
C-TcwifwffH MOPMTUUOU 

&r 

Κυίερνητιχη πολιτική στηΜέση Εκπαίδευση 

Στη'ν περίοδο 77--7G έχουμε μιά ολομέτωπη επίθεση της Κυβέρνηση ς στη' 

μέση εκπαίδευση το'σο στο επίπεδο της μόρφωσης άσο καυ στο επίπεδο 

των δημοκρατικών 6 ικα ιωμάτων Mat ελευθερίων τών μαθητών. 

'Η επίθεση αύτη' εντάσσεται α) σε' μιά γενικώτερη στρατηγική γι'αύτο'ν 

το'ν χώρο τη' στρατηγική της άρχουσας τα'ξης κού έδω και χοο'νια αναπαρά

γει, τη'ν ιδεολογία της με'σα στο' χώρο και νά προετοιμάσει τα μελλο

ντικά στελε'χη της κ GL τούτο απαιτεί" γιά το' μαθητικό χώρο πλη'ρη επικυ

ριαρχία M U Í τη'ν εξαφάνιση κάθε αντίδρασης άπο' πλευράς των μαθητών. 

Αύτη' ή στρατηγική' της περνάει ; 

1. Μέ το' να βάζει, φραγμσυ'ςστη' μόρφωση, δένοντας με'σα άπό* ενα σύστη

μα συνεχ ων εξετάσεων με' τεράστια οικονομική επιβάρυνση, σε μικρό' 

άριθμο' μαθητών το' δικαι'ωμα γιά παραπάνω άπό" τις γυμνασιακές γν'"·" 

μόρφωση. - Μέσα άπο' την διαδικασία είναι, σίγουρο ότι ¿Φελοϋνται 

κύρια ot μαθητές που προέρχονται άπο' εύπορες οικονομικά οικογένειες 

και έτσι η επιλογή - Μόρφωση γιά λινούς - πέρνει το'ν χαρακτήρα 

Μόρφωση γιά τους Οικονομία δυνατούς. 

2. Παρε'χοντας μέσα άπο το πρόγραμμα αναχρονιστικές και στείρες 

γνώσεις πού u α ζ ί μέ τρο'πο πού παρέχονται θα δημιουργη'σουν παθητι

κούς δέκτες και οχ ι προβληματιζο'μενουςμαθητε'ς υποτακτικούς και ¿
Λ 

άρνητές πού μέ το'ν ίδιο τρο'πο θα συμπεριφερθούν σάν μελλοντικά 

έξαρτη'ματα του συστη'ματος. 

3. Καλλιεργώντας ξεπερασμένες άπο τη' ζωη διακρίσεις διαστρεβλώνοντας 

τους αγώνες του λαοο, εξαφανίζοντας τις λαϊκές παραδόσεις στο' 

όνομα της δημιουργίας της "Έθνικο'φρονης συνείδησης". 

β) Σε μια ταχτική' επιλογή προσαντολ ισμοΰ της με'σης εκπαίδευσης 

σε τομείς τέτοιους πού νά εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ντο'πιας οικο

νομικής ολιγαρχίας και των μονοπωλίων μέ κοινό' παρονομαστή την εντ Γ 

στη'ν ΕΟΚ. 

Κάτω άπ'αύτές τις εκτιμήσεις μπορούμε νά ερμηνεύσουμε 'όλες τις 

ενέργειες της κυβέρνησης σάν εκρραστη' της άρχουσα ς τάξ ης στον το'πο 

μας . 

Η μεταπολιτευτική περίοδο© σάν γενικώτερη πολιτική συγκυρία δη 

μιούργησε όρους παρέμβασης στο' μαθητικό χώρο άπο τις δημοκρατικές 

και προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου. "Ετσι έχουμε την ά-
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νάπτυξη κλίματος πολιτικής ζύμωσης MOIL δ ιεκ δ ι κη'σεων και,' ανάπτυξη προο

δευτικοί) μαθητικού κιυη'ματος που Βάζοντας στόχους σε' δλα τα επίπεδα 

( περιεχομένου γνώσεων - τρο'που παροχής δημοκρατικών δικαιωμάτων) 

δημιούργησε συγκεκριμένη φυσιογνωμία καί οραυς συνέχισης καί άνδρωσης 

του σε προοδευτικοη πάντα κατεύθυνση. 

