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Η ∆ ΥΝΑ ΜΗ ΜΑ Σ ΣΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ!

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥΕΧΟΥΜΕΑΝΑΓΚΗ!

ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ∆ΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ,

ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ ΜΕΑΓΩΝΑ!

Οι µαθητές των ΕΠΑΛ κάνουµε µεγάλη προσπάθεια
να µάθουµε µια τέχνη µε πολλές δυσκολίες. Οι
περισσότεροι από εµάς δουλεύουν ή ψάχνουν για
δουλειά. Στα σπίτια µας τα µεροκάµατα πείνας, η
ανεργία, οι χιλιάδες φόροι δεν αφήνουν ούτε ευρώ να
περισσεύει. Σε αυτές τις συνθήκες προσπαθούµε να
µάθουµε γράµµατα και τη τέχνη που διαλέξαµε. Και
όµως µας λένε ότι δεν παίρνουµε τα γράµµατα. Τους
λέµε να έρθουν τα παιδιά των βιοµηχάνων και των
εφοπλιστών να µάθουν έτσι γράµµατα.

∆εν θα αφήσουµε τη κυβέρνηση να "κάνει την πάπια"
στις χιλιάδες δυσκολίες που συναντάµε. Γιατί είναι
υπεύθυνη η ίδια και η πολιτική που εφαρµόζει.

Έχουµε ανάγκες, όνειρα και δύναµη . ∆εν θα τους
κάνουµε τη χάρη να µας καταδικάσουν στη φτώχεια και

την αµορφωσιά. Θα πάρουν απάντηση από το συλλογικό, αποφασιστικό αγώνα µας.

Απαιτούµε:
1 . ∆ωρεάν µεταφορά για όλους τους µαθητές και σπουδαστές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Να δοθεί Πάσο Απεριορίστων

∆ιαδροµών. Να µπουν λεωφορεία εκεί που χρειάζεται.
2. ∆ωρεάν Γεύµα σε κάθε µαθητή και σπουδαστή των

ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ µε ευθύνη των δήµων. ∆εν κάνουµε µάθηµα
µε άδειο στοµάχι.

3. Να µην κλείσει καµία ειδικότητα. Να µην συγχωνευτεί
κανένα τµήµα. Να ξανανοίξουν αυτές που έκλεισαν.

4. Τώρα καθηγητές. Να µην απολυθεί κανένας
καθηγητής. Να επαναπροσλάβουν αυτούς που απέλυσαν.

5. Κατάργηση του έτους µαθητείας ως τσάµπα εργασία
για τα αφεντικά. Πτυχίο στα τρία χρόνια. Κατάργηση κάθε
πιστοποίησης, το πτυχίο µόνη προϋπόθεση για το
επάγγελµα.

6. Ο νέος νόµος της κυβέρνησης για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση να µείνει στα χαρτιά να µην εφαρµοστεί ποτέ.

Καλούµε σε συντονισµό όλα τα ΕΠΑΛ της Αττικής

4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, 2ο ΕΠΑΛ Ν. Σμύρνης, 1ο Εσπ. ΕΠΑΛ Ταύρου, 6ο ΕΠΑΛ Πειραιά, 3ο Εσπ. ΕΠΑΛ Ν.Φιλαδέλφειας, 1ο Εσπ. ΕΠΑΛ Αχαρνών, 2ο Εσπ. ΕΠΑΛ Δραπετσώνας, 1ο Εσπ. ΕΠΑΛ. Περιστερίου, Εσπ.Λύκειο Ν. Ιωνίας, ΕΠΑΛ Ελευσίνας, 7ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων, Κίνηση ΓΕΛ “ Ανυπότακτος Μαθητής”.



Ο Ε π ό µ ε ν ο ς θ α Ε ί σ α ι Ε σ ύ. . . .
Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .Εσύ που νόµιζες

στην αρχή ότι κινδυνεύουν µόνο οι εργαζόµενοι στον
ιδιωτικό τοµέα και απολάµβανες την ασφάλεια του
δηµοσίου, "γλύφοντας" τις πρώτες εκείνες καραµέλες
(για θυµήσου. . . ), περί αυξήσεων στους αιώνια
αδικηµένους εκπαιδευτικούς µε το νέο µισθολόγιο,
καθώς θα έρχονταν µειώσεις µόνο για τους
υψηλόµισθους δηµόσιους υπαλλήλους των άλλων
υπουργείων. . .

Αγνόησες όµως ότι για κάποιους άλλους ήσουν
εσύ ο υψηλόµισθος. . .

Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .Εσύ που
έβλεπες τις συγχωνεύσεις και το κλείσιµο σχολείων
δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σαν τον
πόλεµο στο Ιράκ, αφού οι "κανονιές" πέφτανε µακριά
από την ασφαλή "πατρίδα" και οι "νεκροί" και
"τραυµατίες" ήταν όλοι άγνωστοι. . .

Αγνόησες όµως τους "πρόσφυγες". . .

Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .Εσύ που ανήκεις στους "παλιούς", τους "untouchables" που δεν είδαν το µισθό τους να
µειώνεται, που έχουν "καβάτζα" την δωδεκαετία, που κάτι ψιλά θέλουν για τη σύνταξη, που ρωτάνε αν και πώς µπορούν να
αγοράσουν τα χρόνια των σπουδών και του στρατού. . .

Αγνόησες όµως ότι και οι συντάξεις κόβονται και τα επικουρικά κόβονται και τα εφάπαξ κόβονται. . .

Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .εσύ που δεν είσαι αναπληρωτής, ούτε ωροµίσθιος αλλά ανήκεις στους µόνιµους
εκπαιδευτικούς του δηµοσίου, εσύ που µειδίαζες περιφρονητικά όταν άκουγες για αύξηση ωραρίου, υπεραριθµίες και υποχρεωτικές
µεταθέσεις, που κρυφοψιθύριζες στα πηγαδάκια σου "εµάς δε µας πιάνει", εσύ µε τα ισχυρά σου ταµπού. . .

Αγνόησες όµως τον. . . Κυριάκο. . .

Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .Εσύ µε την οργανική, εσύ που κρυφοκοιτάς το µπλοκάκι µε τα µόρια (των άλλων φυσικά. . . ),
εσύ που µπερδεύεις την οργανική µε την οργανικότητα, εσύ που εφησύχασες όταν βγήκαν επιτέλους οι υπεραριθµίες και δεν
ήσουν µέσα, εσύ µε την "ασφαλή" την ειδικότητα , εσύ που σε έχει "καβαντζάρει" και το σχέδιο νόµου για το νέο Λύκειο (ποιό; ; ; ). . .

Αγνόησες όµως τις υπουργικές αποφάσεις, τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου και τα non paper. . .

Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .εσύ ο ΑΣΕΠΙΤΗΣ, εσύ ο ορίτζιναλ διορισµένος των πινάκων της προϋπηρεσίας, του
24µηνου και του 30µηνου, εσύ που οργανώθηκες µε ζήλο και πάθος τώρα στη νέα σου φατρία, εσύ ο θεσµικά κατοχυρωµένος, εσύ
ο ασφαλής βρε παιδί µου. . .

Αγνόησες όµως το νέο πειθαρχικό δίκαιο και την αξιολόγηση. . .

Ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε. . .εσύ που σου φταίνε πάλι αυτοί οι "συνδικάλες", εσύ µε το καλοπλεγµένο άλλοθι περί των

"πουληµένων συνδικαλιστών" που το παρουσιάζεις περήφανα και τολµηρά κάθε φορά που έρχεται η ώρα, εσύ που σε πουλήσανε και δεν

ξανασχολείσαι, ούτε τους πιστεύεις, που θυµάσαι κάθε φορά που είναι να απεργήσεις τον Πρωτόπαππα και τον Παναγόπουλο, που

εξαπολύεις την επίθεσή σου για τις συλλογικές τους ευθύνες. . .

Αγνόησες όµως την ατοµική σου ευθύνη. . .

Α, ο επόµενος θα είσαι εσύ ηλίθιε, ο ρουφιάνος, ο "δούλος", ο "λαγός", εσύ που νόµιζες ότι θα τη γλυτώσεις µε κανά χαφιεδιλίκι, µε την

υποταγή, µε την υποτέλεια και τη δουλοπρέπεια, µε τα πτυχία και τις βεβαιώσεις σου, που για να τα ψάχνεις έγινες "λαγός" κυνηγώντας τα

σαν τα καρότα από τα νέα "µανάβικα" της πιάτσας. . .

Αγνόησες όµως εκείνο το ρητό για το ρουφιάνο και τη ρουφιανιά. . .

Ο επόµενος, ο µεθεπόµενος δεν έχει σηµασία. . .Σηµασία έχει ότι όταν θα έρθει η σειρά σου δε θα θέλεις να είσαι µόνος σου και δε θα

είσαι µόνος σου. Σηµασία έχει να καταλάβεις ότι ποτέ στην ιστορία, ποτέ στο παρελθόν κανείς δε σώθηκε µόνος του ή αν τα κατάφερε ήταν

µόνο για λίγο.

Σηµασία έχει να καταλάβεις έστω και τώρα ότι ο αγώνας είναι συλλογικός, πανεκπαιδευτικός, πανεργατικός, κοινωνικός. . .

