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Αγϊνασ για τθν ανατροπι  
 
Χαιρετίηουμε τισ χιλιάδεσ των ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν και των άλλων εργαηομζνων, που πιραν μζροσ ςτα 
μεγαλειϊδθ ςυλλαλθτιρια των τελευταίων θμερϊν. Το πλικοσ και το πάκοσ αυτϊν των κινθτοποιιςεων, θ 
λαοκάλαςςα που κατζκλυςε  τθν Πλατεία Συντάγματοσ τθν Κυριακι 12-2, υπιρξε ο αποφαςιςτικόσ παράγοντασ 
που ανζτρεψε το κλίμα τθσ αχαλίνωτθσ κυβερνθτικισ κινδυνολογίασ και τθσ ακραίασ κρατικισ καταςτολισ, και 
δθμιοφργθςε εντελϊσ διαφορετικοφσ όρουσ για τθν πορεία των εξελίξεων. 
 

…και λάβανε τθν απόφαςθ, επειδι τα κακά μαντάτα πλικαιναν 
ςτθν πρωτεφουςα, να βγουν ζξω ςε πλατείεσ… 

  
Ο παλλαϊκόσ ξεςθκωμόσ ενάντια ςτισ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Τρόικασ ζςτειλε μινυμα αντίςταςθσ και 
ελπίδασ και ςτουσ άλλουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου, που βιϊνουν κακθμερινά τισ τραγικζσ ςυνζπειεσ 
μιασ απάνκρωπθσ κερδοςκοπικισ πολιτικισ που ακολουκεί πιςτά διεκνϊσ  ο νεοφιλελεφκεροσ καπιταλιςμόσ.    
Η κυβζρνθςθ των εκελόδουλων τεχνοκρατϊν και πολιτικϊν επιβεβαίωςε με τον πιο ξεκάκαρο τρόπο  το ρόλο που 
ζχει αναλάβει: να ςυνεχίςει αυτι τθν καταςτροφικι για τθ χϊρα πολιτικι, οδθγϊντασ τουσ εργαηομζνουσ όλο και 
περιςςότερο ςτθν ανεργία και τθν πλιρθ εξακλίωςθ. Γι’ αυτό και αποδυναμϊνεται θκικά και πολιτικά. Το νζο 
Μνθμόνιο ζχει καταδικαςτεί ςτθ ςυνείδθςθ του λαοφ και θ υλοποίθςι του κα ςυναντά κακθμερινά τθν 
οργανωμζνθ και αποφαςιςτικι πάλθ των εργαηομζνων. 
 

Όπου ζβλεπεσ άξαφνα ςτθν όψθ τουσ τόςεσ χαρακιζσ, ποφ ’λεγεσ 
είχανε περάςει μζρεσ πολλζσ μζςα ςε λίγθν ϊρα 

 
Η άκλια κατάςταςθ που αντιμετωπίηουμε κακθμερινά ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ δείχνει ανάγλυφα τα αδιζξοδα 
όπου οδθγείται θ κοινωνία ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ. Πρϊτο κφμα αυτισ τθσ πολιτικισ είναι θ νεολαία, οι μακθτζσ 
και μακιτριζσ μασ. Μζςα από αλλεπάλλθλεσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ αποκρυςταλλϊνεται ζνα ςχολείο 
απογυμνωμζνο από βαςικζσ εκπαιδευτικζσ λειτουργίεσ. Το εκπαιδευτικό κίνθμα καλείται ςιμερα να αντιμετωπίςει, 
με πρόςχθμα τθν κακιζρωςθ ενόσ «Νζου Σχολείου»: 

 μια πολιτικι περικοπϊν χωρίσ τζλοσ, με καταργιςεισ ςχολείων, υπερφορτωμζνα ςχολικά τμιματα, 
ανεπαρκι κονδφλια για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ, 

 τθν ενίςχυςθ των ταξικϊν φραγμϊν και διακρίςεων ςτθ μόρφωςθ των παιδιϊν,  

 ζνα Λφκειο χωρίσ τον αναγκαίο «κορμό» γνϊςθσ, αποψιλωμζνο από βαςικά μακιματα φυςικϊν και 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν, ςτο ρόλο ενόσ ςυνεχοφσ εξεταςτικοφ μαρακωνίου, 