OL δ LεκδLκη'σ ε LS των μαθητών για δημοκρατία στα σχολεία γLα' λεύτερο 

μaθητLκo' συνδικαλισμό', γιά καλυ'τερο τρόπο εκπαίδευσης, Υ
1
'« απο

κατάσταση, γιά οικονομικές παροχε'ς , γιάκαλύτερες γυώσεLς κ.λ.π. 

δημιούργησαν στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης συνθήκες ερνησης των έπ·-

λόγων της άρχουσας τάξης δημιουργώντας δ η μ ο κ ρ ατ L κ ο υ ς θ η λ α κ ε ς σε ε ν α 

χώρο πρωταρχικής σημασίας γ La κύτη'ν. 

"EτσL η κυβέρνηση Οφειλε νά χτυπη'σει αύτην τη'ν κατάσταση στον μαθητικά 

χώρο σάν εμπόδιο στις στοατηνιχες της επιδιώξεις, Σ'αΰτη'ν τη'ν -

ανάγκη στηρίζονται όλες οι επεμβάσεις της γοά κατάργηση του μαθητικού 

συνδικαλισμού", γιά αστυνόμευση των δ ραστ η ρ LO τη'των των μαθητών ν'~ 

ε'ξω άπο' το' Γυμνάσιο, για απαγόρευση κάθε δ ραστη ρ LOT ητ εας με'σα στα 

σχολειά που συγκροτεί δημ L ου.ονικές προσωπικότητες. 

Παράλληλα σε συνδυασμό με' το προηγούμενο προωθεί iva " έκσυχρ ου ισμο" 

που δήθεν λύνει το' π ρ ο' β λ η μ α στη' μ έ α η εκπαίδευση και' που στην ο υ ' 

αποτελεί διαδικασία στροφής μεγάλου ά ρ ι θ μ ο ϋ μαθητών με στοιχειώδεις 

γνώσεις, στην καραγωγικη διαδικασία, στα πλαίσια της ένταξης στη'ν 

Ε.O.K. πού'άιαιτεΐ (ρτηυο και με' μικρές γνώσεις δυναμικό. "Ετσι το 

Π.Δ. 410 πού χωρίζει σετεχνικά καί γενικά Λ ύ η 81α καθιερώνοντας τις 

εξετάσεις άπό το' Γυμνάσιο στο' Λύκειο με του γνωστό τρόπο είναι ακρι

βώς σ'αΰτη'ν την επιλογή ένταγμε'νο. 

γ ) Προβλήματα στο χώρο της Μέσης Έ κ π α ίδ ευσης 

Με βάση τη'ν προηγούμενη ανάλυση πάνω στη'ν στρατηγική' της άρχου^ 

καί τη'ν πολιτική της κυβέρνησης σήμερα στο χώρο της μέσης εκπαί

δευσης παρουσιάζονται μιά σειρά άπο ¿ξυμένα προβλη'ματα που' άφοροΰν 

τη'ν συνολικά εκπαιδευτική διαδικασία σ'ολη της το φάσμα. 

Τά προβλη'ματα αυτά αφορούν : 

α. Το περιεχόμενο της γνώσης : *Η γνώση πού παρέχεται στη' με'ση 

εκπαίδευση δεν καλύπτει στοιχειώσεις ανάγκες τών μαθητών γιά τη' 

συυε'χιση τών σπουδών τους μέ αποτέλεσμα υά την αναζητούν σε άλ

λους . χώρους, έτσι έχουμε το φαινόμενο της παραπαιδείας 
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( φροντ υστήρυα Μ. λ. π.) μυά σημαντική αλλά ''απαραίτητη" πληγή' στα 

πλευρά της με'σης εκπαίδευσης με τεράστυες οΰκονομμκές έπυβαρύνσεus 

που κάνουν δύσκολη και πολλές φορές ακατόρθωτη τη συυέχμση των 

σπουδών πολλών μαθητών. 

Έπόσης τα παραπάνω χαοακτηρ¿ζοVTÖL σαν άλλει, βασυκών γνώσεων 

υπάρχουν xat άλλα δυο' συνεπακόλουθα, 6 άναχρ ονι,στ υκο ς και,' ό α~ 

υτοδραστυκος χα ς>ακτ ήρας τών γνώσεων. Οι', σύγχρονες έπ ι,στημ ον υκές 

κατακτήσεις κ α θ ώ s και η ανάπτυξη των επιστήμων που σ η μ εΖά τους 

άφοροον τη' μέση εκπαίδευση, φθάνουν με' καθυστέρηση δεκάδων ετών 

στη Παυδευα. Παράλληλα ή παραχάραξη 'ίστορυκώυ γεγονότων, η 

δι,αστρέβλωση τών αγώνων του λαοο μας, το' πνεύμα τών δυακρι,'σεων 

που ε π t κ ρ α τ ε Ζ , η μετάδοση διάφορων ξεπερασμένων ά π ο τη' ζ ω η' 

άυτυληψεων μέσα από το περοεχάμευο' -της γνώσης στο υχε υοθετοου 

τ ο'ν άντυδραστυκο χαρακτήρα της. 