Είναι πάνω από όλους για όλους. . .

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ένας καθηγητής σε διαθεσιμότητα
Πάντσιος Γιώργος

στο τέλος του ντόµινο όλα τα τουβλάκια πέφτουν!
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(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 1 04 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 21 0 5242386,

gt.asgme@gmail .gr, www.goneis.org

06/1 2/201 3

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To My school δεν είναι το δικό µας σχολείο!

Είναι η ψηφιακή έκφραση του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και κάθε Υπουργείο, επιθυµεί να «βάλει τάξη» ή αλλιώς να «εξορθολογίσει» τα του οίκου του.

Βέβαια, αλλιώς καταλαβαίνουµε εµείς την «τάξη» και αλλιώς το Υπουργείο, που είναι ο φορέας υλοποίησης όλων αυτών
των αντι-εκπαιδευτικών αλλαγών που βιώνουµε στο πετσί µας, ιδίως µέσα στην κρίση. Για τον λόγο αυτό προχωράει στη
δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων ικανής να µπορεί να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που έχει ανάγκη, προκειµένου ΕΓΚΑΙΡΑ και
ΑΥΤΟΜΑΤΑ να µπορεί να συµπτύσσει τµήµατα, να συγχωνεύει σχολεία, να κατανέµει το προσωπικό των σχολείων (κάνοντάς το
λάστιχό), για να µας φέρνει προ τετελεσµένων. Να χειραγωγεί τους εκπαιδευτικούς, µε τη λογική είτε του καρότου είτε του
µαστίγιου, βλ. (Αυτό)ξιολόγηση. Να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να «φακελώνει» και να προδιαγράφει την πορεία
των νέων ανθρώπων. Να συνδέει την κάθε σχολική µονάδα µε τον «χορηγό» της κ.ο.κ. Για µας από την άλλη, «τάξη» θα
σήµαινε να έχουµε µόνιµους εκπαιδευτικούς µε την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, να έχουµε 1 5-20 άρια τµήµατα, να
έχουµε µόνιµο βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, να έχουµε σύγχρονα κτίρια και υποδοµές, βιβλία δωρεάν
στην ώρα τους κ.λπ.

Από την 1 4/11 /201 3 µε βάση την εγκύκλιο 1 71 490/∆2 του ΥΠΑΙΘ ξεκίνησε η υποχρεωτική λειτουργία του πληροφοριακό
σύστηµα MySchool για όλα τα Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά και Γυµνάσια και η πιλοτική λειτουργία για Λύκεια, ∆ΠΕ, ∆∆Ε και Π∆Ε.
Όπως η ίδια η εγκύκλιος αναφέρει σκοπός αυτής της ενιαίας βάσης δεδοµένων είναι «η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός της
πληροφοριακής υποδοµής του Υπουργείου Παιδείας , … των σχολικών µονάδων και των αποκεντρωµένων διοικητικών
δοµών του..».

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

• Α’ στόχος: Η καθηµερινή µηχανογραφική υποστήριξη, ..»
Και ποιος θα ήταν αντίθετος σε µια αναβάθµιση των πληροφοριακών υποδοµών των σχολείων. Ούτως ή άλλως, στην

πλειοψηφία τους τα σχολεία είχαν ανάγκη ενός τέτοιου προγράµµατος διαχείρισης των στοιχείων τους, γι ’ αυτό και αγόραζαν, µε
ιδία δαπάνη, τέτοια προγράµµατα.

