χάσουν, όπως είπαμε, περίπου 25 
δις ευρώ εθελοντικά (προκειμένου να μην τα χά-
σουν όλα σε περίπτωση στάσης πληρωμών) ωστόσο 
θα αναπληρώσουν τις απώλειες άμεσα: 30 δις ευρώ 
θα πάρουν ως κίνητρο για την εθελοντική συμμετο-
χή τους στο κούρεμα, άλλα 30 δις θα μοιραστούν οι 
ελληνικές τράπεζες στα πλαίσια της ανακεφαλαιο-
ποίησής τους και άλλα δέκα δις που εκκρεμούν από 
το πρώτο πακέτο διάσωσης. υνολικά δηλ. οι τρά-
πεζες έχουν λαμβάνειν περίπου 70 δις ευρώ! Δη-
λαδή όχι μόνο αναπληρώνουν τις απώλειες του 
κουρέματος αλλά τις τριπλασιάζουν!  

 
4ο ψέμα: Σα ασφαλιστικά ταμεία δεν κινδυνεύουν 

Από τα αποθεματικά των δημόσιων ασφαλιστι-
κών ταμείων, περίπου 26 δις ευρώ είναι επενδυμένα 
σε κρατικά ομόλογα, ομόλογα που παρακρατά υ-
ποχρεωτικά η Σράπεζα της Ελλάδας και ομολογια-
κά αμοιβαία κεφάλαια τραπεζών. Άρα, τα αποθε-
ματικά των ταμείων, μετά από την πολύχρονη λεη-
λασία κατά 60 δις από κράτος, τράπεζες και εργο-
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δότες, μετά την αφαίμαξη των «δομημένων», θα 
μειωθούν κατά 50%, βουλιάζοντας στα 13 δις. Πρα-
κτικά, τα ταμεία θα είναι το μεγάλο θύμα του 
«κουρέματος».  

Ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος παρου-
σιάζοντας τη συμφωνία, δεσμεύθηκε ότι θα εξα-
σφαλίσει την περιουσία των ταμείων με τη μεταφο-
ρά περιουσίας του δημοσίου στα ασφαλιστικά τα-
μεία μέσω ειδικής εταιρίας. Ωστόσο, δύο ημέρες με-
τά, ο υφυπουργός κ. αχινίδης κατέγραφε ως ένα 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού 
χρέους την επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμεί-
ων από τον προϋπολογισμό (Mega, 29/10). Δήλωση 
που προφανώς αντιτίθεται στις όποιες προθέσεις 
διασφάλισης της περιουσίας των ταμείων, των συ-
ντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Οπό-
τε παραμένει ανοιχτό το ζήτημα νέας μείωσης των 
συντάξεων, αύξησης των εισφορών και των ορίων 
συνταξιοδότησης. Ανάλογο πλήγμα με τους ασφα-
λιστικούς οργανισμούς θα δεχτούν και οι ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρίες που διαθέτουν ομόλογα αξί-
ας 4,5 δις ευρώ.  

 
5ο ψέμα: Η νέα δανειακή σύμβαση θα καλύψει τις 
ταμειακές ανάγκες μας για την επόμενη δεκαετία 
και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 

Η αλήθεια είναι, όπως ήδη είπαμε και πιο πάνω, 
πως από τα 130 δις ευρώ που περιλαμβάνει η νέα 
σύμβαση, τα 70 δις θα πάνε άμεσα στις τράπεζες. Σα 
υπόλοιπα 60 θα πάνε στην κάλυψη δανειακών ανα-
γκών μας (τοκοχρεολύσια) και στην κάλυψη των 
ελλειμμάτων του προϋπολογισμού (αφού η προο-
πτική πλεονασματικών προϋπολογισμών όλο και 
μετατίθεται προς το μέλλον). Τίποτε από αυτά δεν 
θα πάει στην κοινωνία, η οποία όμως θα κληθεί να 
τα αποπληρώσει.  

 
Η αλήθεια είναι πως το κούρεμα δεν είναι φάρ-

μακο αλλά δηλητήριο… Γιατί ως αντάλλαγμα, έχει 
το τσάκισμα των συντάξεων, την εφεδρεία, την κα-
τάργηση των συμβάσεων, το ενιαίο φτωχολόγιο, τη 
δεκαετή λιτότητα με 50% «κούρεμα» μισθών, τις 
σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις, την εξαθλίωση της 
υγείας, της παιδείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, το 
βάθεμα της ύφεσης. Να γιατί από την πρώτη κιόλας 
στιγμή η απάντηση ήταν μία και μοναδική: δε χρω-
στάμε, δεν πληρώνουμε, δεν αναγνωρίζουμε το 
χρέος! 

 
Το ζήτημα είναι πλέον να διατρανώσουμε την 

απαίτηση να πληρώνονται οι εργαζόμενοι και όχι 
οι τράπεζες και οι αεριτζήδες. Να διεκδικήσουμε 
όχι την αναδιαπραγμάτευση αλλά την κατάργηση 
των μνημονίων, την αποδέσμευση από τον δολοφο-
νικό για τους εργαζόμενους συνασπισμό του ευρώ 
και της Ε.Ε.. Να υπερασπίσουμε τον δημόσιο πλού-
το, τις εργασιακές κατακτήσεις, την οικονομική 
αξιοπρέπεια του λαού. Να αγωνιστούμε για μια 
πραγματική δημοκρατία των εργαζομένων, στην 
προοπτική της οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς 
καταπίεση και εκμετάλλευση.  

 
Σο «Νέο» χολείο χρεοκόπησε... 

  
Πάντα στην υπηρεσία του Κεφαλαίου και πιστό 

στην εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής κυβέρ-
νησης και τρόικας, των συνεχών και χωρίς τέλος 
περικοπών και της κατεδάφισης της δημόσιας και 
δωρεάν παιδείας, το Τπουργείου Παιδείας καταρ-
γεί, συγχωνεύει, αναστέλλει τη λειτουργία ή αποψι-
λώνει και υποβαθμίζει δομές και θεσμούς της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης που επί σειρά ετών συμμε-
τείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη στήρι-
ξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Σίποτα δεν έχει 
μείνει πια όρθιο στο σχολείο· η χρεοκοπία του έχει 
ήδη συντελεστεί. 

Καταργείται ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτι-
κών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), με στόχο είτε την παραχώρη-
ση της έκδοσης σε εξωτερικούς ιδιώτες εκδότες για 
λογαριασμό του υπουργείου (έγινε ήδη με το ψηφι-
ακό βιβλίο), είτε την πλήρη απαγκίστρωση του δη-
μοσίου σχολείου από την προφανή του υποχρέωση 

για παροχή δωρεάν βιβλίων. Σο άμεσο αποτέλεσμα 
γνωστό σε όλους και συμβολικό: Από τη μεταπολε-
μική περίοδο του ’46 για πρώτη φορά τα σχολεία 
ξεκίνησαν χωρίς βιβλία. Σα βιβλιοπωλεία έβαλαν 
στις βιτρίνες τα σχολικά βιβλία (!) κι οι εφημερίδες 
μοίραζαν κόπιες των περίφημων DVD. Και ακόμα, 
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μέσα Νοέμβρη, λείπουν βιβλία κατευθύνσεων της 
τρίτης λυκείου.  

Κλείνουν οι χολικές Βιβλιοθήκες (700 περί-
που σ' όλη την Ελλάδα) και ζητείται από το Τ-
πουργείο η παράδοση του εξοπλισμού, της υλικοτε-
χνικής υποδομής και των κλειδιών από τους μέχρι 
σήμερα υπεύθυνους, των οποίων οι θέσεις επίσης 
καταργούνται. Σην περίοδο μάλιστα που στην Α΄ 
Λυκείου εισάγονται οι ερευνητικές εργασίες 
«project», για τις οποίες είναι απαραίτητη οι πρό-
σβαση των μαθητών στις χολικές Βιβλιοθήκες. 

Αναστέλλεται η λειτουργία των υμβουλευτι-
κών ταθμών Νέων, δομή που έχει σαν έργο τη ψυ-
χοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών 
μονάδων. Η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής 
υγείας και η στήριξη των μαθητών που αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα, αλλά και η στήριξη του έργου 
των εκπαιδευτικών για να διαχειρίζονται τέτοια 
καθημερινά πλέον προβλήματα στο σχολείο, αντί 
να διευρύνεται, περικόπτεται ως περιττή δαπάνη 
για το Τπουργείο Παιδείας.  

Από τα 64 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης, που υπήρχαν μέχρι πέρυσι, έκλεισαν τα 10 και 
συγχωνεύτηκαν κάποια άλλα, με αποτέλεσμα φέ-
τος να λειτουργούν 42. 

Οι δομές του σχολικού επαγγελματικού προσα-
νατολισμού καταργούνται στην πράξη. Αρχικά 
καταργήθηκαν τα ΓΡΑΤ, φέτος άδειασαν από 
εκπαιδευτικούς τα ΓΡΑΕΠ και υπολειτουργούν 
ορισμένα ΚΕΤΠ (ένα άτομο ανά διεύθυνση). Και 
αντί αυτού σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν ειδικά 
κέντρα και γραφεία «αγωγής σταδιοδρομίας», που 
παρέχουν υπηρεσίες με αντίτιμο από 80 έως και 300 
ευρώ. Σο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (ΕΚΕΠ) άνοιξε πρόσφατα μητρώο ιδι-
ωτικών κέντρων και γραφείων συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας. 

