
Υπερασπίσου το παιδί... Όταν 
ένα κορίτσι 13 χρονών πεθαίνει 
από το μαγκάλι στη Θεσσαλονί-
κη του 2013, δε σημαίνει μόνο ότι 
γυρίσαμε σαν κοινωνία δεκαετίες 
πίσω, στο 1950 της φτώχειας και 
της χαμοζωής. Σημαίνει ότι χά-
νεται η ελπίδα, ότι μένει απρο-
στάτευτο το μέλλον όταν δεν 
μπορεί να προστατευθεί η ζωή 
ενός παιδιού. Στον κόσμο που μας 
υπόσχεται το “susccess story” της 
κυβέρνησης, το μέλλον είναι υπο-
θηκευμένο στο όνομα του χρέους. 
Δεν έχουμε άλλη επιλογή από να 
βάλουμε φραγμό σε αυτόν τον 
κατήφορο...

Η κυβέρνηση χαράζει με την Τρό-
ικα ένα δρόμο που είναι καταβύ-
θιση στην κοινωνική εξαθλίωση. 
Στο όνομα των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων και της αποπληρω-
μής του χρέους ετοιμάζονται νέα 
μέτρα που έχουν τη μορφή θύελ-
λας και χτυπάνε ό,τι έχει σωθεί. 
Άλλες 12.500 χιλιάδες διαθεσι-
μότητες στο δημόσιο δρομολο-
γούνται μετά το Γιουρογκρουπ 
το Δεκέμβρη. Παράλληλα ετοι-
μάζεται, με μια διαδικασία στα 
πρότυπα της ΕΡΤ, το κλείσιμο και 
οι συγχωνεύσεις υπηρεσιών και 
οργανισμών ζωτικής σημασίας: 
σχολεία, νοσοκομεία, ΑΕΙ-ΤΕΙ...  Η 
φοροεπιδρομή και τα χαράτσια 
ρημάζουν το λαϊκό εισόδημα, ενώ 

προσφέρεται φοροασυλία στο κε-
φάλαιο. Οι κατασχέσεις πρώτης 
κατοικίας για τα λεγόμενα “κόκ-
κινα δάνεια” ξεκινάνε μετά από 
τη μιντιακή εκστρατεία για να 
συνηθίσουμε το αδιανόητο, αφού 
η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί 
να καλύψει βασικές ανάγκες. Η 
πορεία του ΕΟΠΥΥ αποδεικνύεται 
ένα σπιράλ θανάτου που αφήνει 
την κοινωνική πλειοψηφία χω-
ρίς γιατρό και φάρμακο, ενώ στο 
στόχαστρο μπαίνει η σύνταξη και 
ό,τι απέμεινε από τα αποθεματι-
κά των ταμείων. Μεθοδεύεται μια 
νέα εφόρμηση ιδιωτικοποιήσεων 
και λεηλασία του δημόσιου πλού-
του. Κοντά σε όλα αυτά η ανεργία 
καλπάζει και οδηγεί στο περιθώ-
ριο τη νεολαία.

Ή θα ζήσει η κοινωνία ή θα πλη-
ρωθεί το χρέος. Όταν τα 74 δισ 
του προϋπολογισμού στο σύνο-
λο των 116 δις πάνε για το χρέος, 
το δίλημμα έχει τεθεί με τον πιο 
ωμό τρόπο, ή θα έχουμε σχολεία, 
υγεία, μισθούς και συντάξεις ή θα 
πληρώνουμε τόκους και τοκοχρε-
ολύσια.

Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ στο όνομα 
του χρέους αποδομούν τις εργα-
σιακές σχέσεις, απολύουν, ωθούν 
στην απλήρωτη, ανασφάλιστη 
εργασία με μόνο στόχο να ρίξουν 
στην εργαζόμενη πλειοψηφία τα 
βάρη της κρίσης για να γλιτώσουν 

το κόστος εργοδότες, κεφάλαιο 
και τράπεζες. Το μόνο που υπό-
σχονται είναι ότι στο εξής έτσι θα 
είναι ο κόσμος: άδικος, ανελεύ-
θερος, γεμάτος εκμετάλλευση και 
στερήσεις. Γι’ αυτό διαφημίζουν 
τη μοιρολατρική αποδοχή των 
Μνημονίων, το αλληλοφάγωμα 
των εργαζομένων και των φτω-
χών. Σε αυτό στρατεύεται ο φα-
σισμός, υπηρέτης του κεφαλαίου 
και των τραπεζών που συκοφαντεί 
το εργατικό κίνημα και τους κοι-
νωνικούς αγώνες, την ώρα που 
στοχοποιεί τους μετανάστες για 
να αθωώσει το κεφάλαιο και την 
Τρόικα.

 Οι εκπαιδευτικοί πρωταγωνι-
στές, ούτε συνένοχοι ούτε θεα-
τές. Η κοινωνία δεν υπάρχει για 
τα κέρδη. Η κοινωνία είναι οι 
εργαζόμενοι. Και δεν μπορούν να 
δεχτούν ότι στο εξής η κάθε μέρα 
θα είναι χειρότερα από την άλλη. 
Μπορούμε να ανατρέψουμε την 
πολιτική κυβέρνησης -ΕΕ-ΔΝΤ με 
ένα εκπαιδευτικό κίνημα, κομμάτι 
ενός εργατικού-λαϊκού κινήματος 
ανατροπής. Βάζοντας τα δικαιώ-
ματα μπροστά, τα αιτήματα για 
το ενιαίο 12χρονο σχολείο, δημό-
σιο και δωρεάν, ανοιχτό σε όλα 
τα παιδιά, που θα αγκαλιάζει τη 
γενική και τεχνολογική εκπαίδευ-
ση. Με σχολεία σε κάθε γειτονιά 
και χωριό. Με απολυτήριο που 
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Για την εφημερίδα…
Όλα τα προηγούμενα χρόνια, στη 
μόνιμη προσπάθειά μας για την 
αγωνιστική εγρήγορση του κλάδου 
– στις κορυφώσεις και τις υφέσεις 
του κινήματος – με ανακοινώσεις 
μας προσπαθήσαμε να είμαστε 
αρωγός. Σκοπεύουμε, ωστόσο, να 
ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο, μέσα 
από ένα έντυπο που θα προσπαθή-
σουμε να είναι τακτικό, μαχητικό, 
ζωντανό, διεισδυτικό, ανοικτό και 
συνεπώς αποτελεσματικό. 

Ο ρόλος μιας τέτοιας εφημερίδας 
μπορεί να αποβεί κεντρικός στην 
επικοινωνία και τη συνοχή του 
κλάδου και ειδικά των πιο ριζο-
σπαστικών ρευμάτων του. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε ένα 
νομό σαν τον δικό μας, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από πολλές σχολι-
κές μονάδες με μεγάλη διασπορά 
και σε μια περίοδο που οι παρα-
δοσιακές μορφές συνδικαλιστικής 
οργάνωσης και δράσης, Δ.Σ, Γ.Σ, 
εκλογές συλλαλητήριο, απεργία 
δεν αναδεικνύονται πάντα σε προ-
νομιακό χώρο υποδοχής όλου του 
πλούτου της σκέψης και του προ-
βληματισμού που υπάρχει μέσα 
μας. 

Το στοίχημα αυτό θέλουμε να 
αφορά όλους μας και όχι μόνο μια 
ομάδα των Αγωνιστικών Παρεμ-
βάσεων. Άλλωστε η Κίνησή μας, 
αλλά και το δυναμικό που μας 
στηρίζει από την αρχή της ίδρυσής 
της έθεσε επί τάπητος με το λόγο 
και την πρακτική της μια άλλη 
κουλτούρα συνύπαρξης, συνδια-
μόρφωσης και ενεργοποίησης των 
υποκειμένων σε ριζοσπαστική κα-
τεύθυνση και σε ρήξη με το παρα-
δοσιακό μοντέλο της παράταξης – 
μακριού χεριού του κόμματος στο 
συνδικάτο.

Ούτε υποταγή ούτε αναμονή... 
Οι εκπαιδευτικοί 
πρωταγωνιστές
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2 Δυσλεκτικός χρησμός

2 μάϊ school

3 Το μάθημα της 
μουσικής στον 
κάλαθο των 
αχρήστων

3 Η επιστήμη της 
πληροφορίας....

8 Αποτιμάμε συλλογικά 
την απεργία...

9 Δέκα συν ένας «όροι 
και προϋποθέσεις» 
για να νικήσουν οι 
αγώνες!

10 Μαθητικές καταλήψεις

10 Ανυποχώρητοι οι 
διοικητικοί .....

11 Προϋπολογισμός 
«ανάκαμψης» ήτοι 
«Θανάση σφίξε κι 
άλλο το ζωνάρι»

12 Σχολείο και φασισμός

13 Η ιστορία 
μιας σχολικής 
βιβλιοθήκης

14 Μουσικη εκδήλωση 
ΕΛΜΕ-Θ και 
καθηγητών σε 
διαθεσιμότητα

15 Η οργανικότητα 
που…χάνεται

16 «Εκπαίδευση και 
κινηματογράφος»

16 Κινηματογραφική 
ομάδα ΕΠΑΛ 
Κορδελιού
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Αυτή η εικόνα που κάνει τον γύρο 
του διαδικτύου δεν σε σοκάρει 
απλώς, αλλά σε γεμίζει οργή για 
όλους αυτούς που υπηρετώντας τα 
συμφέροντα μιας δράκας πλουτο-
κρατών, οδηγούν όλη την ελληνι-

κή κοινωνία στην καταστροφή με 
πρώτο θύμα τα παιδιά.

Η φωτογραφία που τραβήχτηκε 
πρόσφατα σε δρόμο της Αθήνας, 
δείχνει ένα μαθητή, (πρέπει να εί-
ναι στις πρώτες τάξεις δημοτικού), 
να πουλάει χαρτομάντιλα και να 
προσπαθεί ταυτόχρονα να ασχο-
ληθεί με τα μαθήματά του.

Αυτό ακριβώς είναι το «succes 
story» της Ελλάδας των Σαμαρο-
βενιζέλων. Μας αξίζει;

Είναι πια σε όλους γνωστό πως η 
ΝΔ, έχοντας πουλήσει την ψυχή 
της στο διάβολο, στη θέση του κα-
κού πρώτου μνημονίου ανακάλυψε 
το καλό και εφαρμόσιμο δεύτερο 
μνημόνιο (για το τρίτο, προς το 
παρόν, κάνει γαργάρα…) Ωστόσο, 

το παράδοξο με την ΕΕ και το ευρώ 
είναι ότι σ’ αυτή την φρικιαστική 
(φρίκη αστική…) τερατογένεση, 
δεν προσέρχεται μόνον η κυβερ-
νώσα δεξιά. Προσέρχεται και η 
«κυβερνώσα Αριστερά». Η οποία, 
αφού παραδέχεται ότι το ευρώ 
ήταν τέρας από τα γεννοφάσκια 
του, μας καλεί να συμφιλιωθούμε 
μαζί του. Περίπου όπως η Μία Φά-
ροου στο ρόλο της Ρόζμαρι, που 
κρατώντας στα χέρια της το βρέ-
φος με τα κίτρινα μάτια, το στα-
χτί δέρμα, τα γαμψά νύχια και τα 
κερατάκια στο κρανίο, το κοιτάζει 
τρυφερά κι αποφασίζει να τ’ αγα-
πήσει σαν παιδί της. Που, άλλω-
στε, είναι. 

Χρήστος Μασούρας 

Δυσλεκτικός χρησμός
«Σαν πρόκες να καρφώνονται οι λέξεις» (Μαν. Αναγνωστάκης)

Φέτος οι αποσπάσεις από ΠΥΣ-
ΔΕ σε ΠΥΣΔΕ έγιναν μία εβδομά-
δα αφότου ξεκίνησαν τα σχολεία 
(Παρασκευή 6/9). Αυτό σημαίνει 
ότι για μία εβδομάδα οι εκπαι-
δευτικοί έπρεπε να επιστρέψουν 
στη θέση τους με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται (έξοδα διαμονής, μακριά 
από οικογένεια κτλ). Και κυρίως 
να πλανάται από πάνω τους η 
«φήμη» ότι δε θα ικανοποιηθούν 
πολλές αιτήσεις. Όπως και έγι-
νε… 

Η προσπάθεια δημιουργίας υπε-
ραρίθμων από το υπουργείο επε-
κτάθηκε το Σεπτέμβρη και στους 
αποσπασμένους στη Θεσσαλονί-
κη. Έτσι, στις τελικές τοποθετή-
σεις, 47 άτομα των ειδικοτήτων 
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ13 είδαν 
δίπλα στο όνομά τους το χαρα-
κτηρισμό ΔΥΚ, κρίθηκαν δηλαδή 

εξολοκλήρου πλεονάζοντες και 
τους ζητήθηκε να κάνουν αίτηση 
τοποθέτησης στην περιφέρεια. 
Αρχικά, τουλάχιστον! Η κινητο-
ποίηση των ΕΛΜΕ ήταν άμεση! 
Οργανώθηκε για τη Δευτέρα 30/9 
παράσταση διαμαρτυρίας στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας από κοινού με τους συναδέλ-
φους που τέθηκαν σε διαθεσιμό-
τητα το καλοκαίρι. 

Την Τετάρτη 2/10 (ημέρα πανελ-
λαδικής δράσης ενάντια στις υπο-
χρεωτικές μετακινήσεις, τις δια-
θεσιμότητες – απολύσεις και την 
αποδόμηση του δημόσιου σχολεί-
ου), οργανώθηκε συγκέντρωση 
ξανά στην Περιφέρεια μαζί με τις 
ΕΛΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Οι εκπαιδευτικοί από τις ΕΛΜΕ 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Χαλκι-
δικής, Κιλκίς και Πιερίας με τη 

μαζική συμμετοχή τους σταμά-
τησαν τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ 
που είχε ως θέμα την έγκριση των 
μετακινήσεων. Με μια διάθεση 
επίδειξης αυταρχισμού η Περιφέ-
ρεια όρισε ΑΠΥΣΔΕ για την επό-
μενη μέρα, ενώ την ίδια στιγμή 
οι Διευθύνσεις Δυτικής και Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης καλούσαν 
ΠΥΣΔΕ για να επικυρώσουν ονο-
μαστικά τους πίνακες πλεοναζό-
ντων των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, 
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ011, ΠΕ016, ΠΕ018.41, 
ΠΕ019-20, ΠΕ032. Η διαδικασία 
ήταν τελείως παράτυπη, καθώς 
αρκετοί από τους συναδέλφους 
είχαν καταθέσει αίτηση μετάτα-
ξης στην πρωτοβάθμια και τώρα 
κινδύνευαν να μετακινηθούν στην 
περιφέρεια πριν εξεταστεί η αί-
τησή τους! Αλλά έτσι κι αλλιώς 
η νομιμότητα δεν είναι κάτι που 
χαρακτηρίζει τον τελευταίο καιρό 
τις διοικήσεις εκπαίδευσης. 

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν 
την Πέμπτη 3/10 στην Περιφέρεια 
και στις Διευθύνσεις και ξανά 
στις 8/10 στην Περιφέρεια για να 
σταματήσουμε ξανά συνεδρίαση 
ΑΠΥΣΔΕ. Μετά την αποχώρηση 
των ΔΣ των ΕΛΜΕ και των συνα-
δέλφων, το ΑΠΥΣΔΕ συνεδρίασε 
και προχώρησε σε μετακινήσεις. 
Ο παραπλανητικός τρόπος που 
λειτούργησαν τα διορισμένα μέλη 
του Συμβουλίου, ο εμπαιγμός του 
κλάδου και η βαθύτατα αντιδη-
μοκρατική συμπεριφορά τους 
αποδεικνύουν τις δυσκολίες υλο-
ποίησης των αντιεκπαιδευτικών 
σχεδίων τους, αλλά και την αδί-
σταχτη επιμονή τους να τα υλο-
ποιήσουν! Το κωμικοτραγικό του 
πράγματος: το ΑΠΥΣΔΕ μετακινεί 

Μαθαίνοντας νέους όρους 
Δ.Υ.Κ.: Δεν Υπάρχει Κενό... 

“Μy school”: αυτός είναι ο τίτλος 
του νέου πληροφοριακού συστή-
ματος που εγκαινίασε με εγκύκλιο 
το υπουργείο από τις 14/11. Είναι 
τραγελαφικό ότι διάλεξε αυτόν 
για ένα σύστημα που θα καταγρά-
φει κάθε εξέλιξη που αφορά μα-
θητές και καθηγητές: από ΑΜΚΑ 
ως άδειες εκπαιδευτικών. Από 
απουσίες μέχρι επιδόσεις μαθη-
τών. Κι όλα αυτά καθημερινά.

Είναι φανερό ότι το «mySchool» 
είναι πολιτικό και όχι πληροφορι-
ακό σύστημα. Στοχεύει στην αυτο-
συμμόρφωση των εκπαιδευτικών 
μέσω του φόβου και της υποτα-
γής. Η σχολική μονάδα θα βρί-
σκεται σε ασφυκτικό έλεγχο και 
παρακολούθηση και συνδέεται 
άμεσα με διαδικασίες αξιολόγη-
σης. Θυμίζουμε ότι η επίδοση των 
μαθητών είναι ένα από τα κριτή-
ρια αυτοαξιολόγησης της σχολι-
κής μονάδας και του εκπαιδευτι-
κού. Ταυτόχρονα οι απουσίες, ως 
δείκτης για τη μαθητική διαρροή, 
αποτελούν εργαλείο αναστολής ή 
σύμπτυξης τμημάτων ακόμα και 
μέσα στη χρονιά. 

 Πλευρά αυτού του συστήματος 
είναι το λεγόμενο «παρουσιολό-
γιο». Σε αυτό θα καταγράφονται 

οι παρουσίες και απουσίες όλων 
των εκπαιδευτικών καθημερινά. 

Εύρηκα! αναφωνάζουν. Να η λύση 
για τα προβλήματα της εκπαίδευ-
σης: «οι κοπανατζήδες εκπαιδευ-
τικοί». Τι κι αν από την αρχή της 
χρονιάς χάθηκαν χιλιάδες ώρες, 
λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, τι 
κι αν τα μισά ΕΠΑΛ παραδόθηκαν 
στους ιδιώτες και τα άλλα υπο-
λειτουργούν, τι κι αν σχολεία και 
εκπαιδευτικοί στενάζουν από τη 
μείωση των δαπανών και μισθών; 

Στρώνουν το έδαφος να εργαζό-
μαστε ως είλωτες, με ανασφά-
λεια, με φόβο, υποταγμένοι στα 
κελεύσματα μιας αυταρχικής 
εξουσίας. Ταυτόχρονα, στήνονται 
οι μηχανισμοί για συγχωνεύσεις, 
συμπτύξεις, καταργήσεις σχολεί-
ων και απολύσεις εκπαιδευτικών, 
όπως ορίζουν και οι συμφωνίες 
που έχουν υπογράψει με την τρό-
ικα. 

Το λέμε καθαρά: οι εκπαιδευτι-
κοί, όπως και με την αξιολόγηση, 
με μαζικές και συλλογικές δια-
δικασίες θα κάνουμε εφιάλτη τα 
«όνειρά» τους για μια κοινωνία 
με καταργημένα κοινωνικά αγα-
θά και δούλους εργαζόμενους.

Σοφία Στεφανίδου

Ο «μεγάλος αδερφός» είναι παρών!

συνάδελφο ΠΕ03 από Ανατ. Θεσ/
νίκη στην Πέλλα στις 9/10 και στις 
16/10 η ίδια διεύθυνση δηλώνει 
κενό ΠΕ03! 

Οι περιφερειακοί Διευθυντές και 
οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης αποδείχθηκε ότι διεκ-
περαιώνουν οι ίδιες όλα τα αντι-
δραστικά σχέδια του  υπουργείου. 
Δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις του 
κλάδου, όπως εκφράστηκαν και 
στις παραστάσεις διαμαρτυρίας 
των ΕΛΜΕ, για τον τρόπο υπολο-
γισμού των κενών, υπέγραψαν 
τις διαπιστωτικές πράξεις δια-
θεσιμότητας των συναδέλφων, 
συνέταξαν τα νέα ωρολόγια προ-
γράμματα, πριν ακόμη ψηφιστεί 
το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, λει-
τούργησαν ως απεργοσπαστικός 
μηχανισμός με συνεδριάσεις των 
ΠΥΣΔΕ την περίοδο της απεργίας, 
συντάσσουν υποχρεωτικούς πί-

νακες μετακινήσεων, παραβιά-
ζοντας την ίδια την εκπαιδευτική 
διαδικασία, αυθαιρετούν και λει-
τουργούν με έλλειψη αντικειμενι-
κότητας στις τοποθετήσεις (χωρίς 
κοινοποίηση των κενών σε όλες 
τις φάσεις των τοποθετήσεων, πα-
ραπλανώντας τους συναδέλφους 
για εθελοντικές μετακινήσεις για 
να δημιουργούν το υπέδαφος της 
υποχρεωτικότητας, τοποθετήσεις 
αναπληρωτών πριν τις τοποθε-
τήσεις για συμπλήρωση ωραρίου 
των μονίμων, τοποθετήσεις απο-
σπασμένων χωρίς κοινοποίηση 
των μορίων κατάταξής τους, κ.α.) 
Οι διοικήσεις εκπαίδευσης έχουν 
εξελιχθεί πλέον στους τοπικούς 
εντολοδόχους προώθησης των 
αντιεκπαιδευτικών μέτρων. 

Θώμη Αλεμίδου

Γιώργος Κρεασίδης
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Και η «πληροφορική» (ή ΤΠΕ, Τε-
χνολογίες Πληροφορικής & Επι-
κοινωνιών, ή η ειδικότητα των 
ΠΕ19/20) είναι από τις ειδικότη-
τες που εδώ και μήνες είναι «στο 
στόχαστρο» της «μεταρρύθμισης» 
του Υπουργείου Παιδείας και πιο 
συγκεκριμένα του Υπουργού του. 