Το πρώτο θέµα που προκύπτει -και δεν είναι ελάσσονος σηµασίας- είναι η πολλαπλή εναλλαγή πληροφοριακών
συστηµάτων τα τελευταία χρόνια, τα µεγάλα ποσά που δίνονται για τον λόγο αυτό και η δυσλειτουργία που δηµιουργείται στα
σχολεία, αφού δεν διαθέτουν γραµµατειακή υποστήριξη και µάλιστα µε εξειδικευµένη γνώση. Π.χ. το σύστηµα survey που µέσα
σε λίγους µήνες από την εφαρµογή του, προκάλεσε πολλά προβλήµατα, λόγω κακοτεχνιών και εσκεµµένων αντιπαιδαγωγικών
παραµέτρων. Είναι εξόφθαλµο το γεγονός ότι η εταιρία που φαίνεται να µονοπωλεί τις µηχανογραφικές απαιτήσεις του
Υπουργείου Παιδείας είναι η ΕΠΑΦΟΣ. Σχεδόν όλα τα πληροφοριακά συστήµατα που απαιτούνται από τα σχολεία, τα
πανεπιστήµια, τις διαδικασίες πιστοποίησης (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας), το υπουργείο και τις σχολικές
επιτροπές είναι παραγωγής της ίδιας εταιρείας. Π.χ. οι σχολικές επιτροπές δίνουν κάποιες εκατοντάδες ευρώ για την αγορά του
προγράµµατος «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» για τις δικές τους ανάγκες και είναι της ίδιας εταιρείας.
«Τρώγονται» έτσι, κρίσιµα ποσά από τα ήδη πενιχρά των λειτουργικών δαπανών, παρότι θα έπρεπε να είναι δαπάνη του κάθε
∆ήµου, που οφείλει να εξοπλίζει τα Νοµικά του Πρόσωπα.. .Το Υπουργείο όφειλε να έχει τους δικούς του µηχανογράφους και να
εξασφαλίζει µε κάθε τρόπο την ασφάλεια και την ανάπτυξη ενός τόσο κρίσιµου τοµέα.
• και Β στόχος: η σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων (e-School, e-
DataCenter, Survey, ΟΠΣΥ∆, κλπ.) σε ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον».

Στο νέο σύστηµα θα απορροφηθούν τα στοιχεία όλων των πληροφοριακών συστηµάτων που υπήρχαν µέχρι σήµερα:
- survey δηλ. , όλα τα στοιχεία των σχολείων (κτηριολογικά, µαθητικό δυναµικό κ.λπ.)
- ΝΕΣΤΩΡ δηλ. , όλα τα στοιχεία της οικογένειας και του µαθητή της β’ βάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επιδώσεις του.
- e-School δηλ. , όλα τα ψηφιακά σχολικά βιβλία και όλη η εκπαιδευτική πλατφόρµα µε τις προσωπικές εργασίες µαθητών και
εκπαιδευτικών
- e-DataCenter, δηλ. το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr) το Ενδοδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, που διασυνδέει όλα τα
σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και πλήθος διοικητικών υπηρεσιών και εποπτευόµενων φορέων του ΥΠΑΙΘ.
- ΟΠΣΥ∆, δηλ. το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α’ και Β’ θµιας Εκπαίδευσης.

Άρα, το my school δεν είναι ΚΥΡΙΩΣ µια απόπειρα τακτοποίησης διοικητικών - λειτουργικών αναγκών των
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σχολείων. Είναι ένα γιγαντιαίο πληροφοριακό σύστηµα που θα λειτουργήσει ως εργαλείο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Μια
βάση δεδοµένων όπου:
• καταγράφονται οι απεργίες και η “συνεργασιµότητα” των εκπαιδευτικών, οι επιδώσεις, οι έλεγχοι, τα απολυτήρια, οι
µετακινήσεις αλλά και η κοινωνική συµπεριφορά των µαθητών. Εδώ, προσπαθούν να δελεάσουν τους γονείς λέγοντάς µας ότι
µπορούµε να κάνουµε ένα «κλικ» και να βλέπουµε on line τις επιδόσεις και τις απουσίες των παιδιών µας. Λες και θέλουµε να
είµαστε on line goneis. Αυτό που έχει κατακτηθεί, η ζωντανή και αµφίδροµη επαφή γονιού και εκπαιδευτικού για τις επιδόσεις, την
συµπεριφορά του παιδιού µας δεν µπορεί να την καλύψει ένα «νεκρός» υπολογιστής. Ούτε στόχος µας είναι η «σπιουνιά».
Αναρωτιόµαστε το on line σύστηµά τους βλέπει τον µαθητή υποσιτίζεται;
• Τα τµήµατα και τα σχολεία θα φτιάχνονται στη λογική των αριθµών και όχι των πραγµατικών αναγκών. Π.Χ. αν έχουµε
45 παιδιά σε µια τάξη δεν θα µπαίνουν 2 τµήµατα αλλά θα φτιάχνεται 1 και τα υπόλοιπα παιδιά θα στέλνονται σε άλλο σχολείο.
Θα εξυπηρετείται έτσι η γρήγορη «διάθεση» των εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια, αφού θα περισσεύουν.
• Το κάθε σχολείο ως µαγαζάκι θα ανεβάζει τις επιδόσεις του, τις «δράσις» και τις «καινοτοµίες του», προκειµένου να
ψαρεύει πελάτες. Π.χ. τα project τα πολύχρωµα προγράµµατα της Ε.Ε. Καλώς ήρθατε στο virtual σχολείο, της ψηφιακής
σαλάτας, της αυτονοµίας που θα έχει να βρίσκει χορηγούς και .
• Ο κάθε µαθητής και εκπαιδευτικός θα φτιάχνει το «προφίλ» του, το portfol io του, στο όνοµα της αξιολόγησης και της
αυτοαξιολόγησης, εσωτερικής και εξωτερικής. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σας παραθέτουµε τι λέει ότι είναι η Ψηφιακή Εκπαιδευτική
Πλατφόρµα «e-me» (κοµµάτι του e-school)… «Είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον που θα παρέχει το «χώρο» και τα «εργαλεία» για
να εξυπηρετεί και να αναβαθµίζει αυτό που ήδη συµβαίνει στο σχολείο. Θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε µαθητή και κάθε
εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας. Το ατοµικό αποθετήριο περιεχοµένου και εφαρµογών. Αλλά
και ένας χώρος προβολής της δουλειάς τους». Αυτό το portfol io θα τους ακολουθεί µια ζωή, γι ’ αυτό είναι απαραίτητο το ΑΜΚΑ.
Είναι ο «σύνδεσµος» του νέου ανθρώπου ως µαθητή και ως εργαζόµενου αύριο… (Ο ΑΜΚΑ είναι ευρέως αναζητήσιµος από
τον καθένα από σχετική ιστοσελίδα).

