
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της Αγωνιστικής Παρέμβασης

αγκίδα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ – Φλεβάρης  2012 – τεύχος 10 – διανέμεται δωρεάν

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

Επισκεφτείτε το blog μας paremvasilesvos.wordpress.com. 
 

αγκίδα 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ της Αγωνιστικής Παρέμβασης 

 
 
 
 

«Ο αγώνας συνεχίζεται» 
είναι το μήνυμα του αλύγιστου λαού!  

 
Ο αγώνας συνεχίζεται! Και θα συνεχίζεται μέχρι τη νίκη!  
Αυτό το μήνυμα έρχεται μέσα από τις μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη νέα δανειακή σύμβαση και την 

πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΣ που έγιναν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και όλες τις μεγάλες πόλεις της 
χώρας το προηγούμενο διάστημα· έρχεται μέσα από το παγκόσμιο κύμα διαδηλώσεων αλληλεγγύης προς 
τους Έλληνες εργαζόμενους. Ο λαός, αλύγιστος και με το θάρρος που του δίνει το δίκιο, δεν συναινεί στη 

λεηλασία των δικαιωμάτων του και συνεχίζει να αγω-
νίζεται, συνεχίζει να διαδηλώνει αποφασιστικά, κό-
ντρα στους εκβιασμούς για τη χρεοκοπία και τη «συ-
ντέλεια του κόσμου», ενάντια στην κρατική κατα-
στολή και την αντιδημοκρατική εκτροπή των αστι-
κών θεσμών, ενάντια στην προοπτική της αιώνιας 
λιτότητας και του κοινωνικού μεσαίωνα.  

Απέναντι στην κυβέρνηση του δοτού τραπεζίτη, 
του εγκάθετου τραπεζών, ΕΕ και βιομηχάνων, υπάρ-
χει μόνο ο δρόμος του αγώνα. Ο δρόμος των διαδη-
λώσεων, των καταλήψεων και των απεργιών σε μια 
πάλη που θα ενώσει τους εκπαιδευτικούς, τους εργα-
ζόμενους και την κοινωνία ενάντια σε κυβέρνηση-
ΕΕ-ΔΝΣ.  

 
 Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, απαιτούμε τη διαγραφή του.  
 Να ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων και οι κυβερνήσεις που την εφαρμόζουν. 
 Όχι στη νέα δανειακή σύμβαση και το Ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ – Όχι στα νέα 

μνημόνια. Να καταργηθεί το βάρβαρο και δουλοπρεπές μνημόνιο κυβέρνησης – ΕΕ – Δ.Ν.Τ., το 
μεσοπρόθεσμο και όλα τα μέτρα που απορρέουν από αυτά. 

 Όχι στο σχολείο της αγοράς και της αμάθειας, του δήθεν νέου και του τεχνολογικού λυκείου. 
 Να καταργηθεί ο νόμος 4024/11 (βαθμολόγιο-μισθολόγιο). Όχι σε μισθούς πείνας, την αξιολόγηση 

και τις απολύσεις. Ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αξιοπρεπείς συντάξεις. 
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Η τρομοκρατία της πτώχευσης 
 
Όταν το Μάιο του 2010 ο χει-

ρότερος πρωθυπουργός όλων των 
εποχών ΓΑΠ - Σσολάκογλου α-
νήγγειλε από το Καστελόριζο την 
έλευση του ΔΝΣ στη χώρα, υπο-
σχόταν ότι όλα αυτά θα ήταν 
προσωρινά και ότι με τα 110 δις 
του Μνημόνιου I σε ένα χρόνο η 
χώρα θα ξανάβγαινε στις αγορές 
και στο δρόμο της ανάπτυξης.  

ήμερα δύο χρόνια μετά, όταν 
ο δοτός πρωθυπουργός - υπάλλη-
λος των τοκογλύφων - δανειστών 
Λουκάς Παπαδήμ-ι-ος έφερνε για 
ψήφιση στη βουλή το Μνημόνιο 
II, δεν είχε να δώσει καμία ελπί-
δα στο λαό, απολύτως τίποτα να 
υποσχεθεί. Όλο το μνημονιακό 
πολιτικό προσωπικό πρόβαλε ένα 
και μοναδικό επιχείρημα: «Αν δεν 
ψηφιστούν τα νέα μέτρα την άλ-
λη μέρα η χώρα θα πτωχεύσει, 
δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, φάρ-
μακα, συντάξεις, μισθοί κ.λπ.»… 
Ξέχασαν μόνο να μας πουν ότι 
ακρίδες θα φάνε τα σπαρτά και 
χολέρα θα θερίσει το λαό.  

Επί της ουσίας, έλεγαν πως αν 
η Ελλάδα δεν αποδεχθεί το Μνη-
μόνιο II και τη δανειακή σύμβαση 
που το συνοδεύει θα οδηγηθεί σε 
«άτακτη χρεοκοπία», αποσιωπώ-
ντας όμως ότι ήδη οδηγούν τη 
χώρα  σε μια «ελεγχόμενη» πτώ-
χευση με τη βούλα της Ε.Ε. και 
του ΔΝΣ. Πράγματι, το πακέτο 
«PSI - 2ο Μνημόνιο - 2η Δανεια-
κή Σύμβαση» δεν πρόκειται να 
καταστήσει το χρέος βιώσιμο, 
ενώ θα βαθύνει την ύφεση και 
την κοινωνική καταστροφή.  

Λένε, για παράδειγμα, ότι ο 
στόχος του μνημονίου είναι η 
μείωση του δημόσιου χρέους το 
2020 στο 120%, χωρίς να εξηγή-
σουν γιατί το 2009, όταν το ελλη-
νικό δημόσιο χρέος ήταν σε αυτό 
το ύψος, κρίθηκε μη βιώσιμο, ό-
πως και το ιταλικό δημόσιο χρέος 
σήμερα κρίνεται επίσης μη βιώσι-
μο, κινούμενο στα ίδια επίπεδα. 
Με άλλα λόγια, σύντομα θα α-
παιτηθεί ένας νέος κύκλος δια-
πραγματεύσεων για ένα μεγαλύ-
τερο κούρεμα του δημόσιου χρέ-
ους, το οποίο θα συνοδευτεί από 
νέα αιματηρά προγράμματα λι-
τότητας, μείωσης μισθών και 
ξεπουλήματος δημόσιας περιου-
σίας που μετακυλίουν το κόστος 
μείωσης του χρέους στις πλάτες 
των πιο αδυνάτων.  

Από την άλλη, εξαιτίας του 
νέου μνημονίου και των κατα-
στροφικών υφεσιακών και κοι-
νωνικών του συνεπειών, την «ε-
λεγχόμενη» πτώχευση, γρήγορα 
μπορεί να τη διαδεχθεί και η «ά-
τακτη χρεοκοπία» εντός του ευ-
ρώ, με τη μετατροπή της χώρας σε 
ένα απόλυτο πολιτικό και οικο-
νομικό προτεκτοράτο της Γερμα-
νίας. Εδώ να σημειώσουμε πως 
ήδη μιλάνε για ενισχυμένη επο-
πτεία, όπου σε όλα τα υπουργεία 
θα εγκατασταθούν υπάλληλοι 
της ΕΕ, οι οποίοι θα έχουν και 
τον πρώτο λόγο σε θέματα δαπα-
νών, προσωπικού, κατεδάφισης 
του κοινωνικού κράτους κ.λπ. 
και για ένα νέο ειδικό λογαρια-
σμό, όπου θα μεταφέρονται τόσο 

τα δάνεια όσο και εθνικοί πόροι 
(έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, 
ακόμα και φορολογικά έσοδα), 
από τα οποία θα αποπληρώνεται 
κατευθείαν το δημόσιο χρέος. 
Ουσιαστικά, το ελληνικό δημόσιο 
θα δουλεύει, και επισήμως πλέον, 
πρώτα για τους πιστωτές και με-
τά για τους πολίτες. 

Λιγότερο πιθανό είναι το σε-
νάριο να συνοδευτεί η χρεοκοπία 
με αποβολή  της χώρας από την 
ευρωζώνη· και σε αυτήν όμως την 
περίπτωση κάθε ανακούφιση θα 
είναι προσωρινή,  εφόσον τη δια-
χείριση των πραγμάτων την έχει 
η άρχουσα τάξη και το πολιτικό 
της προσωπικό.  

 
Ανατροπή ή εκλογική αναμο-

νή 
ύμφωνα με τις μέχρι τώρα 

ενδείξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι ντόπιοι συνεργάτες της 
προετοιμάζουν όλο το σκηνικό 
για τη διεξαγωγή εκλογών κάτω 
από κλίμα πρωτοφανούς τρομο-
κρατίας του λαού. Δηλαδή, τα 
κυρίαρχα ΜΜΕ, θα θέσουν το 
δίλημμα των εκλογών ως εξής: ή 
θα ψηφιστούν τα κόμματα του 
μνημονίου ή «χρεοκοπία» και 
έξοδος από το ευρώ.  

Η αδυναμία του εργατικού κι-
νήματος και της Αριστεράς να 
απαντήσει ξεκάθαρα στο δίλημμα 
λέγοντας ότι «ναι, υπάρχει ζωή 
έξω από το ευρώ» και να την πε-
ριγράψει, θα έχει σαν αποτέλε-
σμα να προκύψει μετεκλογικά 
μια νέα συγκυβέρνηση τύπου 
«Παπαδήμου» που με «νωπή» 
λαϊκή εντολή θα προχωρήσει σε 
ακόμα πιο σκληρά για το λαό 
μέτρα. Η επίσημη Αριστερά, που 
σήμερα επαναπαύεται στις δημο-
σκοπικές της δάφνες και είτε φα-
ντασιώνεται την αναβίωση ενός 
νέου καλού ΠΑΟΚ, είτε παρα-
πέμπει τα πάντα στο αόριστο 
επέκεινα της λαϊκής εξουσίας, θα 
καταγράψει πιθανά μια σημαντι-
κή εκλογική ενίσχυση αλλά με 
αμφίβολη αποτελεσματικότητα.  
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Αντικαπιταλιστική ανατροπή 

και εργατική εξουσία 
Αν η μέχρι στιγμής στρατηγι-

κή του αντιπάλου αρθρώνεται 
γύρω από τον εκβιασμό του χρέ-
ους και της εξόδου από το ευρώ, 
τότε είναι εκ των ων ουκ άνευ για 
το εργατικό κίνημα να υιοθετή-
σει στόχους ριζικά ανατρεπτι-
κούς, όπως η παύση πληρωμών 

και η διαγραφή του χρέους, η 
αποδέσμευση από το ευρώ και 
την ΕΕ, η εθνικοποίηση τραπε-
ζών και μεγάλων επιχειρήσεων 
και η ριζική αναδιανομή του 
πλούτου προς όφελος των εργα-
ζομένων. Κυρίως όμως να επι-
διώξει τη συγκρότηση μιας άλ-
λης δημοκρατίας στους χώρους 
δουλειάς και στις γειτονιές που 

θα δημιουργήσει μορφές λαϊκών 
αντιθεσμών (σωματεία, επιτρο-
πές, λαϊκές συνελεύσεις) που θα 
λειτουργούν ανταγωνιστικά προς 
το κυρίαρχο  πολιτικό  σύστημα 
και θα προβάλουν ένα ριζικά δι-
αφορετικό κοινωνικό πρότυπο 
και μια διαφορετική πορεία για 
την ελληνική κοινωνία. 