) Τον τρόπο παροχής : 'Η γνωστή' δ L α δ L ν. ά σ L α που χ α ρ α κ τ η ρ C ζ ε e α u 

σάν "γυμυασι,ακης νοοτροπίας" καύ θέλεο τον μαθητή' παθητυκό 

δέκτη γνώσεων (χώρος καμμυά βυτύρρηση), χωρυ'ς κρυτι,κο πνεύμα, 

χωρμ'ς ανάπτυξη υ ραστη ρ ι,ο'τητας που σκοπεύουν στη'ν πλατευά γνώση 

και' τη'ν ανάπτυξη τών δημυουργυκώυ πλευτών της π ροσωπ L κο'τητ ας 

τών μαθητών,με λύγα λ c5y L α δε'λεο τον μαθητή άλλοτ ρ υωμε'υο άπο στενή' 

καύ ανελεύθερη συυεόδηση υπάκουο όργανο μιδςμηχαυι,κης δυαδυκα-

σύάς άφομουωσης. 

) Τ ί ς o i Ή. ο ν ο μ μ Κ έ ς παροχές : ' Υ π ά ρ χ ε u τεράστυο κ τ η ρ L α κ ο πρόβλημα, 

τά έπυπτ οκά μ ε'σα δμδασκαλυας ευ vat άλλης εποχής, υπάρχει, έλλει

ψη à θ λ η τ υ κ ώ ν εγκαταστάσεων, ' Ε π C α η ς ε Ζ ν a L μ e γ α' λ η ή ε λ λ ε u ψ η καθη

γητών παρά τ ó γεγονός οτι. παραμένουν άδοορυστος σημαντυκος άρυθμ'-'' 

καθηγητών Μ . Ε . " F T O L ή αύξηση τών παροχών αποτελεί" μ ^ Μ · ; 

τ η μ α . 

) Την αποκατάσταση τών μαθητών : Où φραγμοί,' στην μόρφωση πού επι

βάλλει, ή κ υ 6 έ ρ ν η σ η σ κάτω από το' π ρ ο' σ χ η μ α του έ κ σ υ χ ρ ο ν t σ μ ο ö , με 

συνεχείς έξετάσεμς j . με τη'ν μεύωσητων εΰσακτέων στυ'ς 'Ανώτατες 

καύ 'Ανώτερες Σχολε'ς αποτελούν καθορυστυκο πρόβλημα τών μαθητών 

το' σ η μ α ν τ ν κ ο τ ε ρ ο ά π ά ά π ο Φ η δι,εκδυκη'σεων. 

) Τον ελεύθερο χρουο τών μαθητών : Δεν υπάρχει, κανένας προσανα

τολισμός γύρω άπο το πρόβλημα του ελεύθερου χρο'υου τών μαθητών 
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και της ψυχαγωγίας. "Ετσι κάθε προσπάθεια των μαθητών γιά ε ÎÎ Γ "- -

λ ώ σ ε ι ε μ ε σ α σ τα γυμνάσια π ά «ω
;
ο ε' τ ε τ ο t α θέματα χ ο' β ο ν τ α L εξ α ρ ν ίί ς; -

ένω στη'ν εξω aito το σχολείο ζωη' τώυ μαθητών άναπτυ'σσουται 

έντονα τα ξένω προ'τυπα · ¡ψυχαγωγίας δυτικής προέλευσης που τελευ,-

ταίαπαίρνουυ την μό'ρφη "φιλοσοφικών ρευμάτων" που αποπροσανατολί

ζουν τους μαθητές ( ΡΟΚ, Ναρκκωτικά., κ.λ.π.). 

5) Τά δημοκρατικά δικαιώματα χαυ to's συνδικαλιστικές ελευθερίες : 

'Η προσπάθεια για κατοχύρωση του μαθητικού συνδικαλισμού σάυδιαδικασία 

συμμέτοχης χαυ διεκδίκησης στα προβλήματα των μαθητών αποτελεί μόνιμο 

στόχο για κατάχτηση (ένω γιά τη'ν κυβέρνηση αποτελεί στόχο γιά κατσ
η
γ~ 

ση), και που περνάει μέσα απο' τη'ν κατ*α<τηση ¿νο'ς δημοκρατικού κανονισμού' 

λετιουργιας των Μαθητικών «οινοτητων. 