Μια τέτοια βάση δεδοµένων, η οποία θα προωθεί - εξυπηρετεί το συγκεκριµένο περιεχόµενο σπουδών, την
κατηγοριοποίηση των σχολείων, την «σπιουνιά», την ποινικοποίηση της συµπεριφοράς εκπαιδευτικών – µαθητών και την
κινητικότητα τους δεν την έχουµε ανάγκη.

Είναι ένα σύστηµα καθόλα απαραίτητο µόνο για την εφαρµογή του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», των σχεδίων ΟΟΣΑ και
Κυβέρνησης, που πρέπει να περπατήσουν πιο γρήγορα.

Μια τέτοια βάση δεδοµένων δεν µπορεί να διασφαλίσει βέβαια, το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων, µαθητών
κι εκπαιδευτικών.

Καλούµε:
Όλες τις Οµοσπονδίες, τις Ενώσεις και τους Συλλόγους
•Να ανοίξουν το θέµα σε πλατιές συζητήσεις µαζί µε µαθητές και εκπαιδευτικούς για να αποκαλυφθεί η ουσία του

my school.
•Να πάρουν αποφάσεις παρεµπόδισης ή και ακύρωσής αυτού που είναι σήµερα το my school (π.χ. δεν δίνουµε

ΑΜΚΑ), αλλά και αυτού που θα εξελιχθεί.
Όλους τους εκπαιδευτικούς να µη δεχτούν το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, και την ψηφιακή του έκφραση το my school, ως

µονόδροµο. Με γενναιότητα, µέσα και έξω από την τάξη, µαζί µε γονιούς και µαθητές, να αποδείξουν ότι η παιδαγωγική
δεν είναι µια σούπα από µπιχλιµπίδια και δεξιότητες.

"για µια δίκαιη αξιολόγηση όλοι πρέπει να

εξεταστείτε µε τον ίδιο τρόπο

πρέπει να σκαρφαλώσετε στο δέντρο "

Αν ζητήσεις από ένα ψάρι να σκαρφαλώσει

στο δέντρο, σε όλη του τη ζωή θα πιστεύει

ότι είναι ανίκανο!

Άλµπερτ Αϊνστάιν
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ΨΗΦΙΣΜΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας ψήφισε οµόφωνα τα εξής:

"Η ∆ηµόσια Τεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα των Μνηµονίων έχει µπει στο στόχαστρο και
βάλλεται, προκειµένου να περάσει στα χέρια ιδιωτών, όπως και κάθε τι ∆ηµόσιο και Λαϊκό.
Οι µαθητές των ΕΠΑΛ όλης της χώρας έχουν προχωρήσει σε δυναµικές κινητοποιήσεις και
στον συντονισµό του αγώνα τους προκειµένου να αντισταθούν στις µνηµονιακές πολιτικές που
οδηγούν στη διάλυση της ∆ηµόσιας Παιδείας.
Ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, στηρίζουµε το δίκαιο αγώνα των µαθητών
του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και όλων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας,
ενάντια στην υποβάθµιση των σπουδών τους, την κατάργηση τµηµάτων, τις απολύσεις των
εκπαιδευτικών, την υποχρηµατοδότηση και το λουκέτο στα σχολεία τους. Απαιτούµε ∆ηµόσια,
∆ωρεάν, υψηλού επιπέδου Παιδεία για όλο το λαό και να µην κλείσει ούτε και να υποβαθµιστεί
κανένα σχολείο και εκπαιδευτικό ίδρυµα στη χώρα. ∆εσµευόµαστε απέναντι στους µαθητές του
3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας, τόσο ότι θα σταθούµε αρωγοί στις µαχητικές
διεκδικήσεις τους, µε πολιτική στήριξη αλλά και µε τη φυσική µας παρουσία, όσο και ότι θα
ανταποκριθούµε στα αιτήµατά τους για την µη υποβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής του
σχολείου τους."