 
 

Εργατικές αντιστάσεις στην τρομοκρατία της εξαθλίωσης 
 
Αυτές τις παράξενες μέρες που 

όλοι και όλες γίναμε οικονομο-
λόγοι, τα βιβλία που ερμηνεύουν 
την κρίση έχουν γίνει best seller 
και στο διαδίκτυο ξοδεύονται 
εκατομμύρια MB ώστε να αντι-
ληφθούμε τι είναι αυτό που μας 
βρήκε και πώς θα βγούμε ζωντα-
νοί από την κρίση του καπιταλι-
σμού (ή θα κάνουμε τη δική του 
κηδεία), μάλλον είναι δύσκολο 
να αμφισβητηθεί το εξής συμπέ-
ρασμα: ότι το νεοφιλελεύθερο 
μοντέλο αξιοποιεί στο έπακρο 
την κρίση για να επιτεθεί και να 
αποδιαρθρώσει τις εργασιακές 
σχέσεις. Σο σύνολο των εργατι-
κών κατακτήσεων όλης της ιστο-
ρίας του εργατικού κινήματος 
γίνεται στάχτη στο βωμό της «α-
νταγωνιστικότητας», με αφορμή 
την κρίση.  

Ο κόσμος της δουλειάς παρα-
κολουθεί παγωμένος τη διαδοχή 
των μέτρων που τον οδηγούν 
στην εξαθλίωση. Η εργοδοσία και 
οι πολιτικοί της εντολοδόχοι 
φαίνεται πως δεν ενδιαφέρονται 
πια ούτε για την επιβίωση των 
εργαζομένων, την απλή- και ορ-
θολογικά υπαγορευόμενη- ανα-
παραγωγή της εργατικής τάξης.  

Παρόλα αυτά, σε συνθήκες 
πρωτόγνωρα αντίξοες, τα τελευ-
ταία χρόνια ξεπηδούν σοβαρές 
εργατικές αντιστάσεις, τόσο σε 
εργασιακούς χώρους παραδοσια-
κά βιομηχανικούς, όσο και σε 
επιχειρήσεις όπου κυριαρχούν οι 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις και 
η επισφάλεια. Από τις 100+ μέρες 

απεργίας στην Ελληνική Φαλυ-
βουργία, τους πέντε μήνες επί-
σχεσης εργασίας στο εργοστάσιο 
TRASTIC, τον ενάμισι χρόνο κα-
τάληψης και αγώνα στο εργο-
στάσιο Πετζετάκις, ως τον αγώνα 
στα Goodys Λευκού Πύργου στη 
Θεσσαλονίκη, στα Notos 
Galleries, σε εταιρίες κινητής τη-
λεφωνίας και φροντιστήρια μέσης 
εκπαίδευσης, στο Alter, στην Ε-
λευθεροτυπία και σε όλο και πε-
ρισσότερους εργασιακούς χώρους 
κάθε μέρα, οι εργαζόμενοι δεί-
χνουν πως θυμούνται πολύ καλά 
πως η επίθεση που δέχονται εί-
ναι ταξική και πως η αντίσταση 
και η αντεπίθεσή τους μόνο τέ-
τοια μπορεί να είναι.  

Όσοι και όσες αναρωτιόνταν 
τα προηγούμενα χρόνια αν υ-
πάρχει πλέον το προλεταριάτο, 
συνειδητοποιούν με τον πιο δρα-
ματικό τρόπο (συνήθως στο πετσί 
τους) ότι η εργατική δράση είναι 
η βασική μορφή αγώνα που μπο-
ρεί να συσπειρώσει τους ανθρώ-
πους ενάντια στην εξαθλίωση. 
Και ότι αυτή δεν μπορεί να χαρί-

ζεται σε γραφειοκράτες και ε-
παγγελματίες συνδικαλιστές που 
κηρύττουν απεργίες της μιας μέ-
ρας- πιστολιές στον αέρα- την 
ίδια στιγμή που στα τραπέζια 
των διαπραγματεύσεων συναι-
νούν, παρά τους θεατρινισμούς, 
στο να χαριστεί στους εργοδότες 
ό,τι κερδήθηκε με αίμα εδώ και 
δυο αιώνες από ανθρώπους σαν 
κι εμάς.  

Οι μεγάλης ή μικρής κλίμα-
κας εργατικοί αγώνες του τελευ-
ταίου διαστήματος δείχνουν το 
δρόμο της αντίστασης, της ακη-
δεμόνευτης εργατικής δράσης 
και προβάλλουν την ανάγκη  
διακλαδικής αλληλεγγύης και 
δικτύωσης.  

Φρειάζεται κι εμείς, οι εργα-
ζόμενες και οι εργαζόμενοι στη 
δημόσια εκπαίδευση, να ανταπο-
κριθούμε στο κάλεσμα, με επί-
γνωση πια ότι κανένας εργαζόμε-
νος ή κλάδος δεν θα επιβιώσει 
μόνος. 

Ο καπιταλισμός υποφέρει 
από την κρίση του. Ας του δώ-
σουμε τη χαριστική βολή!  
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ε τοπικό επίπεδο, η πρόταση 
του Δ/ντή ΔΕ δεν αναμένεται 
να εισηγείται συγχωνεύσεις- 
όπως διαφάνηκε μετά τη συνά-
ντηση με το Δ της ΕΛΜΕ- αν 
και δεν έχει ακόμα κοινοποιη-
θεί. Καμία συγχώνευση δεν θα 
εισηγηθεί, όπως φαίνεται- κι ο 
δήμος Λέσβου. Σο καμπανάκι 
χτυπάει ξανά όμως για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δύο 
δημοτικά κλείνουν, τέσσερα 
υποβιβάζονται). Όσο όμως πα-
ραμένει η πολιτική των μνημο-
νίων, που επιβάλλουν τράπεζες 
και καπιταλιστές, τα σχολεία, 
οι κοινωνικές υπηρεσίες, θα 
απειλούνται με κατάργηση. Θα 
πρέπει να είμαστε σε εγρήγορ-
ση… 

Συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων: ο δεύτερος γύρος… 
 
Με εγκύκλιό του το Τπουρ-

γείο Παιδείας προχωρά και φέτος 
στις προβλεπόμενες από την εκ-
παιδευτική νομοθεσία μεταβολές 
(ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχω-
νεύσεις, προαγωγές, υποβιβα-
σμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2012-13. 

τα πλαίσια αυτά καλεί τους  
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να 
καταχωρήσουν μέχρι 10-02-2012 
στο ύστημα Καταγραφής 
(Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις 

τους για τις μεταβολές των σχολι-
κών μονάδων της αρμοδιότητάς 
τους και να υποβάλλουν τις προ-
τάσεις αυτές στα αρμόδια Δημο-
τικά υμβούλια. 

ύμφωνα με το Τπουργείο 
Παιδείας τα κριτήρια συγχώνευ-
σης είναι «οι κτιριακές υποδομές-
εγκαταστάσεις και οι δυνατότη-
τες ανάπτυξης αιθουσών διδα-
σκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών 
βοηθητικών χώρων και εξοπλι-
σμού στο σχολείο μετακίνησης. 
Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομε-
τρική απόσταση για το νέο σχο-
λείο λαμβάνοντας υπόψη τη συ-
γκοινωνιακή κάλυψη της περιο-
χής, το οδικό δίκτυο, τις επικρα-
τούσες καιρικές συνθήκες και τη 
διάρκεια κάλυψης της διαδρομής 
για την άφιξη στο νέο σχολείο, η 
οποία για τις δύσκολες και δυ-
σπρόσιτες περιοχές δε μπορεί να 
υπερβαίνει τη μισή ώρα για τα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

τα ¾ της ώρας για τα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Σχολικές μονάδες που λειτουρ-
γούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωρι-
στές σχολικές μονάδες της ίδιας 
βαθμίδας ενοποιούνται σε μία 
σχολική μονάδα, τηρουμένων 
των παραπάνω κριτηρίων». 

 
Για να βγει το ταμείο… 
το Προσχέδιο Κρατικού 

Προϋπολογισμού 2012 επισημαί-
νεται ότι «σημαντικές εξοικονο-
μήσεις αναμένονται να επέλθουν 
από προγραμματιζόμενες συγχω-
νεύσεις υπηρεσιών και φορέων 
με δράσεις όπως ο νέος εκπαι-
δευτικός χάρτης της χώρας, με 
συγχωνεύσεις σχολείων, ΑΕΙ, 
ΤΕΙ κ.λπ. καθώς και η συγχώνευ-
ση φορέων με επικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες ή φορέων που υπο-
λειτουργούν. Οι δράσεις αυτές, 
θα επιφέρουν περαιτέρω εξοικο-
νομήσεις σε κατηγορίες δαπανών 
όπως αποδοχές, μισθώματα κτη-
ρίων, λειτουργικές δαπάνες, 
προμήθειες και επιχορηγήσεις. 
Επιπλέον, οι δαπάνες για επιχο-
ρηγήσεις φορέων το 2012 εκτι-
μάται ότι θα μειωθούν κατά 8 
εκατ. Ευρώ». 

Ένας από τους βασικούς μο-
χλούς μείωσης των οργανικών 
θέσεων είναι η συγχώνευση – κα-
τάργηση σχολικών μονάδων. Ως 
γνωστόν, το Τπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης υλοποιεί βή-

μα βήμα την μείωση κατά 30% 
των δομών όλων των υπουργεί-
ων. Ήδη στο χώρο της εκπαίδευ-
σης άρχισαν το 2011 με τη συγ-
χώνευση σχολείων που έδωσε 
ταμείο 1050 σχολεία λιγότερα, 
περισσότερους μαθητές στο τμή-
μα και κάμποσες εκατοντάδες 
εκπαιδευτικούς να ψάχνουν ορ-
γανική θέση.  

 
Μηδενικοί διορισμοί – ανα-

τροπή των εργασιακών σχέσεων 
Κατασκευάζουν βήμα-βήμα 

«περισσεύματα» εκπαιδευτικών 
για να νομιμοποιήσουν τα σχέδια 
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Καταργείται  
η δωρεάν μεταφορά των μαθητών 

 
Εκτός από όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φέτος 

τα σχολεία (μεγάλα τμήματα, ελλείψεις σε καθηγητές, βιβλία και 
αναλώσιμα, θέρμανση κ.λπ.), θέμα προέκυψε και με την μεταφορά 
των μαθητών. Σον Ιανουάριο το υπεραστικό ΚΣΕΛ σταμάτησε τα 
δωρεάν σχολικά δρομολόγια, αφού δεν μπορούσε να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του. Αιτία είναι η στάση πληρωμών που του έχει 
κηρύξει το κράτος, αφού του χρωστάει χρήματα από τον περασμέ-
νο επτέμβρη, σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ. Εύλογα λοιπόν 
προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και τους 
γονείς. Αυτό το νέο χαράτσι- τα λεωφορεία ζητούσαν χρήματα από 
τους μαθητές για τα δρομολόγια της γραμμής- θα έφερνε στα όρια 
τους τις λαϊκές οικογένειες. Δήμος και περιφέρεια πέταγαν ο ένας 
το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλο…  

Από την πρώτη στιγμή όμως υπήρξαν αντιδράσεις. Οι μαθητές 
έκαναν αποχή από τα μαθήματα, ενώ και οι σύλλογοι γονέων και 
διδασκόντων διατύπωσαν την έντονη διαμαρτυρία τους. Κορυφαία 
στιγμή ήταν η μαζικότατη παλλεσβιακή κινητοποίηση της 25/01. 
Σότε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί (η ΕΛΜΕ είχε κηρύξει στά-
ση εργασίας) από όλο το νησί συγκεντρώθηκαν στη Μυτιλήνη, έ-
καναν πορεία στη προκυμαία και κατέληξαν στην περιφέρεια Βο-
ρείου Αιγαίου. Εκεί ανέβηκαν στο γραφείο του περιφερειάρχη και 
απαίτησαν να δοθεί άμεσα λύση. Δεν πήραν ουσιαστικά κάποια 
δέσμευση, απλά ότι γινόταν προσπάθεια να εξασφαλιστεί πετρέ-
λαιο κίνησης για τους λεωφοριούχους με πίστωση από κάποιο πρα-
τήριο, έως τις 28 Υλεβάρη που θα τους πλήρωνε το Τπουργείο Ε-
σωτερικών. Ωστόσο, η κινητοποίησή τους ήταν καθοριστική για να 
δοθεί αυτή η λύση και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. 