Στη σύντομη αυτή αναφορά εί-
ναι αδύνατο να καταγραφούν οι 
παλινωδίες και οι ακυρώσεις επί 
ακυρώσεων, οι εξαγγελίες επί 
εξαγγελιών και ακόμη, πολύ χει-
ρότερα, δεν έχει νόημα να ανα-
φερθεί και ποια είναι τελικά η 
σημερινή κατάσταση εφόσον ανά 

πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί 
με μια απλή Υπουργική Απόφαση, 
ή μια πράξη νομοθετικού περιε-
χομένου. Με την ίδια αδιαφάνεια 
και την ίδια προχειρότητα που 
οδήγησε εκατοντάδες/χιλιάδες 
συναδέλφους ΠΕ19/20 να κάνουν 
απανωτές αιτήσεις μετάταξης 
από την Β΄θμια προς την Α΄θ-
μια, και να βλέπουν τις αιτήσεις 
τους να πετιούνται (Απρ.2013) ή 
να εκβιάζονται «εθελοντικά» να 
ξανακάνουν και να αγνοούνται 
(Αυγ.2013), και μετά να ξαναεκ-
βιάζονται να ξανακάνουν «εθελο-
ντικά ως ΔΥΚ-Δεν Υπάρχει Κενό» 

αίτηση απόσπασης (Οκτ.2013) για 
να διαπιστώσουν ότι κάποιοι άλ-
λοι συνάδελφοί τους «έτυχε» να 
γίνουν (κι όχι απλά να γίνουν) 
δεκτοί στην Α΄θμια, αλλά «με 
δώρο» και με μια μετάθεση από 
τα 4 σημεία της επικράτειας στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προ-
καλεί θλίψη βέβαια ότι όλα αυτά 
συμβαίνουν και με ευθύνη (δευ-
τερογενή σημειωτέον) των ίδιων 
των συναδέλφων που πάνω στην 
σύγχυση, την αβεβαιότητα, τους 
εκβιασμούς και την τρομοκρατία 
του Υπουργού δεν ορθώνουν μια 
αγωνιστική και πλατιά δημοκρα-
τική και συνεργατική αντίσταση 
αλλά διολισθαίνουν στα κελεύ-
σματα εκείνων των συνδικαλι-
στών που «χέρι-χέρι» με την εκά-
στοτε πολιτική εξουσία φρόντιζαν 
για την επιβίωσή της και φυσικά 
τη δική τους, υποκριτικά και όχι 
με την απαραίτητη ευθυκρισία 
στο βασικό τους αντικείμενο: την 
πληροφορία! Όπως και με τους 
άλλους κλάδους είναι φανερό ότι 
πιο πάνω από την οποιαδήποτε 
γνώση και πληροφορία βρίσκεται 

η Ανθρώπινη Βούληση, που αν δεν 
μετατραπεί και σε Πολιτική Βού-
ληση τότε απλά και οι «πληροφο-
ρικοί» θα είναι ένας «αδύνατος 
κρίκος» στην αλυσίδα που λέγεται 
«δημόσια εκπαίδευση». 

Στέκομαι με σκεπτικισμό στην 
καλοκαιρινή αντίδραση πολλών 
πανεπιστημιακών οι οποίοι ναι 
μεν αντέδρασαν στις άδικες και 
πρόχειρες τυχοδιωκτικές και αυ-
θαίρετες επιλογές του υπουργεί-
ου εναντίον των μαθημάτων της 
«πληροφορικής», αλλά έμειναν 
δυστυχώς «μέχρι εκεί», δίνοντας 
τη γενική αίσθηση μιας «συ-
ντεχνιακής» αντίστασης για το 
ωρολόγιο πρόγραμμα του «νέου 
λυκείου» τη στιγμή που λίγες 
εβδομάδες πριν 2500 συνάδελ-
φοι εκπαιδευτικοί είχαν «μείνει 
στον δρόμο», τη στιγμή που περί-
που 15.000 μαθητές έμειναν «έξω 
από τις αίθουσές τους». Το γνω-
ρίζουν, το λένε και το γράφουν 
και οι ίδιοι στην πλειοψηφία τους, 
ότι η εκπαιδευτική πολιτική στην 
Ελλάδα εδώ και χρόνια στο πολι-
τικό καθεστώς που έχει επιβάλλει 

η μιντιοκρατία, εξαντλείται στις 
προσωπικές κυρίως επιδιώξεις 
του Υπουργού (και αυτό δε σημαί-
νει μόνο ποιο Ι Ε Κ θα αποφασίσει 
να εγκαινιάσει, πριν απολύσει και 
κλείσει σχολεία). 

Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω 
ότι η παρέμβασή μας δεν πρέπει 
να κινείται στον άξονα «πληρο-
φορικοί – χημικοί», ή «φιλόλο-
γοι – θεολόγοι» κλπ, αλλά στον 
άξονα «Κοινωνία – Εξουσία». Η 
πληροφορική εκτός από τον τε-
χνολογικό αλφαβητισμό του 21ου 
αιώνα είναι πια αναπόσπαστο 
τμήμα κάθε κλάδου και επιστήμης 
και βασικό εργαλείο για τον εκ-
δημοκρατισμό των κοινωνιών και 
την αναζήτηση της πληροφορίας 
και της αλήθειας και δεν πρέπει 
να γίνει/μείνει υπόθεση μόνο κά-
ποιων πολυεθνικών ή και εγχώρι-
ων κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 
που καλλιεργούν και αναζητούν 
προγραμματιστές-δούλους, μεθο-
δικά και συστηματικά, από όλο και 
μικρότερες ηλικίες παγκοσμίως. 

Ηλίας Γεράκος  

Η επιστήμη της πληροφορίας ή της κυκλοφορίας νέων δούλων προγραμματιστών;

Εν μέσω καλοκαιριού, με θερμο-
κρασίες που προκαλούσαν δυσφο-
ρία, το υπουργείο μας επιφύλαξε 
μια ψυχρολουσία που έκανε πολ-
λούς από μας να ξεχάσουμε για 
τα καλά τη ζέστη.Αποφάσιε την 
κατάργηση του μαθήματος μου-
σικής από τη Β’ και Γ’ γυμνασίου. 
Άλλη μια κίνηση στα πλαίσια της 
δημιουργίας του «νέου σχολείου», 
του εκσυγχρονισμού της παιδείας 
και του success story.Αυτή έσπει-
ρε τον πανικό στον κλάδο, αφού 
σε συνδυασμό με την αύξηση του 
ωραρίου, σήμαινε ότι κάποιοι από 
μας θα περίσσευαν.Αποτέλεσμα 
ήταν να νιώσουμε ότι χάνουμε τη 
Γη κάτω από τα πόδια μας. 

Αμέσως συντάχθηκαν κείμενα 
διαμαρτυρίας για να στηρίξουν 
με πολυάριθμα επιχειρήματα την 
αναγκαιότητα της διδασκαλί-
ας του μαθήματος της μουσικής.
Ανάμεσά τους αναδείχτηκε η 
συμβολή της μουσικής στη ψυχική 
καλλιέργεια, στην ανάδειξη του 
πιθανού μουσικού ταλέντου και 
στην εν γένει διαμόρφωση μιας 
ισορροπημένης και σύγχρονης 
προσωπικότητας. Σε πολλούς από 
μας, όλες οι προσπάθειες και τα 
υπομνήματα των συλλόγων απο-
φοίτων των τμημάτων μουσικών 
σχολών, των σχολικών συμβού-
λων, της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας και των ίδιων των καθηγη-
τών μουσικής, φάνηκαν για άλλη 

μια φορά εκτός θέματος. Πρώτον 
γιατί, αφού δεν ήταν μόνο οι μου-
σικοί που έμπαιναν στο στόχαστρο 
του υπουργείου, η όλη προσπά-
θεια φαινόταν άκομψη. Ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω. Ίδια τύχη είχαν 
οι καθηγητές των καλλιτεχνικών 
και πολύ χειρότερη, οι καθηγη-
τές τεχνολογίας, αφού το μάθημά 
τους καταργούνταν εντελώς από 
την ύλη του γυμνασίου. Και βέ-
βαια, δεν μπορούμε να μην ανα-
φερθούμε στα πιο τραγικά θύματα 
της μνημονιακής πολιτικής, τους 
2.500 συναδέλφους της τεχνικής 
εκπαίδευσης που ένα καλοκαιρινό 
πρωί ξύπνησαν άνεργοι. Και δεύ-
τερο γιατί οι υπουργοί δεν μπορεί 
να μη γνωρίζουν ότι η μουσική 
είναι μάθημα που δεν λείπει από 
κανένα σχολείο του πλανήτη, από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Το υπουργείο ήξερε τι έκανε. 
Έπρεπε κάποιους να απολύσει. Ξε-
κίνησε από τα μαθήματα που δεν 
ευθυγραμμίζονταν με την λογική 
του σχολείου της αγοράς. Άλλω-
στε, αν κάποιος μέσα από το συ-
γκεκριμένο μάθημα αρχίσει να 
αναγνωρίζει τα προϊόντα της υπο-
κουλτούρας και να τα αποφεύγει, 
κινδυνεύει να ξεφύγει από την 
αποβλάκωση που αυτά προκα-
λούν και να γίνει διεκδικητικός. 
Την απελπισία διαδέχτηκε η ανα-
κούφιση, όταν το υπουργείο πήρε 
τελικά, πίσω το non paper και 

επανέφερε το ισχύον ωρολόγιο 
πρόγραμμα. Το καλό μας υπουρ-
γείο, διόρθωσε το λάθος του! Μά-
ταια φωνάξαμε αρκετοί από μας 
πως είναι απλά ένα ακόμη τέχνα-
σμα των αρρωστημένων μυαλών 
των τεχνοκρατών συμβούλων του 
υπουργού, ένα σκωτσέζικο ντουζ 
για να μας αποπροσανατολίσουν 
εν όψει της επερχόμενης απερ-
γίας διαρκείας που είχαμε προ-
γραμματίσει. Μάταια φωνάζαμε 

στους άλλους συναδέλφους ότι 
είναι ξεκάθαρη η πρόθεσή τους 
να υποβαθμίσουν τη δημόσια παι-
δεία. Ότι πρέπει να μας βρουν 
μπροστά τους σαν μια γροθιά. Ότι 
όλοι θα μπουν στο στόχαστρό τους 
με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. 
Ότι έτσι κι αλλιώς η πολιτική των 
απολύσεων μόνο την καταστροφή 
της πατρίδας μας έχει σαν στόχο. 
Για να έρθουν μετά τα κοράκια και 
να την αγοράσουν για ένα κομμά-

τι ψωμί. Δυστυχώς η πλειοψηφία 
των συναδέλφων δεν πείστηκε 
και η απεργία δεν πέτυχε τα ανα-
μενόμενα. Ο στόχος του υπουρ-
γείου επιτεύχθηκε και το επόμενο 
καλοκαίρι, άλλος ένας αριθμός 
συναδέλφων, θα ξυπνήσει ένα 
πρωί άνεργος. Μακάρι μόνο... να 
μην είναι της δικής μας ειδικότη-
τας! 

Κώστα Πουλής 

Το μάθημα της μουσικής στον κάλαθο των αχρήστων



4 5

Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Δεκέμβριος 2013Αφιέρωμα στην τεχνική εκπαίδευση

Βάσει έρευνας που έγινε σε μεγά-
λο ΕΠΑΛ προκύπτει ότι:

-με το παλιό σύστημα ένα πο-
σοστό μαθητών γύρω στο 85% 
περνούσαν την τάξη από τις εξε-
τάσεις του Ιουνίου, ενώ το 15% 
παραπέμπονταν τον Σεπτέμβριο. 
Από αυτούς περίπου το 90% τελικά 
προάγονταν.

Με το νέο σύστημα, πάλι ένα πο-
σοστό μαθητών γύρω στο 85% 
περνάει την τάξη από τις εξετά-
σεις του Ιουνίου. Για το υπόλοιπο 
15% των μαθητών, μια μικρή μει-
οψηφία του παραπάνω ποσοστού 
παραπέμπεται τον Σεπτέμβριο, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 
επαναλαμβάνει την τάξη.

Στην παραπάνω εικόνα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και η κρίσιμη πα-
ράμετρος των προαγωγικών εξε-
τάσεων της Α’ λυκείου. Οι μαθη-
τές θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις 
για τα μαθήματα γενικής παιδεί-
ας με θέματα που κατά το 50% θα 
ορίζει ο διδάσκων καθηγητής και 
κατά 50% θα κληρώνονται από 
μια τράπεζα θεμάτων διαβαθμι-
σμένης δυσκολίας.

Και ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπο-
ρεί να αξιολογηθεί ποσοτικά η 
επίπτωση του παραπάνω μέτρου 
στην προαγωγή των μαθητών 
στην Β’ τάξη, σίγουρο είναι ότι θα 
αυξηθούν τα ποσοστά αποτυχίας.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν 
τον 1ο κύκλο σπουδών (Α’, Β’, Γ’ 
τάξη) μπορούν να συνεχίσουν 
στον 2ο κύκλο σπουδών διάρκει-
ας ενός έτους, όπου εισάγεται το 
μοντέλο της μαθητείας, σύνδεσης 
δηλαδή, της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας.

Έτσι, 28 ώρες εβδομαδιαίως οι 
μαθητές θα εργάζονται - κάνουν 
πρακτική εξάσκηση σε μια επι-
χείρηση έναντι μιας συμβολικής 
αμοιβής (9 ευρώ μεικτά ημερη-
σίως) και 7 ώρες εβδομαδιαίως 
θα κάνουν εργαστηριακό μάθημα 
στα ΕΠΑΛ ή σε μονάδες του ΟΑΕΔ. 

Ακολουθούν εξετάσεις πιστοποίη-
σης και οι επιτυχόντες λαμβάνουν 
πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ

Στις ΕΠΑΣ φέτος θα λειτουργήσει 
μόνο η Β’ τάξη και μετά θα κα-
ταργηθούν. Θα αντικατασταθούν 
από τα ΣΕΚ τα οποία ακόμη δεν 
λειτούργησαν.

Θεόδωρος Αμασιάδης,  
Άντα Θεοδωρίδου, 
Ελισάβετ Γεωργιάδου

Οι σημαντικότερες αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση που πραγ-
ματοποιούνται με το νέο πλαίσιο νόμου είναι:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ

Καταργήθηκαν τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ,όπως των 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, Υγείας- Πρόνοιας, Αισθητικής και Κομμωτικής 
Τέχνης κτλ με συνέπειες:

Α) Ένα μέρος από το κομμάτι αυτό της δημόσιας επαγγελματικής εκπαί-
δευσης που αφορούσε το 25% περίπου του μαθητικού της δυναμικού να 
παραχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα. 

Β) Κάποιοι από τους μαθητές της φετινής Β’ τάξης ΕΠΑΛ επέλεξαν να 
παραμένουν στην επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμη και μετά την κα-
τάργηση των ειδικοτήτων ενδιαφέροντός τους, μεταβάλλοντας τις προ-
τιμήσεις τους. Παρατηρήθηκε έτσι, υπερφόρτωση ορισμένων τομέων.

Δ) Πάνω από το 80% των μαθητών στις καταργημένες ειδικότητες ήταν 
κορίτσια. Έτσι ενώ το συνολικό μαθηματικό δυναμικό των ΕΠΑΛ φαί-
νεται να έχει διατηρηθεί σε σχέση με πέρσι, κάποια πρώτα δεδομένα 
δείχνουν ότι έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία της Α’ τάξης ΕΠΑΛ. Το 
ποσοστό των αγοριών σε αυτή είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των κο-
ριτσιών. 

Ε) Η επαγγελματική εκπαίδευση έχει χάσει το 25% του εκπαιδευτικού 
της δυναμικού που έχει τεθεί από το καλοκαίρι σε διαθεσιμότητα.

Τέλος, σε σχέση με κάθε προηγούμενη μεταρρύθμιση αξίζει να ανα-
φερθεί η έλλειψη μεταβατικότητας από το ένα σύστημα στο άλλο που σε 
συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών, προκάλεσε σωρεία 
προβλημάτων. 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στο νέο ΕΠΑΛ χάνεται η ισορροπία μεταξύ διδακτικών ωρών γενικής 
παιδείας και ειδικοτήτων. Αυτή μετατοπίζεται προς χάρη της εξειδί-
κευσης. Με το παλιό σύστημα στο σύνολο των τάξεων, οι ώρες γενικής 
παιδείας και ειδικοτήτων ήταν 54 και 50 αντίστοιχα. Με το νέο σύστημα 
46 και 59.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛ

Προαγωγή Γ.Μ.Ο. ρος μεγαλύτερος ή ίσο του 9,5 Γ.Μ.Ο. μεγαλύτερος του 10

Παραπομπή 

Α) Γ.Μ.Ο. μικρότερος του 9,5 &
Β) Στα μαθήματα (όσα και 
να είναι αυτά) με μέσο όρο 
μικρότερο του 9,5

Α) Γ.Μ.Ο. μικρότερος του 10 &
Β) Στα μαθήματα (το πολύ δυο) 
με μέσο όρο μικρότερο του 10

Απόρριψη ----
Α) Γ.Μ.Ο. μικρότερος του 10 &
Β) Πάνω από δυο μαθήματα με 
μέσο όρο μικρότερο του 10

Αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση:  
σε βάρος μαθητών και καθηγητών 

Καταγράφουμε τους αγώνες και 
επιμένουμε στην προοπτική της 
νίκης!
Χρήστος Ζαγανίδης

Τρίτη 9/7, αγωνιστικός συντο-
νισμός στην ΕΡΤ των ΕΛΜΕ και 
πρωτοβάθμιων σωματείων. Πο-
ρεία των σωματείων μας, πρώτη 
απάντηση στις διαθεσιμότητες – 
απολύσεις.

Τετάρτη 10/7, πρώτη κατάληψη 
στη Δυτική Διεύθυνση. Ο Διευθυ-
ντής εξέφρασε συμπαράσταση... 
ποτέ δεν το έκανε πράξη! Μεγάλη 
πορεία από το Άγαλμα Βενιζέλου 
στο υπουργείο Μακεδονίας – 
Θράκης. Ο υπουργός δήλωσε ψη-
φίζω το πολυνομοσχέδιο!

Πέμπτη 11/7, ανοιχτή μαζική συ-
νέλευση στο Άγαλμα Βενιζέλου 
όλων των εκπαιδευτικών. Συγκρό-
τηση κοινής ανοιχτής επιτροπής 
αγώνα. Ακολούθησε μαζική πο-
ρεία στην Ανατολική Διεύθυνση.

Παρασκευή 12/7, μεγάλη παλ-
λαϊκή συγκέντρωση στο Άγαλμα 

Βενιζέλου και πορεία στην ΕΡΤ 3. 
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση 
για τις απολύσεις. 

Δευτέρα 15/7, μαζικές καταλή-
ψεις στις δύο Διευθύνσεις. Το 
βράδυ συναυλία διαμαρτυρίας 
στην ΕΡΤ3.

Τρίτη 16/7, κατάληψη στην πε-
ριφέρεια. 24ωρη πανεργατική 
απεργία με μαζική συμμετοχή 
στην πορεία από την ΕΡΤ3. 

Τετάρτη 17/7, ημέρα ψήφισης του 
αντιδραστικού πολυνομοσχεδίου, 
μεγάλη συγκέντρωση στην ΕΡΤ3 
και πορεία. ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ-ΕΚΘ-Ε-
ΔΟΘ δεν κήρυξαν απεργία! Συμ-
μετοχή συναδέλφων στην κινητο-
ποίηση στην Αθήνα.

Πέμπτη 18/7, μαζική συνέλευση 

στο 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, 
αποφάσεις για κέντρα αγώνα των 
ΕΛΜΕ, «συμβόλαιο τιμής» ενάντια 
στις απολύσεις. 

Παρασκευή 19/7, συνάντηση των 
Επιτροπών Αγώνα όλων των ΕΛΜΕ 
στην ΕΔΟΘ.

Δευτέρα 22/7, κοινή συνέλευση 
στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Συντάσ-
σεται και υπογράφεται μαζικά το 
συμβόλαιο τιμής. Καθιέρωση της 
Τρίτης ως ημέρας εβδομαδιαίας 
δράσης των ΕΛΜΕ. 

Τρίτη 23/7, αγωνιστικός συντονι-
σμός πρωτοβάθμιων σωματείων 
στην ΕΡΤ3. 

Τετάρτη 24/7, συνέντευξη τύπου 
στην ΕΔΟΘ. Στα ΕΠΑΛ Σταυρούπο-
λης προβάλλεται η ταινία «Μαθή-
ματα ζωής».

Πέμπτη 25/7, στο Δημαρχείο Θεσ-

σαλονίκης πραγματοποιείται με 
μεγάλη επιτυχία εκδήλωση – συ-
ζήτηση με πρόεδρο και γραμμα-
τέα της ΟΛΜΕ.

Τρίτη 30/7, συνελεύσεις στα ΕΠΑΛ 
Σταυρούπολης, Ευκλείδη και Κα-
λαμαριάς.

Πέμπτη 1/8, συγκεντρώσεις στις 
Διευθύνσεις. Συνάντηση για δικα-
στικές προσφυγές στον Ευκλείδη.

Δευτέρα 5/8, κάψιμο διαπιστωτι-
κών πράξεων στην πλατεία Αρι-
στοτέλους.

Τρίτη 20/8, κοινή συνέλευση στον 
Ευκλείδη συναδέλφων από όλες 
τις ΕΛΜΕ.

Τετάρτη 21/8, αγωνιστικός συντο-
νισμός πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων στην ΕΡΤ3. 

συνέχεια στη σελίδα 14
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Ο υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος 
πραγματοποίησε σε ένα βρά-
δυ το φονικότερο τρομοκρατικό 
χτύπημα και ιδιαιτέρως ενάντια 
στους μαθητές της Τεχνικής και 
Επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
τους λειτουργούς της με την κα-
τάργηση 52 ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ 
και ΕΠΑΣ. Χιλιάδες μαθητές ανα-
γκάστηκαν να αλλάξουν κλάδο 
σπουδών με τη βία, οι λαϊκές οι-
κογένειες αιμορραγούν δίνοντας 
υπέρογκα ποσά στα ιδιωτικά ΙΕΚ 
και 2.500 εκπαιδευτικοί που πρό-
σφεραν επί χρόνια σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας, πετάχτηκαν έξω από 
το σχολείο. 

Συνεχίζουν να ψεύδονται για να 
αποκρύψουν την πραγματικότη-
τα: τη διάλυση της τεχνικής εκ-
παίδευσης και την ευθυγράμμιση 
στις επιταγές της Τρόικας και των 
μνημονίων.

Ενδεικτικά μόνο μερικές «σημα-
ντικές» δηλώσεις του κ. Υπουργού

19.12.2012: Αλλαγές ετοιμάζει το 
Υπουργείο Παιδείας. Ο σχετικός 
νόμος αναμένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή στις αρχές του νέου 
χρόνου. Στο νομοσχέδιο για το 
Τεχνολογικό Λύκειο θα υπάρχει 
μια σοβαρή προσπάθεια προς την 
κατεύθυνση αλλαγής της μαθησι-
ακής διαδικασίας.

22 Ιουλίου 2013: Αρβανιτόπουλος: 

Κανείς εκπαιδευτικός δεν περισ-
σεύει! Κανείς εκπαιδευτικός δεν 
θα απολυθεί.

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013: Το 55% των 
εκπαιδευτικών που τίθενται σε 
διαθεσιμότητα, υπάγεται σε κλά-
δους με ειδικότητες απαραίτητες 
και αναγκαίες των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας και των σχε-
τικών Μονάδων Υγείας, γεγονός 
που προμηνύει την αξιοποίησή 
τους και την επαναπρόσληψή τους 
στις Υπηρεσίες υγείας του σχετι-
κού Υπουργείου τους προσεχείς 
μήνες. Περισσότερο από το 35% 
των εκπαιδευτικών που τίθενται 
σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε 
κλάδους με ειδικότητες που είτε 
ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο 
επάγγελμα είτε μπορούν να ασκή-
σουν.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013: Ο 
υπουργός πρόσθεσε ότι αύριο 
θα ανακοινωθεί με ποιο τρό-
πο «θα μπορέσουν να απορρο-
φηθούν καθηγητές ειδικοτήτων 
που καταργήθηκαν είτε σε μο-
νάδες του υπουργείου Υγείας 
είτε ως ωρομίσθιοι στα δημόσια 
ΙΕΚ ή σε άλλες ειδικότητες όπως 
αισθητικής, κομμωτικής, που 
υπάρχει δυνατότητα άσκησης 
ελεύθερου επαγγέλματος, αλλά 
και σε διοικητικές υπηρεσίες». 