Ακόμα, από το προσχέδιο νόμου για «Σην Ορ-
γάνωση των Περιφερειακών Τπηρεσιών Διοίκησης 
της Εκπαίδευσης» που πρόσφατα ήρθε στη δημο-
σιότητα, φαίνεται, ότι δομές όπως ΚΕΔΔΤ, ΕΚΥΕ, 
ΠΛΗΝΕΣ κ.α. στην καλύτερη περίπτωση υποβαθ-
μίζονται και μπαίνουν στο ασφυκτικό εναγκαλισμό 
- εποπτεία του τμήματος εκπαιδευτικής στήριξης, 

ενώ στη χειρότερη εξαφανίζονται (αργά ή γρήγο-
ρα). 

Καταργείται ο Οργανισμός χολικών Κτιρίων 
(ΟΚ), με το κτιριακό ζήτημα και γενικότερα αυτό 
των υποδομών να μεταφέρεται σε ιδιώτες μέσω των 
υμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Σομέα 
(ΔΙΣ). 

Ο θεσμός των σχολικών επιτροπών, αρμοδίων 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων, υποβαθμίζεται μέσω της υποχρηματοδό-
τησης, με αποτέλεσμα τα απαραίτητα, όπως το πε-
τρέλαιο ή τα αναλώσιμα, να θεωρούνται πολυτέ-
λεια. 

Ήδη την περσινή χρονιά καταργήθηκαν 1.000 
σχολεία και σχεδιάζεται η κατάργηση και άλλων. 
Αποδεκατίστηκαν ακόμα και τα ευαίσθητα από 
άποψη σχολικής διαρροής εσπερινά σχολεία των 
αστικών κέντρων. 

Καταργήθηκε ο θεσμός τη ενισχυτικής διδα-
σκαλίας στα γυμνάσια. 

Καταργήθηκε ο θεσμός της ΠΔ, εμπαίζοντας 
γονείς και μαθητές στα μέσα της περσινής χρονιάς 
με την έναρξη του προγράμματος μόνο για την τρί-
τη λυκείου και μόνο για τα δυσπρόσιτα σχολεία 
(π.χ. μόνο Άγρα – Άντισσα στη Λέσβο). Οι υπόλοι-
ποι μαθητές ας πάνε φροντιστήριο... 

Κλείνουν τα αθλητικά σχολεία και υποβαθμί-
ζονται τα μουσικά, ώστε μάλλον να «περιληφθούν» 
σε μια δεύτερη φάση.  

Τποβαθμίστηκε η διδασκαλία των ξένων γλωσ-
σών με την κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας.  

Καταργείται η διδασκαλία των καλλιτεχνικών 
στο λύκειο, η πολιτική αγωγή, η πληροφορική 
κ.λπ. που είναι απαραίτητα για τη μορφωτική συ-
γκρότηση των νέων.  

Τποβαθμίζονται τα χολεία Δεύτερης Ευκαιρί-
ας με τη μείωση στο ελάχιστο των μόνιμων και με 
εμπειρία εκπαιδευτικών σε αυτά και την πρόσληψη 
ωρομίσθιων με «μπλοκάκι».  

Σέλος, το υπουργείο Παιδείας, με το τέχνασμα 
του ελαστικού ορίου (25 + 10%) προσπαθεί να επι-
βάλει τμήματα 28-30 μαθητών σε ένα πισωγύρισμα 
από τα κεκτημένα 15ετίας για την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 

Όλα τα παραπάνω περικόπτονται βάναυσα στη 
λογική της μείωσης της χρηματοδότησης της δημό-
σιας εκπαίδευσης. Άχρηστοι και αταίριαστοι με τις 
επιδιωκόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές θεσμοί, πλεο-
νάζοντες εκπαιδευτικοί και παραπανίσια τα σχο-
λεία για τη «νέα» φτηνή δημόσια Παιδεία. Σο προ-
σχηματικό «συμμάζεμα των δημοσιονομικών» δεν 
είναι παρά η προσπάθεια σωτηρίας του παρασιτι-
κού καπιταλιστικού συστήματος και περνάει για 
άλλη μια φορά οδοστρωτήρας πάνω από την λαϊκή 
οικογένεια. 



Νοέμβρης  2011 7αγκίδα

Ανθρωπάκια αμίλητα, ακούνητα και… «άριστα» 
 

Σο Μάη που πέρασε, η εμμονή της Τπουργού 
Παιδείας για την «αριστεία» έγινε νόμος του κρά-
τους. το πλαίσιο του μεταρρυθμιστικού οίστρου 
που έχει καταλάβει το οικείο μας Τπουργείο, με 
απώτερο σκοπό να μη μείνει τίποτα όρθιο στη δη-
μόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, καλούμαστε 
να ξεχάσουμε ό,τι γνωρίζαμε σε σχέση με τη λει-
τουργία των πειραματικών σχολείων στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Ο θεσμός των Πειραματικών 
σχολείων καταργείται, για να πάρει τη θέση του ο 
θεσμός των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων.  

Σα πειραματικά σχολεία που λειτουργούσαν ως 
τώρα στην Ελλάδα ήταν, διακηρυκτικά τουλάχι-
στον, το ερευνητικό πεδίο που φιλοξενούσε τη δο-
κιμαστική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 
σπουδών και μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Επιδίωξη του νομοθέτη ήταν τα επιτυχή «πει-
ράματα» να διαχυθούν ως παιδαγωγικές πρακτικές 
στο σύνολο των σχολείων της εκπαιδευτικής βαθμί-
δας. Οι εκπαιδευτικοί που στελέχωναν τα πειραμα-
τικά σχολεία επιλέγονταν βάσει των ακαδημαϊκών 
τους προσόντων. Και– κρισιμότερο από όλα– οι 
μαθητές που φοιτούσαν στα πειραματικά σχολεία 
επιλέγονταν με τρόπο τυχαίο, με κλήρωση δηλαδή 
μεταξύ τον μαθητών που αιτούνταν εγγραφής σε 
αυτά. Σο γεγονός ότι οι μαθητές συνιστούσαν– στο 
μέτρο του δυνατού– τυχαίο δείγμα του μαθητικού 
πληθυσμού εξυπηρετούσε μια μεθοδολογική σκοπι-
μότητα. Στο βαθμό που λόγος ύπαρξης των σχο-
λείων αυτών ήταν η προαγωγή της έρευνας και η 
γενικευμένη εφαρμογή των πορισμάτων της, η 
έρευνα αυτή όφειλε να γίνεται σε «κανονικές συν-
θήκες». Σα πειραματικά σχολεία ήταν ως τώρα 
συνδεδεμένα με τα παιδαγωγικά τμήματα των Πα-
νεπιστημίων, τα οποία είχαν λόγο στην εκπαιδευτι-
κή τους λειτουργία.   

Συνέβαιναν όλα αυτά στο ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα; Προφανώς όχι. Και η ευθύνη για την 
απαξίωση του πειραματικού ερευνητικού χαρακτή-
ρα των σχολείων αυτών βαραίνει αποκλειστικά 
τους εκάστοτε υπουργούς παιδείας. Η μεγαλομανία 
των υπουργών παιδείας και η ανάγκη τους να δώ-
σουν το όνομα τους σε μια «εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση», ό,τι και αν μεταρρύθμιζε αυτή, δεν ά-
φησε ποτέ χρόνο για πειραματισμό. Οι μεταρρυθ-
μίσεις έπρεπε να εφαρμόζονται αμέσως μόλις οι φω-
τισμένοι σύμβουλοι του υπουργείου τις εμπνέο-
νταν– αλλιώς δεν έχει γούστο– εσχάτως δε και πριν 
τις εμπνευστούν, όπως στην περίπτωση της φετινής 
φαρσοκωμωδίας με τα προγράμματα σπουδών του 
«Νέου Λυκείου». Τα πειραματικά σχολεία ήταν, 
επομένως, πειραματικά μόνο κατ’ όνομα.  

Σι αλλάζει με τα Πρότυπα Πειραματικά σχολεί-
α; Σα σχολεία αυτά φιλοδοξούν να αποτελέσουν 

«κυψέλες αριστείας και εφαρμογής πειραματικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων». Ευθέως συνδεδε-
μένα με την αυτό-αξιολόγηση των σχολικών μο-
νάδων, καλούνται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
επιστημονική στοχοθεσία και μεθοδολογία, να 
αποτελέσουν πρότυπα εφαρμογής των κελευσμά-
των του σχολείου της αγοράς. Και όπως το σχολείο 
της αγοράς δεν χωρά όλα τα παιδιά παρά μόνο ε-
κείνα που, χάρη στην κοινωνική-ταξική τους προέ-
λευση μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό, έτσι 
και τα πρότυπα πειραματικά σχολεία προτίθενται 
να υποδεχθούν τους εκπροσώπους μιας ιδιότυπης 
μαθητικής ελίτ. Σο προσωπικό των σχολείων οφεί-
λει να προάγει την αριστεία και φυσικά να είναι 
πειθήνιο στις εντολές της εκπαιδευτικής γραφειο-

κρατίας, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει το 
έργο των σχολείων αυτών, αφού περιστέλλονται οι 
παρεμβάσεις των πανεπιστημιακών τμημάτων. Μια 
μικρή γεύση για τις προθέσεις του υπουργείου ως 
προς το ζήτημα αυτό δίνει ό,τι συνέβη στη Μυτιλή-
νη ως προς το χαρακτηρισμό των πρώην Πειραμα-
τικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Το Πειραματικό Λύκειο της πόλης, το οποίο συμ-
μετείχε στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολι-
κής μονάδας, χαρακτηρίστηκε Πρότυπο, σε αντί-
θεση με το Πειραματικό Γυμνάσιο της πόλης, το 
οποίο, με απόφαση του συλλόγου του, αρνήθηκε 
την αξιολόγηση.  