Επίσης ή άστυνο'μευση καί ή τρόμο κ οατ υ α που εντάθηκε τελευταία απο

τελεί; σημαντικό πρόβλημα στο' μαθητικό χώρο , γιά την ανάπτυξη του ;.ia.j 

θητικοΰ κινήματος. 

Πανωσ'αύτά τά προβλήματα àνπτυχθηκαυ αγώνες και δραστηριότητες Tir' · • 

τελευταία χ ρου ι, κ ri περίοδο. 

' Αγώνες 7 7-78 

Τά κυοια ζητήματα που άπασόλησαν το μαθητικό χδοο σ'αύτηυ την περίο

δο ίταν : 

1. Κανονισμο'ς Λειτουργίας μαθητικών Κοινοτήτων στα τέλη του '76 7ίού 

κατέβασε το ' Υπουργείο κάνοντας παράλληλα την πρώτη ανοιχτή' επέμβα

ση Mat μάλιστα καθοριστική' στά ζητη'ματα ελευθέριων μέσα στο μαθητικό 

χϋρο. 

'Απο την πλευρά του μαθητικού κιυη'υατος ύπηρχε έντονη άντίδ^· 

συσπείρωση που με την βοη'θεια άλλων δυνάμεων του χώρου (καθηγη-"ν 

γ ο ν έ ν ω - κ η δ ε μ ο' ν ω ν ) σε μ ι » e ó β έ β α ι α βαθμό à π ο' ρ ρ ι Φ ε σ έ μεγάλο 

αριθμό γυμνασίων τ ά άρθρα εκείνα τ ο 0 κ α ν ο ν ισμ ο υ π ο υ κ ρ έ θη κ α ν 

αντιδραστικά ή αντιδημοκρατικά, Έδω δεν δόθηκε συνολική μάχη -'" á 

κάθε σχιλδϊο έκανε τη'ν δικιά του αντιμετώπιση ανάλογα με' το επί

πεδο του. 0ΐ κ α Γ ε υ θ ΰ ν σ ε ι ς η τ α υ : 

α. Καταγγελία του κανονισμού αλλά αποδοχή του με ξεπέρασμα στη'ν 

πράξη των αντιδραστικών διατάξεων (επαρχία) 

/ 
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β. Καταγγελία naC απόρριψη των αντιδραστικών σημείων του κανονυ-

σμου (Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ.). 

γ. συνολική' απόρριψη τοο κανονισμουκαί εφαρμογή άλλου δημοκρατία 

κοο (κύριο ΚΝΕ). 

'Απεργία των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. ''Ηταν ενα σημαντικό 

γεγονός γιά το' μαθητικό κίνημα μιας και γιά τ·:ρώτη ©ορά δοκιμά-

ζοντων où μαθητές σε προβλήματα άλλου χώρου της υέσης έκπαίδευ-

ησς. Παρά τό γεγονο'ς δτι ή άπεογι'α άφοροοσε καθοά κλαδικά αι

τήματα, αναπτύχθηκαν où σχέσεις των μαθητών με τους καθηγητές 

πργμα που ωφέλησε στ ο s παραπέρα διαδικασίες του μαθητικού χώρου
5
 Λ, 

ενώ παράλληλα ύκηρξε σο Β« Ρ η χ α υ' καθολική ή ύποστη'ριξη της άπεργυα ς 

άπό τους μαθητε'ς σε σημείο που το' 'Υπουργείο σκηνοθέτησε μιά 

συγκέντρωση δήθεν 'μητέρων ' που αγωνιούσαν γιά τις σπουδές των 

παιδιών τους που αποκαλύφθηκε Hat αποδοκιμάστηκε έντονα. 

'Η εφαρμογή του Γ. Λ. '+10 που καταργούσε τις εισαγωγικές στο' 

γυμνάσιο έβανε εξετάσεις άπο' το γυμνάσιο στο' Λ ύ* κ ε ι ο χαι χώριζε 

Λύκεια σε Γενιχά
9
 Τεχνικά και Τεχνικά έ παγγελματ ικά. 'Η εφαρμο

γή αύτοϋ του Π.Λ. αποτελούσε και τη'ν εφαρμογή* της κατεύθυνσης-

στροφης προ'ς τη'ν Τεχνική* Εκπαίδευση και ένταξη μεγάλου τμη'ματος 

άπ'ευθείας στη'ν παράγωγη* - έν οφει της ένταξης μας στην ΕΟΚ. 

