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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Η ΚΗΦΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΣΚΟΙ;
ΑΛΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ ΠΛΗΓΗ!!

Συνάδελφοι,
Τις τελευταίες μέρες, μέσα στην εορτή του Πάσχα και 15 μέρες πριν ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές
Εξετάσεις μεγάλος ντόρος ξέσπασε για το εάν θα ξεκινήσει απεργία για το «κατάπτυστο 2ώρο» και
για τις ώρες που θα χαθούν με αποτέλεσμα να μειωθούν ή να χαθούν οι οργανικές θέσεις ή εάν η
επαπειλούμενη απεργία, στη συγκεκριμένη στιγμή, είναι μια άκρως αντιπαιδαγωγική κίνηση που
κανένα στόχο δε θα έχει παρά μόνο να πάρει για μια ακόμη φορά ο κλάδος τη χλεύη της κοινωνίας
και να τη φορτώσει εκτός της τεμπελιάς, της αργομισθίας, της άγνοιας των γνωστικών της
αντικειμένων και αυτή της κοινωνικής αναλγησίας.
Από την ημέρα που έγινε η συνάντηση της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας κο Αρβανιτόπουλο ΟΛΟΙ
οι δημοσιογράφοι ιδιωτικής τηλεόρασης καθυβρίζουν τους εκπαιδευτικούς και μας «στέλνουν στα
σπίτια μας» αφού μας έκριναν όλους ως ανίκανους, τεμπέληδες, εργαζόμενους των 200 ημερών το
χρόνο, φοβούμενους την αξιολόγηση, μας συνέκριναν με τους εκπαιδευτικούς των δεκαετιών του
1950, 1960 και του 1970 που οι προκάτοχοι μας εκπαίδευαν στην αίθουσα 30 και 40 μαθητές
αγόγγυστα, ενώ εμείς οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί για το μόνο που αντιδρούμε είναι ο μισθουλάκος
μας κτλ κτλ.
Συνάδελφοι,
Θα σας προξενήσει εντύπωση αλλά ο γράφων ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΕΙ τα όσα λέγουν οι φίλτατοι
δημοσιογράφοι. Και λίγα μας λένε! Ας μη βλέπουμε μόνο το δέντρο, και το δεντράκι της αυλής μας
αλλά όλο το δάσος και ας βάλουμε επιτέλους το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων! Και ας γίνω λίγο
πιο συγκεκριμένος: τη στιγμή αυτή που εκφωνεί ο πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ το παρόν κείμενο
γίνεται γενική συνέλευση εκπαιδευτικών Μαγνησίας με αντικείμενο «ΑΠΕΡΓΙΑ Η ΜΗ ΣΤΙΣ
ου
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ». Ας μετρηθούμε πόσοι είμαστε στο αμφιθέατρο του 3 , πόσοι στο φουαγέ, πόσοι
στην αυλή; Δυστυχώς είμαστε εμείς και εμείς, οι γνωστοί, εμείς που τα λέγαμε πάντοτε… ίσως και
λίγοι παραπάνω. Πόσα είναι όμως ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ; Γιατί δεν βρίσκονται
ΕΔΩ; Μόνο εμείς ενδιαφερόμαστε ή καιγόμαστε; Οι άλλοι αδιαφορούν; Ανεξάρτητα για το λόγο
υπαρκτό ή ανύπαρκτο της μη παρουσίας τους πώς θα βγάλουμε εμείς απόφαση για ένα τέτοιο
θέμα; Και αν πούμε ΝΑΙ στην απεργία θα έχουν κάθε λόγο ο κύριοι δημοσιογράφοι να μας σύρουν
πολλά περισσότερα περί απαρτίας, περί του 50% +1 ψήφου. Αν πούμε ΟΧΙ θα πουν οι συνάδελφοι
που δεν ήρθαν «οι πουλημένοι συνδικαλιστές αλληλοσυγχαίρονται για μια ακόμη φορά» και οι
«βολεμένοι του Βόλου που έχουν 20 χρόνια μέσα, τι πρόβλημα έχουν. Ας όψονται οι τελευταίοι
τοποθετηθέντες»!