Σα πρότυπα πειραματικά σχολεία συμμετέχουν 
ενεργά στο πείραμα διάλυσης της δημόσιας εκπαί-
δευσης. Δίνουν μια εικόνα από ένα δυσοίωνο μέλ-
λον, όπου οι μαθητές θα διακρίνονται σε «αρί-
στους» και αχρήστους, με σκληρά ταξικά κριτήρια 
και με τους τελευταίους να πετιούνται μαζικά στο 
σκουπιδοτενεκέ της χρόνια τώρα απαξιωμένης τε-
χνικής εκπαίδευσης, ώστε ύστερα δίκαια και αδια-
μαρτύρητα να καταλαμβάνουν εκείνη τη θέση στην 
παραγωγή, για την οποία τους προόριζε εξ απαλών 
ονύχων η ταξική τους «μοίρα». Όλα αυτά βέβαια, 
μόνο αν δεν τους σταματήσουμε… 
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H πολιτική λειτουργία του Νέου Μισθολογίου 
Όχι και τόσο προφανείς όψεις του φτωχολογίου 

 
Δεκάδες πίνακες υπολογισμού των νέων μισθών 

κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα. Αν και δεν 
συμφωνούσαν όλοι στα στοιχεία, κοινή συνισταμέ-
νη τους ότι οι απώλειες στους μισθούς των εκπαι-
δευτικών θα είναι μεγάλες, ειδικά στους νεότερους. 
Οι μισθολογικές καταστάσεις του Δεκέμβρη θα δεί-
ξουν και κυρίως ο καθένας μας θα καταλάβει τι 
είναι το νέο μισθολόγιο περνώντας τον μήνα. Γι’ 
αυτό θα είχε αξία να βλέπαμε και μια άλλη πτυχή 
του νέου μισθολογίου, μια πιο πολιτική του διά-
σταση.  

Σο Νέο Μισθολόγιο (ΝΜ) θα μπορούσε να συ-
νοψιστεί σε δύο βασικά συνθήματα που θα θυμί-
σουν (και δικαίως…) το 1984 του George Orwell και 
τα οποία στοχεύουν στην πολιτικοϊδεολογική πει-
θάρχηση του εργαζόμενου: Η ΕΣΕΡΟΣΗΣΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΙΑΙΟΣΗΣΑ - ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΑ-
ΡΟΝ. Ας τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά:  

Σο ΝΜ δημιουργεί πολλές, σχεδόν άπειρες κα-
τηγορίες υπαλλήλων. την πράξη, κάθε υπάλληλος 
χαρτογραφεί σε terra incognita τη δική του προσω-
πική υπηρεσιακή (μισθολογική κι βαθμολογική) 
διαδρομή, χωρίς καμιά σιγουριά και βεβαιότητα. Ο 
κλάδος και το δημόσιο συνολικά θρυμματίζεται σε 
εκατοντάδες χιλιάδες κομμάτια που το ένα κοιτά να 
φάει κανιβαλικά το άλλο. Οπότε, ο μόνος τρόπος 
για να διασφαλίσει ένας εκπαιδευτικός την ομαλή 
υπηρεσιακή του ανέλιξη είναι απλά να προσπαθή-
σει να πειθαρχήσει στις άνωθεν υπηρεσιακές, παι-
δαγωγικές και πολιτικοσυνδικαλιστικές εντολές. 
Να συμμορφωθεί δηλαδή σε ένα όσο το δυνατόν 
πιο συγκεκριμένο πρότυπο εκπαιδευτικού, από το 
οποίο όποιος ξεφεύγει θα μένει στάσιμος. Ιδού πώς 
μέσα από την ετερότητα, δηλαδή τις ατομικές 
συμβάσεις του ΝΜ, ο εργαζόμενός μας υποχρεώ-
νεται να μπει σε ένα ενιαίο καλούπι εκπαιδευτι-
κού. Ιδού γιατί ονομάζεται «ενιαίο» μισθολόγιο.  

Σι σημαίνει το δεύτερο σύνθημα ΣΟ ΠΑΡΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ; Η γιαγιά μου έλεγε «Πιάσου, 
παιδί μου, από θυρίδα κι ό,τι να ’ναι». Εννοούσε 
να μπω στο δημόσιο γιατί, όπως ήταν πανελλαδι-
κώς γνωστόν από την εποχή του Ελ. Βενιζέλου μέ-
χρι να αναλάβει ο ΓΑΠ, όσα και να παίρνεις ΘΑ 
ΣΑ ΠΑΡΕΙ βρέξει-χιονίσει. Μάλιστα, ο Κ. Σσου-
καλάς, στο βιβλίο του «Εξάρτηση κι Αναπαραγω-
γή», εξηγεί γιατί αυτή η υπαλληλολατρεία των Ελ-
λήνων είναι η ρίζα της μορφωσιολατρείας τους, η 
αιτία που τόσοι Έλληνες γονείς, ακόμη και τώρα, 
βλέπουν το πτυχίο και γενικά τις σπουδές ως μια 
μορφή κοινωνικής ανέλιξης. Όλο αυτό με το ΝΜ 
ανατρέπεται γιατί με αυτό είναι εντελώς αδύνατον 
να προβλέψεις το βαθμολογικό και μισθολογικό 
σου μέλλον. Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει 

έτσι, ειδικά ένας εργαζόμενος που μπήκε στο Δημό-
σιο ακριβώς για τη σιγουριά και την ασφάλειά του. 
Οι άνθρωποι εκ φύσεως επιζητούν τη σταθερότητα 
στη ζωή τους. Πώς λοιπόν θα το πετύχει αυτό πιο 
εύκολα ένας πραγματικός εργαζόμενος εκπαιδευτι-
κός με οικογένεια και υποχρεώσεις; Απλά, αφού η 
δομή του ΝΜ δεν του το επιτρέπει (σε αντίθεση με 
το προηγούμενο σύστημα όπου με ακρίβεια μπορεί 
να προβλέψει πόσα θα παίρνει στα 7, 17, 27 χρόνια 
υπηρεσίας) θα κοιτάξει να κανονικοποιήσει προ-
σωπικά το μέλλον του, όσο πιο πολύ μπορεί. Ή 
αλλιώς, να γίνει όσο το δυνατόν πιο προβλεπόμε-
νος στο παρόν, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο 
προβλέψιμο το μέλλον του. Δηλ. να συμμορφωθεί 
σε ένα ενιαίο πρότυπο εκπαιδευτικού.  

Σο ΝΜ, λοιπόν, πετυχαίνει τους εξής βασικούς 
στόχους: 

Μειώνει άμεσα τους μισθούς μας με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για το βιοτικό μας επίπεδο αλλά και 
για τη δημόσια παιδεία. πρώχνει τους εκπαιδευτι-
κούς, ιδίως τους νέους, στο βιοπορισμό το απόγευ-
μα και στην απαξίωση της κανονικής τους δουλειάς. 
Δημιουργεί δηλαδή χειρότερο δημόσιο σχολείο και 
κατ’ επέκταση χειρότερο δημόσιο. Αλλά και μια 
δημόσια διοίκηση καθετοποιημένη, αυταρχική, 
δυσλειτουργική και, σε τελική ανάλυση, αναποτε-
λεσματική. Μήπως είναι αυτό τελικά το ζητούμενο 
του ΝΜ κι όχι το αντίθετο; 

Προάγει τον ανελέητο ανταγωνισμό μεταξύ των 
εκπαιδευτικών μες στο ίδιο σχολείο αλλά και μετα-
ξύ των σχολείων, ιδίως με την καθιέρωση του Κινή-
τρου Επίτευξης τόχων. Ενισχύει την εταιρική 
κουλτούρα των πολυεθνικών και τον κοινωνικό 
δαρβινισμό με όλα τα συνεπακόλουθα νοσηρά φαι-
νόμενα που έχει βιώσει όποιος έχει και την ελάχιστη 
εμπειρία από μια μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση, ενώ 
υπονομεύει έννοιες όπως η συναδελφική αλληλεγ-
γύη κι η αλληλοβοήθεια.  

Οξύνει τις κάθετες διαιρέσεις μες στον κλάδο, 
αφού η σχέση αρχικού-καταληκτικού μισθού πη-
γαίνει από το 1:1,6 στο 1:2,8 (δηλαδή 577 για το νέο 
του ΙΚΑ προς 1611 για τον Α’), αλλά και τις οριζό-
ντιες διαιρέσεις και διαλύει πραγματικά τη συλ-
λογικότητα μες στο σχολείο και στον κλάδο, αφού 
κανείς δε θα παίρνει τον ίδιο μισθό με το διπλανό 
του, ακόμη κι αν έχει τα ίδια χρόνια και προσόντα. 
ε απλά ελληνικά, το Νέο Μισθολόγιο δεν είναι 
ενιαίο, αλλά ακριβώς το αντίθετο.  

Εφαρμόζει την τακτική του διαίρει και βασίλευε 
αφού κόβει το 1/3 του μισθού στους νέους ενώ 
στους παλιούς το 1/7. Παρόλα αυτά δεν είναι και 
τόσο ευγενικό με τους παλιότερους αφού στρώνει 
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το έδαφος για την προσυνταξιοδοτική εφεδρεία, με 
άλλα λόγια για απολύσεις με τη νέα χρονιά. Τινάζει 
στον αέρα έτσι και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, α-
φού η φυγή των παλαιότερων εκπαιδευτικών θα τα 
επιβαρύνει ανεπανόρθωτα.  