Αύτη ή επιλογή' της κ"·': ε'ρνησης λόγω και της π ροχε ι ρο'τητας 

άλλα και των φενρων έπ διώξεων Qoñv.c συνολικά αντίδραση άπο' όλους 

τους χώρους της Μέσης Εκπαίδευσης. 

Δηλαδή ενώ άπο' τη'ν μια μεριά πλάσ^οε το' 'Υπουργείο όάν έχσυχρο-

νισμο' προς όφελος των μαθητών, τά καινούργια μέτρα 

μαζί με την φενάκη της κατάργησης τών εισαγωγικών άπο' τη'ν άλλη 

δεν μπορούσε νά αποκτήσει σε ορισμένα βασικά ζητη'ματα που άφορο·" 

τη'ν εξέλιξη τών μαφητών , παράλληλα μέσα άπο* το διάταγμα πού καθόρι-

ζε τον τρόπο εξετάσεων ήταν χατάδιλη η προσπάθεια σταματήματος 

της φοίτησης σημαντική g μερίδας των μαθητών και κατ'ευθείαν "« Vij, · 

ένταξης τους στην παράγωγη'. "Ολα αυτά λεττουργησαν συσπεριωτιχά 

μέσα έΐ
:
κ.. στο χώρο της μέσης εκπαίδευσης μέ αποτέλεσμα νά δημι

ουργηθεί ίσχρρο' μέτωπο άπό μαθητε'ς
 9
 καθηγητές γονείς μέ τη'ν 

συνεχή υποστήριξη τών Κομμάτων της Αντιπολίτευσης που είχε σαν 

αποτέλεσμα τη'ν ΰαναχώρηση του 'Υπουργείου στο' θεμά .τών επα

ναληπτικών εξετάσεων του Σεπτέμβρη. 



_ ς _ 
r
HTav τ e πιο σημαντικό γεγονός αύτη ς της περιόδου στο επίπεδο 

της μόρφωσηςπού Ικανέ φανερή' τη'ν επιδίωξη τιης ή κυβέρνηση να 

έ ν α ρ μ ο ν ι σ ε ι την μ ε σ η εκπαίδευση με τ J ε γευικώτερες επιλογές τ ι ¡ ς 

λύνοντας παράλληλα το πρόβλημα της μέσης εκπαίδευσης με τις 

εξετάσεις στο Λ ΰ κ ε ι ο . 

4. 'Η επαναφορά του προβλήματος "μαθητικές Κοινότητες" στην άρχη 

της χρονιάς (77-78): 'Η κυβέρνηση βλέποντας ότι ή εφαρμογή του 

' Υ« <»σ ργ ικοΰ Κανονισμού" Μ.Κ, δέυ έφερε- τα άναμενο'μενα άπ'αύτη'υ 

άποτ ελ έσματα άρχ ισε μια μετωπική* επίθεση γύρω άπό* το ζη'τημο 

του μαθητικού συνδικαλισμού με' έκιχ ειρηματα του στυλ - ο 

συυδ ικαλ ισμος είναι αντιπαιδαγωγικός - κομματ ικοπο ίηση - παρασυρμο: 

π ο ΰ αποσκοπούσε στο να' προδιαθέσει τους μαθητές και το' λαό 

γενικότερα στο κατέβασμα νέου κανονισμού που θα απαγόρευε κάθε 

συνδικαλιστική* δραστηρ ιότητα μέσα στα' σχολεία. 'Η απάντηση 

του μαθητο'κοσμου ?ιταν άμεση καικαθολ ΐΉή*, μεγάλος αριθμός 

Γυμνάσιων και Λυκείων κατάγγειλε αύτη την πολιτική γΰρω άπό" το 

θέμα του μαθητικού συνδικαλισμού Βάζοντας παράλληλα το ζη'τημα 

της σύνταξης έυο'ς νέου κανονισμού με συμμέτοχη των άρμο'διων φο

ρέων, πού θα κατοχύρωνε το'ν καθητικο' συνδικαλισμό' σαν έκφραση^ ,'·' ' 

και δράσης των μαθητών γύρω άπό* τά προβλήματα τους. 