 μια τεχνικι/επαγγελματικι εκπαίδευςθ υποβακμιςμζνθ, χωρίσ επαγγελματικζσ διεξόδουσ, 

 τθν πολιτικι τθσ κατάργθςθσ, ουςιαςτικά, των διοριςμϊν νζων εκπαιδευτικϊν  

 τθν περαιτζρω διεφρυνςθ των ελαςτικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων, 

 τθν οικονομικι εξακλίωςθ των εκπαιδευτικϊν, ιδίωσ των νεότερων, με μιςκοφσ πείνασ, 

 τθ δαμόκλειο ςπάκθ τθσ «αρνθτικισ αξιολόγθςθσ», που κα μεταφράηεται άμεςα ςε μιςκολογικι κακιλωςθ 
και τελικά ςε οριςτικι απόλυςθ, 

 τθν αδιαφορία για τθν αναμόρφωςθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ και τθσ ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ όλων των 
εκπαιδευτικϊν, 

 τθν ζλλειψθ ςχολικϊν βιβλίων ακόμθ και μετά τθ λιξθ του πρϊτου τετραμινου, που ζχει οδθγιςει ςε 
αναηιτθςθ δαπανθρϊν υποκατάςτατων, 

 τθν προςπάκεια εφαρμογισ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ αντί οιουδιποτε 
τιμιματοσ, 

 τθν ενίςχυςθ του αυταρχιςμοφ και των διϊξεων όςων αντιςτρατεφονται αυτι τθν πολιτικι, με ςτόχο τθ 

βίαιθ επιβολι τθσ.  



Στο «νζο ςχολείο», ςτο ςχολείο τοφ «πρϊτα ο μακθτισ», δεν ζχουν πλζον κζςθ εκπαιδευτικζσ δομζσ και υπθρεςίεσ 

που κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν «αντιςτάκμιςθ» των δυςκολιϊν που κάποια παιδιά αντιμετωπίηουν ςτο 

ςχολείο με ιδιαίτερθ οξφτθτα (ενιςχυτικι διδαςκαλία, πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ, μζτρα ςτιριξθσ παιδιϊν 

μεταναςτϊν κ.λπ. Δεν βρίςκουν κζςθ οφτε καν δομζσ και υπθρεςίεσ που μποροφν να κάνουν τθ μάκθςθ πιο 

ελκυςτικι και αποτελεςματικι για όλα τα παιδιά (ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

κ.ο.κ.). Το δθμόςιο ςχολείο γίνεται ζτςι πιο τεχνοκρατικό και απωκθτικό, λιγότερο αποτελεςματικό και τελικά 

περιςςότερο ταξικό. 

Για τθν κάλυψθ των κενϊν που δθμιουργεί αυτι θ απογφμνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ οι γονείσ εξωκοφνται να 

προςτρζξουν ςτθν ιδιωτικι κερδοςκοπία. Επιβαρφνεται ζτςι αφόρθτα ο οικογενειακόσ προχπολογιςμόσ ςε μια 

περίοδο που οι εργαηόμενοι αντιμετωπίηουν δυςβάςταχτα τα βάρθ τθσ γενικότερθσ οικονομικισ πολιτικισ. 

Και χτυποφςανε όπου να ’ναι, ςφαλϊντασ τα βλζφαρα με 
απόγνωςθ. Και θ Άνοιξθ ολοζνα τουσ κυρίευε 