Σο πιθανότερο είναι ότι απλά δόθηκε μια παράταση. ύμφωνα 
με τα νεότερα στοιχεία, οι λεωφορειούχοι θα πληρωθούν άμεσα 
έναντι δύο μηνών και τα υπόλοιπα τον Απρίλη. Ακόμα όμως και 
αν σταλούν αυτή τη φορά τα χρήματα, είναι βέβαιο ότι το ζήτημα 
δεν έληξε. Σην εποχή της τρόικας, η δωρεάν παιδεία φαίνεται στους 
μνημονιακούς κυβερνώντες σαν περιττή πολυτέλειά. Είναι λοιπόν 
απαραίτητη η ετοιμότητα όλων μας.  

 
Δωρεάν, έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά 

για όλους τους μαθητές. 

για μείωση των οργανικών θέσε-
ων, δηλαδή την απόλυση όσων 
περισσεύουν. Αλλά δε σταματούν 
εκεί. Πέρυσι, έγιναν μόλις 546 
προσλήψεις έναντι 2.825 το 2010, 
5.556 το 2009 και 7.836 το 2008. 
Σο 2012 το κοντέρ μηδενίζεται, 
ενώ τσεκούρι θα πέσει και στις 
προσλήψεις αναπληρωτών με την 
ηγεσία του υπουργείου να υπό-
σχεται εν όψει «Μνημονίου 2» 
δραστική μείωση στις πάνω από 

20.000 προσλήψεις αναπληρωτών 
που γίνονται κάθε χρόνο.  

Η επιχείρηση των καταργήσε-
ων και συγχωνεύσεων σχολείων 
συνδέεται άμεσα με τη μείωση 
των θέσεων εργασίας, με την 
παύση των διορισμών αλλά και 
τις μαζικές μετακινήσεις εκπαι-
δευτικών, την ανατροπή των ερ-
γασιακών σχέσεων με τη σύνδεση 
του μισθού των εκπαιδευτικών με 
τις επιδόσεις των μαθητών, την 

αύξηση του ωραρίου των εκπαι-
δευτικών, την κατάργηση κάθε 
θεσμού στήριξης της μαθησιακής 
προσπάθειας, καθώς και με τη 
δραστική μείωση των κονδυλίων 
για τα λειτουργικά έξοδα των 
σχολείων.  

 
Τα «παιδαγωγικά κριτήρια»… 
Όσο για τα παιδαγωγικά α-

ποτελέσματα που θα φέρουν οι 
συγχωνεύσεις δεν χρειάζεται να 
πούμε πολλά. Σα απρόσωπα σχο-
λεία των 400 και άνω μαθητών, 
οι τάξεις με τους 30 μαθητές, οι 
μαθητές-ταξιδιώτες που θα δια-
νύουν μια ώρα δρόμο για να 
φτάσουν στο σχολείο τους και το 
αυξημένο ωράριο του καθηγητή 
διαλύουν κάθε πέπλο παιδαγω-
γικής έγνοιας από πλευράς υ-
πουργείου και φέρνουν το σχο-
λείο της αμάθειας πολλά βήματα 
πιο κοντά.  

 
Μας αφορά όλους 
Η πολιτική αυτή δεν αφήνει 

κανέναν εκπαιδευτικό έξω. Αν η 
πολιτική αυτή δεν ανατραπεί στο 
σύνολό της τότε δεν θα περάσει 
πολύς καιρός που χιλιάδες εκπαι-
δευτικοί θα χάσουν τη δουλειά 
τους και όσοι απομείνουν θα ερ-
γάζονται σε εργασιακό καθεστώς 
γαλέρας με μισθούς που δεν θα 
ξεπερνούν το 50% του μισθού του 
2009.
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Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά… 

 
Η πολιτική απεργία 
Η απεργία είναι ένα από τα 

πιο δραστικά μέσα πάλης των 
εργατών για την αύξηση του μι-
σθού τους, τον περιορισμό της 
εργάσιμης μέρας, τη βελτίωση των 
όρων της δουλειάς. Πρόκειται για 
βασική πτυχή των αγώνων της 
εργατικής τάξης με στόχο τη συ-
νολική βελτίωση του βιοτικού της 
επιπέδου. Η επιτυχία της εξαρτά-
ται πρωτίστως από τη συμμετοχή 
των εργαζομένων αλλά και από 
τις συνολικότερες κοινωνικοπο-
λιτικές συνθήκες.  

Ενώ όμως αναγνωρίζεται η 
σοβαρή σημασία του οικονομικού 
αγώνα της εργατικής τάξης ενά-
ντια στην εργοδοσία, πρέπει να 

είναι σαφές πως ο αγώνας αυτός 
δεν μπορεί να καταργήσει τους 
νόμους του καπιταλισμού, κι αυ-
τό γιατί στρέφεται μόνο ενάντια 
στις συνέπειές του και όχι ενά-
ντια στη θεμελιακή αιτία της 
καταπίεσης τάξης από τάξη (και 
ανθρώπου από άνθρωπο) που 
δεν είναι άλλη από τον ίδιο τον 
κεφαλαιοκρατικό τρόπο παρα-
γωγής.  

Σο τελευταίο μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με την πολιτική πά-
λη, με τη μορφή- εν προκειμένω- 
της πολιτικής απεργίας. ήμερα, 
μέσα σε συνθήκες κρίσης του κα-
πιταλιστικού συστήματος, που 
μια κλαδική ή συντεχνιακή απερ-
γία φαίνεται χαμένη από χέρι, 
μια πολιτική απεργία διαρκείας, 
που να αμφισβητεί από τη σκο-

πιά της εργατικής τάξης όχι μό-
νο τη νομιμότητα του πολιτικού 
συστήματος αλλά και τις δομές 
και τις αξίες του καπιταλιστικού 
συστήματος, είναι περισσότερο 
από ποτέ αναγκαία.  

Οι απεργίες που ζήσαμε το 
προηγούμενο διάστημα, παρά το 
γεγονός ότι ήταν εμποτισμένες 
από ένα χαλαρό αντιμνημονιακό 
στόχο, κατόρθωσαν και να πετύ-
χουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρρη-
ξη-απονομιμοποίηση του κυρίαρ-
χου πολιτικού σκηνικού και να 
γαλουχήσουν την εξεγερμένη 
κοινωνία με πρωτόλεια- ωστόσο 
απαραίτητα- χαρακτηριστικά 
χειραφέτησης της εργατικής τά-
ξης. Δεν φτάνει όμως αυτό…  

Μια πολιτική απεργία διαρ-
κείας θα πρέπει να στοχεύει μα-
κρύτερα: στη μετατροπή της σε 
επαναστατική πολιτική πάλη με 
απώτερο στόχο την ανατροπή 
του συνόλου των όρων της πα-
ραγωγής, την εξάλειψη του κα-
πιταλισμού. Ωστόσο απέναντι 
στην ανάγκη πολιτικής απεργίας 
διαρκείας ορθώνονται μια σειρά 
εμπόδια και ιδεολογικές στρε-
βλώσεις.  

 
«Τι θέλουν κι απεργούν 

οι βολεμένοι δημόσιοι υπάλλη-
λοι;» λένε τα παπαγαλάκια του 
συστήματος, που μισούν κάθε 
εργαζόμενο. «Ταλαιπωρούν», 
λένε, «με τις απεργίες τους την 
κοινωνία ολόκληρη», για να δι-
καιολογήσουν τις απολύσεις στο 

δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση 
πλευρών του. Η αλήθεια είναι ότι 
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο απο-
λάμβαναν- προ αλλά και μετά 
μνημονίων- καλύτερους μισθούς, 
ασφάλιση και εργασιακές συνθή-
κες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα 
των εργατικών αγώνων, της κοι-
νωνικής πίεσης προς το πολιτικό 
σύστημα που το υποχρέωσε να 
διαμορφώσει τους όρους αυτούς 
στα πλαίσια και μια κοινωνικής 
συμμαχίας του κεφαλαίου με ορι-
σμένες κοινωνικές μερίδες.  

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι και για τους εργαζομένους 
στον δημόσιο τομέα οι παραγω-
γικές σχέσεις παραμένουν οι ίδι-
ες με τους εργαζομένους στον 
ιδιωτικό: πουλάνε την εργατική 
τους δύναμη στο κράτος-
συλλογικό καπιταλιστή, η οποία 
διαιρείται στον μισθό που παίρ-
νουν και στην υπεραξία που πα-
ρακρατεί το κράτος και η οποία 
αναδιανέμεται με διάφορους 
τρόπους στην κυρίαρχη τάξη, στο 
κεφάλαιο εν γένει (επιδοτήσεις 
επιχειρηματικότητας, ενίσχυση 
τραπεζικού συστήματος, φοροα-
παλλαγές κεφαλαίου κ.λπ.). Οι 
δημόσιοι υπάλληλοι υφίστανται 
δηλ. κανονική εκμετάλλευση. 
Επιπλέον όμως ο δημόσιος υπάλ-
ληλος επιτελεί και μια συλλογική 
λειτουργία διαχείρισης των όρων 
επικράτησης και αναπαραγωγής 
της καπιταλιστικής κερδοφορίας. 
Γι’ αυτό και ενώ η απεργία στον 
ιδιωτικό τομέα πονάει τον εργο-
δότη, η απεργία στον δημόσιο 
έχει μεγάλη σημασία γιατί πονάει 
το κεφάλαιο συνολικά, κι ας υ-
ποστηρίζουν πολλοί ότι με τις 
απεργίες «χαρίζουμε χρήματα στο 
κράτος» (πού να συνειδητοποι-
ούσαν τι χαρίζουμε με τη δουλειά 
μας στο κεφάλαιο…).  

  
«Εμείς είμαστε εκπαιδευτι-

κοί» 
Μία άλλη στρέβλωση που τε-

χνηέντως αναπαράγεται είναι η 
υπερεκτίμηση του χαρακτήρα 
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«λειτουργήματος» της εκπαί-
δευσης. Κι αυτό είναι προβλημα-
τικό γιατί:  

α) Αναπαράγει τη διάκριση 
πνευματικής - χειρωνακτικής ερ-
γασίας, η οποία ενισχύει και την 
στρέβλωση πως οι εργαζόμενοι σε 
διαφορετικούς χώρους αποτε-
λούν διαφορετικές τάξεις, λες και 
είναι το αντικείμενο εργασίας, ή 
ίσως το ύψος του μισθού, που 
συγκροτούν τα άτομα σε τάξεις 
και όχι οι ίδιες οι παραγωγικές 
σχέσεις, το ότι ζουν δηλαδή από 
το μισθό εργασίας, δηλ. από την 
εργατική τους δύναμη.  

β) Αποσιωπά την εκμεταλλευ-
τική σχέση που έχει και ο εκπαι-
δευτικός με τον συλλογικό εργο-
δότη του, προκρίνοντας μια κα-
τασκευασμένη «ικανοποίηση» 
του εκπαιδευτικού από τη δου-
λειά του (η οποία ακόμα κι όταν 
υπάρχει πραγματικά είναι πάντα 
σε σύγκριση με άλλα επαγγέλμα-
τα). 

