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υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 

Υςτερα από δφο χρόνια κα ξαναςυναντθκοφμε όλεσ και όλοι μαηί ςτθ ςυνικθ εκλογικι διαδικαςία  για 

τθν ανάδειξθ  του αντιπροςωπευτικοφ μασ ςϊματοσ, του Δ.. 

Δυςτυχϊσ, είναι θ μόνθ ςυνάντθςθ που ζχουμε τθν ευκαιρία να βρεκοφμε όλοι/εσ μαηί. Σισ υπόλοιπεσ 

μζρεσ του χρόνου ο κακζνασ/μια ηει και βιϊνει μία τραγικι ςχολικι πραγματικότθτα. Είναι μάλλον μόνοσ 

του ι μόνθ τθσ μπροςτά ςε προβλιματα για τα οποία ςθκϊνει τα χζρια ψθλά προσ ζκφραςθ απελπιςίασ 

και απογοιτευςθσ, ζτοιμοσ ι ζτοιμθ να παραδοκεί. Βρίςκεται με άλλα λόγια ο κακζνασ και θ κακεμία από 

εμάσ αντιμζτωποσ/θ με τα προβλιματα και τθ «μοναξιά» του. Θ ςχολικι πραγματικότθτα μασ ζχει 

καταβάλει  για τα καλά . Θ κακθμερινότθτά μασ τα τελευταία χρόνια ζχει μετατραπεί ςε μαγκανοπιγαδο. 

ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΟΜΩ ΞΕΚΙΝΟΤΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ. 

Όςο και να μασ φαίνεται περίεργο όλα αυτά ζρχονται ζξω από το ςχολείο. Μια εντεινόμενθ και όλο και 

πιο βακιά καπιταλιςτικι κρίςθ με τα Μνθμόνια τθσ ΕΕ , ΔΝΣ, ΕΚΣ παρόντα,  δείχνουν να ζχουν ρίξει βαριά 

τθ ςκιά τουσ ςτθ ηωι μασ.  Θ τρίτθ μνθμονιακι αξιολόγθςθ φζρνει 113 νζα προαπαιτοφμενα. Θ «δίκαιθ 

ανάπτυξθ» τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ ζχει ζρκει: μείωςθ μιςκϊν και εργαςιακοφ κόςτουσ, διεφρυνςθ 

των πεδίων κερδοφορίασ για το κεφάλαιο, ξεποφλθμα δθμόςιου πλοφτου. Θ «αντιπολίτευςθ», με 

πρωτεργάτθ τθ ΝΔ, υπόςχεται ακόμα «ταχφτερεσ μεταρρυκμίςεισ», δθλαδι ζνταςθ τθσ επίκεςθσ ςε 

βάροσ τθσ εργαηόμενθσ πλειοψθφίασ. 

Όλοι/εσ καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε τθ λθςτρικι υπερφορολόγθςθ, όλοι/εσ ζχουμε ανζργουσ  ςτθν 

οικογζνειά μασ ι ςτο κοντινό περιβάλλον μασ, όλοι/εσ είμαςτε αντιμζτωποι με το δικό μασ ιδιωτικό χρζοσ, 

με το όνειρο που ζγινε εφιάλτθσ  για μια δικι μασ ςτζγθ. Αυτά τα λίγα και άλλα πολλά ςυνκζτουν ζνα 

εφιαλτικό τοπίο, που όςο και να κζλουμε, είναι αδφνατο να το αφιςουμε ζξω από τθν πόρτα του 

ςχολείου. 

 

ΣΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΜΕΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ. 

Οι εργαλειοκικεσ του ΟΟΑ και οι επικυμίεσ των ΕΕ, ΕΒ διαλφουν ςταδιακά τθ δθμόςια εκπαίδευςθ 

ςε όλεσ τθσ τισ βακμίδεσ, ςτο πλαίςιο τθσ αναδιάρκρωςθσ! Διαιϊνιςθ λοιπόν τθσ αδιοριςτίασ, επζλαςθ 

των ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ, αξιολόγθςθ και εντατικοποίθςθ του ρυκμοφ εργαςίασ, ςυνκζτουν το 

αναγκαίο μίγμα για τθ μετάβαςθ ςτο ςχολείο τθσ αγοράσ. Διαφθμίηεται ιδθ θ «πλιρθσ αυτονομία του 

ςχολείου» που ςθμαίνει απολφςεισ και ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου αντί για μόνιμθ ςτακερι 



δουλειά, χορθγίεσ αντί για χρθματοδότθςθ, λειτουργία με όποιο προςωπικό υπάρχει, προγράμματα 

χυλόσ, ανάλογα με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ γονζων και διμων.  

