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ΤΟ “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΝΤ

Το φετινό χτύπημα του κουδουνιού δεν είχε καμία σχέση με άλλες χρονιές. Για πολλά σχολεία δεν 
χτύπησε γιατί απλά έκλεισαν (ή συγχωνεύθηκαν). Σε 2.000 ανέρχεται ο αριθμός των σχολείων που 
έκλεισαν ή συνχωνεύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Τα τμήματα των 25 μαθητών, σε πολλές 
περιπτώσεις είναι παρελθόν. Στη θέση τους τμήματα των 28, ακόμα και 30 μαθητών. Έτσι 
αντιλαμβάνεται η κ. Διαμαντοπούλου το «νέο σχολείο». Πολλοί μαθητές μπήκαν σε τάξεις χωρίς 
δασκάλους και καθηγητές, αφού σε 2 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν 17.000 εκπαιδευτικοί, ενώ οι 
προσλήψεις ήταν σχεδόν μηδαμινές. Αυτό που ξεπέρασε όμως κάθε φαντασία, είναι ότι η νέα 
σχολική χρονιά ξεκίνησε για πρώτη φορά μετά την κατοχή, χωρίς βιβλία. Στη θέση τους 
φωτοτυπίες και cd, που σημαίνει βέβαια και πολύ μεγαλύτερο κόστος.
Από την άλλη με το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο οι εκπαιδευτικοί, όπως άλλωστε όλοι οι 
εργαζόμενοι του δημοσίου, αντιμετωπίζονται ούτε λίγο ούτε πολύ σαν τρομοκρατική οργάνωση που 
πρέπει να διαλυθεί. Ο δάσκαλος μετατρέπεται πλέον σ’ ένα φθηνό (575 € ο νεοδιόριστος), 
ευέλικτο (θα μπορεί να χρησιμοποιείται παντού σαν κρατικός πλέον υπάλληλος) πειθαρχημένο
(ακόμα και η συμπεριφορά απέναντι στην υπηρεσία θα αξιολογείται) εργατικό προσωπικό.
Την ίδια στιγμή, παγιώνονται και ενισχύονται τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα η μάθηση στο 
σχολείο: παπαγαλία, ιεραρχία, γνώση που δεν είναι παρά μισές αλήθειες και πληροφορίες ικανές, 
όχι να ολοκληρώσουν τον άνθρωπο, αλλά να τον εντάξουν σαν κατακερματισμένο 
κομμάτι στην παραγωγική διαδικασία. Δεν χρειάζονται την πραγματική γνώση, γιατί φοβούνται 
μια νεολαία με ελεύθερο φρόνημα, που θα κρίνει, θα αμφισβητεί, θα διεκδικεί, θα ανατρέπει.
Η κυβέρνηση με τους συνεταίρους της  , αφού πρώτα ψήφισε το νόμο έκτρωμα για τα ΑΕΙ 
θέλοντας να ξεμπερδεύει με το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο αλλά και με τη συλλογική 
αντίσταση, κάνει για μια ακόμη φορά  πράξη  την πολιτική των περικοπών, της λιτότητας, της 
απαξίωσης και της υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Εφαρμόζοντας πλήρως τις επιταγές 
του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, του κεφαλαίου, της Ε.Ε., του ΔΝΤ, του ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, δείχνει για άλλη μια φορά πως προτεραιότητά της δεν είναι η μόρφωση των παιδιών και η 
ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, αλλά η απαλλαγή του κράτους από το κόστος της 
εκπαίδευσης, η ιδιωτικοποίηση και η επιχειρηματική λειτουργίας της, η μετακύλιση του κόστους 
στους γονείς. 
Γίνεται φανερό ότι η κυβέρνηση και το μαύρο μπλόκ εξουσίας έχει βάλει στο στόχαστρο τη δημόσια 
δωρεάν παιδεία, επιδιώκει από κοινωνικό αγαθό να το κάνει εμπόρευμα, από συλλογικό 
δικαίωμα να το κάνει ατομική υπόθεση. Στην εποχή του ΔΝΤ, το σχολείο προσαρμόζεται απόλυτα 
στο μέλλον που μας επιφυλάσσουν: Ζωή χωρίς νόημα, φόβος μπροστά στον εκβιασμό της 
ανεργίας, θάνατος στα κάτεργα της εργασίας. 