ΕΠΑΛ: οι άνθρωποιπίσω από τουςαριθμούς
Της Αφροδίτη Τζιαντζή (από την Εφημερίδα τωνΣυντακτών)

{. . . } H Στέλλα είναι άνεργη, χωρισμένη με δύοπαιδιά, μαθήτρια Α´ Λυκείου στο Β´ Εσπερινό ΕΠΑΛΔραπετσώνας. Δίπλα στο σχολείο βρίσκεται η ακαδημίαποδοσφαίρου του Αστέρα Δραπετσώνας, όπου προπονείταιδωρεάν ο 10χρονος γιος της όσο η μητέρα του κάνει μάθημα. «Το τμήμα μου καταργείται όπωςκαι άλλα οχτώ. Ή θα πρέπει να κόψω το σχολείο ή να κόψω απ’ τον γιο μου το ποδόσφαιρο πουτόσο αγαπάει, γιατί δεν θα μπορώ να τον πηγαίνω».

Η Στέλλα είναι αποφασισμένη να τελειώσει το Λύκειο και να δώσει πανελλαδικές για Ιατρική.Ομως τα όνειρά της, όπως τα όνειρα χιλιάδων σπουδαστών ΕΠΑΛ, δεν λογαριάζονται στο ισοζύγιοτης αποδοτικότητας, που μετριέται με διαθεσιμότητες και απολύσεις, καταργήσεις τμημάτων,σχολείαφαντάσματα χωρίς εργαστήρια και ειδικότητες, μαθητές που καλούνται να δώσουνπανελλαδικές σε μαθήματα που δεν διδάσκονται, να ξεριζωθούν βίαια από το σχολείο τους στημέση της χρονιάς, με τον κίνδυνο να μην υπάρχει καν σχολείο του χρόνου.

Η Στέλλα, ο Γιώργος, η Βικτώρια, ο Θανάσης, η Φιλοθέη είναι μερικοί από τους χιλιάδεςμαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑΛ που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε καταλήψεις καικινητοποιήσεις, για να μην προστεθούν αυτοί και τα σχολεία τους στις στατιστικές των 1.676 υπόκατάργηση σχολείων και των 20.000 μαθητών που πετιούνται εκτός επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Εξι μήνες μετά την ανακοίνωση των 2.500 διαθεσιμοτήτων εκπαιδευτικών, την κατάργησηολόκληρων κλάδων όπως η υγείαπρόνοια και όλων των τεχνιτών των εργαστηρίων, οι μαθητέςκαι οι μαθήτριες που παραμένουν στα ΕΠΑΛ και την τελευταία τάξη των καταργημένων ΕΠΑΣείναι αντιμέτωποι με το δεύτερο μέρος του ίδιου έργου. Αυτό προβλέπει το κλείσιμο τωνλεγόμενων «ολιγομελών τμημάτων», την υποχρεωτική μετακίνηση των μαθητών σε άλλα σχολείακαι το συνολικό κλείσιμο των αποψιλωμένων πλέον ΕΠΑΛ. {. . . }

σελίδα 6



Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σσελίδα 7

β ι β λ ί α Σ Τ Α Ϊ Ν Μ Π Ε Κ Τ Ζ Ο Ν
Ο Τζων Ερνστ Στάινµπεκ γεννήθηκε στο Σαλίνας της Καλιφόρνιας το 1 902.

Θεωρείται ένας από τους µεγαλύτερους συγγραφείς του πρώτου µισού
του 20ού αιώνα, κύριος εκπρόσωπος του νατουραλισµού και της

κοινωνικής πεζογραφίας στη χώρα του. Στο έργο του ασχολήθηκε µε την

εργατική τάξη της δεκαετίας του '30, την εποχή του µεγάλου κραχ ή της

"Μεγάλης Ύφεσης" της αµερικανικής οικονοµίας· παρ' όλη την απαισιοδοξία

που φέρνει η νατουραλιστική προσέγγιση, το έργο του διαπνέεται από

ποιητικά και ανθρωπιστικά στοιχεία, διαγράφοντας τους ήρωές του σαν

πραγµατικούς χαρακτήρες.

