ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ... ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
(ή αλλιώς η απεργία των καθηγητών που δεν έγινε ποτέ)

Την άνοιξη του 2013, 4 χρόνια µετά την εµφανή πλέον επέλαση της κρίσης στην Ελλάδα,
εξαγγέλλεται απεργιακή κινητοποίηση των καθηγητών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε
πρόθεση να διεξαχθεί την περίοδο των πανελληνίων εισαγωγικών εξετάσεων. Αυτά τα 4
χρόνια, η κοινωνία βιώνει µια οξυµένη ολοµέτωπη επίθεση. Ανεργία, κατάργηση της εθνικής
συλλογικής σύµβασης εργασίας, περαιτέρω αύξηση της επισφαλούς εργασίας ακόµη και της
απλήρωτης, µειώσεις µισθών. Εν ολίγοις,το κεφάλαιο επιτάσσει µια αναδιάρθρωση στις
παραγωγικές σχέσεις, την οποία ο κόσµος της εργασίας καλείται να ακολουθήσει χωρίς να
βγάλει τσιµουδιά.
Το ελληνικό σχολείο το τελευταίο διάστηµα πλήττεται από βάρβαρα µέτρα όπως τη διακοπή
χρηµατοδότησης για θέρµανση, τις συγχωνεύσεις, τα λουκέτα και τους απλήρωτους
ωροµίσθιους. Παρ’ όλα αυτά, τώρα οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να προβούν σε
κινητοποιήσεις, µε την ψηφιση και του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου που µεταξύ άλλων
περιλάµβανε και την αύξηση των διδακτικών ωρών των καθηγητών στην δευτεροβάθµια
εκπαίδευση και κατ’επέκταση την απόλυση 10.000 αναπληρωτών συναδέλφων τους. Και ενώ τα
αιτήµατα είναι συντεχνιακά και δεν ασκούν, όπως και παλιότερα άλλωστε, κριτική στο θεσµό
της εκπαίδευσης εκ των θεµελίων του, ωστόσο αντανακλούν την νέα εργασιακή
πραγµατικότητα. Την εντατικοποίηση και την υποτίµηση της εργασίας, κάτι που συµβαίνει
πλέον καθολικά, σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Με µία συνοπτική µατιά όµως στο παρελθόν
θα διαπιστώσει κανείς ότι η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση αριθµεί πλήθος
αγώνων τις προηγούµενες δεκαετίες1. Σ όλα αυτά βέβαια δεν απουσίαζε και η στήριξη από
τη µεριά των µαθητών, οι οποίοι ειχαν προβεί σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις (καταλήψεις,
πορείες) κάτι που στη τωρινή συγκυρία έλειπε.
Με την αναγγελία της απεργίας από την ΟΛΜΕ, το κράτος αποφάσισε την επιστραύτευση της,
δηλαδή την προληπτική ανακύρηξη της σε «δηµόσιο κίνδυνο». Αδιαφορώντας πλέον για την
τήρηση των προσχηµάτων, απροκάλυπτα καταπατά συνταγµατικά "δικαιώµατα" και αφηψεί τους
ίδιους του τους νόµους. Από αυτό συνάγουµε αβίαστα δύο συµπεράσµατα. Αφενός ότι η
περίοδος της αναζήτησης συναίνεσης από τους κυρίαρχους έχει παρέλθει. ∆ηλαδή,
γνωρίζοντας ότι δεν µπορουν να βασίζονται στη διατήρηση του υποτειθέµενου κοινωνικού
συµβολαιου, καταργούν οι ίδιοι τα αστικοδηµοκρατικά προσχήµατα και στρέφονται στην
µεταχείριση κατασταλτικών µέσων. Αφετέρου ότι οι νόµοι είναι για να περιορίζουν µόνο
τους αρχόµενους και ποτέ τους άρχοντες! Συνεπώς όταν το ίδιο το κράτος δεν σέβεται τους
θεσµούς και τους νόµους του είναι µάταιο οι αντιστεκοµένοι να επιµένουν στη νοµιµότητα
των µέσων αγώνα και να τρέφουν αυταπάτες για την διεκδίκηση µέσω θεσµικών οδών . Αυτή η
θέση αποτελεί τροχοπεδη για τους αγώνες, κάτι που σταθερά επιλέγει να αποκρύπτει η
αριστερά αδυνατώντας να απεγλωβιστεί από την αστική νοµιµότητα.
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Το 1988 οι καθηγητές έκαναν απεργία διαρκείας (23/05-28/06) τις ηµερες των πανελλαδικών εξετάσεων, µε ποσοστό
απεργών πάνω από 90%(!)που είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή 3 Υπουργών Παιδείας πετυχαίνοντας µισθολογικά αιτήµατα.
Το 1990 λόγω των κινητοποιήσεων οι πανελλαδικές γίνονται τον Αύγουστο µε τους καθηγητές σε επίταξη, την διετία
97’-98’ στρέφονται µαζικά εναντίον του τότε υπουργού παιδείας Γ.Αρσένη ενώ οι πιο πρόσφατες κινητοποιήσεις τους
ήταν το 2006 ενάντια στις µεταρρυθµίσεις της Γιανάκου. Παρά την διαρκή επίθεση του κράτους, τα τελευταία χρόνια οι
καθηγητές δεν συµµετέχουν έντονα. Η αγωνιστική ιστορία του κλάδου όµως είναι ιδιαίτερα πλούσια και αξίζει της
ενάσχολησης όποιου ενδιαφέρεται.