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013: 
Οι καθηγητές, οι οποίοι έχουν 
να κάνουν με τα επαγγέλματα 
Υγείας, θα αξιολογηθούν από το 
υπουργείο Υγείας», ξεκαθάρισε ο 
υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος 
Αρβανιτόπουλος.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013: Τη δι-
αβεβαίωση ότι για όλο το εκπαι-
δευτικό προσωπικό που μπήκε στο 
μέτρο της διαθεσιμότητας υπάρ-
χει μέριμνα ώστε να μεταφερθούν 
όλοι είτε σε οργανισμούς δημό-
σιας υγείας είτε σε ΙΕΚ, έδωσε ο 
υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος 
Αρβανιτόπουλος κατά τη συζήτη-
ση στη Βουλή του νομοσχεδίου για 
το νέο λύκειο.

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013: Ο 
κ. Αρβανιτόπουλος είπε ακόμη ότι 
τα κενά που υπάρχουν στα σχο-
λεία είναι ελάχιστα και δεσμεύτη-
κε ότι είναι θέμα 3-4 ημερών να 
λυθεί το όποιο θέμα υπάρχει. 

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013: 
Υπουργική απόφαση σχετικά με 
την κατανομή 925 θέσεων εκπαι-
δευτικoύ προσωπικού στα ΙΕΚ και 
τις ΣΕΚ υπέγραψε ο υπουργός Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Κων-
σταντίνος Αρβανιτόπουλος. Οι 
θέσεις είχαν συσταθεί βάσει δια-
τάξεων του νόμου που ψηφίστηκε 
την προηγούμενη εβδομάδα, και 
θα καλυφθούν από τους εκπαιδευ-
τικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσι-
μότητα στις 23 Ιουλίου.

Με την απόφαση αυτή, 55 μέρες 
από την υπαγωγή τους στη δια-
θεσιμότητα, οι εκπαιδευτικοί που 
ανήκουν σε 50 ειδικότητες (ενδει-
κτικά αργυροχρυσοχοΐα, γραφι-
στική, φωτογραφία, τεχνίτες αυ-
τοκινήτων, κομμωτική, αισθητική, 
υδραυλικοί κ.ά.), επιστρέφουν σε 
θέση εκπαιδευτικού έργου.

Τα Δημόσια ΙΕΚ ξεκίνησαν στις 
4 Νοεμβρίου 2013 με ωρομίσθιο 
εκπαιδευτικό προσωπικό.

Θεολόγης Γιαννουλάκης 
καθηγητής σε διαθεσιμότητα

Τα κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση ψεύδη 

Είναι αρκετά δύσκολο να περι-
γράψει κάποιος τα συναισθήματά 
του όταν μαθαίνει πως καταρ-
γείται, πως δεν υπάρχει και πως 
του αφαιρείται το δικαίωμα να 
συνεχίσει να κάνει αυτό που ήξε-
ρε καλά και αγάπησε. Πρώτα απ’ 
όλα νοιώσαμε θυμό, αγανάκτηση, 
απελπισία, μελαγχολία, ζήσα-
με με άλλα λόγια ένα πένθος για 
έναν πολύ αγαπημένο που χάσα-
με ξαφνικά και χωρίς λόγο. Έπει-
τα προσπαθήσαμε να προσαρμο-
στούμε, να ανασκουμπωθούμε και 
να διαχειριστούμε αυτό που μας 
συνέβη. Άλλοι επέλεξαν την ατο-
μική λύση και άλλοι τη συλλογική. 
Οι περισσότεροι πάντως μετά απ’ 
όλη τη «μαυρίλα» του καλοκαι-
ριού, καταλάβαμε πως μόνος του 
ο καθένας δεν μπορεί πια να πε-
τύχει απολύτως τίποτα! 

Απέναντί μας είχαμε να αντι-
μετωπίσουμε τον παραλογισμό 
και την αναλγησία. Είχαμε και 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα 
καλοστημένο σχέδιο που θέλει 
εντελώς απαξιωμένο το δημόσιο 
σχολείο. Ένα σχέδιο που όχι μόνο 
θέλει να διώχνει καθηγητές, αλλά 
και τους ίδιους τους μαθητές ξεκι-
νώντας από τους 20.000 μαθητές 
της τεχνικής εκπαίδευσης. 

Όσοι δουλεύουμε στη μέση εκπαί-
δευση βιώνουμε καθημερινά αυτή 
την απαξίωση είτε με τις διαθεσι-
μότητες, είτε με τις υποχρεωτικές 
μετατάξεις, είτε με τις συγχωνεύ-
σεις, είτε με την αύξηση του ωρα-
ρίου και του αριθμού μαθητών 
στην τάξη, είτε με την «ανθρω-
ποφαγία» και το «νόμο της ζού-
γκλας» που θέλουν να επιβάλλουν 

πατώντας πάνω στο φόβο που 
επικρατεί σε κάθε εργαζόμενο 
είτε του δημόσιου είτε του ιδιω-
τικού τομέα και βεβαίως των εκ-
παιδευτικών. Όταν λοιπόν θέλεις 
κάτι να το ξεπουλήσεις πρώτα το 
απαξιώνεις και μετά στρέφεις την 
κοινωνία εναντίον του για να θε-
ωρείται «φυσιολογικό» να καταρ-
γηθεί, να ξεπουληθεί, να πάψει να 
υπάρχει. 

Προσπαθούν να πείσουν πως εί-
ναι «φυσιολογικό» ένας μαθητής 
να μην έχει όνειρα, να μην έχει 
δικαίωμα να σπουδάσει αυτό που 
θέλει, να μην του παρέχεται δω-
ρεάν η εκπαίδευση του, πως είναι 
«πολυτέλεια» να πηγαίνει δωρεάν 
στο σχολείο, το σχολείο αυτό να 
έχει καθηγητές, βιβλία, εργαστή-
ρια, θέρμανση! Και το χειρότερο; 
Πως όλα τα παραπάνω δεν είναι 
συνταγματικά του δικαιώματα, 
αλλά θα πρέπει να παρακαλά και 
όχι να τα διεκδικεί, θα πρέπει να 
φοβάται και όχι να οργανώνεται! 

Απέναντι σ’ αυτό το σχέδιο της 
κυβέρνησης κανείς δεν πρέπει 
να είναι ή να νοιώθει μόνος του. 
Αφορά πλήθος ανθρώπων, καθη-
γητές, μαθητές, γονείς με κοινά 
συμφέροντα και στόχους. Όλοι 
μας, μαζικά και οργανωμένα 
οφείλουμε να παλέψουμε ενάντια 
στον παραλογισμό, στη χυδαιότη-
τα και στην απαξίωση. Αυτή πρέ-
πει να είναι και η απάντησή μας, 
γιατί μαζί μας έχουμε και το κυρι-
ότερο: Έχουμε το δίκιο με το μέρος 
μας!

Μαρία Κουτσουρίδου  
εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα, 
ΠΕ1801 Γραφικών Τεχνών

Μια απάντηση στην απελπισία 
της διαθεσιμότητας

Τώρα που ξαναγυρίσαμε στο σχολείο
Κερδίσαμε την προσωρινή διατα-
γή για τα ασφαλιστικά!

Ήταν μια ηθική ικανοποίηση, μια 
μικρή νίκη σ’ αυτόν τον άνισο 
και άδικο πόλεμο που έχει ακόμη 
πολύ δρόμο μπροστά του....

Μπαίνω στο σχολείο μου... εί-
ναι σαν να μην πέρασε μια μέρα 
και συγχρόνως σα να μπαίνω για 
πρώτη φορά...

Όλα ίδια, όπως τα άφησα και όλα 
διαφορετικά, επηρεασμένα από 
όλα όσα έχουν διαδραματιστεί 
στο χώρο της παιδείας το τελευ-
ταίο διάστημα.

Οι συνάδελφοι... 

Κανείς δε νιώθει ασφαλής, σχε-
δόν όλοι εκεί. Μας καλωσορίζουν, 
χαίρονται για την επιστροφή μας, 
για τη μικρή μας νίκη. Συζητάμε 

για όλα όσα συνέβησαν, μετά γυ-
ρίζουν όλοι στις δουλειές τους σαν 
να μη συμβαίνει τίποτα... αλλά 
και κανείς δε θέλει να το δείξει. 
Προτιμούν να πιστεύουν ότι αυτοί 
γλίτωσαν... κάποιοι μας κοιτά-
ζουν σαν καμένο χαρτί... 

Καταλαβαίνω ότι λίγοι έχουν συ-
νειδητοποιήσει τι έχει συμβεί 
στον κλάδο μας και τι άλλο θα 

ακολουθήσει.

Μπαίνω στην τάξη μου... όλα 
γνώριμα και όλα ξένα... Μια αγω-
νία γυρίζει στο κεφάλι μου, άραγε 
μέχρι πότε θα υπάρχουν όλα αυτά;

Μπαίνουν τα παιδιά στην τάξη... 
και κάπως έτσι στις... 11 του Νοέμ-
βρη ξεκινάει η σχολική χρονιά... 
ή μήπως κάπως έτσι ξεκινάει η 
αντίστροφη μέτρηση για μας;

Νιώθω τόσο οικεία αλλά και τόσο 
ξένη μέσα στο χώρο αυτό. Ώρες 
ώρες θα ‘θελα να γύριζε ο χρό-
νος πίσω και να είναι όλα όπως 
πρώτα, έτσι όπως τα αφήσαμε 
στα τέλη του Ιούνη, τότε που κα-
νείς δε μπορούσε να φανταστεί το 
πλήγμα που θα δεχόταν η τεχνι-
κή εκπαίδευση και την περιπέτεια 
στην οποία θα μπαίναμε από τις 9 
Ιουλίου που ανακοινώθηκε, έτσι 
απλά, από τα ΜΜΕ η κατάργηση 

των ειδικοτήτων μας.

Πέρασαν τέσσερις μήνες από 
τότε. Τέσσερις μήνες αγώνα και 
αγωνίας για το μέλλον μας, για 
τη δουλειά μας, για τους μαθητές 
μας, για τα σχολεία μας. Κάποιοι 
μας βοηθούν και μας συμπαρα-
στέκονται και τους ευχαριστούμε 
πολύ, κάποιοι βλέπουν όλα αυτά 
αποστασιοποιημένοι. Αλλά όσο 
πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε 
όλοι τι συμβαίνει, τόσο πιο γρή-
γορα θα μπορέσουμε ενωμένοι να 
κάνουμε κάτι για να σταματήσου-
με τα νοσηρά τους σχέδια για την 
παιδεία στη χώρα μας. 

Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπρο-
στά μας!...

Καθηγήτρια σε διαθεσιμότητα 
Γεωργίου Μαρία 
ΠΕ 1833 Βρεφονηπιοκόμος
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Προσωρινή επιστροφή στο σχολείο: σκέψεις και συναισθήματα 

 Μετά από μήνες αναμονής της πρώτης δι-
καστικής απόφασης, ήρθε η ώρα της επι-
στροφής στο σχολείο. Τέσσερις βασανιστι-
κοί μήνες στους οποίους ως αρχικό στόχο 
είχα βάλει την επιστροφή, έστω και προ-
σωρινά, στο σχολείο πιστεύοντας πως αυτή 
αποτελεί μια μικρή δικαίωση για το άδικο 
που ζω. 

Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ξαναδώ τα  

πρόσωπα κάποιων αγαπημένων συναδέρ-
φων αλλά και μαθητών, τα όποια μου είχαν 
λείψει. Άλλωστε είχα τόσο ανάγκη για επα-
φή και επικοινωνία με τους συναδέλφους, 
οι οποίοι έστω από απόσταση βίωναν ένα 
μέρος του προβλήματος. Γρήγορα όμως την 
έντονη συγκίνηση και χαρά διαδέχονται δι-
άφοροι προβληματισμοί. 

Αναρωτιέμαι δηλαδή αν υπάρχει έκπληξη 

και απορία στα μάτια κάποιων συνάδελφων 
για τον λόγο της ύπαρξης μου στον χώρο 
του σχολείου ή είναι η δική μου έντονη συ-
ναισθηματική φόρτιση που έχει μπλοκάρει 
την διαίσθησή μου.

«Ποιος είναι ο ρόλος μιας εκπαιδευτικού 
σε διαθεσιμότητα στο σχολείο», σκέφτομαι 
αργότερα και εγώ η ίδια. Από την μια γνω-
ρίζω πολύ καλά πως η οικονομική ανάγκη 
για την κάλυψη βασικών βιοποριστικών 
αναγκών είναι αυτή που με οδήγησε να 
διεκδικήσω την προσωρινή επιστροφή στο 
σχολείο. Από την άλλη όμως συνειδητο-
ποιώ πως η επιστροφή μου αυτή εξυπηρετεί 
ένα σύστημα το οποίο ανέντιμα και με τον 
πιο βίαιο τρόπο, μου στερεί τη δυνατότητα 
να ζω με αξιοπρέπεια εγώ και η οικογένεια 
μου.

 Μετά λοιπόν την πρώτη συνάντηση και την 
προσωρινή επανένωση με τους «πρώην»-
συναδέλφους, μια ακόμη μεγάλη στιγμή 
της επιστροφής έχει έρθει. Είναι η ώρα της 
συνάντησης με τους μαθητές μέσα στην 
τάξη. Ευτυχώς διαπιστώνω ότι χαίρονται 
πραγματικά που με βλέπουν, απαλύνοντας  
έτσι κατά κάποιον τρόπο το αρχικό μου 
μούδιασμα. Βέβαια στη συνέχεια, κάποιες 
ερωτήσεις τους του τύπου: «κυρία τι θα γί-
νει από δω και πέρα με σας» ή το καλύτερο 
απ’ όλα «κυρία, δηλαδή αν θέλει κάποιος 

να γίνει βρεφονηπιοκόμος πρέπει να πάει 
σε ιδιωτικές σχολές, να πληρώσει», με 
επαναφέρουν στη σκληρή πραγματικότητα. 
Στην πραγματικότητα ενός ανάλγητου κρά-
τους, μιας σκληρής όσο και άδικης απόφα-
σης κάποιων υποτιθέμενων «ειδημόνων» 
και «μεταρρυθμιστών» της ελληνικής παι-
δείας, που στην πραγματικότητα το μόνο 
που κάνουν είναι να διαλύουν βασικές και 
πετυχημένες δομές του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος μαζί βέβαια με τις ζωές μας.

Θέλω να ελπίζω όμως ότι η παρουσία μου 
στο σύλλογο διδασκόντων θα αποτελέσει 
το έναυσμα για την κατανόηση από μέρους 
των συναδέλφων του μεγέθους του προ-
βλήματος της διαθεσιμότητας και της αδι-
κίας που έχει συντελεστεί.

Ευελπιστώ ότι θα συνεισφέρω, έστω και 
λίγο, στην αγωνιστική αφύπνιση των συνα-
δέλφων, για να γίνει κατανοητό, έστω και 
τώρα, ότι χωρίς μάχες στους δρόμους δεν 
κερδίζεται ο πόλεμος, δεν διασφαλίζονται 
τα κεκτημένα και ότι εν τέλει «τα αγαθά 
κόποις κτώνται» όπως έλεγαν και οι αρχαί-
οι ημών πρόγονοι.

Ανδρομάχη Κόφτη 
 καθηγήτρια σε διαθεσιμότητα  
ΠΕ 18.33 Βρεφονηπιοκόμων

«Φλας μπακ» στη διαθεσιμότητα 
Στις 9 Ιουλίου το πρωί ήμασταν καθηγητές 
της Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.

Στις 8 μμ μάθαμε μέσω ενός νέου όρου non 
paper του Υπουργού ότι πάψαμε να είμαστε 
καθηγητές και ότι καταργηθήκαμε.

Ξαφνικός θάνατος και Τρόμος! Έπεσε Μαύ-
ρο στην εργασία μας όπως έγινε με την ΕΡΤ 
και τους εργαζόμενους της. Μαύρο και στη 
Ζωή μας.

Αβεβαιότητα, Άγχος, Πανικός, Σύγχυση

Αρχίζουν οι επαφές, οι αναζητήσεις, οι συ-
νελεύσεις, οι πορείες διαμαρτυρίας.

Μαύρη η ζωή μας, Μαύρες οι σκέψεις μας, 
Μαύρη η διάθεσή μας. Θλίψη, Πόνος, Πανι-
κός, Θυμός, Αγανάκτηση. Απελπισία με ένα 
μεγάλο ΓΙΑΤΙ;

Και τώρα τι κάνουμε; Πως αντιδρούν άραγε 
σε αυτές τις καταστάσεις; Πόσο καιρό θα 
κρατήσει; Σε ποιόν να στραφούμε;

Σαν χαμένοι τρέχαμε από εδώ και από εκεί. 
Συναντήσαμε άγνωστα γνωστά πρόσωπα με 
χαμένο βλέμμα με πρησμένα μάτια γεμάτα 
μαύρους κύκλους απελπισμένα.

Αρχίζει η διερεύνηση με αργούς ρυθμούς. 
Κούραση, Σύγχυση, Αβεβαιότητα.

Γίνονται οι πρώτες ομάδες. Αρχίζει η δρά-
ση – αντίδραση η οποία όμως είναι χωρίς 
κατεύθυνση χωρίς συντονισμό. 

Καθώς ο χρόνος κυλά, η θλίψη, μας κατα-
κλύζει στη σκέψη ότι έρχεται ο Σεπτέμβριος 

και εμείς δεν θα πάμε στο σχολεία μας, στις 
τάξεις μας δεν θα δούμε τους μαθητές μας.

Η αδικία μας οδηγεί σε συγκρότηση και ορ-
γανωμένη αντίσταση. Αντίσταση ενάντια 
στην παρανομία, στην αντισυνταγματικό-
τητα, στην ψευτιά, στον εμπαιγμό.

Η οργανωμένη αντίσταση μας φέρνει κο-
ντά με τα γνωστά άγνωστα πρόσωπα. Χαι-
ρόμαστε που τους συναντούμε, συζητάμε, 
παρηγορούμαστε, ανταλλάσουμε ιδέες, 
προβαίνουμε στην υλοποίησή τους. Και η 
αισιοδοξία ξαναγυρνά μέσα μας. Μπορού-
με να τους αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να 
τους νικήσουμε. Όλοι μαζί.

Αποκτούμε οντότητα, επεμβαίνουμε, φω-
νάζουμε, απαιτούμε, δημιουργούμε συ-
ντονιστική επιτροπή, συμμετέχουμε σε 
συνελεύσεις ενεργά σε ότι μας αφορά. 
Κατανοούμε τι σημαίνει αλληλεγγύη, συ-
νεισφορά, συνεργασία στην πράξη όχι μόνο 
στη θεωρία.

Οργανώνουμε και δημιουργούμε ανθρώπι-
νη αλυσίδα στην πλατεία Αριστοτέλους, τα-
ξιδεύουμε στην Αθήνα τέσσερις φορές συ-
ναντώντας τους ομοιοπαθείς συναδέλφους 
μας και συμμετέχουμε μαζί τους σε κοινές 
δράσεις, παρουσιάζουμε τα αιτήματά μας 
και την και την απαράδεχτη χαοτική κατά-
σταση που επικρατεί στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ 
μετά την διαθεσιμότητά μας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης με απευθείας 
τηλεοπτική μετάδοση, δίνουμε συνεντεύ-
ξεις, οργανώνουμε συναυλία, θεατρική πα-

ράσταση.....και συνεχίζουμε και θα συνεχί-
σουμε μέχρι να δικαιωθούμε. 

Ο ατομικισμός που συνηθίσαμε όμως τόσα 
χρόνια, μας πολεμά, μας αντιστέκεται, μας 
ξεγελά. 

Οι διπλανοί μας άνθρωποι μας γυρίζουν την 
πλάτη, αδιαφορούν.

 Οι αρμόδιοι εξουσιαστές τον χρησιμοποι-
ούν συνεχώς, προσπαθούν να μας πείσουν 
ότι θα μας βολέψουν, μας διασπούν και μας 
πολεμούν καθώς βλέπουν το κύμα να φου-
ντώνει. 

Το κύμα χάνει την ορμή του. Ο εχθρός είναι 

πολύ δυνατός με ισχυρά μέσα. Ο ατομικι-
σμός και η συνήθεια δουλεύουν αρνητικά 
μέσα μας. 

Υπάρχουν όμως κάποιοι που δεν πείθονται 
που συνεχίζουν και που θα συνεχίσουν να 
αντιστέκονται μέχρι η αδικία να αποκατα-
σταθεί μέχρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούν 
να ζήσουν ελεύθερα και με αξιοπρέπεια. 
Γιατί όπως έγραψε ο Καζαντζάκης ο μόνος 
τρόπος να σώσεις τον εαυτό σου είναι να 
μάχεσαι να σώσεις τους άλλους. 

Γιώτα Τσούγκα 
καθηγήτρια σε διαθεσιμότητα
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Έρευνα στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ: Δραματική η κατάσταση 
Η ταυτότητα της έρευνας.
Θόδωρος Αμασιάδης 
Ιωάννα Φωτσιτζή 
Χρήστος Ζαγανίδης
Η έρευνα αφορά την τεχνολογική εκπαίδευση και πραγματοποιήθηκε από τις ΕΛΜΕ του 
νομού Θεσσαλονίκης. Διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο απεστάλη στις 
σχολικές μονάδες και απαντήθηκε στις 29/10/2013 από 27 σχολεία.

Κάποιες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν από όλα τα σχολεία. Αυτός είναι ο λόγος που σε 
κάποια συμπεράσματα αναφέρεται μικρότερος αριθμός σχολείων. 

Συμπεράσματα:

1) Η τεχνολογική εκπαίδευση έχασε το καλοκαίρι που μας πέρασε το 30% του μόνιμου 
καθηγητικού της δυναμικού (από 1008 σε 705 καθηγητές!). Αυτό το 30% προέκυψε κατά 
το μεγαλύτερο του μέρος από την διαθεσιμότητα και κατά μικρότερο ποσοστό από συντα-
ξιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα:

Από το σύνολο των μόνιμων καθηγητών της τεχνολογικής εκπαίδευσης για την σχολική 
χρονιά 2012-13 (ολόκληρη η πίτα), το 2013-14:

Α) Το 70% παρέμειναν στην εργασία τους.

Β) Το 5% συνταξιοδοτήθηκε.

Γ) Το 25% έχασε την εκπαιδευτική του ιδιότητα

 α) Το 21% τέθηκε σε διαθεσιμότητα

 β) Το 4% τοποθετήθηκαν στα γραφεία δευτεροβάθμιας.

2) Οι εξετάσεις των μεταξεταστέων για τις καταργημένες ειδικότητες δεν έγιναν ακόμη 
σε όλα τα σχολεία. Σε 2 από τα 27 σχολεία οι εξετάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την 
χρονική στιγμή απάντησης του ερωτηματολογίου.

3) Παρότι καταργήθηκαν ειδικότητες δεν υπήρξε μαθητική διαρροή από την τεχνο-
λογική εκπαίδευση την φετινή χρονιά. Το 25% των μαθητών των ΕΠΑΛ επέλεγαν τις 
καταργημένες ειδικότητες. 