Αλλά ας μιλήσουμε για τους συναδέλφους που δεν έρχονται στις συνελεύσεις. Το ερώτημα είναι το
γιατί δεν έρχονται. Οι απαντήσεις είναι πολλές αλλά ο παρονομαστής είναι ένας και κοινός. Και
εξηγούμαι: δεν είδαμε καμιά ουσιώδη αντίδραση, να γίνει ο κακός χαμός βρε αδελφέ, όταν εμείς οι
φιλόλογοι αναγκαστήκαμε να διδάξουμε το συνωστισμό του λιμανιού της Σμύρνης. Δεν έγινε

χαλασμός στα κανάλια και καμιά κινητοποίηση από καμιά ΕΛΜΕ της χώρας όταν μπήκαν οι ΤΠΕ και
όλα αυτά τα ωραία πομπώδη και φερμένα από την Εσπερίαν, τη στιγμή που ο Έλληνας Μαθητής
θεωρείται ότι γεννήθηκε με το λάπτοπ στα πόδια του, το ποντίκι στο χέρι του και το στικάκι το
αγοράζει η μαμά του μαζί με την πιπίλα από τα bebe, αλλά αδιαφορούν οι πάντες (και οι
εκπαιδευτικοί) αν δεν μπορεί να γράψει ορθογραφημένα τη λίστα για τα ψώνια, τη στιγμή που
προφορικός του λόγος είναι γεμάτος από νοηματικά χάσματα και ασάφειες. Άλλωστε, είναι γνωστό
σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ότι τα ορθογραφικά λάθη - πέραν της Νεοελληνικής Γλώσσας στο
Γυμνάσιο, της Έκφρασης - Έκθεσης στο Λύκειο και των Αρχαίων στο Γυμνάσιο και Λύκειο - ΔΕΝ
ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ! Δεν επαναστάτησαν οι συνάδελφοι, όταν σε παιδαγωγικές,
συνεδριάσεις τετραμήνου, τριμήνου και ετήσιες υπό το φόβο της μαζικής προσέλευσης μαθητών σε
ΕΠΑΛ ή υπό το φόβο σχολικής διαρροής έστω και ελάχιστης, κάνουμε τα «στραβά μάτια» στην
επίδοση και στις απουσίες. Τα τμήματα συμπληρώνονται; Αυξάνεται με νύχια και με δόντια ή στη
χειρότερη περίπτωση διατηρείται το ίδιο μαθητικό δυναμικό; Δεν χάνεται η οργανική! Ιδρύεται
ταυτόχρονα ένα φροντιστήριο, αυξάνεται και το «ιδιαίτερο» για μερικούς συναδέλφους… Τη
βγάζουμε κουτσά – στραβά. Η σκούφια μας να έχει πολλά – πολλά λουλουδια ενώ… Επομένως
δίκιο έχουν ο κύριοι δημοσιογράφοι ότι κοιτάμε το μισθουλάκο μας.
Συνάδελφοι,
Μας κατηγόρησαν ότι φοβούμαστε την αξιολόγηση. ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ. Ο ΓΡΑΦΩΝ ΤΗ ΦΟΒΑΤΑΙ… ΑΛΛΑ ΤΙ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΦΟΒΑΤΑΙ; Ο γράφων δε φοβάται αν θα κριθεί ανεπαρκής. Δε φοβάται τον ή τους πιθανούς
του αξιολογητές αν θα τον «στείλουν σπίτι του». Αυτό που φοβάται είναι αν τα κομματικά κριτήρια
υπερισχύσουν, τα κεράσματα σε τσιπουράδικα στους υποψηφίους αξιολογητές δώσουν και πάρουν
και οι συχνές, καθημερινές επισκέψεις στον Πύργο από συγκεκριμένους συναδέλφους κεκριμένους
από τις σχολικές κοινότητες και όχι από το φορέα αξιολόγησης ως ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ. Όσον αφορά, δε το τελευταίο, ελέγξτε τις καταστάσεις των επιτροπών των Εξεταστικων
Κέντρων της τελευταίας τριετίας και δείτε συγκεκριμένα ή συγκεκριμένο όνομα να είναι ΠΑΝΤΑ στην
Επιτροπή, χωρίς να είναι πληροφορικάριος.(ΠΕ 19 – 20). Δεν θα έπρεπε στις επιτροπές να
εναλλάσσονται ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ; Αυτόν το «συνάδελφο» ή αυτούς τους «συναδέλφους»
ΦΟΒΑΜΑΙ κύριοι δημοσιογράφοι και όχι αυτήν καθ εαυτή την αξιολόγηση.
Συνάδελφοι,
Μας συνέκριναν με τους προκατόχους μας με τους δικούς μας καθηγητές του 50 του 60 και του 70.
