
ΕΦ. ΑΥΓΗ  Αργότερα σημαίνει ποτέ!  

  

ΣΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ ΣΡΑΝΟΤ* 

Η δεκόζηα εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην κάηη ηνπ θπθιώλα θαη ε ρώξα ζε ηξνρηά 

δηάιπζεο. Μέζα ζε κηα ηεηξαεηία «ην δόγκα ηνπ ζνθ», ν νδνζηξωηήξαο ηωλ 

Μλεκνλίωλ, νδήγεζε ζηελ θαηεδάθηζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ. Ίζωο ζε θακηά άιιε 

πεξίνδν ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο ε δεκόζηα εθπαίδεπζε δελ ακθηζβεηήζεθε, δελ 

ππνλνκεύηεθε ηόζν απξνζρεκάηηζηα θαη ωκά ωο αλζξώπηλν δηθαίωκα θαη δεκόζην 

αγαζό. 

Η ζπγθπβέξλεζε Ν.Δ.–ΠΑΣΟΚ, ιεηηνπξγώληαο ωο πνιηνξθεηηθόο θξηόο ηωλ 

ζπκθεξόληωλ ηνπ θεθαιαίνπ, ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε, απέιπζε 10.000 

ζπλαδέιθνπο καο αλαπιεξωηέο. Εηνίκαζε ηελ απόιπζε 1.992 θαζεγεηώλ ηωλ 

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ από ηνπο 2.121 πνπ έβγαιε ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζηε δηαζεζηκόηεηα 

ηνλ Θνύιην, αθνύ θαηήξγεζε αλαίηηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθόηεηέο ηνπο αθήλνληαο -

αλ ηειηθά επνδωζνύλ νη εμαγγειίεο- ηνπιάρηζηνλ 464 εθπαηδεπηηθνύο εθηόο 

δηαδηθαζηώλ επαλαηνπνζέηεζεο, δείρλνληάο ηνπο νπζηαζηηθά ηνλ δξόκν ηεο 

απόιπζεο.  

Με ηελ αύμεζε ηωλ 2 ωξώλ, ρηιηάδεο ζπλάδειθνη έγηλαλ ζε κηα λύρηα 

«ππεξάξηζκνη», έραζαλ ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, κε αδηαθαλείο θαη παξάλνκεο 

δηαδηθαζίεο κεηαηάρηεθαλ, κεηαηέζεθαλ ππνρξεωηηθά ή «ηνπνζεηήζεθαλ» 

πξνζωξηλά, ηξέρνληαο κέρξη θαη ζε 6 ζρνιεία ή ζε άζρεηεο κε ηελ εηδηθόηεηά ηνπο 

ππεξεζίεο. Γηα λα βξνπλ θαη άιινπο δηαζέζηκνπο, θαηαξγνύλ ηηο ΕΠΑΣ, ζπλερίδνπλ 

λα θιείλνπλ θαη λα ζπγρωλεύνπλ ηκήκαηα θαη ζρνιεία. 

Καηαξγνύλ θαηά ην δνθνύλ καζήκαηα θαη εηδηθόηεηεο, αιιάδνπλ αλαζέζεηο, 

απμνκεηώλνπλ ηηο ώξεο ηωλ καζεκάηωλ. Μεζνδεύνπλ κε ζεκηλάξηα ην «έθηξωκα» ηεο 

αμηνιόγεζεο-ρεηξαγώγεζεο, ηεο βαζκνινγηθήο θαη κηζζνινγηθήο καο θαζήιωζεο. 

Με απηαξρηθνύο κεραληζκνύο πεηζάξρεζεο (Παξνπζηνιόγην, my school, δηώμεηο, 

πνηληθνπνίεζε αγώλωλ, θ.ά.) επηβάιινπλ ηε κεηαηξνπή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ από 

ειεύζεξα ζθεπηόκελνπο παηδαγωγνύο ζε άβνπινπο ηκάληεο κεηαβίβαζεο ηωλ 

θπβεξλεηηθώλ δηαηαγκάηωλ. Με ην «λέν» εμεηαζηνθεληξηθό Γεληθό θαη Τερληθό 

Λύθεην θαη ην ζρνιείν ηεο αγνξάο εληζρύνπλ ηνπο ηαμηθνύο θξαγκνύο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ραξίδνπλ ωο θηελνύο θαη αλαζθάιηζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο 

αλήιηθνπο καζεηέο, βνξά ζηνπο ηδηώηεο, κε ηε καζεηεία. Ξαλά, όπωο θαη ζηε 



δεθαεηία ηνπ '60, έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη έλαο ζηνπο δύν 

ηνπ Επαγγεικαηηθνύ ζα νδεγνύληαη εθηόο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μόνο «εκπαιδευτικό πρόβλημα». Αντίπαλοί μας είναι 

το ΔΝΣ, η Ε.Ε., τα ξένα και ντόπια αρπακτικά. Είναι η κυβέρνησή τους με όλες τις 

«αποχρώσεις» της, οι κάθε λογής παράγοντές τους, που με διατάγματα, εκβιασμούς, 

τρομοκρατία, επιβάλλουν φτώχεια, ανεργία, δυστυχία στον λαό και στη νεολαία. Ο 

αγώνας μας για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, του δικαιώματός μας για 

αξιοπρεπή εργασία, για να έχει προοπτική, πρέπει να συγκρουστεί και να ανατρέψει 

τον πυρήνα των μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη ζωή μας στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις. Δεν 

υπάρχουν σωτήρες που θα μας «ανακουφίσουν» και μάλιστα με την έγκριση του 

συστήματος. Ήρθε η ώρα να βάλουμε οριστικά στο περιθώριο τον κυβερνητικό 

συνδικαλισμό. Δεν είμαστε πελάτες, αλλά πολίτες. τηρίζουμε το πρωτοβάθμιο 

σωματείο μας, τις μαζικές Γενικές υνελεύσεις, τη συλλογική δράση, δημιουργούμε σε 

κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, επιτροπές αγώνα υπεράσπισης του 12χρονου δημόσιου 

και δωρεάν σχολείου για όλα τα παιδιά, υπεράσπισης της παιδείας, της υγείας, της 

κατοικίας, της εργασίας. Ενισχύουμε το μαχητικό-αγωνιστικό πνεύμα που εκδηλώθηκε 

“από τα κάτω”, ενάντια στον κυβερνητικό συνδικαλισμό και τη γραφειοκρατία. 

Ζνύκε κία από απηέο ηηο ζπάληεο ζπγθπξίεο όπνπ ηα πάληα κπνξνύλ θαη πάιη λα 

αλαηξαπνύλ. Σηνλ ηόπν καο εκθαλίδεηαη ε δπλαηόηεηα κηαο πξαγκαηηθήο ξήμεο. Απηό 

δελ κπνξεί όκωο λα ζπκβεί απηόκαηα. Καη πξέπεη λα ζπκβεί ηώξα! Τν «αξγόηεξα!» 

ζε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή κηαο θπβέξλεζεο ηεο Αξηζηεξάο ζεκαίλεη «πνηέ!». 

  

Αύριο Πέμπτη 19 Δεκέμβρη μέρα των εκλογών για τα Δ.. των ΕΛΜΕ-Θ, δίνουμε 

μήνυμα ανατροπής. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας! Η λύση βρίσκεται στα χέρια 

της Αριστεράς! 

_____________ 

*Ο Τρ. Τρανός είναι εκπαιδεστικός, πρόεδρος Γ' ΕΛΜΕ-Θ.  

 