Το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ πέρσι (σχολ. χρονιά 2012-2013) ήταν 6.831 μαθητές και 
φέτος 6.533 (σχολ. χρονιά 2013-2014). Μετρήσαμε μια μείωση 298 μαθητών δηλ. το 4,8% 
του μαθητικού της δυναμικού. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε μαθητική διαρροή από την τε-
χνολογική εκπαίδευση.

Τα παιδιά έμειναν εγκλωβισμένα με λιγότερες επιλογές. Σε τι ποσοστό ενδιαφέρονταν για 
τις επιλογές που τους αφαιρέθηκαν;

Αναλυτικά στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε από δύο μεγάλα ΕΠΑΛ αλλά και η συλ-
λογική αίσθηση μας διαβεβαιώνουν ότι οι μαθητές που επιλέγουν ένα τομέα στην Β’ τάξη 
των ΕΠΑΛ, συνεχίζουν την επόμενη χρονιά στην Γ’ τάξη με τις αντίστοιχες ειδικότητες. 

Αυτός είναι γενικός διαχρονικός κανόνας που διαπερνά όλους τους τομείς και δείχνει ταυ-
τόχρονα, ότι οι μαθητές ήταν ευχαριστημένοι με τον δρόμο που ακολούθησαν. Επίσης, 
το μερίδιο μαθητικής συμμετοχής κάθε ειδικότητας από την τεχνολογική εκπαίδευση τα 
τελευταία χρόνια παραμένει σταθερό. 

Γνωρίζοντας λοιπόν, το φετινό μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑΛ της Γ’ τάξης, προσεγγιστικά 
θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε πόσοι μαθητές θα επέλεγαν τους καταργημένους τομείς 
στην Β’ τάξη.

ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΠΑΛ

Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΠΑΛ

Γ’ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΕΠΑΛ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  263

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  310

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ  149

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 110
832

(εκτίμηση) 832

Σε 1.664 (832 Χ 2 παραπάνω πίνακας) λοιπόν μαθητές των ΕΠΑΛ (στοιχεία από 25 σχολεία 
με καταργημένες ειδικότητες) αφαιρείται η δυνατότητα επιλογής αυτού του επαγγελματι-
κού δρόμου. Δηλαδή, σε ποσοστό 25,5%. (σύνολο μαθητών φέτος 6.533)

4) Οι μαθητές που ενδιαφέρονταν να ακολουθήσουν τον τομέα των Γραφικών Τεχνών 
(από την Α’ στην Β’ τάξη) αναγκάστηκαν να αλλάξουν επαγγελματικό δρόμο.

Για την ειδικότητα των Γραφικών Τεχνών που η χρονιά άρχισε χωρίς να είναι στις επιλογές 
των μαθητών της Β’ τάξης και κάπου στον Οκτώβριο δόθηκε σαν δυνατότητα επιλογής με 
προθεσμία εγγραφής σε αυτή μιας μόνο μέρας, οι εγγραφές παρουσιάζονται στον παρα-
κάτω πίνακα.

Γραφικών Τεχνών έτος 2013-14 εγγραφές

Μαθητές Β’ τάξης Μαθητές Γ’ τάξης

8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 18

2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ -- 25

1o ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 19

1Ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -- 23

1o ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ -- 8

1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ -- 17

Η ειδικότητα στην Β’ τάξη δεν λειτούργησε σε 4 από τα 6 σχολεία. δηλ. 66% των σχολείων. 
Οι μαθητές που επιθυμούσαν αυτή την ειδικότητα μάλλον, επέλεξαν άλλη.

5) Η πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών στην τεχνολογική εκπαίδευση αφορούσε  
εξολοκλήρου τις καταργημένες ειδικότητες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των διδακτικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες καλύ-
φθηκε από τους καθηγητές που μετατάχθηκαν στα γραφεία σαν διοικητικοί.

Αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου τα ΕΠΑΛ επανδρώνονται με ωρομίσθιους καθηγητές. Στις ΕΠΑΣ 
η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με μια μικρή καθυστέρηση, μέσα Σεπτεμβρίου με αρ-
χές Οκτωβρίου, όπως δείχνουν οι ημερομηνίες πρόσληψης των ωρομισθίων. Σχεδόν όλοι 
οι ωρομίσθιοι, 53 στους 54, έρχονται να καλύψουν το κενό που άφησαν οι καθηγητές που 
μπήκαν σε διαθεσιμότητα.

Μέσα Οκτωβρίου καλούνται οι συνάδελφοι που μετατάχθηκαν στα γραφεία σαν διοικη-
τικοί να καλύψουν τα κενά που ακόμη υφίστανται στα σχολεία. Το 82% (36 στους 44) των 
καθηγητών που βρέθηκαν σαν διοικητικοί στα γραφεία γύρισαν να διδάξουν.

Οι ωρομίσθιοι με διδακτικό ωράριο 8 ώρες κάλυψαν ( 53 Χ 8) 424 διδακτικές ώρες των 
καταργημένων τομέων δηλαδή, περίπου το διδακτικό ωράριο 21 μόνιμων καθηγητών. Έτσι 

συνέχεια στη σελίδα 15
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Από το Μάη.. στο Σεπτέμβρη..

Μετά το Μάη, όταν το απεργιακό 
βήμα έμεινε μετέωρο, ακυρωμέ-
νο από μια ηγεσία της ΟΛΜΕ που 
δεν ανταποκρίθηκε στην εντολή 
των Γ.Σ., ήλθαν οι αποφάσεις του 
16ου Συνεδρίου να οικοδομήσουν 
τη δυνατότητα ενός αγώνα αντί-
στοιχου σε μορφή και περιεχόμε-
νο με την επίθεση της πολιτικής 
κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφα-
λαίου. 

Η πρόταση για απεργία διάρκειας 
αναδείχθηκε ως αναγκαιότητα 
και τροφοδότησε τις δεκάδες κι-
νητοποιήσεις, δράσεις, παρεμ-
βάσεις, ενημερώσεις σε όλη τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, σε 
όλη την Ελλάδα, μετά το ξεδί-
πλωμα της επίθεσης της κυβέρ-
νησης με τις διαθεσιμότητες, την 
κατάργηση των ειδικοτήτων, το 
αντιδραστικό νομοσχέδιο για το 
Λύκειο, τις υποχρεωτικές μετατά-
ξεις... 

Έτσι, το Σεπτέμβρη ο κλάδος προ-
σπέρασε τη λογική της αναμονής, 
των εκλογικίστικων λύσεων, του 
«δεν μπορούμε», και τάχθηκε 
μαζικά υπέρ του αποφασιστικού 
αγώνα σύγκρουσης με διάρκεια, 
μαχητικούς στόχους πάλης στην 
κατεύθυνση της ανατροπής. 

Ο κλάδος στο προσκήνιο…ο 
αγώνας στα χέρια των καθηγη-
τών

Οι ΓΣ μαζικότατες, ψηφίζουν σε 
ποσοστό 90% απεργία διαρκείας, 
χωρίς να υπάρχει πρόταση από 

την πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Με εβδομήντα χιλιάδες απεργούς 
ξεκίνησε η πρώτη ημέρα, ποσοστό 
90% του κλάδου, Τα ψηλά ποσο-
στά συνεχίστηκαν παραμένοντας 
πάνω από το 50% συνολικά μέχρι 
το τέλος της εβδομάδας. Ακό-
μη και τη δεύτερη εβδομάδα, με 
σαφή την τάση αποκλιμάκωσης, 
τα ποσοστά των απεργών παρέ-
μειναν με διακυμάνσεις στο 40%.
Τα ποσοστά ήταν τα μεγαλύτερα 
από τα αντίστοιχα των πιο κορυ-
φαίων απεργιών των τελευταίων 
χρόνων. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
πήραμε μέρος στην απεργία, στις 
απεργιακές επιτροπές, σε συλ-
λαλητήρια, συσκέψεις με γονείς, 
μαθητές, με συνδικάτα και φορείς 
εργαζομένων.

Αναδείξαμε το ζήτημα της εκπαί-
δευσης μαζί με την υπεράσπιση 
των δημοσίων αγαθών και ξεκι-
νήσαμε ένα μεγάλο ενωτικό αγώ-
να των εργαζομένων ενάντια στις 
απολύσεις και την ανεργία.

Ο συντονισμός με κλάδους που 
συμπορευτήκαμε αγωνιστικά στη 
μορφή, αν και ανεπαρκής, κύρια 
εκδηλώνονταν μέσα από τα κοινά 
συλλαλητήρια και κατέγραφε μια 
δυναμική. Όσο ποτέ άλλοτε νιώ-
σαμε την κοινωνία να μας ακούει, 
να μας εμπιστεύεται και να ακου-
μπά πάνω μας τις προσδοκίες της.

Κρίσιμα ζητήματα στην εξέλιξη 
του αγώνα

Η απεργία είχε απέναντί της τη 
σκληρή επίθεση, συκοφάντηση 

και υπονόμευση από κυβέρνηση, 
ΜΜΕ, κρατικούς και άλλους μη-
χανισμούς. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε 
η δολοφονία του αγωνιστή αντι-
φασίστα Παύλου Φύσσα. Αξιο-
ποιήθηκε από την κυβέρνηση για 
να αντεπιτεθεί και να ρίξει στην 
αφάνεια την ανερχόμενη τάση 
για δυναμικούς κοινωνικούς αγώ-
νες. Κυρίως όμως σηματοδοτεί 
την επιδίωξη του νέου δίλημμα-
τος: «Μνημόνιο ή φασισμός». 

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αδυ-
ναμία σύμπτυξης ευρύτερου αγω-
νιστικού απεργιακού μετώπου, 
παρά τις προσπάθειες που κάναμε 
σε διάφορους κλάδους. Ήταν κα-
θοριστικός ο ρόλος της συνδικα-
λιστικής γραφειοκρατίας (σε ΔΟΕ, 
ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ κλπ). 
Είτε με μορφές (48ωρες ΑΔΕΔΥ) 
που δεν ενίσχυαν τη συμπόρευ-
ση στην απεργία διάρκειας, είτε 
δια της απόλυτης σιγής, όπως η 
κατάπτυστη στάση της ΓΣΕΕ ή δια 
της πλήρους αδράνειας του ΕΚΑ 
(πρωτοκαθεδρία ΠΑΜΕ).

 Η στάση των παρατάξεων

Οι δυνάμεις του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού (ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ) 
έδωσαν άλλοθι στην επίθεση της 
κυβέρνησης χρησιμοποιώντας τα 
ίδια επιχειρήματα, αρνούμενες 
να στηρίξουν εισήγηση απεργίας 
διαρκείας προς τις ΓΣ., κωλυσι-
εργώντας σε οποιαδήποτε από-
φαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ (κεντρική 
απεργιακή επιτροπή, απεργιακό 
ταμείο, υλικά και δράσεις). Φρό-

ντισαν με όλη την απεργοσπαστι-
κή τους λύσσα, να μην περάσει τί-
ποτε στη ΔΟΕ και άλλους κλάδους 
του Δημοσίου, αλλά και τη ΓΣΕΕ – 
ΑΔΕΔΥ, που θα σήμαινε απεργιακή 
συμπόρευση και δυνατότητα νίκης 
του αγώνα.

Το ΠΑΜΕ με την τακτική του υπο-
νόμευσε τη δυναμική του απερ-
γιακού αγώνα. Έχοντας την πο-
λιτική εκτίμηση ότι δεν μπορούν 
να νικήσουν οι αγώνες και ότι 
οι απεργίες ευνοούν την αντι-
πολίτευση, συνειδητά πολέμησε 
την εξέλιξη ενός αποφασιστικού 
αγώνα. Δε συμμετείχε στις απερ-
γιακές επιτροπές, ούτε ενίσχυσε 
τις δραστηριότητες των ΕΛΜΕ και 
τις πανεκπαιδευτικές συγκεντρώ-
σεις, αντίθετα κάποιες φορές 
τις υπονόμευσε (χαρακτηριστι-
κά αναφέρουμε τη συγκέντρω-
ση στην πλατεία Αγίας Σοφίας). 
Επέκρινε τις δυνάμεις του απερ-
γιακού μπλοκ γιατί δεν εξασφά-
λισαν κοινωνικές συμμαχίες, ενώ 
στους χώρους που έχει δυνάμεις 
δεν εξασφάλισε ούτε μια απόφα-
ση σωματείου για στήριξη (έστω 
στα λόγια) του αγώνα των καθη-
γητών. Έμοιαζε να περιμένει τη 
δικαίωση όχι συμβάλλοντας στην 
επιτυχία του αγώνα, αλλά ποντά-
ροντας στην ενδεχόμενη ήττα του 
κινήματος.

Στις δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ βάρυ-
νε η λογική των εκλογικίστικων 
λύσεων και όχι η δύναμη του ορ-
γανωμένου λαού, γι’ αυτό υπήρ-
χαν ταλαντεύσεις στις γραμμές 
τους από την αρχή για την απερ-
γία διαρκείας που διατυπώθηκαν 
καθαρά στο δεύτερο γύρο των ΓΣ 
με προτάσεις διαφορετικές από 
την κεντρική γραμμή της συνέ-
χισης…Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ 
ακολούθησαν διπλή τακτική: 
υποβοηθούσαν τη συντήρηση 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων για 
να προωθούνται οι πολιτικές τους 

επιδιώξεις με στόχο τη φθορά της 
κυβέρνησης, αλλά δεν συνέβαλαν 
στο δυνάμωναν του μετώπου των 
αγωνιζόμενων, παλεύοντας για 
την υιοθέτηση του ίδιου σχεδίου 
από άλλα σωματεία ή ομοσπον-
δίες. Δεν είναι τυχαίες οι επισκέ-
ψεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στα 
σχολεία τις ημέρες της απεργίας.

Τα σχήματα και οι αγωνιστές των 
Παρεμβάσεων ήταν ραχοκοκαλιά 
του μπλοκ του αγώνα και προ-
σπάθησαν με όλες τις δυνάμεις 
που διέθεταν να συμβάλουν στην 
επιτυχία του. Έδωσαν τη μάχη 
της μαζικοποίησης των απεργια-
κών επιτροπών, της καθημερινής 
ενημέρωσης των συναδέλφων 
και κυρίως έχουν μεγάλο μερίδιο 
συμβολής στο σημαντικότερο, 
ίσως, κέρδος αυτού του απεργια-
κού αγώνα-παρακαταθήκη για το 
μέλλον: τη συνειδητοποίηση από 
την πλατιά μάζα των καθηγητών/
τριών της ανάγκης συμμετοχής 
στην «επανίδρυση» των σωματεί-
ων μας και της ΟΛΜΕ, ως όργανα 
συλλογικότητας και πάλης. Με τη 
μορφή πάλης που ακολουθήσαμε 
υπερασπιστήκαμε τα εργασιακά 
δικαιώματα των συναδέλφων σε 
διαθεσιμότητα και το δικαίωμα 
στη δουλειά για όλους σε μια κρί-
σιμη στιγμή για τον κλάδο και τα 
σωματεία μας. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να 
εκτιμήσουμε συνολικά τη στά-
ση του κλάδου και ιδιαίτερα των 
δυνάμεων που δρουν στην εκπαί-
δευση, για να συνειδητοποιήσου-
με δυνατότητες και αδυναμίες και 
να βγάλουμε τα αναγκαία συμπε-
ράσματα, ώστε να επιστρέψουμε 
πιο δυνατοί και πιο αποτελεσμα-
τικοί γιατί βρισκόμαστε μπροστά 
σε νέο γύρο αιματηρής επίθεσης 
κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφα-
λαίου.

Γιάννα Λαθήρα, 
Πόπη Σαραϊδάρη

Αποτιμάμε συλλογικά την απεργία.  
Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας. 
…Ήταν μεγάλα τα βήματα που κάναμε σε αυτή την απεργία
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Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση Δεκέμβριος 2013“Όροι” νίκης των αγώνων!

Η πρόσφατη απεργία των εκπαι-
δευτικών, όπως όλοι οι μεγάλοι 
αγώνες της περιόδου, γνώρισαν 
την ήττα. Τα ερωτήματα είναι 
πολλά και αμείλικτα, κυριολεκτι-
κά, ζωής και θανάτου: 

Μπορούν να νικήσουν οι αγώνες 
των εργαζομένων στην εποχή της 
κρίσης και των μνημονίων; Μή-
πως «δεν γίνεται τίποτα και ο σώ-
ζων εαυτόν σωθήτω»;

Τι σημαίνει να νικήσουν; Ικανο-
ποίηση των αιτημάτων; Ανατροπή 
της κυβέρνηση, του συστήματος; 

Είναι δυνατόν να υποχωρήσει η 
κυβέρνηση παραβιάζοντας τις 
δεσμεύσεις της στην ΕΕ; Πώς ανα-
τρέπεις τις απολύσεις, τις περι-
κοπές και ό,τι προβλέπεται στα 
μνημόνια και τις δανειακές συμ-
βάσεις; 

«Να αγωνιστούμε μόνο για την 
αξιοπρέπεια μας», «τουλάχιστον 
να μην πέσουμε αμαχητί»; 

Μπορεί ένας κλάδος μόνος του ή 
όλοι μαζί; Ποιοι είναι οι «όλοι» και 
πώς θα γίνει αυτό; 

Τι είδους αιτήματα προβάλλεις; 
Κλαδικά, πολιτικά, αμυντικά, επι-
θετικά, να «σώσεις οτιδήποτε κι 
αν σώζεται»;

Ποια είναι τα όρια του πολιτικού 
και συνδικαλιστικού αγώνα; 

Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις το timing για να ξεκινήσεις 
τον αγώνα; 

Ποιες μορφές είναι πιο αποτελε-
σματικές; Μαραθώνιος, αντοχής, 
διαρκείας, 24ωρες;

Πώς εξασφαλίζεις την ενότητα, 
τον συντονισμό, αποφεύγοντας το 
συντεχνιασμό, τις ενδοκλαδικές 
αντιθέσεις, τον κοινωνικό κανι-
βαλισμό; 

Τι είδους συμμαχίες επιδιώκεις;

Πώς εξουδετερώνεις τον κοινωνι-
κό αυτοματισμό;

Πώς αντιμετωπίζεις τη δεδομένη 
εχθρότητα των κυρίαρχων ΜΜΕ, 
την προβοκάτσια, την κρατική 
καταστολή, την επιστράτευση, τις 
διώξεις και την τρομοκρατία;

Ποιος αποφασίζει για όλα αυτά; 
Για την πορεία του αγώνα. Πότε 
και πώς κλείνει μια φάση του;

1.Αποφασιστικός αγώνας 

Δεν γίνονται αγώνες για διαμαρ-
τυρία, για «να στείλουμε μήνυ-
μα». Δεν ματώνεις ούτε για την 
φθορά της κυβέρνησης ούτε για 
την «εξαγωγή συμπερασμάτων». 
Αυτά είναι παράπλευρες επι-
τυχίες, αλλά δεν είναι νίκη. Αν 
δεν υπάρχει προοπτική νίκης δεν 
μπαίνεις στον αγώνα ή γρήγορα 
τον εγκαταλείπεις. Στόχος είναι η 
νίκη, με την ικανοποίηση των αι-
τημάτων κάτω από το διαρκή επί-
μονο απεργιακό εκβιασμό!

Τα συνθήματα: «Μόνο νικη-
τές θα πάμε στα σχολεία»,                                                         
«Δεν θα μπούμε στα σχολεία χω-
ρίς τους συναδέλφους!», «Δεν θα 
περάσει η αξιολόγηση», «Κανένα 
παιδί έξω απ το σχολείο!», «…
για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει 
ποτέ» αποτυπώνουν αυτή τη λογι-
κή αλλά, δεν αρκούν.

2. Μαχητικότητα 

Δεν αρκεί η ψήφος στη συνέλευ-
ση, τα ποσοστά, το χειροκρότημα 
στο συνάδελφο που τα λέει καλά, 
άντε και μια βόλτα σε μια διαδή-
λωση. Χρειάζονται συγκρουσια-
κές, άγριες απεργίες, πραγματι-
κές καταλήψεις. Μπλόκο στους 
μηχανισμούς τους, περιφρούρηση 
της απεργίας, ανυπακοή στους 
συλλόγους. Μια απεργία που φι-
λοδοξεί να νικήσει στις σημερινές 
συνθήκες είναι μια πρόβα, μια 
mini επανάσταση. Δεν προχωράς 
με οδηγό «να τους ταράξουμε στη 
νομιμότητα», ούτε σκιάζεσαι «μη 
σπάσει κανα τζάμι».

 

3. Πολιτικοποίηση 

Στην εποχή της κρίσης δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για ψίχουλα εν-
σωμάτωσης και εξαιρέσεις. Το να 
διεκδικείς «20 παιδιά στο τμήμα» 
χωρίς να ονομάζεις αυτούς (ΕΕ –
ΔΝΤ- κυβέρνηση- κεφάλαιο) που 
συγχωνεύουν σχολεία, απολύ-
ουν εκπαιδευτικούς, στοιβάζουν 
τα παιδιά και χωρίς να συνδέεις 
τα αιτήματά σου με μια γενικό-
τερη προοπτική διεξόδου είναι 
προφανώς «αυτιστικό». Όταν η 
κυβέρνηση σού θέτει το δίλημ-
μα: «απολύσεις και φτώχεια ή 
ευρώ», δεν αποφεύγεις το ερώ-
τημα. Απαιτείται απαλλαγή από 
το χρέος, τη φυλακή του ευρώ και 
της ΕΕ, αναδιανομή πλούτου και 
εξουσίας, ως αρχικές προϋποθέ-
σεις για ριζοσπαστικές αλλαγές 
στη εκπαίδευση και την κοινωνία. 
Έτσι, μόνο μπορούμε να διασφα-
λίσουμε μια στοιχειώδη αξιοπρε-
πή και δημιουργική ζωή. Κι αυτά 
πρέπει να είναι αιτήματα και του 
πιο «μικρού» αγώνα. Αυτά δεν εί-
ναι αρμοδιότητα μόνο των πολιτι-
κών κομμάτων. Αλίμονο! Οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι πρέπει να διαμορ-
φώνουν πολιτικό λόγο μέσα από 
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

4. Ο αγώνας στα χέρια των ερ-
γαζομένων 

 «Όλη η εξουσία» στις γενικές 
συνελεύσεις. Έτσι κάνουν οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι πολιτική, χωρίς 
διαμεσολαβήσεις και χειραγωγή-
σεις• δεν είναι ακροατές, θεατές,  
ψηφοφόροι –καταναλωτές των 
«προϊόντων» των κομματικών πα-
ρατάξεων» και της κινητοποίησης 
που τους βολεύει. Με απεργιακές 
επιτροπές, με εκλεγμένους ανα-
κλητούς αντιπροσώπους που θα 
συγκροτούν την κεντρική απεργι-
ακή επιτροπή. Αυτή θα είναι και 
η «κεντρική ιδέα» δημιουργίας 
νέου τύπου συνδικάτων που θα 
ενώνουν όλους τους εργαζόμε-
νους στην εκπαίδευση, ανεξαρ-
τήτου βαθμίδας και εργασιακής 
σχέσης. Χωρίς τα ανώτερα διοι-
κητικά στελέχη που αποτελούν 
τμήμα της εργοδοσίας.