Βέβαια η κίνηση αυτή του κράτους δεν είναι αποσπασµατική. Τον τελευταίο καιρό
παρακολουθούµε σχεδόν µε απάθεια µια επίδειξη ισχύος µε όχηµα αλλεπάλληλα κατασταλτικά
χτυπήµατα σε κάθε πεδίο και έκφανση της κοινωνικής ζωής και µια σταδιακή ποινικοποίηση
κάθε µορφής διεκδίκησης και αγώνα.
αγώνα Πιο τρανταχτά παραδείγµατα οι επιστράτευσεις των
ναυτεργατών και των εργαζοµένων του µετρό µε την εισβολή των εκαµ στο κατειληµµένο
αµαξοστάσιο αλλά και η ενεργοποίηση του ανεπίσηµου µηχανισµού που περιελάµβανε
φασίστες/αγανακτισµένα αφεντικά να πυροβολούν στο ψαχνό µετανάστες εργάτες που
διεκδικούσαν τα δεδουλευµένα τους.
τους Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το κράτος και τα αφεντικά
έχουν ανάγκη να εκγαθιδρύσουν ένα καθεστώς τρόµου.
Απο την µεριά τους τα καθεστωτικά µέσα δεν παρέλειψαν να λασπολογήσουν
σπολογήσουν την κινητοποίηση
δηµιουργώντας δύο πόλους. Από τη µία, οι
αδιάφοροι κακοί καθηγητές που σαµποτάρουν το
µέλλον των µαθητών, και από την αλλή, οι
κακόµοιροι αγχωµένοι µαθητές και οι
οικογένειές τους. Η αλήθεια ωστόσο απέχει
πολύ. Η πλειοψηφία των µαθητών της Γ’
λυκείου του σήµερα θα ανήκει στους
επισφαλώς εργαζοµένους ή στους 10.000
απολυµένους ωροµίσθιους καθηγητές του
αύριο. Εποµένως το παρόν των αγώνων είναι
που θα διασφαλίσει το µέλλον των µαθητών
και όχι οι πανελλήνιες!

Τελικά παρά τις ελπίδες µας για έναν
Ο Νίκος Παπαχρήστος πρόεδρος της ΟΛΜΕ και συνδικαλιστικό
στέλεχος της ∆ΑΚΕ εξηγεί γιατί πρέπει να δεχτούν την
δυναµικό αγώνα και τις τυµπανοκρουσίες
απόφαση της επιστράτευσης και να γυρίσουν στα σχολεία µε
των αριστερών, η απεργία αυτή δεν έγινε το κεφάλι ψηλά.
ποτέ.Οχι τόσο λόγω της επιστράτευσης
και τον φόβο της απόλυσης, αλλά κυρίως λόγω αναµφισβήτητων συµµαχιών.
συµµαχιών Αν και η απεργία
ψηφίστηκε σε µαζικότατες γενικές συνελεύσεις στις τοπικές ΕΛΜΕ ανα την επικράτεια, οι
συνδικαλιστικές γραµµές τόσο των κυβερνητικών παρατάξεων όσο και του ΣΥΡΙΖΑ αποφάνθηκαν
για την άρση της απεργίας µιας και όπως πάντα το κοµµατικό πολιτικό συµφέρον υπερβαίνει
το ταξικό. Όσο για την Α∆Ε∆Υ, δεν έδωσε καµία απολύτως στήριξη στον αγώνα
αγώνα, πράγµα λογικό
αφου αν είσαι εργατοπατέρας (δεξιός
δεξιός και αριστερός) και δεν υπακούσεις τα τωρινά σου
αφεντικά ποιος ξέρει τι µέλλει γενεσθαι αύριο.
Απο αυτή την κωλοτούµπα των «ειδικών
ειδικών του συνδικαλισµού» όπως πάντα χαµένη ήταν η
πλειοψηφία των καθηγητών που ξεκίνησε δυναµικά, µετά απο τόσα χρόνια
χρόνια, µία µάχη η οποία
πουλήθηκε απο τους γνωστούς-αγνώστους
αγνώστους πριν ακόµα ξεκινήσει. Και όλα αυτά σε µια περίοδο
που κάθε αγώνας µικρός και µεγάλος
µεγάλος(όπως θα ήταν ο συγκεκριµένος) έχει µεγάλη σηµασία σε
υλικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο για τους απο κάτω. Πόσο εύκολα θα ξαναµπούν οι
καθηγητές σε συνελεύσεις για να πάρουν συλλογικά αποφάσεις µετά απο την ξεκάθαρη
παραβίαση της αποφασής τους;
Για µας κάθε τέτοια αρνητική εµπειρία σηµατοδοτεί τους λόγους που το κίνηµα πρέπει να
απεµπλακεί από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και να δηµιουργήσει νέες δοµές,
ακηδεµόνευτες µακριά απο τον βραχνά των εργατοπατέρων, την καθοδήγηση των κοµµάτων και
τις σάπιες γραφειοκρατικές δοµές . Γίνεται ξεκάθαρο πλέον ότι οι αγώνες για να έχουν
νόηµα πρέπει να βασίζονται στα ίδια τα αγωνιζόµενα υποκέιµενα, να είναι αυτοοργανωµένοι
και να συνδεθούν µεταξύ τους ξεφεύγοντας απο την µερικοτήτα τους. Η πραγµατικότητα
καθιστά µοναδική λύση την συλλογική απάντηση µε τους δικούς µας όρους.
όρους Την δυναµική
αντεπίθεση στην υποτίµηση των ζωών µας.
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