Μπροστά στην καθολική αντίδραση ή κυΠε'ρνηση μετά άπό πάροδο 

5 μηνών με το δείλημα κατεβαίνει η όχι ό καινούργιος κανουισμο'ς 

επαναφέρει τον προηγούμενο κανονισμό ενώ βομβαρδίζει κυριο

λεκτικά την κοινή γνώμη με τά ίδια επιχειρήματα περί κ μαθητικού" 

συνδικαλιστιμοΰ καί απειλώντας τους μαθητές δτι θά "πατάξει 

κάθε συνδικαλιστική δραστηριότητας των Μ.Κ." . 

5. Αστυνόμευση των μαθητών : 

α) Κάτω άπό το πρόσχημα της
 !;
 περιο ρούρηση ς των ηθών " των μαθη

τών θέτει ύπό αστυνομική παρακολούθηση τά γυμνάσια, Σ τη'ν ούτι'/* 

όμως έκεϊνο πού θέλει νά αστυνομεύσει είναι οι δραστηριότητες 

των μαθητών και τούτο αποδείχνεται μέ τόν έλεγχο στις τσάντες των 

μαθητών μέ την απαγόρευση η σύλληψη κάθε μεθητη πού πουλάει έντυ

πα η μοιράζει π ρ ο κ υ ρ η ξ ε ι ς . 

β) Ή επαναφορά του Νόμου 1010 περί ελέγχου των δραστηριοτήτων 

των μαθητών στην εξωσχολική τους ζωή*, 

Μέ εγκύκλιο του 'Υπουργείου μετατρέπονται σέ χωροφύλακες οι Λυ-

./.. 
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κειάρχες και οι καθηγητές, της ζωής των μαθητών. Χαρακτηριστική* 

είναι ή επέμβαση στους ΠΑΜκέτες της Πτολεμαΐδας που δε'ν επέτρε

ψε νά καούν εκδήλωση απειλώντας ότι θα του'ς αποβάλλει ενώ στη 

Λάρισα το' 'Υπουργείο διέταξε ανακρίσεις για μιάέκδη'λωση που' εκίίνε 

το' Γενικό* Συμβούλιο με' θέμα : Τά ναρκωτικά . 

Αγώνες για το' χτηριακο' : που οξύνθηκε φέτος. 

Αγώνες γύρο.; ;πο ζητήματα εκδηλώσεων με'σα στα γυμνάσια (25η 

Μάρτη, 28 Όχτώμβρη, Καλλιτεχνικές, πολιτί στικές) που βρήκαν 

την αντίδραση των διευθύνσεων των σχολείων. 

Κατάσταση στο' Μαθητικό Κίνημα 

Το Η.Κ. στη'ν τελευταία περίοδο διατη'ρησε πολλά στοιχεία της μεταπο

λιτευτικής περιόδου ενώ παρουσίασε υε'α σάν απόρροια της νέας πολίΐο-

κης συγκυρίας χαί των νένων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. 

"Ετσι τά βασικά χαρακτηριστικά τους είναι : 

1. 'θ σταθερά προοδευτικός χαρακτήρας του παρά τις κυβερνητικές 

προσπάθειες γιά -εξαφάνιση' του, που επιβεβαιώνεται μέ την εκλογή 

δημοκρατικών προεδρείων. 

2. Το' κλίμα πολιτικής ζΰυωσης που επικράτησε με'σα στά σχολεία ιδιαί

τερα μέ τις εκλογές και τοϋτο αποτελεί στοιχεί ιδεολογικής πάλης 

μ έ αρκετά καλά αποτελέσματα. 

3. 'Η διάθεση γιά αγώνα και ó γώριμος μαθητικός ενθουσιασμός που* δέν 

πήρε ο'μως τη' μορφή' κινητοποιήσεων η μαζικών εκδηλώσεων 

4. 'Η πάλη του γιά τη' λ υ'ση τ προβλημάτων της Μέσης 'Εκπαίδευσης 

συνολικά μέ σημείο αναφοράς τ η'ν κυβερνητική πολιτική' 

5 . 'Η ανάπτυξη σχέσεων μ έ άλλους φορείς τ ης Μέ σ η ς 'Εκπαίδευσης καθηγητές 

γονείς κηδεμόνες - μ έ σημαντικά αποτελέσματα. 

Λυτά τάχαρακτοριστικά αποτελούν και τις θετικές πλευρές του μαθητικού 

κινήματος στη δράση του τη'ν τελευταία περίοδο . Πριν προσδιορίζουμε 

τίς διαφορές του κινήματος από* το κίνημα της Μεταπολιτευτικής περιόδου 

πρέπει ν» δούμε ορισμένα οτοιχεία της φυσιογνωμίας του Παθητικοί) Κινή

ματος . 