τρώνει το έδαφος για ένα πιο εντατικοποιημέ-
νο, εξεταστικοκεντρικό σχολείο στο άμεσο μέλλον 
για εκπαιδευτικούς και κατ‘ επέκταση για μαθητές. 
Αν τα λεφτά του εκπαιδευτικού ή οι πόροι του 
σχολείου εξαρτώνται από το ποσοστό επιτυχίας 
των μαθητών του στις Πανελλαδικές ή Περιφερεια-
κές εξετάσεις (για πιο μικρές ηλικίες), τι τον εμποδί-
ζει από το να τα πιέσει ακόμη πιο πολύ από σήμερα 
ή αλλιώς να διώξει κάποιους μαθητές (τους πιο α-
δύναμους) από το μάθημα ώστε να βελτιώσει τα 
ποσοστά του και να πιάσει τους στόχους του;;; 

Περιορίζει την παιδαγωγική ελευθερία αφού, 
στην πράξη, όποιος δε συμμορφώνεται με το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα πουδών και, κυρίως, με το αυ-
στηρό χρονοδιάγραμμά του και το κυνήγι της ύλης, 
βάζει σε σοβαρό κίνδυνο τα λεφτά του! 

Οδηγεί σε φαινόμενα ψυχολογικής κατάρρευ-
σης χιλιάδες εκπαιδευτικούς, λόγω της απότομης 
μετάβασης σε ένα πολύ πιο άσχημο εργασιακό κα-
θεστώς. Δεν είμαστε ειδικοί για να κάνουμε μια α-
κριβή ανάλυση των ψυχολογικών επιπτώσεων του 
ΝΜ στους εργαζόμενους στο δημόσιο. Έχουμε, ό-
μως, την παρεμφερή αρνητική εμπειρία του ιδιωτι-
κού τομέα για να θυμόμαστε. Πόσες φορές, όταν 
ήμασταν στον ιδιωτικό, δεν αισθανθήκαμε εξα-
ντλημένοι; Πόσες φορές δεν είχαμε ψυχοσωματικά 
φαινόμενα από το άγχος; Πόσοι εκπαιδευτικοί ά-
ραγε, ιδίως του ιδιωτικού τομέα, δεν ζητούν ιατρική 
βοήθεια για την κλονισμένη τους ψυχική υγεία; Πό-
σες φορές δε γυρέψαμε να έχουμε τη δουλειά μας με 
ανθρώπινες συνθήκες; Πόσοι επιλέξαμε άραγε το 
δημόσιο σχολείο (και γενικά το δημόσιο…) ΚΑΙ για 
αυτόν το λόγο; Και ποιον άραγε συμφέρει να υπάρ-
χουν δάσκαλοι, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, 
γιατροί και μηχανοδηγοί αγχωμένοι για την «επί-
τευξη των στόχων» τους; Αύριο, θα είναι άραγε 
τόσο μακριά η France Telecom, όπου συνέβη μια 
παρεμφερής απότομη μετάβαση στο εργασιακό κα-
θεστώς και ακολούθησαν 60 αυτοκτονίες μέσα σε 3 
χρόνια; 

Σο ΝΜ στρώνει το έδαφος για αλλαγές στις υ-
πηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις-αποσπάσεις-
κτλ), αφού με βάση την ιστορική εμπειρία της δεκα-
ετίας του ’70, όταν εφαρμόστηκε μια παραλλαγή 
αυτού του «νέου» μισθολογίου, η έκθεση του Τπη-
ρεσιακού υμβουλίου χρησιμοποιείται ΚΑΙ για αυ-
τόν το σκοπό. 

Περιορίζει δραματικά τις δυνατότητες αντί-
δρασης του κλάδου σε οποιαδήποτε μελλοντική 
επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, αφού ο πα-
ραδοσιακός τρόπος αντίδρασης απέναντι σε αυτήν 

(δηλαδή η ΑΠΕΡΓΙΑ) είναι σχεδόν αδύνατος σε 
συνθήκες γενικευμένης και συνεχούς απομείωσης 
του εισοδήματος.  

Τσακίζει το συνδικαλισμό, ιδίως τον αντικυ-
βερνητικό, αφού, στην πράξη, όποιος μετέχει σε 
ψηφοδέλτιο αντικυβερνητικό και συγκρουστεί με τη 
διοίκηση, όπως συχνά-πυκνά γίνεται, θα κινδυνεύει 
με μισθολογική και βαθμολογική στασιμότητα. Δη-
λαδή, στρώνει το έδαφος για τη ρουφιανιά, το 
γλείψιμο, την εργασιακή ανασφάλεια, κτλ. 

Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια μετατόπισης 
του κοινού νου των εκπαιδευτικών και των μαθη-
τών τους. Η κοινή λογική (το common sense), άλ-
λωστε, δεν είναι δεδομένο σε κάθε εποχή. Ας πούμε, 
πριν από 2 χρόνια θεωρούσαμε δεδομένο να ανα-
ρωτιόμαστε τι θα ΠΑΡΟΤΜΕ του χρόνου. Σώρα, 
θεωρούμε δεδομένο να αναρωτιόμαστε τι θα ΦΑ-
ΟΤΜΕ του χρόνου. 

Σο ΝΜ έχει πολλαπλές επιπτώσεις, καταρχάς 
στους εργαζόμενους Έλληνες δημόσιους υπαλλή-
λους και, στη συνέχεια, σε όλα τα δημόσια αγαθά. 
Το ΝΜ σημαίνει αδιάφορους, λιγότερους και κα-
κοπληρωμένους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νο-
σηλευτές που θα αδυνατούν να θεραπεύσουν τους 
ασθενείς τους, εφοριακούς-τελωνειακούς που θα 
λαδώνονται, σιδηροδρομικούς που θα οδηγούν 
τρένα σε συνεχή ατυχήματα, αρχαιολόγους που θα 
μπουν σοβαρά στον πειρασμό της αρχαιοκαπηλί-
ας, στρατιωτικούς και αστυνομικούς που θα συ-
μπληρώνουν με άλλους τρόπους τα εισοδήματά 
τους κ.ο.κ..  

Σο ΝΜ σημαίνει ουσιαστικά την πλήρη παρά-
δοση του δημόσιου στους ιδιώτες. «Κουμπώνει» με 
όλους τους άλλους νόμους και διατάγματα, 
προΜνημονιακά και Μνημονιακά, που αυταρχικο-
ποιούν και διαλύουν το δημόσιο σχολείο, το δημό-
σιο νοσοκομείο, το δημόσιο σύστημα μεταφορών 
κτλ. Σο ΝΜ είναι ένα οικονομικό, διοικητικό, πολι-
τικό, ιδεολογικό εξάμβλωμα, την κατάργηση του 
οποίου πρέπει κάθε προοδευτικό μόρφωμα και πο-
λίτης στη χώρα μας να κάνει σημαία του. Δεν μπο-
ρεί να μεταρρυθμιστεί ούτε να βελτιωθεί γιατί είναι 
δομημένο ολόκληρο με την ίδια αντιλαϊκή φιλοσο-
φία. Αλλά εμπεριέχει και τον σπόρο της ανατροπής 
του… Αντιφάσεις μη διαχειρίσιμες από τους εμπνευ-
στές του. Καθήκον όλης της κοινωνίας η ανατροπή 
του, μαζί με την ανατροπή όλου του σάπιου οικο-
δομήματος της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. και του 
κεφαλαίου.  

 
διασκευασμένο απόσπασμα του εκπαιδευτικού 

(ΠΕ06) Π. Ντούλα από την Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας 
από την έρευνα για το νέο μισθολόγιο  

στην ηλεκτρονική έκδοση «κοινοτυπίες #13» 
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=48123 
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Η παράλληλη διδασκαλία σε παράλληλο σύμπαν… 
 
«-Δεν είναι δυνατόν επειδή πέντε παιδιά θέλουν 

να κάνουν ρώσικα να δημιουργείται τμήμα δεύτε-
ρης ξένης γλώσσας». Με τέτοιας πολιτικής ποιότη-
τας και παιδαγωγικής ανωτερότητας επιχειρήματα 
αιτιολόγησε το Τπουργείο Παιδείας πέρσι την ά-
νοιξη την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλί-
ας της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Σέτοια παιδαγωγικά κριτήρια μπορούν να συ-
γκριθούν μόνο με εκείνα των συγχωνεύσεων σχολι-
κών μονάδων που άφησαν άναυδη την κοινωνία 
καθώς διάφορα στελέχη της εκπαίδευσης – φερέφω-
να του ΔΝΣ τα απαριθμούσαν για να πείσουν ότι η 
εκπαίδευση των παιδιών αξίζει να θυσιαστεί στο 
βωμό της σωτηρίας του έθνους.  

Είναι δε αξιοσημείωτη η οπισθοχώρηση του Τ-
πουργείου που έδωσε διετή περίοδο χάριτος για τις 
δύο τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου μπροστά στην 
κατακραυγή και την αφοπλιστική ερώτηση: «-Και 
τα παιδιά που έκαναν στην Α΄ Γυμνασίου τη μία 
γλώσσα τι θα κάνουν τις επόμενες δύο χρονιές»; 
Ακόμα όμως κι αυτή η μεταβατική περίοδος είχε 
τόσο σκληρά κριτήρια για τη δημιουργία τμήματος 
που ήταν πρακτικά αδύνατον να εφαρμοστεί στη 
περιφέρεια (μεγάλος αριθμός μαθητών που απαι-
τούνταν για τη δημιουργία τμήματος, οργανική και 
των δυο καθηγητών της δεύτερης ξένης γλώσσας 
κ.λπ.).  