Μην τους αφήσουμε να τα ισοπεδώσουν όλα. Χρειάζεται ένα πλατύ μέτωπο αγώνα 
σύγκρουσης και ανατροπής. Την μόνη ελπίδα και διέξοδο την κρατάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα 
χέρια τους.

Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι αγώνες ενάντια στη βάρβαρη πολιτική των 
μνημονίων, των περικοπών, των χαρατσιών, 
της ανεργίας και της εξαθλίωσης κορυφώθηκαν 
στη μεγαλειώδη απεργία στις 19-20 Οκτώβρη 
και με το μεγάλο σύγχρονο ΟΧΙ του λαού κατά 
τους εορτασμούς της 28ης του Οκτώβρη. Η 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε κάτω από το 
βάρος αυτής της λαϊκής οργής. Τώρα, 
πανικόβλητοι προσδοκούν να φυλακίσουν την 
αγανάχτηση και την αξιοπρέπεια στην δήθεν 
συναίνεση μιας «κυβέρνησης εθνικής 
συνεννόησης» των κομμάτων του μνημονίου 
και της αντιλαϊκής πολιτικής. Προσπαθούν να 
βάλουν την οργή και τα εξεγερσιακά 
φαινόμενα σε αναμονή κάτω από την 
ψεύτικη ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει 
με τους Παπαδήμους.
Τη νέα κυβέρνηση διόρισε απευθείας η 
σύγχρονη χούντα ΕΕ - ΔΝΤ - κεφαλαίου σε 
συνεργασία με τους υποταγμένους στις 
προσταγές της από το ΠΑΣΟΚ τη ΝΔ και το 
ακροδεξιό ΛΑΟΣ. Πρόκειται για κυβέρνηση 
πραξικοπηματική, σε πλήρη αντίθεση με το 
λαϊκό αίσθημα, κυβέρνηση δικτατορίας των 
πιστωτών και των αγορών. Ούτε τα 
προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν 
πλέον, δημιουργώντας ένα συνασπισμό 
εξουσίας που δεν ψήφισε ο λαός, έστω και 
παραπλανημένος από προεκλογικά ψέματα του 
τύπου "λεφτά υπάρχουν".
Η νέα κυβέρνηση συνεργασίας θα 
συνεχίσει με νέα ορμή τα μέτρα για μια 
διέξοδο από τη κρίση εις βάρος της 
μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, από την 
οποία απαιτούν νέες θυσίες και για την 
οποία ετοιμάζουν το πιο μαύρο μέλλον. Η 
συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ - ακροδεξιάς 
έρχεται, όχι σαν κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, 
αλλά σαν σανίδα σωτηρίας της νέας ακόμα πιο 
άγρια αντιλαϊκής Δανειακής Σύμβασης.
Επικεφαλής χρήσαν τον εκλεκτό του 
πολυεθνικού κεφαλαίου τραπεζίτη Λουκά 
Παπαδήμο. Το πέρασμά του από θεσμικά 
όργανα των αγορών όπως η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα αλλά και από άλλα πιο 
"σκοτεινά" όπως η Τριμερής Επιτροπή 
(δημιούργημα πολυεθνικών με στόχο να 
επηρεάζει την πολιτική πραγματικότητα) λέει 
πολλά. Το γεγονός ότι δε θα σκεφτεί το 
πολιτικό κόστος, αφού δεν είναι πολιτικός και 
δε θα ζητήσει ποτέ την ψήφο μας, είναι 
ανησυχητικό αλλά δε μας τρομοκρατεί. 
Τον πλαισιώνουν όλοι αυτοί που έχουμε ήδη 
φάει στη μάπα τόσα χρόνια, από τον Πάγκαλο 
και τον Βενιζέλο μέχρι τον Αβραμόπουλο αλλά 
και ακροδεξιά στοιχεία, νοσταλγοί δικτατοριών 
τύπου Βορίδη και Άδωνη. Όλο το μαύρο, 
αντιδραστικό και αντιλαϊκό μπλοκ είναι και 
επίσημα ενωμένο κάτω από την ίδια στέγη. 
Και οι τελευταίες αυταπάτες που μπορεί να είχε 
κάποιος έχουν διαλυθεί. Τα δημοκρατικά 
προσωπεία έχουν φύγει εδώ και καιρό. Το 
σύστημα δείχνει  πλέον ξεκάθαρα το 
πραγματικό του πρόσωπο. Είναι αυτό της 
ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, 
του σύγχρονου αναλφαβητισμού και της 
παιδείας για τις ανάγκες της αγοράς.