γ) Τποτιμά το ρόλο του σχο-
λείου ως βασικού ιδεολογικού 
μηχανισμού του κράτους, ο ο-
ποίος υπηρετεί τις κυρίαρχες τά-
ξεις και ο οποίος στοχεύει στην 
αναπαραγωγή των δεδομένων 
κοινωνικοοικονομικών σχέσεων 
«κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση».  

 
Χωρίς απεργία τι; 
Σην ημέρα της απεργίας, με-

γάλη μερίδα εργαζομένων απέχει 
από την εργασία της. Δεν είναι 
όμως μόνο μερικά γρανάζια ενός 
ρολογιού που παύουν να γυρνά-
νε. Είναι και πόσα άλλα που εξα-
ναγκάζονται σε υπολειτουργία. 
Αν π.χ. τα ΜΜΜ απεργούν, υ-
πάρχει πιθανότητα κάποιος α-
ριθμός εργαζομένων να μη φτάσει 
στη δουλειά του. Ομοίως μια α-
περγία των τραπεζικών υπαλλή-
λων «κολλάει» μια σειρά από 
διαδικασίες. Έτσι και μια απερ-
γία των δασκάλων πιθανόν να 
κρατήσει την εργαζόμενη μητέρα 
στο σπίτι κ.ο.κ.. Σε ένα πολυπα-
ραγοντικό, χαοτικό σχεδόν, σύ-
στημα σχέσεων, όπως αυτό των 
σύγχρονων πόλεων, κάθε απερ-

γιακή κινητοποίηση συνιστά και 
κοινωνική αναταραχή, διατα-
ράσσοντας την καθημερινότητα· 
το ρολόι χάνει λεπτά και αυτό 
σημαίνει απώλεια κερδοφορίας 
για το κεφάλαιο.  

Για να ξεμπερδεύουμε επιτέ-
λους με την ηττοπαθή και μικρο-
αστική θέση ότι «τίποτα δεν γίνε-
ται», «μια απεργία είναι σίγουρη 
αποτυχία» κ.λπ.: Ναι, η απεργία 
δεν θ’ αλλάξει την κατάσταση 
από μόνη της. Αποτελεί όμως 
προϋπόθεση. Όποιος φαντασιώ-
νεται πολιτικούς αγώνες, με συμ-
μετοχή, διάρκεια και κυρίως με 
αποτελεσματικότητα χωρίς απερ-
γίες των εργαζομένων, οφείλει να 
δώσει ιστορικά παραδείγματα ή 
έστω βαριά επιχειρήματα για το 
πώς μπορεί αυτό να πραγματω-
θεί. Με υποκείμενα «τραβεστί», 
το πρωί εργαζόμενους - το βράδυ 
επαναστάτες; Κι όσον αφορά την 
τελευταία διετία των μνημονίων, 
να θυμίσουμε πως ό,τι έγινε (που 
δεν ήταν βέβαια αρκετό), σε ημέ-
ρες απεργιών έγινε.  

 
Απεργιακό ταμείο: μπορούμε;  
Αντιμέτωποι με το ζήτημα των 

απεργιακών διεκδικήσεων, οι 
εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα 
ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατη-
γορίες (που φυσικά έχουν τις υ-
ποκατηγορίες τους αλλά και ά-
τομα που πιθανόν εξαιρούνται 
από αυτές): 

α) σε αυτούς που απεργούν 
πάντα ή σχεδόν πάντα, γιατί έτσι 
επιβάλλει η ταξική ή έστω η ιδεο-
λογική τους θέση,  

β) σε αυτούς που δεν απερ-
γούν ποτέ ή σχεδόν ποτέ, γιατί 

είτε αποτελούν ελίτ εργαζομένων 
(«επαγγελματίες» συνδικαλιστές 
παρατάξεων των αστικών κομ-
μάτων ή στελέχη της διοίκησης 
που αντιλαμβάνονται τους εαυ-
τούς τους ως ενδιάμεσους ανάμε-
σα στον εργοδότη-κράτος και 
τους εργαζομένους), είτε αποτε-
λούν κοινωνική ελίτ (έχοντες άλ-
λα εισοδήματα κ.λπ.), είτε ζουν σε 
μια πλάνη, στηρίζοντας την αστι-
κή τάξη, μήπως και τους πετάξει 
κανά ξεροκόμματο από τα κέρδη, 
και 

γ) σε αυτούς οι οποίοι εξαιτί-
ας αντικειμενικών λόγων (πιεστι-
κή καθημερινότητα, καταναλωτι-
κή κουλτούρα, εγκλωβισμός σε 
δάνεια κ.λπ.) δυσκολεύονται ή 
ακόμα τους είναι αδύνατο να 
χάσουν ένα, δύο, δέκα μεροκάμα-
τα το χρόνο.  

Αυτούς τους τελευταίους, ει-
δικά, θα μπορούσε να βοηθήσει η 
σύσταση ενός απεργιακού τα-
μείου. Η ΕΛΜΕ Λέσβου θα πρέ-
πει να πάρει αυτήν την πρωτο-
βουλία. Σα ζητήματα πλέον που 
τίθενται είναι δύο: α) ποια είναι 
αυτά τα ποσοτικά χαρακτηριστι-
κά που θα πρέπει να δοθούν σε 
ένα τέτοιο ταμείο, ώστε να είναι 
αφενός βιώσιμο και αφετέρου να 
είναι σε θέση να επιτελέσει τις 
επιδιώξεις του (ύψος οικονομικής 
συμμετοχής, όροι εκταμίευσης 
κλπ) και β) ποια είναι εκείνα τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
πρέπει να δοθούν ώστε να βοη-
θήσει στην ουσία αυτούς τους 
ειλικρινείς συναδέλφους, όχι να 
κάνουν την απεργία «φθηνότερη» 
ή ίσως και «τσάμπα», αλλά να 
τους απεγκλωβίσει από τη 
στραγγαλιστική πραγματικότητα 
και να τους εντάξει στο κομμάτι 
των εργαζομένων που χρησιμο-
ποιεί όλα τα μέσα που έχει, όσο 
πιο αποτελεσματικά μπορεί, για 
να παλέψει, σε πρώτη φάση, για 
καλύτερους όρους δουλειάς (μι-
σθό, επιδόματα, ωράριο) και, σε 
δεύτερη, για την εργατική χειρα-
φέτηση και την κοινωνική απε-
λευθέρωση.
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Πολύ παλιό είναι το «Νέο Λύκειο» 

 
Πολύ παλιό είναι το «νέο 

σχολείο» που μεθοδεύει η Διαμα-
ντοπούλου και η ηγεσία του υ-
πουργείου Παιδείας της συγκυ-
βέρνησης ΠΑΟΚ - ΝΔ. ήμερα 
στο λύκειο εκπαιδευτικοί και 
μαθητές βασανίζονται από την 
κρίση προσανατολισμού ενός 
σχολείου που βολοδέρνει ανάμε-
σα στην παπαγαλία των πανελ-
λαδικών και την απουσία νοήμα-
τος για τη γενική παιδεία. Η πρό-
ταση Διαμαντοπούλου, στην ου-
σία, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά 
να οδηγεί σε παροξυσμό τα κρι-
σιακά χαρακτηριστικά του λυ-
κείου.  

Πρώτα απ΄ όλα, το λύκειο 
υποτάσσεται πλήρως στην πα-
παγαλία και τη χρησιμοθηρική 
προσέγγιση της γνώσης, την α-
ποθέωση των SOS. Καθώς οι εξε-
τάσεις και των τριών τάξεων θα 
συνυπολογίζονται για την εισα-
γωγή στα ΑΕΙ, οι πανελλήνιες 
κυριεύουν στην κυριολεξία το 
λύκειο. Οι δήθεν καινοτομίες, 
όπως τα πανελλαδικά θέματα για 
την Α’ και Β’ λυκείου, απλά κά-
νουν τα πράματα χειρότερα για 
τους μαθητές από τα λαϊκά 
στρώματα του χωριού και της 
γειτονιάς. Σώρα θα πρέπει να 

παλεύουν με θέματα που δεν 
παίρνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες τους. Σο παράδειγμα 
των φροντιστηρίων και ιδιαιτέ-
ρων που είναι ενσωματωμένα στο 
καθεστώς των πανελληνίων και 
δεν υπάρχουν παντού ή έχουν 
απαγορευτικό κόστος, είναι απλά 
το προφανές. Ο χειρισμός της α-
προσδιόριστης ύλης θα δίνει α-

κόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτη-
μα για τους μαθητές που έχουν 
βιβλιοθήκη στο σπίτι, επισκέπτο-
νται μουσεία και εκδηλώσεις, τα-
ξιδεύουν κ.ο.κ.  

Παραπέρα, η δήθεν μείωση 
των μαθημάτων και η προσφορά 
επιλογών είναι απλή προπαγάν-
δα. Η «ενοποίηση» λ.χ. των αρ-
χαίων ελληνικών, της λογοτεχνί-
ας και της γλώσσας στο μάθημα 
της ελληνικής γλώσσας, που στη 
συνέχεια αναλύεται στα τρία συ-
στατικά της, δείχνει την αξιοπι-
στία του υπουργείου. Όσο για τα 
επιλεγόμενα μαθήματα η ουσια-
στική κατάργηση των διορισμών, 
η έλλειψη υποδομών και εργα-
στηρίων, η αδυναμία να νοημα-
τοδοτηθεί ένα μάθημα που δεν 
έχει αντίκρισμα στις εξετάσεις, θα 
κάνουν περίπου υποχρεωτική τη 
λεγόμενη «εμβάθυνση» για καλύ-
τερη προετοιμασία μπροστά στον 
εξεταστικό μαραθώνιο.  

Το project, η ερευνητική ερ-
γασία, εμφανίζεται στο νέο λύ-
κειο αφυδατωμένη από κάθε χα-
ρακτηριστικό που θα μπορούσε 
να απελευθερώσει τη δημιουρ-
γικότητα και τις αναζητήσεις 
των μαθητών για ένα σχολείο 
που να έχει ανοιχτό παράθυρο 
στην κοινωνία. Η ένταξή του στη 
διαδικασία αξιολόγησης για την 
είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση οδηγεί στην τυποποίηση, 
στην αναζήτηση αυτού που απο-
δίδει βαθμολογικά και τελικά στη 
διαχείριση του υλικού που λει-
τουργεί σαν SOS. Δεν θα είναι 
ελληνική πρωτοτυπία κάτι τέτοι-
ο, καθώς τα αγγλοσαξωνικά πρό-
τυπα του υπουργείου έχουν δημι-
ουργήσει μια τεράστια αγορά 
ετοιματζίδικου υλικού στις ΗΠΑ 
και αλλού, αλλά και την κουλ-
τούρα των φλύαρων και ανούσι-
ων παρουσιάσεων με power 
point, όπου το βάρος πέφτει στο 
περιτύλιγμα.  

Η γενική παιδεία, αντί να α-
πελευθερωθεί από την παπαγα-
λία και το χρησιμοθηρικό διαχω-

ρισμό σε πανελλαδικώς εξεταζό-
μενη και μη σχολική γνώση, εξο-
βελίζεται από το νέο λύκειο. Η 
λογική της κατάρτισης αντί της 
γνώσης και της εργαλειακής προ-
σέγγισης πληροφοριών αντί της 
μόρφωσης έρχεται να βάλει στο 
περιθώριο κάθε δυνατότητα για 
κριτική σκέψη και δημιουργική 
διαδικασία μάθησης.  