Η κατάσταση σήμερα είναι απελπιστική. Δε-
κάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας, τμήματα να κά-
νουν κενά, αδιόριστοι συνάδελφοι που είναι άνερ-
γοι, διορισμένοι συνάδελφοι που δεν μπορούν να 
συμπληρώσουν ωράριο χωρίς β΄ ανάθεση και τρία, 
τέσσερα ή και πέντε σχολεία!  

Κι όλα αυτά χωρίς βιβλία, με κομμένους μισθούς 
και εργασιακή ανασφάλεια, με το φόβο απόλυσης 
που εισβάλλει στον δημόσιο τομέα με τη μάσκα της 
αξιολόγησης και της εφεδρείας. 

Μια τέτοια επίθεση στην ξενόγλωσση εκπαί-
δευση ακυρώνει της φανφάρες της πολυγλωσσίας 
και της διαπολιτισμικότητας που ακούγονταν από 
τους σχεδιαστές της εκπαίδευσης τα προηγούμενα 
χρόνια. Σαμποτάρει κάθε προσπάθεια για πιστο-
ποίηση της γλωσσομάθειας με το απολυτήριο του 
Γυμνασίου και του Λυκείου. Σαμποτάρει όμως και 
το υπάρχον σύστημα του κρατικού πιστοποιητι-
κού γλωσσομάθειας, αφού σε συνδυασμό με την 
κατάρρευση της ενισχυτικής και της ΠΔ λόγω μη 
χρηματοδότησής τους καθιστά αδύνατη την προε-
τοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις.  

Η υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών να 
μαθαίνουν ξένες γλώσσες δωρεάν στο δημόσιο σχο-
λείο φαντάζει πολυτέλεια, μια κουκίδα στο χάρτη 

των περικοπών και της εξαθλίωσης, αν παλεύεται 
μοναχικά από τους συναδέλφους των συγκεκριμέ-
νων ειδικοτήτων. Αν παλεύεται με ξεχωριστές συ-
ναντήσεις των καθηγητών Γαλλικής ή Γερμανικής 
γλώσσας με τα στελέχη της εκπαίδευσης για να γίνει 
το ένα ή το άλλο σχολείο Γαλλικό ή Γερμανικό. Εκ-
φυλίζεται κάθε διεκδίκηση όταν, την ίδια στιγμή 
που θίγονται τα δικαιώματα των μαθητών και χά-
νονται οι οργανικές των συναδέλφων, που οι αδιό-
ριστοι συνάδελφοι περιμένουν ένα τηλεφώνημα για 
δυο και τέσσερις ώρες, την ίδια στιγμή ο ύλλογος 
καθηγητών Γαλλικής Λέσβου APF ξεκινά καμπάνια 
προπαγάνδισης της Γαλλικής γλώσσας ως σωστότε-
ρης επιλογής.  

Και φυσικά στην εποχή που ζούμε και με αυτά 
που πλέον συνειδητοποιούμε για τον ρόλο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται να αναρωτιόμα-
στε γιατί τα Γαλλικά και τα Γερμανικά είναι τα 
γκανιάν της ξενόγλωσσης κούρσας… Γιατί τα Ισπα-
νικά ή τα Ιταλικά δεν τα βλέπουμε ούτε με κιάλια. 
Γιατί τα Αλβανικά και τα Ρώσικα είναι εκτός συζή-
τησης…  

Αν δεχτούμε ότι αυτοί που μιλούν για τη σωτη-
ρία του έθνους ως έθνος θεωρούν τις τράπεζες, τον 
Λάτση, τον Βαρδινογιάννη, τον Μπόμπολα και τον 
Αλαφούζο, ας αφήσουμε το έθνος να σωθεί μόνο 
του και ας σώσουμε εμείς τα παιδιά της κοινωνίας 
μαθαίνοντας τους να αγωνίζονται και να μη σκύ-
βουν το κεφάλι.  

 
 Δωρεάν δημόσιο σχολείο με πιστοποίηση 

ξένων γλωσσών μόνο με το απολυτήριο. 
 Καμία περικοπή στο δικαίωμα των παι-

διών να έχουν πρόσβαση στη γνώση. 
 Κανένας περιορισμός στη δημιουργία 

τμήματος ξένης γλώσσας στο Δημόσιο 
σχολείο. 

 Κάτω οι φάμπρικες οικονομικής αφαίμα-
ξης της λαϊκής οικογένειας στο όνομα των 
πτυχίων γλωσσομάθειας. 
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υντονισμός Πρωτοβάθμιων ωματείων: επιστροφή στη βάση 
Αγώνας στα χέρια των εργαζομένων! 

 
 
Καθοριστικό ρόλο στην συσπείρωση των εργα-

ζομένων, στην ξεδίπλωση αγωνιστικών κινητο-
ποιήσεων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
ανατροπή της κυβέρνησης και της τρόικας την τε-
λευταία διετία έπαιξε ο Συντονισμός Πρωτοβάθμι-
ων Σωματείων, Συλλόγων και Εργαζομένων, τόσο 
σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ωστό-
σο, η υπόσταση της πρωτοβουλίας αυτής αμφισβη-
τείται το τελευταίο διάστημα, ειδικά εδώ στη Λέ-
σβο, από διάφορες πλευρές· από θεσμούς του επί-
σημου συνδικαλισμού, όπως το Νομαρχιακό Τμήμα 
της ΑΔΕΔΥ ή το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο αλλά και από διάφορες δημόσιες τοποθε-
τήσεις που θεωρούν ότι θίγονται από τις δράσεις 
του Συντονισμού. Ας θυμηθούμε την τοποθέτηση 
του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών στην τελευταία Γενική 
Συνέλευση όπου τέθηκε καθαρά το ζήτημα για το 
«αν υπάρχει» ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωμα-
τείων στη Λέσβο. Ευκαιρία λοιπόν για μερικές α-
παντήσεις.  

 
Ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων συ-

γκροτήθηκε τον Μάρτιο το 2010 μετά την πανερ-
γατική απεργία της 11ης του μηνός και με πρωτο-
βουλία της ΕΛΜΕ Λέσβου, η οποία πήρε απόφαση 
στη γενική της συνέλευση να πάρει πρωτοβουλίες 
συντονισμού με τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και μην συμμετάσχει στην απαξιωμένη συγκέ-
ντρωση της ΑΔΕΔΤ στο Δημοτικό Θέατρο. Προ-
σπάθειες απαγκίστρωσης πρωτοβάθμιων σωματείων 
από την ΑΔΕΔΤ ή το ΠΕΚ είχαν ξαναγίνει αλλά 
πρώτη φορά την πρωτοβουλία την αναλάμβανε ένα 
σωματείο του μεγέθους της ΕΛΜΕ και μάλιστα με 
μαζική γενική συνέλευση. Έτσι, την ημέρα της α-

περγίας η ΕΛΜΕ συγκεντρώθηκε μπροστά στα Κε-
ντρικά Λύκεια συσπειρώνοντας εκεί όχι μόνο τους 
δεκάδες απεργούς εκπαιδευτικούς αλλά και εκατο-
ντάδες άλλους διαδηλωτές από άλλους εργασιακούς 
χώρους. Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΤ είχε πέντε ά-
τομα. Όταν αυτά προσπάθησαν να μπουν επικεφα-
λής της πορείας, οι απεργοί του μπλοκ του συντονι-
σμού τους υποχρέωσαν να υπαναχωρήσουν από την 
αξίωσή τους. Όλα πήραν έπειτα το δρόμο τους. Η 
μεγάλη συνέλευση στο αμφιθέατρο Παπαρίσβα, 
που ακολούθησε την πορεία, και οι συσκέψεις με 
εκπροσώπους συλλόγων και σωματείων οδήγησαν 
στη συγκρότηση μιας πρωτοβουλίας μόνιμου συ-
ντονισμού όσων πρωτοβάθμιων σωματείων κινού-
νται σε αγωνιστική κατεύθυνση και όσων εργαζο-
μένων δεν εκφράζονται συνδικαλιστικά από τις 
πλειοψηφίες των σωματείων τους.  

τον υντονισμό, αυτόν τον ενάμιση χρόνο, έ-
χουν συμμετάσχει- είτε με αποφάσεις συνελεύσεων 
είτε με αποφάσεις Δ είτε ως παρατηρητές- η ΕΛ-
ΜΕ, η Ένωση Γιατρών Ε..Τ., ο σύλλογος συμβα-
σιούχων ΤΠ.ΠΟ.Σ., το ωματείο Εργαζομένων στα 
ΜΜΕ, ο σύλλογος εργαζομένων στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αιγαίου, ο σύλλογος των ΟΣΑ Λέ-
σβου, ο σύλλογος εργαζομένων στο Βοστάνειο, ο 
σύλλογος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ωμα-
τείο Ελαστικά Εργαζομένων στην Εκπαίδευση Β. 
Αιγαίου, φοιτητικοί σύλλογοι. Όλα σωματεία ενερ-
γά, με πολλά μέλη, με αγωνιστικές αποφάσεις και 
διάθεση συντονισμού των δράσεών τους. Πολύ πιο 
ενεργά από σωματεία-σφραγίδες που απαρτίζουν 
το Ν.Σ. της ΑΔΕΔΤ και το Δ.. του Π.Ε.Κ….  