5. Μορφές πάλης 

Ο αποφασιστικός αγώνας συνυ-
φαίνεται με μορφές που υπηρε-
τούν το στόχο. Οι αγώνες έχουν 
«ημερομηνία λήξης» την επιτυ-
χία, π.χ. όταν ανακληθούν οι απο-
λύσεις. Αυτό είναι καθοριστικό, 
αλλά όχι μοναδικό κριτήριο της 
επιλογής μορφής. Αυτή η απεργία 
διαρκείας πρέπει να είναι η μό-
νιμη απειλή προς την κυβέρνηση 

και την εργοδοσία και να λειτουρ-
γεί πιεστικά. Όταν χρειάζεται δεν 
θα μένει ως τέτοια. Αυτές τις μορ-
φές φοβάται η κυβέρνηση, αυτές 
επιστρατεύει, ποινικοποιεί, συκο-
φαντεί. Αυτές πολεμούν με λύσσα 
οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί 
της. Ιδιαίτερα, όταν αυτές τείνουν 
να γενικευτούν, να επιβάλλουν 
black out στην κρατική και παρα-
γωγική διαδικασία και να δημι-
ουργήσουν συνθήκες κοινωνικής 
έκρηξης. Τότε ο αντίπαλος, είτε 
επιλέγει γενικότερη σύγκρουση, 
είτε υποχωρεί σε επί μέρους για 
να μη τα χάσει όλα. 24ωρες, στά-
σεις κ.α πρέπει να εστιάζονται σε 
στόχους, όπως μπλοκάρισμα δια-
δικασιών αξιολόγησης, ενάντια 
στο κλείσιμο ενός σχολείου κ.λ.π.

6. Άνοιγμα στην κοινωνία 

Μάχη για την ενημέρωση της κοι-
νωνίας με αφίσες, πανό, επιστο-
λές, συγκεντρώσεις και λαϊκές 
συνελεύσεις. Αμφισβήτηση του 
μονοπωλίου της προπαγάνδας 
των κυριαρχούμενων από την ελίτ 
ΜΜΕ. Αξιοποίηση του διαδικτύ-
ου με ειδήσεις blog, spot, video, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, έκδοση 
εφημερίδας κ.ά. Διαμόρφωση αι-
τημάτων προς όλη την χειμαζόμε-
νη κοινωνία, όπως «όχι μόνο στον 
εκπαιδευτικό, αυξήσεις για όλο το 
λαό», «δωρεάν και δημόσια όλα 
τα κοινωνικά αγαθά», απαγόρευ-
ση των απολύσεων σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα», «λιγότερη 
δουλειά για όλους». Αιτήματα που 
την συγκινούν και την κινητοποι-
ούν, αιτήματα που αναζητούν συ-
ναγωνιστές και όχι μόνο συμπα-
ραστάτες.

7. Κοινή δράση 

Μέτωπο ρήξης και ανατροπής των 
μαχόμενων τμημάτων του κλάδου 
και της κοινωνίας. Για την ουσια-
στική (εκεί στη φωτιά των κοινω-
νικών αγώνων) κοινή δράση της 
αριστεράς, αναζητώντας- διεκ-
δικώντας το maximum από αυτά 
που δημιουργούμε, παράγουμε και 
μας ανήκουν και όχι τα minimum 
του “εφικτού” και “ρεαλιστικού”, 
της αέναης ήττας, των κυβερνη-
τικών λύσεων και αυταπατών που, 
μοιραία, συνεπάγονται την ανα-
βολή των σκοπών μας για άλλες 
μέρες που ποτέ δεν έρχονται. 

Σε αυτό σπάνε οι ενδοαριστε-
ροί εμφύλιοι, οι δογματισμοί, οι 
αγκυλώσεις, οι αστικού τύπου πα-
ραγοντισμοί και αντιπαραθέσεις ή 
«συμμαχίες». Εκεί εδραιώνεται η 
αριστερά που θα ενώσει το λαό, 
θα γκρεμίσει τα «φρούρια», αλλά 
και τις «γέφυρες» με την απένα-
ντι ταξική όχθη, που θα αρνηθεί 
τους διαγωνισμούς μπροστά στο 
«φιλοθεάμον κοινό» της για να 
μοιράσει τα «πτωχά ιμάτιά» της. 
Αντίθετα, οφείλει με λόγο λαϊκό 

και κατανοητό στην κοινωνική 
πλειοψηφία, να διεκδικήσει να 
απαλλοτριωθούν από το λαό για 
το λαό, τα κλεμμένα «ιμάτια» των 
μεγιστάνων του πλούτου και της 
εκμετάλλευσης. Έτσι, θα ενωθεί 
με το σκοπό της: την ανατροπή 
του παρηκμασμένου, καταστρο-
φικού, ολοκληρωτικού καπιταλι-
σμού!

8. Συντονισμός των αγωνιζόμε-
νων κλάδων 

Με κοινά και κατά κλάδο αιτή-
ματα, με σημαία «όλοι για έναν, 
όλοι για όλους», κοινές εκδη-
λώσεις, συνελεύσεις, επιτροπές 
αγώνα, συντονισμένες απεργίες. 
Αν όλη η Ελλάδα μπορούσε να 
γίνει «Κερατέα, Καθηγητές, Ναυ-
τεργάτες, Σκουριές, Διοικητικοί, 
Μετρό, Χαλυβουργία», σήμερα θα 
αναπνέαμε “άλλον αέρα”!

9. Ανεξάρτητο κέντρο αγώνα 

Ενιαίο επιτελείο του κοινού αγώ-
να πρωτοβάθμιων σωματείων, 
επιτροπών αγώνα ακόμα και ομο-
σπονδιών δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, ώστε (επιτέλους) να πε-
ράσουν οι ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ στη μαύρη 
ιστορία του εργατικού κινήματος.

10. Απεργιακά ταμεία - Αλληλεγ-
γύη για την επιβίωση και σωτη-
ρία του μαχόμενου λαού 

Έγκαιρη προετοιμασία των απερ-
γιακών ταμείων, ως βασικής προ-
ϋπόθεσης για τη  θωράκιση των 
οικονομικά στεναζόντων απερ-
γών. Να μη τολμά κανείς υπουρ-
γός να προκαλεί με το «Πόσο θα 
αντέξετε φτωχά και καημένα αν-
θρωπάκια; Σε δυό μέρες θα έχετε 
επιστρέψει στις δουλειές σας!». 

Για να πολεμήσουμε το «ο καθέ-
νας μόνος του στη κρίση». Για να 
μη πεινάσει κανένα παιδί ή φύ-
γει από το σχολείο, να μη μείνει 
κανείς χωρίς περίθαλψη, στέγη, 
τροφή, ρεύμα, μόρφωση. Για να 
μη τρελαθεί, να μην αυτοκτονήσει 
κανένας άλλος, δικός μας λαϊκός 
άνθρωπος. Κοινωνικά ιατρεία και 
φροντιστήρια, λέσχες, πολιτιστι-
κές και μορφωτικές συλλογικό-
τητες παντού. Για να σκοτώσουμε 
το σύστημα που σκοτώνει ανθρώ-
πους, όνειρα, ζωές, ελπίδες. 

Και τέλος (ή …για αρχή)

11. Ενίσχυση εκείνων των τάσε-
ων και ρευμάτων στα συνδικάτα, 
στους χώρους εργασίας και στην 
κοινωνία, των δυνάμεων που λί-
γο-πολύ υποστηρίζουν μια τέτοια 
κατεύθυνση των αγώνων, ώστε 
η λογική αυτή να μη μείνει στα 
λόγια. Απεναντίας, να γίνει «μια 
ιδέα στεγανή που να μη μπάζει 
κρύο», για να μπορέσει να με-
τατραπεί σε υλική και νικηφόρα 
πραγματικότητα!

Γιάννης Λαθήρας

Δέκα συν ένας «όροι και προϋποθέσεις» 
για να νικήσουν οι αγώνες!
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Οι μαθητικές καταλήψεις που 
ξέσπασαν στα μέσα Σεπτέμβρη 
– αρχές Οκτώβρη 2013 σε εκατο-
ντάδες σχολεία (έφτασαν τα 250 
σχολεία τη δεύτερη μέρα) ξεχώ-
ρισαν από ανάλογες των τελευ-
ταίων χρόνων.

Εκδηλώθηκαν με την έναρξη σχε-
δόν των μαθημάτων, ξέφυγαν από 
τα επιμέρους προβλήματα του συ-
γκεκριμένου σχολείου - δίχως να 
τα παραμερίζουν - έθεσαν συνο-
λικά το πρόβλημα του σημερινού 
δημόσιου σχολείου, που τείνει να 
εξαφανιστεί και στην θέση του 
οικοδομείται ένα σχολείο για λί-
γους και εκλεκτούς. Διακρίθηκαν 
για την αλληλεγγύη και διάθεση 
συμπόρευσης με την απεργία των 
καθηγητών.

 Το “Νέο Σχολείο” των μεγαλύτε-
ρων ταξικών φραγμών, η κατάρ-
γηση ειδικοτήτων της τεχνικής 
εκπαίδευσης και οι απολύσεις 
των καθηγητών τους, η διάλυση 
της δημόσιας δωρεάν παιδείας, 
η συμπαράσταση στους απεργούς 
καθηγητές αποτέλεσαν τον κορμό 
των αιτημάτων των περισσότερων 
καταλήψεων. 

Οι μαθητές της πόλης μας άνοι-
ξαν την «αυλαία» των φετινών 
καταλήψεων, ξεπερνώντας σε 
κάποιες περιπτώσεις τη μία βδο-
μάδα αγώνα και δείχνοντας αξιο-
σημείωτη αντοχή. 

Μεγαλύτερη μαχητικότητα έδει-
ξαν οι μαθητές των ΕΠΑΛ, αφού 
πολλοί απ’ αυτούς δε βρήκαν το 
Σεπτέμβρη στα σχολεία ούτε τους 
καθηγητές τους ούτε τις ειδικότη-
τές τους.

Παρά τις προσπάθειες συκοφά-
ντησης και τρομοκρατίας των 

μαθητών, γονείς και σύλλογοι 
γονέων στάθηκαν θετικά απένα-
ντι στις κινητοποιήσεις των μα-
θητών, στήριξαν τα παιδιά τους 
στον αγώνα για την υπεράσπιση 
της δημόσιας δωρεάν παιδείας 
για όλους.

Οι «καταλήψεις βγήκαν στο δρό-
μο» μαζί με τους εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς, στο κέντρο της 
πόλης  αλλά και στις γειτονιές 
(Εύοσμος, Συκιές) εισπράττοντας 
τη θετική ανταπόκριση της τοπι-
κής κοινωνίας.

Κυβέρνηση, ΜΜΕ, και διοίκηση 
προσπάθησαν για άλλη μια φορά 
να τις λοιδορήσουν, να απει-
λήσουν, να τρομοκρατήσουν, 
επιστρατεύοντας μαθητοδικεί-
α-εξπρές (1ου ΕΠΑΛ Λαμίας) και 
δε δίστασαν να προχωρήσουν σε 
κραυγαλέες κινήσεις αυταρχι-
σμού όπως καταδίκες (!) μαθη-
τών σε φυλάκιση, εισβολή από τις 
Ομάδες Πρόληψης και Καταστο-
λής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) (Καστο-
ριά).

 Οι μαθητές θα δηλώσουν: «Τα 
χτυπήματά τους δε μας λυγίζουν, 
μας πεισμώνουν!» και οι καθη-
γητές τους θα τονίσουν: «Δεν εί-
μαστε ουδέτεροι! Δεν υποκινούμε 
τις καταλήψεις ούτε κρυβόμαστε 
πίσω από αυτές. Στηρίζουμε όμως 
τους δίκαιους αγώνες της νέας 
γενιάς η οποία βλέπει το σχολείο 
να μαραζώνει, την ανεργία στους 
νέους να ξεπερνά το 60% και την 
οικογένεια τους να βρίσκεται με 
τη θηλιά στο λαιμό. Οι πραγματι-
κοί δάσκαλοι είναι φωτεινό ορό-
σημο και όχι παιδονόμοι.» (από το 
ψήφισμα της Γ.Σ. των προέδρων 
των ΕΛΜΕ της χώρας, Αθήνα, 
25/09/2013).

«Οι αλλαγές στο λύκειο, οι απο-
λύσεις των καθηγητών και των 
σχολικών φυλάκων, μας θορύβη-
σαν. Ενημερωθήκαμε, συζητήσα-
με, ανταλλάξαμε απόψεις και δεν 
άργησε να φτάσει η απόφαση για 
κατάληψη. Με συνελεύσεις και 
καθημερινές ψηφοφορίες κρατή-
σαμε την κατάληψη στο σχολείο 
μια βδομάδα. Αν και πάντα υπάρ-

χουν μαθητές που απλά θέλουν 
να χάσουν μάθημα, με τη φετινή 
κατάληψη οι περισσότεροι θέλαμε 
να δηλώσουμε την αντίθεσή μας 
σε ένα σχολείο που θέλουν να το 
κάνουν εξεταστικό κάτεργο, με 
εξετάσεις πανελλαδικού χαρα-
κτήρα επί τρία χρόνια, όπου θα 
τα καταφέρνει όποιος έχει λεφτά 
να πληρώνει φροντιστήρια. Μας 
ενόχλησαν και μας θύμωσαν οι 
απειλές για αστυνομία και εισαγ-
γελείς, αλλά δε μας σταμάτησαν. 
Πολύ καλή η εμπειρία από την 
κοινή πορεία που οργανώσαμε 
μαθητές από τα δύο λύκεια της 
περιοχής μαζί με καθηγητές μας 
στην περιοχή μας. Μου άρεσε που 
είμαστε όλοι μαζί, με κοινά αιτή-
ματα για το σχολείο και αυτόν τον 
κοινό αγώνα πρέπει να τον συνε-
χίσουμε» (ΑΛ.Μ., μαθήτρια του 2ου 
ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ)

Από 22-28 Οκτωβρίου 2013, 12 σχο-
λικοί φύλακες από τη Θεσσαλονί-
κη κάναμε πορεία διαμαρτυρίας 
στην Αθήνα με τα πόδια, θέλοντας 
να εκφράσουμε την οργή και την 
αγανάκτησή μας για τη διαθεσι-
μότητα-απόλυση μας. Ξεκινήσαμε 
έναν αγώνα ειρηνικό βάζοντας σε 
κίνδυνο τις ζωές μας, γιατί αυτό 
μας έχει απομείνει πια. Το πείσμα 
και η θέληση μας οδήγησε στην 
ολοκλήρωση αυτού του εγχειρή-
ματος. Θέλαμε να ενώσουμε τη 
φωνή μας με όλους τους άνερ-
γους, τους απολυμένους, τους 
εργαζόμενους σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα, τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, τις σωματειακές 
και λαϊκές επιτροπές ενάντια στη 
βαρβαρότητα των μέτρων των 
κυβερνώντων.

Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. 
Παντού τύχαμε θερμότατης υπο-
δοχής. Άνθρωποι απλοί, εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, 

σωματεία μας συμπαραστάθηκαν 
και μας πρόσφεραν νερό, τροφή, 
φάρμακα, μας άνοιξαν γυμνα-
στήρια, πολιτιστικά κέντρα, ακό-
μα και ξενοδοχεία. Η πιο μεγάλη 
νίκη, όμως, ήταν ότι ο κλάδος των 
σχολικών φυλάκων ενώθηκε σε 
μια μεγαλειώδη πορεία που ξεκί-
νησε από την ΕΡΤ για να καταλή-
ξει στη Βουλή, όπου κι επιδόθηκε 
το ψήφισμά μας. Αντιμετωπίσαμε 
την κούραση, ταλαιπωρία, τραυ-
ματισμούς, καιρικές συνθήκες, 
την Αστυνομία. Ήρθαμε σε επα-
φή με εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ, 
ΠΑΚΟ και την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Μιλήσαμε με τους συναδέλ-
φους στην Αθήνα και οργανώ-
θηκε επιτροπή Αγώνα. Θέλαμε 
να δείξουμε ότι οι εργαζόμενοι 
έχουν μεγάλη δύναμη κι ο δρό-
μος του αγώνα είναι κοινός. Ποιος 
δε βρίσκεται σήμερα στην πρώτη 
γραμμή των απολύσεων; Το δι-
καίωμα στη σταθερή δουλειά, με 
αξιοπρέπεια, μισθούς και δικαι-

ώματα μας αφορά όλους. Ένας 
είναι ο δρόμος: αγώνας για την 
ανατροπή της πολιτικής που μας 
εξαθλιώνει.

Την Πέμπτη 14/11 πραγματοποιή-
θηκε πανελλαδική συγκέντρωση 
σχολικών φυλάκων έξω από το 
Υπουργείο Εσωτερικών στην οποία 
συμμετείχε και η ομάδα πεζοπό-
ρων σχολικών φυλάκων από τη 
Θεσσαλονίκη μετά από κάλεσμα 
της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Από τη συνάντη-
ση με τις ηγεσίες του υπουργείου 
εσωτερικών και διοικητικής με-
ταρρύθμισης και της γραμματείας 
των σχολικών φυλάκων δεν προ-
έκυψε κανένα θετικό αποτέλεσμα 
για μας. Αντίθετα, έγινε ακόμη 
πιο καθαρή η θέση της κυβέρνη-
σης ότι οι περισσότεροι σχολικοί 
φύλακες, αν όχι όλοι, μετά το τέ-
λος της 8μηνης διαθεσιμότητας 
μας, θα απολυθούν. Θεωρούμε ότι 
ο αγώνας τώρα αρχίζει. 

Μαρία Λίνα, 
πεζοπόρος σχολική φύλακας

Οι σχολικοί φύλακες 
έδειξαν το δρόμο του Αγώνα…

Για 13η εβδομάδα συνεχίζουν 
αποφασιστικά τον απεργιακό 
τους αγώνα, οι διοικητικοί υπάλ-
ληλοι σε Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και Μετσόβιο Πολυτεχνείο, µετά 
και τις νέες µαζικές συνελεύσεις 
προχθές, Παρασκευή. Ο αγώνας 
τους, συνώνυμος πλέον µε τις 
έννοιες «αξιοπρέπεια» και «ερ-
γατικό δικαίωµα», κλιμακώνεται 
µε συνέχιση της απεργίας διαρ-
κείας. Παρά τις συκοφαντίες, 
γίνεται ολοένα και πιο φανερό 
ότι οι διοικητικοί υπερασπίζονται 
θεμελιώδη δικαιώµατα: τα δικαι-
ώµατα στην εργασία, στη δηµόσια 
δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση, στη 
δυνατότητα να αγωνίζεσαι. 

Η κυβέρνηση τα έχει βρει σκούρα 
απ’ αυτό το µικρό γαλατικό χωριό 
που ξεφύτρωσε στο κέντρο της 
Αθήνας. Το εξπρές των διαθεσι-
μοτήτων, το οποίο στέλνει χιλιά-
δες δηµόσιους υπαλλήλους στην 
ανεργία και τον δηµόσιο τοµέα 
(εν προκειμένω τα πανεπιστή-
μια) στη διάλυση και την εμπο-

ρευματοποίηση, εκτροχιάστηκε. 
Μετά τις πρωτοφανείς απειλές 
και τις προσφυγές στα δικαστή-
ρια για ποινικοποίηση του αγώνα, 
ο υπουργός (ξεπουλήματος) της 
Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος σή-
κωσε τη σηµαία ενός δήθεν δια-
λόγου, ο οποίος έχει προϋπόθεση 
την αποδοχή των διαθεσιμοτή-
των-καρατομήσεων Η απάντηση 
των απεργών είναι ξεκάθαρη: 
κανένας διάλογος δεν μπορεί να 
υπάρξει, εάν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ 
µε τις διαθεσιμότητες! 

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη 
το ταξικό εργατικό κίνηµα, το 
φοιτητικό κίνηµα, οι πανεπιστη-
μιακοί, οι δυνάµεις της µαχόµε-
νης Αριστεράς να πάρουν απο-
φασιστικά θέση στο πλευρό των 
αγωνιζόμενων διοικητικών. Με 
ένα πανίσχυρο ενωτικό κίνηµα 
στήριξης του αγώνα και διεκδίκη-
σης µπορεί η κυβέρνηση να λυγί-
σει και να υποστεί µια σηµαντική 
ήττα. 

Γιώργος Κρεασίδης

Ανυποχώρητοι  
οι διοικητικοί απεργοί

Μαθητικές καταλήψεις 
Γιάννα Λαθήρα
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Περί αξιολόγησης και άλλων ιστοριών …

 
Μια βιομηχανία παράγει «γαρι-
δάκια», και μάλιστα, χρησιμο-
ποιώντας κύτταρα ανθρώπινων 
εμβρύων ή αρουραίων για να τα 
κάνει πιο εύγευστα. Γιατί; Είναι 
απαραίτητα για να τραφούμε; 
ΟΧΙ, γιατί φέρνουν κέρδος.

Όταν τα βάζουμε με τις δημόσιες 
υπηρεσίες –και καλά κάνουμε- 
δεν σκεφτόμαστε πρώτα απ’ όλα 
ποιος έχει νομοθετήσει γι’ αυτές. 
Όχι βέβαια ο δημόσιος υπάλλη-
λος που είναι εκτελεστικό όργανο 
και όντας εργαζόμενος παράγει 
πολλές φορές ενάντια στη συνεί-
δησή του, αλλά το αστικό κράτος, 
η «δημοκρατία» των λίγων πλού-
σιων και η δικτατορία για τους 
πολλούς. Κι αν πολλές φορές εί-
ναι αλήθεια, δείχνει ανευθυνότη-
τα πρέπει να ψάξουμε πρωτίστως 
αν δουλεύει υπέρ της κοινωνίας ή 
υπέρ της εξυπηρέτησης των λίγων 
(π.χ.το φορολογικό σύστημα).

Άρα, για να μιλήσουμε για την 
«αξιολόγηση» των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό και στο δημόσιο 
τομέα πρέπει να βάλουμε κάποια 
κριτήρια-ερωτήματα.

α) Ποιος αποφασίζει για το τι και 
πώς το παράγουμε (υλικά ή πνευ-
ματικά προϊόντα).

β) Η αξιολόγηση για ποιον και από 
ποιον θεσμοθετείται και υπέρ τί-
νος.