ε αυτό το εκπαιδευτικό το-
πίο, η οικογενειακή δαπάνη για 
την κάποτε δωρεάν παιδεία διο-
γκώνεται, καθώς φροντιστήρια, 
ιδιαίτερα, βοηθήματα, υλικό και 
υποδομή για το πρότζεκτ (υπο-
λογιστής και περιφερειακά, σύν-
δεση με το διαδίκτυο κ.λπ.) γίνο-
νται απαραίτητα για κάθε μαθη-
τή που φιλοδοξεί απλά για το 
απολυτήριο του λυκείου. Αν συ-
νυπολογίσει κανείς και τις άτυπα 
δίδακτρα που έφερε το Μνημόνιο 
για πετρέλαιο, φωτοτυπίες αντί 
βιβλίων (θυμίζουμε ότι καμία δέ-
σμευση δεν υπάρχει ότι θα δο-
θούν και μάλιστα έγκαιρα στη 
νέα χρονιά), αναλώσιμα, τα βάρη 
για το λαϊκό εισόδημα είναι ση-
μαντικά.  

Σο αποκορύφωμα είναι η αξι-
ολόγηση σχολείων και εκπαι-
δευτικών με βάση τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων στις τρεις 
τάξεις του λυκείου. Όπως εδώ 
και χρόνια προειδοποιούσε το 
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Ψήφισμα της ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας  
για την Ειδική Αγωγή (4-2-2012) 

 
Η Γεν. υνέλευση των Προέδρων εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της στη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση 

στην Ειδική Αγωγή που στην ουσία ισοδυναμεί με περιορισμό, υποβάθμιση, κατάργηση των παρεχόμε-
νων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές / - τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.  

Οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση των ΚΕΔΔΤ, κατάργηση ή συγχώνευση χολικών Μονάδων Ει-
δικής Αγωγής και Σμημάτων ένταξης καθώς και ειδικοτήτων από τα ΕΕΕΕΚ είναι απολύτως απαράδε-
κτη και αυθαίρετη.  

Η Γεν. υνέλευση των Προέδρων εκφράζει ομόφωνα την υποστήριξή της στον ευαίσθητο χώρο της 
Ειδικής Αγωγής και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τις υπάρχουσες δομές. 

Ζητά επίσης, την ενίσχυση, βελτίωση και επαύξησή τους. Θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη υποστηρι-
κτικών υπηρεσιών στη γενική εκπαίδευση με την πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  

 
 

μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα 
και η παιδαγωγική επιστήμη (η 
ανεξάρτητη από τα πάσης φύσε-
ως κονδύλια και τους υπουργι-
κούς διαδρόμους) η περίφημη 

αξιολόγηση δεν έχει στόχο την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Η 
εμπειρία σε ΗΠΑ, Αγγλία κ.λπ. 
δείχνει πως στόχος δεν είναι πα-
ρά η χειραγώγηση των εκπαι-
δευτικών, ακόμα και η απόλυσή 
τους με στόχο τη μείωση των 
δαπανών μισθοδοσίας. Η αξιο-
λόγηση έρχεται γιατί η νέα δα-
νειακή συμφωνία κυβέρνησης-
ΕΕ-ΔΝΣ επιβάλλει πάνω από 
100.000 απολύσεις στο δημόσιο. 
Παράλληλα η αξιολόγηση νομι-

μοποιεί τη διάλυση των υποδο-
μών ενισχυτικής διδασκαλίας και 
την υποβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, φτάνοντας ακόμη 
και στο κλείσιμο σχολικών μονά-

δων, μεταθέτοντας όμως την ευ-
θύνη στα θύματα μιας παιδείας 
ταξικών φραγμών. Εξάλλου όσα 
και αν έχουν γραφτεί κανείς δεν 
έχει εξηγήσει πειστικά πώς γίνε-
ται να ποσοστικοποιηθεί και να 
γίνει μετρήσιμη η εκπαιδευτική 
διαδικασία ή γιατί όταν όποιος 
χτες χρειαζόταν στήριξη, σήμερα 
αξίζει την απόρριψη.  

Ένα εκπαιδευτικό μοντέλο 
δεν μπορεί να αξιολογηθεί στις 
μέρες μας παρά με βάση ένα κρι-

τήριο: θέλει να διατηρήσει ή να 
συμβάλει στο ξεπέρασμα της ση-
μερινής κοινωνίας που χρεοκό-
πησε. Το νέο λύκειο της Διαμα-
ντοπούλου, που προωθεί η κυ-
βέρνηση ενός δοτού πρωθυπουρ-
γού που δεν ψήφισε κανείς, στό-
χο έχει να εγκλωβίσει τη νεολαία 
στο πρότυπο του εργαζόμενου 
των 400 ή και λιγότερων ευρώ. 
Πληροφορίες μιας χρήσης για 
δουλειές του ποδαριού και ζωή με 
το κομμάτι. Φωρίς ελεύθερη σκέ-
ψη, περηφάνια και αυτοπεποίθη-
ση, μην τύχει και δεν περάσουν 
τη ζωή τους σκυφτοί. Φωράει σε 
αυτό το σχολείο εκπαιδευτικός με 
μόνιμη σχέση εργασίας, αξιοπρε-
πής αποδοχές, ασφάλιση, αλλά 
και παιδαγωγική ελευθερία; Δεν 
χωράει…  

Αρνούμαστε λοιπόν το τόσο 
παλιό «νέο λύκειο», από τη 
σκοπιά ενός ενιαίου 12χρονου 
σχολείου για όλα τα παιδιά με 
στόχο τη γενική παιδεία, τη 
γνώση που είναι εργαλείο κατα-
νόησης και αλλαγής του κόσμου 
αλλά και το συλλογικό και δη-
μοκρατικό ήθος για να την υπη-
ρετήσει κανείς. Και φιλοδοξούμε 
σε αυτό το σχολείο να δούμε να 
απελευθερώνονται όλες εκείνες 
οι δημιουργικές δυνάμεις που 
έχει ο εκπαιδευτικός μέσα του 
και πνίγονται στην καθημερινό-
τητα του σημερινού σχολείου. 
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Τα μνημόνια βλάπτουν σοβαρά την υγεία! 
 
Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 οι ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες των τεσσάρων μεγαλύτερων ασφαλιστι-

κών οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) συγχωνεύτηκαν σε έναν νέο, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η ενοποίηση αυτή διαφημίστηκε από τον Υπουργό «Υγείας» Α. Λοβέρδο ως «η 
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από γεννήσεως του ελληνικού κράτους» (sic) και στόχο έθεσε- υποτίθεται- την ισότι-
μη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, «όπου και όποτε τις 
έχουν ανάγκη», καθώς και την ανάγκη «εξορθολογισμού» των δαπανών των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών 
των ασφαλιστικών ταμείων. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν αναβαθμίστηκαν όντως οι υπηρεσίες υγείας που απο-
λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τον νέο οργανισμό. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα και τι προοπτικές υπάρχουν;  

 
Αυτό που βαραίνει περισσό-

τερο από τις εξαγγελίες του Τ-
πουργείου Τγείας για τον ΕΟ-
ΠΤΤ δεν είναι η «αναβάθμιση 
των υπηρεσιών» αλλά «ο εξορθο-
λογισμός των δαπανών» (δηλ. οι 
περικοπές) του συστήματος υγεί-
ας. Ο προϋπολογισμός του 2012 
και τα στοιχειώδη μαθηματικά 
αποκαλύπτουν ήδη τη χρεοκοπία 
του νέου συστήματος: για τον 
ΕΟΠΥΥ προβλέπεται κρατική 
επιδότηση ύψους 0,6% του ΑΕΠ 
για να καλύψει 9,5 εκατομμύρια 
ασφαλισμένους, όταν τα προη-
γούμενα χρόνια μόνο για το Ι-
ΚΑ, με τους μισούς ασφαλισμέ-
νους, η επιδότηση ήταν 1,4% 
του ΑΕΠ!  

Σαυτόχρονα, με τον κανονι-
σμό παροχών του ΕΟΠΤΤ, προ-
ωθούνται μέτρα με τα οποία πε-
ριορίζονται οι δωρεάν δημόσιες 
παροχές, αυξάνονται οι περικο-
πές στις παροχές σε είδος και σε 
χρήμα προς τους ασφαλισμένους.  

Ενδεικτικά, ορισμένα παραδείγ-
ματα:  
α) υμμετοχή 15% των 
ασφαλισμένων στις εξετάσεις που 
πραγματοποιούνται σε 

συμβεβλημένα εργαστήρια του 
ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή 
10% σε διάφορα διαγνωστικά 
σκευάσματα απεικονιστικών 
εξετάσεων (σκιαγραφικά).   
β) υμμετοχή 25% σε αναλώσιμο 
υγειονομικό υλικό.  
γ) Εξαίρεση 1.300 περίπου 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 
από τη λίστα, ώστε ο 
ασφαλισμένος αντί να πληρώνει 
από 10-25% (ανάλογα με την 
ασθένεια), όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα, να πληρώνει το σύνολο 
της αξίας του φαρμάκου.  
δ) Περιορίζονται οι προληπτικές 
εξετάσεις ενώ μπαίνουν χρονικοί 
φραγμοί στην έγκριση 
παρακλινικών εξετάσεων: λ.χ. αν 
μια εξέταση αίματος γινόταν 
κάθε χρόνο, τώρα θα επιτρέπεται 
μόνο κάθε δύο χρόνια.  

Παραπέρα: καθώς οι παλιές 
συμβάσεις με τους ιδιώτες για-
τρούς έληξαν, σήμερα ο αριθμός 

των γιατρών που συμβλήθηκαν 
με τον νέο οργανισμό είναι πολύ 
μικρότερος από το παλιό άθροι-
σμα των τεσσάρων ταμείων και 

σχεδόν ανίκανος να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες των ασφαλι-
σμένων. Σο γεγονός αυτό οφείλε-
ται στη μείωση των αμοιβών των 
γιατρών, κάτι που λειτούργησε 
αποτρεπτικά για την πλειοψηφία 
των γιατρών και των ιατρικών 
συλλόγων ώστε να υπογράψουν 
τις συμβάσεις. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει μεγαλύτερη ταλαιπωρία 
για τους ασφαλισμένους, ενώ ας 
σκεφτούμε και τι προβλήματα θα 
αντιμετωπίσουν άνθρωποι με 
χρόνια προβλήματα που τους πα-
ρακολουθούσε συγκεκριμένος 
γιατρός, που ήξερε το ιστορικό 
τους, και τώρα θα πρέπει να αλ-
λάξουν γιατρό- αν βρουν στην 
ειδικότητα αυτή. τη Λέσβο σή-
μερα έχουν συμβληθεί- με τα τε-
λευταία στοιχεία του οργανι-
σμού- μόνο εννέα γιατροί, απ’ 
τους οποίους οι έξι είναι παθολό-
γοι-γενικής ιατρικής (συν δύο 
ουρολόγοι, μία κυτταρολόγος). 
Απουσιάζουν δηλ. οι ειδικευμένοι 
γιατροί· όπως απουσιάζουν και 
τα συμβεβλημένα εργαστήρια.  

την ίδια κατεύθυνση του πε-
ριορισμού του κόστους κινείται 
και το όριο των 50 επισκέψεων 
την εβδομάδα/200 τον μήνα ανά 
συμβεβλημένο γιατρό που καλύ-
πτει ο οργανισμός. Αν ο γιατρός 
που μας παρακολουθεί έχει συ-
μπληρώσει τον αριθμό αυτό θα 
πρέπει ή να τον πληρώσουμε από 
την τσέπη μας ή να κλείσουμε 
ραντεβού τον …επόμενο μήνα.  