Ο Στάινµπεκ έγινε γνωστός µε το µυθιστόρηµα "Τορτίλα Φλατ" το 1 935, αλλά η µεγάλη επιτυχία

ήλθε το 1 937 µε το "Άνθρωποι και ποντίκια". ∆ύο χρόνια αργότερα µε τα "Σταφύλια της οργής"
καθιερώθηκε µαζί µε τον Φώκνερ και τον Χέµινγουεϊ ως ένας από τους τρεις µεγάλους
σύγχρονους αµερικανούς συγγραφείς. Το 1 940 το µυθιστόρηµά του τιµήθηκε µε το Βραβείο

Πούλιτζερ.

Κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου ο Στάινµπεκ εργάστηκε ως πολεµικός

ανταποκριτής για λογαριασµό της εφηµερίδας "New York Herald Tribune", ενώ το 1 948, σε µια εποχή

όπου οι ΗΠΑ είχαν καταληφθεί από αντικοµµουνιστική υστερία, ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση. Υπήρξε

προσωπικός φίλος δύο αµερικανών προέδρων: του Τζων Κένεντι και του Λίντον Τζόνσον.

Τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ λογοτεχνίας το 1 962. Πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1 968.

Τα πιο γνωστά και πολυδιαβασµένα του µυθιστορήµατα είναι: "Η αµφίβολη µάχη", "Άνθρωποι
και ποντίκια", "Ο δρόµος µε τις φάµπρικες", "Τα σταφύλια της οργής", "Ανατολικά της Εδέµ",
"Η πεδιάδα της Τορτίγια", "Ουράνιες βοσκές", κ.ά.

«Τα Σταφύλια της Oργής»
του Τζον Στάινµπεκ

(John Steinbeck 1 902-1 968)

Το µυθιστόρηµα πρωτοεκδόθηκε το 1 939 και περιγράφει
µε ρεαλισµό τη σκληρή µοίρα µιας οικογένειας στη δεκαετία
του ’30, την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης για την Αµερική.

Απευθύνεται σ’ ένα ευρύτατο, παγκόσµιο και διαχρονικό
κοινό… γιατί παντού στον κόσµο οι φτωχοί έχουν την ίδια µοίρα
και τα «Σταφύλια της Οργής» -στην ουσία βιβλίο πολιτικό- δείχνει
το άσχηµο πρόσωπο του καπιταλισµού, το ξεκλήρισµα των
µικρών ιδιοκτητών γης από τις τράπεζες και την απάνθρωπη
εκµετάλλευση των εργατών απ’ τους µεγάλους γαιοκτήµονες.

∆ιωγµένοι απ’ τον τόπο τους , µε τις σοδειές τους
κατεστραµµένες από παρατεταµένη ξηρασία, ξεριζωµένοι από τα
χωράφια τους λόγω της εισβολής των νέων καλλιεργητικών
µεθόδων, χιλιάδες εξαθλιωµένοι αγρότες του αµερικανικού Νότου
παίρνουν το δρόµο της µετανάστευσης προς την εύφορη
Καλιφόρνια ακολουθώντας την περίφηµη και πολυτραγουδισµένη
Route 66: "Η ∆ηµοσιά 66 είναι η κεντρική αρτηρία της
µετανάστευσης. Ο 66 -το µακρύ µπετονένιο µονοµάτι που
διασχίζει τη χώρα, {...} Η ∆ηµοσιά 66 είναι ο δρόµος της
φυγής ενός λαού -πρόσφυγες που φεύγουε από τη σκόνη
και τη ρυτιδιασµένη γη, τις βροντές του τρακτεριού και τη
µέγαιρα Ιδιοχτησία, την έρηµο που ολοένα εισβάλλει
βορινά, τους ανεµοστρόβιλους που χυµούνε ουρλιάζοντας
από το Τέξας, τις πληµµύρες που δεν κάνουν πλούσια τη γη
και αφαιρούν το πλούτος που υπάρχει. Οι άνθρωποι
φεύγουν µπροστά σε όλα τούτα και ξεχύνονται στη ∆ηµοσιά
66 από τα παρακλάδια της, απ' τους καρόδροµους κι απ' τα
ανασκαλεµένα εξοχικά δροµάκια. Η ∆ηµοσιά 66 είναι ο
κεφαλόδροµος, ο δρόµος της φυγής..." (από τη µετάφραση του

Κοσµά Πολίτη). Με τα λιγοστά υπάρχοντά τους φορτωµένα σε
σαραβαλιασµένα φορτηγάκια ζουν ένα ταξίδι ολωσδιόλου
εφιαλτικό ελπίζοντας να βρουν δουλειά και ψωµί. Τις τύχες µιας
από αυτές τις οικογένειες παρακολουθεί το βραβευµένο µε
πούλιτζερ µυθιστόρηµα του Στάινµπεκ (1 939) και η πιστή
κινηµατογραφική του µεταφορά ένα χρόνο µετά.