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Με την ίδια αρχή κρίνουμε και την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, 
γιατί αυτή έχει ως βασικό σκοπό 
να ελέγξει την πειθήνεια των εκ-
παιδευτικών στους οριζόμενους 
βασικούς σκοπούς της εκπαίδευ-
σης. Εξάλλου, από τη συζήτηση 
της αξιολόγησης /αυτοαξιολό-
γησης εξοβελίζεται το ερώτημα 
«ποιος έχει την εξουσία» στην εκ-
παίδευση και την κοινωνία, ποιος 

καθορίζει τα αναλυτικά προγράμ-
ματα και τα βιβλία, ποιος οργα-
νώνει τις εξετάσεις, ποιος φτιά-
χνει την εκπαιδευτική νομοθεσία, 
ποια είναι η συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών σε όλα αυτά. Οι εκ-
παιδευτικοί «χρεώνονται» την 
επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών 
τους σε προτυποποιημένα τεστ και 
με τη σειρά και το σχολείο. Και οι 
αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαι-
δευτικοί παράγοντες που επηρε-
άζουν και συνδιαμορφώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία; Κοινω-
νική προέλευση, οικογενειακή 
κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης 
και κατοικίας, υλικοτεχνική υπο-
δομή σχολείου, τύπος εξετάσεων, 
σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλί-
μα, παιδαγωγικές μέθοδοι, κοι-
νωνικές και γεωγραφικές ανισό-
τητες, τα πάντα γίνονται καπνός.  
Τυχαίο; Δε νομίζω. Όπως  ομολο-
γεί ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας: η 
δωρεάν παιδεία έχει μετατραπεί 
«σε μια ακριβοπληρωμένη σπα-
τάλη σε βάρος του Έλληνα φορο-
λογούμενου» (Ελεύθερος Τύπος, 9 
– 9 – 2012). Συμπέρασμα: πρέπει 
να ιδιωτικοποιηθεί, όπως και η 
υγεία, το ρεύμα, το νερό, οι συ-
γκοινωνίες, οι εφορίες. Όλα στο-
χεύουν στην κατάργηση ή περιο-
ρισμό των κοινωνικών αγαθών, το 
πέρασμά τους σε ιδιώτες και άρα 
στην κερδοφορία επιχειρήσεων, 
βιομηχάνων και τραπεζιτών.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και 
οι ιδιωτικοί, έχουμε ευθύνη, διό-
τι εμείς πρώτοι έπρεπε να είχαμε 
παλέψει συλλογικά για να ανα-
τρέψουμε αυτή την πολιτική και 
να χρησιμοποιούμε κάθε φορά και 
το ελάχιστο ψήγμα «κοινωνικής 
ευαισθησίας» της υπέρ του συνό-
λου των εργαζομένων και όχι να 
βρισκόμενοι απέναντί του. Αλλά 
αυτό δεν το αναθέτουμε να το 

κρίνουν και να το αξιολογήσουν 
τα σημερινά κέντρα εξουσίας. 
Δεν θα βάλλουμε το θύτη να κρί-
νει το θύμα. Αυτή είναι δουλειά 
της κοινωνικής πλειοψηφίας, που 
θα βρεί τρόπους να θεσμοθετή-
σει σε μια άλλη κοινωνία. Δεν 
έχουν, άραγε, τη μόρφωση, την 
εμπειρία, τις δυνατότητες να δια-
χειριστούν, να διευθύνουν και να 
κατευθύνουν την παραγωγή, τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τους κοινω-
φελείς οργανισμούς προς όφελος 
του δημόσιου και συλλογικού συμ-
φέροντος; Ποιος μπορεί να οργα-
νώσει καλύτερα ένα νοσοκομείο; 
Ο διορισμένος μάνατζερ που κυ-
ρίως θέλει να εξυπηρετήσει συμ-
φέροντα του ιατροφαρμακευτικού 
κυκλώματος ή η συνέλευση των 
γιατρών και των άλλων εργαζο-
μένων που θα είναι στρατευμένη 
στην υπόθεση της λαϊκής υγείας; 
Αντίστοιχα και στην εκπαίδευση. 
Ποιος είναι αρμοδιότερος να κα-
θορίσει τις μορφωτικές ανάγκες 
των μαθητών και τους όρους της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας παρά 
οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, μαθητές 
και εκπαιδευτικοί; 

Είναι σημαντικό ότι οι εκπαιδευ-
τικοί έχουν καταφέρει να απονο-
μιμοποιήσουν και να αναβάλλουν 
κάθε προσπάθεια εφαρμογής της 
αξιολόγησης στα σχολεία. Αρχι-
κά, αρνούμενοι να προσυπογρά-
ψουν τη συμμετοχή των σχολείων 
τους στην αυτοαξιολόγηση. Στη 
συνέχεια, με την αποστροφή τους 
στη λεγόμενη «διαβούλευση» του 
υπουργείου και τέλος, με δυνα-
μικές συλλογικές παρεμβάσεις 
κατόρθωσαν να ματαιώσουν τα 
προγραμματισμένα ενημερωτικά 
σεμινάρια για διευθυντές και σχο-
λικούς συμβούλους. 

Σοφία Στεφανίδου 
Βενετία Ρέππα

Προϋπολογισμός «ανάκαμψης» ήτοι 
«Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι»
Κατατέθηκε την Πέμπτη 21/11 στη Βουλή ο «κρατικός» προϋπολογισμός 
για το 2014, σύμφωνα με τον οποίο αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 
0,4% (το 2013 σημείωσε ύφεση 4%, πάνω από 25% από την έναρξη της 
κρίσης), φρένο στη μείωση της δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης 
και, τέλος, αύξηση επενδύσεων κατά 5,3% τη στιγμή που φέτος είχαμε 
μείωση 5,9%. 11,2 μονάδες αύξηση, δηλαδή, μόνο μέσα σε ένα χρό-
νο! Το success story της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ επιτέλους αποδίδει 
καρπούς!

Για να επιτύχει, όμως, αυτή η ανορθωτική για την ελληνική οικονο-
μία πολιτική, απαιτούνται κι άλλες θυσίες από τον ελληνικό λαό, που 
καλείται να καταβάλει κάτι παραπάνω από 6 δισ για την επίτευξη του 
νέου εθνικού στόχου. Τα μισά, περίπου, από αυτά θα βγουν με την αύ-
ξηση των φόρων παντοδαπώς. Κατάργηση φοροελαφρύνσεων και εκ-
πτώσεων φόρου για ανήλικα τέκνα, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ 
κ.α.Η συνολική αύξηση που προβλέπεται είναι 11,5% για τη φορολογία 
εισοδημάτων, 44% των ακινήτων και 8,5% των έμμεσων φόρων.

Τα υπόλοιπα θα εξοικονομηθούν από τις περιστολές των κοινωνικών 
δαπανών. Η Υγεία, η Παιδεία και η κοινωνική Πρόνοια, τα βαρίδια της 
ανάπτυξης που μας κληροδότησε ο 20ός αιώνας θα έχουν την τιμητική 
τους. Μισό δις, σε σχέση με πέρυσι, θα περικοπεί από τα νοσοκομεία. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφά-
λισης θα μειωθούν κατά 2,3 δισ. 11,4% λιγότερο για τα ασφαλιστικά 
ταμεία, 30% για τον ΕΟΠΥΥ. Σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών των εργοδοτών (η ανάπτυξη θέλει κίνητρα) ανοίγει 
ο δρόμος για περαιτέρω μείωση των συντάξεων, εφάπαξ, κάθε λογής 
προνοιακών επιδομάτων στους πρώην δικαιούχους ασφαλισμένους, 
κονδυλίων για την Υγεία, την Παιδεία κ.ο.κ.

Φυσικά αντίστοιχα μειωμένο θα είναι και το κονδύλι για το Υπουργείο 
Παιδείας και Λοιπών Δραστηριοτήτων (να με συμπαθάτε αλλά με τις 
συνεχείς αλλαγές ονομάτων και αρμοδιοτήτων αδυνατώ να συγκρα-
τήσω τον ακριβή τίτλο του) 6% μείωση από πέρυσι, 12% από πρόπερ-
σι, 33% από το 2009! Μόλις 5 δισ αντιστοιχούν στο Υπερυπουργείο, όχι 
βέβαια μόνο για την Παιδεία, αλλά και για τις λοιπές δραστηριότητες 
(Θρησκεύματα, τεχνολογίες, δια βίου μάθηση κλπ). Τέλος, η επίσημη 
ανεργία υπολογίζεται στο 24,5%, ενώ πριν την εκπνοή του 2014 πρέπει 
να γίνουν άλλες 11000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων (για ποιον χτυ-
πά η καμπάνα;). Κι όλα αυτά είναι το καλό σενάριο, γιατί δεν αποκλεί-
εται η Τρόικα να το ανατρέψει επί τα χείρω.

Μ’ όλη αυτήν την επιτυχημένη, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, πολιτι-
κή, το χρέος έφτασε από 239,7 δισ το2007 στα 321δις σήμερα (κι έγι-
νε και «κούρεμα» το2012), οι 8000 πλουσιότεροι Έλληνες αύξησαν την 
περιουσία τους κατά 30% και οι τράπεζες προικίστηκαν με τα δισ των 
δανείων. Αυτό, όμως, που παραλείπει να αναφέρει ο νέος προϋπολο-
γισμός είναι: πόσοι φερέλπιδες νέοι θα μεταναστεύσουν και φέτος, 
πόσοι ακόμη συμπατριώτες μας θα μείνουν άστεγοι με την προσθήκη 
και του πλειστηριασμού πρώτων κατοικιών που επίκειται, ή θα εξακο-
λουθήσουν να φυτοζωούν, πόσα παιδιά δε θα γεννηθούν λόγω κρίσης, 
πόσοι ακόμη θα αυτοκτονήσουν… Όπου ακούς «ανάπτυξη», ανθρώπινο 
κρέας μυρίζει. Αυτοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, Δ.Ν.Τ., Τρόικα, Συγκυβέρνηση 
ΝΔ- ΠΑΣΟΚ) μας κήρυξαν τον πόλεμο, εμείς (ελληνικός λαός) γιατί δεν 
πολεμάμε;

Δημήτρης Καπέτης
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Σχολείο και φασισμός
Πολλοί ξαφνιάστηκαν από το γε-
γονός ότι ένα κομμάτι της μαθη-
τικής νεολαίας υιοθετεί άκριτα 
τις απόψεις και τις πρακτικές της 
Χ.Α. Φυσικά, η εξήγηση για αυτή 
τη στάση είναι πολυπαραγοντική. 
Το παρόν άρθρο θα εστιάσει στη 
σχολική πραγματικότητα.

Αρχικά, οφείλουμε να αποδεχτού-
με ότι ο φασισμός συνυφαίνεται 
με την απουσία αμφισβήτησης, 
κριτικής, διαλεκτικής αντιπαρά-
θεσης, την πειθαρχία, την υπακοή 
στην αυθεντία.

Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στη 
σχολική πραγματικότητα;

Δομή του σχολείου: υπάρχει μια 
αυστηρή ιεραρχική δομή από τον 
Υπουργό Παιδείας ως το μαθητή 
μεσολαβούν μια σειρά από εξου-
σιαστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι 
κυρίως αναλαμβάνουν το έργο 
της υλοποίησης και διαχείρισης 
κυβερνητικών αποφάσεων. Οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι- οι μαθη-
τές και οι εκπαιδευτικοί είναι στη 
βάση της ιεραρχίας και δεν έχουν 
κανένα ουσιαστικό ρόλο στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα, τον τρόπο λει-
τουργίας του σχολείου κ.ά. 

Αναλυτικό πρόγραμμα: σε αυτό 
κυριαρχεί το «πόσα μαθαίνεις», 
ως εκ τούτου, η αποστήθιση. 
Απουσιάζει εντελώς η κριτική, 

η αμφισβήτηση, ο ουσιαστικός 
διάλογος. Και πως θα μπορούσε 
να γίνει αυτό, όταν το αναλυτι-
κό πρόγραμμα ορίζει τι, πώς και 
πότε θα διδαχθεί. Κι αν μέχρι 
τώρα υπήρχε μια στοιχειώδη παι-
δαγωγική ελευθερία, με το «νέο 
Λύκειο» και την επερχόμενη αξι-
ολόγηση, αυτή περιορίζεται μη-
δενικά. 

Τα αναλυτικά προγράμματα έχουν 
σαφή εθνοκεντρική κατεύθυνση, 
παρέχουν γνώσεις με μυθολογικό 
και θεολογικό περιεχόμενο (καλ-
λιεργούν, δηλαδή, το μυστικισμό), 
παραποιούν την ιστορία και ανα-
παραγάγουν όλα τα ιδεολογήμα-
τα της κυρίαρχης τάξης γύρω από 
τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. 
Η ταξινόμηση της ύλης στην ιστο-
ρία είναι τέτοια ώστε να μη διδά-
σκεται η ιστορία που σχετίζεται με 
τον φασισμό, την Κατοχή και την 
Εθνική Αντίσταση.

Γενικά, το σχολείο προωθεί την 
τυποποιημένη γνώση και αναπα-
ράγει την κυρίαρχη ιδεολογία, την 
οποία ενισχύει στη συνείδηση των 
μαθητών και μέσα από μια σειρά 
πρακτικές, όπως τις στρατιωτικού 
τύπου παρελάσεις, την έπαρση 
σημαιών, τον τρόπο με τον οποίο 
εορτάζονται οι εθνικές επέτειοι, 
την καθημερινή προσευχή.

Σοφία Στεφανίδου

Το όραμα του φασισμού για το σχολείο
«Ο ένας στους δέκα εκπαιδευτι-
κούς πάσχει από κάποιας μορ-
φής ψυχική διαταραχή. Από απλή 
κατάθλιψη μέχρι και σοβαρά 
ψυχολογικά νοσήματα, που εν-
δεχομένως να τον οδηγήσουν με 
κατάλληλες συνθήκες, είτε σε βία 
μέσα στην τάξη, είτε στην τοξι-
κομανία, είτε στον χώρο της παι-
δοφιλίας, της πορνογραφίας και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης 
των ανυποψίαστων μαθητών».
(εφ. «Έθνος» 12/2012). Στερεότυπα 
ή επικίνδυνη γκαιμπελική πρα-
κτική που επιδιώκει να πλήξει το 
κύρος, τη θέση, και τα εργασιακά 
δικαιώματα του εκπαιδευτικού; Ο 

τύπος προλειαίνει το έδαφος και η 
κυβέρνηση το στρώνει: συλλήψεις 
εκπαιδευτικών στα σχολεία, πει-
θαρχικό δίκαιο, αξιολόγηση-χει-
ραγώγηση-απόλυση, παρουσιο-
λόγιο. Η εξουσία έχει «όραμα». 
Μας θέλει πειθήνιους, υποταγ-
μένους, φοβισμένους, απόλυτα 
ελεγχόμενους, απλούς εκτελε-
στές της ύλης και των μαθητικών 
μυαλών.

Είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι από-
ψεις πρώην υπουργού παιδείας 
της Ν.Δ. υιοθετούνται από τη Χ.Α., 
όπως αποδεικνύουν και οι παρα-
κάτω δηλώσεις.

 «Ξεκίνησε μια μικρή μεταρρύθμι-
ση πραγματική σε αυτή τη χώρα. 
Και τι έλεγε; Μείωση των αργιών, 
κατάργηση των αδικαιολογήτων 
απουσιών. Γραπτές εξετάσεις και 
επιστροφή της αριθμητικής βαθ-
μολογίας στο Δημοτικό. Σύστημα 
πόντων για τον έλεγχο της συ-
μπεριφοράς των μαθητών ακόμη 
και εξωσχολικά. Κατάργηση των 
μαθητικών γενικών συνελεύσεων 
του σχολείου. Τι χρειάζονται τα 
κομματόσκυλα μέσα στο σχολείο; 
Επιβολή ομοιόμορφης εμφάνισης, 
έπαρση σημαίας, υποχρεωτικό 
εκκλησιασμό, πρόσληψη εκπαι-
δευτικών κατόπιν συνέντευξης. 
(Στο ίδιο το πρόγραμμα της Χρυ-
σής Αυγής αναφέρει ξεκάθαρα 
πως και όσοι είναι ήδη εκπαιδευ-
τικοί πρέπει να εξεταστούν για 
να επιβεβαιωθεί η «εθνική τους 
συνείδηση»…) Περικοπή φοιτητι-
κής συμμετοχής στα όργανα συν-
διοίκησης των ΑΕΙ. Κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου.

Μήπως θυμόσαστε ποιος τα είχε 
εξαγγείλει αυτά; Ο κ. Κοντογιαν-
νόπουλος. Δεν πειράζει. Θα τα 
κάνουμε εμείς» Κ.Κουκούσης, 
βουλευτής της Χ.Α.

Κοινοβουλευτικός ολοκληρωτι-
σμός και φασισμός, οι δυο όψεις 
του ίδιου νομίσματος.

Σοφία Στεφανίδου 

Όταν έρχεται ο ξένος...
 Ο ξένος - ο αλλοδαπός, αυτός που κατάγεται από 
άλλη χώρα και που βρέθηκε, με τη θέληση του ή χω-
ρίς, κοντά μας…

 Ο ξένος – ο άγνωστος, αυτός που βρίσκεται δίπλα 
μας, τόσο κοντά μα και τόσο μακριά: η γυναίκα μας, 
ο άντρας μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, ο γονιός 
μας, το παιδί μας…

Ο ξένος – το ξυπόλυτο παρελθόν μας, αυτό που κά-
νουμε ότι δεν υπήρξε για να μπορέσουμε να κυνη-
γήσουμε με το κεφάλι ψηλά ένα λαμπερό μέλλον…

 Ο ξένος – η φύση, αυτή που χρησιμοποιούμε σαν 
άψυχο σκηνικό για να στήσουμε την πρόοδο μας.

Ο ξένος – η γλώσσα, αυτή που φορτώσαμε με περί-
πλοκες έννοιες για να καλύψουμε την αλήθεια

Ο ξένος – το παιδί, αυτό που βρίσκεται μέσα μας, 
που κρύβεται καλά πίσω απ΄ την ανάγκη για επιβί-
ωση σ΄ έναν κόσμο που δε συγχωρεί την αθωότητα, 
που εχθρεύεται τη διαφορετικότητα και που περιθω-
ριοποιεί την αντίσταση.

 Αυτός ο ξένος ασφυκτιά με την αδιαφορία μας και τη 
σιωπή μας. Μας ζητά να ξεφύγουμε από την παγίδα, 
να σταματήσουμε να υποκρινόμαστε ότι όλα πάνε 
καλά και ότι δεν τρέχει τίποτα…

 Αυτός ο ξένος μας ζητά επίμονα να τον αναγνωρί-
σουμε. Να θυμηθούμε ποιοι είμαστε.

 Να αντισταθούμε, ατομικά και συλλογικά, σε ό,τι 

μας φράζει την αναπνοή, σε ό,τι μας ρημάζει τη ζωή, 
σε ό,τι συρρικνώνει την ύπαρξη μας.

 Αυτός ο ξένος διψάει για ζωή… 

 Αυτός ο ξένος – εγώ

 Αυτός ο ξένος – εσύ 

σχόλιο στο ποίημα του Ρίτσου  
«Όταν έρχεται ο ξένος»

Ελένη Μόσχου 

να αντιστοιχεί σε μια μόρφωση 
που χειραφετεί και ανοίγει ορί-
ζοντες για κάθε νέο των 18. Με 
εκπαιδευτικούς με μόνιμη και 
σταθερή δουλειά, αξιοπρεπή μι-
σθό και ασφάλιση, παιδαγωγική 
ελευθερία. Πιάνοντας το νήμα 
από την απεργία του Σεπτεμ-
βρίου, με γενικές συνελεύσεις, 
επιτροπές αγώνα και μαχητικές 
μορφές πάλης και δράσης που 
αγκαλιάστηκαν από την κοινωνία 
και τους εργαζόμενους. Ένα τέ-
τοιο κίνημα μπορεί όχι μόνο να 
ανατρέψει την κυβέρνηση, μπο-
ρεί να επιβάλλει το πλαίσιο της 

επόμενης μέρας, να διασφαλίσει 
την κατάργηση των Μνημονίων, 
τη διαγραφή του χρέους, την έξο-
δο από ευρώ και ΕΕ, το διώξιμο 
της Τρόικας, κάτι που δεν γίνεται 
με μια κυβερνητική εναλλαγή με 
λευκή επιταγή. Ένα τέτοιο κίνημα 
που θα βασίζεται στη συλλογική 
δράση, στο λαϊκό κίνημα και τα 
όργανά του, ξεπερνώντας τον εκ-
φυλισμό του κοινοβουλίου και των 
ΜΜΕ που υπερασπίζονται μαζί με 
τα όργανα καταστολής την εξου-
σία της οικονομικής ολιγαρχί-
ας μπορεί να τα αλλάξει όλα και 
όλους.

Η συνέχεια από τη σελίδα 1 - Εκπαιδευτικοί πρωταγωνιστές
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35ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ: Εκλογική επιτυχία των Παρεμβάσεων 
που έδωσαν μάχη για ένα συνέδριο αγωνιστικών αποφάσεων

 2013 2010
 ψήφοι Έδρες ψήφοι Έδρες

Σύνολο 692  842  

Άκυρα 2  4  

ΠΑΣΚ (με Δημοκρατική Συνεργασία ΠΕ Μπράτη ) 174 22 376 38

ΔΑΚΕ 153 19 236 24

Αυτόνομη Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία (Αυτόνο-
μη Παρέμβαση κ.ά)

114 14 84 9

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 91 11 96 10

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις 68 8 43 4

Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή (πρώην ΠΑΣΚ από ΠΟΕ-Ο-
ΤΑ, Μπαλασόπουλος) 

63 8   

Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Δημ. Υπαλλήλων (πρώην 
ΠΑΣΚ από ΔΟΕ)

8 1   

Δίκτυο Εργαζομένων (ΔΗΜΑΡ) 10 1   

ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία (το 2010 μόνο Τ. Πορεία) 8 1 3  

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση 2    

Ενωτική Πρωτοβουλία 1    

Σε ένα συνέδριο που με ευθύνη του κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν συζητήθηκαν τα μεγάλα προβλήματα 
των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημοσίων υπαλλήλων, οι Παρεμβάσεις έδωσαν μάχη για να περάσει ένα 
πρόγραμμα πάλης που θα στηρίζει τα αιτήματα των κλάδων.

Εκτιμώντας τη συνολική κατάσταση στο θέμα των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων, την ανάγκη στήριξης των 
ηρωικών αγώνων των Διοικητικών, των σχολικών φυλάκων, των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, ενάντια 
στο κλείσιμο των πανεπιστημίων, των σχολείων, κ.α., αλλά και την ανάγκη συντονισμού των αγώνων σε ένα 
ενιαίο απεργιακό μέτωπο την αμέσως επόμενη περίοδο, οι Παρεμβάσεις πρότειναν: 

1.	 Κήρυξη πενθήμερης απεργιακής κινητοποίησης σε όλο το Δημόσιο 2-6 Δεκέμβρη.

2.	 Πραγματοποίηση νέων Γενικών Συνελεύσεων σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της χώρας και τις 
ομοσπονδίες, έτσι ώστε το Σάββατο 7/12 να αποφασιστεί συνέχιση του αγώνα για να οδηγηθούμε σε 
καλά προετοιμασμένη απεργία διαρκείας.

3.	 Πολύμορφο αγώνα με καταλήψεις, διαδηλώσεις, εκδηλώσεις απεργίες, που θα φτάσει στην κορύ-
φωσή του το Φεβρουάριο με απεργία διαρκείας (3μερες ή 5μερες απεργίες με ενδιάμεσες Γ.Σ. που 
θα καθορίζουν την πορεία της απεργίας). Την απεργία διαρκείας να αποφασίσουν Γ.Σ. στους χώρους 
εργασίας.

4.	 Το συνέδριο αποφασίζει η απεργία διαρκείας να ενεργοποιηθεί μέσα από Γενικές Συνελεύσεις στο 
δημόσιο αν η κυβέρνηση προχωρήσει άμεσα σε διαθεσιμότητες και απολύσεις.