Αυτή η κατάσταση (ανεπαρ-
κής αριθμός συμβεβλημένων για-
τρών, όριο επισκέψεων, έλλειψη 
ειδικοτήτων, έλλειψη συμβεβλη-
μένων εργαστηρίων) θα αυξήσει, 
όπως είναι εύλογο, τη ροή προς 
το νοσοκομείο. Καθώς όμως και 
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Το ΔΣ της ΕΛΜΕ για τους αναπληρωτές (13-2-2012) 
 

Με αφορμή πρόσφατη κινητοποίηση συναδέλφων αναπληρωτών, το Δ της EΛΜΕ Λέσβου έχει να 
επισημάνει τα εξής:  

Οι συνάδελφοί μας ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι εδώ και πολλά χρόνια το πιο 
σκληρά πληττόμενο κομμάτι της δημόσιας εκπαίδευσης: αβέβαιη επαγγελματική προοπτική, εργασια-
κή περιπλάνηση, ελαστικά ωράρια και απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις, χρόνιες οικονομικές οφειλές, 
απαξίωση της οικονομικής και επαγγελματικής τους αξιοπρέπειας κ.λπ.  

Ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια οι πολιτικές των μνημονίων έχουν προσθέσει νέα βάρη στις 
πλάτες των ελαστικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών:  

 Η πολιτική των μη διορισμών και η κατάργηση του πίνακα αναπληρωτών που οδηγούσε σε διο-
ρισμό (3848/10) άφησε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας εκτός διορι-
σμού και ψαλίδισε τις εύλογες προσδοκίες τους για μονιμοποίηση.  

 Η παραπάνω αδικία εντείνεται, από τη στιγμή που καταργήθηκε και η προσμέτρηση της προϋ-
πηρεσίας για τον διορισμό.  

 Σην ίδια στιγμή κι ενώ οι οικονομικές συνθήκες καθιστούν- προφανώς- την εργασιακή περιπλά-
νηση αδύνατη, το υπουργείο θεσμοθετεί ποινή αποκλεισμού για δύο χρόνια σε όποιον αναπλη-
ρωτή αρνηθεί διορισμό!  

 Σέλος, θα επαναλάβουμε και την προφανέστατη αδικία του νέου μισθολογίου που αφορά τους 
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, στους οποίους δεν αναγνωρίζεται για την κατάταξη η προϋπηρε-
σία και κατατάσσονται στον βαθμό Σ΄.  

Απάντηση στα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να δώσουν οι ίδιοι οι αναπληρωτές μόνοι τους, ούτε 
καν το σύνολο των εκπαιδευτικών. Κι αυτό γιατί τα εκπαιδευτικά προβλήματα δεν είναι παρά το απο-
τέλεσμα μιας συνολικότερης πολιτικής που θέλει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα οι τραπεζίτες, οι 
βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι κερδοσκόποι και όχι οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ανάγκες: η ερ-
γασία, η υγεία, η παιδεία, οι συγκοινωνίες, ο πολιτισμός. Αυτή η πολιτική θα ανατραπεί μόνο με ενω-
τικούς, μαχητικούς και αποφασιστικούς αγώνες· κι οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
βρίσκονται μπροστά στους αγώνες αυτούς, διεκδικώντας μαζικούς διορισμούς σ’ ένα δημόσιο 12χρονο 
δωρεάν σχολείο, με εργασιακή και οικονομική αξιοπρέπεια. 
 

εκεί το προσωπικό δεν επαρκεί 
και απουσιάζουν και οι ειδικευ-
μένοι γιατροί οι λίστες αναμονής 
προβλέπονται μακρές. Παρά τις 
διαβεβαιώσεις των ιθυνόντων του 
νοσοκομείου ότι δεν έχει αλλάξει 
κάτι στην αναμονή των ραντεβού 
των εξωτερικών ιατρείων, η κα-
τάσταση είναι ήδη αποκαρδιωτι-
κή: για να δει κανείς παθολόγο 
θα περιμένει έναν μήνα περίπου 
ενώ για οφθαλμίατρο ο υπεύθυ-
νος μάς αποθάρρυνε και από το 
να ρωτήσουμε… Ίδια κατάσταση 
επικρατεί και στα ιατρεία του 
ΙΚΑ. Εννοείται πως ακόμα και 
για απλή συνταγογράφηση θα 
πρέπει να κλείνεται ραντεβού, 
γεγονός που θα φέρει σε δύσκολη 
θέση χρόνια πάσχοντες, π.χ. δια-
βητικούς, ενώ θυμίζουμε και το 
χαράτσι των 5 € που προβλέπε-
ται σε κάθε επίσκεψη στα νοσο-
κομεία και στα κέντρα υγείας. 
Είναι προφανές πως ένα μεγάλο 

κομμάτι ασφαλισμένων έχει ήδη 
παραιτηθεί από την προσδοκία 
να εξυπηρετηθεί από τον ασφα-
λιστικό του φορέα και έχει προ-
σανατολιστεί προς την ιδιωτική 
υγεία.  

Είναι φανερό πως η κυβέρνη-
ση για όλα τα παραπάνω είχε και 
εφάρμοσε σχέδιο. Ο Εθνικός Ορ-
γανισμός Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας δεν είναι παρά το εργα-
λείο σταδιακής αλλά πλήρους 
πλήρους κατάργησης της υγειο-
νομικής περίθαλψης. Γι’  αυτούς 
δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά 
αναλώσιμοι. Σο μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι να «μειώσουν το 
κόστος της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης», να μην προσφέρει η 
όποια εργοδοσία τίποτα στην 
ασφάλιση, να αναγκαστούμε, όλο 
και περισσότεροι να καταφεύ-
γουμε σε μη συμβεβλημένους για-
τρούς, νοσοκομεία και εργαστή-
ρια, καταβάλλοντας από το πενι-

χρό μας εισόδημα τα έξοδα των 
εξετάσεων και της ενδεχόμενης 
νοσηλείας.  

Υτάνει πια!  
το όνομα της δημόσιας υγεί-

ας, που χρυσοπληρώναμε τόσα 
χρόνια και συνεχίζουμε να χρυ-
σοπληρώνουμε, απαιτούμε αυτό 
που δικαιούμαστε: απρόσκοπτη 
και έγκαιρη, χωρίς ταλαιπωρία, 
δωρεάν πρόσβαση στην ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη.  

Αν κυβέρνηση, τρόικα και 
τραπεζίτες αποφάσισαν να μας 
τα στερήσουν, εμείς πρέπει να 
ετοιμάσουμε την αντεπίθεσή μας: 
«Να πάρουμε πίσω ότι μας ανή-
κει»: πλήρη χρηματοδότηση απ’ 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
των δημόσιων μονάδων Υγείας 
και των ασφαλιστικών ταμείων 
για δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη όλων, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις. 
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1. Θέλουμε τα νιάτα ευτυχισμένα, μέσα στη χαρά της δημιουργικής δράσης. 
2. Πιστοί στρατιώτες στα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, θ’ αγωνιστούμε να περάσωμε από το 
βάρβαρο καταναγκασμό στη δημιουργική ελευτερία. 
3. Θα αγωνιστούμε παληκαρίσια να γκρεμίσουμε όλους τους πολιτικούς και οικονομικούς φραγμούς 
και όλα τα εμπόδια, που έστησε ο καπιταλισμός και ο φασισμός, για να καταχτήσουμε κι εμείς τα 
δικαιώματα της ηλικίας μας, και να επιβάλουμε το σεβασμό τους. 
4. Κανένας φραγμός και κανένα εμπόδιο στην αρμονική σωματική μας ανάπτυξη και ψυχική μας εξέ-
λιξη. Ζητάμε όλα τα μέσα για ν’ αναπτύξουμε τον πλούσιο δυναμισμό της ηλικίας μας και να φτιά-
ξουμε γερό το σώμα και χαρούμενη και ακμαία την ψυχή. 
5. Ζητάμε με ίσια δικαιώματα για όλα τα παιδιά, πολύπλευρη παιδεία και ποιοτική μόρφωση διαπο-
τισμένη με το πνεύμα της λαοκρατικής Δημοκρατίας, σφραγίζοντας ο καθένας μας την προσωπική 
του αξία και εξίψωση με το δημιουργικό του έργο. 
6. Θέλουμε να γίνουμε, σύμφωνα με τις ατομικές του ο καθένας ικανότητες, φωτισμένοι και ειδικευ-
μένοι εργάτες της ζωής και της επιστήμης, ικανοί ν’ ανταποκριθούμε σ’ όλες τις υλικές και πνευματι-
κές ανάγκες της χώρας μας, και δημιουργικοί συντελεστές στο ξαναχτίσιμο του πολιτισμού στον τόπο 
μας, υποτάσσοντας τους ατομικούς μας σκοπούς στην ευτυχία και εξύψωση του λαού. 
7. Θα αγωνιστούμε να πετύχουμε σ’ όλα τα επίπεδα της δράσης μας πραγματική, και με εσωτερική 
πειθαρχία, αυτοδιοίκηση. 
8. Θέλουμε, εμείς οι νέες, λυτρωμένες από τον απατηλό και παραστρατημένο φεμινισμό, να σπάσουμε 
τις αλυσίδες της πολύμορφης σκλαβιάς μας και ν’ αγωνιστούμε ολόψυχα, πλάι και μαζί με τους νέους, 
για να καταχτήσουμε την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική μας ισότητα. Μόνον έτσι θα 
λάμψει ο αληθινός εαυτός μας και θα υψωθούμε στον γνήσιο γυναικείο ανθρωπισμό. 
9. Θα αγωνιστούμε παληκαρίσια, όλοι μαζί Νέοι και Νέες, και σήμερα και πάντοτε ενάντια σε κάθε 
εξωτερικό εχτρό, για ν’ αναχτήσουμε και να θρονιάσουμε τη λευτεριά στον τόπο μας, προασπίζοντας 
με κάθε θυσία την ακεραιότητα της Ελλάδας μας και ολοκληρώνοντας την εθνική μας ενότητα, μ’ α-
πόλυτο όμως σεβασμό στην «αυτοδιάθεση των λαών». 
10. Θέλουμε κι εμείς, πρωτοπόροι συναγωνιστές μαζί μ’ όλους τους νέους του κόσμου, να υπερνική-
σουμε τον γεμάτο προκαταλήψεις στενόκαρδο εθνικισμό, να υψωθούμε πέρα κι επάνω από κάθε ι-
μπεριαλισμό και να χτίσουμε όλοι μαζί, μ’ αδελφική συνεργασία, το μεγαλόπρεπο ναό της ειρήνικής 
διαβίωσης των λαών, όπου μέσα θα στήσουμε το βωμό στις αληθινές ανθρώπινες αξίες. 
11. Θα αγωνιστούμε κι εμείς ολόψυχα και σήμερα και πάντοτε ενάντια σε κάθε εσωτερικό κι εξωτε-
ρικό εχτρό, για να καταχτήσουμε και να κατοχυρώσουμε τις ελευθερίες του λαού.Θα βοηθήσουμε μ’ 
όλη μας τη δύναμη, άξιοι συνεργάτες και άγρυπνοι φρουροί, να θεμελιωθεί, να προκόψει, και να ο-
λοκληρωθεί η ελληνική λαοκρατική Δημοκρατία. 
12. Δίνουμε την υπόσχεση, πως θα προετοιμάσουμε το έδαφος, για το ριζοβόλημα και το πλούσιο άν-
θισμα ενός πρωτοπόρου νεοελληνικού σοσιαλιστικού πολιτισμού. Μόνον έτσι θα καταχτήσουμε κι 
εμείς την εσωτερική μας ευτυχία. 
 