Μας ζύγισαν και βρεθήκαμε λιποβαρείς. Μας κατηγόρησαν «σχίζοντας τα ιμάτιά τους» ότι αν δεν
ήταν τα φροντιστήρια εμείς της δημόσιας εκπαίδευσης είμαστε - ας μου επιτραπεί η αργκό – για τα
μπάζα. Είμαστε ΚΗΦΗΝΕΣ… ΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ!
Η σημερινή κοινωνία και η σημερινή σχολική κοινότητα του 2013 είναι ίδιες με εκείνες του 50 του 60
70; Αν είναι ίδιες και εμείς οι ανάξιοι και τεμπέληδες εκπαιδευτικοί πού είναι η σχολική ποδιά, πού
είναι η έγερση των μαθητών, όταν μπαίνει ο εκπαιδευτικός στην αίθουσα, πού είναι ο κατάλογος
που ξεφυλλίζεται μπροστά στα μάτια των μαθητών; Πού είναι η εξέταση ανά τριάδα ή δυάδα
μπροστά στο πίνακα, πού είναι η προετοιμασία του παρακάτω μαθήματος από τους μαθητές; Πού
είναι ο σεβασμός στο θεσμό του Εκπαιδευτικού και η συστολή του κάθε μαθητή, όταν τον
«κατσάδιαζε» ο καθηγητής, ή έριχνε και κανένα «φούσκο» (θυμηθείτε για λίγο τον αείμνηστο
Έλληνα ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο που υποδύθηκε με υποδειγματικό τρόπο τον καθηγητή της
δεκαετίας το 60 κο Ανδρέα Οικονόμου στην ταινία Νόμος 4000) και ο φόβος του για να μη το μάθει ο
πατέρας του; πού είναι… που είναι… που είναι ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ όλα αυτά; Όλα αυτά όμως έχουν κριθεί ως
αντιπαιδαγωγικά εδώ και μια 30ετία. Καλώς; Κακώς; Η ιστορία θα το κρίνει (και η Ιστορία, η
επίσημη εκπαιδευτική Ιστορία «ανοίγει» - φευ – στην τριακονταετία)

Αν η κοινωνία και η σχολική κοινότητα το 50 του 60 και του 70 είναι ίδιες με αυτές του 2013 δε
θυμάμαι συνάδελφοι από τα διαβάσματά μου στα μαθήματα Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο και
θυμίστε μου εσείς, αν γνωρίζετε υπήρχαν τότε μαθητικά συμβούλια, υπήρχαν τότε καταλήψεις,
υπήρχε ο φόβος να πλησιάσεις μαθητή στο μισό μέτρο υπό το φόβο μήπως σε κατηγορήσει για κάθε
είδους παρενόχληση, υπήρχε τότε ο κομματισμός σε μαθητές και καθηγητές, υπήρχε απαίτηση για
εκδρομές, απαίτηση για βαθμούς, απαίτηση για «σβήσιμο» απουσιών από το Σύλλογο Διδασκόντων,
απαίτηση για «κοπάνα» χωρίς καμιά επίπτωση, απαιτήσεις από γονείς, απαιτήσεις για εισαγωγή στα
πανεπιστήμια, απαιτήσεις, απαιτήσεις, απαιτήσεις!! Τώρα που το ξανασκέφτομαι είμαστε κηφήνες
που δεν μοιάζουμε ούτε στο ελάχιστο με τους προκατόχους μας. Δε νομίζω οι προκάτοχοί μας να τα
άφηναν αυτά στο απυρόβλητο…
Συνάδελφοι,
Κλείνοντας αυτήν την επιστολή προς τη συνέλευση και μη θέλοντας να μακρηγορήσω άλλο θα ήθελα
να τονίσω ότι δε ΦΤΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ για όλα όσα συμβαίνουν στην Εκπαίδευση παρά ΜΟΝΟ
ΕΜΕΙΣ που για τόσα χρόνια ξεχάσαμε ότι είμαστε λειτουργοί και όσο και αν αυτοευνουχιζόμαστε και
μας ευνουχίζουν, από μας εξαρτάται η κοινωνία. Αν ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε ξενικό ζυγό εμείς
είμαστε οι διδάσκαλοι του Γένους. Αν η κοινωνία είναι υπό καθεστώς φόβου και σκότους εμείς
πρέπει να ανάψουμε δάδες. Δεν γνωρίζω τί απόφαση θα πάρει η τοπική ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ. Πρέπει
όμως να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αν η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα ας είμαστε εμείς
που θα πούμε και θα εφαρμόσουμε «τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον νόμον τετήρηκα» με
όποια επίπτωση και κόστος έχει αυτό στη ζωή της ελληνικής κοινωνίας και στο έργο μας.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