Σχολικές βιβλιοθήκες: στον προκρούστη 
της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής

Οι σχολικές βιβλιοθήκες άρχισαν 
να δημιουργούνται το 1999 από το 
Β΄ ΚΠΣ - Α΄ ΕΠΕΑΕΚ. Μέχρι το 2009 
δημιουργήθηκαν 500 βιβλιοθή-
κες, συν άλλες 300, ενώ το αρχικό 
σχέδιο προέβλεπε επέκταση του 
θεσμού σε όλες τις σχολικές μο-
νάδες, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Η ίδρυση και λειτουργία τους 
ανατέθηκε σε βιβλιοθηκονόμους 
με συμβάσεις έργου, οι οποίοι 
αφού τις οργάνωσαν, απολύθη-
καν λόγω έλλειψης χρημάτων και 
αντικαταστάθηκαν από εκπαι-
δευτικούς, επιμορφωμένους και 
αποσπασμένους. Οι περισσότε-
ρες αριθμούν κάμποσες χιλιάδες 
βιβλία η καθεμία, με λειτουργία 
καθ’ όλο το σχολικό ωράριο και με 
έναν καθηγητή υπεύθυνο, ο οποί-
ος απασχολείται αποκλειστικά με 
τη βιβλιοθήκη. Αυτά μέχρι το 2011.

Στο όνομα της εξυπηρέτησης του 
χρέους...

Το Σεπτέμβριο 2011, η υπ. Παιδεί-
ας Α. Διαμαντοπούλου στέλνει 
εγκύκλιο για «να παραδοθούν 
τα κλειδιά των σχολικών βιβλι-
οθηκών στους διευθυντές των 
σχολείων» και κάτω από την πί-
εση του εκπαιδευτικού κινήματος 
στέλνει διευκρινιστική εγκύκλιο 
για λειτουργία των βιβλιοθηκών 
με …πλεονάζον προσωπικό! Το 
υπουργείο απαιτεί την επιστροφή 
των επιφορτισμένων καθηγητών 
στα σχολεία τους, ώστε να «εξοι-
κονομηθούν» θέσεις εργασίας και 
να μην προσληφθούν αναπλη-
ρωτές για την κάλυψη λειτουρ-
γικών κενών. Χρυσώνοντας το 
χάπι, ανακοινώνει τη …δυνητική 
λειτουργία βιβλιοθηκών για “συ-
μπλήρωση ωραρίου”, ανοίγοντας 
τις Σ.Β. για “ένα έως τρία δίωρα 
την εβδομάδα”.

Είναι η περίοδος της δραστικής 
μείωσης των δαπανών για τη 
δημόσια εκπαίδευση, των συγ-
χωνεύσεων- καταργήσεων 1000 
σχολείων και της οικονομικής 
εξαθλίωσης των εκπαιδευτικών. 

Έκτοτε, από τις 757 λειτουργι-
κές σχολικές βιβλιοθήκες, άλλες 
ανοίγουν ευκαιριακά στα δια-
λείμματα, άλλες για δυο τρίωρα 
την εβδομάδα και άλλες για δυο 
-τρεις μέρες την εβδομάδα, σε 
εθελοντική βάση από τους εκπαι-
δευτικούς ή με ανάθεση από το 
Δ/ντή του σχολείου, στα κενά ή 
για συμπλήρωση ωραρίου. Ωστό-
σο, παρά τις φιλότιμες ατομικές 
προσπάθειες, οι εκπαιδευτικοί 
που δε γνωρίζουν το υλικό και τη 
διαχείρισή του, δεν μπορούν να 
προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων και 

εκπαιδευτικών δράσεων, άρα και 
στην οργανωμένη λειτουργία των 
σχολικών βιβλιοθηκών, σύμφω-
να με το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσής 
τους.

 Η φετινή εγκύκλιος για τη λει-
τουργία τους αποτελεί ουσιαστικά 
αντιγραφή της εγκυκλίου του 2011.

 Πρακτικά, δηλαδή, βγαίνει από 
το χάρτη της δημόσιας εκπαίδευ-
σης ένας θεσμός ιδιαίτερα πρω-
τοποριακός, αλλά αντίθετος με το 
ρόλο και το πνεύμα του σχολείου 
της αγοράς στην εποχή του ΔΝΤ.

Οι Σ.Β. μαραζώνουν, ο θεσμός 
αδρανοποιείται, ο κίνδυνος τα 
επόμενα χρόνια να μετατραπούν 
σε αποθήκες βιβλίων είναι ορα-
τός.

 Η αδρανοποίηση των σχολικών 
βιβλιοθηκών δεν ήταν «κεραυνός 
εν αιθρία». 

Την αρχή έκανε ο Τύπος, με αρ-
θρογραφία τόσο για πριμοδοτού-
μενους, όσο και για αποκλειό-
μενους εκδοτικούς οίκους κ.ά. 
συναφή. Μετά το Υπουργείο Παι-
δείας τις εγκατέλειψε εξαρχής, 
παρά τις σημαντικές δαπάνες για 
το στήσιμό τους. Δεν δόθηκε ποτέ 
η ετήσια επιχορήγηση που προ-
βλέπεται, ούτε θεσπίστηκε ένα 
πλαίσιο διδασκαλίας που να τις 
εντάσσει λειτουργικά στην κα-
θημερινή σχολική πράξη. Ουσι-
αστικά  «εμφυτεύτηκαν» σε ένα 
εξεταστικοκεντρικό σχολείο που 
κινείται αντίθετα με τη λογική 
τους, της αναζήτησης της γνώ-
σης, της κριτικής σκέψης, της 
συλλογικής δημιουργίας.

Παρ΄ όλα αυτά, για δεκατρία χρό-
νια οι 757 Σ. Β. σε ολόκληρη την 
Ελλάδα κατάφεραν να πετύχουν 
εκείνο που δυστυχώς, το σημερι-
νό σχολείο δεν έχει μπορέσει: να 
φέρει το βιβλίο κοντά στους νέ-
ους. Με ένα πλήθος δράσεων και 
ενεργειών, με την αγάπη και το 
μεράκι των υπεύθυνων καθηγη-
τών, αλλά και τη συμπαράσταση 
των περισσοτέρων καθηγητών του 
σχολείου που τις φιλοξένησε. 

Το σημερινό «νέο» αγοραίο σχο-
λείο, των εξεταστικών και ταξι-
κών φραγμών, της σύγχρονης 
αμάθειας και των βασικών δεξι-
οτήτων δεν «χωρά» τη λειτουρ-
γία τους. Η δυναμική μπορεί να 
ανθίσει μόνο στο έδαφος ενός 
σχολείου ενιαίου, δημόσιου, δω-
δεκάχρονου που θα χωρά όλα τα 
παιδιά και όλη τη γνώση. 

Γιάννα Λαθήρα  

Η ιστορία μιας σχολικής βιβλιοθήκης
Το 2ο ΤΕΕ Ευόσμου επιλέχθηκε ως 
χώρος κατάλληλος για τη δημι-
ουργία σχολικής βιβλιοθήκης. 
Βασικά κριτήρια ήταν η επάρ-
κεια χώρου, η πρόσβασή του από 
ΑμεΑ, η διάθεση συνεργασίας της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και η 
χωροταξική κατανομή. 

Έγιναν γι΄ αυτό επεμβάσεις στον 
περιβάλλοντα χώρο, όπως συστή-
ματα κλιματισμού, ασφάλειας, 
πυρόσβεσης κ.α.

Ο χώρος εξοπλίστηκε με γραφεία, 
Η/Υ, με πρόσβαση στο internet, 
οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθή-
κες και 5000 τίτλους βιβλίων που 
εμπλουτίστηκαν με δωρεές από 
συναδέλφους, από τη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη και από διάφορους εκδο-
τικούς οίκους, καθώς ο διευθυντής 
και η υπεύθυνη καθηγήτρια – με 
γνώσεις βιβλιοθηκονομίας- φρό-
ντισαν να στείλουν επιστολές σε 
εκδότες σε όλη τη χώρα.

Μετά από πολύ γραφειοκρατία, 
πολύ κόπο και πολύ δημόσιο χρή-
μα η βιβλιοθήκη λειτούργησε το 
2009-10 και το 2010-11, εξυπηρε-
τώντας τα τρία συστεγαζόμενα 
πρωινά σχολεία του συγκροτή-
ματος. Με τη συμβολή της υπεύ-
θυνης καθηγήτριας λειτουργούσε 
σαν δανειστική βιβλιοθήκη και 
σαν αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων για έρευνα στο internet από 
τους μαθητές, για προβολές, με 
σχεδόν καθημερινό πρόγραμμα 
επισκέψεων από διάφορες τάξεις 
και για διάφορες δράσεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ωραρίου του 
σχολείου. Έτσι, η Σ.Β. αποτελούσε 
πλέον αναπόσπαστο τμήμα του 
σχολείου. 

Κατά το 2011-12 και 2012-13 η βι-
βλιοθήκη παρέμεινε κλειστή, κα-
θώς δεν υπήρχε πια υπεύθυνος 
βιβλιοθήκης. Μπορούσε, πλέον, 
να αξιοποιηθεί μόνο περιστασια-

κά με ευθύνη του διευθυντή.

Δύο χρόνια λοιπόν η υλοποίηση 
του έργου, δύο χρόνια η λειτουρ-
γία του, δύο χρόνια λουκέτο! 

Για τη φετινή χρονιά, 2013-14, η 
βιβλιοθήκη προβλέπεται να λει-
τουργεί για 3 δίωρα την εβδομάδα 
με καθηγητές που θα συμπληρώ-
νουν το –αυξημένο- υποχρεωτικό 
τους ωράριο. Χωρίς γνώσεις, χω-
ρίς επιμόρφωση, χωρίς χρόνο για 
εξοικείωση με το αντικείμενο. Η 
βιβλιοθήκη βέβαια, στα χαρτιά, 
θα λειτουργεί και οι καθηγητές θα 
εμφανίζονται με πλήρες ωράριο. 

Για άλλη μια φορά τα ο τύπος και 
όχι η ουσία. Για άλλη μια φορά τα 
νούμερα. Πόσες ώρες «καλύπτου-
με», πόσες τρύπες βουλώνουμε 
στο survey. Στο πρόγραμμα που 
μπορεί να καταγράψει τα πάντα 
εκτός από την ουσία της εκπαί-
δευσης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη 
ιστορία.

Άντα Θεοδωρίδου
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5 Οκτώβρη: παγκόσμια ημέρα  
των εκπαιδευτικών

Την ημέρα αυτή οι ΕΛΜΕ-Θ με τους 
συναδέλφους σε διαθεσιμότητα 
οργάνωσαν εκδηλώσεις:

-Την Παρασκευή 4-10- 2013, στην 
πλατεία Αριστοτέλους με ενη-
μέρωση της τοπικής κοινωνίας, 
μουσικά και θεατρικά δρώμενα 
και δημιουργία ανθρώπινης αλυ-
σίδας με τη μαζική συμμετοχή των 
συναδέλφων σε διαθεσιμότητα.

- Την Τετάρτη 9-10, στο σινέ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ εκδήλωση- συζήτηση 
με θέμα: « Εμείς τιμάμε τον εκ-

παιδευτικό για τη συνεισφορά 
του στους αγώνες για μια παιδεία 
ποιοτικά αναβαθμισμένη για όλα 
τα παιδιά και η κυβέρνηση με 
απολύσεις εκπαιδευτικών». 

Ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η συ-
ζήτηση, στην οποία πήραν μέρος 
οι πανεπιστημιακοί καθηγητές 
του ΑΠΘ: Περικλής Παυλίδης, του 
παιδαγωγικού τμήματος, Στάμου 
Γεώργιος του βιολογικού τμήμα-
τος, Τσακλίδης Γεώργιος του μα-
θηματικού τμήματος.

Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία 
της η συνάδέλφος Γωγώ Τσιντίκη 
εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα. 
Χαρακτηριστικό το απόσπασμα 
από την ομιλία της που ακολου-
θεί: «..Μετά από ένα τρίμηνο δι-
αθεσιμότητας, είμαστε μαζί σας 
εδώ γιατί δεν πάψαμε στιγμή να 
αισθανόμαστε δάσκαλοι, ούτε 
συμβιβαστήκαμε με την «αυτοδί-
καιη» έξοδό μας από τα σχολεία. 
Κι αν αναφερόμαστε σήμερα στην 
πλέον των 20 ετών προσφορά μας 
στα σχολεία, δεν το πράττουμε 
ως μνημόσυνο για μια καριέρα 
που έληξε άδοξα, αλλά για να 
θυμόμαστε τους λόγους για τους 
οποίους απαιτούμε την επιστροφή 
μας στα σχολεία, μαζί με εκείνη 
των μαθητών μας, που υποχρε-
ώθηκαν να αλλάξουν ειδικότητα 
και σχολείο. Στεκόμαστε όρθιοι 
και παλεύουμε μέσα από τα σω-
ματεία μας, συλλογικά, μαζί με 
όλους τους εργαζόμενους, τους 

απολυμένους, τους συνταξιού-
χους και τους ανέργους δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Ο αγώνας 
μας δεν είναι συντεχνιακός, είναι 
εξόχως πολιτικός, γιατί ξέρουμε 
ότι κανένα σχολείο δεν αλλάζει, 
αν δεν αλλάξει ριζικά η πολιτι-
κή που ακολουθείται στη χώρα. 
Γνωρίζουμε καλά, ότι βασικό δο-
μικό στοιχείο και ταυτόχρονα 
ελπίδα μιας κοινωνίας που θέλει 
να αναγεννηθεί είναι τα νεώτε-
ρα μέλη της. Δεν μπορούμε συ-
νεπώς να αποδεχτούμε ως αξίες 
τη φτώχεια, την ανεργία και την 
απόγνωση. Δεν θέλουμε οι νεαροί 
μαθητές μας, Έλληνες και μη, είτε 
να ρίχνονται στον καιάδα του κοι-
νωνικού αποκλεισμού, είτε, στην 
καλύτερη περίπτωση, να μετα-
τρέπονται σε σύγχρονους δούλους 
με μισθούς εξαθλίωσης.

Συνάδελφοι, έχουμε πολύ δρόμο 
μπροστά μας. Θα συνταχθούμε 
όλοι μαζί, σταθερά και συντονι-
σμένα μέχρι το τέλος αυτής της 
πορείας.

Κι όπως λέει ο Ρίτσος « Δεν έχου-
με καιρό να κουραστούμε, δεν 
έχουμε καιρό να σταυρώσουμε τα 
χέρια μας.....Κι αν σμίξουμε την 
πίκρα και την οργή μας, γίνεται 
του χεριού μας ο ήλιος»

Γωγώ Τσιντίκη,  
εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα 

Μουσική εκδήλωση 
ΕΛΜΕ-Θ και καθηγητών 
σε διαθεσιμότητα
Την Παρασκευή 22-11-2013, στο 
σινέ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία μουσική εκδή-
λωση που διοργάνωσαν οι ΕΛΜΕ-Θ 
και οι καθηγητές σε διαθεσιμότη-
τα.

Στην εκδήλωση εμφανίστηκε το 
μουσικό σχήμα «ΛΕΞΩ προς αι-
θέρα» που αποτελείται από εκ-
παιδευτικούς. Αυτό πρωτοεμφα-
νίστηκε στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣ/\ΝΙΚΗΣ, σε εκδήλωση που ορ-
γανώθηκε από τις ΕΛΜΕ-Θ στις 17-
3-2012, τραγουδώντας τραγούδια 
του δημιουργού του, Αλέκου Τζιό-
λα (φιλόλογος, συνταξιούχος εκ-
παιδευτικός και τραγουδοποιός).

Η εκδήλωση περιελάμβανε τέσ-
σερις ενότητες με τραγούδια και 
σχετικά κείμενα. Η πρώτη με τίτ-
λο: «παιδεία, εκπαίδευση, προσ-
δοκίες», η δεύτερη με τίτλο: «δυ-
σκολίες και παραμορφώσεις», η 
τρίτη, «η εκπαίδευση σήμερα» και 
η τέταρτη: « οικονομική κρίση και 
παιδεία».  

 Διαβάστηκαν κείμενα των: Τζιό-
λα, Ηλ. Κατσούλη, Ζακ Πρεβέρ, Ν. 
Καζαντζάκη, η επιστολή ισπανού 
εκπαιδευτικού προς τον υπουργό 
παιδείας της Ισπανίας στις 28-11-
2012. 

Ακολουθεί απόσπασμα από κεί-
μενο του Α. Τζιόλα από την τρίτη 
ενότητα: «η εκπαίδευση σήμερα»

....Η παιδεία πρέπει να παρέχε-
ται μέσα σε κλίμα ελευθερίας, να 
συντελείται όπως η ανάσα μας, 
εντελώς αβίαστα, για να μετου-
σιώνεται σε βίωμα. Διαφορετικά, 
κι αν ακόμα αποδειχθεί μετά από 
εξετάσεις ότι έγινε η πρόσληψη 
της ανθρωπιστικής γνώσης, η 
εσωτερίκευσή της και η μετουσί-
ωσή της σε τρόπο συμπεριφοράς 
απαιτούν άλλες διεργασίες.

Η Παιδεία όμως, σήμερα απο-
δείχθηκε ασύμβατη και με την 
εξειδίκευση. Όταν η Εκπαίδευ-
ση προσλαμβάνει μονοδιάστατο 
χαρακτήρα, βιοτικό και όχι συμ-
βιωτικό, ατομοκεντρικό και όχι 
ανθρωποκεντρικό, διαρρηγνύει 
τη σχέση της με την Παιδεία, για-
τί τότε ενδιαφέρεται μόνο για τον 
εξοπλισμό των νέων με γνώση 
εξειδικευμένη, χρησιμοθηρική, 
γνώση για βρώση, θα λέγαμε. 
Ασφυκτιά τότε η παιδεία, καθώς 
κείτεται συνθλιμμένη κάτω από 
την κυριαρχία της εξειδίκευσης. 

Αλλά η παιδεία είναι ασύμβατη 
και με τον ανταγωνισμό, που συ-
νιστά το θεμέλιο λίθο του συστή-
ματος. Η έννοια της ισότητας, 
που είναι η βάση της παιδείας 
και του ανθρωπισμού και που με-
τονομάστηκε ισοπέδωση, για να 
επιτευχθεί η απαξίωσή της, υπό 
τη συνθήκη του ανταγωνισμού αί-
ρεται παραχωρώντας τη θέση της 
στην αξιοκρατία, που νοείται σε 

πλαίσιο ανισότητας πάντα και που 
επινοήθηκε μόνο και μόνο, για ν’ 
αποκρύπτει την ισχυρή εσωτερική 
διάθεση απόρριψης της ισότητας. 
Κάτω από την πίεση αυτών των 
παραγόντων η Παιδεία αναιρέθη-
κε στις μέρες μας και οι κοινωνίες 
μας, οι προηγμένες, εννοώ, εκ-
μηδένισαν σχεδόν το ρόλο της. 

Ας θυμηθούμε το βιβλίο των δύο 
αμερικανών Πανεπιστημιακών 
«Ποιος σκότωσε τον Όμηρο», που 
κυκλοφόρησε πριν μια δεκαετία 
περίπου και που ταύτιζε το θάνατο 
της Παιδείας, του Ομήρου, με τη 
συρρίκνωση των κλασικών σπου-
δών στα Πανεπιστήμια της Αμε-
ρικής. Και τι σημαίνει ανυπαρξία 
της; Τέλμα, ζωή χωρίς αρχές και 
αξίες και διαφθορά, παθολογία 
που τη διείδαν το Δεκέμβρη του 
2008 οι 15άρηδές μας και κάψανε 
την Αθήνα. «Όταν οι μεγάλοι απο-
λαμβάνουν τους καρπούς της αυ-
τοδιαφθοράς τους», έγραψα τότε, 
«οι μικροί τα ρημάζουν»

Α. Τζιόλας 
Συνταξιούχος εκπαιδευτικλος 
και τραγουδοποιός

Πέμπτη 29/8, συγκέντρωση – πο-
ρεία από Άγαλμα Βενιζέλου στην 
ΕΡΤ. Συνάντηση των Επιτροπών 
Αγώνα. 

Δευτέρα 2/9, καταλήψεις των 
ΕΠΑΛ Ευόσμου, Σταυρούπολης και 
Καλαμαριάς. Συνάντηση όλων 
των Επιτροπών Αγώνα στην ΕΔΟΘ.

Πέμπτη 5/9, μαζικές συνελεύσεις 
των πέντε ΕΛΜΕ. Αποφασίζουν την 
απεργία διαρκείας.

Η ημερολογιακή καταγραφή των 
κινητοποιήσεων των καθηγητών 
αποδεικνύει ότι ένας πολύμορ-
φος, μαζικός και αποφασιστικός 
αγώνας εξελίχθηκε την περίοδο 
του καλοκαιριού από τους κα-
θηγητές μέσα από τα σωματεία 
μας. Η πολυμορφία του εκφρά-
στηκε τόσο στις διαδικασίες των 
αποφάσεων (ενιαίες συνελεύσεις 
των ΕΛΜΕ, επιτροπές αγώνα κατά 
ΕΛΜΕ, αλλά και κεντρική επιτροπή 
από όλες τις ΕΛΜΕ, ανοιχτός συ-
ντονισμός των σωματείων, κ.α.), 
όσο και στις ίδιες τις μορφές πά-
λης που ανέδειξε (συγκεντρώσεις, 
διαδηλώσεις, καταλήψεις, αλλά 

και σημαντικά γεγονότα, όπως 
κάψιμο διαπιστωτικών πράξεων, 
συμβόλαιο τιμής, εκδηλώσεις, 
συναυλίες, ταινίες, κ.α.). Τη μα-
ζική συμμετοχή των καθηγητών 
στις κινητοποιήσεις τροφοδότησε 
θετικά το μεγάλο κεφάλαιο αγω-
νιστικής ενότητας που διαμορφώ-
θηκε από το ξεκίνημα του. Στην 
αποφασιστικότητα που επέδειξαν 
οι καθηγητές στην εξέλιξη του 
αγώνα επέδρασε η προαποφασι-
σμένη και αναβαθμισμένη μορφή 
πάλης της απεργίας διαρκείας 
που θα ακολουθούσε. 

Τα θετικά χαρακτηριστικά που συ-
νοδεύουν τους μεγάλους αγώνες 
ήταν αποτέλεσμα της αντίδρασης 
των καθηγητών στις καταστρο-
φικές συνέπειες για το δημόσιο 
σχολείο και τη ζωή των καθηγη-
τών που επέφερε το καθεστώς της 
διαθεσιμότητας – απόλυσης, ήταν 
όμως και αποτέλεσμα ενός αγώνα 
που ξέφυγε από την πεπατημένη 
της αποκλιμάκωσης των αγώνων 
που ακολουθεί στα συνδικάτα ο 
υποταγμένος κυβερνητικός συν-

δικαλισμός της ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ. 

Την εξέλιξη του αγώνα καθορι-
στικά επηρέασε η δεδομένη από 
την αρχή αγωνιστική κορύφωσή 
του με την απεργία διαρκείας, η 
οποία είχε αποφασιστεί από το 16ο 
Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Την κορύφω-
ση του αγώνα με αποφασιστικές 
μορφές πάλης, τόσο ως αντίληψη, 
όσο και ως πρακτική, την αναζη-
τήσαμε σε όλα τα επιμέρους αγω-
νιστικά βήματα, γι' αυτό και ήταν 
πετυχημένα. 

Σήμερα οφείλουμε να επαναφέ-
ρουμε τη λογική του ανυποχώρη-
του και αποφασιστικού αγώνα για 
να χαράξουμε μια νέα νικηφόρα 
αγωνιστική πορεία του κλάδου. 
Αξιοποιούμε τις διαδικασίες του 
κλάδου, την πιο αποτελεσματι-
κή ενεργοποίηση των επιτροπών 
αγώνα και του συντονιστικού των 
καθηγητών σε διαθεσιμότητα, 
καθώς και όλα τα αγωνιστικά βή-
ματα μέχρι τη νέα κορύφωση του 
αγώνα. 