Πολεμάμε και τραγουδάμε 
Για μια άλλη προοπτική της νεολαίας 

 
23 Φλεβάρη του 1943 ιδρύθηκε η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νεών. Η ΕΠΟΝ στα δύσκολα χρόνια 

της Κατοχής, πρωταγωνίστησε στα συσσίτια και τα καθημερινά βιοποριστικά προβλήματα του λαού αλλά 
και σε μια μεγάλη πολιτισμική αναγέννηση, μια άλλη πρόταση ζωής, που με τις Λέσχες και τις πρωτοβουλίες 
της έφερνε τη νέα γενιά σε επαφή με την τέχνη και τη δημιουργία. Η ΕΠΟΝ καθημερινά αντιμετώπιζε το 
θάνατο που παραμόνευε σε κάθε βήμα, αλλά κατάφερνε να εμπνέεται, να διαπαιδαγωγεί και να διαπαιδα-
γωγείται με έναν ασυγκράτητο ενθουσιασμό γύρω από μια άλλη προοπτική. Πολεμούσε και τραγουδούσε 
γι’ αυτή την άλλη προοπτική.  

ήμερα, που οι εκμεταλλευτές μας και το πολιτικό τους προσωπικό θέλουν να στερήσουν από τη νεο-
λαία αυτήν την προοπτική, σήμερα που κυριαρχεί η μάστιγα της ανεργίας, της παρακμής, των αχρηστευμέ-
νων δεξιοτήτων και των ματαιωμένων συλλογικών προσδοκιών, χρειάζεται να οργανωθεί η σύγχρονη μάχη 
της επιβίωσης, μαζί με την ανασύσταση ενός συλλογικού ορίζοντα μιας νέας μεγάλης προσδοκίας. Γι’ αυτό 
και έχει αξία να θυμηθούμε τις αρχές, τις ιδέες, τους στόχους της μέσα από τον δωδεκάλογο που δημοσίευσε 
τον επτέμβρη του 1943 η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, όργανο του Κ της ΕΠΟΝ.  
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Άλλαξε ο Μανωλιός… 
 
Σο τελευταίο διάστημα συ-

γκροτούνται πανελλαδικά, αλλά 
και σε Μυτιλήνη-Λήμνο, σχήματα 
που αποτελούνται από συναδέλ-
φους τεχνικών ειδικοτήτων με 
σκοπό «να προωθήσουν τα συμ-
φέροντα της Σεχνικής Εκπαίδευ-
σης». τη Μυτιλήνη, μετά από 
μια πρώτη συνάντηση που έγινε, 
δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες 
ημέρες και η διακήρυξη του σχή-
ματος Ανεξάρτητη Κίνηση Εκ-
παιδευτικών ΣΕΕ.  

Ήδη, ωστόσο, η πρώτη συνά-
ντηση που είχε γίνει για τη συ-
γκρότηση του σχήματος είχε δια-
λύσει τις όποιες θετικές προσδο-
κίες είχε ένας συνάδελφος που 
έβλεπε το εγχείρημα χωρίς προ-
κατάληψη. Ενώ θα περίμενε κα-
νείς στην ιδρυτική συνάντηση να 
ακούγονταν κάποιες θεμελιώδεις 
απόψεις για τα προβλήματα της 
καθημερινότητας της τεχνικής 
εκπαίδευση, για το τι είδους τε-
χνική (και γενική) εκπαίδευση 
επιθυμούμε, για το πώς πρέπει το 
σχολείο να λειτουργεί ώστε να 
παρέχει στους αποφοίτους του 
τόσο τις απαραίτητες επαγγελμα-

τικές γνώσεις όσο και τα γενικό-
τερα μορφωτικά εφόδια, δεν α-
κούστηκε τίποτε από αυτά. Δεν 
συζητήθηκε ούτε το αναμενόμενο 
και πολυσυζητημένο νομοσχέδιο 
για την αναδιάρθρωση της τεχνι-
κής εκπαίδευσης, ούτε οι περικο-
πές των κονδυλίων για τα εργα-
στήρια- το τεράστιο πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουμε φέτος- ούτε 
καν η επίθεση που δεχόμαστε ως 
εκπαιδευτικοί στους μισθούς και 
στα εργασιακά και ασφαλιστικά 
μας δικαιώματα. Και πώς να μι-
λήσουν για τα προβλήματα αυ-
τά, αφού, αν μιλούσαν, θα έπρε-
πε να κατονομάσουν και τον υ-
πεύθυνο: το υπουργείο Παιδείας, 
την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-
ΔΝΤ, τον σάπιο και απάνθρωπο 
καπιταλισμό…  

την ίδια λογική και η διακή-
ρυξη του σχήματος αποκρυ-
στάλλωσε τα χαρακτηριστικά 
του:  
 Επικαλείται μόνο έναν γενι-

κόλογο αγώνα για την «αξι-
οπρέπεια» του εκπαιδευτι-
κού, χωρίς να εξηγεί πως θα 
την επανακτήσει αυτή ο τα-
λαίπωρος ο κλάδος.  

 Ισχυρίζεται ότι είναι «ανε-
ξάρτητο», τη στιγμή που τα 
μέλη του στελεχώνουν χρό-
νια τώρα τα παραταξιακά-
κομματικά ψηφοδέλτια του 
ΠΑΣΟΚ, κυρίως, και της ΝΔ, 
στην εκπαίδευση και την το-
πική κοινωνία.  

 Αναφέρεται σε ένα μοντέλο 
συνδικαλισμού μακριά από 
συντεχνιακές λογικές τη στιγ-
μή που συγκροτείται ακριβώς 
στη βάση αυτή!  

 Προβάλλει τη λογική διεκδί-
κησης «λογικών αιτημά-
των», δείχνοντας στην ουσία 
πως δεν ενδιαφέρονται για 
ουσιαστικές αλλαγές στην 
εκπαίδευση αλλά για την πιο 
συμφέρουσα για τους ίδιους 
διαχείριση.  
 Και τέλος, στο ζουμί, 

εξαγγέλει ως βασικό στόχο 
την κάθοδο στις εκλογές του 
ΠΥΣΔΕ (οι οποίες είναι τον 
Νοέμβρη του 2012!!! Μέχρι 
τότε;;;) και όχι στις συνδικα-
λιστικές εκλογές της ΕΛΜΕ, 
κάνοντας έτσι μια σαφή επι-
λογή: τη συμμετοχή στη διοί-
κηση-συνδιαχείριση της εκ-

παιδευτικής πραγματικότη-
τας και όχι τον αγώνα μέσα 
από το σωματείο για τη συ-
νολικότερη ανατροπή της ε-
πίθεσης στην εκπαίδευση και 
την κοινωνία.  

 

Η τεχνική εκπαίδευση χρειά-
ζεται περισσότερα απ’ όσα οι Δι-
ευθυντές-μέλη της ΑΚΕΣΕΕ υπό-
σχονται. Είναι ακριβώς αυτή η 
ιδιαιτερότητά της (μεγάλο κόστος 
λειτουργίας, πολλές ειδικότητες 
κ.λπ.) που την κάνουν ευπαθή 
στις πολιτικές που βιώνουμε. ε 
μια περίοδο όμως όπου οι αυτα-
πάτες ότι μπορεί κανείς να μείνει 
έξω από το κάδρο της επίθεσης 
διαλύονται συλλήβδην, είναι με-
γάλο λάθος να δημιουργούνται 
σχήματα που διασπούν τον κλά-
δο και σπέρνουν αυταπάτες ότι η 
λύση θα δοθεί με την διαπραγμα-
τεύση στους διαδρόμους των δι-
ευθύνσεων και των υπουργείων. 
Σο ερώτημα «πώς παλεύουμε» 
την επίθεση δεν μπορεί να απα-
ντηθεί έτσι.  

Ο δρόμος, η απεργία, η αλλη-
λεγγύη με όλους τους εργαζομέ-
νους (στην εκπαίδευση και όχι 
μόνο), ο διάλογος για ένα άλλο 
σχολείο, που θα κινείται σε δια-
φορετική κατεύθυνση, ενιαίο, 
δωδεκάχρονο, αποκλειστικά δη-
μόσιο, με τους εκπαιδευτικούς 
όλων των ειδικοτήτων γενικής 
παιδείας και τεχνικών ειδικοτή-
των οργανικά ενταγμένους σε 
αυτό, με εργασιακή και οικονο-
μική αξιοπρέπεια, όλα αυτά α-
πουσιάζουν από το οπτικό πεδίο 
του «νέου» σχήματος, που δεν 
είναι και τόσο νέο τελικά… 
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Σκο 
νά 
κια 

 

 
 
 
 
 

 
Ελλάς Ελλήνων Διευθυντών 
την καταγγελία που κάναμε 

κατά τη συνάντηση του Δ της 
ΕΛΜΕ με τον προϊστάμενο για 
μια σειρά προφανέστατων παρα-
νομιών και αυθαιρεσιών κάποιων 
Διευθυντών, η απάντηση που πή-
ραμε ήταν αποστομωτική: όντως 

υπάρχει πρόβλημα, μας είπε, με 
κάποιους διευθυντές αλλά αυτό 
οφείλεται «στην έλλειψη επιμόρ-
φωσης» των Διευθυντών και κα-
θήκον δικό του είναι να τους 
προστατεύει, οπότε να μην κά-
νουμε συνέχεια καταγγελίες «δεν 
μπορεί να τους τρέχει όλη την 
ώρα στα πειθαρχικά»! Υυσικά ο 
σοφός λαός μας είχε το πει από 
παλιά: «το ψάρι βρωμάει απ’ το 
κεφάλι»…  

 
Στη ζητιανιά 
Πόσο «υπεύθυνος» είναι ένας 

Διευθυντής, ο οποίος ζητάει απ’ 
τους γονείς των μαθητών να α-
ντικαταστήσουν έναν φορητό 
υπολογιστή που κλάπηκε από το 

σχολείο και αυτοί με τη σειρά 
τους βγάζουν τα παιδιά τους (Γυ-
μνασίου, παρακαλώ) να πουλή-
σουν λαχνούς για να αγοράσουν 
καινούργιο; Είναι ανεκτή αυτή η 
κατάσταση; Ο Διευθυντής ενός 
σχολείου είναι παιδαγωγός ή εί-
ναι μάνατζερ της τρόικας;  

 
Μερικοί είναι πιο ίσοι… 
Επίφαση συμμετοχικής δημο-

κρατίας και πολυφωνίας, υποτί-
θεται, θα έδινε η πρόταση του 
ψηφοδελτίου της ΑΚΕΣΕΕ για 
εναλλακτική συμμετοχή των τεσ-
σάρων πρώτων επιλαχόντων του 
συνδυασμού, εφόσον εκλέξουν 
εκπρόσωπο, στο ΠΤΔΕ. Δεν 
κράτησαν τα προσχήματα όμως 
όταν στη διακήρυξη του σχήμα-
τος οι υπογραφές δεν είναι με 
αλφαβητική σειρά- όπως επιβάλ-
λει το τακτ. Όλοι ίσα κι όμοια;  