Η πραγματικότθτα  λοιπόν που βιϊνουμε  μζςα ςτο ςχολείο είναι θ απλι ςυνζχεια. Αυτι είναι κφμα 

των πολιτικϊν του Μνθμονίου και των ςυνταγϊν του ΟΟΑ. Δθμοςιονομικοί κόφτεσ, δθλαδι 

κακόλου διοριςμοί εδϊ και  κοντά μια δεκαετία, ανεπαρκισ  ι πολφ μικρι κάλυψθ των αναγκϊν από 

προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ςυναδζλφων. Σο Ολοιμερο με τμιματα που ξεχειλίηουν από παιδιά. Θ 

αποδυνάμωςθ του ολοιμερου νθπιαγωγείου και θ μετατροπι του ςε μια προαιρετικι δομι 

παιδοφφλαξθσ και ταυτόχρονα  οι επικείμενεσ ςυγχωνεφςεισ ΑΣΕΙ και ΑΕΙ που κζτουν τουσ όρουσ για τθ 

διεκδίκθςθ τθσ πρωτοβάκμιασ από τουσ διμουσ, τθν ενιαιοποίθςθ των θλικιϊν 0 ζωσ 8 ετϊν. Η 

παράλλθλθ ςτιριξθ ςυρρικνϊνεται. Τπάρχουν 5.600 εγγεγραμμζνεσ διαγνϊςεισ οι οποίεσ για να 

καλυφκοφν με βάςθ το αίτθμα «ζνασ εκπαιδευτικόσ ανά μακθτι», απαιτοφνται 3.600 επιπλζον 

προςλιψεισ. Αντ’ αυτοφ, προςλαμβάνονται 923 εκπαιδευτικοί. Οι μεταταγμζνοι εκπαιδευτικοί από τθ 

Β/μια, το πρϊτο παράδειγμα κινθτικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ, παραμζνουν ςε κακεςτϊσ ομθρίασ εδϊ 

και 4 χρόνια χωρίσ να τουσ αποδίδονται οργανικζσ κζςεισ, διατθρϊντασ ζτςι το αίςκθμα εργαςιακισ 

αναςφάλειασ και εκπαιδευτικϊν πολλϊν ταχυτιτων. Θ ιςοπζδωςθ εργαςιακϊν δικαιωμάτων και θ 

ειςαγωγι των κουπονιϊν ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ είναι πλζον γεγονόσ. Θ εκπαίδευςθ των 

προςφυγόπουλων και πάλι  ςτα απογευματινά  τμιματα  με τα παιδιά αποκομμζνα από τθ ςχολικι 

κακθμερινότθτα.  

Σο δθμόςιο ςχολείο είναι υποχρθματοδοτοφμενο,  υποςτελεχωμζνο, ςτθν κλίνθ  του μνθμονιακοφ 

Προκροφςτθ.  Αντικζτωσ, μετά τθν Τ.Α. Φίλθ, με το νζο ΠΔ 79 παγιϊκθκε θ ςυρρίκνωςθ του πρωινοφ 

προγράμματοσ Οφτε ςυηιτθςθ φυςικά για ςτελζχωςι του. Οι διοριςμοί ζχουν παραπεμφκεί ςτισ 

καλζνδεσ όποτε θ «δθμοςιονομικι κατάςταςθ  το επιτρζψει», δθλαδι  όταν οι δανειςτζσ δϊςουν τθν 

ζγκριςι τουσ. Θ υποκριςία του Τπουργείου απφκμενθ. «Εμείς θζλουμε, αλλά δεν μας αφήνουν οι άλλοι». 