Ο αγωνιζόμενος λαός όμως θα πει την 
τελευταία λέξη. Όπως 71 χρόνια πριν αυτός 
είπε το πραγματικό «όχι» στο φασισμό και τη 
σκλαβιά. Όπως 38 χρόνια πριν αυτός ήταν που 
έδωσε το καίριο χτύπημα στην 
αμερικανοκίνητη χούντα. Θα μας βρουν 
μπροστά τους. 
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Η συμμετοχή στις συνελεύσεις αποτελεί «πρωτογενές» δικαίωμα κάθε ανθρώπου που ζει σε 
οργανωμένη κοινωνία, βασικό μέσο ν΄ ακουστεί η φωνή του, θεμελιώδης υποχρέωση του πολίτη 
που απ' τη φύση του θέλει να συμμετέχει και ως εκ τούτου να συνδιαμορφώνει το πολιτικό 
γίγνεσθαι.
Στη συνέλευση μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει, να πει ότι θέλει, οι απόψεις του κρίνονται απ΄ τον 
καθένα και οι προτάσεις ψηφίζονται απ΄ όλους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λαϊκή συνέλευση 
είναι ένα σχολείο για το πώς προσπαθούμε όλοι μας ν΄ ακούσουμε τον διπλανό μας, να 
συνδιαμορφώσουμε, να συνεννοηθούμε, να γνωριστούμε. Είναι ταυτόχρονα διαδικασία διαλόγου, 
λήψης κ΄ εφαρμογής των αποφάσεων και τρόπος κοινωνικής συνύπαρξης. Μέσα απ΄ αυτή τη 
ζύμωση οι λέξεις αποκαθίστανται κ΄ παίρνουν το αρχικό, ουσιώδες νόημά τους: ελευθερία, 
διάλογος, σκέψη, σεβασμός, δημοκρατία.
Αυτό που αφουγκραζόμαστε μέρα με τη μέρα να θεριεύει είναι το κύμα αντίδρασης και 
αντίστασης. Οι φωνές δυναμώνουν, ενώνονται με άλλες φωνές σε κάθε γωνιά της 
χώρας, ο παλμός ανεβαίνει.
Το εγχείρημα έχει ξεκινήσει. Και στη δική μας μικρή κοινωνία ήδη ο σπόρος έπεσε.
Την Κυριακή 23/10 πραγματοποιήθηκε στο Λεβίδι Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών με θέμα 
«Ενημέρωση κ΄ συζήτηση, οργάνωση δράσεων κ΄ αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των 
χαρατσιών και όλων των καθημερινών επιθέσεων τρόικας – κυβέρνησης». Μετά από ζωντανή 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων οι παρευρισκόμενοι κατέληξαν στη παρακάτω απόφαση: 
«- Δεν πληρώνουμε άλλα χαράτσια
-Θ΄ αποτρέψουμε με έμπρακτη αλληλεγγύη τις διακοπές ρεύματος και οποιοδήποτε 
πλειστηριασμό ή κατάσχεση
-Συλλογικά οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας μέσω της Ανοιχτής Συνέλευσης μας 
- Τη δημιουργία ανοιχτής επιτροπής για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και το κάλεσμα 
της επόμενης γενικής συνέλευσης » 
Η επιτροπή που προέκυψε απ΄ την ανοιχτή συνέλευση της 23/10 καλεί σε επόμενη 
συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 20/11 και ώρα 6 μ.μ στην αίθουσα του 
φιλοτεχνικού συλλόγου. 
Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων μας στις συζητήσεις και στην αυτο-οργάνωση της 
Συνέλευσης. Είναι ανάγκη να βγούμε από οποιοδήποτε εφησυχασμό μπορεί να διατηρούμε ακόμη. 
Είναι ανάγκη ν΄ αφήσουμε την «απατηλή» θαλπωρή του σπιτιού μας το οποίο κλυδωνίζεται και να 
δώσουμε ένα δυναμικό παρόν. Όλοι μας μαζικά κι οργανωμένα ν΄ ακουστεί η φωνή της άρνησης 
πληρωμής του αντισυνταγματικού κ΄ εξοντωτικού χαρατσιού της ΔΕΗ και η φωνή της 
αλληλεγγύης σε κάθε προσπάθεια εκβιασμού και διακοπής του ρεύματος. 
Ελάτε να οργανώσουμε όλοι μαζί το επόμενο βήμα.