Ο υντονισμός δεν επιδιώκει μια οργανωτική 
ρήξη με το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα, με τα 
σωματεία και τις ομοσπονδίες, αλλά μια πολιτική 
ρήξη με τον κυβερνητικό και γραφειοκρατικό συν-
δικαλισμό που δεν θέλει και δεν μπορεί να οργα-
νώσει αγώνες για την υπεράσπιση των συμφερό-
ντων των εργαζομένων και του οποίου οι ηγεσίες 
έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση στο 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ούτε πάλι μπο-
ρούμε να δεχτούμε λογικές παραταξιοποίησης, ορ-
γανωτικής διάσπασης και «κομματικής» καθαρότη-
τας μέσα στο εργατικό κίνημα, όπως αυτές που 
προβάλλει το ΠΑΜΕ. Θεωρούμε πως στη σημερινή 
συγκυρία, για να ανατραπεί η αντεργατική λαίλα-
πα, δεν αρκεί ο συνδικαλισμός που ξέραμε ως σήμε-
ρα· χρειάζεται κυρίως η επιστροφή του συνδικαλι-
σμού στη βάση των πρωτοβάθμιων σωματείων, 
στην εργατική δημοκρατία των γενικών συνελεύ-
σεων, στους αγώνες που ξεκινούν από την ίδια 
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εργατική βάση. Φρειάζεται ακόμα- και ο υντονι-
σμός έχει πάρει σχετικές πρωτοβουλίες- η ενότητα 
στη δράση όλων των αγωνιζόμενων κομματιών του 
κινήματος, και κυρίως των πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων και εκείνων που ανήκουν στο ΠΑΜΕ. Και 
φυσικά το πιο θετικό στον υντονισμό είναι το 
πείραμα της αμεσοδημοκρατικής ισότιμης συζή-
τησης και προσπάθειας σύνθεσης των πλαισίων 
διαφορετικών συλλόγων που έχει φέρει και αποτε-
λέσματα: ένα συνθετικό πλαίσιο αιτημάτων και 
αιχμών αναγκαίων σήμερα για το εργατικό κίνημα: 
παύση πληρωμών – άρνηση του χρέους, εθνικοποί-
ηση τραπεζών, εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, α-
ναδιανομή εισοδήματος κ.λπ..   

Προφανώς και το εγχείρημα αυτό έχει και αδυ-
ναμίες και προβλήματα. Σο σημαντικότερο ωστόσο 
πρόβλημά του είναι και το βασικό του πλεονέκτη-
μα: το γεγονός ότι η συμμετοχή των σωματείων σε 
αυτόν δεν είναι δεδομένη, «κομματικά επιβεβλημέ-

νη», αλλά διακυβεύεται από το κατά πόσο τα σω-
ματεία αυτά έχουν αγωνιστικές αποφάσεις, κάνουν 
συνελεύσεις και διαδικασίες, από το κατά πόσο 
μέσα στα ίδια αυτά τα σωματεία τα αγωνιστικά 
κομμάτια έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τις α-
δρανείς και συμβιβασμένες έως αντιδραστικές ηγε-
σίες. Γι’ αυτό και βλέπουμε συχνά αντιφατικές α-
ποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων, όπως λ.χ. στην 
ΕΛΜΕ. Κανένας δεν θέλει έναν υντονισμό ωμα-
τείων σαν άλλη ΑΔΕΔΤ ή σαν άλλο ΠΑΜΕ. Η ζωή 
του υντονισμού εξαρτάται διαλεκτικά από την 
συσπείρωση των εργαζομένων στα σωματεία, από 
την ύπαρξη συνελεύσεων, από την εργατική δημο-
κρατία της βάσης. Καθήκον του ίδιου όχι η εκπρο-
σώπηση αλλά η συμβολή στην προσπάθεια για 
την ταξική αγωνιστική ενότητα όλων των εργαζο-
μένων, για την κλιμάκωση των αγώνων και για 
την προβολή των σύγχρονων εργατικών αναγκών.

 
 
 

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! 
 

Με τη δίωξη του συναδέλφου Κώστα Σουλγαρί-
δη, μέλους του Δ του συλλόγου «Κ. ωτηρίου», 
πρώην μέλους του Δ της ΔΟΕ και αναπληρωματι-
κού αιρετού στο ΑΠΤΠΕ Αττικής, συνεχίζεται το 
κομπολόι διώξεων συνδικαλιστών που βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Είναι σαφές ότι η ελεύθερη συνδικαλι-
στική δράση των εργαζομένων έχει μπει στο στόχα-
στρο.  

Η κυβέρνηση αντιδρά με διώξεις μπροστά στην 
όλο και πιο μαζική αντίδραση των εργαζομένων 
στη βαθιά αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική 
της, στην καθολική απονομιμοποίηση της πολιτι-
κής της. Μια απονομιμοποίηση που εκφράστηκε με 
τον πιο σαφή τρόπο στη μετατροπή από χιλιάδες 
λαού των παρελάσεων για το ΟΦΙ σε όλη τη χώρα 
σε διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης και της υπο-
τέλειας της στην ΕΕ, στους τραπεζίτες και το ντόπιο 
και διεθνές κεφάλαιο. Για αυτό απαντά με το μόνο 
όπλο που της έχει απομείνει: τον αυταρχισμό και 
την καταστολή.  

Μια σειρά γεγονότων το τελευταίο διάστημα 
δείχνουν την κατεύθυνση που έχει δώσει η κυβέρ-
νηση στους μηχανισμούς της για εκφοβισμό των 
εργαζομένων, για την ανάσχεση της λαϊκής οργής: 
πρέπει να χτυπηθούν οι πρωτοπόροι αγωνιστές 
για να τρομάξουν οι εργαζόμενοι. ε αυτό το πλαί-
σιο ήρθε η δίωξη κατά του συναδέλφου Κ. Σουλγα-
ρίδη για «αναξιοπρεπή διαγωγή υπαλλήλου εντός 
υπηρεσίας, άσκηση αδικαιολόγητης κριτικής των 
πράξεων της προϊσταμένης αρχής, απείθεια». Έτσι 
βαφτίστηκε η παρέμβαση για την υπεράσπιση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Γίνε-

ται φανερό ότι το νέο μισθολόγιο που συνδέει τη 
μισθολογική εξέλιξη με θέματα συμπεριφοράς α-
πέναντι στους προϊσταμένους και τις επιλογές 
τους έχει διαμορφωθεί και σαν όπλο διασφάλισης 
της φοβισμένης σιωπής των εκπαιδευτικών.  

Σο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αναφε-
ρόμενοι μόνο στην εκπαίδευση καταγράφουμε την 
κλήση σε γραπτή απολογία από την Α΄ Διεύθυνση 
Αθήνας του Παύλου Αντωνόπουλου, μέλους του 
Δ της ΟΛΜΕ σήμερα, μετά από παρέμβαση του 
Τπουργείου Παιδείας, σαν απάντηση στις συκοφα-
ντίες βουλευτή του ΛΑΟ, τη δίωξη του προέδρου 
της ΕΛΜΕ Πειραιά άββα άββα μετά από παραγ-
γελία του περιφερειάρχη εκπαίδευσης, την κλήση σε 
απολογία του προέδρου της Γ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας 
Μπάμπη Κόκλα με παραγγελία της ίδιας της υ-
πουργού γιατί ζήτησε σε κλειστή συνδικαλιστική 
συνεδρίαση τη διερεύνηση καταγγελιών για την 
έκδοση των DVD από το υπουργείο, τη δίωξη του 
Παντελή Βαϊνά, αιρετού της Γ΄ Αθήνας στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση κλπ. 

Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς την κυ-
βέρνηση: Ο λαός δεν εκφοβίζεται! Το ποτάμι δεν 
γυρίζει πίσω! Η οργή του λαού μετατρέπεται σε 
τσουνάμι που παρασύρει την πολιτική της, τους 
πολιτικούς εκφραστές αυτής της πολιτικής και 
όλο το πλέγμα κυριαρχίας τους! Ας τρέμουν! Κα-
νείς δεν θα γλυτώσει από τη λαϊκή θέληση για 
αλλαγή! Οι εργαζόμενοι θα υπερασπιστούν τα δι-
καιώματά τους, την επιβίωση τους, την αξιοπρέ-
πεια τους και τους συναδέλφους τους! Η τρομο-
κρατία δεν θα περάσει! 
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Να φύγουν ή να μείνουν; 
 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΣΙΑ 
Σον Ιούνιο, μετά από προτροπή του υλλόγου Δι-

δασκόντων, ο διευθυντής του χολείου ενημέρωσε το 
ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και προσκλήθηκε η 
Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου για να ελέγξει την α-
σφάλεια του κτηρίου, δεδομένου ότι είχε εμφανή προ-
βλήματα (καθίζηση του πατώματος, μεγάλες ρωγμές σε 
αρκετές αίθουσες κ.λπ.) και είχε κάποια χρόνια να 
ελεγχθεί. 

Σο Ιούλιο όντως ήρθε μία μηχανικός του Δήμου, η 
οποία σε πρώτη φάση εισηγήθηκε αρνητικά για την 
ασφάλεια του κτηρίου για το κτίριο. Έτσι τον ε-
πτέμβριο ήρθε στο σχολείο μια επιτροπή που αποτε-
λείτο από δύο μηχανικούς της Σεχνικής Τπηρεσίας του 
Δήμου, έλεγξε το κτίριο ενδελεχώς και μετά από μερι-
κές ημέρες έφτασε στο σχολείο και η έκθεσή τους, η 
οποία διαπιστώνει ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο και 
συνιστά να δρομολογηθεί η εκκένωσή του. Έως τότε 
προτείνει να μην χρησιμοποιούνται δύο συγκεκριμένες 
αίθουσες. 