 
Σιγά μην κλάψω… 
Σο Τπουργείο Παιδείας εξέ-

δωσε εγκύκλιο με την οποία κα-
θιερώνει την 6η Μαρτίου ως ημέ-
ρα ευαισθητοποίησης για τη σχο-
λική βία («σχολικός εκφοβισμός») 
και προτείνει μια σειρά δραστη-
ριοτήτων και εκδηλώσεων στα 
σχολεία για το σκοπό αυτό. Σην 
ίδια στιγμή οι δυνάμεις καταστο-
λής έπνιγαν στο ξύλο και στα 
χημικά την αντικυβερνητική μα-
θητική διαδήλωση στην Αθήνα 
(17/2) ενώ λίγες μέρες μετά, στα 
Γιάννενα, στήνουν μαθητοδικεία 
για να τιμωρήσουν τους μαθητές 
που μούντζωσαν τους επισήμους 

σε τοπική παρέλαση.  
Οι μαθητές μαθαίνουν από 

πρώτο χέρι τι θα πει βία. Ξέρουν 
άλλωστε από την κοινωνική τους 
εμπειρία ποια είναι η βία: η ανερ-
γία των γονιών τους, οι λιποθυμί-
ες στα σχολεία λόγω υποσιτι-
σμού, ο αποκλεισμός από την 
πρόσβαση στο σχολείο (συγχω-
νεύσεις, παύση μεταφορών, ελ-
λείψεις βιβλίων και καθηγητών 
κ.λπ.), η ανασφάλεια για το μέλ-
λον. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι 
μόνο μία έκφραση της βίας που 
βιώνει ο μαθητής σε κοινωνίες 
που ολοένα και περισσότερο α-
ποκτηνώνονται. Μια βία που φο-
ρέας της είναι ο ίδιος ο καπιταλι-
σμός και το πολιτικό σύστημα 
που τον υπηρετεί. Η Διαμαντο-
πούλου αυτό που φοβάται είναι η 
νεολαιίστικη αντι-βία: από την 
«ανάρμοστη» μούντζα προς τους 
επισήμους μιας παρέλασης ως τη 
συνολική ανατροπή του σάπιου 
πολιτικού και κοινωνικού σκηνι-
κού.  
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Αποδραματοποίηση 
Η εντατικοποίηση των εξετά-

σεων στο Νέο Λύκειο, η διάχυσή 
τους σε όλες τις τάξεις με καθορι-
στικό ρόλο για την εισαγωγή στα 
ΑΕΙ-ΣΕΙ, συμβάλει- σύμφωνα με 
τον βασικό εμπνευστή του σχεδί-
ου Γ. Μπαμπινιώτη- στην «απο-
δραματοποίηση» των εξετάσεων! 
Τπάρχει άραγε πιο σκληρή, αλλά 
και πιο ειρωνική, έκφραση για να 
εκφράσει αυτήν την ακραία τα-
ξική επιλογή, μια επιλογή έξωσης 
από το δημόσιο σχολείο και από 
τη γενική παιδεία και βίαιης εξώ-
θησης στα ΙΕΚ και την ιδιωτική 
κατάρτιση, η οποία αντιστοιχεί 
στα χαρακτηριστικά του εργαζο-
μένου των 400 ευρώ;  

Κι αφού θέλουν να δώσουν 
επιστημονικοφανή εγκυρότητα 
στα πορίσματά τους, ας μας δώ-
σουν και στοιχεία για το τι πέτυ-
χε- στο επίπεδο της ευρύτερης 
ολοκληρωμένης μόρφωσης των 
μαθητων κ.λπ. κ.λπ.- η εισαγωγή 
των εξετάσεων στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση μετά το 1991 
(Νόμος ουφλιά). Σα πράγματα 
πήγαν καλύτερα;  

 
Κοινωνικό έγκλημα 
Η λύση που δόθηκε από το 

Περιφερειακό υμβούλιο στο 
πρόβλημα της μεταφοράς των 
μαθητών ανέδειξε άλλο ένα πρό-
βλημα, όχι τόσο γνωστό στην το-
πική κοινωνία, την επικίνδυνη 
πρακτική δύο πετρελαιϊκών εται-
ρειών οι οποίες μεταφορτώνουν 
συστηματικά το πετρέλαιο παρά-
νομα στο εμπορικό λιμάνι της 
Μυτιλήνης, γεγονός που επιβαρύ-
νει το λιμάνι με μία επιπλέον ε-
στία μόλυνσης και θα μπορούσε 
ενδεχομένως να προκαλέσει ε-
κρήξεις μέσα στον αστικό ιστό. Η 
υποτιθέμενη λύση λοιπόν που 
δόθηκε συνίστατο στην παράτα-
ση του απαράδεκτου καθεστώτος 
ανοχής προκειμένου οι δύο εται-
ρείες να προσφέρουν πίστωση 
στους λεωφορειούχους ως τις 28/2 
(λύση που ψήφισε, δυστυχώςμαζί 

με τα τοπικά στελέχη του δικομ-
ματισμού- και ο εκπρόσωπος της 
«Λαϊκής υσπείρωσης»!). Σοπικοί 
άρχοντες και κεντρική εξουσία 
δεν είναι μόνο συνυπεύθυνοι για 
την διάλυση των κοινωνικών δο-
μών (υγείας, παιδείας, πρόνοιας 
κ.λπ.)· είναι επικίνδυνοι για τη 
ζωή των ανθρώπων και του οι-
κοσυστήματος. 

 
Τους πιο αδύναμους 
Σελικά, τα μέτρα της κυβέρ-

νησης και του νέου μνημονίου 
είναι πολύ «δίκαια»… Όσο πιο 
φτωχός είναι κάποιος τόσο πιο 
πολλά του παίρνουν, σε χρήματα 
και αγαθά. Κλείοντας τον Οργα-
νισμό Εργατικής Κατοικίας και 
τον Οργανισμό Εργατικής Εστί-
ας, πέρα από τους εργαζόμενους 
που έρχονται σε τραγική θέση, 
καθώς δεν τους δίνεται η δυνατό-
τητα μετάταξης, χτυπιέται ο ερ-
γαζόμενος που έχει τις μεγαλύτε-
ρες κοινωνικές ανάγκες: ο χαμη-

λόμισθος που χρειάζεται επιδό-
τηση για να πληρώσει ενοίκιο, ο 
πολύτεκνος που πρέπει να πάρει 
άτοκο δάνειο για να φτιάξει το 
σπίτι του, η μητέρα που δεν έχει 
βρεφονηπιακό σταθμό να αφήσει 
το παιδί της, ο εργαζόμενος που 
δεν μπορεί να πάει ούτε μια βδο-
μάδα διακοπές…  

 
Δήλωση 
Δηλώνω υπεύθυνα, ως μάχιμος 

και ευσυνείδητος εκπαιδευτικός, 
ότι δεν θα ξαναμαλώσω μαθητή 

μου που ήρθε στο σχολείο αδιά-
βαστος!  

 
343.000 
Σο παραπάνω ποσό, σε ευρώ 

φυσικά, εγκρίθηκε πριν λίγες μέ-
ρες από την Τπουργό Παιδείας 
για υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού του γραφείου της 
(48 υπάλληλοι + 20 αστυνομικοί + 
10 οδηγοί), καθώς και των υφυ-
πουργών (36 υπάλληλοι + οι οδη-
γοί της Αννούλας) και των γραμ-
ματέων του Τπουργείου (19 υ-
πάλληλοι + 2 οδηγοί).  

Σι δουλειά κάνουν όλη αυτοί; 
Έχει μοναξιές η μεγαλειοτάτη 
και θέλει παρέα για να φάει το 
παντεσπάνι της… Οι μέρες της 
αφθονίας σας είναι μετρημένες…  

 
Αναπληρωτές 
Σις ώρες που έκλεινε την ύλη 

του το περιοδικό, εκδόθηκε η υ-
πουργική απόφαση που καθορί-
ζει τις αμοιβές των εκπαιδευτικών 
που απασχολούνται στο δημόσιο 
με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου: Αν καταλάβαμε καλά, οι 
αναπληρωτές τοποθετούνται στο 
ΜΚ που αντιστοιχεί στην προϋ-
πηρεσία τους, η οποία όμως ανα-
γνωρίζεται μέχρι τα εφτά έτη. Σο 
επόμενο διάστημα θα φτάσει και 
η λυπητερή με τις επιστροφές που 
θα παρακρατηθούν από τους 
«τεράστιους» μισθούς του νέου 
μισθολογίου…  
 

 
 



Φάραμα. 
Φιονισμένο τοπίο κάπου στο Βορρά. 
Από το βάθος έρχονται κυνηγοί. Είναι ακροβολισμένοι, 

αλλά όχι μακριά ο ένας από τον άλλον. Μπροστά, ένας 
χωριάτης κρατάει δεμένα μια δεκαριά σκυλιά, που μυρί-
ζουν τον αέρα ανυπόμονα τεντώνοντας τα λουριά. 

Πλησιάζουν. 
Έχουν φτάσει πια αρκετά κοντά, όταν μια φωνή ακού-

γεται με αντίλαλο από πέρα. 
―Έεεε!... 
ταματούν ξαφνιασμένοι. Σα σκυλιά, ερεθισμένα από 

τη φωνή, αρχίζουν να γαβγίζουν έτοιμα να ορμήσουν.  
Ένας άντρας ανεβαίνει τρέχοντας από δεξιά. Ξαναφω-

νάζει: 
―Έεεε!... 
Κρατάει όπλο, όπως και οι άλλοι. Έχει λαχανιάσει. 
H παράταξη σπάει και οι κυνηγοί προχωρούν προς το 

μέρος του. O χωριάτης με τα σκυλιά μένει στη θέση του 
προσπαθώντας απεγνωσμένα να τα συγκρατήσει. O άνθρω-
πος φτάνει κοντά στους κυνηγούς. Αρχίζει να μιλάει με φωνή 
κομματιασμένη από το λαχάνιασμα και σιγανή. Δεν ακούμε τι 
λέει, αλλά μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φόβο που τον έχει κυριεύσει. Μιλώντας δείχνει σ' ένα συγκεκριμένο 
σημείο του χιονισμένου τοπίου. 

πεύδουν όλοι προς τα εκεί. Προχωρούν γρήγορα, με μια ένταση που μεγαλώνει συνέχεια. 
Οι αρβύλες τους βυθίζονται άτσαλα στο φρέσκο χιόνι. 
O άνθρωπος που προηγείται σταματάει ξαφνικά. Σο ίδιο κι οι άλλοι. 
Μπροστά τους, πάνω στο χιόνι, ένας άντρας κείτεται ανάσκελα νεκρός. 
Είναι ντυμένος με τη στολή του Δημοκρατικού τρατού της εποχής του εμφυλίου, έχει γένια και σταυ-

ρωτά φυσεκλίκια. το δεξί του χέρι, πεσμένο ανοιχτά στο πλάι, κρατάει ακόμα ένα αυτόματο.  
Οι κυνηγοί μαζεύονται γύρω. Κάποιος σκύβει πάνω του. το στήθος του αντάρτη μια τεράστια κόκκινη 

πληγή. 
Αυτός που είχε σκύψει πάνω του, ένας ψαρός πενηνταπεντάρης με σκληρό πρόσωπο, ξανασηκώνεται 

ψιθυρίζοντας. 
―Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει από το '49. Στο διάολο! Δεν καταλαβαίνω! 
τα πρόσωπα γύρω απλώνεται φόβος. O πενηνταπεντάρης κάνει μερικά βήματα. 
Κοιτάει πέρα μακριά, σα να προσπαθεί να μαντέψει από πού ήρθε ο νεκρός. O παγωμένος αέρας κατε-

βαίνει τους χιονισμένους λόφους. 
Οι άλλοι κοιτάζονται αμίλητοι… 

Οι κυνηγοί (1977), Θ. Αγγελόπουλος 
Σσνεργάτης στο σενάριο: Στρατής Καρράς 

 


