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Απευθυνόµαστε σε εσένα, που µε το «νέο σχολείο της αγοράς», πετιέσαι κυριολεκτικά έξω από το σχολείο. Σε
σένα που αντιµετωπίζεις τον κίνδυνο της απόλυσης, της µετακίνησης από σχολείο σε σχολείο.

 Προωθείται η αλλαγή του αναλυτικού προγράµµατος, µε την κατάργηση µαθηµάτων που υπήρχαν
µέχρι τώρα (καλλιτεχνικά, β’ ξένη γλώσσα κ.α.).
 Ετοιµάζεται το δεύτερο κύµα συγχωνεύσεων σχολείων, ιδιαιτέρα στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
 Προωθείται η επέκταση των ελαστικών, εργασιακών σχέσεων και η αύξηση του ωραρίου των
εκπαιδευτικών. Με το πολυνοµοσχέδιο τέρας καταργήθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις.
Προωθείται δηλαδή το «νέο σχολείο» της αγοράς µέσα από διάφορα µέτρα (ΕΑΕΠ, νέα αναλυτικά
προγράµµατα, αυτοαξιολόγηση, επικείµενο νοµοσχέδιο για Νέο Λύκειο και Τεχνολογικό Λύκειο, κ.α.).
Οι εξελίξεις αυτές αφορούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς, διάφορων ειδικοτήτων (ξενόγλωσσοι, θεολόγοι,
βιολόγοι, πληροφορικοί, καλλιτεχνικών, θεατρολόγοι κ.α.). Αφορούν τελικά όλους τους εκπαιδευτικούς.
Αφορούν κάθε λαϊκή οικογένεια!
Σήµερα, είναι ολοφάνερο ότι, το «νέο σχολείο» και η επίθεση στα µορφωτικά δικαιώµατα των παιδιών
του λαού προχωράει χέρι-χέρι µε τις απολύσεις, την ανατροπή εργασιακών σχέσεων. Είναι µέτρα που
ετοιµάζει το µαύρο µέτωπο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ για να σώσουν την κερδοφορία
των µονοπωλίων, την Ε.Ε., το καπιταλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτό το λόγο κανένας κλάδος δεν θα
σωθεί από µόνος του, κανένας κλάδος δεν πρέπει να στηρίξει την επιβίωση του στην υλοποίηση του
«νέου σχολείου». Οι 710 θεατρολόγοι, όπως και όλοι οι εργαζόµενοι στην εκπαίδευση, που δουλεύουν
µε ελαστικές σχέσεις εργασίας στο σχολείο δεν θα σωθούν από την υλοποίηση του «νέου σχολείου»
αλλά από τη ρήξη και την ανατροπή µαζί του, συνολικά µε την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-πλουτοκρατίας.
Η δική µας αντίληψη για το σχολείο και τη διαπαιδαγώγηση είναι ότι αναγκαίο υπόβαθρο για την
ανάπτυξη υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι η οικοδόµηση γερών θεµελίων γενικής
παιδείας και η συστηµατική καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής όλων των νέων από τη σχολική
ηλικία. Αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γενικής µόρφωσης µέσα από το συνολικό
περιεχόµενο και τη λειτουργία µιας δωδεκάχρονης γενικής εκπαίδευσης (ενιαίο βασικό δωδεκάχρονο
σχολείο) µε τη συµβολή και των µαθηµάτων καλλιτεχνικής παιδείας.
Κάτι τέτοιο δεν το θέλει, ούτε το επιδιώκει το «νέο σχολείο». Τα νέα φανταχτερά «πιλοτικά
προγράµµατα σπουδών» για την καλλιτεχνική παιδεία στο σηµερινό σχολείο αποτελούν τυχαίες και
ασυνάρτητες συγκολλήσεις για εκγύµναση των µαθητών σε στοιχειώδεις δεξιότητες, που ακυρώνουν
την όποια συµβολή είχαν τα καλλιτεχνικά µαθήµατα στην ολόπλευρη διαµόρφωση της προσωπικότητας
των νέων ανθρώπων.
Κάθε µαθητής της γενικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε οποιοδήποτε συγκεκριµένο
είδος τέχνης, θα µπορεί µε την παρακίνηση και τη συνεργασία του σχολείου του να φοιτήσει σε
δηµόσια κέντρα καλλιτεχνικής παιδείας, που θα δηµιουργηθούν σε επίπεδο δήµων, καλύπτοντας
µια οµάδα σχολείων και τα οποία θα παρέχουν δωρεάν τις απογευµατινές ώρες καλλιτεχνική
εκπαίδευση (µουσικά όργανα, εικαστικά, θέατρο, κινηµατογράφο, χορό, γραφιστική κ.λπ.).
Σε αυτό το πλαίσιο όχι µόνο πρέπει να µονιµοποιηθούν άµεσα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
και οι θεατρολόγοι αλλά να γίνουν επιπλέον προσλήψεις µε κατοχυρωµένο το δικαίωµα στη
µόνιµη και σταθερή εργασία.
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, πάλεψε από κοινού µε το ΠΑΜΕ:
1. Καµιά απόλυση- καµία εφεδρεία. Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους.
2. Καµιά χαµένη οργανική θέση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν οργανική θέση.
3. Όχι στις µετακινήσεις των εκπαιδευτικών, όχι στις µετατάξεις.
4. Κατάργηση κάθε µορφής ελαστικής απασχόλησης. Κατάργηση του ΑΣΕΠ.
Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων στην εκπαίδευση (αναπληρωτών, ωροµισθίων)
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Τις κρίσιµες αυτές ώρες εµπιστέψου το ΠΑΜΕ, ακόµα και αν δεν συµφωνείς σε όλα µαζί του. Σε
προειδοποίησε έγκαιρα για όλα όσα έρχονται. Μπήκε µπροστά στην οργάνωση της πάλης.
Το ΠΑΜΕ σε καλεί να πάρεις την υπόθεση στα χέρια σου. Να παλέψεις για τη ζωή σου και τη ζωή των
παιδιών σου.
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Αθήνα 16/1/2012