Σο ςχολείο ςτελεχϊνεται όλο και περιςςότερο από εκπαιδευτικοφσ με ελαςτικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

και ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Η «φυλι» των αναπλθρωτϊν κι εκείνθ των ωρομιςκίων δεν είναι 

πια παρά μόνο μία κανονικότθτα. Σο πρόβλθμα γίνεται οξφτερο αν ςκεφτεί κανείσ  ότι οι κζςεισ που οι 

ςυνάδελφοί μασ καλφπτουν είναι  κζςεισ που αφ’  ενόσ κα ζπρεπε να καλφπτονται από μόνιμουσ 

μαηικοφσ διοριςμοφσ αφ’ ετζρου χρόνο με τον χρόνο λιγοςτεφουν (φζτοσ για πρϊτθ φορά μόλισ και μετά 

βίασ ξεπερνοφν τισ 22.000 , λιγότεροι ακόμθ και από τισ εξαγγελίεσ τθσ κυβζρνθςθσ). Θ «φυλι» αυτι 

καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ  ενϊ «τιμωρείται» με περιπλάνθςθ ςε δφο –τρία και τζςςερα 

ςχολεία. Οι «νομάδεσ τθσ εκπαίδευςθσ» είναι ο κανόνασ. Και πολλζσ φορζσ αναγκάηονται να ηιςουν και 

ςαν νομάδεσ ςε ςκθνζσ ςτισ παραλίεσ των νθςιϊν!Σο ςχολείο καλφπτει το πρόγραμμα του όπωσ να ‘ναι 

και με όποιον να ‘ναι. χολείο χυλόσ, φτθνό κι  ευζλικτο που μόνο μόρφωςθ δεν παρζχει.  

ΠΟΙΟΙ ΚΡΤΒΟΝΣΑΙ ΠΙΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΤΣΑ; 

Δεν είναι ερϊτθςθ κουίη. Είναι φανερό πια  ότι θ κυβζρνθςθ που υποτίκεται ότι κουβαλοφςε τθν ελπίδα 

που κα ερχόταν είναι ο βαςικόσ ςυμμζτοχοσ ςτθν κατάςταςθ που βιϊνουμε. Είναι ο ςυμμζτοχοσ του 

ΟΟΑ και τθσ ΕΕ. Και οι δφο αυτοί υπερεκνικοί οργανιςμοί ςχεδιάηουν τθ νζα πραγματικότθτα. Σι  λζει 

αυτι; Σα ςχολεία οφείλουν να αξιολογοφνται, να κρίνονται και να εξαςφαλίηουν τθν φπαρξι τουσ 

αντλϊντασ χρθματοδότθςθ από τθν ιδιωτικι αγορά ι  δίνοντασ μάχθ με τα άλλα δθμόςια ςχολεία για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ πενιχρισ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ. Αυτό κα είναι ζνα ςχολείο αςφυκτικά ελεγχόμενο 

και  επιτθροφμενο τθν ίδια ςτιγμι που θ χρεοκοπία του δεν κα μπορεί να κρυφτεί. Θα είναι το ςχολείο 

όπου το μορφωτικό δικαίωμα  κα χάνεται μζςα ςτθ δικτατορία των δεικτϊν των αποτιμιςεων και των 

αξιολογιςεων. Όλα πια κα μπαίνουν ςε κουτάκια. Πρόςφατα τα κλιμάκια του ΟΟΑ πζραςαν το κατϊφλι 

ςχολικϊν μονάδων ςυνοδευόμενοι από ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ. κοπόσ τουσ να ελζγξουν τθν προκυμία 

των ςχολείων  να ευκυγραμμιςτοφν με αυτζσ τισ νόρμεσ, να καλλιεργθκεί θ κουλτοφρα τθσ αξιολόγθςθσ. 

 



ΕΜΕΙ ΓΙΑΣΙ ΑΡΑΓΕ ΒΙΩΝΟΤΜΕ ΣΕΣΟΙΑ ΜΟΝΑΞΙΑ; 

Άνκρωποι που προιλκαν από τθν Αριςτερά ι που διλωναν «αριςτεροί» ςιμερα υπογράφουν 

ιδιωτικοποιιςεισ, ςτζλνουν τα ΜΑΣ ενάντια ςε ςυνταξιοφχουσ, εργαηόμενουσ, φοιτθτζσ. Παραδίδουν τθ 

χϊρα ςτουσ Αμερικανοφσ, χωρίσ τςίπα και αιδϊ. Ετοιμάηονται να βγάλουν ςτο ςφυρί ςπίτια και 