Το Μαθητικό κίνημα δέν πολιτικοποιείται και δέν αντλεί δύναμη κΰρια 



από τα ιροβληματ α του χώρου του ( κ α ί τοΰτο είναι αποτέλεσμα των 

χαρακτηριστικών των μαθητών ) μιας καί οι δυνατότητες του για ανά

πτυξη δράσης είναι μικρές, λόγω της μεγάλης διαβάθμισης συνβιδητότη-

τας ανάμεσα στους μαθητές, του uixpoö ελευθρου χρόνου των μαθητών, 

της μόνιμης διάχυσης όπως επίσης και της απειλής άπο πλευράς της 

κυβέρνησης που στο χώρου τους παίρνει την μ ο ρ φ ri των βαθμολιγικών 

επιπτώσεων. "Ετσι τό μαθητικό κίνημε επηρεάζεται, σε' μεγάλο βαθμό 

άπο' το' γενικό'τερο πολιτικό κλίμα που επενδύεται στη' συνέχει σε αγώ

νες στά διάφορα έ πίπ ε δ α. 

Τοΰτη ή έχτίμησημάς οδηγεί στο' συμπέρασμα οτι το' Μαθητικό κίνημα 

είναι κίνημα περισσότερο ζύμωσης και λιγότερο δράσης. Μπορούμε 

λοιπόν νά δοΟμε τίς διαφορές της σημερινής κατάστασης στο' μαθ,ητι?:ά 

κ υ νήμα άπο εκείνης της μεταπολιτευτικής περιόδου αν δούμε τίς δ ι α -

φορε'ς της πολύτοκης συγκυρίας ανάμεσα στη'υ μεταπολιτευτική καί την σημετ 

σημερινή περίοδο. Τούτο είχε σάν επιπτώσεις : τ η'ν μείωση του έυΐ. 

σιασμοϋ καί της αγωνιστικότητας των μαθητών την εύκολώτερη έπέμ'3α-

ση της κυβέρνησης, τη'ν ανάπτυξη αρνητικών στοιχείων με'σα στο' χώρο 

Ένώ άπο* άποψη συσχετισμών στη' Μέση Εκπαίδευση το' Μαθητικό Κίνημα 

έχει τό πάνω χέρι ό'σ,ον άφορα τη'ν ζύμωση στις διεκδικήσεις δμως ση

μαντικότερο ρόλο σχετικά μέ τό άποτέλεσιια παίζουν οι άλλοι φορεϊς
3 

καθηγητές - γονείς - τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ,π. 

Ρόλος τών εκλογών ' 7_7 

Σάν σημαντικό πολιτικό γεγονός επηρέασαν τό μαθητικό χώρο σάν στοι

χείο έντονης ζύμωσης καί πολιτικοποίησης,, επίσης ή ανάδειξη του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ Αξιωματική' 'Αντιπολίτευση δημιούργησε συνθήκες γιά 

καλύτερη δουλειά καί περιορισμό τοπικά διαφόρων ενεργειών αντιδρα

στικών καθηγητών. Παράλληλα έδωσε στην ορνάνωση μας δυνατότητα κα

λύτερης παρε'μ βάσης και μαζικοποίησης. 

Αράση της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

'Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. δούλεψε μέσα στους μαθητές μέ την συνδικαλιστική παρά

ταξη (ΠΑΜΚ) μέ σημαντική παρουσία καί δράση την τελευταία περίοδο. 

'Η ΠΑΜΚ ηταυ ήμόνη παράταξη που έδρασε συγκεκριμένα με'σα στο χώρο. 

Καί τοϋτο γιατί ή ΚΝΕ δρούσε σάν οργάνωση (όχι σάν ΜΟΔΝΕ) καί γιατί 



οι άλλες παρατάξεις ΔΗΜΑΚ και άριστ ερ ιστε'ε είχαν μικρή παρουσία. 

'ΑΠοτέλεσμα ήταν νά δημιουργήσει μέσα στο' κίνημα συγκεκριμένη αντί

ληψη TOPO γιε? τές θέσεις της όσο και γιά την πραχτικη της καί βέβαια 

τον πολύτοκη της φορέα. 