Χρήστος Ζαγανίδης

Η συνέχεια από τη σελίδα 4 - Καταγράφουμε τους αγώνες στην προοπτική της νίκης
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Η οργανικότητα που…χάνεται

Η αρχή έγινε όταν το Υπουργείο 
Παιδείας με την εγκύκλιό του Α.Π 
7060/Δ3/23.5.2013 εφαρμόζει την 
αύξηση του ωραρίου και επανα-
καθορίζει τις οργανικές θέσεις σε 
κάθε σχολείο. Όσοι δεν καλύπτουν 
12 ώρες με την πρώτη ανάθεση 
μαθημάτων χάνουν την οργανι-
κή τους θέση και όσοι δεν έχουν 
συμπληρώσει 12 χρόνια υπηρεσί-
ας, παραδίδονται στο έλεος του 
Περιφερειακού Διευθυντή και του 
Υπουργού Παιδείας. Όσοι έχουν 
πάνω από 12 χρόνια υπηρεσίας 
θα «τακτοποιηθούν» σε σχολείο 
της περιοχής τους, στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, εφόσον βρεθεί 

κενή θέση. 

Μη βιάζεστε! Την ίδια στιγμή, οι 
διευθυντές όλων των βαθμίδων 
σε όλη την Ελλάδα εντέλλονται 
να συμπληρώσουν πόσοι μαθη-
τές χωράνε σε κάθε αίθουσα στο 
survey! Μάλιστα το Υπουργείο 
έδινε κατεύθυνση 2 τ.μ. για κάθε 
νήπιο-προνήπιο και 1,5 τ.μ. για 
κάθε μαθητή Δημοτικού – Γυμνα-
σίου και Λυκείου!

Ακολούθησε έγγραφο (44506/
Δ4-2-4-2013) του Υπουργείου Παι-
δείας προς τους Περιφερειακούς 
Δ/ντές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 
Εκπ/σης με θέμα: «Μεταβολές 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης 
σχολικού έτους 2013-14» στο οποίο 
αναφέρεται:

«… μεγάλος αριθμός σχολικών 
μονάδων διατηρεί αυξημένη ορ-
γανικότητα, η οποία είναι δυ-
σανάλογη με το μαθητικό δυνα-
μικό». Μάλιστα, στέλονται και 
ειδικοί πίνακες με τα σχολεία 
και την ζητούμενη οργανικότητα 
βάση του μαθητικού δυναμικού. 

Αν ληφθεί υπόψη ότι σε κάθε ΠΥΣ-
ΔΕ τουλάχιστον το 1/3 των συνα-
δέλφων θα χάσουν την οργανική 
τους θέση και δεν θα υπάρχει σχο-
λείο ούτε για μετάθεση σε κάποια 
δυσπρόσιτη περιοχή, το επόμενο 
βήμα είναι προδιαγεγραμμένο: 
απολύσεις.

Μετά τον «ξαφνικό θάνατο» των 
52 ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ δε 
χωρά εφησυχασμός. Η καμπάνα 
σήμανε! Για όλους. Είναι αποφα-
σισμένοι να μας θυσιάσουν για τα 
κέρδη μιας χούφτας αρπακτικών 
και τοκογλύφων, καταργώντας 
κάθε εργασιακό δικαίωμα και πιο 
σωστά, ακόμα και το δικαίωμα 
της εργασίας. Εδώ απαγορεύουν 
την αστεγία και την επαιτεία για 

το 63% των διδακτικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες καλύφθηκε από τους πα-
λιούς καθηγητές. 

6) Κατά μέσο όρο σε κάθε σχολείο δεν γίνονται 53 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

Όπως δείχνει το γράφημα, από 23 σχολεία που έδωσαν αυτά τα στοιχεία, μόνο σε 3 σχολεία 
γίνονται όλες οι διδακτικές ώρες. Απεναντίας, υπάρχουν και σχολεία με έντονο πρόβλημα 
κάλυψης του ωρολογίου προγράμματος (2 σχολεία με σύνολο κενών ωρών την εβδομάδα 
141-160 και 1 σχολείο με 161-180).

Ειδικότερα για τα μαθήματα ειδικότητας, στα 2 σχολεία μόνο διδάσκονται όλα (ποσοστό 
10%). 

7) Μερικοί από τους συναδέλφους που βγήκαν στην διαθεσιμότητα είχαν θέση στο ίδιο 
το σχολείο τους ακόμα και μετά την κατάργηση των ειδικοτήτων τους.

Στοιχεία από 13 σχολεία μας δείχνουν ότι ένα ποσοστό 22% των συναδέλφων που βγήκαν 
στην διαθεσιμότητα (23 στους 104) είχαν και 2ο πτυχίο που τους έδινε την δυνατότητα να 
παραμείνουν στον χώρο της εκπαίδευσης, ακόμα και μετά την κατάργηση των ειδικοτή-
των τους.

Ειδικά 10 από αυτούς, ένα ποσοστό της τάξης του 9,6% των υπό διαθεσιμότητα καθηγητών, 
είχαν θέση στο ίδιο το σχολείο τους καλύπτοντας λειτουργικά κενά.

8) Στα περισσότερα σχολεία δε διδάσκονται κάποια από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 
μαθήματα. 

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΗΘΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 4

ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)
ΑΝΑΤΟΜΙΑ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 2 ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1 ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1o EΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

1o ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

2o ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

8ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

10ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 ΣΤOIXEIA. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
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Σε 10 από τα 17 σχολεία που έχουμε αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν πανελλαδικά εξεταζόμενα 
μαθήματα που δεν διδάσκονται ακόμη.

9) Ένα μήνα μετά η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί.

Με τα στοιχεία της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης που αποτυπώνει την 
κατάσταση στις 21/11/2013 για τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, προκύπτει ένα σύνολο 466 ωρών που δεν γί-
νονται εβδομαδιαίως, με μέσο όρο κενών, ανά σχολείο, 23,3 ωρών.

Ειδικά στις καταργημένες ειδικότητες ακόμη και μετά την ένταξη στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία κάποιων συναδέλφων που γύρισαν στα σχολεία με ασφαλιστικά μέτρα, παρου-
σιάζονται 130 ώρες σε εβδομαδιαία βάση που δεν διδάσκονται, απόδειξη ότι η επιστροφή 
τους είναι αναγκαία.

Θόδωρος Αμασιάδης 
Ιωάννα Φωτσιτζή 
Χρήστος Ζαγανίδης

Η συνέχεια από τη σελίδα 7 - Έρευνα στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ: Δραματική η κατάσταση

λόγους αισθητικής, εκεί θα κολ-
λήσουν; 

Ταυτόχρονα επιδίδονται σε κυνήγι 
μαγισσών και τρομοκράτησης των 
εκπαιδευτικών με τις καθημερινές 
εφόδους των ελεγκτών δημόσιας 
διοίκησης στα σχολεία. Το σχέδιό 
τους είναι φανερό. Μετά την απα-
ξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών, στο-

χεύουν στην πλήρη διαπόμπευ-
σή τους. Το επόμενο διάστημα η 
προπαγάνδα της κυβέρνησης θα 
ενταθεί. Θα περιλαμβάνει «επί-
ορκους», «κοπανατζήδες» και 
«κηφήνες» εκπαιδευτικούς για να 
αφομοιωθούν από την κοινωνία οι 
επικείμενες απολύσεις.

Γιώργος Κρεασίδης

Γεωπόνοι καθηγητές εκπέμπουν SOS
Η ειδικότητα  «Γεωπονίας Τροφί-
μων και Περιβάλλοντος» στηρίζει 
τον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα, δηλαδή, την οικονομία της 
χώρας μας.

Πρέπει λοιπόν η εκπαίδευση των 
μαθητών μας να είναι άριστη, 
υποδειγματική και προπαντώς 
ασφαλής!

Αλλά..έχουμε πολλούς μαθητές 
και λίγους καθηγητές…

Έτσι, κάνουμε εργαστήρια σε 28 
μαθητές  με έναν καθηγητή, ενώ 
ο νόμος αναφέρει δυο.

Πως μπορούμε, όμως, να χωρί-
σουμε τους μαθητές σε ομάδες 
για να μάθουν;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για 
ότι συμβεί στα παιδιά; Κρατούν 

τσάπες, κλαδευτήρια, εμβολια-
στήρια ή χειρίζονται ηλεκτρονικά 
πεχάμετρα, διαθλασίμετρα, μι-
κροσκόπια.

Σκεφτόμαστε…

- Μήπως να λέμε χωρίς να κάνου-
με;

- Μήπως να δείχνουμε video για 
να είμαστε ΗΣΥΧΟΙ;

- Μήπως να αφήσουμε και αυτή 
την ειδικότητα να σβήσει, αφού 
δεν έχουμε σε ΔΙΑΘΕΣΗ καθηγη-
τές;

- Μήπως να πούμε τα κάλαντα 
των Χριστουγέννων στον Υπουργό 
Παιδείας;

Θεοπίστη  Κυνηγοπούλου 
Γεωπόνος Εκπαιδευτικός  
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«Εκπαίδευση και κινηματογράφος»

Δυο χρόνια πριν η Ε΄ΕΛΜΕ ξεκί-
νησε μια προσπάθεια επαφής με 
τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης για τα θέματα της 
εκπαίδευσης, αλλά και τα κοι-
νωνικά προβλήματα γενικότερα, 
μέσω του κινηματογράφου. Στον 

Εύοσμο προβλήθηκαν οι ταινί-
ες: «το Σκασιαρχείο», «Βάλο», 
«Ο βασιλιάς των μασκών», «Ο 
μεγάλος δικτάτορας», «Ναζί:ο-
λοκαύτωμα της μνήμης». Οι δυο 
πρώτες προβλήθηκαν και στους 
Αμπελόκηπους και πρόσφατα «Τα 
κορίτσια της βροχής», ενώ στη 
Σταυρούπολη το «Βάλο» και τα 
«Μαθήματα ζωής» το καλοκαίρι. 
Επίσης, έγινε προβολή της ταινίας 
«το Σκασιαρχείο» στο Λαγκαδά. 
Στις προβολές συμμετείχαν εκ-
παιδευτικοί, γονείς, μαθητές και 
απλοί πολίτες. Φυσικά, η είσοδος 
είναι πάντα ελεύθερη. Μετά από 
κάθε προβολή ακολουθούσε συζή-
τηση για την εκπαίδευση, τη φτώ-
χεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
το φασισμό, με συμμετοχή πανε-
πιστημιακών δασκάλων (Γ.Γρόλ-
λιος, Β. Αλεξίου, Γ. Τσιάκαλος) κι 
ανθρώπων του κινηματογράφου 
(Στράτος Κερσανίδης, Άκης Κερ-

σανίδης).

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
έχουμε ανάγκη να ενώσουμε τις 
αγωνίες και τους προβληματι-
σμούς μας με όλους αυτούς που 
μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήμα-
τα, σε μια εποχή βαρβαρότητας 
και οπισθοδρόμησης. Οφείλουμε 
να αναζητήσουμε λύσεις, να προ-
βάλουμε αξίες, να προσφέρουμε 
και να δημιουργήσουμε πολιτισμό. 

Χρειάζεται, λοιπόν, μια διευρυ-
μένη ομάδα συναδέλφων που θα 
αναλάβει να οργανώσει τη συνέ-
χιση αυτής της προσπάθειας σε 
κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο 
χωριστά και να προχωρήσει και 
σε νέες μορφές δραστηριοτήτων 
σχετικών με τον κινηματογράφο, 
με πρωταγωνιστικό ρόλο-γιατί 
όχι;- και των μαθητών και των 
γονιών.

Πόπη Σαραϊδάρη 

Κινηματογραφική ομάδα 
1ου ΕΠΑΛ Κορδελιού
\Τα τελευταία 5 χρόνια με τον 
συνάδελφο Χρήστο Κατσάρη λει-
τουργούμε στο 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 
την κινηματογραφική ομάδα. 

Ο τρόπος που δουλεύαμε ήταν ο 
εξής: Αφού μιλούσαμε για τον κι-
νηματογράφο και βλέπαμε ταινί-
ες μικρού μήκους, σχολιάζοντας 
τες, ζητούσαμε από τα παιδιά να 
μας φέρουν μικρές ιστορίες-ιδέ-
ες. Γραμμένες. Εννοείται ότι σε 
αυτήν την διαδικασία μπορούν να 
συμμετέχουν ισότιμα και οι υπεύ-
θυνοι καθηγητές καταθέτοντας 
τις δικές τους προτάσεις. Μερικές 
φορές μάλιστα, αυτό επιβάλλε-
ται ιδίως, όταν διαπιστώσουν ότι 
υπάρχει μια δυσκολία να βρεθεί 
ένας κοινός τόπος, μια ιστορία 
δηλαδή που να μπορεί να κινητο-
ποιήσει την ομάδα. 

Αφού τις συζητούσαμε, προκρινό-

ταν αυτή που είχε το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για την ομάδα και 
είχε την δυνατότητα να γυριστεί.

Μετά προσπαθούσαμε να δρα-
ματοποιήσουμε την ιστορία και 
να της δώσουμε την μορφή σε-
ναρίου. Σε αυτήν την φάση, κά-
ναμε πρόβες με τα παιδιά τους 
ρόλους που υπήρχαν στην ταινία. 
Αυτό βοηθούσε να βρεθούν «οι 
κατάλληλοι άνθρωποι στην κα-
τάλληλη θέση», ενώ ταυτόχρονα 
άλλα παιδιά άρχιζαν σιγά-σιγά 
να αναλαμβάνουν καθήκοντα και 
ρόλους που είναι απαραίτητοι για 
το γύρισμα. 

Οι συναντήσεις μας γίνονταν τα 
απογεύματα τις Τετάρτες, στο 
σχολείο. Την τελευταία χρονιά 
αναλάβαμε το project για τον κι-
νηματογράφο στην Α λυκείου, και 
πολλοί μαθητές από το project 

συμμετείχαν στην ταινία.

Τα γυρίσματα άρχιζαν όταν νοιώ-
θαμε έτοιμοι γι’ αυτό και γινόταν 

κυρίως τα Σαββατοκύριακα, στις 
γιορτές και εκδρομές και μερικές 
μέρες σχολείου που ήταν απαραί-
τητες για την ταινία.

 Η ομάδα μας παρήγαγε 3 ταινίες: 
«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ», «ΔΕ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ» και 
την πρόσφατη «ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ».

Πάνος Σπινθηρόπουλος

Ο ζωντανός πολιτισμός (Αντιφεστιβάλ)

Η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλε-
όραση της Θεσσαλονίκης (ΕΡΤ3) 
έμεινε όρθια γιατί έχει ανθρώ-
πους που δεν θα σκύψουν το κε-
φάλι, δεν θα προδώσουν τον Έλ-
ληνα εργαζόμενο, υπηρετώντας 
το ιερό καθήκον της ενημέρωσης 
και του πολιτισμού. Αυτό είναι το 
πιο ευαίσθητο σημείο των υπέρο-
χων αυτών ανθρώπων που συνε-

χίζουν τον αγώνα της δημοκρατι-
κής νομιμότητας.

Έτσι, ο πολιτισμός δε σταμάτησε 
ποτέ να παράγεται και να προ-
σφέρεται στο κοινό της Θεσσαλο-
νίκης.

Όλο το καλοκαίρι, μαζί με τον 
δυναμικό αγώνα για να φύγει το 
μαύρο από τις οθόνες, τους ρα-
διοφωνικούς δέκτες και τις ψυ-
χές μας, παρακολουθούσαμε στο 
πλακόστρωτο της Αγγελάκη Θερι-
νό σινεμά για ψυχαγωγία και για 
νοσταλγία.

Ο θερινός κινηματογράφος των 
εργαζομένων της ΕΡΤ3 άνοιξε 
την αγκαλιά του στους Θεσσαλο-
νικείς στις αρχές Αυγούστου και 

πολύ γρήγορα έγινε θεσμός, ενώ 
η αίθουσα «Αλέξανδρος» (Εθνικής 
Αμύνης 1) από τις 7 Οκτωβρίου φι-
λοξενεί τις χειμερινές κινηματο-
γραφικές προβολές.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμε-
νοι της EΡΤ και της ΕΡΤ3 που δεν 
έπεσαν στην κυβερνητική παγίδα 
του –ουδέν μονιμότερου του προ-
σωρινού- μορφώματος της Δ.Τ., 
παράγουν για πάνω από 4 μήνες 
κανονικό ποιοτικό ενημερωτικό, 
πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρό-
γραμμα μέσω του διαδικτύου.

(http://www.ertopen.com) ενώ 
η Ελεύθερη Αυτοδιευθυνό-μενη 
Ραδιοφωνία της ΕΡΤ3, ακούγεται 
πλέον και από τους 105.2 στα FM.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις προβολές 
του Αυτοδιαχειριζόμενου Σινεμά 

είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ, προσφορά των 
απροσκύνητων εργαζομένων της 
ΕΡΤ3 στην κοινωνία της Θεσσαλο-
νίκης.

Η 7η Τέχνη ενάντια στο «μαύρο» 

ΕΡΤ3 για την Kοινωνία – ΟΧΙ για το 
Κράτος και την Εξουσία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΤ-3

Εξαιρετικές, κάποιες δυσεύρετες, 
άλλες πολύκροτες και ορισμένες 
πολυαγαπημένες ταινίες, προ-
βάλλει η κινηματογραφική λέσχη 
των τριών ραδιοφώνων της ΕΡΤ-3 
πάντα με δωρεάν είσοδο, με ειση-
γήσεις, διανομή έντυπου υλικού, 
χάπενινγκ και συζητήσεις.

Ήδη ετοιμάστηκε το πρόγραμμα 
της επόμενης εβδομάδας με αφι-
έρωμα «Στις ομίχλες του νουάρ».

Έχουμε λοιπόν:

 Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στις 21:00 
Noτόριους (1946) του Άλφρεντ 
Χίτσκοκ με Κάρι Γκραντ, Ίνγκριντ 
Μπέργκμαν. Κι ακόμα,

Ο άγνωστος (The stranger) του 
Όρσον Γουέλς

Το κορυφαίο, καλτ νουάρ όλων 
των εποχών Detour (Παράκαμψη)

Ο δολοφόνος της νύχτας (He 
walked by night) του Φριτς Λανγκ

Ριφιφί του Ζιλ Ντασέν και έπεται 
συνέχεια με ταινίες που αναζητά-
ει το κοινό με υψηλή ψυχαγωγία, 
αλλά και με κοινωνική σημασία.

Θεολόγης Γιαννουλάκης, 
καθηγητής σε διαθεσιμότητα

54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου  
Θεσσαλονίκης 

δύο ταινίες που ξεχώρισα
Το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθη-
κε από 1 έως 10 Νοεμβρίου 2013 
έχοντας εμφανή προσανατολισμό 
στον ανεξάρτητο κινηματογρά-
φο από όλο τον κόσμο. Πολλές 
αξιόλογες ταινίες, σημαντικοί 
προσκεκλημένοι, αφιερώματα, 
masterclasses, ανοιχτές συζητή-
σεις και παράλληλες εκδηλώσεις, 
συνέθεσαν το κινηματογραφικό 
δεκαήμερο της διοργάνωσης. Δύο 
ταινίες που ξεχώρισα και θεωρώ 
πως θα πρέπει να τις αναζητήσε-
τε και να τις δείτε είναι η Gare du 
Nord της Claire Simon και η Ida 
του Paweł Pawlikowski.

Gare du Nord, Σκηνοθεσία Claire 
Simon, Γαλλία, 2012

Για τη γεννημένη στο Λονδίνο 
Claire Simon, ο κινηματογράφος 
είναι ένα μέσο παρατήρησης της 
πραγματικότητας. Ανακάλυψε την 
πρακτική του ανθρωπολογικού σι-
νεμά ντιρέκτ στα Ateliers VARAN 
και γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ. 
Ως σκηνοθέτης στρέφεται προς 
εκείνους που δεν ακολουθούν την 
επικρατούσα τάση για να τους 
δώσει την ευκαιρία να ακουστούν. 
Έτσι, μέσα από ανθρωποκεντρικές 
ιστορίες ισορροπεί ανάμεσα στο 
ντοκιμαντέρ και στη μυθοπλασία. 
Με το έργο της για τον παρισινό 
σταθμό του μετρό Gare du Nord, 
αποσαφηνίζει αυτή της την τάση. 
Ο μεγάλος σταθμός δε θεωρείται 
πλέον ένα σημείο άφιξης, αλλά 
ένας τόπος όπου η ταυτότητα 
μιας κοινωνίας επαναπροσδιο-
ρίζεται. Ένας τόπος εργασίας και 
συνάντησης αλλά και ένας χώ-
ρος όπου τα γεωγραφικά όρια 
ξεθωριάζουν. Στον Gare du Nord 
συχνάζουν όλοι: Γάλλοι, μετανά-

στες, εμιγκρέδες, ταξιδιώτες και 
φαντάσματα. Ένα σταυροδρόμι 
όπου κάθε ζωή περνά γρήγορα 
και χάνεται. Η ταινία βραβεύτη-
κε με Χρυσό Μπαγιάρ (Α΄ Ανδρι-
κού Ρόλου) – Namur I’nal French 
Language FF 2013, Belgium. 

Ida, Σκηνοθεσία Paweł 
Pawlikowski, Πολωνία, 2013 

Ο διακεκριμένος, γεννημένος 
στη Βαρσοβία, σκηνοθέτης Pawel 
Pawlikowski επιστρέφει στην πα-
τρίδα του για να αποτυπώσει το 
προσωπικό δράμα της Ida, μιας 
νεαρής μαθητευόμενης μοναχής 
το 1960 στην Πολωνία, η οποία, 
στα πρόθυρα των όρκων της ως 
μοναχής, ανακαλύπτει ένα σκο-
τεινό μυστικό της οικογένειάς της 
που χρονολογείται από την τρομε-
ρή εποχή της ναζιστικής κατοχής 
και του ολοκαυτώματος στην Πο-
λωνία. Η ταινία είναι άψογη. Κάθε 
σκηνή αποτυπώνει αριστοτεχνικά 
το χρόνο, ένα δίλημμα, μια κα-
θοριστική ιστορική στιγμή. Η Ida 
είναι φιλική και ανθρώπινη. Το 
βάρος της ιστορίας είναι παντού, 
δοσμένο μέσα από τα μάτια της 
νεαρής γυναίκας που μαθαίνει για 
το μυστικό της παρελθόν. Η τομή 
του προσωπικού βιώματος με τα 
βαρυσήμαντα ιστορικά γεγονότα 
επιτυγχάνεται απόλυτα, συνεπι-
κουρούμενη από την υπέροχη φω-
τογραφία των Łukasz Żal, Ryszard 
Lenczewski που θυμίζει τον γεννη-
μένο στη Βουδαπέστη φωτογράφο 
André Kertész. Η ταινία κέρδισε 
το πρώτο βραβείο στο επίσημο 
διαγωνιστικό τμήμα του 57ου BFI 
London Film Festival. 

Τζίνα Γεωργιάδου,  
εκπαιδευτικός, σινεφίλ