περιουςίεσ. υνεχίηουν το «ζργο» των προθγοφμενων κυβερνιςεων ςε όλα τα ουςιϊδθ κζματα που 

αφοροφν τθ ηωι μασ. Και εμείσ, ςτεκόμαςτε αμιχανοι μπροςτά τουσ και πολλζσ φορζσ αιςκανόμαςτε 

απόλυτα μόνοι μασ. Σο κίνθμα, με τθν αίςκθςθ τθσ ιττασ, προςπακεί να επανακτιςει τα οράματά του 

και τισ δυνάμεισ του. Σο «δεν υπάρχει εναλλακτικι» φαίνεται ανίκθτο και ότι θ κυριαρχία των όρων και 

νόμων τθσ αγοράσ είναι ο μοναδικόσ δρόμοσ, ζχει εμπεδωκεί ςε ζνα πολφ μεγάλο τμιμα του κόςμου. 

Μζςα ςε όλθ αυτι τθ μιηζρια υπάρχουν κινιςεισ και αντιςτάςεισ είτε ςτα κζματα δικαιωμάτων και 

αλλθλεγγφθσ είτε ςε διάφορουσ ςυνδικαλιςτικοφσ χϊρουσ. Ωςτόςο, ακόμθ δεν ζχει διαμορφωκεί μια 

άλλθ προοπτικι που να ςυνδζει τουσ μικροφσ και μεγάλουσ αγϊνεσ με το αίτθμα ενόσ άλλου δρόμου για 

τθν κοινωνία, ενόσ άλλου δρόμου για τθ ηωι μασ.  

 
ΚΑΙ ΕΜΕΙ ΣΙ ΚΑΝΟΤΜΕ; 

Όςο και να προςπακοφμε να το αρνθκοφμε όλεσ κι όλοι το ξζρουμε βακιά μζςα μασ. Μόνο θ δφναμθ των 

πολλϊν μπορεί να φζρει τθν όποια μικρι ι μεγάλθ αλλαγι. Μόνο μζςα από τθ ςυλλογικι δράςθ 

μποροφμε να βροφμε τον βθματιςμό μασ για τθ λφςθ των προβλθμάτων μασ. 

Όπωσ αυτοί που ξζρουν να προςτατεφουν πολφ καλά τα ςυμφζροντά τουσ, που καταφζρνουν να ενϊνουν 

τισ δυνάμεισ τουσ για να αμυνκοφν ι να επιτεκοφν, που αποτελοφν μια «αλθκινι οικογζνεια», 

«αλλθλζγγυα και απίςτευτα δραςτιρια». Όπωσ αυτοί που ζχουν ακόμα όνειρα και δεν κάνουν οφτε βιμα 

πίςω, προκειμζνου να τα πραγματοποιιςουν. Οφτε βιμα. Ζτςι κι εμείσ, με περιςςότερο ςκζνοσ και 

πείςμα, γιατί εμείσ ανικουμε πραγματικά ςε μια οικογζνεια.  

Ασ παλζψουμε όλεσ κι όλοι μαηί για ζναν φλλογο αγωνιςτικό, όπου κα ςυναποφαςίηουμε τισ κζςεισ 

και τισ δράςεισ μασ για όλα τα προβλιματα και κα ςυμμετζχουμε ενεργά για να απαντάμε ςτισ 

επικζςεισ που δεχόμαςτε και να υπεραςπιηόμαςτε τα ςπίτια μασ, τθν παιδεία, τθν υγεία, το 

περιβάλλον, τθ δθμόςια περιουςία, τισ υποδομζσ μασ, τθ ςυνείδθςι μασ.   

Ασ παλζψουμε όλεσ κι όλοι μαηί για ζναν φλλογο μαχθτικό ςτο ςχολείο μασ, για τα παιδιά μασ, τισ 

μακιτριεσ και τουσ μακθτζσ μασ και για τα εργαςιακά μασ δικαιϊματα. Για να υπάρχει ςτακερι και 

μόνιμθ εργαςία για όλεσ και όλουσ.  

Ασ παλζψουμε όλεσ κι όλοι μαηί για ζναν φλλογο, για  όλθ  τθν  κοινωνία 

Ν΄αγαπάς την ευθφνη   να λες, εγώ μονάχος μου  θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. 
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