'Η πολιτική μας γραμμή άφορούσε τα δυο επίπεδα της ζύμωσης χαι της 

δράσης - πρώτη έκτιυηση μας ήταν πως έπρεπε νά αναπτύξουμε πρώτα 

συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσα στί Μ.Κ. που θα αποτελούσαν τη 

Βάση συσπείρωσης των μαθητών γΰρω άπο τα' προβλήματα τους και γύρω άπο' 

την οργάνωση μας - Ληλαδη ή θέση μας γ ιάδ ημ ιουργ ίκη δούλευα μέσα στις 

Παθητικές Κοινότητες αυτόν το'ν χαρακτήρα είχε. Επίσης έπειδη 

φέτος υπήρχαν σηματνικά προβλήματα συνδικαλιστικών ελευθεριών έχτι-

μη'σαμε οτι δεν αρκεί η γενικόλογη ζύμωση πάρα' ή συγκεκριμένη δράση 

γιά τη'ν άτίόκρουση της κυ Ζζ ρνητ ι κης επίθεσης, γι'αύτο δώσαμε και' υπό

σταση στα συνδικαλιατικά όργανο των μαθητών. 

Στο επίπεδο της ζύμωσης κινηθήκαμε μόνο σε ζητήματα προπαγάνδ ίσης 

των θέσεων μας και της παράταξης μας. Mua ς KL κυρ ta επιλογή' μας 

ήταν ή μαζικοποίηση της οργάνωση μας ένώ ή ανάπτυξη' μας σε οργανωτικό 

επίπεδο δεν αρκούσε γιά νά βάλουμε ζητήματα ζυ'μωσης στην απαραίτητη 

έκταση τους. Συνολικά δηλαδή κινηθήκαμε αυτόνομοι με συγκεκριμένη 

σωστή π ρ α χ τικ η χωρι'ς σεχταρισμους - π á ν ω στά προβλήματα που παρου

σιάστηκαν τη φετεινη' χρονιά. οι οργανωτικές μας δυνατότητες 

?ίταν αρκετές ό'χι το'σο όμως πού απαιτούσε ό χώρος και τοΟτο έχει τις 

αναγωγές του σέ προβλη'ματα της οργάνωσης. 

Ταχτική' άλλων δυνάμεων 

Κ.Ν.Ε. Έδρασε σεχταριστικά δουλεύοντας σάν οργάνωση χαέ όχι σάν πα

ράταξη και σέ ζητη'ματα ζϋμωοης που άφοροΰσαν δικές επιλογές εξω 

από τά μαθητικά προβλήματα. 'Έτσι απέναντι στου'ς μαθητές λειτούργησε 

ματωπικα σέ μιά μόνο περίπτωση (επιτροπή Γυμνάσιων για καταστατικό 

Μ.Κ.) ένώ στις υπόλοιπες έδρασε σάν οργάνωση μέ ζυ'μωση γύρω άπο τις 

επιλογές της. Σέ αρκετά γυμνάσια υπήρχε σύγκρουση 

ανάμεσα σ'αύτην και σέ όλους τους άλλους λόγω τών γνωστών μεθόδων 

χωρι'ς όμως νά δημιουργείται μέτωπο έπαναντι της που θα έφερνε τη πό

λωση . 

Ρ. Φ · : Είχε μικρό παρουσία μέ κοινωνική συσπείρωση γύρω άπο την οργά

νωση του μέ επιλογές ΐδιες μέ τις δικές μας όπου fießaia είχε γραμμή. 
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Αριστεριστές 

1 0 -

Ελάχιστη παρουσία μονό ή ΠΜΣΠ είχε μιά παρουσία, 

Ολου o¿ α λ λ ο L ε £ χ « ν μ ε ρ ι κ ά άτομα μόνο. 

Συμτίερ άσματα 

Μπορούμε να' πούμε έτι η δράση μας ήταν ικανοποιητική σε' σχε'ση με' 

τις ανάγκες του Μ.Κ. και" πάρα πολΰ καλή' σε' σχέση με την κατάσταση 

της οργάνωση μας την προηγουμένη χρονιά. 

"Ετσι πετύχαμε νά π ρωτοπο ρη'σουμε σαν δύναμη μέσα στο' χώρο με πολλά 

οφέλη γιά τη'ν οργάνωση μας. 

Σέ κείνο πού υστερήσαμε ήταν ή οργάνωση τηςζύμωσης και ή κομματική 

προβολή' στο χώρο - μέσα ά π ο' καθαρά κομματικές επιλογές και τ ο 0 τ ο 

οφείλεται στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής
s
 οργανωτικών δυνατο

τήτων και πείρας. 
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