 
Η κυβζρνθςθ αδιαφορεί για το γεγονόσ ότι τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ςιμερα το ςχολείο επιβαρφνουν 
κυρίωσ τα παιδιά που προζρχονται από πιο φτωχά οικονομικά περιβάλλοντα, όπου ςυνικωσ παρατθρείται και μια 
πολιτιςμικι αςυνζχεια ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτθν οικογζνεια. Και δεν παίρνει κανζνα ουςιαςτικό μζτρο για τθν 
πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ των μεγάλων προβλθμάτων τθσ νεολαίασ, όπωσ είναι θ μακθτικι διαρροι, ο 
οργανικόσ και ο λειτουργικόσ αναλφαβθτιςμόσ, θ διάδοςθ τθσ βίασ και των εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, και ο 
εκπαιδευτικόσ και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ.  
Αντίκετα, επιςτρατεφει τουσ καταςταλτικοφσ μθχανιςμοφσ ςε βάροσ όλων εκείνων που ορκϊνουν το ανάςτθμά 
τουσ απζναντι ςτισ ςκοταδιςτικζσ επιδιϊξεισ τουσ. Η αςτυνομικι βία και ο «χθμικόσ πόλεμοσ ςυμπορεφονται με τθν 
απειλι τθσ «αξιολόγθςθσ»-χειραγϊγθςθσ και τθσ απόλυςθσ κακϊσ και τθ διοικθτικι δίωξθ, ςτθν υπθρεςία των πιο 
αντιδραςτικϊν ςτοχεφςεων. Και ςτο φόντο αυτϊν των μεκοδεφςεων μια απίςτευτθ ςε ζκταςθ και αιςχρότθτα 
επιχείρθςθ διαβουκόλθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ από εξωνθμζνα μζςα μαηικισ «ενθμζρωςθσ». 
 

Σάλεψε ςαν το ςπζρμα ςε μιτρα ςκοτεινι 
 
Απζναντι ςε αυτι τθν πρωτοφανι επίκεςθ που δζχεται θ δθμόςια, δωρεάν παρεχόμενθ παιδεία, απζναντι ςε αυτι 
τθν ολιςτικι καταςτροφικι επίκεςθ που δζχεται θ πεμπτουςία των ςυλλογικϊν μασ κατακτιςεων, δεν υπάρχει 
παρά μονάχα μια διζξοδοσ. Είναι ο δρόμοσ του ενωτικοφ, ανυποχϊρθτου αγϊνα.  
Γιατί ο αγϊνασ μασ, αγϊνασ όλου του κόςμου τθσ εργαςίασ, αγϊνασ όλθσ τθσ νεολαίασ, δεν τελείωςε με τθν 
ψιφιςθ του λαοκτόνου νόμου και τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ. Αντίκετα, τϊρα που το πολιτικό ςφςτθμα κλονίηεται 
πρζπει να εντακεί ακόμα περιςςότερο.   
Στθ μιτρα τθσ κοινωνίασ κυοφορείται ςιμερα ζνα διαφορετικό μζλλον από τθ δυςτοπία που μασ επιφυλάςςουν οι 
πολιτικζσ των ιςχυρϊν τθσ αγοράσ. Η εξζγερςθ του λαοφ είναι αυτι που κα βάλει φραγμό ςτα ανδρείκελα τθσ 
κυβζρνθςθσ Παπαδιμου και τουσ πάτρωνζσ τθσ.  

 Η εξζγερςθ τθσ λογικισ των πολλϊν ενάντια ςτον παραλογιςμό του ςυμφζροντοσ των ελαχίςτων.  

 Η εξζγερςθ των ςυναιςκθμάτων τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ ομοψυχίασ απζναντι ςτο διχαςτικό ατομικιςμό.    

Ο ενωτικόσ, ςυλλογικόσ, πολφμορφοσ αγϊνασ μασ, μαηί με όλουσ τουσ εργαηόμενουσ/-εσ του δθμόςιου και του 
ιδιωτικοφ τομζα, μαηί με τουσ/τισ ανζργουσ/-εσ και τθ νεολαία, και γενικότερα με τθ μεγάλθ κοινωνικι πλειοψθφία, 
κα ακυρϊςει ςτον τφπο και ςτθν πράξθ τα μνθμόνια, κα ανοίξει το δρόμο για να μιλιςει επιτζλουσ ο λαόσ. 
Σ’ αυτό τον αγϊνα καλοφμε κάκε ςυνάδελφο ςε ςυςτράτευςθ. 
Να ξεςθκωκοφμε όλοι μαηί και να ανατρζψουμε κάκε αντιλαϊκό ςχεδιαςμό.  
 

Να φφγουν τώρα αυτοί και η πολιτικθ τουσ. 
 

Ή αυτοί θ εμείσ! 
 

Μαζί μποροφμε να τουσ νικθςουμε. 
 

Αιθνα, Φλεβάρησ 2012 