την πορεία βρέθηκε ένας χώρος για να φιλοξενη-
θεί το σχολείο στοιχειωδώς μέχρι την αποκατάσταση 
των προβλημάτων του παλιού κτιρίου. Μπροστά όμως 
στην ολιγωρία των υπευθύνων και αναζητώντας μια 
δεύτερη γνώμη, ο ύλλογος Γονέων κάλεσε τον Οκτώ-
βρη έναν ιδιώτη, καθηγητή του Πολυτεχνείου, για να 
γνωμοδοτήσει κι αυτός. Ο καθηγητής, αφού επισκέφ-
θηκε το χολείο, συνέταξε μία έκθεση, με την οποία 
θεωρεί ότι το κτήριο είναι ασφαλές, δεν χρειάζεται να 
εγκαταλειφθεί, χρήζει όμως επισκευών. Κι έτσι το Γυ-
μνάσιο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες 
εκθέσεις αυτοψίας, του θεσμικού φορέα, δηλαδή της 
Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου και ενός μη θεσμικού 
φορέα, δηλαδή του ιδιώτη.  

Ο καιρός περνά και τίποτα δεν γίνεται και το χο-
λείο συνεχίζει «σιωπηλά» να λειτουργεί στον ίδιο χώ-
ρο, γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της εκκέ-
νωσης ή μη εκκένωσής του. Οι εκπαιδευτικοί θέλοντας 
να κάνουν τη δουλειά τους, άλλοι αποφασίζουν να 
λειτουργούν τις «κλειστές» αίθουσες και άλλοι αρνού-
νται να κάνουν μάθημα σε αυτές. Θρανία και καρέ-
κλες μεταφέρονται σε καθημερινή βάση από τη μία 

αίθουσα στην άλλη και ενώ τα Φριστούγεννα πλησιά-
ζουν το σχολείο δεν έχει βρει τους ρυθμούς του.  

Σι περιμένουν άραγε να γίνει; Ποιος είναι αυτός 
που θα αποφασίσει; Ποια επιστημονική άποψη θα 
επικρατήσει; Σης Σεχνικής Τπηρεσίας του Δήμου που 
είναι υπεύθυνη για τα σχολικά κτήρια ή του ιδιώτη 
καθηγητή του Πολυτεχνείου που έχει τις «περγαμη-
νές»;  

 
Σο ΟΦΙ που δεν είπαν  

οι προϊστάμενοι 
 

Παραμονές της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. 
Ένα άγχος και μια ανησυχία πλανάται στον πολιτικό 
μας κόσμο. Σα στελέχη μας ανησυχούν για το αν θα 
γίνει το τυπικό των παρελάσεων, για το αν θα μπορέ-
σουν με ασφάλεια να παρευρεθούν στην τελετή. Όλοι 
ελπίζουν πως οι πολίτες και οι μαθητές θα «κάτσουν»' 
φρόνιμα, διότι γιορτάζουμε την Εθνική μας Εορτή. Για 
καλό και για κακό όμως, για να μην τ' αφήσουμε και 
όλα στην τύχη, πέφτουν και οι ανάλογες οδηγίες στα 
στελέχη της εκπαίδευσης, με στόχο τί άλλο, τη «συμ-
μόρφωση» των μαθητών μας- και όχι μόνο. 

' αυτά τα πλαίσια, η κα Τπουργός μας, στέλνει 
μήνυμα στις Διευθύνσεις να συνετίσουν τους μαθητές 
να είναι καθωσπρέπει έτσι ώστε να αποτραπούν τα 
«έκτροπα».  

Έτσι ο καλός μας προϊστάμενος, τιμώντας την κα-
ρέκλα που του δόθηκε και για να συνεχίσει να κάθε-
ται σ' αυτή, αρχίζει να τηλεφωνεί σε όλους τους διευ-
θυντές των σχολείων, μεταφέροντας προσωπικά την 
«γραμμή» του υπουργείου για τον έλεγχο των μαθητι-
κών παρελάσεων.  

Μπροστά λοιπόν στο τσουνάμι που απειλεί το 
μέλλον των μαθητών μας, που καταστρέφει το παρόν 
των γονιών τους, που συνθλίβει τα δικαιώματά τους, 
τα στελέχη της εκπαίδευσης τούς διδάσκουν την πει-
θαρχία και την υποταγή και όχι την απειθαρχία και 
την ανυπακοή, γιατί η ανυπακοή της νεολαίας θα ρο-
κάνιζε και τις δικές τους καρέκλες. 

Ευτυχώς που οι μαθητές δεν «άκουσαν» τους διευ-
θυντές τους και σε όλη την Ελλάδα αντέδρασαν αυτο-
σχεδιάζοντας το δικό τους τσουνάμι αντίστασης, 
στέλνοντάς μας το μήνυμα ότι δεν θα υποταχθούν και 
μαζί με τους γονείς τους θα παλέψουν για τις ζωές 
τους.
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.ΕΛ.ΕΡ.Ε.Β.Α. 
Σο ωματείο Ελαστικά Εργαζομένων Εκπαιδευτι-
κών Β. Αιγαίου (ΕΛΕΡΕΒΑ) εξέλεξε την προη-
γούμενη Σρίτη 8/11 το διοικητικό του συμβούλιο. 
Σο ωματείο καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που 
δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις, είτε σε δημόσια 
σχολεία ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές, είτε σε φρο-
ντιστήρια, όπου οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
καταστρατηγούνται πριν την ολική τους κατάργη-
ση, είτε παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ανασφά-
λιστη και ακατοχύρωτη εργασία των ιδιαιτέρων, 
την ανεργία και την αδιοριστία στην ενεργό συμμε-
τοχή στις συνελεύσεις του στο Εργατικό Κέντρο 
Μυτιλήνης και τις δράσεις που αποφασίζει.  
Ενημέρωση και επικοινωνία: selereba@gmail.com, 
selereba.blogspot.com.  

Τπό διάλυση 
Απογοητευτική είναι η κατάσταση στην Σεχνική 
Εκπαίδευση· ένα παράδειγμα από την ΕΠΑ Μυ-
τιλήνης: ως τις 29/10 στο σχολείο υπήρχαν μόνο 
δέκα από τους είκοσι τρείς αναγκαίους καθηγητές. 
Κατά συνέπεια από τα δεκαέξι τμήματα μάθημα 
έκαναν τα πέντε. Αλλά και από τις αρχές του Νοέμ-
βρη που ήρθαν κάποιοι καθηγητές (λείπουν ωστόσο 
ακόμα σχεδόν δέκα) η κατάσταση δεν βελτιώθηκε: 
τα περισσότερα τμήματα κάνουν μάθημα μία ή δύο 
φορές την εβδομάδα… Οι περισσότεροι μαθητές δηλ. 
απλά δεν έρχονται σχολείο… Περαιτέρω, τα απα-
ραίτητα στην τεχνική εκπαίδευση εργαστήρια δεν 
λειτουργούν (εφόσον χρειάζεται και η παρουσία 
δεύτερου εκπαιδευτικού σε τμήμα πάνω από δεκα-
τρείς μαθητές), λεφτά από την ενιαία πλέον σχολική 
επιτροπή του δήμου δεν έχουν ακόμα εκταμιευτεί 
(υπάρχουν;) ενώ για τα βιβλία η κατάσταση είναι 
ευρύτερα γνωστή… Σελικά σ’ αυτό το σχολείο το 
μόνο που λειτουργεί είναι η καταναγκαστική προ-
σευχή και η παρέλαση (για ενηλίκους βασικά μαθη-
τές, μη το ξεχνάμε)! Σαρατατζούμ και Θεός φυλάξοι!  
 

Πρώτα η απόσπαση 
Αντίστοιχα κενά υπάρχουν ακόμα και στη γενική 
παιδεία σε ορισμένες ειδικότητες: καθηγητές μουσι-
κής, καλλιτεχνικών αλλά και γυμναστές δεν υπάρ-
χουν για αρκετά σχολεία. Ειδικά όμως για τους τε-
λευταίους υπάρχουν απορίες: πώς είναι δυνατόν να 
μένουν σχολεία χωρίς γυμναστές (π.χ. ΓΕΛ Μαντα-
μάδου), τη στιγμή που, σύμφωνα με τον προϊστάμε-
νο, είναι η μοναδική ειδικότητα που παρουσιάζει 
πλεόνασμα; Μήπως υπάρχουν γυμναστές για τους 
οποίους δεν ισχύει το «Πρώτα ο μαθητής» και το 
«Ο εκπαιδευτικός στην τάξη» αλλά, επιβεβαιώνο-
ντας την παγκάλεια ρήση, τακτοποιούνται με από-
σπαση σε θεσούλες στην τοπική αυτοδιοίκηση (Ορ-
γανισμούς Άθλησης κ.λπ.); Ρητορικό το ερώτημα… 
Σην ίδια στιγμή μάλιστα που το Τπουργείο αρνεί-
ται την απόσπαση σε εκπαιδευτικούς που έχουν 
πολύ σοβαρούς κοινωνικούς και άλλους λόγους για 
να αποσπαστούν; Σελικά το «σύστημα δουλεύει» 
για τους ημετέρους ακόμα και μέσα στα μνημόνια. 
Ή μάλλον, «δουλεύει» ακριβώς επειδή υπάρχουν τα 
μνημόνια… 
 
Ζήτω οι νόμοι της Αγοράς 
Εντύπωση μας προκάλεσε η παραδοχή του προϊ-
σταμένου στη συνάντηση με το Δ της ΕΛΜΕ στις 
αρχές Οκτώβρη ότι η καθυστέρηση στις τοποθετή-
σεις των εκπαιδευτικών οφειλόταν στα λάθη και τις 
παραλείψεις πολλών διευθυντών στη δήλωση των 
κενών. Εντύπωση γιατί η παραδοχή αυτή συνι-
στούσε και μια μομφή απέναντι σε διευθυντές οι 
οποίοι μόλις το καλοκαίρι «αξιολογήθηκαν» και 
τοποθετήθηκαν στα σχολεία από το ΠΤΔΕ. Σα 
λάθη αυτά- όταν δεν είναι ασήμαντα και ανθρώπι-
να- οφείλονται βασικά σε δύο παράγοντες: είτε 
στην έλλειψη στοιχειώδους ικανότητας διοίκησης 
και διαχείρισης του προσωπικού από ορισμένους 
διευθυντές είτε στην συνειδητή παραπλάνηση του 
ΠΤΔΕ με στόχο μάλλον την επιλογή αρεστών σε 
κάποιους διευθυντές ή άλλους τοπικούς παράγοντες 
εκπαιδευτικών («να πάρουμε τους δικούς μας»). ε 
κάθε περίπτωση ένα είναι το συμπέρασμα: και ο 
νέος τρόπος επιλογής των στελεχών αναπαράγει τις 
ίδιες λογικές στη διοίκηση των σχολείων: την ανι-
κανότητα, την ημετεροκρατία, τον παιδαγωγικό 
συντηρητισμό, από τη μια, κι από την άλλη, όλη τη 
διάθεση επιβολής των επιταγών της μνημονιακής 
πολιτικής της κυβέρνησης και της τρόικας. Με άλλα 
λόγια, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να αθροίσει 
τις ώρες των φιλολόγων στο σχολείο του, αλλά αν 
μπορεί να φωνάζει μπροστά στους ανωτέρους του 
«Ζήτω οι νόμοι της Αγοράς», έχει εξασφαλισμένη 
τη διευθυντική θεσούλα του… Προς το παρόν, ελπί-
ζουμε… 
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Η μετάλλαξη του πανεπιστημίου 
 
Μια πρώτη γεύση της «συνεργασίας» ΠΑΟΚ-

ΝΔ-ΛΑΟ πήραμε στις αρχές του επτέμβρη με την 
από κοινού ψήφιση του νόμου για την ανώτατη 
εκπαίδευση. Αυτή η πρόωρη σύμπνοια των αστικών 
κομμάτων έδειξε τη βαθιά συμφωνία τους στην αυ-
ταρχική αντιμετώπιση της νεολαίας αλλά και στην 
στρατηγική τους για μια επιχειρηματική λειτουργία 
των πανεπιστημίων.  

Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο νόμο, μια 
συνηθισμένη μεταρρύθμιση: «Το πανεπιστήμιο ό-
πως το γνωρίσαμε έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό 
του ρόλο», δήλωσε ο Παπανδρέου για να συμπλη-
ρώσει προκλητικά η Διαμαντοπούλου ότι «ο νόμος 
έρχεται για να αλλάξει το DNA της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης». Ο νόμος φέρνει την εφαρμογή της 
Μπολόνια, των τριών κύκλων σπουδών και του 
ατομικού φακέλου προσόντων, δεσμευτική παρου-
σία του κόσμου των επιχειρήσεων στη διοίκηση των 
πανεπιστημίων, γενίκευση της επιχειρηματικής 
κουλτούρας, χρηματοδοτική ασφυξία και εμπέδωση 
της ανταποδοτικότητας, εξοστρακισμό της κριτικής 
σκέψης και της ριζοσπαστικής πολιτικής δράσης 
από τις σχολές. 

Βασικός στόχος είναι να επιβληθεί πολιτικός 
έλεγχος μέσω των νέων διοικήσεων στη λειτουρ-
γία του πανεπιστημίου, τόσο για να επιβάλλουν 
την πειθάρχηση στους φοιτητές και τους καθηγη-
τές, όσο και για να επιβάλλουν τους κανόνες της 
αγοράς, την ανταποδοτικότητα και την ανταγωνι-
στικότητα, μέσα στο πανεπιστήμιο. 

Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου 
εκφράζει την επιδίωξη να ξεμπερδεύουν με το ριζο-
σπαστικό δημοκρατικό κεκτημένο της μεταπολίτευ-
σης. Κλείνουν την σχέση του πανεπιστημίου με την 
μαχόμενη κοινωνία και ανοίγουν το πανεπιστήμιο 
στις αγορές και τις επιχειρήσεις. 

Ο νόμος αυτός δεν αφορά μόνο την «πανεπιστη-
μιακή κοινότητα» αλλά το σύνολο της κοινωνίας: 
τους γονείς που θα κληθούν να πληρώσουν δίδα-
κτρα, τους νέους που θα παραδίδονται στη βαρβα-
ρότητα της αγοράς εργασίας χωρίς κατοχυρωμένα 

επαγγελματικά δικαιώματα, τα κινήματα που θα 
δουν τα πανεπιστήμια από χώρους ζύμωσης, κρι-
τικής σκέψης και συλλογικής δράσης να γίνονται 
πεδία δράσης των δυνάμεων καταστολής και των 
εταιρειών. 

Σο κύμα φοιτητικών καταλήψεων το προηγού-
μενο διάστημα εκπλήσσει σε έκταση, καθώς σχολές 
από όλη τη χώρα μπήκαν στο χορό των καταλήψε-
ων, σε χρόνο, καθώς για δύο μήνες η σπουδάζουσα 
νεολαία βγήκε μαζικά στους δρόμους, καθώς και σε 
βάθος, αφού από την πρώτη στιγμή διεκδίκησε τη 
σύνδεσή του αγώνα των φοιτητών με τον αγώνα 
του εργαζόμενου λαού ενάντια στην κυβερνητική 
πολιτική, το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο. Η επι-
μονή του φοιτητικού κινήματος και η διάρκειά του 
κατάφερε να απονομιμοποιήσει το νόμο αυτό στο 
σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και να 
σπάσει τις συμμαχίες της κυβέρνησης με επίδοξους 
εφαρμοστές του νόμου μέσα στα πανεπιστήμια. 

Η εκπαίδευση είναι ο κατεξοχήν χώρος που 
«δημιουργεί» τα χαρακτηριστικά του νέου εργαζό-
μενου και έτσι το τσάκισμα των συλλογικών ανα-
γνωρίσεων και των κεκτημένων σε αυτό το χώρο 
αποτελεί πλευρά του νέου συσχετισμού δύναμης 
που δημιουργείται στην εργασία. Σο ότι η γενιά 
των 700 ευρώ έχει γίνει γενιά των 520 ευρώ και της 
ανεργίας αποτελεί αρνητική εξέλιξη για το σώμα 
των εργαζομένων συνολικά. 

Η σημερινή νεολαία παρότι είναι πιο μορφω-
μένη από τις προηγούμενες, με αναβαθμισμένες 
τεχνικές δεξιότητες και ζει σε μια κοινωνία πιο 
πλούσια, καλείται να ζήσει πολύ χειρότερα από 
τις αμέσως προηγούμενες γενιές. Δουλεύει χειρό-
τερα, πληρώνεται χειρότερα και έχει πρόσβαση σε 
πολύ λιγότερες παροχές. Ακριβώς αυτό είναι που 
δημιουργεί σήμερα εκρηκτικά  χαρακτηριστικά 
στη νεολαία. Πλάι στην ανάπτυξη χαρακτηριστι-
κών όπως ο ατομισμός, ο φόβος και η ανασφάλεια 
αναπτύσσονται και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά 
όπως αυτά εκφράζονται στις φοιτητικές και νεο-
λαιίστικες εκρήξεις στη χώρα μας αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο. Έτσι στο πλάι συγκροτημένων 
φοιτητικών κινητοποιήσεων το 2006-2007 καθώς 
και το πρόσφατο κύμα καταλήψεων ενάντια στο 
νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση στέκουν εξεγέρ-
σεις όπως αυτή του Δεκέμβρη του ’08. 

Βρισκόμαστε στην αρχή ενός ευρύτερου κύκλου 
εκρήξεων της νεολαίας σε όλο τον κόσμο, όπως δεί-
χνουν οι κινητοποιήσεις στην Αγγλία και στη Φιλή 
πρόσφατα, καθώς και οι φοιτητικές εκρήξεις των 
τελευταίων χρόνων σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και 
Ολλανδία. Και σίγουρα οι εκρήξεις αυτές μας προϊ-
δεάζουν για τους σεισμούς που μέλλονται  να’ 
ρθουν.  



Ο θάνατος περιοδεύει τον κόσμο με τη μάσκα ενός στρατηγού 
Σα μάτια μας θα ζήσουνε και πέρα από το θάνατό μας  
για να κλαίνε.  
Υυσάει  
 
Σα μέγαρα ρίχνουν έναν ίσκιο βαρύ που σπάει τη ραχοκοκαλιά μας  
Σρέχουν οι δρόμοι λαχανιασμένοι  
Σα παραμύθια είναι τυφλά  
Υυσάει  
 
Υυσάει μέσα από τα τρύπια βρακιά των ανέργων  
Υυσάει  
Υυσάει μέσα στην οργισμένη καρδιά του λαού  
 
Ο άνεμος μπερδεύει τους δρόμους τις χρονολογίες τα πρόσωπα  
Παρασέρνει τη σκόνη απ' τα πεδία των μαχών  
Αυτή η σκόνη θάβει σιγά σιγά την Ευρώπη  
 
Σα χέρια τους είναι έτοιμα να σώσουνε τον κόσμο  
Εις τους αιώνας των αιώνων  
 
Ερχόμαστε  
Παραμερίστε  
Κατεβαίνουμε σαν μια χιονοστιβάδα που όσο κατηφορίζει μεγαλώνει 

 
[Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου] (1953) 

 
 
 
 