Για να αποδώσει όσο µπορούσε πιο ρεαλιστικά την
εξιστόρησή του, ο συγγραφέας έζησε για ένα διάστηµα ανάµεσα
στους εσωτερικούς µετανάστες, οι οποίοι, φθάνοντας στον
προορισµό τους, δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι τα πράγµατα

δεν ήταν όπως είχαν ελπίσει: τους περίµεναν η καχυποψία, η
εχθρότητα, η αναδουλειά, η πείνα και η ανάλγητη συµπεριφορά
των εργοδοτών και των εκπροσώπων του κράτους.

Το βιβλίο του Στάινµπεκ συζητήθηκε όσο κανένα άλλο
στην εποχή του, µε την ίδια ζέση επαινέθηκε και κατηγορήθηκε
(«ένα µάτσο ψέµατα», «κοµµουνιστική προπαγάνδα», κ.α.).
Χαρακτηριστικά, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τράπεζες
θεωρούσαν το µυθιστόρηµα επικίνδυνα ανατρεπτικό, η εταιρία
παραγωγής, 20th Century Fox, γύρισε την ταινία µε τον
παραπλανητικό τίτλο «Λεωφόρος 66». Παρά τις πιέσεις, το
βιβλίο διαβάστηκε ευρύτατα και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από
τα κλασικά αριστουργήµατα της αµερικανικής αλλά και της
παγκόσµιας λογοτεχνίας.

"∆εν έχουµε τη δική µας ψυχή. Έχουµε ένα µέρος από µια
µεγάλη ψυχή. Μια µεγάλη ψυχή που ανήκει σε όλους...
Θα βρίσκοµαι παντού µέσα στο σκοτάδι.
Θα βρίσκοµαι εκεί όπου δίνουν µάχη για να φάνε οι
πεινασµένοι.
Θα βρίσκοµαι εκεί όπου ο µπάτσος δέρνει τον ανήµπορο.
Θα βρίσκοµαι εκεί όπου οι άνθρωποι φωνάζουν επειδή είναι
έξαλλοι και δεν αντέχουν άλλο.
Αλλά θα βρίσκοµαι και εκεί όπου τα παιδιά γελούν επειδή
πεινούν µα ξέρουν ότι το δείπνο τα περιµένει.
Και θα βρίσκοµαι εκεί όταν οι άνθρωποι θα τρώνε τους
δικούς τους καρπούς και θα ζουν στα σπίτια που οι ίδιοι
έφτιαξαν.
Θα βρίσκοµαι εκεί..."

Ο Χένρι Φόντα ήταν αυτός που θα κατέγραφε τις
παραπάνω φράσεις, υποδυόµενος τον κεντρικό ήρωα, Τοµ
Τζόουντ, στην κινηµατογραφική µεταφορά του µυθιστορήµατος.
Ο σκηνοθέτης Τζoν Φορντ κέρδισε το όσκαρ σκηνοθεσίας
µετατρέποντας, µε τη συνδροµή του οπερατέρ Γκρεγκ Τόλαντ, σε
αξέχαστες εικόνες τις σελίδες του Στάινµπεκ.

Το µυθιστόρηµα θα είναι για πάντα επίκαιρο,
χρειάζεται όµως να το διαβάσει κανείς, για ν’ αφυπνιστεί και
να βγει απ’ το λήθαργο, να συγκινηθεί απ’ την αδικία και να
συγκλονιστεί απ’ τη διαπίστωση ότι… «δεν µπορείς να
φοβίσεις µε κανέναν τρόπο κάποιον του οποίου τα παιδιά
πεινάνε. Έχει ήδη γνωρίσει το µεγαλύτερο φόβο».



Κάλαντα 1872

Ο Νικηφόρος Λύτρας (Πύργος Τήνου 1 832 – Αθήνα 1 3 Ιουνίου 1 904) ήταν ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες
ζωγράφους και δασκάλους της ζωγραφικής κατά τον 1 9ο αιώνα. Θεωρείται από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της
Σχολής του Μονάχου και πρωτοπόρος στην διαµόρφωση της διδασκαλίας των Καλών Τεχνών στην Ελλάδα. Η
πολυσήµαντη τέχνη του καλύπτει τα τρία τέταρτα του πρώτου αιώνα της ελληνικής αναγέννησης.ένας καλύτερος κόσμοςείναι εφικτόςχ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά




