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αντίπρολόγου
Το φάντασμα των εκλογών λειτουργεί διπλά. Παραλύει τις δυνάμεις του λαού, ο οποίος

φαντασιώνεται μία περήφανη νίκη (;) μέσα από τις κάλπες, αλλά παραλύει και τον εχθρό τού
λαού που φοβάται. Αυταπάτη κόντρα στην απάτη· συναρπαστικοί καιροί... Στο μεταξύ η συμφορά

που μπορείς να την πεις και κυβέρνηση, σαν την μαντάμ Σουσού καμώνεται πως δεν βλέπει τι
γίνεται γύρω και σκορπάει χαμόγελα για την ανάκαμψη. Σαν να βλέπεις σε βομβαρδισμένο τοπίο

να γίνεται πασαρέλα. Γκροτέσκο σκηνικό... 
Αλλά όπως ακούμε, και στη γηραιά ήπειρο στόμωσαν τα νεοφιλελεύθερα κοράκια και ακούν την

κριτική εκ των έσω, πως δηλαδή το γερμανικό πρόγραμμα –τραπεζικό, καλβινιστικό, μοχθηρό και
μικροπρόθεσμο– είναι μεν καλό αλλά έχει ένα πρόβλημα· θα εξοντώσει τους ανθρώπους,

τουτέστιν τους εργάτες-παραγωγούς και τους καταναλωτές. Είναι όπως λέμε ότι ο πληθωρισμός
μηδενίστηκε στα νεκροταφεία. Ποιος λέει ότι η φρίκη δεν έχει πρωτοτυπία;

Στην ανατολική γειτονιά μας ο αλητάμπουρας της Μ. Ανατολής που τον λένε Ισραήλ, με τις πλάτες
αμερικανοευρωπαίων «χριστιανών», θεωρεί τη Γάζα πεδίο ασκήσεων και τους Παλαιστίνιους

κινούμενους στόχους. Ποντάρει φυσικά στο ότι οι διεφθαρμένες αυλές των αραβικών
«εμιράτων» δεν πρόκεται να κουνήσουν το βλέφαρό τους και ότι τμήμα της αραβικής αντίδρασης

θέλει να γίνει χαλιφάτο του 9ου αιώνα, να φορέσει μαντήλες στο θηλυκό πληθυσμό και να
εφαρμόσει τη σαρία (ισλαμικό νόμο). Ιστορικό σύγκρυο. Αν είναι έτσι η αντίσταση στον

ιμπεριαλισμό δεν είναι ν’ απορείς που μούδιασαν οι φίλοι των Αράβων σ’ όλο τον πλανήτη.
Στο άλλο καυτό μέτωπο της Ουκρανίας, οι φίλοι των φασιστών στο Κίεβο τα βρίσκουνε

«μπαστούνια» στα θέατρα των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά το παλιό σύνθημα «οι λαοί δεν
έχουν ανάγκη από προστάτες» διατηρεί, παρά τις δυσκολίες, όλη την αίγλη και τη λαμπρότητά

του. Αν σου χαρίσουν την ελευθερία εύκολα στην ξαναπαίρνουν, αν την κατακτήσεις είναι πλέον
κτήμα σου, απόκτημα, περιουσία. Δύσκολα τη χάνεις.

Στο καθ’ ημάς εκπαιδευτικά δρώμενα ο νέος υπουργός Παιδείας –παλαιός κνίτης της νομικής,
μωροφιλόδοξος, επηρμένος θεατρίνος– χειρίζεται καλά την επικοινωνιακή προπαγάνδα και τα
ΜΜΕ και αναμφίβολα έχει τις πηγές και τους συμβούλους του εντός των τειχών (intra muros)

Σ’ αντίθεση με τον εμμονικό Αρβανιτόπουλο ελίσσεται καλύτερα, γι’ αυτό και είναι πιο
επικίνδυνος. Γι’ αυτό και το συνδικαλιστικό εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να ανασυνταχθεί

συνολικά και γρήγορα. Δεν αρκούν οι παλιές συνταγές, δεν φτάνουν τα χθεσινά εισιτήρια και
προπαντός δεν αρκεί η πρωτοπορεία ν’ αυτοθαυμάζεται στον καθρέφτη των φίλων μας. Όσο δεν
εισορμά στο προσκήνιο «το πλήθος», ανυπάκουο, πολύβουο και απαιτητικό, τόσο τα σκιρτήματα

θα μένουν μετέωρα και οι απεργίες «ηχώ στο πηγάδι».
Δίπλα στο μοντέλο της αξιολόγησης - χειραγώγησης - απόλυσης οφείλουμε να επαναφέρουμε το
μισθό και τη σύνταξη, να ξαναγράψουμε τα αιτήματά μας, να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος

και να τρέξουμε πολλά μουσκεμένα χιλιόμετρα. Δύσκολο πράγμα· πράγμα όμως αναγκαίο.
Σ’ αυτό το σκηνικό υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε τα «κακώς

κείμενα» και δεν αρκεί να απελπιζόμαστε σαν οργισμένοι Βαλκάνιοι. Μακάριοι είναι αυτοί που
μετακίνησαν μία καρέκλα στην τάξη τους, δηλαδή όσοι μετασχημάτισαν δημιουργικά τη θέση σε

πράξη, την οργή σε κίνηση, την κίνηση σε συλλογικό όνειρο.
Και τι κάνεις λοιπόν, συνάδελφε-ισσα, να ένα ερώτημα που πρέπει ν’ ακολουθεί τις γλαφυρές

απελπισίες των απόκληρων, των ανέργων, των άστεγων, των αδιόριστων. Άλλωστε ευχαριστιέται
όποιος χτίζει ένα καλύτερο κόσμο, με λογισμό και μ’ όνειρο, με θυσίες και κόπο.

Πώς τόγραψε ο ποιητής, πως πρέπει να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη;
Άλλωστε η εποχή της αθωότητας πέρασε ανεπιστρεπτί.
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Πάρε μαζί σου νερό σύντροφε δάσκαλε

το μέλλον θα έχει ξηρασία

Αλλά το ξέφωτο υπάρχει

Ας βαδίσουμε σωστά



Μ’
αυτόν το στίχο ξεκινά γνωστότατο ποίημα νομπελίστα
μας ποιητή, κι ίσως θα ταίριαζε γάντι το νόημά του
στους ομολογημένους αλλά και ανομολόγητους στόχους

και επιδιώξεις, για το χειμώνα που σιγά σιγά πλησιάζει, των κυ-
βερνώντων και όσων κρατούν, για την ώρα, τις τύχες του λαού μας
στα χέρια τους.

Στόχοι ανομολόγητοι και ομολογημένοι, καθώς καθημερινά γι-
νόμαστε μάρτυρες προσπαθειών, από τη μια μεριά δημιουργίας
επίπλαστης και ψεύτικης εικόνας ευφορίας από ντόπιους και ξέ-
νους, κυβερνητικά χείλη, καθυποταγμένους δημοσιογραφικούς
χρυσοκάνθαρους, διαμορφωτές και εκμαυλιστές συνειδήσεων και
από την άλλη σταθερών δόσεων της τραγικής πραγματικότητας σε
διαρκή προσπάθεια παλλαϊκής τρομοκράτησης και υποταγής.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως η πολιτική τους σκοτώνει, και με-
ταφορικά και κυριολεκτικά. Πως πίσω από την απατηλή προπα-
γάνδα και το εικονικό success story που με μαεστρία υφαίνουν τα
σοφά «think tanks» σε εσωτερικό και εξωτερικό, κρύβεται ένας
χείμαρρος αντιλαϊκών μέτρων, πρωτοφανούς οξύτητας και ορμής.
Χείμαρρος που δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο διάβα του, μη σταμα-
τώντας ούτε και στα ιερά και όσια αυτού του ίδιου του συστήματός
τους. Ιερά που τα θεμελίωσαν με επαναστάσεις, καλή ώρα η ατο-
μική ιδιοκτησία, όχι αυτή που παράγει υπεραξία και κέρδη μα η
άλλη η μικρή, η στοιχειώδης, της λαϊκής στέγης. Η ιστορία παίζει
παιχνίδια κάνοντας τα πνεύματα των εμφυλιοπολεμικών «διανοη-
τών», παλιούς, πεπειραμένους τρομοκράτες του λαού μας με τον
κομμουνιστικό κίνδυνο και τα κονσερβοκούτια, με τους κομμουνι-
στές αγροίκους που εκτός από κεφάλια θα έπαιρναν και το σπιτάκι
του φτωχού χωρικού, να στριφογυρνούν ανήσυχα βλέποντας από
κει ψηλά τους πολιτικούς τους απογόνους και την πολιτική τους
συμπεριφορά. 

Όμως αυτή είναι η ροή της Ιστορίας και τα παιχνίδια της, τέτοια
που κάνουν να φαντάζουν σήμερα ανέκ-

δοτα όσα ως πρό-
σφατα θεωρούνταν

αστικά αξιώματα.
Η κυβέρνη-

ση Σαμαρά επιχειρεί με όσα μέσα διαθέτει να ρίξει στάχτη στα
μάτια του κόσμου, βάζοντας τους τελάληδες που την υπηρετούν να
διαλαλούν την πραμάτεια της «σκληρής διαπραγμάτευσης», τόσο
σκληρής και υπέρ των συμφερόντων των ιθαγενών που είχε ως
προαπαιτούμενο πρώτα πρώτα την υπερψήφιση όλων όσων σφίγ-
γουν το λαιμό του λαού μας, όλων των επιθυμιών ΕΕ και ΔΝΤ που
οδήγησαν σε συντριπτικά χτυπήματα του λαϊκού εισοδήματος, των
εργατικών και λαϊκών εισοδημάτων! Είναι στ’ αλήθεια πολύ σκληρή
αυτή η διαπραγμάτευση. Στ’ αλήθεια οι κυβερνήτες μας θέλουν να
μας πείσουν πως «εκτίουν ποινή»! Ας τους λυπηθούμε κι ας τους
δώσουμε, ως άλλοι δύσμοιροι Πάπες, συγχωροχάρτι και το δικαίω-
μα να μας κυβερνούν και να αφαιρούν κι άλλα κομμάτια της ζωής
μας.

Σαμαράς και Βενιζέλος καταδικάζουν το λαό μας στη φτώχεια
και την εξαθλίωση, αλυσοδένουν χώρα και λαό σε διεθνείς επιτη-
ρήσεις και Μνημόνια ή όπως αλλιώς τα ονοματίζουν, έστω και suc-
cess story, απαλλαγή από την τρόικα έστω και ανάπτυξη. Το ψέμα
τους μεγάλο μα με κοντά ποδάρια και δεν αφήνουν να κρυφτεί το
σφιχτό αλυσόδεμα μιας νέας, βαθιάς ιμπεριαλιστικής εξάρτησης
και υποτέλειας, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στην
εξωτερική πολιτική, με την προθυμία στοίχισης στα νατοϊκά κε-
λεύσματα για Ουκρανία και Μ. Ανατολή.

Συνέπειες της πολιτικής αυτής βαριές, με φοροληστρική επι-
δρομή σε σπίτια και οικόπεδα, χιλιάδες διαθεσιμότητες και ομα-
δικές απολύσεις, ασταμάτητο ξεπούλημα δημόσιου πλούτου και
οργανισμών –με πρώτη και καλύτερη τη ΔΕΗ γιατί είναι προνόμιο
να έχεις ηλεκτρικό και μπορείς να ζεις και με γκαζόλαμπες στην
εξαρτημένη Ελλάδα του 2014– καινούργια αντιασφαλιστικά γιατί
όσοι από τύχη διατηρούν τη δουλειά τους θα πρέπει να εργάζονται
έως θανάτου, κατασχέσεις, «κόκκινα δάνεια» και άλλα πολλά που
κάνουν σκόνη και θρύψαλα τις γκαιμπελικού χαρακτήρα προπα-
γανδιστικές επινοήσεις της κυβέρνησης.

Άνθρακες ο θησαυρός, κάλπικη η εικόνα «κοινωνικού» προσώ-
που της κυβέρνησης και των υποσχέσεων και εξαγγελιών από βή-
ματος και μικρής οθόνης, ανύπαρκτο ταμείο για το λαό. Οι δανει-
στές δεν επιτρέπουν καμία χαλάρωση. Το αντίθετο.

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία
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«Με την πρώτη σταγόνα της βροχής
σκοτώθηκε το καλοκαίρι»



γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος
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Η χρονιά κι ο χειμώνας που έρχεται προβλέπεται και θα’ ναι βα-
ρύτατος. Καμία ανάκαμψη δε βλέπουν τα εκατομμύρια των ανέργων,
των φτωχών και εξαθλιωμένων, των αστέγων, οι χιλιάδες των αγρο-
τών που βλέπουν την παραγωγή τους να σαπίζει ή να πετιέται λόγω
συμμετοχής στην ιμπεριαλιστική ΕΕ και της επεκτατικής της πο-
λιτικής, σε αγαστή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Καμία αλλαγή δεν βλέ-
πουν οι «ανασφάλιστοι ασφαλισμένοι» χωρίς υγεία και φάρμακα,
ο καρδιοπαθής με μπαϊπας που δικαιούται, με εντολή τσεκουρο-
φόρου υπουργού, τρίπλεξ κάθε πέντε χρόνια, η γυναίκα που δι-
καιούται τεστ Παπ κάθε τρία χρόνια!

Κομμάτι του συνολικού success, 
το story του νέου υπουργείου Παιδείας. 

Ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος γνωστός από το πρόσφατο
παρελθόν για τα επικοινωνιακά του «χαρίσματα» και τις άοκνες
υπηρεσίες προς ξένους και ντόπιους αφέντες, πασίγνωστος στην
εργατική τάξη για τις επιδόσεις του στο ξεθεμελίωμα κάθε εργα-
τικού δικαιώματος και την καταστροφή της δημόσιας υγείας με το
έργο του στις προηγούμενες κυβερνήσεις που «εξέτισε ποινή»,
γνωστός στο πανελλήνιο και για τις κολοτούμπες πολιτικής επι-
βίωσης, στήνει με τη σειρά του το δικό του success story και στο
χώρο της καθημαγμένης δημόσιας εκπαίδευσης.

Πληθώρα τηλεοπτικών εμφανίσεων και συνεντεύξεων, με «πλη-
ρωμένες» ερωτήσεις, τέτοιες που να ευνοείται η προσπάθεια στη-
σίματος του σκηνικού μιας νέας διακυβέρνησης των εκπαιδευτικών
θεμάτων που αντικατέστησε τη σκληρή πολιτική των προκατόχων
του στα ηνία του υπουργείου.

«Εκσυγχρονισμός» που ξεκινά βάζοντας σε τάξη τα κακώς κείμενα
των προηγούμενων ετών και έρχεται να ταράξει τα ύδατα, διαγρά-
φοντας τους «λιμνάζοντες» και «τεμπέληδες» φοιτητές, τακτοποιεί
«ορθολογικά» τα προβλήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
που αυτός και οι συν αυτώ με την πολιτική τους δημιούργησαν, με
την αναγνώριση χιλιάδων κενών στα σχολεία! Βέβαια δεν υπάρχει
κανείς απολύτως λόγος να εξηγήσει στους ενδιαφερόμενους πως
ακριβώς σκοπεύει να καλύψει αυτά τα κενά, ούτε βέβαια να αποκα-
λύψει στη λαϊκή γνώμη ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι ύπαρξης τους.
Φτάνει σε τέτοια σημεία παροξυσμού εικονικής πραγματικότητας,
ώστε ενώ ως πρόσφατα παραδεχόταν περίπου 24 χιλιάδες κενά,
πολύ σύντομα κατάφερε ως δια μαγείας να τα μειώσει σε 16 χιλιά-
δες, σε μια προσπάθεια να τονώσει την εικόνα ευφορίας της συ-
νολικής εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και της
δικής του προσωπικής επιτυχίας!

Η αλήθεια όμως ξεπροβάλλει απειλητική από κάθε γωνιά και
δύσκολα μπορεί να κρυφτεί απ’ το φως του ήλιου η πραγματική ει-
κόνα της διαλυμένης εκπαίδευσης.

Πώς θα μπορούσε άραγε κανείς να κρύψει απ’ τα μάτια των εκ-
παιδευτικών, όλων των κατηγοριών μόνιμων ή με ελαστική σχέση
εργασίας, τη ραγδαία φτωχοποίηση των τελευταίων ετών, φτωχο-
ποίηση που άμεσα θα ενταθεί από τα ατέλειωτα φοροληστρικά μέ-
τρα της κυβέρνησης του; Πώς θα μπορούσε κάποιος να πειστεί
από αυτήν την ψεύτικη εικόνα εκσυχρονισμού, όταν γνωρίζει από
πρώτο χέρι την κατάσταση των σχολείων μας, την ατελείωτη περι-
πλάνηση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, τις συγχω-
νεύσεις-καταργήσεις σχολείων και θέσεων εργασίας, τους μισθούς
πείνας ιδίως των νεότερων, το νέο πετσόκομα που προβλέπεται με
την αξιολόγηση και ακόμη χειρότερα το άνοιγμα του δρόμου για
χιλιάδες απολύσεις μέσω αυτής; Πώς μπορεί άραγε να πείσει ότι

δεν είναι άξιος συνεχιστής των προηγούμενων
που προώθησαν την ίδια πολιτική και κατα-
δικάστηκαν με τους αγώνες χιλιάδων εκπαι-
δευτικών και οι ίδιοι και η πολιτική τους;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως ιστορία επι-
τυχίας, καμία αλλαγή πλεύσης προς το καλύτε-
ρο. Ακόμη κι αν άλλαξαν οι μέθοδοι και οι τρόποι,
δεν άλλαξε η ουσία της καταστροφικής πολιτικής
για τη δημόσια εκπαίδευση, για εκπαιδευτικούς
και μαθητές. Οι στόχοι παραμένουν ίδιοι κι
απαράλλαχτοι, με βασική αιχμή της πολιτικής
τους το προχώρημα της αξιολόγησης, έστω και
με διαφοροποιήσεις από τον υπόλοιπο δημόσιο
τομέα, με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν τον αγω-
νιστικό κλάδο των εκπαιδευτικών στην εθελοντική
αποδοχή της αξιολόγησης, αφού για την εκπαίδευ-
ση και τους εκπαιδευτικούς συνδέεται αποκλειστικά
με τη βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη και όχι
με διαχωρισμό σε καλούς, μέτριους ή κακούς
εργαζόμενους.

Με όλα τα παραπάνω μπαίνει
επιτακτικότατο το ερώτημα τι
μέλλει γενέσθαι, τι πρέπει να κάνουμε.

Η εμπειρία των αγώνων των προηγούμενων ετών
δείχνει σαφώς τις δυσκολίες και τις δυνατότητες
που υπάρχουν. Η ίδια η ζωή απέδειξε και από
κει πηγάζει και πρέπει να πηγάζει η πεποίθη-
ση μας πως η πολιτική αυτή μπορεί να αναχαι-
τιστεί, να ανατραπεί. Πεποίθηση βαθιά και αντικει-
μενική που πρέπει να συμπληρώνεται από τη γνώ-
ση πως μόνο μέσα από το μαζικό, ενιαίο και πα-
ρατεταμένο, δίχως όρια και κοντή θωριά, αγώνα
των εκπαιδευτικών μαζί με τον εργαζόμενο λαό μας
μπορεί να σταματήσει. Αποτελεί υποχρέωση κι ιδανικό
μας η προσπάθεια να πραγματώσουμε τα λεγόμενα μας.

Οφείλουμε να πιάσουμε το νήμα των αγώνων της προηγούμενης
περιόδου, οφείλουμε να φέρουμε στην ημερήσια διάταξη και εν-
διαφέρον κάθε εκπαιδευτικού την αναγκαιότητα του συλλογικού
αγώνα για μισθό, παιδεία, υγεία-πρόνοια, την αδήριτη ανάγκη να
υπάρξουν παρατεταμένοι αγώνες για μόνιμη, αξιοπρεπή δουλειά,
ζωή, ενάντια στη φτώχεια και την εξαθλίωση, ενάντια σε ιμπερια-
λιστές και ντόπιους δυνάστες, την ανάγκη πραγματικής αλληλεγ-
γύης σε όποιον εργαζόμενο έχει την έμπρακτη, μαζική στήριξη.

Οφείλουμε με σταθερό βηματισμό κι αποφασιστικότητα, πα-
τώντας πάνω στην πραγματικότητα, να εμπνεύσουμε τους εκπαι-
δευτικούς και όλους τους εργαζόμενους, ότι μπορούμε να αντι-
στρέψουμε τη σκληρή πραγματικότητα, να αποκρούσουμε τον
εφιάλτη.

Οφείλουμε να δώσουμε κάθε ικμάδα δύναμης που διαθέτουμε
για να προκύψουν αγώνες μαζικοί, ενωτικοί, ταξικοί.

Οφείλουμε να δημιουργήσουμε μέτωπο αντάξιο των αναγκών και
των δυσκολιών, τόσο στις «κορυφές» όσο και πολύ περισσότερο στη
βάση και σε κάθε τομέα του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου.

Οφείλουμε, πρώτοι εμείς, να γίνουμε η σταγόνα που θα σκοτώσει
το καλοκαίρι της αντιλαϊκής πολιτικής και θ ’ανοίξει το δρόμο για
το καλοκαίρι μας.
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Ένα μαύρο φάντασμα πλανιέται
πάνω απ’ τα σχολεία, ως θεω-
ρητικό περίβλημα τις τελευταί-

ες δύο δεκαετίες και, ανθρωποποιημέ-
νο πια, τα τελευταία 3-4 χρόνια. 

Η ανησυχία για τις μαθητικές φα-
σιστικές συμμορίες, το τελευταίο
χρονικό διάστημα, όσο ειλικρινής

κι αν είναι, είναι μάλλον όψιμη. 
Οι αγκυλωτοί σταυροί φιγουράρουν

σε θρανία, τουλάχιστον δεκαετίας, πο-
λύ πριν δηλαδή  οι Χρυσαύγουλοι κά-
νουν το επίσημο ντεμπούτο τους στην
πολιτική σκηνή. 

Σίγουρα η μαζικοποίηση και η έν-
ταση στις δράσεις των μαθητικών φα-
σιστικών συμμοριών είναι τώρα φα-
νερή και με γυμνό μάτι και γι’ αυτό,

δικαιολογημένα θορυβεί ακόμα και
τους εκπαιδευτικούς που προσπερνού-

σαν, με ελαφριά καρδιά και υπαλληλική
συμμόρφωση, όσα συντελούνταν δί-
πλα στη στερεότυπη εκπαιδευτική
διαδικασία.

Ο φασισμός στο σχολείο επωά-
στηκε μέσα στην ίδια μήτρα που γέν-

νησε το εκπαιδευτικό μοντέλο του αν-
ταγωνισμού, της κοινωνιολογικής
άγνοιας και του ιστορικού αναλφαβη-
τισμού. 

Τα ευτράπελα ανέκδοτα της σύγχυσης των μαθητών
στα μεγάλα ιστορικά ορόσημα, έδειχναν από καιρό πως
χτίζεται μια συγκροτημένη άγνοια, προκειμένου η Ιστορία
να μοιάζει με άθροισμα τυχαίων συμβάντων, ατυχών επι-
λογών και ευτυχών εξάρσεων, χωρίς καμιά λογική συνέ-
πεια που θα βοηθούσε στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η φυλετική αγιοποίηση έσβησε επεκτατισμούς και
βαρβαρισμούς ελληνικής προέλευσης.  

Η αποσόβηση κάθε αντίστασης, στο παρόν και το μέλ-
λον, διέγραψε τον κοινωνικό χαρακτήρα των λαϊκών εξε-
γέρσεων.  

Η «εθναρχοποίηση» των πιο αντιδραστικών ιστορικών
φυσιογνωμιών ξέπλυνε τις ανομίες τους.

Φτάσαμε, έτσι, με μια Ιστορία σαλαμοποιημένη, ημε-
ρομηνιακή και ανερμάτιστη, να συμπεραίνουμε πως,
αφού οι εκστρατείες του Μεγαλέξαντρου είχαν εκπολι-
τιστικό χαρακτήρα, δικαιούται και ο Μπους να «εκπολι-
τίζει» ανάλογα, και αφού ο ναζιστικός βαρβαρισμός ήταν
προϊόν προσωπικής παράνοιας, δικαιούται ο νεοναζισμός
το καλό του πρόσωπο.

Το ότι η νεότερη Ιστορία δε διδάσκεται καν στα σχολεία,
δεν αποτελεί την απάντηση  της ιστορικής ένδειας των
μαθητών. Η διδασκαλία της, με αυτούς τους όρους στρέ-
βλωσης,  θα ήταν κόλαφος για κάθε αντίσταση και ύμνος
για κάθε προδοσία.

Δίπλα στον ιστορικό αναλφαβητισμό, στάθηκε επάξια
και η κοινωνιολογική ακρισία, σπέρνοντας συγχύσεις
ανάμεσα στην εκμετάλλευση και την ιδιωτική «ευεργε-
σία». Ο μαθητής, πολύ νωρίς, γαλουχείται με την άποψη
πως η εργατική του δύναμη αποτιμάται δίκαια, πώς οι
«ικανοί» προκόβουν, πως η ανεργία είναι μάλλον ζήτημα
προσωπικής ανεπάρκειας.

Με αυτή τη θεωρητική υποδομή, εξαντλείται και κάθε ικ-
μάδα φυσικής εφηβικής αντίστασης, μέσα σε μια εξουθε-
νωτική καθημερινότητα 15ωρης καθήλωσης στο θρανίο.

Έτσι, το μοντέλο του σχολικού ανταγωνισμού που εξω-
πετά τους «αδύναμους κρίκους» έχει τα ιστορικά και κοι-
νωνιολογικά εχέγγυα και τον απαραίτητο απομονωτισμό
της εξαντλητικής καθημερινότητας. 

Ο μαθητής μας μπορεί τώρα άνετα να γίνει ξενοφοβι-
κός, μισαλλόδοξος, υποτακτικός, κοπαδικός και να διο-
χετεύσει όση εφηβική ένσταση του απόμεινε σε μια φα-
σιστική συμμορία, όπου θα συντροφέψει τη μοναξιά του
με άλλες μοναξιές και θα εκτονώσει την έντασή του μα-
χαιρώνοντας Πακιστανούς.  

Πέρα όμως από το σχολικό μοντέλο, η αντίφαση που
επικρατεί σήμερα στην πολιτική σκηνή συνδράμει τον
έφηβο στη φασιστικοποίησή του. 

Διαπιστώνει, με φρίκη, πως αυτοί που ξεπουλάνε τη
χώρα του, συντρίβουν την κοινωνική πρόνοια, εξευτελί-
ζουν την εργατική δύναμη, στήνουν τα μεταναστευτικά
Γκουαντάναμο, υποδύονται τους «αντιφασίστες».  Αυτό
κάνει τον Κασιδιάρη, ήρωα. 

Η συμμορία της «ανεξάρτητης» δημοσιογραφίας συ-
νεγείρεται  από το κυβερνητικό σάλπισμα για στήριξη
της απειλούμενης δημοκρατίας και προάσπιση του συν-
ταγματικού τόξου και εφορμά σ’ έναν πρωτοφανή αντι-
φασιστικό αγώνα. Αυτό κάνει τους φασίστες, ινδάλματα. 

Στο κομμάτι της αναγκαίας κοινωνικής αλληλεγγύης
σήμερα, διαπιστώνει ότι η Αριστερά δε βρήκε τη γεν-
ναιοψυχία να συμπορευτεί κάνοντας πράξη τα ιστορικά
συμπεράσματα από τη δράση του ΕΑΜ (που αγνοεί). Η
υπόθεση αυτή αφέθηκε στα χέρια της Εκκλησίας, έχον-
τας τα χαρακτηριστικά του “αγάπα μόνο τον ομόφυλο
και ομόθρησκο πλησίον σου”, στα ερπετά της Χρυσής
Αυγής, που ξέρουν να κάνουν λαϊκισμό της δεκάρας,
και σε κάποιες μοναχικές συλλογικότητες που πα-
λεύουν φιλότιμα, πλην όμως αναπόφευκτα αποσπα-
σματικά. 

Όσο είναι σίγουρο πως ο φασισμός είναι το μακρύ χέρι
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του καπιταλισμού και η εφεδρική του δύναμη στην πε-
ρίοδο των κρίσεων, άλλο τόσο είναι σίγουρο πως θα προ-
σπαθήσει να προσεταιριστεί τους νέους ανθρώπους. Μα-
γικές συνταγές και από μηχανής λύσεις δεν υπάρχουν.

Πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν «πρακτικές αντιμε-
τώπισης του φασισμού στα σχολεία», όπως όρισε τη θε-
ματολογία της η ΟΛΜΕ σε μια πρόσφατη συνάντηση. 

Το ζήτημα δεν είναι τεχνικό αλλά βαθιά πολιτικό. Ό, τι
γεννά το φασισμό, από την κοινωνία ως το κοινοβούλιο και
ως το σχολείο, εμπεριέχει τα κλειδιά της συντριβής του. 

Στο σχολείο της αποσπασματικής πληροφορίας που
αφήνει τα παιδιά αναλφάβητα συνολικά και ειδικά στο
πώς λειτουργεί η κοινωνία και τι συμπεράσματα βγάζει
η ιστορία, δεν έχουμε άλλο όπλο από το να βγούμε, με
συνειδητή απείθεια, από την κατακερματισμένη ύλη και
να τους μιλήσουμε για τα απαγορευμένα κεφάλαια της
νεοελληνικής ιστορίας, τον εικοστό χρυσό αιώνα των δι-
κτατοριών, τη Μεταξική στρατιωτικοποίηση, να αποδο-
μήσουμε το Μεταξικό όχι, να αποκαλύψουμε τη φρίκη
των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των σκοπευτηρίων και
των ολοκαυτωμάτων,  να ξεμπροστιάσουμε  τη χουντική
βαρβαρότητα και ρεμούλα και να βρούμε το νήμα που
συνδέει το χτεσινό μαυραγορίτη, δοσίλογο και ταγματα-
σφαλίτη με το σημερινό φασίστα εντός και παροχθίως
της Χρυσής Αυγής.

Να  μιλήσουμε με τα παιδιά μας για το πώς είναι δο-
μημένη μια κοινωνία που τον θέλει να πουλά φτηνά την
εργατική του δύναμη και να μη βρίσκει καν αγοραστή.
Για το πώς η δική του απλήρωτη μαθητεία θα βγάλει τον
πατέρα του στην ανεργία και τι αναγκάζει τον αδερφό του
να μεταναστεύει. 

Να ανοίξουμε και να φέρουμε στο προσκήνιο τη μεγάλη
μεταναστευτική μας ιστορία, χωρίς συγκαλύψεις και ψευ-
τιές, μιλώντας από τους μαυραγορίτες των ναύλων στο
χωριό τους, ως τους “βρωμοέλληνες” της Αμερικής και
τα στρατόπεδα των Γκαστερμπάιτερς στη Γερμανία. Να
καταλάβουν γιατί οι μικρογκαιμπελίσκοι της τηλεόρασης
θα του υποδεικνύουν πάντα το μετανάστη ως τον πιο βρώ-
μικο, τον πιο παράνομο και τον  πιο επικίνδυνο. 

Και αυτά να τα κάνουμε, όχι με τον αφόρητο διδακτισμό
που τον θέλει, εφτά ώρες τη μέρα, παθητικό αποδέκτη,
αλλά με  ισοτιμία στη συζήτηση και μέσα από τις δικές
του αναζητήσεις και  βιωματικές εμπειρίες.

Στον ατομικισμό του εκπαιδευτικού μοντέλου, να εξαντ-
λήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ομαδοσυνεργατικής
δουλειάς, από τη σχολική εργασία ως τη θεατρική πα-
ράσταση, την ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης και την ψυ-
χαγωγία στην εκδρομή. Να μπορούν τα παιδιά να βιώσουν
την ομορφιά της συλλογικότητας, απέναντι στη μοναξιά
της απομόνωσης. Να εκτονώσουν με ανθρωπιά την ανάγ-
κη της ένταξής τους σε μια ομάδα για να αποφύγουμε
την αγελαία βαρβαρότητα της χουλιγκανοσυμμορίας και
των σημερινών ταγμάτων εφόδου.  

Να κάνουμε όμως και την αναγκαία εφηβική τους μο-

ναξιά να μπορεί  να ονειρεύεται, να
ερωτεύεται και να ταξιδεύει. Στο δια-
γωνισμό ποίησης με θέμα “η ξενιτιά”
στο 2ο Λύκειο Καλύμνου, δεν μας συγ-
κλόνισε μόνο το πλήθος των παιδιών
και η ευαισθησία τους, αλλά  και η ποιητική
φλέβα που χάνεται μέσα στη χαύνωση και
την υποκουλτούρα,

Να τους αποκαλύψουμε πως η δημο-
κρατία των αναθέσεων, από το δημόσιο
σχολείο στο φροντιστή, από τον πολίτη
στον πολιτικάντη, από το μαχόμενο εργα-
ζόμενο στον εξωνυμμένο συνδικαλισταρά,
φτάνει να αναθέσει και τη ψευτομαγκιά του
δειλού και υποταγμένου στο βαρβαρισμό
του τραμπούκου.

Είναι ανάγκη να φέρουμε στο προσκήνιο
τον πόλεμο, τις αιτίες που τον γεννούν
και τις συνέπειές του, για να μπορεί ο
νέος άνθρωπος  να συμπάσχει με τον
κυνηγημένο πρόσφυγα. Αν το κάνου-
με με γλυκανάλατους φιλειρηνισμούς,
θα έχουμε αποτύχει. Πρέπει με κάθε τρόπο να
του μιλήσουμε για την υπεράσπιση της ζωής
και των δικαιωμάτων του, για τον ανα-
γκαίο πόλεμο της τάξης του. 

Η ανάγκη των νέων ανθρώπων να αν-
τιπαρατεθούν σ’ ένα σύστημα που τους συν-
τρίβει και τους κόβει τα φτερά, μπορεί εύ-
κολα να μπουρδουκλωθεί στα δήθεν αν-
τισυστημικά δίχτυα του πιο δύσοσμου κι
αιματοβαμμένου βαθυκράτους του συστήμα-
τος. Η αποδόμηση του σντισυστημικού τους προ-
σωπείου, με ιστορική και επίκαιρη τεκμηρίωση, από τον
“πατριωτισμό” του δοσίλογου ως το σύγχρονο νταβαντζή
του trafficing, θα ξεγυμνώσει κάθε μύθο του λαϊκιστή
της πεντάρας. 

Όπως και να ‘χει, καμιά «πρακτική» αντιμετώπισης
του φασισμού στα σχολεία δεν πρόκειται να μας απαλ-
λάξει από το βαθυκράτος ενός συστήματος που το ανα-
παράγει, το συντηρεί και το αξαπολύει κατά περίσταση.
Ο φασισμός είναι το βαθυκράτος του άγριου καπιταλι-
σμού, που σήμερα, και στο όνομα της δικής του κρίσης,
τα θέλει όλα. Το χώμα που πατάμε και το νερό που πί-
νουμε, τις ζωές μας, τα παιδιά μας, τα όνειρά μας. Πρέ-
πει να ξέρουμε, χωρίς αυταπάτες, τα όρια αυτών των
πρακτικών. 

Και, όπως και να ‘χει, ακόμα κι αυτές οι πρακτικές της
πεπερασμένης δυνατότητας θέλουν δασκάλους που να
μην είναι χειραγωγημένες, υποταγμένες μιζέριες αλλά
παλλόμενη δύναμη, που μέσα από τη δική μας, την “άλ-
λη” διδακτέα ύλη, να υποδεικνύουμε, με το λόγο και την
πράξη μας, το σωστό, που είναι πάντα και σε όλες τις
εποχές το κοινωνικά αναγκαίο.
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Για έβδομη συνεχή χρονιά (από το Νοέμβρη του 2007 στις
ΗΠΑ) συνεχίζεται η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, που
οδηγεί αναπόφευκτα σε δραματικές εξελίξεις σε βάρος

των λαών του Πλανήτη. Και καθώς καμία γιατρειά δεν φαίνεται
να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάκαμψης –πέρα από την αμε-
ρικάνικη συνταγή της τροφοδότησης των καπιταλιστικών επι-
χειρήσεων με πληθωρικό χρήμα, που έχει ήδη δημιουργήσει
μία τεράστια «φούσκα» στα αμερικανικά χρεόγραφα έχουν αρ-
χίσει σοβαρές αντιπαραθέσεις μεταξύ των ιμπεριαλιστικών πό-
λων για το μοίρασμά των ήδη συρρικνωμένων παγκόσμιων αγο-
ρών. Ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου έχει μει-
ωθεί δραστικά, σε σύγκριση με την περίοδο πριν την κρίση και
η έλλειψη διαθέσιμων στη χρηματοδότηση του εμπορίου επι-
βραδύνει τις παγκόσμιες συναλλαγές, όπως αναφέρει η Παγ-
κόσμια Έρευνα 2014: Rethinking Trade and Finance. Ο πρώην
πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Μ.Μπερνάνκι δή-
λωσε ότι η οικονομική κρίση του 2008 ήταν στην πραγματικό-
τητα χειρότερη από τη μεγάλη ύφεση του 1930.

Στην πραγματική οικονομία καταγράφεται συνεχής μείωση
των επενδύσεων, την ώρα που τα διεθνή χρηματιστήρια (δείκτες
Dax, Nikkei και Dow Jones) βρίσκονται σε συνεχή άνοδο. Μία
ενδιαφέρουσα Έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
(BIS), αναφέρει ότι: «Ο κίνδυνος νέας φούσκας στις χρηματο-
οικονομικές αγορές είναι υπαρκτός και η οικονομική κρίση
δεν έχει ξεπεραστεί, παρά τα μαζικά σωσίβια των κρατών για
τη σωτηρία των αναξιοπαθούντων της τέχνης του επιχειρείν».
Αυτό ακριβώς το χάσμα μεταξύ εικονικής και πραγματικής οι-
κονομίας, οδηγεί αργά ή γρήγορα στην εκδήλωση νέας κρίσης
πριν ακόμα ξεπεραστεί η προηγούμενη. Η τεράστια διεύρυνση
της παραγωγής, εξ αιτίας της εισαγωγής νέων μηχανημάτων,
της τελειοποίησης των τεχνικών, της ραγδαίας ανάπτυξης της
νέας τεχνολογίας, σε όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρί-
ση, σε συνδυασμό με τη νομοτελειακή τάση της πτώσης του
ποσοστού κέρδους, οδήγησε τους καπιταλιστές σε νέα αύξηση
της παραγωγής προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο
με την αύξηση της μάζας της παραγωγής. Αυτό, δημιούργησε
νέα αποθέματα εμπορευμάτων, κλείσιμο πλεονασματικών ερ-
γοστασίων, μείωση του μισθού εργασίας, αθρόες απολύσεις,
πτώση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, βάθεμα της
κρίσης. Το ότι οι παγκόσμιες αποθήκες των ισχυρών καπιτα-
λιστικά κρατών, είναι γεμάτες αδιάθετα stock, δηλοποιείται
και από το γεγονός της πρόσφατης σοβαρής μείωσης της πα-
ραγωγής στην Κίνα, δηλ. στον μεγαλύτερο εμπορικό εξαγωγέα
του Κόσμου.

Έξι χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehmann Brothers
(2008), απαισιοδοξία επικρατεί μεταξύ των απολογητών (πο-
λιτικών, οικονομολόγων και δημοσιογράφων) του συστήματος,
καθώς αντιλαμβάνονται πως σε κάποια στιγμή θα ακολουθήσει

μία βίαιη
έκρηξη
όλων των
παγκόσμιων αν-
τιθέσεων, καθώς εκ μέ-
ρους των ιμπεριαλιστών θα
πυροδοτηθούν εθνικιστικές έριδες,
φυλετικές διακρίσεις, θρησκευτικές διενέξεις και το μόνο που
θα απομείνει θα είναι η βέβαιη στροφή προς το κυνήγι των
εξοπλισμών και τελικά στον πόλεμο. Αυτή την αδήριτη πραγ-
ματικότητα έχει αποδείξει η Ιστορία όλων των πολέμων, που
στοίχισε στην Ανθρωπότητα ποτάμια αίματος και βουνά ερει-
πίων.

Στη μητρόπολη του καπιταλισμού, τις ΗΠΑ, το χρηματιστικό
κεφάλαιο έχει μετακυλήσει το σύνολο σχεδόν των δραστηριο-
τήτων του στην αγοραπωλησία αξιόγραφων, μέσω των χρημα-
τιστηρίων, έχοντας επενδύσει τη μεγάλη μάζα της παραγωγής
της στις χώρες-μαξιλάρια, όπου το σχεδόν ανύπαρκτο εργα-
σιακό καθεστώς προσφέρει μεγάλο κέρδος. Εξ άλλου, η συνε-
χής τροφοδότηση της αγοράς με 16 δις δολάρια το μήνα, ήδη
από το 2008, διευκόλυνε θεαματικά την εικονική άνοδο των
αμερικάνικων χρηματιστηρίων και επιβράβευσε την καθημε-
ρινή εμφάνιση των διαφόρων funds και την αεριτζίδικη δράση
των golden boys. 

Για να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος, επισημαίνουμε
ότι η ονομαστική αξία της αγοράς παραγώγων από 3,5 φορές
του παγκόσμιου ΑΕΠ (παγκόσμιο ΑΕΠ = περίπου 65 τρις δολά-
ρια ΗΠΑ) που ήταν το 1988, σήμερα είναι 12πλάσιο του παγκό-
σμιου  ΑΕΠ, δίχως να αναφέρουμε την εμπλοκή του ευρωπαϊ-
κού τραπεζικού τομέα στην εν λόγω αγορά. Αυτό σημαίνει «χαρ-
τιά» χωρίς χρηματικό, ή, πιο σωστά, κεφαλαιακό αντίκρισμα. 

Εξ άλλου πρόσφατη Έκθεση του ΔΝΤ ανεβάζει το ύψος του
αμερικανικού χρέους -δημόσιου και ιδιωτικού- στα 60 τρις δο-
λάρια, με το χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων να σημειώνει
τη μεγαλύτερη αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό χρέος
των ΗΠΑ το α’ τρίμηνο του 2014 έφτασε τα 59,4 τρις δολάρια,
παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 500 δις σε σχέση με το αμέσως
προηγούμενο, τέταρτο τρίμηνο του 2013. Όπως δείχνουν τα
στοιχεία, το συνολικό χρέος –κεντρικής κυβέρνησης, επιχει-
ρήσεων, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων– ήταν μόλις
2,2 τρις δολάρια πριν 40 χρόνια. Η ραγδαία αυτή αύξηση, βάζει
σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία, εξ αιτίας της μεγάλης
διάχυσης του αμερικάνικου χρηματιστικού κεφαλαίου. Παράλ-
ληλα, οι εξαιρετικά «σφιχτοί» προϋπολογισμοί, η σοβαρή μεί-
ωση των αμερικανικών εξαγωγών και η κάθετη πτώση της αγο-
ραστικής δύναμης των εργαζομένων, αποτελούν μία βόμβα
έτοιμη να εκραγεί, στα θεμέλια της αμερικανικής οικονομίας.

Εξ άλλου, η Έκθεση του ΔΝΤ αναπροσάρμοσε προς τα κάτω
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τις προβλέψεις του για την αμερικανική οικονομία, σημει-
ώνοντας στα συμπεράσματά του ότι για την επίτευξη σταθερής
και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, (τη μείωση της φτώχειας,
τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη μείωση
των κινδύνων που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα), θα απαιτηθούν ακόμη αρκετά χρόνια. Την ίδια στιγμή,
επισημαίνει ότι απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων για τη μεί-
ωση της μακροχρόνιας ανεργίας και προτείνει, ανάμεσα σε
άλλα, την αύξηση του κατώτερου μισθού, δημόσιες επενδύ-
σεις σε υποδομές, βελτίωση του φορολογικού συστήματος
αλλά και την αύξηση των εσόδων από φόρους, ριζική αλλαγή
της κοινωνικής πολιτικής που θα οδηγεί σε μείωση του κό-
στους των δαπανών Υγείας για τους πολίτες, αλλά και περιο-
ρισμό του δημόσιου χρέους ώστε να τεθεί σε βιώσιμα επίπε-
δα. Το ΔΝΤ, ανακοίνωσε ότι φέτος οι ρυθμοί ανάπτυξης θα
είναι της τάξης του 2% (έναντι περίπου 2,8% που ήταν οι αρ-
χικές προβλέψεις), ενώ ο πληθωρισμός θα κινηθεί αρκετά
κάτω από το όριο του 2% που έχει θέσει ως στόχο η Ομοσπον-
διακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED). Πιο συγκεκριμένα, ο πληθω-
ρισμός φέτος αναμένεται να κινηθεί με ρυθμούς 1,9% και η
ανεργία θα φτάσει στο 6,2%, ενώ το επόμενο έτος αναμένεται
αύξηση του ΑΕΠ κατά 3%, ο πληθωρισμός στο 1,8% και η
ανεργία στο 5,9%. Η απόφαση της FED να αυξήσει το επόμενο
διάστημα τα βασικά της επιτόκια και να εγκαταλείψει σταδια-
κά την πολιτική της «νομισματικής χαλάρωσης», παρέχοντας
«φτηνό χρήμα» στην οικονομία, με επιτόκια που κινούνται
σταθερά σε μηδενικά επίπεδα, έχει προκαλέσει πολλές εν-
στάσεις μεταξύ των διαφόρων μερίδων της αμερικανικής αστι-
κής τάξης.

Στην Ευρώπη, καθώς η καπιταλιστική κρίση συνεχίζεται,
τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, ενώ η σύ-
σκεψη έγκριτων οικονομολόγων πρόσφατα, αποφάνθηκε με
απαισιόδοξες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία. Τα
ισχυρότερα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωζώνης –Γαλλία, Ιτα-
λία, Ισπανία– βρίσκονται σε σοβαρή ύφεση, ενώ η Γερμανία
για πρώτη φορά εμφανίζει πτώση της βιομηχανικής δραστη-
ριότητας. Ωστόσο, τόσο η Γαλλία, όσο και η Ιταλία, επικροτούν
κάθε μέτρο που θα τροφοδοτήσει με άφθονο χρήμα τις απο-
στεγνωμένες οικονομίες τους, την ώρα που η κάθετη πτώση
των επενδύσεων, τα υψηλά χρέη, ο αποπληθωρισμός και η
ανεργία κινδυνεύουν να τις οδηγήσουν σε χρεοκοπία. Τα απο-
τελέσματα των Ευρωεκλογών, απέδειξαν με ανάγλυφο τρόπο
τις ενδοαστικές συγκρούσεις μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά και
στη Βρετανία. 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την περασμένη εβδομάδα
στη δημοσιότητα η Κομισιόν, υποχώρησε τον Αύγουστο ο δεί-
κτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ευρωζώνη και διαμορ-
φώθηκε στις 100,6 μονάδες από 102,1 μονάδες τον προηγού-
μενο μήνα. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρω-
ζώνης, ο δείκτης υποχώρησε σημαντικά στην Ιταλία (-4.1) διο-
λισθαίνοντας κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 100
και στη Γερμανία (-1,9). Μικρότερη πτώση καταγράφηκε στη
Γαλλία (-0,6) και την Ολλανδία (-0,8). Στην Ελλάδα ο δείκτης
υποχώρησε στο 101,9 από 102,6 τον προηγούμενο μήνα. Στη
Σύνοδο Κορυφής της 30ης Αυγούστου, για τη σύνθεση της νέ-
ας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν), υπό την προεδρία του
Ζ.Κ.Γιούνκερ, έγινε αντιπαράθεση κυρίως για το κρίσιμο χαρ-
τοφυλάκιο των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων, το

οποίο θα αναλάβει την ευθύνη της ακολουθητέας πολιτικής
της «λιτότητας» ή της «ανάπτυξης», στις πλάτες πάντα των
ευρωπαϊκών λαών. Φωτιές άναψε η πρόσφατη δήλωση του
προέδρου της ΕΚΤ, Μ.Ντράγκι στο Jackson Hall των ΗΠΑ, ότι
είναι «έτοιμος να προσαρμόσει τη νομισματική πολιτική της
ΕΕ», η οποία ερμηνεύτηκε σαν αφετηρία για κοπή πληθωρι-
στικού χρήματος (ή και έκδοση ευρωομολόγου) κατά τα πρό-
τυπα της FED, και οδήγησε σε σοβαρή αντιπαράθεση με τη
Γερμανίδα καγκελάριο. Η απόφαση του Ντράγκι να μειώσει
τα επιτόκια της ΕΚΤ στο 0,05% και να διαθέσει ρευστότητα
500 δις ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, θεωρείται ένα πρώ-
το ρήγμα των υπέρμαχων της “ανάπτυξης” κατά της πολιτικής
της λιτότητας που επιβάλλει εδώ και μια εικοσαετία το Βε-
ρολίνο. Η απόφαση αυτή  προκάλεσε σύγχυση στις διάφορες
μερίδες των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων, σχετικά με το εύ-
ρος των παρεμβάσεων στις οποίες θα προχωρήσει η ΕΚΤ, με
τα ζητήματα σχετικά με τα μέτρα “χαλάρωσης” της νομισμα-
τικής πολιτικής να παραμένουν ανοικτά. Βέβαια, η εργατική
τάξη δεν έχει να ωφεληθεί σε τίποτα από τα τεράστια ποσά
που αφειδώς διοχετεύονται προς το χρηματιστικό κεφάλαιο.

Τέλος, η κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράκ, στο Ισραήλ
καθώς και η κρίση στην Ουκρανία, η εμπλοκή της ΕΕ και οι
οικονομικές κυρώσεις της Ρωσίας, εν όψει μάλιστα και του
επερχόμενου χειμώνα, αποτελούν ένα σοβαρότατο πρόβλημα
για το σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς οι ΗΠΑ δεν
φαίνονται διατεθειμένες να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγ-
κες της Ευρώπης. Η αιχμή του δόρατος χτυπά τη Γερμανία,
καθώς το περίπου 25% των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων
προωθείται στη Ρωσία. Η κρίση συνεχίζεται, επηρεάζοντας
και τις χώρες του BRICS, οι οποίες παρουσιάζουν φαινόμενα
επιβράδυνσης. Το ότι ο ρυθμός του 10-11% ανάπτυξης της
Κίνας, έγινε το 2014 7,5%, δημιουργεί σοβαρούς τριγμούς
στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. 

Οι οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ και ΕΕ προς τη Ρωσία,
αναδεικνύουν το Ουκρανικό σε ζήτημα πρώτης γραμμής. Η
Έκθεση του ΔΝΤ προβλέπει ουσιαστικά στασιμότητα (ανάπτυ-
ξη 0,2%,) έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για ανάπτυξη
1,3% για τη ρώσικη οικονομία, ενώ η οικονομία της Βραζιλίας
επιβραδύνεται (ανάπτυξη κατά 0,1%, έναντι προβλέψεων
1,8%). Αντίστοιχα προβλήματα αλλά σε μικρότερο βαθμό πα-
ρουσιάζουν η Νότια Αφρική και η Ινδία. Στην Ινδία είχαν επι-
δεινωθεί αφού υποτιμήθηκε το νόμισμά της ενώ υπήρξε και
φυγή κεφαλαίων.

«Οι οικονομικές κρίσεις δείχνουν ανάγλυφα το ληστρικό
χαρακτήρα του καπιταλισμού. Σε κάθε κρίση, μέσα σε συν-
θήκες έσχατης ανέχειας εκατομμύρια ανθρώπων καταδι-
κασμένων στην αθλιότητα και την πείνα, καταστρέφονται
τεράστιες μάζες εμπορευμάτων, που δεν μπορούν να που-
ληθούν (…) Οι κρίσεις προξενούν ανυπολόγιστα δεινά στην
εργατική τάξη, στις βασικές μάζες της αγροτιάς, σε όλους
τους εργαζόμενους. Προκαλούν μαζική ανεργία, που κατα-
δικάζει σε αναγκαστική αργία αθλιότητα και πείνα εκατομ-
μύρια ανθρώπους. Οι κεφαλαιοκράτες επωφελούνται από
την ανεργία για να μεγαλώνουν με κάθε τρόπο την εκμετάλ-
λευση της εργατικής τάξης, για να κατεβάζουν πάρα πολύ
το βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων». (Ακαδ. Επιστημών
της ΕΣΣΔ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
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Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε, όχι γενικά, με την πο-
λιτική λογική και το παιδαγωγικό περιεχόμενο του Π.Δ.
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά πολύ πιο

συγκεκριμένα με το επιμορφωτικό υλικό που κυκλοφόρησε
για την αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών από το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και αποτελεί, κατά κά-
ποιο τρόπο, τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της αξιολό-
γησης στην πράξη. Ήδη υπάρχει μια αξιόλογη αρθρογραφία
που, κατά τη γνώμη μας, απαντάει με επάρκεια, από την πλευ-
ρά του εκπαιδευτικού κινήματος, στο παιδαγωγικό περιεχό-
μενο και τις πολιτικές στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτι-
κής για την αξιολόγηση.1 Η προσπάθεια εδώ είναι να ενισχύ-
σουμε την υπάρχουσα επιχειρηματολογία με την ειδικότερη
εξέταση του επιμορφωτικού υλικού, που κατά τη γνώμη μας,
θα φωτίσει ακόμη περισσότερο το πραγματικό πολιτικό πε-
ριεχόμενο του Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που
δεν είναι άλλο από την ενοχοποίηση του εκπαιδευτικού, την
εξατομίκευση των ευθυνών για την εκπαιδευτική κρίση και την
προσπάθεια επιβολής του πειθαρχικού ελέγχου και του
ανταγωνισμού σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών πρακτικών.

Με βάση το συγκεκριμένο επιμορφωτικό υλικό “πραγμα-
τοποιήθηκαν” τα σεμινάρια των στελεχών εκπαίδευσης και των

σχολικών συμβούλων το Μάρτιο -Απρίλη και αυτό το υλικό θα
αξιοποιηθεί και στην αντίστοιχη επιμόρφωση των σχολικών
διευθυντών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Βασικός
σκοπός του είναι “(α) να βοηθήσει τους επιμορφούμενους αξιο-
λογητές να εξοικειωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το Π.Δ.
152/2013 και (β) να αποτελέσει βάση προβληματισμού,
ανταλλαγής απόψεων και εξάσκησης σε τομείς που ενδεχο-
μένως θα απασχολήσουν τους αξιολογητές”.2

Το υλικό της επιμόρφωσης έχει διαμορφωθεί από τον ίδιο
τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιό-
τητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠΠΔΕ), Ηλία Ματσαγγούρα, σε συνεργασία με δύο από τα
μέλη που συμμετείχαν και στην επιστημονική ομάδα που ει-
σηγήθηκε το Π.Δ, την Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση και τον Πα-
ρασκευά Γιαλούρη. Διαρθρώνεται σε δύο μέρη: ένα εισαγω-
γικό θεωρητικό κείμενο του ίδιου του προέδρου, που επιδιώκει
να τεκμηριώσει και να νομιμοποιήσει επιστημονικά τη συ-
γκεκριμένη επιλογή και μεθοδολογία αξιολόγησης και ένα δεύ-
τερο μέρος που είναι ένας πρακτικός οδηγός για κάθε επι-
μέρους τομέα και κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έρ-
γου, όπου κυριαρχούν οι “ρούμπρικες”3 , οι δείκτες αξιολό-
γησης, καθώς και ενδεικτικές περιπτώσεις από την καθημε-
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Tο επιμορφωτικό υλικό του Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

1 Βλέπε Καλημερίδης Γ. 2013, Αθανασιάδης Χ. 2013, Διαμαντής Κ. 2014, Νούτσος Χ. 2014, Παυλίδης Π. 2014.
2 ΙΕΠ 2014: 4
3 Η χρήση της λέξης “ρούμπρικες” από τους συντάκτες του επιμορφωτικού υλικού, συνιστά παρατονισμό, αφού η λέξη είναι μεταφραστικό
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ρινή σχολική πρακτική που πιστεύεται ότι θα προσανατολίσουν
τους επίδοξους αξιολογητές σε αντικειμενικές και ασφαλείς
αξιολογικές αποτιμήσεις.

Το δικό μας άρθρο ξεκινάει με την εξέταση της αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών στις Η.Π.Α και ειδικότερα με την πο-
λιτική της αξιολόγησης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Αν
και φαινομενικά πρόκειται για μια παράδοξη θεωρητική επι-
λογή, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι οι εξελίξεις στις
ΗΠΑ σχετίζονται άμεσα τόσο με το Π.Δ. όσο και με το επι-
μορφωτικό του υλικό και με αυτό τον τρόπο θα δικαιολογή-
σουμε και τον τίτλο του άρθρου. Αρχικά θα μελετήσουμε τη
γενική πολιτική για την αξιολόγηση στην πολιτεία της Νέας
Υόρκης και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην ατομική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσω ενδοσχολικής παρα-
τήρησης. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συγκριτική εξέτα-
ση της εκπαιδευτικής πολιτικής, πόσο μάλλον όταν αποτυ-
πώνονται διεθνώς τρανταχτά παραδείγματα «δημιουργικής»
αντιγραφής και μεταφοράς4, συχνά μάλιστα χωρίς καν την ανα-
γκαία εθνική αναπλαισίωση. Στη συνέχεια θα αξιοποιήσου-
με την ανάλυση της αμερικάνικης εμπειρίας, για να αναδεί-
ξουμε συγκεκριμένες πλευρές του επιμορφωτικού υλικού και
του δικού μας Π.Δ .

Α. Εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων (high stakes
testing) και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών στην
Πολιτεία της Νέας Υόρκης

H αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην πολιτεία της Νέας Υόρ-
κης εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης του Μπάρακ Ομπάμα και ειδικότερα στο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα “Κούρσα για την Κορυφή” (Race to the Τop –
RTTT) που ανακοινώθηκε στη διάρκεια της πρώτης προεδρίας
Ομπάμα. Αν και προεκλογικά οι Δημοκρατικοί είχαν πολιτευθεί
με ένα πρόγραμμα που ήταν επικριτικό στη νεοφιλελεύθερη και
νεοσυντηρητική εκπαιδευτική πολιτική του προέδρου Μπους και
πιο συγκεκριμένα του “Κανένα Παιδί Να Μην Μείνει Πίσω”
(NCLB), στην πράξη, αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας
συνέχισαν την ίδια πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκ-
παίδευσης και τυποποίησης των εκπαιδευτικών πρακτικών δια-
μέσου της άμεσης σύνδεσης μαθητικών αποτελεσμάτων και αξιο-
λόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών.

Το RTTT είναι πρόγραμμα ομοσπονδιακής χρηματοδότησης των
εκπαιδευτικών συστημάτων των διάφορων πολιτειών των ΗΠΑ σε
ανταγωνιστική βάση και με την προϋπόθεση ότι οι διάφορες πο-
λιτείες ανταποκρίνονται στις βασικές πολιτικές προϋποθέσεις και
στόχους της ομοσπονδιακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα βασι-
κά στοιχεία της πολιτικής του RTTT είναι : α. Η ανάπτυξη συ-
στημάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα βασίζονται στα
αποτελέσματα των μαθητών σε τυποποιημένες εθνικές και πο-
λιτειακές δοκιμασίες β. Τα σχολεία που αποτυγχάνουν στα εθνι-

κά συμφωνημένα κριτήρια θα κλείνουν ή θα μετατρέπονται σε σχο-
λεία ειδικής συμφωνίας (charter schools) με ιδιωτικό – επιχει-
ρηματικό management. Στα συγκεκριμένα σχολεία θα απολύε-
ται ο σχολικός διευθυντής και το μισό ή και όλο το εκπαιδευτι-
κό προσωπικό γ. Θα πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα πληρο-
φόρησης για κάθε διάσταση της σχολικής ζωής και να ενισχυθεί
ο κεντρικός έλεγχος της δημαρχιακής εξουσίας (mayoral control)
στα τοπικά εκπαιδευτικά συστήματα.5

Το RTTT συνεχίζει, από αυτή την άποψη, τις βασικές κατευ-
θύνσεις της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης του αμερικάνικου
εκπαιδευτικού συστήματος από την έκδοση, τουλάχιστον, του “Ένα
έθνος σε Κίνδυνο” του 1983, μια διαδικασία που χαρακτηρίζε-
ται από την ενίσχυση του κεντρικού ομοσπονδιακού και πολι-
τειακού ελέγχου της δημόσιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ σε ένα πλαί-
σιο, όμως, ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ διαφοροποιημένων
μεταξύ τους σχολικών μονάδων.6

Για το πρόγραμμα έκαναν αίτηση 44 πολιτείες κάτω από την
πίεση της υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης των
διάφορων πολιτειών και τελικά εγκρίθηκε η κατανομή επι-
πρόσθετης χρηματοδότησης σε 19 πολιτείες, μεταξύ των
οποίων και η πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η συμμετοχή της πο-
λιτείας στις δράσεις του RTTT συνοδεύτηκε από μια πρωτοφανή
επίθεση στους εκπαιδευτικούς και δυσφήμισης των επιστη-
μονικών τους ικανοτήτων, στο όνομα της υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων των παιδιών. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πο-
λιτείας “ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα σχολεία μας
δεν είναι ένα πρόγραμμα απασχόλησης, δεν αφορούν τους ενή-
λικες, αλλά τα παιδιά”.7 Κοινοί τόποι, ασφαλώς, και παρόμοια
επιχειρηματολογία επίθεσης στον κόσμο της εκπαίδευσης, αν
και είμαστε ακόμη κάπως μακριά από το πλαίσιο του δικού μας
Π.Δ και του επιμορφωτικού του υλικού. Μια πιο προσεκτική ανά-
γνωση, ωστόσο, των επιχειρούμενων αλλαγών νομίζω ότι θα
αποσαφηνίσει καλύτερα τους κοινούς τόπους αλλά και τα δά-
νεια και τις πολιτικές λαθροχειρίες των εγχώριων μεταρρυθ-
μιστών μας.

Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που ανέπτυξε
η πολιτεία της Νέας Υόρκης βασίζεται σε μια κλίμακα από το
0 έως το 100 και με βάση τη συγκεκριμένη ποσοτική αποτίμηση
οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε 4 περιγραφικούς αξιολο-
γικούς χαρακτηρισμούς: αναποτελεσματικός (0-64), υπό ανά-
πτυξη (65-74), αποτελεσματικός (75-90) και υψηλής αποτε-
λεσματικότητας (91-100). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται
στη βάση συγκεκριμένης ποσόστωσης μεταξύ των τεσσάρων
χαρακτηρισμών, όπου ένα 10% πρέπει αναγκαστικά να κριθεί
ως αναποτελεσματικό και ένα 40% ως υπό ανάπτυξη8. Για κάθε
εκπαιδευτικό συντάσσεται στη συνέχεια η Ετήσια Έκθεση Επαγ-
γελματικής Ανάπτυξης (ΑPPR) και υπάρχει η δυνατότητα δη-
μοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, που
οδηγεί συχνά στη δημόσια διαπόμπευση των εκπαιδευτικών
που αποτυγχάνουν.

A
φιέρω

µα:αξιολόγηση

δάνειο από τη γαλλική γλώσσα (rubrique) που σημαίνει (μεταξύ άλλων) στήλη άρθρου σε εφημερίδα ή περιοδικό. Η σωστή λοιπόν τονικά εκ-
δοχή της λέξης είναι ρουμπρίκες
4 Βλέπε για το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι κεντρικό στη συγκριτική παιδαγωγική ενδεικτικά Ball S 1998

και Levin B. 1998
5 Αναλυτικά Hursh D. 2014 Ravitch D. 2010.
6 Βλέπε για την εξέλιξη της ομοσπονδιακής εκπαιδευτικής πολιτικής McGuinn P. 2006.
7 Hursh D. στο ίδιο σελ. 579
8 New York State Department 2014.
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Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται δύο φορές ως αναποτελε-
σματικοί μπορούν να απολυθούν και, σύμφωνα με τoν David
Hursh, πάνω από το 50% των εκπαιδευτικών στη Νέα Υόρκη
αναγκαστικά, με βάση και τις ποσοστώσεις που διαμορφώνει
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και τα ταξικά πρότυ-
πα αποτυχίας των μαθητών, κρίνονται ως αναποτελεσματικοί
ή ως υπό ανάπτυξη, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές συνέπειες
για την επαγγελματική τους εξέλιξη.9 Η αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών καθορίζει το μισθό, τη μονιμοποίηση και την ερ-
γασιακή σχέση του κάθε εκπαιδευτικού. Η αναφορά στο επι-
μορφωτικό υλικό του ΙΕΠ ότι συνήθως επιλέγονται, διεθνώς,
4 κατηγορίες περιγραφικού χαρακτηρισμού του εκπαιδευτι-
κού δεν αναφέρεται προφανώς σε κάποιο γενικά αποδεκτό επι-
στημονικό πόρισμα, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες νεοφιλε-
λεύθερες πολιτικές επιλογές.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η ιεραρχική τους κα-
τανομή στους 4 αξιολογικούς χαρακτηρισμούς εξαρτάται
τόσο από την απόδοση των μαθητών τους στις εξετάσεις υψη-
λών απαιτήσεων, όσο και από την παρατήρηση της διδα-
σκαλίας των εκπαιδευτικών στην τάξη από μέλη της εκπαι-
δευτικής διοίκησης. Έχουμε ένα διττό σύστημα αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού, όπου η υποτιθέμενη αντικειμενική αξιο-
λόγηση, με βάση τα αποτελέσματα των μαθητών σε κεντρικές
εξεταστικές διαδικασίες, συνυπάρχει με την παρατήρηση της
ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας σε κάθε σχολική τάξη.
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Νέας Υόρκης,
το 40% του βαθμού κάθε εκπαιδευτικού εξαρτάται από τα μα-
θητικά αποτελέσματα και το 60% από την παρατήρηση της δι-
δασκαλίας των εκπαιδευτικών και άλλα τοπικά αξιολογικά μέ-
τρα, με βασική ωστόσο προϋπόθεση ότι αν ένας εκπαιδευτι-
κός κριθεί αναποτελεσματικός, με βάση τα αποτελέσματα των
μαθητών του, κρίνεται συνολικά αναποτελεσματικός. Άρα, στο
αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει διαμορφωθεί ένα
πολύ αυταρχικό αξιολογικό πλαίσιο που οδηγεί στην εργασιακή
επισφάλεια τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και
στο μορφωτικό αποκλεισμό τις κυριαρχούμενες κοινωνικές
τάξεις.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα παραπάνω δεν
έχουν καμιά σχέση με την ελληνική εκδοχή της αξιολόγησης.
Το ίδιο μάλιστα το επιμορφωτικό υλικό μας διαβεβαιώνει, με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι “το Π.Δ 152/ 2013 δε συ-

μπεριλαμβάνει τις μαθητικές επιδόσεις σε εθνικές εξετάσεις
στα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ ασφαλώς
ενδιαφέρεται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης”.10

Πριν προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη εξέταση της εκπαι-
δευτικής πραγματικότητας στη Νέα Υόρκη, καλό είναι να θυ-
μηθούμε ότι ο ΟΟΣΑ προτείνει για το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα την άμεση σύνδεση της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών και των σχολικών μονάδων με την απόδοση των μα-
θητών. Επομένως, η σύνδεση μαθητικών αποδόσεων και αξιο-
λόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων δεν είναι έξω
από την κουλτούρα αξιολόγησης που προωθεί η κυβερνητι-
κή πολιτική και υπηρετεί το Π.Δ και το επιμορφωτικό του υλι-
κό. Είναι απλά το επόμενο λογικό βήμα.

Δεν θα μείνουμε εδώ όμως. Νομίζω ότι έχουμε καταδείξει
ως τώρα ότι η ποσοτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, με
βάση την κλίμακα του 100 και οι 4 αξιολογικοί χαρακτηρισμοί,
δεν είναι ελληνική πατέντα, ούτε τεκμηριωμένο επιστημονι-
κό κεκτημένο της παιδαγωγικής επιστήμης που μεταφέρεται
στην Ελλάδα από το επιμορφωτικό υλικό του ΙΕΠ, αλλά πολιτικό
δάνειο μιας αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που συναντά την αντί-
δραση και την κριτική τόσο των εκπαιδευτικών της Νέας Υόρ-
κης, όσο και της ευρύτερης αμερικάνικης πανεπιστημιακής
κοινότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε από το χώρο της κατεστημένης αστι-
κής διανόησης και όχι της αμερικάνικης Αριστεράς, την Diana
Ravitch, πρώην εκπαιδευτική σύμβουλο του προέδρου Μπους
του πρώτου, η οποία με το έργο της κατακεραυνώνει την κυ-
ρίαρχη πολιτική για την αξιολόγηση12 αλλά και την κριτική απο-
στασιοποίηση της Linda Darling Hammond, καθηγήτριας στο
Stanford University και πρώην εκπαιδευτικής συμβούλου του
πρόεδρου Ομπάμα, το όνομα της οποίας φιγουράρει μάλιστα
και στη βιβλιογραφία του επιμορφωτικού υλικού, χωρίς να ανα-
φέρονται, όμως, ρητά οι εκπαιδευτικές της θέσεις.12 Είναι επο-
μένως ξεκάθαρο ότι η κριτική στην αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού στις ΗΠΑ δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των “συ-
ντεχνιών” ή της “δογματικής μαρξιστικής Αριστεράς”.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, σε κάθε περίπτωση, εί-
ναι ότι το Π.Δ και το αντίστοιχο επιμορφωτικό υλικό υιοθετούν
και αντιγράφουν, με βάση και τον εγχώριο συσχετισμό δύνα-
μης, τη δομή και μια συγκεκριμένη πολιτική λογική αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς, όμως, δεν εξαντλού-
νται εδώ οι πολιτικές και θεωρητικές λαθροχειρίες της εκ-
παιδευτικής πολιτικής του ΙΕΠ.

Β. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
και το Danielson Group

Θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε
με ποιους όρους πραγματοποιείται η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών, μέσω παρατήρησης στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί θα
ανακαλύψουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα στοιχεία και για το Π.Δ
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9 Βλ. αναλυτικά το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Hursh D. 2013, στο οποίο βασιστήκαμε για την παρουσίαση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμι-
σης στη Νέα Υόρκη.
10 IEΠ 2014:15
11 Βλέπε Ravitch D. 2010a.
12 Σύμφωνα με την Darling Hammond, “ Δεν υιοθετούμε μια ατομικιστική, ανταγωνιστική προσέγγιση κατανομής και ιεράρχησης των εκπαιδευτικών
που υπονομεύει την ανάπτυξη των κοινοτήτων μάθησης” (όπου 2014: 4).
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και για το επιμορφωτικό του υλικό. Η αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών, μέσω της παρατήρησής τους από μέλη της εκ-
παιδευτικής διοίκησης, βασίζεται στη Νέα Υόρκη στο επι-
στημονικό έργο της Charlotte Danielson και ειδικότερα στο
έργο της που η αρχική του εκδοχή γράφτηκε το 1996 με τον
τίτλο “Πλαίσιο Διδασκαλίας” (Framework of teaching) και που
από τότε γνώρισε διάφορες τροποποιήσεις και προσθήκες. Η
πολιτεία της Νέας Υόρκης χρησιμοποιεί την εκδοχή του
2007 “Ενδυναμώνοντας την Επαγγελματική Πρακτική: Ένα
Πλαίσιο για τη Διδασκαλία”, ενώ η τελευταία έκδοση είναι του
2013. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πριν περάσουμε να εξε-
τάσουμε διεξοδικότερα το έργο της C. Danielson, να μάθου-
με ποια πραγματικά είναι.

Η C. Danielson είναι επικεφαλής μιας ιδιωτικής εταιρεί-
ας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με το όνομα Danielson
Group. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον
τομέα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και αναλαμβάνει τη στή-
ριξη και την επιμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού που υλο-
ποιεί αξιολογικές διαδικασίες σε μια σειρά αμερικάνικων πο-
λιτειών. Λειτουργεί δηλαδή υπεργολαβικά με δημόσια χρη-
ματοδότηση και αναλαμβάνει την υλοποίηση των αξιολογικών
διαδικασιών και των σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε
διάφορες δημόσιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Πέρα από την
Νέα Υόρκη, οι πολιτείες του Νιού Τζέρσι, του
Λος Άντζελες και του Ντέλαγουερ βασί-
ζονται στις υπηρεσίες του Danielson
Group, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τον επι-
χειρηματικό όμιλο οι δραστηριότητές του
έχουν επεκταθεί και έξω από τα σύνορα των
ΗΠΑ, στην μνημονιακή Πορτογαλία, όπου η
C. Danielson είναι σύμβουλος του υπουρ-
γείου Παιδείας στα ζητήματα αξιολόγησης
αλλά και στο νεοφιλελεύθερο εκπαιδευτικό
παράδεισο της Χιλής. Γενικά, όσο αφορά τις
ΗΠΑ, οι δραστηριότητες του ομίλου επε-
κτείνονται διαρκώς σε πανεθνικό επίπεδο και
το όνομα της Danielson έχει γίνει ταυτόσημο
με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

H Danielson αναγνωρίζεται και από υπε-
ρεθνικούς καπιταλιστικούς οργανισμούς ως ει-
σηγήτρια μιας διεθνώς αποδεκτής μεθοδολο-
γίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ο ΟΟΣΑ
στην τελευταία έκθεσή του για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών με τον τίτλο “Οι εκπαιδευ-
τικοί στον 21ο αιώνα, η χρήση της αξιολόγησης
για την βελτίωση της διδασκαλίας” (2013), προ-
βάλλει ως παράδειγμα αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών την πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ,
που ήδη έχουμε αναφέρει και η οποία χρησιμο-
ποιεί ακριβώς το “Πλαίσιο για τη Διδασκαλία” της
Danielson. Η πολιτεία καταγράφει λεπτομερώς
την πρακτική των εκπαιδευτικών μέσα από αξιο-
λογικές ρουμπρίκες και στις 4 κατηγορίες αξιο-
λόγησης του εκπαιδευτικού έργου που προτείνει η
Danielson, οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται

σε επιμέρους υποκατηγορίες αξιολογικών κριτηρίων. Πιο συ-
γκεκριμένα οι 4 κατηγορίες είναι : ο Σχεδιασμός και η Προ-
ετοιμασία της Διδασκαλίας, το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον,
η Διεξαγωγή της Διδασκαλίας και οι Επαγγελματικές Υπαλ-
ληλικές Υποχρεώσεις του κάθε εκπαιδευτικού. Στην πρό-
σφατη, μάλιστα, αναθεώρηση της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών στο Ντέλαγουερ προστέθηκε και μια πέμπτη κατη-
γορία, αυτή της προόδου των μαθητών.13

Γενικά, το Danielson Group είναι αποδεκτό από μια σειρά αμε-
ρικάνικων εκπαιδευτικών αρχών, αλλά και από διεθνείς ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, που επιδιώκουν την
προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις ανάγκες της
καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας. Αν και αποδεκτό το “Πλαί-
σιο Διδασκαλίας” στο πεδίο των κρατικών και διακρατικών κα-
πιταλιστικών γραφειοκρατιών, δεν ισχύει το ίδιο και με την απο-
δοχή του από τον κόσμο της εκπαίδευσης αλλά και της πανε-
πιστημιακής κοινότητας. Το όνομα Charlotte Danielson είναι συ-
νώνυμο, για τους εκπαιδευτικούς της Νέας Υόρκης αλλά και πολ-
λών άλλων πολιτειών των ΗΠΑ, με το σύγχρονο εκπαιδευτικό ορ-
γουελισμό και την επαγγελματική απαξίωση, αλλά σοβαρές εν-
στάσεις εκφράζονται και από πανεπιστημιακούς και μάλιστα από
όλο το πολιτικό φάσμα. Με βάση τον Alan
Singer, που
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“ Ακόμα και τη συνηθισμένη σημασία των λέξεων σε σχέση

με τα πράγματα την άλλαξαν, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους”

(Θουκυδίδης Γ 82)

“Αξιολόγηση”, “αυτοαξιολόγηση”! ΄Οσο πιο βαρύγδουπα ηχούν οι λέξεις, τόσο πιο ύποπτο, ίσως και

επικίνδυνο, φαντάζει το περιεχόμενό τους.

Σε μια κοινωνία ρημαγμένη και φτωχοποιημένη, σ’ ένα λαό στερημένο από τα στοιχειώδη δημοκρα-

τικά δικαιώματα στην υγεία, στην παιδεία, στη δουλειά, σ’ ένα δημόσιο σχολείο που, ταλαιπωρημέ-

νο ήδη από τις πολιτικές λιτότητας, καταρρέει καθώς καλείται περισσότερο από ποτέ να ανταποκρι-

θεί στις ανάγκες της αγοράς, σε μια εκπαιδευτική κοινότητα που δέχτηκε την αγριότερη επίθεση

με συγχωνεύσεις σχολείων , κατάργηση ειδικοτήτων, τη διαθεσιμότητα χιλιάδων, τις απολύσεις ε-

κατοντάδων συναδέλφων, την ακόμα μεγαλύτερη περιθωριοποίηση των μαθητών της τεχνικής εκ-

παίδευσης, είναι φανερό ότι η “αξιολόγηση” και η εξωραισμένη έκδοσή της, η “αυτοαξιολόγηση”, δεν

θα βελτιώσουν το εκπαιδευτικό έργο, αλλά θα δώσουν το τελικό χτύπημα καλώντας τους συναδέλ-

φους να υποκύψουν σ΄ ένα γραφειοκρατικό τερατούργημα που μετατρέπει τον δάσκαλο σε υπολο-

γιστή, τον συνάδελφο σε ανταγωνιστή, τον προιστάμενο σε φόβητρο, το σχολείο σε αρένα, για να νο-

μιμοποιηθεί τελικά η κατάργηση και άλλων δημόσιων σχολείων, η απόλυση χιλιάδων αυτή τη φορά

συναδέλφων, για να επικυρωθεί η παράδοση της Δημόσιας Παιδείας στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Εδώ και τριανταπέντε χρόνια, τα τριανταδύο στα Δυτικά, αφοσιώθηκα στο δημόσιο σχολείο.Και είναι

αλήθεια ότι οι συνάδελφοί μου κι εγώ ζήσαμε τις καλύτερες στιγμές του, λίγα χρόνια μετά την πτώ-

ση της χούντας, στον δημοκρατικό πυρετό της Μεταπολίτευσης, 1981,1988,1997,1998,1999,2006, 2008

διεκδικήσαμε και κερδίσαμε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια του δάσκαλου. Δεν ήταν όλοι οι αγώνες

νικηφόροι, όμως διδάξαμε στους μαθητές μας ότι το δημόσιο σχολείο είναι προνόμιο ανεκτίμητο, ό-

τι ο αγώνας για ένα κόσμο καλύτερο είναι καθήκον, ότι είναι αυτονόητες η αλληλεγγύη και η συνα-

δελφοσύνη κι ακόμα ότι η γνώση δεν είναι μέσο ατομικής αναρρίχησης, αλλά το αποτελεσματικότε-

ρο και ισχυρότερο όπλο στη διεκδίκηση μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Επειδή, λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω και να προδώσω ότι μια ολόκληρη ζωή θεώρησα χρέος μου

να διδάξω στα παιδιά, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΚΥΨΩ και  ΔΕΝ θα συμμετάσχω στην ομάδα “αυτοαξιολόγησης” του

σχολείου μου στην οποία με όρισαν παρά τη θέλησή μου και τη δηλωμένη άρνησή μου. Το οφείλω

στους μαθητές μου, στους συναδέλφους μου, σ’ αυτούς που δοκιμάζονται από τη διαθεσιμότητα και

τις απολύσεις, σε όλους που αγωνίζονται για δουλειά και αξιοπρέπεια.
Αθήνα, 21 Απρίλη 2014

Μάρω Δημάκου

Καθηγήτρια φιλόλογος στο 1ο Γενικό Λύκειο Καματερού,  Δυτικής Αθήνας

13 ΟΕCD 2013:38.
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διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Hofstra της Νέας Υόρκης, θα πρέ-
πει να αναρωτηθούμε σοβαρά ποια είναι τελικά η C. Danielson
που θέλει να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς της Νέας Υόρ-
κης, καθώς, μολονότι η ίδια αναφέρει στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της εταιρείας της ότι έχει περάσει από όλες τις βαθμί-
δες εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, έχει
σπουδάσει Οικονομικά και είναι κάτοχος διδακτορικού στην κι-
νέζικη ιστορία (!!) πουθενά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ακα-
δημαϊκό της βιογραφικό, πράγμα κοινό και σύνηθες στην ακα-
δημαϊκή κοινότητα.14 Είναι βάσιμο να υποθέσουμε, επομένως,
σύμφωνα με τον Singer, ότι αποτελεί μάλλον την επικοινωνια-
κή βιτρίνα, μιας δυναμικής ιδιωτικής εταιρείας η οποία θέλει
απλά να πουλήσει το προϊόν της, που δεν είναι άλλο από την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών. Γενικά, η Danielson αν και δεν έχει
σαφή ακαδημαϊκή ιδιότητα, είναι αλήθεια ότι διευθύνει μια πολύ
επιτυχημένη καπιταλιστική επιχείρηση. Μια επιχείρηση που δια-
μορφώνει την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική στις ΗΠΑ και όχι
μόνο.

Γ. Το “Πλαίσιο Διδασκαλίας” και το
επιμορφωτικό υλικό του ελληνικού Π.Δ.

Έχοντας παρουσιάσει την Charlotte Danielson, θα περά-
σουμε να δούμε το “Πλαίσιο Διδασκαλίας” της, που τόσο έχει
απασχολήσει την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα των
ΗΠΑ και αποτελεί τη βάση της ενδοσχολικής ατομικής αξιο-
λόγησης των εκπαιδευτικών στη Νέα Υόρκη. Θα είμαστε συ-
νοπτικοί και σύντομοι για τον πολύ απλό λόγο ότι θα παρου-
σιάσουμε κάτι που γνωρίζει ήδη και η ελληνική εκπαιδευτι-
κή κοινότητα, καθώς το έργο της  Danielson ή πιο σωστά της
εταιρείας Danielson είναι το ελληνικό Π.Δ. και το επιμορ-
φωτικό του υλικό. Νομίζουμε συνεπώς ότι είχαν νόημα και αξία
οι περιγραφές μας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στις
ΗΠΑ. 

Αν και υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του “Πλαίσιου Δι-
δασκαλίας” (1996-2007-2011-2013) και αλλάζουν συχνά τα
υποκριτήρια αξιολόγησης, ο αριθμός τους αλλά και οι γλωσ-
σικές επιλογές που γίνονται για κάθε κριτήριο, η βασική λο-
γική παραμένει, ωστόσο, πάντα η ίδια. Δυστυχώς στο επι-
μορφωτικό υλικό δεν έχουμε μια σαφή παραπομπή σε καμιά
από αυτές. Εμείς μελετήσαμε την εκδοχή του 2007 και του
2013. Υποθέτουμε ότι η πρώτη αξιοποιείται στο επιμορφω-
τικό υλικό και είναι και αυτή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του
Γραφείου Εκπαίδευσης της Νέας Υόρκης. Αυτός ο φαινομε-
νικός πλουραλισμός των εκδόσεων του ομίλου Danielson, δη-
μιουργεί μια αίσθηση διαρκούς καινοτομίας και προσαρμο-
γής, αναγκαίας για μια ιδιωτική εταιρεία που θέλει να που-
λήσει το προϊόν της σε δημόσιους εκπαιδευτικούς οργανι-
σμούς.  Διευκολύνει όμως και κάθε επίδοξο μεταφραστή-ει-
σηγητή του έργου του ομίλου Danielson.

Πώς ακριβώς λοιπόν λειτουργεί το “Πλαίσιο Διδασκαλίας”
του Danielson Group; Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,
όπως έχουμε ήδη αναφέρει, χρησιμοποιείται τετράβαθμη πε-
ριγραφική κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε κάθε βαθ-
μίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του

χαρακτηρισμό: μη-ικανοποιητικός (non satisfactory), επαρ-
κής (basic), ικανός (proficient) και εξαίρετος (distinguished).
Στη συνέχεια διαιρείται το εκπαιδευτικό και υπαλληλικό
έργο του κάθε εκπαιδευτικού σε 4 διακριτά αξιολογικά πεδία,
που τα ίδια επιμερίζονται σε υπο-κατηγορίες αξιολογικών κρι-
τηρίων. Για κάθε κριτήριο ορίζεται ένα σύνολο “επιθυμητών
και ανεπιθύμητων” συμπεριφορών που συνδέονται με μια βαθ-
μιαία κλιμάκωση των προσδοκώμενων καλών συμπεριφορών,
προκειμένου να υπηρετηθούν και να νομιμοποιηθούν οι 4 πε-
ριγραφικοί αξιολογικοί χαρακτηρισμοί. 

Με βάση αυτή τη λογική κατασκευάζονται οι περιβόητες ρου-
μπρίκες, που προσπαθεί να εισάγει το επιμορφωτικό υλικό και
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ρουμπρίκες της
Danielson, αλλά και των μιμητών της, δεν είναι τίποτα άλλο
παρά εργαλεία διαβαθμισμένης παρατήρησης συμπεριφορών
και ποσοτικής ταξινόμησής τους, στη βάση προκαθορισμένων
κριτηρίων. Πρόκειται για μια απλή εκπαιδευτική παραλλαγή
των μελετών (motion studies) του Τέυλορ για την οργάνωση
και την ορθολογικοποίηση της βιομηχανικής εργασίας, στις
αρχές του 20ου αιώνα, που νομιμοποιούνται από τη μεταφυ-
σική πίστη του θετικισμού, ότι δηλ. μπορούν στις ανθρώπινες
καταστάσεις να εφαρμοστούν με επιτυχία οι μέθοδοι ποσο-
τικοποίησης των φυσικών επιστημών. 

Οι πίνακες που διαμορφώνουν οι ρουμπρίκες αξιολόγησης,
με την ιεραρχική διαβάθμιση των επιθυμητών συμπεριφορών,
οδηγούν απλά σε μια αδιάκοπη καταγραφή του εκπαιδευτικού
και της πρακτικής του. Οι ρουμπρίκες, αν και σε τελική ανά-
λυση, είναι αυθαίρετες πολιτικο-ιδεολογικές κατασκευές
διαμορφώνουν «λόγους αλήθειας» για το ποιος είναι ο ικα-
νός εκπαιδευτικός.15

Ειδικότερα, το “Πλαίσιο Διδασκαλίας” διαμορφώνει τις εξής
4 αξιολογικές κατηγορίες: Πεδίο Ι: Σχεδιασμός και προε-
τοιμασία της Διδασκαλίας, Πεδίο ΙΙ: Σχολικό περιβάλλον, Πε-
δίο ΙΙΙ: Διεξαγωγή της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση μαθη-
τών, Πεδίο ΙV: Επαγγελματικές Ευθύνες. Αυτές είναι ασφα-
λώς οι  γενικές κατηγορίες και του ελληνικού Π.Δ με την ίδια
ακριβώς μάλιστα ονοματολογία, με τη μόνη διαφορά ότι το 4
πεδίο διαιρείται στην Ελλάδα και δημιουργείται ένα νέο πέ-
μπτο πεδίο που αφορά την επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 

Για ποιο λόγο άραγε; Για να προστατευθούν κάποιοι εκ-
παιδευτικοί με υψηλά τυπικά προσόντα ή για να ενταθεί ο αντα-
γωνισμός για την απόκτηση πιστοποιητικών; Θυμίζουμε
απλώς ότι κάποιοι/ες έχουν πολύ σημαντικά υλικά συμφέροντα
στο πεδίο των επιμορφώσεων, των μεταπτυχιακών και των λοι-
πών διαδικασιών απόκτησης τυπικών προσόντων.   

Αντίστοιχες ομολογίες και δημιουργικές μεταφορές απο-
τυπώνονται και στο χωρισμό των γενικών αξιολογικών κατη-
γοριών σε επιμέρους υποκατηγορίες αξιολογικών δεικτών. Εί-
ναι αλήθεια ότι το ελληνικό Π.Δ είναι πιο γενικό σε σχέση με
τις αναλυτικότερες διαιρέσεις του Danielson Group. Όταν όμως
κατασκευάζονται οι ρουμπρίκες διαβαθμισμένης αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών και τα σχετικά αξιολογικά φύλλα που
παραδίδονται στους αξιολογητές, αξιοποιούνται πλήρως οι
ίδιες αναλυτικές διακρίσεις. 
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14 Singer A. 2013.
15 Βλέπε Μαυρογιώργος Γ. 2002:145-6
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Για παράδειγμα η Charlotte Danielson προτείνει στο Πε-
δίο 2 Σχολικό περιβάλλον τα εξής:  

2a: Δημιουργία περιβάλλοντος σεβασμού και αρμονικών σχέ-
σεων, 

2b: Εμπέδωση μιας κουλτούρας για τη μάθηση, 
2c: Διαχείριση της σχολικής τάξης, 
2d: Διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς,
2e Οργάνωση του φυσικού χώρου.
Και συνεχίζει και υποδιαιρεί την κάθε επιμέρους υποκα-

τηγορία σε νέα μικρότερα κριτήρια αποτίμησης. Στο δικό μας
Π.Δ. στην κατηγορία Ι Σχολικό περιβάλλον τα κριτήρια είναι
μόνο τρία:

αα. Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, 
ββ.  Παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη, 
γγ.  Οργάνωση της σχολικής τάξης. 
Στις οδηγίες όμως για τους αξιολογητές οι ερμηνείες που

δίνονται για τα τρία κριτήρια της Κατηγορίας Ι αντιστοιχίζο-
νται με τις λεπτομερέστερες διαιρέσεις της Danielson και τις
επιμέρους επιθυμητές συμπεριφορές που πρέπει να επιδει-
κνύουν οι εκπαιδευτικοί. Οι διαπροσωπικές σχέσεις και
προσδοκίες(αα) -σύμφωνα με το επιμορφωτικό υλικό που έχει
εκδοθεί- περιλαμβάνουν την ύπαρξη “ρεαλιστικών αλλά
υψηλών προσδοκιών για την τάξη” που αντιστοιχεί στο 2b της
Danielson για την εμπέδωση μιας κουλτούρας για τη μάθη-
ση, που περιλαμβάνει ακριβώς την ανάπτυξη υψηλών προσ-
δοκιών μεταξύ των μαθητών για το περιεχόμενο, και τη δια-
δικασία της μάθησης. Η Danielson επιλέγει ως διακριτή υπο-
κατηγορία τη διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς(2d), στη
δική μας εκδοχή περιλαμβάνεται στην ευρύτερη κατηγορία της
οργάνωσης της σχολικής τάξης. Τα ίδια αποτυπώνονται ως
τάση και στα υπόλοιπα πεδία, όποτε δεν χρειάζεται μια πιο ανα-
λυτική παρουσίαση, που θα κούραζε. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ακόμη και οι πολιτείες των ΗΠΑ
που συνάπτουν σχέσεις ανοικτής συνεργασίας με τον όμιλο
Danielson εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο το “Πλαίσιο για
τη Διδασκαλία”. Η Νέα Υόρκη από τους 4 περιγραφικούς χα-
ρακτηρισμούς επιλέγει δύο να τους δώσει αρνητικό περιε-
χόμενο, διότι στοχεύει σε μια μεγαλύτερης έκτασης γενίκευ-
ση της επισφάλειας και των απολύσεων. Επίσης, και καθό-
λου τυχαία, το Danielson Group δεν προσδιορίζει επίσημα τη
σχέση του κάθε χαρακτηρισμού με τη βαθμολογική, ποσοτι-
κή του αποτίμηση, γιατί θεωρεί, προφανώς, ότι αυτό είναι υπό-
θεση των πελατών και των αναγκών τους. Κάλλιστα, το δικό
μας 31, που ορίζεται ως η χαμηλή βάση της δεύτερης περι-
γραφικής κλίμακας του επαρκούς, σε μια άλλη κρατική υπη-
ρεσία μπορεί να αφορά το 25 ή και το 70. Εδώ ισχύει το δόγ-
μα “ό,τι θέλει ο πελάτης”. 

Το εμπορικό πακέτο του ομίλου Danielson ολοκληρώνεται
από την παρουσίαση ενδεικτικών επιλεκτικών περιπτώσεων
της καθημερινής σχολικής ζωής που ανταποκρίνονται στους
διαφορετικούς περιγραφικούς χαρακτηρισμούς, όπως ακρι-
βώς και στην περίπτωση του δικού μας επιμορφωτικού υλι-
κού. Πολύ συνοπτικά, η περιπτωσιολογία που διέπει το
“Πλαίσιο Διδασκαλίας” και την αντίστοιχη εγχώρια εκδοχή του,
αν και αδυνατεί να ερμηνεύσει συνεκτικά το εκπαιδευτικό έργο

και συχνά οδηγείται μάλλον σε ανεκδοτολογικές γκροτέσκο
αναπαραστάσεις του εκπαιδευτικού έργου (για παράδειγμα, τα
κουστούμια των σχολικών θεατρικών παραστάσεων ή τα
ανώνυμα τηλεφωνήματα στις διευθύνσεις εκπαίδευσης),
υπηρετεί απλά την ιδεολογία του πειθαρχικού ελέγχου, προ-
σπαθώντας να καθοδηγήσει τους αξιολογητές προς συγκε-
κριμένες ιδεολογικές οπτικές παρατήρησης του σχολείου και
των εμπλεκόμενων φορέων. Η περιπτωσιολογία του “Πλαισίου
Διδασκαλίας” δεν επιδιώκει, επομένως, να επιβοηθήσει την
“αντικειμενική” παρατήρηση αλλά να προκαθορίσει τις ιδε-
ολογικές της προϋποθέσεις. 

Στη δική μας περίπτωση, από εμπιστοσύνη, ενδεχομένως,
στην κατοχυρωμένη τεχνογνωσία της Danielson, δεν έχουμε
μια απλή μεταφορά του γενικού σχήματος του Πλαισίου Δι-
δασκαλίας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αλλά συ-
χνά μια απλή μετάφραση από τα σχετικά πινακάκια που πα-
ρουσιάζονται. Παραθέτουμε ενδεικτικά τρία χαρακτηριστικά
παραδείγματα από τις σχετικές ρουμπρίκες, προκειμένου ο/
η καθένας/ μια να σχηματίσει τη δική του/της άποψη.16

A
φιέρω

µα: αξιολόγηση

16 Επισυνάπτουμε, σε κάθε περίπτωση, ως παράρτημα όλο το κείμενο του “Πλαισίου Διδασκαλίας”, προκειμένου η εκπαιδευτική κοινότητα
να σχηματίσει τη δική της εικόνα. Μπορεί να αντληθεί από εδώ.

∞ƒ¡∏™∏
∂‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹ÓÂ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ·  ÌÂÁ¿-

ÏË Ì¿¯Ë  ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡  ¶·È‰Â›·˜ Î·È  ÙË˜ ÂıÂÏfi‰Ô˘-
ÏË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ .  ªÈ· Â›ıÂÛË Ô˘ ‚·ÊÙ›ÛÙËÎÂ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË,  ÛÙÔÏ›ÛÙË-
ÎÂ ÌÂ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜  Î·È ÊfiÚÂÛÂ ÙË Ì¿ÛÎ· ÙÔ˘ ÂıÂ-
ÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó·  Û˘ÁÎ·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È-
‰Â›·˜  Î·È ÙnÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙË˜ ˆ˜  Ï¿Ê˘ÚÔ ÛÂ ÓÙfiÈ· Î·È Í¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È·.

∂‰Ò Î·È Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ë ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ›  ÌÂ Ù· ÎÔ˘Ú¤ÏÈ·  ÙË˜,
Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙË˜  ÌÂ Á¿˙Â˜  ÂÁÎ˘ÎÏ›ˆÓ, Î·È  ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·-
Ù·Ê‡ÁÈÔ  ÛÂ Ú·ÎÙÈÎ¿  ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÒÓ .

™ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹, Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ‰ÂÈÏ¿ ÌÂ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·  ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Ô˘
‰˘Ó¿ÌˆÓÂ  Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙË˜  ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ Ó· ̆ Ê·Ú¿ÍÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ï-
ÏfiÁˆÓ, Î·È Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËÎÂ  ÌÂ ÙËÓ 3Ë  ÂÓÙÔÏ‹, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó, ÂÓÒıËÎ·Ó, Û˘-
ÓÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó  ÊˆÓ¤˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ Î·È ¿ÚÓËÛË˜ :  
• ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜
• ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌÔ‡  
• ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô  ÔÏÏÒÓ ‹ Ï›ÁˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ
• ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô  ÙË˜ ÚÂÎÏ¿Ì·˜  ‹ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ôı‹ÎË
™ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ÌÂ Î¿ıÂ ÙÚfiÔ , ÛÙË  Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ¿  ÌÔ˘

Ô˘ ÛËÎÒıËÎÂ ÛÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË Î·È ·¿ÓÙËÛÂ  ÛÙÈ˜ È¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ :
™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· Ì¤Ú·

Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¡·È ‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Ÿ¯È
Ó· Ô‡ÓÂ. º·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ fiÔÈÔ˜ Ùfi¯ÂÈ
¤ÙÔÈÌÔ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙÔ ¡·È, Î·È Ï¤ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ ¤Ú·

ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘.
√ ·ÚÓËıÂ›˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈ. ∞Ó ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÏÈ,

Ÿ¯È ı· Í·Ó·¤ÏÂÁÂ. ∫È fiÌˆ˜ ÙÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ
ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ fi¯È -ÙÔ ÛˆÛÙfi- ÂÈ˜ fiÏËÓ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ÙÔ˘.

™’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÌÔ˘, Ù· fi¯È, ÙÈ˜ ·ÚÓ‹ÛÂÈ˜,  ı·
ÚÔÛı¤Ûˆ Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ ¿ÚÓËÛË.  ™ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙË˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ¿˜ ÌÔ˘ ‰Ë-
ÏÒÓˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÂ Î·ÌÈ¿ «ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜»  Î·È
ı· Û˘ÓÂ¯›Ûˆ Ó· ˘ÏÔÔÈÒ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘, ÙÔ˘ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô˘ ÌÔ˘
Î·È ÙË˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÌÔ˘  Î·È Ó· ·ÏÂ‡ˆ ÌÂ fiÏÂ˜ ÌÔ˘ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÂÏÈÎ‹  ¯ÚÂˆÎÔ›· ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜-·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜

√ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· 
∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ µ΄∂§ª∂ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈÎ‹˜ [∞ÈÁ¿ÏÂˆ, Ã·˚‰¿ÚÈ, ∞Á. µ·Ú‚¿Ú·]
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Πρώτο Παράδειγμα: Danielson C 2007:11-13

ΙΕΠ 2014: 62
3. Οργάνωση της σχολικής τάξης

Δεύτερο Παράδειγμα 
Danielson C 2013: 36 
Πεδίο ΙΙ Κλίμα στην τάξη 

ΙΕΠ 2014 : 56
2. Παιδαγωγικό Κλίμα στην τάξη 

Τρίτο Παράδειγμα 
Danielson C. 2013: 13
Πεδίο Ι : Σχεδιασμός και προετοιμασία

IEΠ 2014: 74. 

2. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της δι-
δασκαλίας σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων.
Περιγραφή Π.Δ Χαρακτηρισμός
Σχεδιασμός, προγραμ-
ματισμός και προετοι-
μασία της διδασκαλίας
σε ευρύτερη ενότητα μα-
θημάτων 

Πολύ καλός: 
i) Λαμβάνει υπόψη, κατά τον προ-
γραμματισμό, εκτός από τα ιδιαί-
τερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά της ηλικίας των
μαθητών του, την κοινωνικο –
πολιτισμική σύνθεση
και τις διαφοροποιημένες μαθη-
σιακές ανάγκες και
δυνατότητες και τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών της τάξης του
και, παράλληλα, έχει καλή συνο-
λική εικόνα της μαθησιακής πο-
ρείας και ετοιμότητας της τάξης
και προγραμματίζει αναλόγως,
μεριμνώντας ιδιαίτερα για τους
μαθητές των ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων.

ΠΕΔΙΟ Ι : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κριτήριο Επίπεδο απόδοσης : Ικανός (pro-

ficient)

Ασφάλεια και προσβα-
σιμότητα– οργάνωση
της σχολικής τάξης 

Η τάξη είναι ασφαλής και διασφα-
λίζεται η πρόσβαση στην ουσια-
στική μάθηση για όλους τους μα-
θητές, η ρύθμιση και οργάνωση της
σχολικής τάξης είναι λειτουργική
και δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης
(...) ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το δι-
δακτικό χρόνο χωρίς απώλειες. 

Βαθμίδα Ποιοτικής κλί-
μακας : Επαρκής 

Ο.Τ 2.1  ασφαλής και λειτουργική
διαμόρφωση του χώρου 
Ο.Τ 2.3 λειτουργική αξιοποίηση
του διδακτικού χρόνου 
Επαρκής εφόσον κατά την πο-
ρεία της σχολικής χρονιάς δια-
μορφώνει κατάλληλα το χώρο
ώστε να είναι ασφαλής και παι-
δαγωγικά λειτουργικός (π.χ γωνίες
ενδιαφέροντος, πίνακας ανάρτη-
σης των μαθητικών εργασιών) και
αξιοποιεί λειτουργικά το διδα-
κτικό χρόνο χωρίς απώλειες. 

Βαθμίδα Ποιοτικής κλί-
μακας : Επαρκής 
Μη ικανοποιητικός (non
satisfactory)

Tα πρότυπα αλληλεπίδρασης μέσα
στην τάξη μεταξύ των μαθητών και
του εκπαιδευτικού είναι αρνητικά,
ακατάλληλα και δεν ανταποκρί-
νονται στην ηλικία, το πολιτιστικό
υπόβαθρο και τις αναπτυξιακές
ανάγκες των μαθητών. 

Η γλώσσα του σώματος των μα-
θητών είναι ενδεικτική συναι-
σθημάτων ανασφάλειας και απο-
στασιοποίησης (..)

Βαθμίδα Ποιοτικής
κλίμακας: Ελλιπής 

Εφόσον στην πορεία της σχολι-
κής χρονιάς μεταξύ αυτών και
των μαθητών τους υπάρχει ουδέ-
τερο έως και ψυχρό κλίμα και
αρκετοί μαθητές βιώνουν με αρ-
νητικό τρόπο και έχουν αρνητικές
παραστάσεις προς τη σχολική
ζωή της τάξης με αποτέλεσμα να
παραμένουν αδιάφοροι και απο-
στασιοποιημένοι 

Κριτήριο Χαρακτηρισμός 
Παρουσίαση της γνώσης
στους μαθητές

Διακεκριμένος (distinguished): 
Κατανοεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν
διδάσκουν συγκεκριμένα περιε-
χόμενα αφηρημένα, αλλά σε συ-
γκεκριμένους μαθητές. Άρα θα
πρέπει να γνωρίζει τα γνωστικά,
συναισθηματικά και κοινωνικά
πρότυπα ανάπτυξης των μαθη-
τών του που είναι χαρακτηριστικά
για τις ηλικιακές τους ομάδες,
αλλά και τις διαφοροποιημένες
ανάγκες του κάθε παιδιού. Επι-
πρόσθετα αναγνωρίζει ότι οι μα-
θητές έχουν ζωή και έξω από το
σχολείο και προσαρμόζει τον προ-
γραμματισμό του με βάση τις συ-
γκεκριμένες οικογενειακές πα-
ραδόσεις και το πολιτιστικό υπό-
βαθρο των μαθητών του. Τα παι-
διά που δεν χρησιμοποιούν τα
αγγλικά ως πρώτη γλώσσα και τα
παιδιά με ειδικές μαθησιακές
ανάγκες λαμβάνονται υπόψη στο
σχεδιασμό των μαθημάτων προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η πρό-
σβαση όλων στη μάθηση.
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Στην πράξη, η εμπειρία από την Νέα Υόρκη  μας πληροφορεί
ότι οι αξιολογητές μπαίνουν σε κάθε τάξη εξοπλισμένοι με τις
διαβαθμισμένες λίστες κριτηρίων και περιγραφών (ρουμπρί-
κες) και απλά τσεκάρουν περιγραφικό χαρακτηρισμό (ελλιπής,
επαρκής κτλ) και στο τέλος, με βάση και τις άμεσες πιέσεις
της ποσόστωσης ολοκληρώνουν την αποστολή με ένα συγκε-
κριμένο βαθμό από το 0 έως το 100. Υπογράφονται τα τελικά
φύλλα αποτίμησης, δημοσιοποιούνται και συντάσσεται η
Ετήσια Έκθεση Επαγγελματικής Ανάπτυξης κάθε εκπαι-
δευτικού. Η τελευταία πράξη του έργου παίζεται, ασφαλώς,
αλλού και αφορά την καταστροφή της ζωής πολλών χιλιάδων
ανθρώπων,  αλλά αυτή είναι μια διάσταση που δεν αποτυπώ-
νεται ούτε μετριέται. 

Με βάση τα παραπάνω, πριν καταλήξουμε σε κάποια γενι-
κότερα συμπεράσματα, δημιουργείται ένα ηθικό ζήτημα, κε-
ντρικό όμως στο πεδίο της επιστήμης. Το επιμορφωτικό υλι-
κό, αν και δεν συνιστά ακαδημαϊκό κείμενο, παρ’ όλα αυτά, στο
βαθμό που επιδιώκει να νομιμοποιήσει επιστημονικά ένα πλαί-
σιο αξιολόγησης, οφείλει να τηρεί την κοινά αποδεκτή ακα-
δημαϊκή πρακτική. Το επιμορφωτικό υλικό όμως ξεκινάει με
την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τις εκπαιδευτικές ανισό-
τητες στις Η.Π.Α του Berliner,1 συνεχίζει με τον πιο γνωστό
εκπρόσωπο της κριτικής παιδαγωγικής στην Ελλάδα M.
Apple,1 για να καταλήξει στην αναπαραγωγή των απόψεων ενός
επιχειρηματικού εκπαιδευτικού ομίλου, χωρίς αυτό, μάλιστα,
να αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα.  Ας βγάλει ο καθένας/μια
τα συμπεράσματά του/της. 

Για εμάς, υπάρχουν ωστόσο κάποια ερωτήματα, που
αφορούν την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και απαιτούν
απάντηση: 

α. Η ΑΔΙΠΠΔΕ έχει εκχωρήσει την αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών στην Ελλάδα στο Danielson Group και αν ναι, με ποιο
οικονομικό αντίτιμο; Η παρουσία του Danielson Group στη μνη-
μονιακή Πορτογαλία δημιουργεί
κάποιους αναπόφευκτους συνειρ-
μούς, ενώ είναι αναμφισβήτητη η
διαπλοκή πολυεθνικών επιχειρή-
σεων και διακρατικών οργανισμών
όπως ο ΟΟΣΑ 

β. Μέλη του δικού μας ΙΕΠ συ-
νεργάζονται με το Danielson
Group; 

γ. Αξίζει να δαπανά το ελληνικό
δημόσιο εκατομμύρια ευρώ, σε
μια περίοδο υποχρηματοδότησης
του δημόσιου σχολείου, για την
απλή μεταφορά ήδη γνωστών στην
επιστημονική κοινότητα απόψε-
ων; Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι
εμείς απλά στείλαμε ένα ηλε-
κτρονικό μήνυμα στο Danielson
Group και μας έστειλε σε λίγα
δευτερόλεπτα όλο το γραπτό υλι-

κό του. Νομίζω ότι όλοι εμείς, οι απλοί εκπαιδευτικοί της τά-
ξης, που θα κριθούμε σε τελική ανάλυση από το “Πλαίσιο Δι-
δασκαλίας” του Danielson Group, δικαιούμαστε συγκεκριμένες
απαντήσεις.  

Θα μπορούσε κάποιος/α να αντιτείνει στη μέχρι τώρα δια-
τυπωμένη επιχειρηματολογία μας  ότι μπορεί σε τελική ανά-
λυση να μην είμαστε πρωτότυποι, αλλά υιοθετούμε ό,τι πιο
προχωρημένο υπάρχει στο υπάρχον παιδαγωγικό κεκτημένο
παγκοσμίως. Δανειζόμαστε δηλαδή ό,τι αποδίδει στην πρά-
ξη. Νομίζουμε ότι έχουμε απαντήσει ήδη σε μια τέτοια πιθανή
επιχειρηματολογία. Αν χρειαστεί, επί του συγκεκριμένου, θα
επανέλθουμε με πιο αναλυτικά στοιχεία για τις συνέπειες της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στις ΗΠΑ. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια
ακόμη χώρα που αποφασίζει να αξιοποιήσει το σύστημα
Danielson για να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς της. Η ου-
σία είναι  επομένως ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επι-
λέγει τα πιο επιθετικά μοντέλα καθυπόταξης του εκπαι-
δευτικού που κυκλοφορούν στη διεθνή καπιταλιστική αγο-
ρά. Βάσιμα μπορούμε να ισχυριστούμε, λαμβάνοντας υπόψη
μας τη διεθνή εμπειρία, ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
επιχειρεί να επιφέρει μια αντιδραστική τομή που θα σφραγί-
σει, αν υλοποιηθεί, την ελληνική εκπαίδευση για δεκαετίες.
Όλα όσα ζούμε από το καλοκαίρι του 2013 και μετά δεν είναι
τίποτα άλλο παρά η πικρή πρόγευση της πραγματικής κόλασης
που μας ετοιμάζουν. Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις προε-
τοιμάζουν νέο γύρο απολύσεων στη δημόσια εκπαίδευση, ελα-
στικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και διεύρυνσης των
μορφωτικών ανισοτήτων. Τα υπόλοιπα, αν και επιστημονικά
πολύ ενδιαφέροντα, σχετίζονται απλώς με τον πασιφανή
επαρχιωτισμό μερίδας της εγχώριας κυρίαρχης ακαδημαϊκής
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Αντί επιλόγου 
Θα κλείσουμε μέσα στο κλίμα της

εκπαιδευτικής συγκυρίας. Αποφα-
σίσαμε να δημιουργήσουμε και
εμείς ρουμπρίκες (ή έστω ρού-
μπρικες) αξιολόγησης και ακο-
λουθώντας την παρότρυνση του
ΙΕΠ για μια από τα κάτω προς τα
πάνω (bottom – up) αξιολόγηση,
διαμορφώσαμε διαβαθμισμένα κρι-
τήρια αποτίμησης του επιστημονι-
κού έργου του ίδιου του ΙΕΠ. Νο-
μίζουμε, άλλωστε, ότι υπάρχει κοι-
νή συναίνεση στην ανάγκη επιβολής
παντού μιας κουλτούρας αξιολό-
γησης και, άρα, και της ανάγκης να
αναπτυχθούν χρηστικά εργαλεία
αποτίμησης της απόδοσης, όσων
κατέχουν καίριες θέσεις στον εκ-
παιδευτικό σχεδιασμό της χώρας.  
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17 Berliner D. 2009 . Επισημαίνουμε απλά ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε η έκθεση της Unicef για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
παιδιών στη μνημονιακή Ελλάδα. Η Ελλάδα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε
όλη την Ε.Ε. Αυτό το γεγονός αφενός αποσιωπάται με την παρουσίαση ερευνών από τις ΗΠΑ και αφετέρου είναι ασαφές πώς αυτή η πραγ-
ματικότητα ενσωματώνεται στο Π.Δ και το επιμορφωτικό του υλικό.
18 Apple M. 2002, σε μια έκδοση μάλιστα που έχει ως στόχο να απομυθοποιήσει το δογματισμό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
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Κατηγορία Ι  Επιστημονικό κύρος 
1.1  Χρήση βιβλιογραφικών πηγών.  

1.2 Επιστημονικό ήθος 

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πρώτος δείκτης με ενδεικτικά
παραδείγματα συμπεριφοράς  στην εξέλιξή τους από βαθμί-
δα/επίπεδο σε βαθμίδα/επίπεδο. Ζητείται να εφαρμόσετε το
αντίστοιχο σε κάθε υποπερίπτωση των προτεινόμενων δεικτών

Περιγραφικός χαρακτηρισμός
Ελλιπής (0-30) Αδιαφορεί πλήρως για τις κοινωνικές

και πολιτικές επιπτώσεις της επιστη-
μονικής του έρευνας. Πολύ εύκολα
υποτάσσει τις επιστημονικές του γνώ-
σεις σε θεσμούς που έχουν κίνητρα
και στόχους που δεν συμβάλλουν ή
υπονομεύουν ανοικτά τη γενική ευημε-
ρία, με στόχο το προσωπικό όφελος. Εν-
διαφέρεται κυρίως για την προσωπική
του προβολή και υποτάσσει τη γνώση
του στην  μεγιστοποίηση των προσωπι-
κών του υλικών απολαβών και προνο-
μίων.  Πολύ εύκολα τροποποιεί τις θέ-
σεις του και εργαλειοποιεί  ή διαστρε-
βλώνει πορίσματα του επιστημονικού
του πεδίου, προκειμένου να ικανοποι-
ήσει είτε τα προσωπικά του συμφέρο-
ντα ή εξουσιαστικούς μηχανισμούς έξω
από το επιστημονικό του πεδίο. Επι-
διώκει, με το έργο του, να προσδώσει
“αντικειμενικότητα” και επιστημονικό
κύρος σε βαθύτατα αντικοινωνικές πρα-
κτικές .

Επαρκής (31-60) Γνωρίζει και σέβεται το  δημόσιο χαρα-
κτήρα της επιστημονικής γνώσης και
δεν υποκύπτει σε εξωτερικές πιέσεις
προσαρμογής των επιστημονικών πορι-
σμάτων του σε εξουσιαστικούς μηχανι-
σμούς και αντικοινωνικούς θεσμούς. 

Πολύ καλός 
61-80)

Συνδέει άμεσα την επιστημονική του
γνώση και το επιστημονικό του κύρος με
την ευημερία της μεγάλης κοινωνικής
πλειοψηφίας. Συμβάλλει με το έργο του
και την πρακτική του  στη συνολική μορ-
φωτική ενδυνάμωση όλων των μελών της
κοινωνίας

Εξαιρετικός 
81 -100

Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον της προη-
γούμενης υποπερίπτωσης, κατανοεί ότι
η εκλαΐκευση  της επιστήμης και η μορ-
φωτική χειραφέτηση όλης της κοινωνίας,
προϋποθέτει την άρση όλων εκείνων
των εξουσιαστικών εκμεταλλευτικών
σχέσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό
της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας
από τα αγαθά της γνώσης και της παι-
δείας. Στρατεύεται ενεργά  στην πάλη για
μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και
δημοκρατίας, χωρίς προνόμια και ταξι-
κούς διαχωρισμούς.

Περιγραφικός χαρακτηρισμός
Ελλιπής (0-30) Δεν έχει πλήρη εποπτεία της επιστημονικής

βιβλιογραφίας του υπό μελέτη αντικειμένου.
Οι αναφορές του είναι επιλεκτικές, απο-
κρύπτοντας απόψεις στην υπάρχουσα βι-
βλιογραφία που δεν συμφωνούν με τη δική
του και συχνά παραποιεί τα επιχειρήματα και
τις θέσεις των επιστημονικών έργων στα
οποία παραπέμπει.  Οικειοποιείται θέσεις
που δεν είναι δικές του χωρίς σαφή βι-
βλιογραφική αναφορά, με αποτέλεσμα να
μην καθίσταται σαφές τι είναι δικό του και
τι αποτελεί θέση άλλου επιστήμονα ή θεω-
ρητικού. Δεν παρουσιάζει πρωτότυπες επι-
στημονικές απόψεις και το έργο του χαρα-
κτηρίζεται ως συμπίλημα  ήδη γνωστών  στην
επιστημονική κοινότητα θέσεων και από-
ψεων. Δεν μπορεί να ιεραρχήσει τη διαφο-
ροποιημένη επιστημονική αξία των  από-
ψεων και επιστημόνων που παρουσιάζει και
ταυτίζει γενικά, τη βιβλιογραφική και επι-
στημονική έρευνα με την αναζήτηση πλη-
ροφοριών στο Διαδίκτυο μέσω των διάφο-
ρων μηχανών αναζήτησης (google κτλ).  

Επαρκής (31-60) Έχει βασική γνώση της βιβλιογραφίας του
υπό μελέτη αντικειμένου. Τεκμηριώνει τις
θέσεις του με αναφορά στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία και παρουσιάζει με σαφή-
νεια και αντικειμενικότητα τις θέσεις
που ήδη ενυπάρχουν στην επιστημονική
κοινότητα γύρω από το συγκεκριμένο
αντικείμενο μελέτης.

Πολύ καλός 
(61-80)

Όχι μόνο γνωρίζει την υπάρχουσα βιβλιο-
γραφία, αλλά κατανοεί και τις διακριτές πο-
λιτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις του
υπό μελέτη αντικειμένου, τον κοινωνικό
προσδιορισμό των απόψεων που έχουν ήδη
διατυπωθεί από την υπάρχουσα βιβλιο-
γραφία και ευρύτερα, την αντιπαραθετική,
διαλογική φύση της επιστημονικής έρευνας.
Διευκρινίζει με σαφή και ανοικτό τρόπο τη
δική του θέση μέσα στην υπάρχουσα επι-
στημονική συζήτηση.

Εξαιρετικός 
(81 -100)

Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον της προηγού-
μενης υποπερίπτωσης, ανοίγει νέους δρό-
μους στην επιστημονική συζήτηση και το
έργο του γίνεται το ίδιο, σημείο βιβλιογρα-
φικής αναφοράς από άλλους επιστήμονες
και ερευνητές. Κατανοεί πλήρως το σύνθε-
το πλέγμα των σχέσεων εξουσίας – γνώσης-
κυρίαρχης ιδεολογίας,  που χαρακτηρίζει γε-
νικά το επιστημονικό πεδίο και τοποθετεί-
ται από την πλευρά της άρσης κάθε προ-
σπάθειας χειραγώγησης της μεγάλης κοι-
νωνικής πλειοψηφίας.
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με βάση την παρατήρηση “υψηλού συμπερασμού” (high
inference), όπου η συμπεριφορά συνεπάγεται μέσα από εν-
δείξεις. 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί ο καθένας να αξιολογήσει,
το επιμορφωτικό υλικό του Π.Δ και τους πολιτικούς του
εμπνευστές.  Το μαχόμενο ριζοσπαστικό εκπαιδευτικό κίνη-
μα έχει, σε κάθε περίπτωση, κάνει ήδη και την αξιολόγησή του
και τις πολιτικές του επιλογές. Θα καταργήσει στην πράξη το
σύγχρονο εκπαιδευτικό μεσαίωνα και μαζί και τους ιδεολο-
γικούς κέρβερους του νεο-επιθεωρητισμού.    
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Δείκτες Ενδεικτικά παραδείγματα συμπεριφοράς
Ι.1 Ελλιπής Ο ερευνητής παραπέμπει σε θεωρητικούς

που υποστηρίζουν διαμετρικά διαφορε-
τικές θέσεις με τον ίδιο, προσπαθώντας
μέσω επιλεκτικών και παραποιημένων
αναφορών να καταδείξει την καθολικό-
τητα και την ευρύτερη επιστημονική θε-
μελίωση των δικών του θέσεων. Αντι-
γράφει πλήρως θέσεις ήδη γνωστές στην
επιστημονική κοινότητα και μάλιστα από
αμφισβητούμενου επιστημονικού κύ-
ρους διανοητές.

Ι.2 Πολύ καλός Παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο το πε-
δίο της επιστημονικής συζήτησης του υπό
μελέτη αντικειμένου και δηλώνει με ξε-
κάθαρο τρόπο τη δική του θέση. Αναδει-
κνύει την πολλαπλότητα των διαφορετι-
κών θέσεων που έχουν διατυπωθεί και
την πολιτικο-ιδεολογική διάσταση κάθε
μιας από αυτές.
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Τετάρτη 9 Απρίλη 2014
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί χιλιάδες σχολεία σε όλη τη χώρα απέρριψαν

το κυβερνητικό τελεσίγραφο που απαιτούσε την έναρξη της αυτοαξιολό-
γησης-αξιολόγησης στις 4/4/2014, εκβιάζοντας εκπαιδευτικούς και δι-
ευθυντές με το «εντέλλεσθε», γιατί σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί [νηπια-
γωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές], με πρωτοφανή μαζικότητα και ομοθυμία,
αρνηθήκαμε να συγκροτήσουμε τις λεγόμενες Ομάδες Εργασίας που α-
παιτούσε το ΥΠΑΙΘ, οι οποίες αποτελούν και το εναρκτήριο λάκτισμα, για
να μεταφερθεί η ευθύνη της διάλυσης των δημοσίων σχολείων σε εκ-
παιδευτικούς-μαθητές-γονείς, για να «νομιμοποιηθεί» η πολιτική των
απολύσεων, της συντριβής των εργασιακών σχέσεων και της κατηγο-
ριοποίησης των σχολείων μας.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί η ολοένα εντεινόμενη επιβολή, το αυξανό-
μενο έλλειμμα δημοκρατίας, ο εκφοβισμός και η καταστολή, μέσα και
έξω από το σχολείο, είναι η απάντηση μιας κυβέρνησης, που —με τις ε-
πιταγές των ιμπεριαλιστών πατρώνων της, ΕΕ και ΔΝΤ—  έχει οδηγήσει
το λαό μας σε εξαθλίωση, το δημόσιο σχολείο σε μαρασμό και οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια τον κλάδο μας σε αφανισμό.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί η ίδια αυτή κυβέρνηση και ο υπουργός —κατ’
όνομα— Παιδείας ετοιμάζεται για τη μεγάλη σφαγή των εφήβων, των μα-
θητών μας δηλαδή, με τις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις και την «τράπεζα
θεμάτων». 

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί, με πρόσχημα και την αυτοαξιολόγηση, ε-
τοιμάζονται να κλείσουν άλλα 1670 σχολεία και να πετάξουν στον καιάδα
τα παιδιά των φτωχών, να θέσουν σε διαθεσιμότητα και να απολύσουν
και άλλους εκπαιδευτικούς.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί ο οργανωμένος κλάδος μας, η ΟΛΜΕ, αλλά
και η δική μας ΕΛΜΕ κατ’ επανάληψη, μέσα από μαζικές γενικές συνε-
λεύσεις - συνέδρια - ημερίδες κλπ, έχει απορρίψει με συντριπτική πλει-
οψηφία τους νόμους και τα διατάγματα για την αυτοαξιολόγηση - αξιο-
λόγηση και έχει αποκαλύψει τους πραγματικούς της στόχους.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί η πρόθεση του υπουργείου δεν είναι η κα-
λυτέρευση του σχολείου, αλλά η ολοκληρωτική υποταγή των εκπαιδευ-
τικών και η μετατροπή τους σε υπάκουα, σκυμμένα ανθρωπάκια, που θα
υπηρετούν πιστά ένα αγοραίο σχολείο, των λίγων και των άνισων.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ, γιατί δεν μου επιτρέπεται να συμπράξω στην α-
νήθικη κακοστημένη υποκρισία που ακούει στο όνομα, «ομάδες εργα-
σίας-δείκτες-αυτοαξιολόγηση».

Ως εκ τούτων, παρ’ ότι ορίστηκα παρά τη θέλησή μου από τη διευθύ-
ντρια του σχολείου μου, που «τυγχάνει» και διορισμένο μέλος του ΠΥΣΔΕ
Γ’ Αθήνας, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να συμμετάσχω σε καμιά «ομάδα
εργασίας»  και θα συνεχίσω, μαζί με την πλειοψηφία των συναδέλφων
μου της Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας, να πα-
λεύω με όλες μου τις δυνάμεις για την ολοκληρωτική απονομιμοποίη-
ση και την τελική χρεωκοπία της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης.

Και [για να χρησιμοποιήσω τα λόγια αγαπητού συντρόφου και συναδέλ-
φου από την ακριτική Ικαρία] «Άμα σηκώσουμε το κεφάλι και ανοίξουμε
το στόμα που μας φράζουν, όλα σιγά- σιγά θα ξανάρθουν εκεί που πρέ-
πει. Και θα γίνουμε πάλι δάσκαλοι».  Γιατί οι δάσκαλοι διδάσκουμε και
με το παράδειγμά μας!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ, 
ΘΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΓΩΝΑΣ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

ΕΛΜΕ Περιστερίου
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Μετά την τετράμηνη μάχη  που έδωσε η ΟΛΜΕ και
η ΕΛΜΕ μας ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας», που απονομιμοποίησε τη λο-

γική της αξιολόγησης και κατέδειξε τις πραγματικές στο-
χεύσεις της [κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων,
ιδεολογική χειραγώγηση και πειθαναγκασμός, προετοι-
μασία για δεξαμενή νέων απολύσεων κλπ], μετά τις μα-
ζικές αντιδράσεις των ΕΛΜΕ όλης της χώρας και την α-
κύρωση των σεμιναρίων των διευθυντών στο τέλος Ιου-
νίου, η μάχη πέρασε και στο υπόλοιπο δημόσιο.

Στο Δημόσιο, όπου σύμφωνα με το νόμο Μητσοτάκη,
ν. 4250, το 15% των εργαζόμενων αξιολογούνται υποχρε-
ωτικά «άχρηστοι» προκειμένου να δημιουργηθεί μια μό-
νιμη  «δεξαμενή» για απολύσεις-διαθεσιμότητες,  συ-
ντριπτική ήταν η συμμετοχή στην απεργία-αποχή της Α-
ΔΕΔΥ, μάλιστα σε πρώτη φάση ακόμα και σημαντικό πο-
σοστό Διευθυντών αρνήθηκε να προχωρήσει στον επιμε-
ρισμό των ποσοστών. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζο-
μένων δεν παρέδωσε την έκθεση αυτοαξιολόγησης και
η κυβέρνηση αναγκάστηκε σε συνεχείς υποχωρήσεις ως
προς την υλοποίηση του Νόμου 4250. 

Η ΑΔΕΔΥ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της στις
21 Αυγούστου επαναπροκήρυξε την απεργία-αποχή η ο-
ποία στο εφετείο χαρακτηρίστηκε και κρίθηκε ως κα-
νονική μορφή απεργίας, επεκτείνοντάς την  και στην εκ-
παίδευση.  Η απεργία-αποχή στην εκπαίδευση αφορά:

«Όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιο-
λόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της
αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας
και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετι-
κού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ
152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10)».

Απευθυνόμενοι, λοιπόν, στους Διευθυντές των σχο-
λείων του Περιστερίου τους καλούμε να συνταχθούν με
το εκπαιδευτικό και ευρύτερα το δημοσιοϋπαλληλικό
κίνημα  και να απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολό-
γησής τους, καλυπτόμενοι απολύτως και συνδικαλιστι-
κά και νομικά. 

Επίσης, το ΔΣ της ΕΛΜΕ καταγγέλλει το Διευθυντή
Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και τους δύο Σχολικούς Συμ-
βούλους που ήταν εισηγητές στα σεμινάρια για τους δι-
ευθυντές, που ακυρώθηκαν μετά την παρέμβαση της
ΕΛΜΕ. Είναι προφανές ότι δεν θα γίνουν δεκτοί ως μέλη
του Σωματείου μας.
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 γράφει ο Αντώνης Πέττας*
ΛΟΙΠΟΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΩ! 

* Πρόεδρος της Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας [Ίλιον, Πετρούπολη, Καματερό, Άγιοι
Ανάργυροι],  μαθηματικός στο 1ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ 

ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
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Κλίμα αυταρχισμού και ανελευθερίας δια-
μορφώνεται στα σχολεία. Η επιχείρηση εφαρ-
μογής της αυτοαξιολόγησης/αξιολόγησης,
από τα μέσα της προηγούμενης σχολικής
χρονιάς, συνοδεύεται από μια εκστρατεία
παραπληροφόρησης και τρομοκράτησης των
εκπαιδευτικών από αρκετά στελέχη του δι-
οικητικού μηχανισμού, κάποιους σχολικούς
συμβούλους και διευθυντές. Ακόμα και η
δυνατότητα συγκρότησης ομάδων εργασίας
«με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων»,
όπως προβλέπει η εγκύκλιος, αμφισβητείται
από κάθε λογής υποτακτικούς που διενεργούν
«ελέγχους νομιμότητας των πρακτικών των
συλλόγων διδασκόντων». Αλλάζουν ακόμα
και τη σημασία των λέξεων, όπως θέλουν,
με αποτέλεσμα το «αποφασίζει ο Σύλλογος»
να σημαίνει «είναι υποχρεωμένος ο Σύλλογος
να «αποφασίσει» ό, τι θέλουν οι «πρόθυμοι»
και προσκυνημένοι του Υπουργείου.

Διευθυντές παρουσίασαν έτοιμες λίστες
με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις
ομάδες εργασίας πριν τη συνεδρίαση του
συλλόγου διδασκόντων, ζητώντας τους να
υπογράψουν ατομικά με την απειλή ότι η μη
υπογραφή σημαίνει άρνηση και ότι θα ενη-
μερωθεί ο Προϊστάμενος ώστε να κινηθούν
διοικητικές – πειθαρχικές διαδικασίες. (Κα-
ταγγελία Β’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου). Απειλούν
εκπαιδευτικούς με πειθαρχικές διώξεις, αρ-
γίες κ.τ.λ. αν δεν «συμμορφωθούν προς τας
υποδείξεις». Ποιοι; Αυτοί που την προσωπική
αυθαιρεσία προσπαθούν να την κάνουν «νόμο»
επιβάλλοντας ένα καθεστώς αυθαιρεσίας και
τρόμου. Επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια
μάζα εκπαιδευτικών άβουλη, πειθήνια, που
θα σκύβει το κεφάλι, δε θα αμφισβητεί την
πολιτική τους και το περιεχόμενο της εκπαί-
δευσης, έχοντας διαρκώς πάνω από το κεφάλι
της τη δαμόκλεια σπάθη της αξιολόγησης-
απόρριψης-απόλυσης.

Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι «αθώα», αλλά
συνδέεται άρρηκτα με την αξιολόγηση.
(ν.4024/11 για το μισθολόγιο -βαθμολόγιο,
ν.4142/13 για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιό-
τητας στην Εκπαίδευση», ΠΔ 152/13 για την
«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», ν.3848/10,
ν. 3679/10). Πίσω από χίλιες δυο «αθώες»
έννοιες κρύβεται μια «εκπαιδευτική έρημος».
Αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία. Καθυστε-
ρημένα οι μαθητευόμενοι μάγοι της παιδείας
αντιγράφουν αποτυχημένες συνταγές που αμ-
φισβητούνται ακόμα και στις ανεπτυγμένες
καπιταλιστικές χώρες. 

Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία της Νταϊάν
Ράβιτς, θεωρητικού της εκπαίδευσης, συγ-
γραφέα και υφυπουργού Παιδείας του Τζορτζ
Μπους: «…η αξιολόγηση μετατράπηκε σε

εφιάλτη για τα αμερικανικά σχολεία …Η τρέ-
χουσα έμφαση στην αξιολόγηση έχει δημι-
ουργήσει στα σχολεία μια τιμωρητική ατμό-
σφαιρα. Η κυβέρνηση Ομπάμα φαίνεται πως
πιστεύει πως τα σχολεία θα βελτιωθούν αν
απολύουμε εκπαιδευτικούς και κλείνουμε
σχολεία … Η εκπαιδευτική πολιτική που ακο-
λουθούμε αναστατώνει τις κοινότητες, κατε-
δαφίζει σχολεία, χωρίς να τα βελτιώνει. Το
σημαντικότερο όμως είναι πως δεν παράγουμε
μια γενιά μαθητών με περισσότερες γνώ-
σεις…»

Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση
οικοδομεί ένα πρωτόγνωρο καθεστώς δια-
πλοκής των κομματικών - διοικητικών και
αξιολογικών μηχανισμών. Η σχολική κοινότητα
αντί για χώρος συνεργασίας και συμβιωτικής
προσπάθειας γίνεται βαθμιαία χώρος προ-
σωπικής προβολής, διαρκούς ανταγωνισμού
και κανιβαλισμού με απώτερο στόχο την κα-
τηγοριοποίηση των σχολείων και το κλείσιμο
πολλών από αυτά. 

Το πανοπτικό σύστημα ελέγχου και χειρα-
γώγησης συμπληρώνεται και με το περιβόητο
my schooi που καταγράφει τα πάντα, μέχρι
και προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και
μαθητών. Ο «μεγάλος αδελφός» είναι μια
εφιαλτική πραγματικότητα για τα σχολεία.
Εκπαιδευτικοί απειλούνται και με ποινικές
διώξεις, αν δε βγάλουν την ύλη, ενώ οι αξιω-
ματούχοι και ο Υπουργός τοποθέτησαν ανα-
πληρωτές λίγο πριν τελειώσει το σχολικό
έτος στο σχολείο Φούρνων Ικαρίας! 

Παράλληλα, μια σειρά από διαταγές και
έγγραφα της ΓΑΔΑ μετατρέπουν το σχολείο
σε χώρο επιτήρησης από την αστυνομία και
χειραγώγησης μαθητών και εκπαιδευτικών.
Διευθυντές σχολείων καλούνται να καταδώ-
σουν μαθητές τους που συμμετείχαν στις κα-
ταλήψεις. Μαθητές καλούνται στα αστυνομικά
τμήματα «δι’ υπόθεσίν τους». Σχηματίζονται
δικογραφίες και ενεργοποιείται ένας μηχα-
νισμός ποινικοποίησης και καθυπόταξης,
ενώ οι καταδίκες μαθητών που φορτώνονται
μέχρι και κακουργήματα από τη συμμετοχή
τους σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις απο-
τελούν μια θλιβερή πραγματικότητα.

Ο κλοιός της αστυνομοκρατίας γίνεται όλο
και πιο ασφυκτικός με το πρόσφατο έγγραφο
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
(ΓΑΔΑ) που δίνει εντολή στα Αστυνομικά
Τμήματα να μεθοδεύσουν προσωπικές συ-
ναντήσεις με τους διευθυντές των σχολείων,
ώστε να καταγράψουν αναλυτικά και να ενη-
μερώσουν ενδελεχώς, μέσω έκθεσης που
θα συντάξουν, για τα «προβλήματα και τις
ανάγκες αρμοδιότητας του υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και ειδικότερα της Αστυνομίας». 

Η βιομηχανία διώξεων δεκάδων εκπαι-
δευτικών που παραπέμπονται σε πειθαρχικά
για «ανάρμοστη συμπεριφορά εντός ή εκτός
υπηρεσίας» με αποκορύφωμα την άρση της
μονιμότητας και τις απολύσεις, είναι η άλλη
όψη του ίδιου νομίσματος σε ένα σχολείο
αυταρχισμού, φόβου και υποταγής. Στόχος
είναι η παράλυση κάθε συλλογικής αντίστασης
στη βαρβαρότητα της πολιτικής της κυβέρ-
νησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ. 

Ευτυχώς η πλειονότητα των εκπαιδευτικών,
ανάμεσά τους και ορισμένοι σχολικοί σύμ-
βουλοι και διευθυντές, κρατά «Θερμοπύλες»
υπερασπιζόμενη αξίες και ιδανικά. Απέναντι
στον τρόμο και την αθλιότητα της κυβερνητι-
κής πολιτικής και του διοικητικού μηχανισμού
της εκπαίδευσης ορθώνουν έναν ατίθασο
πύργο αντίστασης. επιδιώκοντας να σπάσουν
το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μετατρέ-
ποντας τον διχασμό σε αλληλεγγύη, τη διά-
σπαση σε ενότητα, την απομόνωση σε συλ-
λογικότητα. Με τη συλλογική τους αντίσταση,
στέλνουν μήνυμα ότι ο εκπαιδευτικός έχει
χρέος να επιτελεί –με ελεύθερη σκέψη και
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης- το έργο του
δασκάλου και όχι το έργο του σκυμμένου,
υποταγμένου υπάλληλου ιδεολογίας.

Στην Ελλάδα η … ευφροσύνη της αξιολό-
γησης οδηγεί σε απόλυση εκπαιδευτικού,
ακόμα και γιατί αφαιρεί το σκονάκι από τους
βλαστούς των πολιτικών μας ταγών, που λι-
παίνουν τις μηχανές του κράτους της ρεμού-
λας, της διαφθοράς, της κομματικοκρατίας
και της φελλο-κρατίας. Σε συνθήκες «αξιο-
λογικής δικτατορίας» το παιδαγωγικό και δι-
δακτικό έργο των εκπαιδευτικών μετατρέπεται
σε ένα στεγνό διεκπεραιωτικό έργο επικύ-
ρωσης βαθμολογικών επιδόσεων. Η σχολική
κοινότητα, από χώρος συνεργασίας και συμ-
βιωτικής προσπάθειας, θα γίνει βαθμιαία
χώρος απόκρυψης, προσωπικής προβολής
και διαρκούς ανταγωνισμού.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η αυτοαξιολό-
γηση δεν είναι μόνο «ένα πουκάμισο άδειανό»,
αλλά ο προθάλαμος του Λαβύρινθου, ενός
πολυδαίδαλου αυταρχικού συστήματος αξιο-
λόγησης που οδηγεί στον Μινώταυρο, δηλαδή
στον εξανδραποδισμό των εκπαιδευτικών και
στη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα της
εκπαίδευσης.

Έχουμε πρόταση –όχι για να εξωραϊσουμε
την αξιολόγηση- και όραμα για ένα άλλο σχο-
λείο που να χωρά όλα τα παιδιά χωρίς φραγ-
μούς και διακρίσεις και αυτό δεν μπορεί
παρά να συνδέεται με αιτήματα που δεν εν-
σωματώνονται και δεν εξωραϊζουν το καπι-
ταλιστικό σύστημα, αλλά συνδέονται άρρηκτα
με τον αγώνα για μια «άλλη» κοινωνία.
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 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



Συνάδελφοι, για δύο συνεχείς εβδομάδες συνεχίζουμε σταθερά και με επιτυχία το δίκαιο
αγώνα της αποτροπής της διενέργειας των σεμιναρίων «επιμόρφωσης» των νέων στελεχών του
μηχανισμού επιβολής των βάρβαρων μέτρων της ΑΠΟΛΥΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ. 

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες της περιόδου (εξεταστική περίοδος) και τον ιδιότυπο «κλε-
φτοπόλεμο» που κήρυξε η διοίκηση στο σωματείο, ξεκινώντας τα σεμινάρια από την επαρχία (50
χιλ. μακριά από την πόλη), η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου ανταποκρίθηκε στο προσκλητήριο
αγώνα του σωματείου και της ομοσπονδίας, αρνούμενη τη συμμετοχή της στις διαδικασίες νομι-
μοποίησης των αντιλαϊκών μέτρων που ξεθεμελιώνουν κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και
μορφωτικής κατάκτησης στην εκπαίδευση.

Στη βάση αυτή, οι απόπειρες μετατροπής των επαρχιακών σχολείων σε προπομπούς εφαρμογής
της αντιλαϊκής πολιτικής απέτυχε όχι μόνο χάρη στην αγωνιστική ετοιμότητα της πιο ταξικής
πτέρυγας του σωματείου, αλλά και λόγω της συλλογικής, αγωνιστικής και δημοκρατικής αντίστασης
των συλλόγων διδασκόντων και των διευθυντών των εν λόγω σχολείων. Την ίδια συλλογική και

δημοκρατική συμπεριφορά επέδειξαν ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του
σχολείου της πόλης, το οποίο επιλέχτηκε για τη διενέργεια των πρώτων σεμιναρίων στο
κέντρο. 

Αυτό το πνεύμα της δημοκρατικής σύμπνοιας και συλλογικής αξιοπρέπειας δεν τήρησαν
δυστυχώς κάποιοι διευθυντές που κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τα πρώτα σεμινάρια στην

πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τις δυο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας των σεμιναρίων
να ζήσουμε σκηνές αντισυλλογικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς από «πρόθυμους»

υποστηρικτές της αντιλαϊκής πολιτικής, που φέρνουν στο νου αρκετές στιγμές των σκοτεινών
περιόδων του εκπαιδευτικού και συνολικότερα λαϊκού κινήματος από το παρελθόν, αλλά

προοιωνίζονται συγχρόνως και αρκετές από το σκοτεινό μέλλον, το οποίο απεργάζονται οι
πολύχρωμες δυνάμεις της εγχώριας ολιγαρχίας και του ξένου ιμπεριαλισμού, που θέτουν στο
στόχαστρο κάθε λαϊκή κατάκτηση και διεκδίκηση.

Στη βάση αυτή, θεωρούμε ότι αποτελεί ύψιστο ηθικό και συλλογικό χρέος όλων των συναδέλφων
η περιφρούρηση της δημοκρατίας του σωματείου και της δυναμικής των αγώνων, η διασφάλιση της
συλλογικότητας, της ενότητας και της μαχητικής αντίστασης απέναντι σε μια βάρβαρη πολιτική
αγοραίας γνώσης, ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, αμορφωσιάς, ανεργίας, απολύσεων, ποι-
νικοποίησης των αγώνων, και κατάργησης βασικών συλλογικών κατακτήσεων και λαϊκών δικαιω-
μάτων.

Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών -σταθερά ταγμένη στον αγώνα απόκρουσης της
αντιλαϊκής λαίλαπας και ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης-ΕΕ-Ολιγαρχίας-
καλεί τους συναδέλφους διευθυντές να παραμείνουν συνάδελφοι, να αρνηθούν να παίξουν το
ρόλο του manager στη «σχολική μονάδα» της αγοράς, της απομόρφωσης και της ελαστικής
απασχόλησης. Τους καλεί να τιμήσουν την ιδιότητα του δασκάλου και να αρνηθούν το ρόλο του
«ελεγκτή-κριτή» των υπό απόλυση συναδέλφων. Τους καλεί να μιμηθούν το δημοκρατικό
παράδειγμα των πολλών διευθυντών που απείχαν από τα σεμινάρια της «σφαγής» των δικαιωμάτων
μας και να περιφρουρήσουν τις συλλογικές αποφάσεις, με τη συμμετοχή τους στα «σεμινάρια
του αγώνα» που δίδει με την καθημερινή του δράση το σωματείο.

Η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της πείνας και των απολύσεων, της ανεργίας και της
εξαθλίωσης απαιτεί συλλογική ενότητα και ανυποχώρητη πάλη. Τα βάρβαρα μέτρα της ολιγαρχίας
και των ιμπεριαλιστών κηδεμόνων της μπορεί να ανατρέψει μονό ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ-ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.

Ιούνιος 2014
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ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»
ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΠΑΛΜΟ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΤΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»ΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΑ

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»...

ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΜΑΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ - ΑΝΤΙΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ«ΠΡΟΘΥΜΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΑ«ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ

ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣΔΡΑΣΗΣ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ

ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΑ ΜΗΝ

ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ
 «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ»

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ

ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ

ΑΠΟΛΥΣΗΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-

ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ
ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΈΞΩ 
ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΕΠΑΛ 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ (23 και 24/6).

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ-ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
 ΚΑΙ

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ ΠΑΛΗ ΘΑ

ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ - Η ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ.
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Μετά την πεντάμηνη μάχη που
έδωσε το εκπαιδευτικό κίνη-
μα  ενάντια στην «αυτοαξιο-

λόγηση της σχολικής μονάδας», που
απονομιμοποίησε τη λογική της α-
ξιολόγησης και κατέδειξε τις πραγ-
ματικές πολικές στοχεύσεις της (κα-
τηγοριοποίηση των σχολικών μονά-
δων, διαρκή κινητικότητα, χειραγώ-
γηση και πειθαναγκασμός, προετοι-
μασία για δεξαμενή νέων διαθεσιμο-
τήτων-απολύσεων), η μάχη πέρασε
και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Οι
σχεδιασμοί της κυβέρνησης στοχεύ-
ουν σε ένα «νέο δημόσιο» με ιδιωτι-
κοποίηση υπηρεσιών, χιλιάδες απο-
λύσεις και ελαστικοποίηση των ερ-
γασιακών σχέσεων, νέες μειώσεις
μισθών, δημόσιοι υπάλληλοι υποταγ-
μένοι στις «προτεραιότητες της α-
σκούμενης πολιτικής», ένα «νέο δη-
μόσιο» πιο ακριβό και δυσπρόσιτο
για τον πολίτη, χωρίς κοινωνικές υ-
πηρεσίες, που θα καλύπτει μόνο τις
υπηρεσίες που δεν θέλουν να πάρουν
οι ιδιώτες. Με διαλυμένη και συρρι-
κνωμένη κάθε δημόσια δομή όπως
υγεία, παιδεία, ασφάλιση, πρόνοια,
πολιτισμό, και μόνες δομές τους κα-
τασταλτικούς μηχανισμούς, τις υπη-
ρεσίες εξυπηρέτησης των «επενδυ-

τών» και του ξεπουλήματος της δη-
μόσιας περιουσίας. Ένα Δημόσιο
προσανατολισμένο αποκλειστικά στις
ανάγκες του κεφαλαίου. Γι αυτό, η
μάχη για την υπεράσπιση του δημό-
σιου χαρακτήρα των δομών και υπη-
ρεσιών, αφορά όλους τους εργαζό-
μενους. 

Στο δημόσιο, όπου σύμφωνα με το
νόμο Μητσοτάκη, (ν. 4250) το 15%
των εργαζόμενων αξιολογούνται υ-
ποχρεωτικά «ελλιπείς», προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί μια μόνιμη δε-
ξαμενή για απολύσεις-διαθεσιμότη-
τες, η μεγάλη πλειοψηφία των εργα-
ζομένων δεν παρέδωσε την έκθεση
αυτοαξιολόγησης (εκατοντάδες χι-
λιάδες δημόσιοι υπάλληλοι την κα-
τέθεσαν ασυμπλήρωτη στα σωματεία
τους), ενώ ακόμα και μια σημαντική
μερίδα διευθυντών αρνήθηκε να
προχωρήσει στον επιμερισμό των
ποσοστών. Όλα τα παραπάνω υπο-
χρέωσαν την κυβέρνηση να μεταθέτει
συνεχώς τις ημερομηνίες εφαρμογής
του νόμου, οι οποίες τελικά πήγαν για
το τέλος Οκτωβρίου. 

Το κίνημα ενάντια στην αξιολόγηση
στο δημόσιο, με μαζικότητα, επιμο-
νή, αποφασιστικότητα και διάρκεια,
κέρδισε μια μικρή νίκη. Ανάγκασε

την κυβέρνηση σε μια μερική έστω
υποχώρηση και κέρδισε τον ανα-
γκαίο χρόνο για να οργανωθεί μια γε-
νική νικηφόρα αντεπίθεση για την
κατάργηση των νόμων της αξιολόγη-
σης. Ο σύλλογός μας όλο το προη-
γούμενο διάστημα έδωσε τη μάχη ε-
νάντια στην αυτοαξιολόγηση και την
αξιολόγηση, το ίδιο θα συνεχίσουμε
να κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. 

Επαναεπιβεβαιώνουμε τις
μέχρι τώρα αποφάσεις μας.
Συνεχίζουμε:
3 Κανένας σύλλογος διδασκόντων δε

συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση.
Δεν προχωράμε σε εκθέσεις και
σχέδια δράσης

3 Όλοι οι εκπαιδευτικοί απέχουν α-
πό κάθε διαδικασία αυτοαξιολόγη-
σης και ατομικής αξιολόγησης, μη
καταθέτοντας φακέλους κ.λπ.

3 Ειδικά οι διευθυντές, όπου το Υ-
ΠΑΙΘ τους καλεί να αξιολογηθούν
μέσα στο Σεπτέμβριο δεν καταθέ-
τουν φακέλους και δε συμμετέχουν
στην αξιολόγηση. Δηλώνουν ότι δε
θα αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς
και καταθέτουν τις υπηρεσιακές
παρατήσεις τους από τη θέση των
διευθυντών στο συνδικάτο, για μα-
ζική πολιτική απονομιμοποίηση
των διαδικασιών της αξιολόγησης,
όταν καλεστούν να αξιολογήσουν.

3 Κανείς αξιολογητής στην τάξη
3 Δεν έχουν θέση στα σωματεία όσοι

αξιολογήσουν
Συγκεκριμένα:

3 Συμμετέχουμε στην κηρυγμένη
απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ (αφο-
ρά συνολικά το δημόσιο και συ-
μπεριλαμβάνει και την εκπαίδευ-
ση), από όλες τις διαδικασίες υ-
λοποίησης της ατομικής αξιολό-
γησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευ-
τικών, αλλά και της αυτοαξιολό-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση 
μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο

Αθήνα, 9-9-2014
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κής μονάδας και κάθε διαδικασία
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου που πραγματοποιείται σε
υλοποίηση του σχετικού νομοθε-
τικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν.
4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10,
ν. 3679/10)».

3 Προχωράμε σε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας όπου προωθούνται
διαδικασίες αξιολόγησης (διευ-
θυντών/εκπαιδευτικών κ.λπ.)

3 Καλούμε τη ΔΟΕ να οργανώσει τη
μαζική συμμετοχή σε αυτό τον α-
γώνα, να καλέσει όλους τους δι-
ευθυντές και τις διευθύντριες του
λεκανοπεδίου μια συγκεκριμένη
ημερομηνία πριν την έναρξη της
αξιολόγησης τους, ώστε να συμ-
βάλλει με τον τρόπο αυτό στην ε-
ξασφάλιση της μαζικής συμμετο-
χής στις αποφάσεις του συνδικά-
του. Να συγκεντρώσει προθέσεις
υπηρεσιακής παραίτησης των δι-
ευθυντών από όλη την Ελλάδα σε
περίπτωση που καλεστούν να αξιο-
λογήσουν, με στόχο το μπλοκάρι-

σμα των διαδικασιών της αξιολό-
γησης και της δημιουργίας μέγι-
στου πολιτικού θέματος.
Τα μέτωπα που έχουμε μπροστά

μας είναι πολλά. Ασφαλιστικό, απο-
λύσεις, αξιολόγηση, μισθολόγιο, φο-
ρολογία, επίθεση στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα, διάλυση των ασφαλιστι-
κών ταμείων και ο κατάλογος δεν έχει
τέλος. Το νέο μισθολόγιο και η σύν-
δεση του μισθού με την αξιολόγηση,
έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο που είχε
και ο 4250, δηλαδή να διασπάσει τους
εργαζόμενους και να στρέψει τον ένα
εναντίον του άλλου, έχει στόχο τη διά-
σπαση και την αποδυνάμωση των συν-
δικάτων. Με θράσος, οι υπουργοί δη-
λώνουν ότι θα πάρουν ένα κομμάτι μι-
σθού από τους ΔΕ και ΥΕ για να δώ-
σουν στους ΠΕ και ΤΕ, ενώ για τους
νέους υπόσχονται μισθούς πείνας. Έ-
να είναι σίγουρο, ο στόχος τους είναι
η μείωση των μισθών και η διάσπαση
των εργαζομένων.

Γι αυτό, οι σχεδιασμοί της κυβέρ-
νησης για το επόμενο διάστημα
πρέπει να μας βρουν απέναντι. Δεν

περιμένουμε. ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ-
ΜΟΥΣ!

Να ενωθούν όλοι οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο, σε
ένα αποφασιστικό αγώνα για: 

1. Ανατροπή όλων των νόμων για
την αξιολόγηση (4250/2014, ΠΔ
152/2013, Ν.3848, Ν.4024/2011).

2. Επαναπρόσληψη όλων των α-
πολυμένων. Σταθερή, μόνιμη δου-
λειά για όλους. Μαζικοί διορισμοί

3. Αυξήσεις στους μισθούς-Να
ζούμε με αξιοπρέπεια από μισθούς
και συντάξεις. Όχι στα χαράτσια και
τη νέα φοροληστεία. Να αυξηθεί η
φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου
Να καταργηθούν οι προνομιακές φο-
ροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφά-
λαιο

4. Όχι στην αύξηση των ορίων συ-
νταξιοδότησης. Δημόσια –δωρεάν
ασφάλιση και περίθαλψη. 

5. Καμία ιδιωτικοποίηση των κοι-
νωνικών αγαθών στην παιδεία-υ-
γεία-ασφάλιση-ενέργεια-νερό
κ.λπ. (...)
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1. Ποια είναι η θέση του νέου υπουργού Παιδείας για
το ΔΝΤ και τους δανειστές - δυνάστες της χώρας;

ΑΠ. «Αν τους πετάξουμε έξω από τη χώρα, τότε η χώ-
ρα θα πτωχεύσει».

2. Ποια είναι τα κοινά σημεία του τέως και του νυν υ-
πουργού παιδείας;

ΑΠ. Είναι και οι δύο φανατικοί Ολυμπιακοί! Και μην
πάει το μυαλό σας στην Ομάδα ή στο Σύλλογο Ολυμπια-
κός με τη στενή έννοια, αλλά σε όλο το σάπιο καθεστώς
της εκμετάλλευσης και της υπεράσπισης των συμφε-
ρόντων των ισχυρών. Εξάλλου και οι δύο είναι φανατικοί
υποστηρικτές - χορηγοί του συνδυασμού του νικητή Μα-
ρινάκη - Κόκκαλη και άλλων αρπακτικών δυνάμεων,
διασωληνωμένων με την εγκληματική οργάνωση των
Ναζί.

3. Ποια είναι η άποψη του νέου Υπουργού Παιδείας
για τη Χρυσή Αυγή;

ΑΠ.   Ο Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε την Χρυσή
Αυγή «ελληνική Χεζμπολάχ» και «πρώτο κίνημα που
γεννιέται αυθεντικά μετά την Μεταπολίτευση», ενώ τό-
νισε ότι «κάνει ακτιβισμό πάνω σε μεγάλα προβλήμα-
τα» και «παράγει εμπιστοσύνη και απολαμβάνει δημο-
σκοπικά ποσοστά». Επιπλέον, ο πρώην υπουργός επι-
σήμανε ότι «βγάζοντας τα γενικά πολιτικά τους προ-
τάγματα, η Χρυσή Αυγή μοιάζει με την υπόλοιπη αντι-
πολίτευση, λέει ό, τι λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ». Την τοποθέ-
τηση αυτή έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος στη διάρκεια συ-
νέντευξής του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ την Τρίτη. Συ-
γκεκριμένα ερωτηθείς για την δημοσκοπική άνοδο της
Χρυσής Αυγής, είπε: «Είναι αυθεντικό το ποσοστό».
«Πάνω σε μεγάλα προβλήματα, όπως το μεταναστευ-
τικό, το παρεμπόριο και η έλλειψη ασφάλειας και α-
στυνόμευσης κάνει ακτιβισμό η ελληνική Χεζμπολάχ
και παράγει εμπιστοσύνη και απολαμβάνει ποσοστά.
Αυτό γιατί να το καταγγείλει κανείς;» αναρωτήθηκε ο
Ανδρέας Λοβέρδος. Πρόκειται για το «πρώτο κίνημα
που γεννιέται αυθεντικά», μετά την Μεταπολίτευση ση-
μείωσε ο πρώην υπουργός.

4. Πώς χαρακτηρίζει το δολοφόνο του Φύσσα ο νέος
υπουργός Παιδείας;

ΑΠ. «Ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης, πολύ νέος στην
ηλικία, δολοφονείται “για τα πολιτικά” από έναν ναζι-
στή, αλλά βιοπαλαιστή, σε περιοχή χτυπημένη από την
ανεργία. Επιστροφή στο παρελθόν; Να μην το επιτρέ-
ψουμε!» ήταν η ανάρτηση του προέδρου της Συμφωνίας
για τη Νέα Ελλάδα» στη σελίδα του στο Facebook.

5. Ποιο μεγάλο τροϊκάρεστο μεταρρυθμιστικό έργο έ-

χει να επιδείξει ο Μέγας Υπουργός;
ΑΠ. Είναι ο θεμελιωτής της υπέρογκης σύνταξης των

360 ευρώ! Το νομοσχέδιο Λοβέρδου το 2010,  μεταξύ
άλλων, προβλέπει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των
συντάξεων από το 2018 με θέσπιση βασικής σύνταξης
στα 360 ευρώ (με τα σημερινά δεδομένα) και ανταπο-
δοτικής σύνταξης, το ύψος της οποίας θα εξαρτάται και
θα καθορίζεται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Ακόμη
προβλέπεται από 1/1/2011, «ποινή» μείωσης της σύ-
νταξης κατά 6% για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδό-
τησης. Με το νόμο 3863/2010, άλλαξαν δραματικά τα ό-
ρια ηλικίας για σύνταξη, καθώς και ο χρόνος ασφάλι-
σης.

6. Ποια άποψη έχει ο νέος υπουργός Παιδείας για
τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα για τους δημοσίους
υπαλλήλους;

ΑΠ. Ως υπουργός Υγείας σε επιτροπή της Βουλής είχε
δηλώσει χαρακτηριστκά: «Το ένα εκατομμύριο δημο-
σίων υπαλλήλων που ταλαιπωρούν τα δέκα, με τη βε-
βαιότητα ότι ο δημόσιος τομέας είναι ισόβιος, μας έ-
φτασαν εδώ που μας έφτασαν». (7 - 9 - 2011)

7. Ποια είναι η άποψη του νέου Υπουργού Παιδείας
για τις μορφές αγώνα των κοινωνικών κινημάτων;

ΑΠ. Τονίζει ο ίδιος σε άρθρο του: «με τη λογική «τα
θέλουμε όλα δικά μας», φθάσαμε στην περιφρόνηση
κάθε έννοιας Δικαιοσύνης και δημόσιου συμφέροντος
και στη de facto επιβολή του κανόνα: κατάληψη στο
σχολείο, και ενίοτε καταστροφή του, κατάληψη στο πα-
νεπιστήμιο, διακοπή της λειτουργίας των μέσων μετα-
φοράς, της αποκομιδής των σκουπιδιών και προσβολή
της δημόσιας υγείας, κατάληψη δημόσιων κτηρίων, α-
κόμη και υπουργείων, αποκλεισμοί λιμανιών και αερο-
δρομίων, και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιό-
δου, πράξεις και απειλές ακόμη και κατά της ζωής. Το
σημαντικότερο όλων δε είναι, πως αυτή η εξαιρετικά
αντιδημοκρατική και αντικοινωνική «κουλτούρα» και
συμπεριφορά, επενδύθηκε με το μανδύα του προοδευ-
τισμού και της επαναστατικότητας, για να κρύψει το
πραγματικό πρόσωπο του συντεχνιακού συμφέροντος.»
(15 - 11 - 2011)

8. Ποιοι είναι οι εχθροί της κοινωνίας σήμερα: η φτώ-
χεια, η ανεργία, η εκμετάλλευση, ο φασισμός και άλλα
σοβαρά προβλήματα;

Απ. Σύμφωνα με τον νέο Υπουργό Παιδείας: «Εχθροί
της κοινωνίας σήμερα είναι η δημαγωγία, ο λαϊκισμός,
η ατιμωρησία, ο συντεχνιασμός και οι καθυστερήσεις.»
(ο.π.)

TEST ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
10 - 6 - 2014
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Μόρφωση για λίγους
κατάρτιση για πολλούς

«Νέο» Λύκειο, «αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις» «αναβάθμι-
ση της παιδείας» και άλλα

χαρακτηριστικά στερεότυπα της γλώσ-
σας της εξουσίας -μιας γλώσσας «πι-
νόκιο» που διαστρεβλώνει την πραγ-
ματικότητα και εξαπατά- συνθέτουν μια
ακόμα «μεταρρύθμιση» στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση. Αν κανείς κοιτάξει,
τα τελευταία τριάντα χρόνια, τις διακη-
ρύξεις των Υπουργών Παιδείας κάθε
φορά που μιλούσαν για αλλαγή ή άλ-
λαζαν το σύστημα πρόσβασης στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση θα εκπλαγεί: Για-
τί; Επειδή τα αποτελέσματα των νέων
τρόπων πρόσβασης στα ΑΕΙ - ΤΕΙ ήταν
εντελώς αντίθετα από τις υποσχέσεις
τους, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να
μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με στοι-
χεία ότι όποτε η πολιτεία μιλάει για
αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων
πρέπει να περιμένουμε τα αντίθετα
ακριβώς από όσα υπόσχεται ότι θα πε-
τύχει. Να το πούμε καθαρά: όλο και

πιο έντονα και όλο και πιο έντεχνα,
προβάλλονται με διάφορες ταχυδακτυ-
λουργίες, στην ημερήσια διάταξη της
εκπαιδευτικής πολιτικής, παραδοσιακές
πρακτικές ως πρωτότυπα και μαγικά
ελιξίρια για την «ανανέωση» του σχο-
λείου.

Δεν πρόκειται για νέα μέτρα. Οι κα-
τευθύνσεις έχουν χαραχθεί από τις αρ-
χές της δεκαετίας του ’90 στα πλαίσια
της ΕΕ. Η πολιτική της κυβέρνησης,
όπως υπαγορεύεται από ΕΕ και ΔΝΤ
και αποτυπώνεται στις περιβόητες εκ-
θέσεις και πορίσματα του ΟΟΣΑ έχει
ως άξονα: μόρφωση για τους λίγους –
κατάρτιση για τους πολλούς! Αυτό ήταν
το δόγμα της «μεταρρύθμισης» Γ. Αρ-
σένη, το 1999, αυτό υλοποιείται και
σήμερα από τη δικομματική συγκυβέρ-
νηση και μάλιστα με χειρότερους όρους
υπέρ των εμπόρων της γνώσης.

Η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων
στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου
εξεταστικού συστήματος στο Λύκειο (ν.
4186 /13) από το Μάιο – Ιούνιο του
2014, δείχνει ότι αντιλαμβάνονται τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σαν

πειραματόζωα. Ατέλειωτη η αλυσίδα
δυσλειτουργιών: Θέματα με υψηλό συ-
ντελεστή δυσκολίας για «λίγους και
εκλεκτούς», θέματα εκτός ύλης από
θεματοθέτες των … τεσσάρων ευρώ,
δεκάδες θέματα που αποσύρθηκαν
εξαιτίας ασαφειών και μύρια άλλα κακά.

Βίαη έξωση
των κοινωνικά αδυνάτων

Με το νέο σύστημα το 50% των θε-
μάτων των προαγωγικών και απολυτη-
ρίων εξετάσεων προέρχεται από την Τ.
Θ. και οι βαθμοί κάθε τάξης θα υπο-
λογίζονται στα μόρια για την εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μα-
θητές, δηλαδή, δίνουν πανελλαδικές
εξετάσεις σε πάνω από 39 μαθήματα 4
φορές, αφού ο βαθμός πρόσβασης για
τα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα διαμορφώνεται από το
βαθμό προαγωγής της Α’ λυκείου, από
το της Β’ λυκείου, της Γ’ λυκείου και
από το βαθμό στις πανελλαδικές σε 4
μαθήματα μετά τη Γ’ λυκείου!. Έτσι
δρομολογούν την πρόωρη έξοδο ενός
τμήματος του μαθητικού πληθυσμού

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

«Οι εξετάσεις μοιάζουν με τους ιστούς της αράχνης.
Συγκρατούν τους κοινωνικά αδύνατους και

αφήνουν τους δυνατούς να περνούν».

Αφιέρω
μα

Τράπεζ
α

(ανα)Θ
εμάτων

...

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας



φθινόπωρο 2014 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 27

τρ
ά

π
εζα

 θ
εμ

ά
τω

ν
από την «κούρσα» του Λυκείου. Με
αριστοτεχνικό τρόπο δημιουργούνται
οι όροι που επιβάλλουν «αυτεπαγγέλ-
τως» υψηλά ποσοστά απόρριψης και
αποκλεισμού μαθητών. Τα όνειρα πρέ-
πει να κουρεύονται από νωρίς και να
μη θεριεύουν. 

Αυτό το εξεταστικοκεντρικό σύστημα,
στο όνομα της δήθεν αντικειμενικής
και αξιοκρατικής αξιολόγησης των
μαθητών ,εκφράζει την πολιτική βού-
ληση για βίαιη έξωση μεγάλου τμή-
ματος μαθητών, κυρίως των λαϊκών
τάξεων και στρωμάτων και των απο-
μακρυσμένων περιοχών από το γενικό
λύκειο και τη μετακίνησή τους στα
ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης, αφού
πρώτα οι περισσότεροι από αυτούς
θα έχουν γίνει πελάτες των φροντι-
στηρίων. Παραφράζοντας τον ποιητή
ισχύει ότι «όταν ακούω τράπεζα θε-
μάτων και εθνικό οργανισμό εξετά-
σεων, ανθρώπινο κρέας μου μυρίζει».
Για να εισαχθεί πλέον ένας μαθητής
στα ΑΕΙ της χώρας θα πρέπει πρώτα
να επιβιώσει εντός του σχολείου αυτού,
περνώντας μέσα από διαδοχικές συ-
μπληγάδες εξετάσεων και σκληρού
ανταγωνισμού. Το μήνυμα είναι κα-
θαρό: Παιδιά από φτωχές οικογένειες,
που σήμερα μετρώνται σε εκατοντάδες
χιλιάδες, δεν μπορεί να τρέφουν όνειρα
για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Η Τράπεζα θ(υ)μάτων είχε ως
αποτέλεσμα την παραπομπή του 20%
των μαθητών της Α΄ Λυκείου για το
Σεπτέμβριο. Η «σφαγή» των εφήβων,
αφορά πλέον τον έναν στους τέσσερις
μαθητές των Γενικών Λυκείων κατά
μέσο όρο πανελλαδικά, ενώ σε πολ-
λούς υποβαθμισμένους δήμους του
Λεκανοπεδίου και του νομού Θεσσα-
λονίκης, καθώς και σε αρκετούς νο-
μούς χτυπημένους από την ανεργία
και τον τουρισμό, η «στρατιά» των
μετεξεταστέων περιλαμβάνει τον έναν
στους τρεις μαθητές. Οι αλλαγές και
οι τροπολογίες του Υπουργείου Παι-
δείας οριακά μείωσαν το παραπάνω
ποσοστό.

Σχολείο – φροντιστήριο
Η εκπαιδευτική διαδικασία κόβεται

και ράβεται κακήν κακώς στην εξε-
ταστικοκεντρική, πνευματοκτόνα και
ψυχοφθόρα λογική του «νέου λυκεί-
ου». Στην πραγματικότητα το «νέο»
λύκειο οικοδομείται με τα παλιά υλικά.
Μετατρέπεται σε καθολικό εξεταστικό
κέντρο και ο ήδη υποβαθμισμένος
μορφωτικός του ρόλος απαξιώνεται
πλήρως. Τα παιδιά μετατρέπονται σε
κυνηγούς αποσπασματικών γνώσεων

και βαθμών, σε «άλογα κούρσας» με
επιπτώσεις για το μυαλό και την ψυχή
τους. Ακόμη περισσότερα φροντιστή-
ρια, ακόμη περισσότερα έξοδα για τη
λαϊκή οικογένεια, που ήδη αιμορραγεί
οικονομικά.

Οι γραφειοκράτες του υπουργείου
αναμασούν τα περί «ποιοτικής διδα-
σκαλίας», «κριτικής ικανότητας και
αναστοχασμού των μαθητών», αλλά
οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί που ανα-
πνέουμε καθημερινά κιμωλία και
αφουγκραζόμαστε την αγωνία των μα-
θητών μας, γνωρίζουμε ότι η μετα-
τροπή του λυκείου σε απέραντο εξε-
ταστικό ναρκοπέδιο εντείνει τη στείρα
απομνημόνευση, μετατρέπει τους μα-
θητές μας σε «άλογα κούρσας» με
αποτέλεσμα την προσφυγή στα φρο-
ντιστήρια για προμήθεια συνταγών
επιτυχίας. 

Παράλληλα η φροντιστηριακή εκ-
γύμναση κερδίζει έδαφος ως «σώμα
και πνεύμα» στο σχολείο, εκτρέποντας
το εκπαιδευτικό, έργο σε τεχνικές
απομνημόνευσης πληροφοριών και
όχι αναλυτική επεξεργασία της ύλης
και δημιουργικής αφομοίωσης από
τους μαθητές. Είναι προφανείς οι συ-
νέπειες όμως και για τον εκπαιδευτικό,
που μπορεί να οδηγηθεί γρήγορα στην
απώλεια του παιδαγωγικού του ρόλου,
του δασκάλου εμψυχωτή, καθώς θα
σπρώχνεται να μετεξελιχθεί σε μι-
κρόψυχο ελεγκτή, έναν συμβολαιο-
γράφο επιδόσεων, εξεταστή, επιτη-
ρητή, διορθωτή, έναν κακοπληρωμένο
τεχνικό χωρίς διάθεση και χαμόγελο.

Ειδικότερα ως «καλό» Λύκειο αναγο-
ρεύεται αυτό που μιμείται το φροντι-
στήριο. Αυτό δηλαδή που καλουπώνει
και παραδίδει αποσπασματικές γνώ-
σεις χρήσιμες για τις εξετάσεις. 

Το «νέο λύκειο» μπορεί να χειρα-
γωγεί εκπαιδευτικούς και μαθητές,
να απαξιώνει τους μάχιμους εκπαι-
δευτικούς και τον παιδαγωγικό τους
ρόλο, να βάζει την εκπαιιδευτική δια-
δικασία στα εκπαιδευτικά φέρετρα
της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης,
μετατρέποντας το σχολείο σε «νησί
των νεκρών», να διευκολύνει την κα-
τηγοριοποίησή τους με αγοραία κρι-
τήρια και το κλείσιμό τους, αλλά σε
καμιά περίπτωση δε βελτιώνει το δη-
μόσιο σχολείο. Είναι φανερό ότι το
σχολικό δίκτυο θα συρρικνωθεί δρα-
στικά, ανοίγοντας τις λεωφόρους της
από – μόρφωσης, της μαθητικής διαρ-
ροής και των απολύσεων χιλιάδων
εκπαιδευτικών.

Στα σκλαβοπάζαρα
της κατάρτισης

Η κυρίαρχη πολιτική αποδομώντας
το δημόσιο σχολείο προκρίνει ένα
σχολείο επιλεκτικό και υποταγμένο
στους νόμους της αγοράς, ώστε να
διαμορφώνει ανθρώπους χωρίς γενική
μόρφωση, πειθήνιους απασχολήσιμους
– υποτακτικούς πολίτες. Για τους εξό-
ριστους του λυκείου δημιουργούνται
με το νόμο 4186, οι ΣΕΚ (Σχολές Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης). Πρόκειται
για μεταγυμνασιακά ΙΕΚ, που ανήκουν



ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής
elme-alzefy.blogspot.com//elmealzefy@gmail.com

Τον Ιούνιο, τελικά, το υπουργείο καθυστερημένα, σπασμωδικά και
αποτυχημένα προσπάθησε να διορθώσει τα αδιόρθωτα σε ό, τι α-
φορά τη φετινή Α΄ λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Δηλαδή, το ζήτημα της

τράπεζας θεμάτων και του νέου τρόπου προαγωγής, που είναι 2 από τα σο-
βαρά προβλήματα που δημιουργεί ο νόμος για το «νέο» λύκειο. Αλλά το
πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε και μετά την παρέμβαση του υπουργείου
γιατί και πάλι το 20% περίπου των μαθητών έμειναν μετεξεταστέοι.

Και τώρα, το Σεπτέμβριο, καλούνται οι 20  μαθητές στους εκατό να πα-
λέψουν και πάλι με την τράπεζα θεμάτων για να περάσουν την τάξη. Να θυ-
μίσουμε ότι πριν την παρέμβαση του υπουργείου, οι μετεξεταστέοι πα-
νελλαδικά έφτασαν στο 25% περίπου από 7% πέρυσι. Στην περιοχή μας,
στο Δήμο Φυλής, με το ΕΠΑΛ στο οποίο δεν υπήρχαν μετεξεταστέοι,  πριν
την παρέμβαση έφτασε στο 27,5%, ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά και
μετά στο 20%. Και στα τα πιο πολλά σχολεία πανελλαδικά, το μεγάλο πρό-
βλημα προέκυψε με Άλγεβρα, Γεωμετρία και Αρχαία Ελληνικά.

Εδώ και ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο του 2013 που ο νόμος ψηφίστηκε,
ενημερώνουμε, διαμαρτυρόμαστε, διαδηλώνουμε και απεργούμε ενάντια
σε αυτόν το νόμο-έκτρωμα, που διαλύει το δημόσιο λύκειο όπως το γνω-
ρίζαμε ως τώρα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί έχουμε την πε-
ποίθηση ότι αποτελεί σκόπιμα ένα σφαγείο για τους μαθητές, αφού ο στό-
χος της κυβέρνησης είναι η δραματική μείωσή τους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι
αποτυχόντες εκεί 15άρηδες και 16άρηδες θα προσανατολιστούν ή στις νέες
σχολές ΣΕΚ, δηλαδή, σε μεταγυμνασιακά ΙΕΚ, ή σε ιδιωτικές σχολές με
πληρωμή, ή στη φονική αγορά εργασίας της κρίσης, ανασφάλιστοι, με μη-
δαμινά εργασιακά δικαιώματα και οι πιο πολλοί με λίγα ψίχουλα για μισθό.  

Για να ανατραπεί η κατάσταση αγωνιζόμαστε για να εφαρμοστούν:
1) Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και του νέου τρόπου προαγωγής.

Οι εξετάσεις να είναι ενδοσχολικές με ευθύνη των εκπαιδευτικών, που σταθ-
μίζουν τις ανάγκες, την προσπάθεια και το κοινωνικό περιβάλλον των μα-
θητών.

2) Καμία συγχώνευση – κατάργηση σχολείων και τμημάτων. 20 μαθητές
ανά τμήμα. 10 μαθητές στη κατεύθυνση και 10 ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
Δεν δεχόμαστε τα ελάχιστα όρια που θέτει το Υπουργείο για έγκριση τμη-
μάτων. Δεν θυσιάζουμε τα παιδιά μας στο βωμό του κέρδους και της εκμε-
τάλλευσης. Αγωνιζόμαστε για να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά το 2ο Ε.Κ.
Δυτικής Αττικής (πρώην Σ.Ε.Κ. στα Άνω Λιόσια) μετά το απαράδεκτο κλεί-
σιμο της ΕΠΑΣ στα Άνω Λιόσια μαζί με τις άλλες 100 ΕΠΑΣ πανελλαδικά.

3) Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των
κενών. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις. Κατάργηση της ελαστικής εργασίας.

4) Να κατευθυνθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ στη στήριξη και διεύρυνση των
δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και στις προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού.

Να σταματήσουν τώρα όλες οι πολιτικές που επιβάλλουν στους φτωχο-
ποιημένους γονείς να φορτώνονται και τα έξοδα των φροντιστηρίων χει-
μώνα – καλοκαίρι για να «περάσουν την τάξη» τα παιδιά τους και να γλυ-
τώσουν από την εγκληματική πολιτική του υπουργείου και της κυβέρνησης.

Όλοι μαζί, καθηγητές, γονείς και μαθητές να ανατρέψουμε αυτόν το νό-
μο και την πολιτική της κυβέρνησης που διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση
από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ
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στον Οργανισμό Δια Βίου Μάθησης
που απλώς εποπτεύεται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας. Δηλαδή, πρόωρη κα-
τάρτιση και μαθητεία (ουσιαστικά
απλήρωτη εργασία στις επιχειρήσεις). 

Σχολείο για όλους
Το τι πρέπει να γίνει δεν μπορούμε

να το δούμε απομονωμένα από το τι
παιδεία και τι κοινωνία θέλουμε. Στα
πλαίσια αυτά πρέπει να σταθούμε κρι-
τικά απέναντι στο περιεχόμενο, τις
μορφές και τις κατευθύνσεις των ανα-
λυτικών προγραμμάτων και βιβλίων
και στις σχολικές πρακτικές (τι, πώς
και γιατί μαθαίνουν οι μαθητές) που
εντυπώνουν στους μαθητές μας από
την πιο τρυφερή ηλικία, αντιλήψεις,
πεποιθήσεις και στάσεις για τη φύση
και την κοινωνία απαραίτητες για την
«παραγωγή» παθητικών, συντηρητικών
προσωπικοτήτων.

Να σταθούμε κριτικά απέναντι στην
τεμαχισμένη, αποσπασματική και τυ-
ποποιημένη γνώση. Τα νέα βιβλία
πέρα από την ιδεολογική μονομέρεια,
την αντιεπιστημονικότητα, και το μυ-
θολογικό - θεολογικό τρόπο προσέγ-
γισης της πραγματικότητας, θρυμμα-
τίζουν τις γνώσεις με αποτέλεσμα να
χάνεται η σχέση αιτίας και αποτελέ-
σματος καθώς και κάθε νόημα σε τέ-
τοιο βαθμό που οδηγούν σε βιασμό
της πνευματικής συγκρότησης

Να μιλήσουμε για τις χιλιάδες μα-
θητών για τους οποίους η συζήτηση
για το σύστημα πρόσβασης στην Ανώ-
τατη εκπαίδευση είναι έξω από το
οπτικό τους πεδίο, καθώς δεν ολο-
κληρώνουν ούτε καν την υποχρεωτική
-εδώ και αρκετές δεκαετίες- 9χρονη
εκπαίδευση.

Από τη πλευρά του κόσμου της ερ-
γασίας χρειάζεται να οργανωθεί ένα
ευρύ μορφωτικό κίνημα παιδείας, με
μια εκπαιδευτική διακήρυξη για τα
δικαιώματα και τις μορφωτικές ανά-
γκες της νέας γενιάς, προβάλλοντας
το στρατηγικό αίτημα «μόρφωση και
δουλειά για όλους». Σήμερα περισ-
σότερο από ποτέ άλλοτε έχουμε ανάγκη
από ένα σχολείο που να αγκαλιάζει
όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς
και διακρίσεις, όπου πρωταρχική ση-
μασία έχει ο πνευματικός εξοπλισμός
των μαθητών, η καλλιέργεια «ελεύ-
θερων και δημοκρατικών πολιτών»,
έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπί-
σουν κριτικά την κοινωνία με την ενερ-
γή συμμετοχή τους και παρέμβαση σ
΄όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δρα-
στηριότητας. 
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ΗΕΛΜΕ Καλλιθέας – Ν. Σμύρνης
– Μοσχάτου, σε μια προσπά-
θεια να ανιχνεύσει (και όχι να

καταγράψει απόλυτα) τις απόψεις - τά-
σεις των εκπαιδευτικών σχετικά με
την Τράπεζα Θεμάτων και πριν αυτή
δει το φως της δημοσιότητας, εκπό-
νησε ένα ερωτηματολόγιο, σε συνερ-
γασία με ομάδα εκπαιδευτικών. Το ε-
ρωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε όλα τα
σχολεία της ΕΛΜΕ (ημερήσια Γυμνά-
σια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Εσπερινά) μετά το
Πάσχα. Απάντησαν 150 καθηγητές και
η παρουσίαση των απαντήσεων έγινε
σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε
η ΕΛΜΕ για την Τράπεζα Θεμάτων και
το Νέο Λύκειο.

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν α-
πό έξι ενότητες που αφορούσαν αρνη-
τικές και θετικές απόψεις που είχαν
διατυπωθεί μέχρι το Πάσχα για την
Τράπεζα Θεμάτων, την επίδραση της
Τράπεζας στον τρόπο διδασκαλίας, τον
τρόπο με τον οποίο θα συγκροτήσουν

οι εκπαιδευτικοί τα θέματα 1 και 3 και
θα αξιολογήσουν τα γραπτά των μαθη-
τών, την κοινοποίηση της Τράπεζας
μία βδομάδα πριν τις εξετάσεις.

Οι καθηγητές με μεγάλη πλειοψη-
φία (που ξεπερνούσε το 80%) στάθη-
καν αρνητικά απέναντι στην Τράπεζα
Θεμάτων. Συγκεκριμένα, το 84,7% πι-
στεύει ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα ο
αριθμός των μαθητών της Α και Β λυ-
κείου που θα πηγαίνουν στα φροντι-
στήρια - αν φυσικά έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα, το 84% ότι το σχο-
λείο κινδυνεύει να μετατραπεί σε κα-
κέκτυπο φροντιστηρίου, το 82% ότι θα
ενισχυθεί η αποστήθιση και θα συρρι-
κνωθεί η κριτική σκέψη των μαθητών,
το 80% ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των
απορριπτομένων μαθητών και θα εξω-
θηθούν βίαια εκτός λυκείου.

Οι εκπαιδευτικοί αποδοκίμασαν όσα
κατά καιρούς προβλήθηκαν από το Υ-
πουργείο ως θετικά της Τράπεζας. Η
αποδοκιμασία έφτασε σε ποσοστό

84% για το ότι θα θέματα θα τίθενται
με περισσότερο επιστημονικά κριτή-
ρια, σε ποσοστό 77,3% για το ότι δεν
θα χρειάζεται εξωσχολική βοήθεια, σε
ποσοστό 76% για το ότι θα αποτιμάται
αντικειμενικότερα η δουλειά του κα-
θηγητή, σε ποσοστό 76% ότι θα ανα-
βαθμιστεί ο μορφωτικός ρόλος του
καθηγητή και του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν (σε πο-
σοστό 80%) ότι η διδασκαλία τους θα
επηρεαστεί από την Τράπεζα Θεμά-
των, ένα «γραφειοκρατικό» και όχι
παιδαγωγικό μέτρο. Φαίνεται επίσης
ότι οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 55%
με 70%, έχουν την τάση να βοηθήσουν
τους μαθητές τους ώστε να αναιρέ-
σουν, στο μέτρο που μπορούν, αδικίες
που θα δημιουργήσει η Τράπεζα.

Τέλος, για την ενεργοποίηση της
Τράπεζας Θεμάτων τη σχολική χρονιά
2013-14, η αρνητική θέση των εκπαι-
δευτικών κυμαίνεται από 88% μέχρι
92,7%.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
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Απροκάλυπτα και με τη μέθοδο
του σοκ, προχωρά πια η κυβέρ-
νηση στην υλοποίηση του στόχου

της, για μαζικό διωγμό των μαθητών
από το Λύκειο (Γενικό και ΕΠΑΛ) και
κατεύθυνσή τους στη μεταγυμνασιακή
κατάρτιση και τη μαθητεία – τζάμπα ερ-
γασία για τον εργοδότη. 

Τρεις ημέρες πριν το ξεκίνημα των
εξετάσεων, το Υπουργείο Παιδείας
ανοίγει την περίφημη Τράπεζα Θεμά-
των, ώστε να εξοικειωθούν δήθεν, μα-
θητές και καθηγητές, για τις εξετάσεις!
Και αυτό, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες
και τα αιτήματα για τη μη εφαρμογή
της Τράπεζας Θεμάτων και του νέου
τρόπου προαγωγής των μαθητών, τόσο
από τους Εκπαιδευτικούς και την ΟΛΜΕ,
όσο και από τους γονείς! Και παρά την
επισήμανση ακόμα και των δικών του
Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, ότι δεδομένων των
προβλημάτων με την ύλη και τη μη τή-
ρηση των χρονοδιαγραμμάτων –από το
Μάρτιο υποτίθεται ότι η Τράπεζα Θε-
μάτων θα άνοιγε- θα ήταν καλύτερο να
εφαρμοστεί πιλοτικά. 

Την ίδια στιγμή υπάρχουν δεκάδες
καταγγελίες για τυπική κάλυψη της
ύλης -που έτσι και αλλιώς είναι αδύ-
νατον να καλυφθεί- δεδομένων και των
ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
που στα ΕΠΑΛ πήρε εκρηκτικές δια-
στάσεις. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες
και για τα ίδια τα θέματα της τράπεζας:
θέματα πρόχειρα, εκτός ύλης, με ανερ-
μάτιστες εκφωνήσεις, μεγάλο βαθμό
δυσκολίας, απαιτήσεις αποστήθισης
- απομνημόνευσης ακόμη και σε βάρος
των ίδιων των οδηγιών διδασκαλίας,
μεγάλων χρονικών απαιτήσεων δια-
πραγμάτευσης που αντιστοιχούν σε

αυτά των πανελλαδικών εξετάσεων.
Θέματα που σε τελική ανάλυση έχουν
στόχο να «κόψουν» κι όχι δήθεν να
εκτιμήσουν το βαθμό αφομοίωσης,
κατανόησης επιστημονικών αντικει-
μένων. Κι ακόμη πρόβλημα δημιουργεί
και από μόνος του ο μεγάλος αριθμός
θεμάτων, ώστε η δυνατότητα δήθεν
εξοικείωσης των μαθητών με αυτά
μέσα σε λίγες ημέρες, αν δεν καταντά
ανέκδοτο, να οδηγεί τραγικά στην κα-
ταφυγή σ’ αυτούς που κάνουν χρόνια
αυτή τη δουλειά, δηλαδή στα φροντι-
στήρια. Η αναγνώριση, και από την ίδια
την κυβέρνηση, ότι τα πράγματα είναι
πολύ χειρότερα, ήρθε από την εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, που
δίνει –μόνο για φέτος– και τη δυνατό-
τητα κλήρωσης δεύτερου θέματος, αν
το πρώτο πρακτικά είναι εκτός ύλης.

Γίνεται φανερό ότι με την κλήρωση
του 50% τέτοιων θεμάτων για τις εξε-
τάσεις από την Τράπεζα, για την εξέταση
13 μαθημάτων της Α Λυκείου μέσα σε
11 ημέρες, μαζί με ένα σκληρότερο σύ-
στημα προαγωγής (που απαιτεί επιπλέον
βάση του δέκα, σε μέσο όρο, ανά διακριτό
γνωστικό αντικείμενο σε γλώσσα και μα-
θηματικά και 8 στα υπόλοιπα), με μια
βαθμολογία που θα μετρά και στη δυ-
νατότητα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο
και με τον εκπαιδευτικό – εξεταστή
επιδόσεων, η μαζική απόρριψη των
μαθητών θα είναι αναπόφευκτη.

Η επιλογή της κυβέρνησης και των
ΕΣΠΑ (βλέπε ΕΕ) είναι σαφής και τα-
ξική. Με τη λογιστική της εξασφάλισης
του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας,
της λιτότητας και της μείωσης του ερ-
γατικού κόστους, τα σχολεία πρέπει να
ξεσκαρτάρουν από προβληματικούς πε-
λάτες - μαθητές και το αντίστοιχο προ-

σωπικό. Όταν ο κ Αρβανιτόπουλος στο-
χεύει το 30% της νεολαίας να περνά
στη μαθητεία και τα πεντάμηνα των
300 – 400 ευρώ χωρίς δικαιώματα, η
μόρφωση είναι επικίνδυνη πολυτέλεια.
Γι’ αυτό δημιουργεί ένα θωρακισμένο,
ολοκληρωτικό μηχανισμό αναχαίτισης
των νεολαιίστικων προσδοκιών, που θα
αυξάνει τη σχολική αποτυχία, με ενο-
χοποίηση όμως του μαθητή κι όχι του
θύτη, ώστε να ενσωματώσει την αδυ-
ναμία και την εγκατάλειψη και να αδυ-
νατεί να αντισταθεί. Για να οδηγήσει
όμως εκεί, θα περάσει πρώτα από την
ισοπέδωση κάθε έννοιας – δυνατότητας
μορφωτικής διαδικασίας, μετατρέποντας
την εκπαίδευση σε πεδίο εκγύμνασης
και ανταγωνισμού ημιμαθών και χει-
ραγωγήσιμων, που οι επιδόσεις τους
ταυτόχρονα θα είναι και «αξιολόγηση»
του βαθμού υποταγής των εκπαιδευτι-
κών. 

Την ίδια στιγμή, φροντιστήρια και
ιδιωτικά σχολεία συνωστίζονται στους
διαφημιστικούς αιθέρες για την πελα-
τεία που απλόχερα τους εξασφάλισε η
κυβέρνηση, αφού αυτοί διαθέτουν κα-
λύτερα το εξεταστικό know how. Οι
«αξιολογητές θεμάτων» προς ανάρτηση
στην Τράπεζα, οι επιτροπές, η Κεντρική
Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ και
κάθε λογής ωφελούμενοι από το
1.570.000 ευρώ που δίνει το ΕΣΠΑ για
το στήσιμο της Τράπεζας Θεμάτων, νί-
πτουν τας χείρας τους σαν γνήσιοι, πρω-
τίστως κυβερνητικοί υπάλληλοι και δευ-
τερευόντως επιστήμονες. Την απάντηση
πρέπει να δώσει το εκπαιδευτικό κί-
νημα μαζί με μαθητές και γονείς, μαζί
με όλους τους εργαζόμενους, τώρα.
Χωρίς αναβολή! Κάτω τα χέρια από
τους μαθητές μας!

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ – ΤΑΞΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4186
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.
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Με το νόμο 4186 (17 Σεπτεμβρίου
2013) θεσμοθετήθηκαν μία σειρά α-
πό αλλαγές στο ελληνικό Λύκειο. Οι

πιο σημαντικές συνδέονται με την εισαγωγή
της Τράπεζας Θεμάτων, την αλλαγή (αυστη-
ροποίηση) του τρόπου προαγωγής των μαθη-
τών στην επόμενη τάξη, καθώς και με τη δη-
μιουργία νέων τεχνικών σχολών μετά το Γυ-
μνάσιο, των ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης). 

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου σε σχέση
με την Τράπεζα Θεμάτων (Τ. Θ.) και τον νέο
τρόπο προαγωγής των παιδιών είχε ως απο-
τέλεσμα την παραπομπή του 20% των μαθη-
τών της Α΄ Λυκείου για το Σεπτέμβριο. Οι αλ-
λαγές και οι τροπολογίες του Υπουργείου
Παιδείας για τη μείωση του ποσοστού των πα-
ραπεμπόμενων μαθητών δεν είχαν ουσιαστι-
κό αποτέλεσμα. Μήπως αυτές είχαν επικοι-
νωνιακούς σκοπούς; Ή απλώς οι επιτελείς
του Υπουργείου και η νέα του ηγεσία ήθελαν
να πείσουν ότι επιμένουν στην έξωση των
«κακών» μαθητών από το Λύκειο;

Το μόνο βέβαιο είναι πως το νέο σύστημα,
που θα ισχύσει σε όλες τις τάξεις του Λυκεί-
ου, προβλέπει ότι το 50% των θεμάτων των
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων θα
προέρχεται από την Τ. Θ. και ότι οι βαθμοί
κάθε τάξης θα υπολογίζονται στα μόρια για
την εισαγωγή των παιδιών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. 

Έτσι όλο το Λύκειο μετατρέπεται σ’ ένα
προθάλαμο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΤΕΙ,
ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο όπου όλοι οι
βαθμοί των γραπτών προσμετρώνται για την
πρόσβαση στην Γ/θμια εκπ/ση. Τα παιδιά λοι-
πόν πρέπει να προσέχουν σε όλα τα μαθήματα
με κύριο στόχο την πρόβλεψη των θεμάτων
των εξετάσεων. 

Επομένως τα μάθημα θα εστιάζεται σε μια
εξάσκηση επί των θεμάτων της Τράπεζας.
Αυτό θα οδηγήσει σε μια ισοπέδωση της δι-
δασκαλίας. Ο δάσκαλος – καθηγητής δε θα
μπορεί να επιμένει σε πλευρές – αντικείμενα
που τα θεωρεί πιο σημαντικά, ούτε βέβαια θα
έχει το χρόνο και τη δυνατότητα να προσαρ-
μόσει το μάθημα στις ιδιαιτερότητες της τά-
ξης, τις προσδοκίες ή και τις αδυναμίες των
μαθητών του. Όλα τα αντικείμενα – ενότητες
του σχολικού βιβλίου αξίζουν το ίδιο για την
τράπεζα θεμάτων (Τ. Θ.) και επομένως αφού
μπορούν να πέσουν στο τέλος (όπως αποδεί-
χτηκε φέτος άλλωστε) πρέπει ο μαθητής να
ξέρει τα επουσιώδη και τις λεπτομέρειες για
να μην αποτύχει στις εξετάσεις. 

Το μόνο που θα καταφέρουν με την Τ. Θ.

είναι να δοθεί έμφαση μόνο στις εξετάσεις
και να μη νοιάζονται τα παιδιά ν’ ανακαλύ-
ψουν τη μάθηση ή να μη μπορούν να χαίρονται
τη διδασκαλία, πράγματα που συνδέονται με
το μάθημα μέσα στην τάξη (άρα με την προ-
φορική και άμεση πλευρά του). Ακόμη η ευ-
αισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθη-
τών για διάφορα ζητήματα θα περιοριστεί,
γιατί οι τυχόν αναλογίες ή παραλληλισμοί με
την πραγματικότητα θα «δυσκολεύουν» τον
κύριο στόχο, δηλ. την ολοκλήρωση της διδα-
κτέας ύλης. Όπως φάνηκε από την εμπειρία
της φετινής χρονιάς, το κυρίαρχο στοιχείο της
διδασκαλίας στα περισσότερα μαθήματα ήταν
το άγχος για «να βγει η ύλη» και η ανασφά-
λεια για τα θέματα των εξετάσεων. Μ’ αυτό
τον τρόπο όμως ο εκπαιδευτικός γίνεται κο-
μπάρσος κι ο μαθητής δρομέας μεγάλων α-
ποστάσεων με αβέβαιο τέρμα. Το παιδαγω-
γικό έργο του σχολείου συρρικνώνεται δρα-
ματικά, ενώ τα φροντιστήρια ήδη «πήραν τα
πάνω τους». 

Κι έτσι οι γονείς θα συνηθίσουν να πληρώ-
νουν λεφτά για όλες τις τάξεις του Λυκείου
για να «αντιμετωπίσουν» τις απαιτήσεις των
νέων εξετάσεων. Κι όποιος μιλάει για αυτο-
νομία του Λυκείου με το νέο θεσμικό πλαίσιο
μάλλον κοροϊδεύει…

Το ότι η Τ. Θ. και ο νέος τρόπος προαγωγής
συνδέονται άρρηκτα είναι σαφές. Αν αυτά
συνδεθούν με την αξιολόγηση τύπου ΟΟΣΑ,
θα οδηγήσουν σε σύγκριση και κατηγοριο-
ποίηση των σχολείων, επομένως σε κλείσιμο
σχολικών μονάδων (των «κακών»), πράγμα
που θα προκύψει και από τη δραματική μεί-
ωση των μαθητών στα Λύκεια, που επέρχεται
με την εφαρμογή του νέου πλαισίου. Είναι δε-
δομένο επίσης ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση των οργανικών θέσε-
ων των καθηγητών και την αύξηση του κιν-
δύνου για νέες απολύσεις. 

Όμως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Τι
θα κάνουν τα παιδιά που θα απορριφθούν και
θ’ αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Λύκειο;
Γι’ αυτά τα παιδιά δημιουργούνται με το νόμο
4186, οι ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης). Πρόκειται για μεταγυμνασιακά ΙΕΚ.
Τα περισσότερα απ’ αυτά θα είναι ιδιωτικά,
αφού οι σχολάρχες των ΙΕΚ θα μπορούν να τα
ιδρύουν σχεδόν αυτοδίκαια. Και στις Δημό-
σιες ΣΕΚ θα υπάρχουν δίδακτρα. Έτσι κι αλ-
λιώς οι ΣΕΚ θ’ ανήκουν στην «μη τυπική εκ-
παίδευση», δηλ. στον Οργανισμό Δια Βίου
Μάθησης που απλώς εποπτεύεται από το Υ-
πουργείο Παιδείας. Οι νέες σχολές λοιπόν θ’
απαλλαγούν από το «σφιχτό εναγκαλισμό του

κράτους», δίνοντας την ευκαιρία στους ιδιώ-
τες και στην αγορά να μπουν ακόμα πιο βαθιά
μέσα στη Δημόσια Εκπαίδευση. Στις ΣΕΚ λοι-
πόν θα υπάρχει πρόωρη κατάρτιση και μαθη-
τεία (ουσιαστικά απλήρωτη εργασία σε επι-
χειρήσεις). Τα δεκαπεντάχρονα πρέπει να μά-
θουν συγκεκριμένα πράγματα και κυρίως να
δουλεύουν χωρίς πολλές απαιτήσεις. Χρειά-
ζεται να εξοικειωθούν με τη μελλοντική «ερ-
γασία» των 400 ευρώ, για την οποία δε χρει-
άζονται ούτε ολοκληρωμένες προσωπικότη-
τες, ούτε αμφισβητήσεις του καπιταλιστικού
συστήματος και της παγκοσμιοποίησης. Για
όλους θα βρεθεί ένα κομμάτι ψωμί...

Αυτή την εξέλιξη σχεδιάζουν και ονειρεύ-
ονται (και στην Ελλάδα) το διεθνές κεφάλαιο,
η Ε. Ε. και οι έλληνες υποτακτικοί τους. Αν
είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, οφείλει το
Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση να μας
διαψεύσουν με συγκεκριμένες ενέργειες. Αλ-
λιώς, ας το ξέρουν οι γονείς, δε φτάνει η ευ-
αισθησία της πλειονότητας των εκπαιδευτι-
κών για να μπορέσουν τα παιδιά τους να γί-
νουν άνθρωποι κι όχι ανθρωπάκια, έρμαια
των μεγάλων συμφερόντων. 

Το ότι πολλά παιδιά θα εκδιωχθούν από το
Δημόσιο Σχολείο και ότι θα εσωτερικεύσουν
από μικρά την αποτυχία ως προσωπική τους
«αδυναμία» και ανεπάρκεια, αυτό δεν είναι
κοινωνικά ουδέτερο. Στις ΣΕΚ θα οδηγηθούν
σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά των κοινωνικά
ασθενέστερων τάξεων. Στα Λύκεια θα παρα-
μείνουν οι μαθητές που προέρχονται από οι-
κονομικά εύπορα ή έστω πολιτισμικά προηγ-
μένα (υψηλή μόρφωση γονέων) περιβάλλο-
ντα. Αλλά γι’ αυτά τα ζητήματα και για το πόσο
«άξια» ή «ανάξια» είναι τα παιδιά που επι-
βιώνουν ή αποτυγχάνουν στο σχολείο έχει μι-
λήσει αναλυτικά η «Κοινωνιολογία της Εκ-
παίδευσης» και τα έχει αναδείξει ο Χρ. Κά-
τσικας (σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συ-
ντακτών) και άλλοι μάχιμοι εκπαιδευτικοί και
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. 

Αν θέλουν ένα σχολείο αφυδατωμένο και
προσαρμοσμένο μονομερώς στις επιδιώξεις
της αστικής τάξης και των συμμάχων της, που
έφεραν τη χώρα αλλά και όλο τον κόσμο ως
εδώ, ας το προσπαθήσουν χωρίς εμάς. Αν ω-
στόσο κάποιοι επιτελείς, σύμβουλοι και σχε-
διαστές διαφωνούν με αυτό το στόχο, ας προ-
βληματιστούν λίγο περισσότερο κι ας ανα-
πνεύσουν, μετά από πολλά χρόνια, τον αέρα
της σχολικής τάξης, επανερχόμενοι στη δι-
δασκαλία. 

Μπορούμε ν’ αλλάξουμε τον κόσμο πριν
αυτός αλλάξει χωρίς εμάς!

Τράπεζα Θεμάτων: Ελπίδα ή Παγίδα;

 γράφει ο Ηλίας Παπαχατζής



Στη  Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υπο-
θέσεων της Βουλής,  σε ειδική συνεδρίαση,
ενημέρωσε την Τρίτη 29 Ιουλίου ο υπουργός
Παιδείας Α. Λοβέρδος,  για θέματα Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, την «ύλη της
Α΄ και Β΄ Λυκείου» και την «Τράπεζα Θεμά-
των».

Επίσης στις 28 Ιουλίου το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής  (ΙΕΠ), το οποίο επο-
πτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και εί-
ναι ο δικαιούχος της Πράξης (ΕΣΠΑ) «Τρά-
πεζα Θεμάτων»,  προχώρησε σε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση
των επιστημονικών επιτροπών της Τράπεζας
Θεμάτων. Το ΙΕΠ καλεί εν ενεργεία και συ-
νταξιούχους, ιδιωτικούς και δημόσιους εκ-
παιδευτικούς, με αυξημένα προσόντα, προ-
κειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης
έργου, με τίμημα 4 ευρώ για κάθε θέμα που
παράγεται ή αξιολογείται και εντάσσεται
στην τράπεζα Θεμάτων. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα
επιλεγούν δεν είναι ανακοινώσιμα σύμφωνα
με το νόμο για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. 

Παράλληλα οφείλουμε να τονίσουμε ότι
το επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας με
τους φορείς του (ΙΕΠ), απλά υλοποιεί τις
«πληρωμένες οδηγίες», κοντολογίς τις κα-
τευθύνσεις του διευθυντηρίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, που μαντάρει και μοντάρει την
ελληνική σχολική εκπαίδευση και τους τρο-
φίμους της στην κατεύθυνση του «Λυκείου
των λίγων» και της παραγωγής φθηνού, ευ-
έλικτου και υπάκουου εργατικού δυναμικού.

Νέο Λύκειο, Τράπεζα Θεμάτων
και σχολική επίδοση 

Με το νέο Λύκειο, την Τράπεζα Θεμάτων
και τις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, επι-
διώκεται να καλλιεργηθεί η αυταπάτη ότι το
σύνολο της διαδικασίας θα είναι απόλυτα α-
ντικειμενικό και αξιοκρατικό, αποκρύπτο-
ντας έντεχνα το γεγονός ότι όσο «αντικειμε-
νικό» κι αν είναι το διαδικαστικό μέρος της
διαδικασίας, τα υπόλοιπα στοιχεία που «συ-
ναρμολογούν» τη λογική του, και διαμορφώ-
νουν την κρίση για την προαγωγή - απόρριψη
του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορούν να
«απογαλακτιστούν» από τις γενικότερες λει-
τουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία και τις λειτουργίες της, γνω-
ρίζουν καλά ότι αν οι εκπαιδευτικές ανισό-

τητες μεταξύ των μαθητών αποτελούσαν στο
σύστημα των Πανελλαδικών  Εξετάσεων την
εκπαιδευτική τους ιστορία, στο  νέο Λύκειο
και στην Τράπεζα Θεμάτων θα είναι το ζω-
ντανό τους παρόν. Η κρυφή ενσωμάτωση του
συστήματος επιλογής στην καρδιά της Λυ-
κειακής Βαθμίδας δεν θα αποτιμά απλώς
την απόδοση και την πρόοδο του μαθητή από
τάξη σε τάξη, αλλά θα «κατασκευάζει» (νω-
ρίς νωρίς), για μεγάλο τμήμα του μαθητικού
πληθυσμού, την πεποίθηση της αναξιότητάς
του.

Παράλληλα, πολύ σύντομα η Λυκειακή
βαθμίδα (και όχι μόνο) θα «ξεχάσει», περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά, ότι οι μαθητές
που φοιτούν στις τάξεις της έχουν διαφορε-
τικές άνισες μορφωτικές «αποσκευές», κα-
θώς θα είναι επιφορτισμένη όχι στο να προ-
ετοιμάσει το σύνολο του μαθητικού πληθυ-
σμού, αλλά κυρίως να διαπιστώσει - νομι-
μοποιήσει την ικανότητα εκείνων που έχουν
τη δυνατότητα να προχωρήσουν,  μέσα από
μια διαδικασία επιλογής που θα επεκτείνεται
χρονικά σε όλο το εύρος του Λυκείου και θα
προσφέρει στη διαχειριστική αρμοδιότητα
των καθηγητών - κριτών, ως στοιχεία για την
κρίση των υποψηφίων, «αυτούσια» την ποι-
ότητα των μορφωτικών «αποσκευών» που ο
κάθε ένας θα μεταφέρει ανάλογα με το κοι-
νωνικό - οικονομικό του «βάρος». 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δίνεται και πάλι
η ευκαιρία στους αοιδούς της « «αξιοκρα-
τίας», να ξεσκονίσουν τα ρεφρέν τους, πα-
ρουσιάζοντας το σχολείο σαν τον “Μεγάλο ε-
ξισωτή”, που λειτουργώντας μέσα σε πνεύμα
ισότητας και αμεροληψίας δίνει σ’ όλους, με
βάση πάντα τα χαρίσματα που διαθέτουν, τη
δυνατότητα να επιτύχουν. Στο πλαίσιο αυτό
στήνεται ξανά στα πόδια της η ιδεολογία των
χαρισμάτων, σύμφωνα με την οποία, το γε-
γονός ότι κάποιοι επιτυγχάνουν και κάποιοι
αποτυγχάνουν, σε μια κοινωνία που έχουν ε-
φαρμοστεί οι αρχές της αξιοκρατίας, οφεί-
λεται στις εγγενείς διαφορές ικανοτήτων και
σε καμιά περίπτωση δεν έχει ευθύνη η κοι-
νωνία ή το σχολείο. 

Η ιδεολογία του χαρίσματος
και το κυνήγι των «ανάξιων»

Η πίστη στη “φυσική ευφυία- χάρισμα“
που διαφοροποιεί τους μαθητευόμενους μέ-
σα στο σχολείο και αργότερα βέβαια στην
κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετω-
πιστεί πρώτα - πρώτα γιατί είναι μια αντίλη-
ψη που στηρίζει και στηρίζεται πάνω στην

κοινωνική ανισότητα και δεύτερον, γιατί αυτό
το ιδεολόγημα είναι πολύ παλιό, πολύ ισχυρό
και ευρύτατα διαδεδομένο.

Η τρέχουσα αντίληψη της σχολικής επί-
δοσης και του βαθμού που την απεικονίζει,
είναι χαρακτηριστικό ιδεολογικό στοιχείο
των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων,
με την έννοια ότι συσκοτίζεται η κοινωνική
γένεση του εμπειρικού δεδομένου «επίδο-
ση» και συνεπώς η ευθύνη του σχολείου στη
γένεσή του,  και προβάλλει στη θέση της  η
επίδοση ως έκφραση των δυνατοτήτων του
μαθητή. Η αφετηρία της επίδοσης τοποθε-
τείται στο εσωτερικό του μαθητή, στην ατο-
μική του «ζώνη ευθύνης». Στα πλαίσια αυτά
ο βαθμός του μαθητή θεωρείται ότι απεικο-
νίζει την αξία του. Και αφού ο καθένας θε-
ωρείται ότι είναι υπεύθυνος για την αξία του,
ο μαθητής είναι υπεύθυνος για το βαθμό του. 

Γυρνάμε με άλματα στο βαθύ παρελθόν.
Τότε που οι Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παι-
δείας τόνιζαν ότι “... καθήκον άπαντες έχο-
μεν να μεριμνήσωμεν περί της τηρήσεως αυ-
στηρών μέτρων εν τη προαγωγή των μαθη-
τών... καθάρσεως των Ελληνικών σχολείων
από στοιχείων παρεισάκτων και επιβλα-
βών...”, “... το αποτελεσματικότερον μέσον
είναι να θέσωμεν φραγμόν έτσι ώστε να εκ-
καθαριστεί το σχολείον από τους ανίκανους
... διότι είναι εμπόδιον εις την λειτουργίαν
του ...”, “... το ημέτερον γυμνάσιον πρέπει να
παραμείνει το προορισμένον δια τους εκλε-
κτούς, τους επιπλέον οικονομικώς επαρκείς
...” (Διατάγματα περί Εξετάσεων 1933 και
1937)

Η ιδεολογική μέσω λέξεων “νομιμοποίη-
ση”  της αξιοκρατίας των φυσικών δώρων,
των έμφυτων ικανοτήτων. Γράφει ο Θ. Μυ-
λωνάς : “Γίνεται λόγος για δυο υποσύνολα
μαθητών, εντελώς ξεχωριστά: εκείνους που
δε θέλουν και δε μπορούν να προχωρήσουν
στις σπουδές τους κι εκείνους που θέλουν
και μπορούν να συνεχίσουν. Οι πρώτοι είναι
“οι προοριζόμενοι δια τον πρακτικόν βίον“,
“το πλήθος των ημιμαθών“, “οι επιβλαβείς“,
“οι υστερούντες“, ενώ οι δεύτεροι είναι “οι
επιμελείς“, “οι ικανοί“, “οι επιδέξιοι“, “οι
λίγοι κι εκλεκτοί”.

Το ίδιο το λεξιλόγιο με τη “λογική” του
δεν ερμηνεύει μόνο το “κοινωνικό” ως προϊ-
όν του “φυσικού”, αλλά και συμβάλλει στην
παραγωγή του. Έτσι, οι μη ευνοημένες κα-
ταστάσεις (μαθητές από λαϊκά στρώματα, υ-
ποβαθμισμένες περιοχές), μεταμορφώνονται
σε ανεπιτηδειότητα, ασχετοσύνη, κατωτερό-
τητα φυσική.

4 ευρώ το κομμάτι τιμάται το Λύκειο των λίγων!

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ



γράφουν οι Μαρία Δανιήλ και Χρήστος Κάτσικα
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Γενικά
Ακόμη και ο Adam Smith το 1776(!) έγραφε. «Στους

πρωτόγονους λαούς που ζουν από το κυνήγι και το ψά-
ρεμα, κάθε άτομο που είναι σε θέση να εργαστεί, λίγο
ως πολύ απασχολείται σε μια χρήσιμη εργασία και πα-
σχίζει να προσφέρει τα αναγκαία μέσα διαβίωσης και
τις ανέσεις της ζωής για τον εαυτό του και εκείνα τα
μέλη της οικογένειάς του ή της φυλής του τα οποία,
λόγω είτε της μικρής ηλικίας τους είτε της μεγάλης
ηλικίας τους είτε της εξασθενημένης υγείας τους, αδυ-
νατούν να ασχοληθούν με το κυνήγι ή το ψάρεμα. Ωστό-
σο, αυτά τα έθνη ζουν σε τέτοια φτώχεια και εξαθλίωση
ώστε συχνά να αναγκάζονται ή, τουλάχιστον , να νομί-
ζουν ότι βρίσκονται στην ανάγκη να εξολοθρεύουν και,
μερικές φορές, να εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, τους
γέρους και όσους αρρώστους υποφέρουν από χρόνιες
ασθένειες, έρμαια της πείνας ή των άγριων ζώων. Αν-
τίθετα, στα πολιτισμένα και ευημερούντα έθνη, παρότι

ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν εργάζεται καθό-
λου και μάλιστα πολλοί απ’ αυτούς καταναλώνουν το
προϊόν δέκα ή ακόμα και εκατό φορές περισσότερης
εργασίας απ’ ό,τι η πλειονότητα όσων εργάζονται, εν-
τούτοις το προϊόν της συνολικής εργασίας της κοινω-
νίας είναι τόσο μεγάλο, ώστε συχνά τροφοδοτούνται
όλοι επαρκώς(...)». Δηλαδή διέκρινε τα έθνη σε πολι-
τισμένα και μη με βάση τη συμπεριφορά τους απέναντι
σε αυτούς που δεν μπορούν πλέον να παράγουν.

Σε μια περίοδο, που η επίθεση της αστικής τάξης
και του διεθνούς ιμπεριαλισμού κατά του βιοτικού επι-
πέδου των εργαζομένων, έχει αποκτήσει ανθρωποφα-
γικά χαρακτηριστικά, δεν θα μπορούσαν να μείνουν
έξω από την δολοφονική τους στόχευση οι συνταξιού-
χοι.

Σαν αστείο ακούγεται ότι το 2012 είχε ανακηρυχτεί
από την Ε.Ε. Ευρωπαϊκό έτος για την ενεργό γήρανση
και την αλληλεγγύη των γενεών!
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Ασφαλιστικό,
όπως και το μισθολογικό

όπως και η ανεργία.

Αποτέλεσμα 
των αλλαγών 
στις συντάξεις
και τα νέα όρια
συνταξιοδότησης



γράφει ο Άρης Αλεβίζος
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Ιστορία
Οι κυβερνώντες και τα παπαγαλά-

κια τους στο όνομα της αδυναμίας
χρηματοδότησης της κοινωνικής
ασφάλισης –λόγω του χρέους- κά-
νουν ότι ξεχνούν κάποια πολύ γνω-
στά δεδομένα.Υπεύθυνες είναι οι
αστικές κυβερνήσεις των τελευταίων
δεκαετιών που με τις πολιτικές τους
οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία σε
πλήρη κατάρρευση. Στο πλαίσιο αυ-
τών των πολιτικών έγινε: 

◗
Καταλήστευση, στο όνομα δήθεν
της ανάπτυξης, των αποθεματι-

κών των Ταμείων από τις Τράπεζες
και το μεγάλο κεφάλαιο, για δεκαε-
τίες, λόγω της μειωμένης ή μηδενι-
κής απόδοσης των καταθέσεών
τους. Για την περίοδο 1951-1975 οι
απώλειες υπολογίζονται σε 58 δις
ευρώ.

◗
Πάνω από 3,5 δις ευρώ ήταν οι
ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων

στο χρηματιστήριο την περίοδο
1999-2002, όπου τα διορισμένα δ.σ.
των ταμείων αγόραζαν τοξικά παρά-
γωγα.

◗
Κλοπή των καταθέσεων μέσω
PSI. Πάνω από 13 δις υπολογίζε-

ται ότι έχασαν τα ταμεία με το τελευ-
ταίο “κούρεμα”.

Για το ΜΤΠΥ η ζημιά είναι πάνω
από 100.000.000 ΕΥΡΩ . Το ΤΕΑΔΥ
με το κούρεμα έχασε πάνω από 1.5
δις ευρώ.

Η κυβέρνηση τότε υποχρέωσε τα
ασφαλιστικά ταμεία να καταθέσουν
τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα
της Ελλάδας, και με πράξη του διοι-
κητή της έγινε το 80% υποχρεωτικά
ομόλογα ελληνικού δημοσίου και με-
τά ακολούθησε το κούρεμα. Τόσο
καλά σχεδιασμένα.

◗
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλα-
γή της σχέσης εν ενεργεία - συν-

ταξιούχων εξαιτίας των ελαστικών
εργασιακών σχέσεων, των ιδιωτι-
κοποιήσεων κλπ.

Η Κυβέρνηση έχει ωθήσει τα τε-
λευταία 4 χρόνια πάνω από 150.000
εργαζόμενους σε συνταξιοδότηση,
απολύει Δημόσιους υπαλλήλους και
αντί να προσλαμβάνει μόνιμους
υπαλλήλους σε μια Δημόσια Διοίκη-
ση που καταρρέει προσλαμβάνει για

προεκλογικούς λόγους εργαζόμε-
νους με 5μηνες συμβάσεις.

◗
Η καλπάζουσα ανεργία και αφε-
τέρου η σοβαρότατη μείωση των

αποδοχών όσων ελλήνων εξακολου-
θούν να εργάζονται, με αποτέλεσμα
να εμφανίζονται συνεχώς «τρύπες»
ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε
χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την
περίοδο των μνημονίων, οι περικο-
πές των κύριων και επικουρικών
συντάξεων ανήλθαν συνολικά στο
επίπεδο των 4,2 δισ. ευρώ. Μόνο για
την περίοδο 2013-2014 οι περικοπές
κύριων, επικουρικών συντάξεων,
εφάπαξ και κοινωνικών επιδομάτων
αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού
ποσού δημοσιονομικής λιτότητας,
ήτοι 5,5 δισ. ευρώ από τα 11,6 δισ.
ευρώ. Σαν παράδειγμα ας δούμε τις
περικοπές στο εφάπαξ. Οι περικο-
πές αυτές που επιβάλλει το Ταμείο
στην ουσία συνιστούν κλοπή των
χρημάτων των δικαιούχων Δημοσίων
Υπαλλήλων, δεδομένου ότι το εφά-
παξ διαμορφώνεται αποκλειστικά

από τις εισφορές όλου του εργάσι-
μου βίου του κάθε Δημόσιου Υπάλ-
ληλου, χωρίς το κράτος να εισφέρει
ούτε κατ’ ελάχιστο σε αυτό. 

Μάλιστα το κράτος, με αυτούς τους
νόμους του, δεν αρκέστηκε σε αυτές
τις απαράδεκτες, αυθαίρετες περι-
κοπές, αλλά τις επέβαλε και αναδρο-
μικά, για όσους είχαν εξέλθει σε
σύνταξη από το 2010, δηλαδή τρία
χρόνια πριν από την ψήφιση των πα-
ραπάνω νόμων!

Εδώ να θυμηθούμε και το γεγονός
ότι η κομματική συνδικαλιστική ηγε-

σία του κινήματος το 1992 δέχτηκε,
για πρώτη φορά στην ιστορία, τον αι-
σχρό διαχωρισμό των νέων ασφαλι-
σμένων από την 1-1-1993 και μετά,
με άθλιους όρους. Οι συνδικαλιστι-
κές παρατάξεις της αριστεράς αντι-
τάχθηκαν στο συγκεκριμένο νόμο,
όμως δεν κατάφεραν να το αποτρέ-
ψουν ούτε στη βουλή, αλλά ούτε να
το κάνουν κυρίαρχο ζήτημα μέσα στο
εργατικό και λαϊκό κίνημα.

Να σημειώσουμε ακόμη και το
εξής στοιχείο. Τα δεδομένα που έχει
συγκεντρώσει μετά από καιρό το
υπουργείο Εργασίας μέσω του Κέν-
τρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών δείχνουν ότι η μεγάλη πλει-
οψηφία των χρεών που υπονομεύουν
την ευστάθεια εν γένει του Ασφαλι-
στικού έχει δημιουργηθεί από κακο-
πληρωτές που ξεκίνησαν να «ξε-
χνούν» να πληρώσουν προ κρίσης.
Πρόκειται για το 83% των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών από απλήρωτες
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν
διαβιβαστεί από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ στο Κέντρο Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών κι αφορούν εργο-
δότες κι ασφαλισμένους (ελεύθε-
ρους επαγγελματίες) που είχαν ήδη
ξεκινήσει να δημιουργούν χρέη μέ-
χρι το 2009.

Τα τελευταία χτυπήματα
• Από 1η Ιουλίου οριζόντια μείωση

5,2% του ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ),
• μείωση της κύριας σύνταξης,

ΕΤΕΑ και ΜΤΠΥ λόγω αύξησης της
παρακράτησης του φόρου (30/7), 

• νέο χαράτσι στους νέους συνταξιού-
χους: Με εγκύκλιό του το ΥΠΟΙ
(αρ.πρ. Δ30Β4002507 ΕΞ20,
17.4.2014, ΚΕ.Π.Υ.Ο) ενεργοποιεί
νόμο που είχε ψηφιστεί στις 23 Ιου-
λίου 2013 ( ΦΕΚ Α-167, άρθρο 60,
παρ.5), σύμφωνα με τον οποίο «στα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία
και συντάξεις που καταβάλλονται
αναδρομικά, διενεργείται παρακρά-
τηση με συντελεστή 20% στο κατα-
βαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το
έτος στο οποίο ανάγονται για να φο-
ρολογηθούν τα εισοδήματα αυτά».
Έτσι οι συνάδελφοι που παίρνουν

τη σύνταξή τους με καθυστέρηση 10-
12 μηνών, από τον Ιούνιο πληρώνουν
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΦΑΠΑΞ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

01/01/2010- 31/07/2010 15%

01/08/2010- 31/12/2010 34,24%

01/01/2011 - 31/8/2013 38,14%

01/09/2013 και μετά με τον νέο
μαθηματικό
τύπο περίπου
50% 
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χαράτσι στα αναδρομικά που δι-
καιούνται 20% επί του αρχικού πο-
σού και μετά αφαιρείται το ποσό της
προκαταβολής που έχουν πάρει. Το
ποσό που παίρνουν τελικά ως ανα-
δρομικά είναι ψίχουλα και οι συντα-
ξιούχοι πληρώνουν το κράτος το
οποίο ευθύνεται για την καθυστέρη-

ση απονομής της σύνταξης.
• Οι πρόεδροι των ΕΤΕΑ (Ενιαίο τα-

μείο επικουρικής ασφάλισης, στο
οποίο έχει ενταχθεί με κυβερνητι-
κή απόφαση το ΤΕΑΔΥ) και ΜΤΠΥ
αποφάσισαν για τους νέους ασφα-
λισμένους, που για πρώτη φορά
εκδίδεται η επικουρική τους σύν-

ταξη, να παίρνουν την επικουρική
τους σύνταξη ή το μέρισμά τους
(ΜΤΠΥ) χωρίς τα αναδρομικά. Πο-
λύ φοβόμαστε μήπως και τα ανα-
δρομικά των ταμείων μας έχουν
την ίδια τύχη με τα αναδρομικά της
σύνταξης, στα οποία έγινε παρα-
κράτηση 20%.
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Λοιπόν, η περιπέτεια του μαυροπίνακα τελείωσε! Η ‘ανάσα’
της κιμωλίας έγινε παρελθόν για μεγάλο αριθμό μάχιμων μέχρι
τώρα εκπαιδευτικών. Και το παρόν θέτει -όπως πάντα σ’ αυτή
την περίπτωση, αλλά πιο σκληρά στις σημερινές συνθήκες-
αμείλικτο ερώτημα: από αύριο τι;

Την τελευταία μέρα στην τάξη, μου χάρισαν οι μαθητές μου
ένα άλμπουμ με τις αναμνήσεις απ’ την κοινή μας ζωή, τη συ-
νεργασία μας στην καθημερινότητα της τάξης και της δράσης
στο σχολειό και με κάποιους από αυτούς στους δρόμους του
αγώνα ενάντια στα μνημόνια και τις πολιτικές που μετατρέπουν
αυτό το σχολειό σε κάτεργο και το αύριό τους «μισή ζωή».
Κορυφαία στιγμή για μένα το τελευταίο κουδούνι και ο απο-
χαιρετισμός όλων σε: Δάσκαλε, μη το σκέφτεσαι, από αύριο
και έξω απ’ την τάξη πάλι δίπλα μας, συνέχισε, πάλεψε, ΖΗ-
ΣΕ!

Συνάδελφε, συναγωνιστή, συνταξιδιώτη σ’ αυτό το συναρ-
παστικό ταξίδι στα σχολειά της πατρίδας μας -που τα κρατά
ζωντανά η αυταπάρνηση και ο αγώνας τού πάντα κατασυκο-
φαντημένου από τις εκάστοτε κυβερνήσεις εκπαιδευτικού- η
απάντηση από ‘κείνη τη στιγμή είχε δοθεί: ΣΥΝΕΧΙΣΕ, ΖΗΣΕ.

Τόσα χρόνια ‘ζυμωθήκαμε’ με τις αγωνίες και τα όνειρα χι-
λιάδων μαθητών μας και τους χρωστάμε τουλάχιστον τον αγώ-
να μας για ένα καλύτερο αύριο.

Συναγωνιστή
ΔΕΝ έχουμε το ‘δικαίωμα’ να μείνουμε στα ‘μετόπισθεν’

της κοινωνίας.
ΔΕΝ έχουμε το ‘δικαίωμα’ να νοιώθουμε ‘κουρασμένοι’ όταν

στα παιδιά μας στερούν το δικαίωμα ακόμα και στο όνειρο.
ΔΕΝ έχουμε το ‘δικαίωμα’ του ‘αποστρατευμένου ανθρω-

πάκου’ όταν στις νεότερες γενιές αποστερούν το δικαίωμα να
ζουν (μεταφορικά και ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ).

ΔΕΝ έχουμε το ‘δικαίωμα’ στην αποδοχή της ‘αναξιοπρέ-
πειας ‘ και του ‘σκοτώνουν τ’άλογα όταν γεράσουν ‘ που ετοί-
μασαν για όλη την κοινωνία.

ΔΕΝ έχουμε το ‘δικαίωμα’ να ‘ξεχάσουμε’ την πείρα τόσων
χρόνων, τα οράματα και τις ελπίδες μας, τους συλλογικούς
αγώνες μας, τις νίκες και τις ήττες μας.

ΔΕΝ έχουμε το ‘δικαιωμα’ να είμαστε απαθείς , γιατί θα νο-
μίζουμε ότι ζούμε ενώ θα έχουμε γράψει τίτλους τέλους.

Έχουμε την υποχρέωση σ’αυτά τα δίσεκτα χρόνια να συνε-
χίσουμε να ζούμε και να παλεύουμε όρθιοι πλάι στις νεότερες
γενιές για όλα όσα ονειρευτήκαμε. Από το σχολειό μέχρι τα

μεγαλύτερα οράματα της νιότης μας. Μπορούμε κι ας φαντάζει
για κάποιους ουτοπία. Έχουμε παρακαταθήκες νίκης απ’ τα
προηγούμενα χρόνια, με σωματεία ταξικά, μαζικά, αγωνιστικά
και ποτάμια λαού στους δρόμους.

Δύσκολες πάντα οι συνθήκες, δυσκολότερες τώρα, που ο
ιμπεριαλισμός , Ε.Ε - Η.Π.Α, σε συνεργασία με την υποτελή
αστική τάξη της χώρας και όργανα τις κυβερνήσεις –πιόνια,
με τελευταία την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ρημάζουν το
λαό και υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών.

Σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο το σχολείο γίνεται όλο και πιο βαθιά
ταξικό, με όλο και περισσότερους φραγμούς για τα παιδιά των
λαϊκών, οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών και τα προ-
ετοιμάζει για φτηνή καύσιμη ύλη και γκαρσόνια στις ‘μηχανές’
του ιμπεριαλισμού.

Οι μάχιμοι συνάδελφοί μας είναι στην πρέσσα της ‘αξιολό-
γησης’ – χειραγώγησης υπό το φάσμα της διαθεσιμότητας –
απόλυσης και στο έλεος της αυθαιρεσίας του όποιου διευ-
θυντή είναι ‘πρόθυμος’ ‘τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος’ (Να
σημειώσουμε εδώ πως κάποιοι διευθυντές ξεκίνησαν ‘δια-
κριτικά’ τις ‘προτροπές’ στο πώς να διδάσκουν ‘αντικειμενικά’
οι καθηγητές στην τάξη τους).

Τώρα που βαθαίνει η κρίση, η ταξική πάλη οξύνεται, με
εμάς ή χωρίς εμάς. Και το ‘χωρίς εμάς’ δεν είναι τιμητικό για
μας. 

Ο αγώνας μέσα από τα σωματεία μας και δίπλα στα σωμα-
τεία των μάχιμων συναδέλφων είναι μονόδρομος για μας. Το
ξέρουμε καλά από την εμπειρία των αγώνων των προηγούμε-
νων χρόνων. Η μαζική συμμετοχή στους αγώνες, η μαζική
συμμετοχή στα σωματεία, είναι το μόνο που τους τρομάζει και
που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Γι’ αυτό η Τρόικα θέτει
ζήτημα σωματείων και συνδικαλιστικής – απεργιακής δράσης.
Γι’αυτό ετοιμάζουν ακόμα πιο σκληρούς νόμους και απαγο-
ρεύσεις συκοφαντώντας το ταξικό αγωνιστικό συνδικαλιστικό
κίνημα με αφορμή δράσεις δικών τους ‘εργατοπατέρων’.

Συνάδελφοι, ‘οι καιροί ου μενετοί’. Αφήνουμε πίσω τις όποι-
ες αναστολές και πικρίες του παρελθόντος. Οι δικαιολογίες
της ‘ήττας’ και των κομματικών περιχαρακώσεων δεν μας ται-
ριάζουν. 

Μέσα από τα σωματεία μας και μαζί με τους μάχιμους συ-
ναδέλφους μας να σταθούμε στο πλάι των νέων γενεών. Να
υψώσουμε τείχη απόρθητα σε όλους ...

‘... της νεολαίας τους γδαρτάδες ’

Όταν η περιπέτεια του μαυροπίνακα τελειώνει... 



γράφει ο Κώστας Σουλιώτης



Τι μας περιμένει στο εγγύς
μέλλον.

Από 1.1.2015 τίθεται σε εφαρμογή
ο ν. 3863/2010 που προβλέπει ότι το
κράτος θα εγγυάται τις κύριες συν-
τάξεις μόνο για το ποσό των 360 €
μηνιαίως. Είναι φανερό ότι η βιομη-
χανία των μειώσεων δε θα σταματή-
σει, αν δεν καταδικασθεί και αν δεν
ανατραπεί η πολιτική που έχει επι-
βάλει η τρόικα στη χώρα μας.

Ενώ νέες μειώσεις έως 30% αναμέ-
νεται να προκληθούν στα εφάπαξ από
1.1.14, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο
νέος μαθηματικός τύπος, που θα απο-
τελεί στο εξής τη βάση υπολογισμού
του συγκεκριμένου βοηθήματος με
βάση ατομικές μερίδες. Πάντως το χο-
ρηγούμενο ποσό της επικουρικής σύν-
ταξης δεν θα είναι σταθερό, καθώς με
βάση τη νομοθεσία προβλέπεται «ρή-
τρα» μηδενικού ελλείμματος, που θα
εφαρμοστεί από Ιούνιο 2014 ή Ιανουά-
ριο 2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως
κάθε χρόνο μπορούν να αναπροσαρ-
μόζονται οι συντάξεις, ώστε να μην
υπάρχουν ελλείμματα στο ταμείο
(ν.4052/2012).

Με πρόσφατη ψήφιση Νόμου κα-
ταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι υπέρ
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ). Συνέπεια της -
από 1/1/2015- κατάργησής του θα εί-
ναι η αδυναμία του ΜΤΠΥ να καταβάλ-
λει μερίσματα σε συνταξιούχους του
Δημοσίου. Ήδη, από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του ΜΤΠΥ προτείνεται η μείωση
των μερισμάτων, καθώς και η αύξηση
των εισφορών των ασφαλισμένων, με
την αιτιολογία της διασφάλισης της
βιωσιμότητάς του.

Επίσης μειώνεται στο 73% το ποσο-
στό αναπλήρωσης της σύνταξης στο
δημόσιο, για το διάστημα από 1.1.2008
και μετά, με βάση το νόμο Ρέππα από
το 2002.

Οι αλλαγές αφορούν ακόμη και τους
χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι πλέ-
ον, για να λάβουν το ΕΚΑΣ θα πρέπει
να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας
των 65 ετών, αλλά και τους ανέργους. 

Για τη διατήρηση της βιωσιμότητας
του συστήματος κοινωνικής ασφάλι-
σης απαιτούνται επιπλέον πόροι, ενώ
μη συμβατικά μέτρα πολιτικής απαι-

τούνται και για τη μείωση της ανερ-
γίας. 

Το προσχέδιο της μελέτης του Κέν-
τρου Προγραμματισμού και Οικονομι-
κών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που δόθηκε στη
δημοσιότητα (επιχειρεί να δώσει «επι-
στημονική τεκμηρίωση» στην κατεύ-
θυνση αυτών των αλλαγών) πριν λίγες
μέρες, περιγράφει με αρκετά μεγάλη
ακρίβεια το περίγραμμα των νέων αν-
τιδραστικών αλλαγών στο ασφαλιστικό.

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών
(σύμφωνα με τον υπ. Εργασίας) είναι:
τα νέα μέτρα θα οριστικοποιηθούν τον
Σεπτέμβριο, θα ψηφιστούν τον Οκτώ-
βριο και θα ισχύσουν από τον Ιανουά-
ριο του 2015. 

Η νέα ασφαλιστική αντιμεταρρύθμι-
ση περιλαμβάνει: 
• Ενοποιήσεις Ταμείων.
• Ενοποιήσεις (προς τα κάτω) των

όρων και των προϋποθέσεων συν-
ταξιοδότησης.

• Κατάργηση όλων των λεγόμενων
πρόωρων συντάξεων.

• Καθιέρωση ενιαίων όρων ασφάλι-
σης για όλους, με εξίσωση προς τα
κάτω και νέες περικοπές συνταξιο-
δοτικών παροχών (σε κύριες και
επικουρικές).

• Καθιέρωση ενιαίων εισφορών αλλά
και ενιαίων παροχών στο σύνολο
των ασφαλισμένων, είτε απασχο-
λούνται στον ιδιωτικό τομέα είτε σε
ΔΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις
του δημόσιου τομέα. Είναι απολύ-
τως βέβαιο ότι η «ενιαιοποίηση» θα
γίνει προς τα κάτω, δηλαδή με την
εξομοίωση των υψηλότερων πα-
ροχών με τις χαμηλότερες.

• Αλλαγές στο σύστημα εί-
σπραξης των εισφορών
με ορίζοντα το 2017,
οπότε οι αντίστοιχοι
μηχανισμοί θα ενσω-
ματωθούν στις εφο-
ρίες.

• Επανάκριση όλων
των κοινωνικών πό-
ρων που χρηματοδο-
τούν το ασφαλιστικό
σύστημα (μειώσεις των
εσόδων στο ασφαλιστικό
σύστημα με την κατάργηση
των κοινωνικών πόρων όπως
φόροι υπέρ τρίτων).

Τι να κάνουμε
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις

πρέπει να γίνει φανερό σε όλους τους
συνταξιούχους ότι η πολιτική αυτή δε
σηκώνει βελτιώσεις, ούτε ανατρέπεται
με τις απεργίες-λιτανείες των ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ. Αν δεν ανατραπεί, οι συνταξι-
ούχοι απλώς δε θα επιβιώσουν. 

Θα είμαστε στους δρόμους, απαι-
τώντας την κατάργηση όλων των αν-
τιασφαλιστικών νόμων και περικοπών,
την απόρριψη του ανταποδοτικού τρό-
που λειτουργίας των ταμείων μας, τη
δημόσια καθολική και υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση για όλους, τη θέ-
σπιση δικαιώματος ελέγχου και άσκη-
σης veto από τους εργαζόμενους στη
διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων
σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις
τους. Θεωρούμε απαράδεκτο τα Δ.Σ
των ταμείων μας να εισηγούνται περι-
κοπές των συντάξεών μας και να
εφαρμόζουν τις κυβερνητικές αποφά-
σεις. 

Ο αγώνας εργαζομένων, ανέργων
και συνταξιούχων για την ανατροπή
της πολιτικής της συγκυβέρνησης και
των Βρυξελλών πρέπει να είναι ενω-
τικός και να υπερβαίνει τις ελεγχόμε-
νους γραφειοκρατικούς χειρισμούς
των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Διαφορετικά θα
γευτούμε μία ακόμη ήττα και η κυβέρ-
νηση θα επαίρεται για αποδοχή της
πολιτικής της.

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ φθινόπωρο 201436
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Εργαζόμενοι,

Άνεργοι,

Συνταξιούχοι

Όλοι ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ.

Να ανατρέψουμε 

τις πολιτικές

κυβέρνησης,

Ε.Ε., ΔΝΤ.
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Τα σύννεφα του πολέμου, απλώνουν
απειλητικά τη σκιά τους πάνω από την
ευρύτερη γειτονιά της χώρας μας. Η

Παλαιστίνη και η Λωρίδα της Γάζας μετα-
τράπηκε τους καλοκαιρινούς μήνες για μια
ακόμα φορά σε ένα απέραντο σφαγείο των
ισραηλινών σιωνιστών, με την πλήρη κάλυ-
ψη και στήριξη των ευρωπαίων και αμερι-
κανών ιμπεριαλιστών. Η όξυνση των εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων ανάμεσα
στις ΗΠΑ – ΕΕ και Ρωσία που συσσωρεύον-
ται και συμπυκνώνονται στην Ουκρανία βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μια ενδεχόμενη
εμπλοκή της χώρας μας, ως συνέπεια της
εξάρτησης της άρχουσας τάξης από τους
αμερικανο-ευρωπαίους ιμπεριαλιστές, στα
πλαίσια των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων, θα ση-
ματοδοτήσει σκλήρυνση της εσωτερικής
πολιτικής κατάστασης. Ταυτόχρονα ανα-
δεικνύει και ισχυροποιεί το σταθερό προ-
σανατολισμό της πάλης του λαϊκού κινή-
ματος σε αντιπολεμική – αντιιμπεριαλι-
στική κατεύθυνση.

Η πορεία προς την «έξοδο από τα μνη-
μόνια» που προδιαγράφει η κυβέρνηση Σα-
μαρά, για να υποστηρίξει το λεγόμενο
«success story», σηματοδοτεί νέες αντι-
λαϊκές μεταρρυθμίσεις. Στο στόχαστρο της
κυβερνητικής πολιτικής, που υπαγορεύεται
ευθέως από την τρόικα, μπαίνουν ξανά τα
λαϊκά εισοδήματα. Η επιβολή ακόμα μεγα-
λύτερης φοροληστρικής πολιτικής με τα
νέα χαράτσια, οι επερχόμενες ανατροπές
σε μισθούς και συντάξεις θα βαθύνουν και
θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο τη φτώ-
χεια και την εξαθλίωση σε πλατύτερα τμή-
ματα του λαού.

Η συνέχιση και το βάθεμα της αντιλαϊκής
πολιτικής έχει ως απαραίτητο πυλώνα της
την όξυνση της κρατικής τρομοκρατίας.
Από την ανοιχτή και ωμή βία και καταστολή
μέχρι τα φύλλα επιστράτευσης που «απλό-
χερα» μοιράζει η κυβέρνηση Σαμαρά σε
όποιον κλάδο εργαζομένων ορθώνει ανά-
στημα, μέχρι τις σχεδιαζόμενες αντιδρα-
στικές ανατροπές στο πλαίσιο λειτουργίας
του συνδικαλιστικού κινήματος, ο στόχος
είναι πάντα ένας. Να ανακοπεί η πορεία
συγκρότησης ενός αγωνιστικού πανεργατι-
κού – παλλαϊκού μετώπου αντίστασης, πά-
λης και ανατροπής της πολιτικής που επι-
βάλλουν κυβέρνηση και ιμπεριαλιστές. Να
υποταχθούν οι λαϊκές δυνάμεις στη θέληση
των «ισχυρών».

Ο λεγόμενος «εκσυγχρονισμός» του κρά-
τους που προαναγγέλλει η κυβέρνηση διά

στόματος Κυρ. Μητσοτάκη, με την εφαρμο-
γή της κακόφημης αξιολόγησης συναντά
τις σημαντικές αντιστάσεις της πλατιάς
πλειοψηφίας των εργαζομένων στο Δημό-
σιο. Για μια ακόμα φορά τονίζουμε πως η
αξιολόγηση που μπαίνει σε εφαρμογή, ως
στόχο έχει την επιβολή φτώχειας διάρκειας
για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων στο Δημόσιο, ανοίγει διάπλατα τις πόρ-
τες για μελλοντικές απολύσεις, ενώ επι-
διώκει να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο
εργαζόμενου φτωχού και υποταγμένου.

Σημειώνουμε ως πολύ θετική την πλατιά
συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από
τα σωματεία τους την προηγούμενη περίο-
δο και την οργανωμένη άρνησή τους να
συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα φύλ-
λα ατομικής τους αξιολόγησης. Η ελάχιστη
απόφαση της ΑΔΕΔΥ για αποχή από τις δια-
δικασίες αξιολόγησης μετασχηματίστηκε
σε ουσιαστική κίνηση των εργαζομένων.
Απονομιμοποιήθηκε και αποκαλύφθηκε
στη συντριπτική πλειοψηφία των δ/υ ο
πραγματικός ρόλος και οι δραματικές συ-
νέπειες της εφαρμογής της. Επισημαίνου-
με όμως πως η κίνηση αυτή δεν είναι αρ-
κετή. Ο δρόμος για την συνολική ανατροπή
της αξιολόγησης και των αντεργατικών με-
ταρρυθμίσεων στο Δημόσιο είναι μακρύς.
Απαιτείται η ευρύτερη και πλατύτερη αγω-
νιστική συσπείρωση των εργαζομένων.

Ο κλάδος της εκπαίδευσης μπαίνει «ετε-
ροχρονισμένα» στη μάχη της αξιολόγησης.
Επί της ουσίας οι δεκάδες χιλιάδες εκπαι-
δευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με την ατο-
μική τους αξιολόγηση για πρώτη φορά τη
χρονιά που τώρα ξεκινά. Και μάλιστα ο
υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, γνωστός
για τα επικοινωνιακά του «χαρίσματα»,
προτίθεται να ρίξει τον κλάδο στο λάκκο
της αξιολόγησης με τη δική του θέληση και
στη βάση του δήθεν εθελοντισμού. Να το-
νίσουμε στο σημείο αυτό πως η αξιολόγηση
αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά στην
εκπαίδευση απ’ ότι στον υπόλοιπο δημόσιο
τομέα. Έτσι στην εκπαίδευση συνδέεται
αποκλειστικά και μόνο με τη βαθμολογική
– μισθολογική προαγωγή, ενώ στο υπόλοι-
πο Δημόσιο συσχετίζεται άμεσα και με τον
επιπλέον παράγοντα του επιμερισμού των
ποσοστών ανάμεσα σε «καλούς», «μέτρι-
ους» και «κακούς» εργαζόμενους. Με τον
τρόπο αυτό η κυβέρνηση αποκτά ένα σχε-
τικό προβάδισμα, καλώντας τους εκπαιδευ-
τικούς να αξιολογηθούν «εθελοντικά» ώστε
να προαχθούν βαθμολογικά και μισθολογι-

κά (βλ. και ν.4024/2011 ενιαίο μισθολόγιο).
Η εφαρμογή του νέου νόμου για το Λύ-

κειο στην Α’ Λυκείου την περασμένη χρο-
νιά επιβεβαίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο
τις πραγματικές του στοχεύσεις. Τα πρω-
τοφανή ποσοστά σχολικής αποτυχίας, το
ακόμα πιο σκληρό εξεταστικό σύστημα
και η συνολική αποδόμηση του περιεχο-
μένου σπουδών, διαμορφώνουν ένα μον-
τέλο εκπαίδευσης ακόμα πιο ταξικό, που
απορρίπτει τη νέα γενιά και την εκδιώκει
προς την άτυπη εκπαίδευση, τη μαθητεία
και τη μαύρη, ελαστική εργασία. Ταυτό-
χρονα η δημόσια παραδοχή της νέας πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας
για πάνω από 20.000 κενά σε εκπαιδευ-
τικούς τη χρονιά 2014 – 2015, οι τεράστιες
ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό λό-
γω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων και
της πλήρους ανυπαρξίας διορισμών, γε-
νικεύουν και μονιμοποιούν τις ελαστικές
μορφές εργασίας και δημιουργούν συνο-
λικά ένα εκρηκτικό μείγμα στην εκπαί-
δευση.

Μπαίνει επιτακτικά το ερώτημα τι να κά-
νουμε. Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση πως η
πολιτική αυτή μπορεί να αναχαιτιστεί και
να ανατραπεί μόνο μέσα από το μαζικό, ενι-
αίο και παρατεταμένο αγώνα των εργαζο-
μένων και όλου του λαού. Πιάνοντας το νή-
μα των αγώνων της προηγούμενης περιό-
δου, οφείλουμε να επαναφέρουμε στην
ημερήσια διάταξη το τρίπτυχο: μισθός –
Παιδεία – Υγεία – Πρόνοια, μόνιμη και στα-
θερή εργασία ως βάση πραγματικών αιτη-
μάτων που μπορούν να συσπειρώσουν ευ-
ρύτερες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις. Με
βήματα σταθερά, αποφασιστικά, που θα
«πατάνε» πάνω στην πραγματικότητα, που
θα εμπνέουν τους εργαζόμενους και θα
τους δημιουργούν την ελπίδα ότι μπορούν
να αντιστρέψουν τη μαύρη πραγματικότητα,
ότι μπορούν να αποκρούσουν τον εργασια-
κό εφιάλτη της κυβέρνησης και της τρόικα,
μπορούν να προκύψουν αγώνες μαζικοί
ενωτικοί ταξικοί και αποφασιστικοί. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία
ενός ισχυρού μετώπου τόσο στην «κορυ-
φή» του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο
όμως και κυρίως στη βάση των εργαζομέ-
νων στους βασικούς τομείς του λεγόμενου
κοινωνικού κράτους αλλά και με τους ερ-
γαζόμενους στον χειμαζόμενο ιδιωτικό το-
μέα. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος θα δώσει
όλες του τις δυνάμεις προς την κατεύθυν-
ση αυτή.
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1.Το κυβερνητικό σχέδιο, που υπαγορεύεται από την
ΕΕ και τα διεθνή κέντρα του ιμπεριαλισμού και το οποίο
στοχεύει στη διάλυση του Δημόσιου Σχολείου, στη μαζική
έξοδο από τη γενική εκπαίδευση μεγάλης μερίδας της
νέας γενιάς και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η επιχείρηση εξωραϊσμού
του χαρακτήρα της αξιολόγησης που στήθηκε από το
υπουργείο Παιδείας, για να μετατρέψει τους εκπαιδευ-
τικούς σε συνένοχους στο έγκλημα της καταστροφής του
Δημόσιου Σχολείου, κατέρρευσε. Τώρα η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας, επαναφέρει τη γνώριμη τα-
κτική της, με την επιβολή –για μια ακόμα φορά– του
ακραίου αυταρχισμού, στη λογική του «εντέλλεσθε», για
να υποτάξει τις αντιστάσεις του κλάδου και ταυτόχρονα
να προχωρήσει στην υλοποίηση του καταστροφικού της
έργου με την εφαρμογή της αξιολόγησης.

2. Απέναντι στην πολιτική αυτή, χιλιάδες δάσκαλοι και
καθηγητές, εκατοντάδες σχολεία και σύλλογοι διδασκόν-
των, έδωσαν μια πρώτη συντριπτική απάντηση. Η άρνηση
συγκρότησης και συμμετοχής στις ομάδες αξιολόγησης
αποτελεί πράξη συλλογικής αντίστασης. Ένα πρώτο ση-
μαντικό βήμα αντιπαράθεσης με την πολιτική κυβέρνη-
σης–υπουργείου Παιδείας, έχει πραγματοποιηθεί. Κα-
τοχυρώνεται στη συνείδηση των εκπαιδευτικών ο αντι-
δραστικός χαρακτήρας της αξιολόγησης. Η «κουλτούρα
της αξιολόγησης» την οποία επιχειρεί να επιβάλει το
υπουργείο στον κόσμο της εκπαίδευσης είναι στην πραγ-
ματικότητα οι όροι της σφαγής τους. Δάσκαλοι–καθη-
γητές οφείλουν να συνεχίσουν με πυγμή και αποφα-
σιστικότητα στο δρόμο της αντίστασης και του κοινού
αγώνα απέναντι στην πολιτική αυτή.

3. Για μια ακόμα φορά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των
ΟΛΜΕ – ΔΟΕ, βρέθηκαν σε αναντιστοιχία με τις αγωνίες
και τις διαθέσεις της βάσης. Αρκέστηκαν σε «φόρμου-
λες» νομικού χαρακτήρα, αντί να ξεδιπλώσουν την πο-
λιτική αντιπαράθεση προς την πολιτική
κυβέρνησης–υπουργείου.
Δεν επιδίωξαν να
χαράξουν μια
κατεύθυνσης
αγωνιστικής
συνεννόησης και
κοινού βηματισμού
στην κατεύθυνση της
αντιπαράθεσης με την

αντιδραστική πολιτική, κόντρα στον αυταρχισμό και την
καταστολή. Απέναντι στην πολιτική αυτή, που με ενιαίο
τρόπο τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα του λαού και
της νέας γενιάς, καταδικάζει τους εκπαιδευτικούς στη
φτώχεια, την υποταγή και την ανεργία, ενιαία και απο-
φασιστική πρέπει να είναι και η αγωνιστική μας απάν-
τηση.

4. Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ – ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά στη μά-
χη ενάντια στην αξιολόγηση, «ανέκρουσαν πρύμναν»
προς τις επερχόμενες εκλογές και με την ελπίδα να …
πέσει γρήγορα ο Σαμαράς! Μπροστά στην κυβερνητική
επέλαση, κήρυξαν την υποταγή, το συμβιβασμό και την
άτακτη υποχώρηση, καλώντας τον κλάδο να περιμένει
«καρτερικά» τις εκλογές του Μαΐου. Δεν μας προξενεί
καμία εντύπωση η στάση τους. Έχουμε πλέον συσσω-
ρευμένη πείρα. Τα γεγονότα του περασμένου Μαΐου, η
διαρκής υποχωρητικότητα στο όνομα της επερχόμενης
κυβερνητικής εναλλαγής και της «κυβέρνησης της Αρι-
στεράς», δείχνουν πλέον ξεκάθαρα τα όρια και τις αντο-
χές αυτού του χώρου. Υπογραμμίζουμε μόνο ότι όποιος
σπέρνει εκλογικές αυταπάτες, θερίζει απογοήτευση και
υποταγή.

5. Για άλλη μια φορά απόντες από τους αγώνες οι δυ-
νάμεις του ΚΚΕ – ΠΑΜΕ, οι οποίες διακήρυξαν ότι «επι-
φυλάσσονται» για το αν θα μπουν στη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκαλεί κατά-
πληξη, δυνάμεις σαν το ΠΑΜΕ που υποτίθεται πως έχουν
σημείο αναφοράς το κομμουνιστικό κίνημα, που καλούν
το λαό σε «απειθαρχία», «ανυπακοή» και πάλη για τη
«λαϊκή εξουσία», να απαντούν στην πολιτική κυβέρνη-
σης–υπουργείου με όρους αστικού δικαίου, καλώντας
τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν δήλωση(!) επιφύ-
λαξης «επί παντός νομίμου

δικαιώματός τους».
Μπροστά στη νέα
κυβερνητική επι-
δρομή, η «ανυ-
πακοή» και η
«απειθαρχία»
για την οποία
πολλά μας έλε-
γαν, μετατράπη-
κε τώρα σε νομι-
κή «διέξοδο δια-

φυγής». Στην
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Οι Δάσκαλοι διδάσκουν με το παράδειγμά τους!
Αθήνα, 9/4/2014

Αγώνας – Αξιοπρέπεια – Αλληλεγγύη!

Όλοι στον αγώνα
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πραγματικότητα έχουν από καιρό κηρύξει την υποταγή
και τον αναχωρητισμό από το πεδίο των λαϊκών αγώνων.
Αρκούνται στο να παρατηρούν από μακριά τα γεγονότα
και τα επεισόδια της ταξικής πάλης, περιμένοντας το
βήμα της υποχώρησης, ώστε να εμφανιστούν διθυραμ-
βικά να δηλώσουν ότι «έγκαιρα το είχαν προβλέψει»!

6. Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος, συνιστώσα των ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΕΩΝ, λέμε πως ο αγώνας δεν τελείωσε, αντίθετα
τώρα μπαίνει σε νέα φάση. Η υλοποίηση των κυβερνη-
τικών σχεδίων προχωρά με «αναβαθμισμένους» όρους,
με την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό να μπαίνουν στην
ημερήσια διάταξη. Απέναντι στην πολιτική αυτή, η απάν-
τηση δεν μπορεί να είναι οι ελιγμοί και η επίκληση στην
«προστασία που μας παρέχει το ισχύον νομικό πλαίσιο»,
όπως μας καλούν διάφορες δυνάμεις., αλλά η άρνησή
μας να συμμετάσχουμε στις ομάδες αυτοαξιολόγησης,
η συνέχιση της πάλης για την ολοκληρωτική αποκάλυ-
ψη και το μπλοκάρισμά της. Υπογραμμίζουμε ότι όσο
οργανωμένη είναι η πλευρά της άρχουσας τάξης, άλλο
τόσο «λάμπει» δια της απουσίας του το ταξικό επανα-
στατικό κέντρο που να συντονίζει και να «ανεβάζει» το
επίπεδο συνείδησης των μαζών. Ο κύριος ρόλος πέφτει
τώρα στα σωματεία (ΕΛΜΕ – Διδασκαλικοί Σύλλογοι),
στις Γενικές Συνελεύσεις, στις Επιτροπές Αγώνα. Όλα
εκείνα τα εργαλεία που διαθέτει και ανέδειξε ο κλάδος,
τα οποία λάβωσαν την πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά,
πέταξαν τη «δημοκρατική μάσκα» του, αποκάλυψαν το
ακραία αυταρχικό και αντιδημοκρατικό πρόσωπό του,
και τα οποία έβαλαν παρακαταθήκη για την επόμενη ημέ-

ρα. Είναι ανάγκη τώρα να μετατραπούν σε πραγματικές
εστίες συσπείρωσης δασκάλων – καθηγητών και μαζικής
αντίστασης, ενάντια στην πολιτική που τσακίζει το Δη-
μόσιο Σχολείο, υποθηκεύει το μέλλον της νέας γενιάς
και τον εργασιακό βίο χιλιάδων εκπαιδευτικών.

7. Η πραγματική απάντηση δεν βρίσκεται στους μύθους
της «αριστερής» διακυβέρνησης και στις εκλογικές αυ-
ταπάτες, ούτε στις θολές μεγαλοστομίες για τη «λαϊκή
εξουσία», παρά μόνο στους μαζικούς αγώνες ενάντια στη
βάρβαρη αυτή πολιτική. Καλούμε όλο τον κόσμο της εκ-
παίδευσης, τις χιλιάδες δασκάλων και καθηγητών που
εκδήλωσαν την αντιπαράθεση και την αντίστασή τους
απέναντι στην κυβερνητική επίθεση να συνεχίσουν
αποφασιστικά και μαχητικά στον ίδιο δρόμο του αγώνα,
ενάντια στην αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση και στις
ομάδες που συγκροτούν οι διευθυντές των σχολείων,
ενάντια στο λύκειο-σφαγείο των μαθητών, ιδιαίτερα
ενάντια στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις της Α’ Λυ-
κείου, ενάντια στις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις
των εκπαιδευτικών, ενάντια στο κλείσιμο των 1650
σχολείων που ετοιμάζεται. Παλεύουμε και υπερασπι-
ζόμαστε

3 την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού
3 το δικαίωμα στη δουλειά για όλους
3 τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς
3 το Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο για όλα τα

παιδιά
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Ησυγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και οι
αρμόδιοι υπουργοί παιδείας και
εσωτερικών, με τις τελικές ρυθμί-

σεις και τις σχετικές εγκυκλίους που απέ-
στειλαν, πέταξαν τις μάσκες και αποκάλυ-
ψαν πλήρως τα σχέδιά τους, τις πραγματι-
κές τους επιδιώξεις σχετικά με τη λεγόμενη
αυτοαξιολόγηση. Αμέσως μετά τις απολύ-
σεις των συναδέλφων μας σε διαθεσιμό-
τητα και αφού απέτυχαν παταγωδώς να
πείσουν τους εκπαιδευτικούς να συμμε-
τάσχουν στις ομάδες αυτοαξιολόγησης,
αφού συνάντησαν την καθολική άρνηση
του εκπαιδευτικού κινήματος, που με συ-
νελεύσεις-ενημερώσεις-συγκεντρώσεις-
απεργίες-πρακτικά και ψηφίσματα καταγ-
γελίας των συλλόγων διδασκόντων, τους
γύρισαν την πλάτη, επιβάλλουν μία άκρως
αυταρχική-πραξικοπηματική πολιτική που
λύνει τα χέρια στα παραπάνω υπουργεία να
προχωρούν σε όποιες βάρβαρες αλλαγές
επιθυμούν κάθε φορά και στις απαιτούμε-
νες από την τρόικα απολύσεις. Με αφορμή
τη σχετική εγκύκλιο που έστειλε το υπουρ-
γείο παιδείας[24/3/2014], αλλά και τη διά-
ταξη που προωθείται απ’ το υπουργείο οι-
κονομικών για αποζημίωση των υπαλλήλων
που απολύονται, γίνονται φανερά και στους
πλέον δύσπιστους ότι:

Πρώτον, η επίθεση είναι ολομέτωπη και
καθολική και σαν τέτοια πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί. Επομένως δεν υπάρχουν ούτε
διαδικαστικές «ντρίπλες» αποφυγής της
σύγκρουσης, ούτε νομικοί «δρόμοι» αντι-
μετώπισης της επίθεσης.

Δεύτερον, η εγκύκλιος αυτή «λύνει» τα
χέρια στα στελέχη της εκπαίδευσης, προ-
ϊσταμένους, συμβούλους, διευθυντές, η
πλειοψηφία των οποίων ήθελαν να προ-
ωθήσουν την αξιολόγηση και είχαν τις δυ-
σκολία να αντιπαρατεθούν με τους συλλό-
γους διδασκόντων. Τώρα και με το πρόσχη-
μα της λογικής του «εντέλλεσθε» αποδε-
σμεύονται για να προχωρήσουν στο δρόμο
της αξιολόγησης. Να τονίσουμε ότι οι λίγες
εξαιρέσεις δεν είναι παρά η επιβεβαίωση

αυτής της πραγματικότητας, και αναφερό-
μαστε ειδικά στους διευθυντές των σχο-
λείων. 

Τρίτον, πρέπει να τονίσουμε για μια ακό-
μα φορά ότι η αυτοαξιολόγηση δεν είναι
αθώα και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο,
όπως εντέχνως προσπαθούν ορισμένοι να
πείσουν. Είναι το πρώτο στάδιο της αξιολό-
γησης που έρχεται αμέσως μετά. Άλλωστε,
για όσους έχουν ακόμα ψευδαισθήσεις ή
στρουθοκαμηλίζουν τους προτείνουμε να
διαβάσουν τους προβλεπόμενους δείκτες
αξιολόγησης μέσα στην αυτοαξιολόγηση.

Τέταρτον, να υπενθυμίσουμε ακόμα μια
φορά ότι η αυτοαξιολόγηση οδηγεί στην
αξιολόγηση που με την σειρά της οδηγεί στη
διαθεσιμότητα, την κινητικότητα και την
απόλυση, στην υποταγή και τη χειραγώγη-
ση, στην κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο
σχολείων, ιδιαίτερα σήμερα με την επιβολή
ενός ταξικότερου λυκείου για λίγους και της
κατάρτισης-μαθητείας για τους πολλούς
μαθητές, από τα φτωχότερα στρώματα του
πολυβασανισμένου λαού μας! Ο υπουργός
εσωτερικών Μητσοτάκης, με το θεσμικό
πλαίσιο που έχει διαμορφώσει, με απόλυτη
σαφήνεια δηλώνει ότι με την αξιολόγηση
θα γίνουν οι απαραίτητες απολύσεις μέσα
στο 2015, όπως απαιτεί η τρόικα και οι δα-
νειστές. Αυτή είναι και η καλύτερη απάντη-
ση σε όλους αυτούς που εξακολουθούν να
λένε ότι η αξιολόγηση έχει σαν στόχο να
βελτιώσει το επίπεδο της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης και θα έπρεπε να είχαμε τις «δι-
κές» μας προτάσεις για την εφαρμογή της. 

Με τις συνθήκες επομένως που έχουν
διαμορφωθεί, και επειδή η σύγκρουση είναι
σκληρή και θα γίνει ακόμα βιαιότερη, εκτι-
μούμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από
την ανοιχτή κατά μέτωπο αντιπαράθεση
και ρήξη με την κυβερνητική πολιτική. Ο
δρόμος είναι μιας κατεύθυνσης, αυτός της
καθαρής άρνησης απέναντι στο μεσαίωνα
της αξιολόγησης, της καθαρής άρνησης
συμμετοχής σε ομάδες και στην ανοιχτή
καταγγελία-διαγραφή από τα σωματεία

ιδιαίτερα όσων στελεχών επιδιώξουν να
ορίσουν μέλη ομάδων εκπαιδευτικούς πα-
ρά τη θέλησή τους. Στη σύγκρουση αυτή
θα κριθούν όλοι και θα προσδιοριστούν τα
νέα δεδομένα για τις εργασιακές σχέσεις
και το μέλλον του δημόσιου σχολείου.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗ
ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ. Με σχέδιο νόμου ή υπουρ-
γική απόφαση που ετοιμάζεται απ’ το
υπουργείο οικονομικών ρυθμίζεται η απο-
ζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων που
απολύθηκαν ή απολύονται. Συγκεκριμένα
ετοιμάζεται η σχετική ρύθμιση η οποία θα
προβλέπει αποζημίωση ανάλογη αυτής που
παίρνει ένας υπάλληλος που εργάζεται στον
ιδιωτικό τομέα ή με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου με το δημόσιο. Η ρύθμιση αυ-
τή που εμφανίστηκε σαν άρση των αδικιών
ανάμεσα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού
και του δημοσίου δεν είναι καθόλου αθώα
και καθόλου φυσικά δεν άρει τις υποτιθέ-
μενες αδικίες. Στην πραγματικότητα πρό-
κειται για μια καθαρή καταστρατήγηση του
συντάγματος που απαγορεύει τις απολύσεις
δημοσίων υπαλλήλων και γι’ αυτό δεν προ-
βλέπει και αντίστοιχες αποζημιώσεις. Είναι
γνωστό ότι όσοι απολύονταν για πειθαρχι-
κούς ή ποινικούς λόγους απ’ το δημόσιο όχι
μόνο δεν έπαιρναν αποζημίωση, αλλά για
μεγάλη περίοδο έχαναν και τα ασφαλιστικά
τους δικαιώματα. Κατά συνέπεια ο νομοθέ-
της δεν είχε λόγους να προβλέψει αποζη-
μίωση λόγω απόλυσης στο δημόσιο το-
μέα. Η καινούρια αυτή ρύθμιση επισημο-
ποιεί με τον πιο σαφή τρόπο την κατάργη-
ση της μονιμότητας στο δημόσιο, όχι βέ-
βαια μέσα από κάποιες συνταγματικές αλ-
λαγές, όπως πιστεύουν ορισμένοι, αλλά
με έναν βάρβαρο και προκλητικό τρόπο,
αποδεικνύοντας ότι και το περίφημο σύν-
ταγμα του οποίου εμφανίζονται σαν θεμα-
τοφύλακες δεν είναι παρά ένα κουρελό-
χαρτο στις ταξικές τους επιλογές. Είναι
ανάγκη να αποκαλυφθεί ο πραγματικός χα-
ρακτήρας της νέας αυτής ρύθμισης και να
καταγγελθεί απ’ το συνδικαλιστικό κίνημα.
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,
ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Αθήνα, 27/3/2014

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ - ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ - ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
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Το υπουργείο παιδείας συνεχίζοντας τον εμπαιγμό σε βάρος
των αδιόριστων εκπαιδευτικών, εξυπηρετεί γι’ ακόμη μία
φορά τους στόχους μιας αντιεκπαιδευτικής, αντιλαϊκής

και μνημονιακής πολιτικής. Το υποκριτικό ενδιαφέρον της πο-
λιτικής ηγεσίας και η προσπάθεια να εμφανίσουν κοινωνικές
ευαισθησίες, εντάσσονται στο επικοινωνιακό πλαίσιο μιας προ-
εκλογικής εκστρατείας με στόχο την εκμετάλλευση της ανάγκης
και της αγωνίας χιλιάδων συναδέλφων για μόνιμη και σταθερή
εργασία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τους ελάχιστους διο-
ρισμούς έχει παγιωθεί η ελαστική εργασία στην εκπαίδευση με
διάφορες μορφές, με αποτέλεσμα όλοι οι εκπαιδευτικοί που
κυνηγούν το όνειρο του μόνιμου διορισμού τους, να έχουν γίνει
όμηροι μιας αρρωστημένης κατάστασης που τους καθηλώνει
στην εργασιακή ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και την απόγνω-
ση. Έμπειροι εκπαιδευτικοί που προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια
τις υπηρεσίες τους στα δημόσια σχολεία από τον Έβρο μέχρι
την Κρήτη, που διαλύουν τις οικογένειές τους, που έχουν εξα-
θλιωθεί οικονομικά και ψυχικά είναι για το υπουργείο παιδείας
αναλώσιμοι. 

Τι λένε – Τι πράττουν – Τι ισχύει
Το υπουργείο λέει ότι «Η αναλογία στις προσλήψεις στην εκ-

παίδευση είναι 1:10». Στην πραγματικότητα η αναλογία είναι
1:5 και ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί! Την περσινή χρονιά προσ-
λήφθηκαν μόλις 94 καθηγητές ενώ είχαμε 3.900 συνταξιοδο-
τήσεις.

Παρόλες τις δηλώσεις πως από τον κρατικό προϋπολογισμό
θα προληφθούν συνολικά 6.000 αναπληρωτές (8/8/14), στην Α΄
φάση αναπληρωτών όπου και εξαντλήθηκαν οι πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού προσλήφθηκαν συνολικά 1.980 ανα-
πληρωτές (μόλις 498 στη Δευτ/μια, ενώ τα κενά ξεπερνούν τις
3.000). Η επικοινωνιακή πολιτική του υπουργού ανεβοκατέβασε
πολλές φορές τα κενά: «Τα 22.500 κενά τα κατεβάσαμε σε
16.500 με λιγότερες αποσπάσεις, περισσότερες παράλληλες
αναθέσεις διδασκαλίας και καλύτερη τοποθέτηση των εκπαι-
δευτικών, αλλά από τις 16.500 κενά σε εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο τις 16.000. Δηλαδή,
ξεκινάμε με 500 μείον».

Τελικά γνωρίζουν πόσοι είναι εκπαιδευτικοί και πού είναι
τοποθετημένοι;

Σύμφωνα με έρευνα του σ. Πάνου Ντούλα μέχρι πριν μερικές
ημέρες είχαν ήδη αποσπαστεί σε φορείς εκτός σχολικής τάξης
2.216 εκπαιδευτικοί έναντι 2.121 πέρσι, δηλαδή 95 περισσότε-
ροι (!), χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι αποσπάσεις για το ΙΤΥΕ-
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ο εμπαιγμός συνεχίστηκε και με τους πίνακες του νόμου Δια-
μαντοπούλου: «Μου εισηγούνται να ξεκλειδώσουμε τους πίνα-
κες από το 2010 και μετά. Στελέχη της πολιτικής ηγεσίας αλλά
και στελέχη του υπουργείου, με το σκεπτικό ότι το 2012 είχε
προγραμματιστεί ΑΣΕΠ και δεν έγινε. Yπάρχουν επιχειρήματα
υπέρ και κατά. H Δικαιοσύνη για την αναγνώριση της προϋπη-

Αδιόριστοι
κπαιδευτικοί 

και

λαστικές σχέσ
εις εργασίας&



γράφει η Κική Γιαννάτου

Δικαίωμά τους να υπόσχονται, 
υποχρέωσή μας να μην τους επιτρέπουμε να μας παραπλανούν
και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας!

ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
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ρεσίας 2010-2014 από τη μία, η ασφάλεια δικαίου από την άλλη.
H σκέψη για το ξεκλείδωμα από το 2012 και μετά έχει και το
επιπλέον επιχείρημα ότι δεν έγινε διαγωνισμός και άρα η προ-
ειδοποίηση του 2010 δεν ίσχυσε!» Αυτοί είναι οι προσωπικοί
προβληματισμοί του υπουργού Παιδείας στο facebook… και εί-
ναι σκέτη κοροϊδία: Τι θα πει η προειδοποίηση του 2010 δεν
ίσχυσε; Ποιος ευθύνεται κατά πρώτον γι αυτό και κατά δεύτερον
μήπως ο υπουργός δεν έχει ενημερωθεί ότι κάθε χρόνο οι συγ-
κυβερνώντες του υπουργοί, ψήφιζαν παράταση της μεταβατικής
περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
συνέχιζε να «καθησύχαζει» όσους δεν υπέβαλαν αίτηση διορι-
σμού;

Είναι ποτέ δυνατόν να παραγράφονται 2 ολόκληρα χρόνια
εργασίας 2010-2012 με βάση αυτούς τους αχαρακτήριστους
ισχυρισμούς; Είναι ποτέ δυνατόν να έρχονται διευκρινήσεις για
το πώς τελικά προσμετράται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών
την ίδια ημέρα που ξεκίνησαν οι αιτήσεις όσων προσλήφθηκαν
στην πρώτη φάση και μάλιστα το βράδυ;

Πιο αναλυτικά: 
Πραγματική προσφερθείσα υπηρεσία αναπληρωτών (και ωρο-

μισθίων) σε απομακρυσμένες δημόσιες σχολικές μονάδες
Β/θμιας Εκπ/σης με μοριοδότηση ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ από το σχολικό έτος
2014-15 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για
τους πίνακες του άρθρου 3 του ν.3848/2010, ήτοι στους πίνακες
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ορί-
ου των 60 μηνών (και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών
εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια
του ΑΣΕΠ).

Προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες
σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής,
λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους ενιαίους πίνακες
αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι
τη διενέργεια του ΑΣΕΠ (και όχι για τους πίνακες του ΑΣΕΠ).
Επί του θέματος υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη της παρ.3 του
άρθρου 9 του Ν.3255/04, η οποία τελεί σε ισχύ (αλλά είχε πα-
ραμείνει στην πράξη ανενεργή στο πλαίσιο της ετέρας διάταξης
περί κλειδώματος των πινάκων από 01-07-2010), ορίζεται ότι
«Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπλη-
ρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η
υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που
χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες,
λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο δι-
πλάσιο».

Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄
είναι ταυτόχρονα χαρακτηρισμένο και ως δυσπρόσιτο , τότε η
προϋπηρεσία λογίζεται στο διπλάσιο τόσο στους ενιαίους πί-
νακες αναπληρωτών της μεταβατικής περιόδου (λόγω δυσπρό-
σιτου σχολείου) όσο και στους πίνακες του ΑΣΕΠ (λόγω απο-
μακρυσμένου σχολείου).

Μετά από όλα αυτά πιστεύει κανείς ότι θα γίνουν 10.000
προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών; Πόση κοροϊδία θα ανε-
χτούμε; Πόσο ακόμη θα αγοράζουμε την ελπίδα που μας που-
λάνε θυσιάζοντας την ίδια μας τη ζωή; Δεν πάει άλλο! Τα
πράγματα είναι ξεκάθαρα. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια
μας!

• Διεκδικούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ μόνιμους διορισμούς στην εκ-
παίδευση, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχο-
λεία!

• Αγωνιζόμαστε συλλογικά για την κατάργηση του ν. 3848/10
o οποίος καταρρέει και αυτό το αντιλαμβάνονται ακόμη και
οι πιο θερμοί υποστηρικτές του.

• Είμαστε ανυποχώρητοι στο άνοιγμα των πινάκων και την προ-
σμέτρηση όλης της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από τις
30/6/2010.

• Σε κάθε ΕΛΜΕ της χώρας φτιάχνουμε γραμματεία και συν-
τονιστικό αναπληρωτών. Η τακτική του κατακερματισμού
του κλάδου και της ανάπτυξης υποομάδων διαφορετικών
“συμφερόντων” είναι αυτή που ουσιαστικά εξυπηρετεί τη
βάρβαρη πολιτική τους. Συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας,
τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, και υπερασπιζόμαστε σθεναρά τα
εργασιακά μας δικαιώματα!

Ποιος τους πιστεύει, ποιος μπορεί ακόμη να τους ανέχεται;
Η απάντηση είναι μία. ΚΑΝΕΙΣ! 
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Την ανάγκη εξαίρεσης των εκπαιδευτικών
από την αναλογία «ένα προς δέκα» στις
προσλήψεις του δημοσίου επανέλαβε, για

πολλοστή φορά, τους τελευταίους μήνες στα μέ-
σα μαζικής ενημέρωσης ο υπουργός Παιδείας
Ανδρέας Λοβέρδος. Παράλληλα ο Υπουργός
Παιδείας αφού για μια ακόμη φορά υπερθεμά-
τισε υπέρ της διεξαγωγής διαγωνισμού του
ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών,
γνωστοποίησε ότι κατέθεσε τροποποιητική αλ-
λαγή, σύμφωνα με την οποία «θα αναγνωρίζεται
η προϋπηρεσία καθηγητών, δασκάλων και νη-
πιαγωγών από την 1η Σεπτεμβρίου 2012».

Στο μεταξύ, στη διάρκεια του καλοκαιριού
78.576 εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε μεγάλο
αναβρασμό και ανησυχία τόσο στο πλαίσιο της
διεκδίκησης μιας θέσης αναπληρωτή στη σχο-
λική εκπαίδευση όσο και εξαιτίας της «εξαφά-
νισης» από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας
ενός μεγάλου τμήματος της προϋπηρεσίας (σχο-
λικά έτη 2010/11 και 2011/12) η οποία, ως γνω-
στόν, κατακτήθηκε με μεγάλες στερήσεις και
κόπους.

Για να υπάρχει μια εικόνα της σύνθεσης του
σώματος των αδιόριστων εκπαιδευτικών που
κατέθεσαν αίτηση και διεκδικούν μια θέση στη
σχολική εκπαίδευση πρέπει να γνωρίζει κανείς
ότι την πρωτοκαθεδρία στον αριθμό των υπο-
ψηφίων προς αναπλήρωση την έχουν οι φιλό-
λογοι (18.681) και ακολουθούν οι δάσκαλοι
(10.391) και οι νηπιαγωγοί ( 9.945), οι γυμναστές
(4.503) και οι μαθηματικοί (4.426).

Είναι φανερό ότι η χρόνια απουσία μόνιμων
διορισμών αυξάνει διαρκώς τον αριθμό των
υποψηφίων στους πίνακες των αδιόριστων εκ-
παιδευτικών. Και αυτό φανερώνει και την αλ-
χημεία του Υπουργείου Παιδείας το οποίο επι-
μένει ότι υπάρχει ανάγκη εξαίρεσης των εκπαι-
δευτικών από την αναλογία «ένα προς δέκα»
στις προσλήψεις για να μπορέσει να διορίσει
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

«ΤΡΩΕΙ» ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ



γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας και Γιάννης Μακρίδης

78.756 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
για μια θέση αναπληρωτή

ΑΝΕΞΟΔΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΜΟΡΙΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1. ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 6756 11925 18681
2. ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2134 8257 10391
3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 3907 6038 9945
4. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2166 2337 4503
5. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1893 2533 4426
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1217 2296 3513
7. ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1908 1376 3284
8. ΦΥΣΙΚΟΙ 1240 1225 2465
9. ΘΕΟΛΟΓΟΙ 459 1810 2269
10. ΜΟΥΣΙΚΗΣ(ΤΕ16) 820 1141 1961
11. ΓΑΛΛΙΚΗΣ 918 683 1601
12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 378 1156 1534
13. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 478 748 1226
14. ΧΗΜΙΚΟΙ 594 588 1182
15. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 775 400 1175
16. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠ. 454 604 1058
17. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 494 542 1036
18. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 143 612 755
19. ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 100 647 747
20. ΒΙΟΛΟΓΟΙ 280 399 679
21. ΜΗΧ/ΝΑΥΠ/ΑΣΕΤΕΜ 205 356 561
22. ΝΟΜ.ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 88 429 517
23. ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 98 401 499
24. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 90 407 497
25. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 169 317 486
26. ΓΕΩΛΟΓΟΙ 126 331 457
27. ΓΕΩΠΟΝΟΙ 77 364 441
28. ΙΤΑΛΙΚΗΣ 185 153 338
29. ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝ-ΑΡΧΙΤ. 71 215 286
30. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ 61 178 239
31. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 25 191 216
32. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 36 154 190
33. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 25 126 151
34. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 29 113 142
35. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 11 111 122
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Ήταν, λοιπόν, η δέσμευση του 1/10 (1 πρόσληψη για 10 απο-
χωρήσεις), όπως ισχυρίζεται ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, που απο-
ψίλωσαν την εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το Πανε-
πιστήμιο, από προσωπικό; Σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα
του Υπουργείου, απαντούμε ξεκάθαρα, όχι. Διότι όπως μπορεί
ο καθένας να δει σε επίσημο Έγγραφο του Τμήματος Διορι-
σμών του Υπουργείου Παιδείας το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 ορίζει ότι «μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2016 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και
διορισμών του μόνιμου προσωπικού δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερος συνολικά από το λόγο 1 προς 5»

Βεβαίως, αν κανείς τώρα δει τις ροές συνταξιοδοτήσεων
και διορισμών εκπαιδευτικών θα αντιληφθεί ότι όχι το 1 προς
5 που ήταν, υποτίθεται, η δέσμευση του Μεσοπρόθεσμου δεν
τηρήθηκε, αλλά ούτε καν το 1 προς 10. Για παράδειγμα από
το 2010 έως το 2013 συνταξιοδοτούνται 7.192 εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διορίζονται μόλις 272, δηλα-
δή 1 προς 26! Από το 2011/12 μέχρι το 2012/13 συνταξιοδο-

τούνται συνολικά 10.528 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διορί-
ζονται, στη θέση τους μόλις 418! Για ποιο 1 προς 5
ή για ποιο 1 προς 10 να μιλήσει κανείς;

Τι σημαίνει αυτό; Το Υπουργείο Παιδείας υπόσχε-
ται κάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο και δεν τη-
ρείται; Αυτό που οπωσδήποτε σημαίνει είναι ότι ήταν
και συνεχίζει να είναι στρατηγική απόφαση η απο-
ψίλωση των σχολείων και των Πανεπιστημίων από
προσωπικό.

Από την άλλη η υποσχετική του Υπουργείου Παι-
δείας για διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πέρα από τα ερω-
τηματικά και τις αμφιβολίες που προκαλεί στους δε-
κάδες χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς, δεν
μπορεί να καλύψει το αιφνιδιαστικό και απαράδεκτο
«ροκάνισμα» της προϋπηρεσίας. 

Είναι φανερό ότι το υπουργείο παιδείας συνεχίζει
το άσχημο παιχνίδι σε βάρος των αδιόριστων εκπαι-
δευτικών, εξυπηρετώντας γι’ ακόμη μία φορά τους
στόχους μιας αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Το υπο-
κριτικό ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας και η προ-
σπάθεια να εμφανίσουν κοινωνικές ευαισθησίες, εν-
τάσσονται στο επικοινωνιακό πλαίσιο μιας προεκλο-
γικής εκστρατείας με στόχο την εκμετάλλευση της
ανάγκης και αγωνίας χιλιάδων συναδέλφων για μό-
νιμη και σταθερή εργασία.

Πρώτον, γιατί συνεχίζει το υπουργείο να στηρίζει
το νόμο έκτρωμα 3848/10, που έχει εξαθλιώσει τον
κόσμο της εκπαίδευσης, ανοιγοκλείνουν τους πίνα-
κες προϋπηρεσίας κατά το δοκούν, υπόσχονται μελ-
λοντικούς μόνιμους διορισμούς, αφαιρούν την προ-
ϋπηρεσία δύο ολόκληρων ετών [2010-2012], χωρίς
βέβαια να ενδιαφέρονται ούτε για το οικονομικό ούτε
για το ψυχικό κόστος των εκπαιδευτικών που εργά-
στηκαν σκληρά στα πιο απομακρυσμένα σημεία της
χώρας στα δημόσια σχολεία αυτό το διάστημα. 

Δεύτερον, γιατί η αναφορά στην ανάγκη προσλή-
ψεων προσωπικού, από τον ίδιο φορέα ο οποίος μέ-
σα σε μια νύχτα «καθάρισε» πάνω από 2.000 εκπαι-

δευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, από τον ίδιο «φορέα» που
τα τελευταία τέσσερα χρόνια μείωσε συνολικά τους δασκάλους
και τους καθηγητές κατά 30.000 περίπου, μαλακώνει την ψυχή
χιλιάδων αδιόριστων, αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευ-
τικών και αναζωογονεί τσακισμένες ελπίδες. 

Aν υπήρχε πρόθεση να γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευ-
τικών αυτό θα γίνονταν εδώ και τώρα, από τη στιγμή μάλιστα
που το πρόβλημα των χιλιάδων κενών στα σχολεία προβάλλεται
από την ηγεσία του υπουργείου το τελευταίο διάστημα. 

Ας κρατάνε, όμως, οι ενδιαφερόμενοι, μικρό καλάθι. Και για
τους αριθμούς που ακούγονται και για το χρόνο διεξαγωγής
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (προεκλογική περίοδος) και για
τους όρους των διορισμών που αχνοφαίνεται ότι πριμοδοτούν
διχασμούς, αδικίες όσον αφορά στην προϋπηρεσία και απο-
κλεισμούς. Η τακτική του κατακερματισμού των αδιορίστων
και της ανάπτυξης υποομάδων διαφορετικών “συμφερόντων”
είναι αυτή που ουσιαστικά εξυπηρετεί την πολιτική της απο-
ψίλωσης των σχολείων από μόνιμο προσωπικό.

36. ΔΡΑΜ.ΤΕΧΝΗΣ 48 53 101
37. ΟΧΗΜΑΤΩΝ 57 34 91
38. ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ 7 79 86
39. ΜΙΘΕ 12 67 79
40. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7 63 70
41. ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 22 46 68
42. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ01.06 10 55 65
43. ΠΡΟΓΡ.Η/Υ ΤΕ01.13 10 54 64
44. ΠΕΤΡ/ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ 3 48 51
45. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕ01.2 17 33 50
46. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 2 39 41
47. ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ 12 26 38
48. ΜΗΧ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6 28 34
49. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ01.07 1 32 33
50. ΣΥΝΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ 9 11 20
51. ΨΥΚΤΙΚΟΙ 7 10 17
52. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 0 16 16
53. ΜΗΧ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ 0 15 15
54. ΔΟΜΙΚΟΙ 1 14 15
55. ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ01.33 0 14 14
56. ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ 0 11 11
57. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕ01.32 0 5 5
58. ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2 3 5
59. ΣΥΝΤ.ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01.15 0 4 4
60. ΜΗΧΑΝ.ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 0 2 2
61. ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 2 0 2
62. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΕ01.28 0 2 2
63. ΜΗΧ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ ΤΕ01.09 0 1 1
64. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 01.23 0 1 1
65. ΖΩΙΚΗΣ ΤΕ01.34 0 1 1
66. ΚΟΠΤΙΚΗΣ 0 1 1
67. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕ01.18 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 28.645 49.931 78576
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Παρακάτω, ακολουθεί πίνακας με τις μέχρι τώρα αποσπάσεις εκπαι-
δευτικών σε φορείς και άλλες υπηρεσίες εκτός σχολείου. Οι 3 πίνακες
είναι ανά φορέα και ειδικότητα και η σειρά των φορέων και των ειδι-

κοτήτων είναι κατά φθίνουσα σειρά με βάση το πλήθος των συνολικών απο-
σπάσεων. Υπάρχουν, επίσης, δυο πίνακες συγκριτικοί με πέρσι ανά φορέα
και ανά ειδικότητα. Στους πίνακες φέτος υπάρχουν ακόμη μηδενικά νούμερα
για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, αφού δεν έχουν γίνει εκεί ακόμη
αποσπάσεις. Επομένως, στο τελικό νούμερο, θα πρέπει να υπολογίζονται
τουλάχιστον άλλοι 100 εκπαιδευτικοί, άρα αύξηση σε σχέση με πέρσι. Το
νούμερο, λοιπόν, των 2.118 φέτος, σε σχέση με τους 2.121 πέρσι, δηλ βασικά
3 (ναι, τρεις!) λιγότεροι, χωρίς μάλιστα να έχουν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις
σε φορείς, έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του Υπουργείου περί μει-

ωμένων αποσπάσεων εκτός σχολείου φέτος κατά 30%. Δείτε πχ εδώ:
http://bit.ly/1upBAyv πριν από 1 μήνα αλλά ακόμη και σε σημερινή του συ-
νέντευξη όπου ο Υπουργός επιμένει (μετά το έβδομο λεπτό του βίντεο) στο
ότι έχει κάνει 350 λιγότερες αποσπάσεις σε φορείς!!! ( http://bit.ly/1qDJFhl
) Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και πέρσι, στάθηκε αδύνατο μέχρι στιγμής
να βρω κάπου τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Γραφεία πολιτικών προ-
σώπων και κομμάτων (τα έχω επισημάνει με τη συντομογραφία ΚΟΜΜ) και
σε άλλους φορείς εκτός Υπουργείου Παιδείας (τα έχω επισημάνει με τη συν-
τομογραφία ΛΟΙΠΑ). Οι αιρετοί του ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΠΕ θα μπορούσαν, ίσως, να
βοηθήσουν, παρότι, ως γνωστόν, οι αποσπάσεις που δεν είναι από
ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ δεν ελέγχονται από τον κλάδο και τους
εκπροσώπους του αλλά γίνονται απευθείας από το Γραφείο του Υπουργού

Παιδείας και άλλων Υπουργών-Βουλευτών-
Κομμάτων χωρίς κάποιο, γνωστό σε μένα,
μετρήσιμο κριτήριο. Στον πίνακα Α’ με φθί-
νουσα σειρά παρουσιάζονται ανά ειδικότητα
οι αποσπάσεις σε σχέση με πέρσι. Οι ειδι-
κότητες με τις περισσότερες αποσπάσεις
είναι Δασκάλων, Φυσικής Αγωγής, Φιλόλο-
γοι, Αγλλικής, Γαλλικής. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις απο-
σπάσεις Δασκάλων και μεγάλη μείωση στις
αποσπάσεις Φιλολόγων. Στον πίνακα Β’ με
φθίνουσα σειρά παρουσιάζονται ανά φορέα
οι αποσπάσεις σε σχέση με πέρσι. Οι φο-
ρείς με τις περισσότερες αποσπάσεις είναι
οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου, οι Βιβλιοθήκες, οι
ΠΔΕ και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι υπάρχει αύξηση στις
αποσπάσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-
μιας και μείωση στις αποσπάσεις στην Κεν-
τρική Υπηρεσία. Στον Πίνακα Γ’, με φθίνου-
σα σειρά παρουσιάζονται ανά φορέα και ει-
δικότητα οι αποσπάσεις αναλυτικά. Υπο-
γραμμίζεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι
ανακλήσεις. 

Οι συντομογραφίες:
ΚΥ = Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΔΙΔΕ = Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης 
ΔΙΠΕ = Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης 
ΠΔΕ = Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΒΙΒΛ = Βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη
Ελλάδας και Δημόσιες Βιβλιοθήκες)
ΓΑΚ = Γενικά Αρχεία του Κράτους 
ΙΕΠ = Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
ΑΕΙ = Ανώτατα (+Τεχνολογικά) Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα 
ΕΚΚΛ = Σε δομές της Εκκλησίας (Μητρο-
πόλεις, κτλ)
ΚΕΓ = Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
ΠΕΚ = Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέν-
τρα
ΓΓΔΒΜ = Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μά-
θησης 
ΙΤΥΕ = ΙΤΥΕ-Διόφαντος 
ΜΕΙΟΝ = Γραφεία Μειονοτικών Σχολείων 
ΙΕΚ = Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης 
ΚΟΜΜ = Κόμματα, βουλευτές, βουλή, κτλ 
ΛΟΙΠΑ =‘Αλλοι φορείς εκτός Υπουργείου
Παιδείας
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γράφει ο Πάνος Ντούλας

2.118 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και άλλες υπηρεσίες 
εκτός σχολείου (όσες ακριβώς και πέρσι, χωρίς να έχουν τελειώσει)

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΕ ΔΙΠΕ ΚΥ ΒΙΒΛ ΠΔΕ ΓΑΚ ΙΕΠ ΙΕΚ ΕΚΚΛ ΚΕΓ ΠΕΚ ΓΓΔΒΜ ΜΕΙΟΝ ΙΤΥΕ ΑΕΙ ΚΟΜΜ ΛΟΙΠΑ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 217 22 37 25 20 12 4 8 3 4 352
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 109 104 17 21 27 28 1 24 6 4 3 344
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 44 56 35 13 38 17 7 7 29 1 3 250
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 33 24 55 24 22 9 7 9 2 7 1 2 195
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 37 8 81 15 14 8 10 4 3 2 5 187

ΠΕ19/20 ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΑΕΙ-ΤΕΙ 64 9 42 11 16 3 13 9 2 2 4 4 179
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 26 7 2 4 8 5 37 1 90
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 49 17 8 4 2 2 2 84
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 22 23 3 6 4 5 2 1 3 69
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 23 14 1 3 7 5 1 2 1 57
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 10 14 2 3 2 5 2 1 39

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 14 11 1 2 4 1 1 2 36
ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΕΙ 2 8 4 5 3 4 4 2 1 33

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 13 7 2 1 4 2 1 1 31
ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ 6 7 2 3 2 2 1 23

ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚ. ΑΣΕΤΕΜ 3 6 3 1 3 1 2 19
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 4 4 2 1 11
ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΑΣΕΤΕΜ 2 6 1 1 1 11

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝ/ΓΟΙ 2 2 1 1 1 1 8
ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 3 1 1 1 1 1 8
ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. 3 1 1 2 1 8
ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚ. 1 1 1 4 7
ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΑΣΕΤΕΜ 2 1 1 1 2 7
ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 1 1 2 1 1 6
ΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΤΕΙ 1 3 1 1 6
ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2 1 1 1 1 6
ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛ. ΑΣΕΤΕΜ 3 1 1 5
ΠΕ17.05 ΠΟΛΙΤΙΚ. ΤΕΙ 4 1 5
ΠΕ17.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΕΙ 2 2 1 5
ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 3 2 5
ΠΕ17.06 ΜΗΧΑΝΟΛ. ΤΕΙ 1 1 2 4
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 2 3

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜ. 2 1 3
ΠΕ18.12 ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 1 3
ΠΕ18.13 ΖΩΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 2
ΠΕ18.15 ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜ. 1 1 2
ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 1 2
ΠΕ18.28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 1 1 2
ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜ. 1 1 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1 1
ΠΕ12.08 ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 1
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 1
ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚ ΓΕΩΡΓ ΕΚΜΕΤΑΛΛ 1 1
ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 1 1
ΠΕ18.31 ΜΗΧ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤ. 1 1
ΠΕ18.41 ΔΡΑΜ. ΤΕΧΝΗΣ 1 1
ΤΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1 1
ΤΕ01.03 ΜΗΧΑΝ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 1
ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ , 0
ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ. 0
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 0
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 0
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜ. Η/Υ 0
ΤΕ16.00 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΛΛΟΔ. 0
ΣΥΝΟΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
στα σχολεία κι είναι σίγουρο ότι πολλές χι-
λιάδες παιδιά δεν θα τ’ ακούσουν. 

Η σχολική χρονιά αρχίζει με 24000 κενά εκ-
παιδευτικών στην Πρ. & Δευτ. Εκπ/ση (αποτέλε-
σμα της πολιτικής των μνημονίων κυβέρνησης-
Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ. που στη θέση των 9000 εκπαιδευτικών
μόνο της Π.Ε. που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευ-
ταία 4 χρόνια προσέλαβαν 278 όλους κι όλους μό-
νιμους εκπαιδευτικούς) και η κυβέρνηση όχι μόνο
δεν προχωρά, ούτε φέτος, σε διορισμούς μόνιμων
εκπαιδευτικών αλλά ακόμη και ως προς τις προσ-
λήψεις των αναπληρωτών το ‘χει ρίξει στις “εκ-
πτώσεις” και για τον αριθμό και για την ημερο-
μηνία πρόσληψής τους. Υπηρεσιακοί παράγοντες
του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 3/9, κατά τη συνάντηση με αντι-
προσωπεία του Δ.Σ. της ΔΟΕ, μιλούσαν για την
πρόσληψη 11.000 αναπληρωτών ΕΣΠΑ αντί των
14.500 που είχαν ανακοινωθεί. Συνολικά δηλ. (μα-
ζί με τους 5.000 από τον κρατικό προϋπολογισμό)
16.000 αναπληρωτές και άρα 8.000 κενά (προσ-
λήψεις αναπληρωτών εκπ/κών λιγότερες) εκπαι-
δευτικών στον αέρα. Την ίδια στιγμή ανακοινώ-
νεται ότι στις 5 του Σεπτέμβρη δεν θα προσλη-
φθούν τελικά όλοι οι αναπληρωτές, αλλά μόνο
ένας απροσδιόριστος αριθμός από τις «βασικές(;)
ειδικότητες εκπαιδευτικών», όπως δάσκαλοι, νη-
πιαγωγοί, φιλόλογοι και μαθηματικοί. Παράλληλα
μ’ όλα αυτά πηγαινοέρχονται έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
που τη μια μέρα βάζουν και την άλλη βγάζουν το
δάσκαλο του ολοήμερου και πάντως αφήνουν
ανοιχτό το θέμα των υποχρεωτικών μετακινήσεων
εκπαιδευτικών.

Και ο εμπαιγμός εκπαιδευτικών και κοινωνίας
συνεχίζεται όταν τα επικοινωνιακά παιχνίδια του
(γνωστού από τη θητεία του στα υπουργεία Υγείας
και Εργασίας) υπουργού Παιδείας Α. Λοβέρδου
φτάνουν να γίνονται νόμοι του κράτους. Με την
(ν)τροπολογία που ψηφίστηκε στις 3/9 στη βουλή
ανοίγουν οι πίνακες προϋπηρεσίας των αναπλη-
ρωτών από 1/9/2012 (και όχι από 30/6/2010 που
έκλεισαν με το Ν.3848, της Διαμαντοπούλου) ενώ
από αυτή τη σχολική χρονιά θα προσμετρούνται
διπλά τα μόρια από την υπηρεσία σε δυσπρόσιτα
σχολεία.

Πέρα από το ότι όλα αυτά αποκτούν κάποιο
νόημα μόνο αν γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαι-
δευτικών, αποτελούν ήδη εμπαιγμό των αδιόρι-
στων εκπαιδευτικών (η ελπίδα…), τεράστια αδικία
για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν

ως αναπληρωτές το 2010-12. Δυο χρόνια υπηρε-
σίας σε πόλεις και χωριά ή απόμερα νησιά κι
άγρια βουνά δεν έχουν καμιά αξία για το Υ.ΠΑΙ.Θ.
και πετιούνται στα σκουπίδια. Είτε μιλήσουμε για
τη γνωστή και μη εξαιρετέα Α. Διαμαντοπούλου
που κατάργησε την προϋπηρεσία είτε για τον πιο
επικοινωνιακό Α. Λοβέρδο που δήθεν την επανέ-
φερε είτε για οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο αυ-
τής της πολιτικής, η διδακτική εμπειρία ως προ-
σόν του εκπαιδευτικού για την πρόσληψή του (και
γενικά η επαγγελματική εμπειρία κάθε εργαζό-
μενου) δεν έχουν καμιά αξία. Θέλουν εκπαιδευ-
τικούς-εργαζόμενους υπό αίρεση, υποχρεωμέ-
νους να αποδεικνύουν κάθε λίγο, μέσα από τις πιο
διαβλητές διαδικασίες (ΑΣΕΠ, αξιολόγηση), ότι
είναι ικανοί να κάνουν αυτό ακριβώς που ήδη κά-
νουν, ανασφαλείς και φοβισμένους, χαμηλά αμει-
βόμενους δούλους ενός σχολείου που λειτουργεί
με βάση τους νόμους της αγοράς, για να παράξει
νέους εργαζόμενους με παρόμοια χαρακτηριστι-
κά, σε μια κοινωνία που τα πάντα στοχεύουν στην
αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. Κι έτσι έρ-
χονται και δένουν η αξιολόγηση με τους μηδενι-
κούς διορισμούς, τα κενά στα σχολεία με τις συγ-
χωνεύσεις και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκ-
παιδευτικών, η αμφισβήτηση των μορφωτικών δι-
καιωμάτων των παιδιών και των εργασιακών δι-
καιωμάτων των εκπαιδευτικών. Όλα εντάσσονται
σε μια πολιτική αντιδραστικής αναδιάρθρωσης
του κράτους –υπηρεσίες που θα ιδιωτικοποιούν-
ται ή θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια– και απορρύθμισης των εργασιακών σχέ-
σεων.

Αποτελούν ταυτόχρονα εμπαιγμό για όλη την
κοινωνία, γιατί δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα:
πώς θα λειτουργήσουν φέτος τα σχολεία; Γιατί το
μόνο σίγουρο είναι ότι ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ
που καθημερινά επικαλείται ο υπουργός δεν απο-
τελεί λύση, αφού πρώτα και κύρια καταργεί τα ερ-
γασιακά δικαιώματα του πτυχίου και ακόμα είναι
αμφίβολη και η διενέργεια του διαγωνισμού και
ο χρόνος της και ο αριθμός και οι ειδικότητες των
εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν, αλλά και αν
ακόμη επαληθευτεί, χρειάζονται πολύ περισσό-
τεροι από τους 10.000 εκπαιδευτικούς (μόνο στην
Π.Ε. τα κενά σήμερα ξεπερνούν τις 12.000 και με
τις συνταξιοδοτήσεις της επόμενης χρονιάς θ’ αγ-
γίξουν τις 15.000…) και όχι σε 1-3 χρόνια που θα
προσληφθούν, αν γίνει ΑΣΕΠ…

Μόνη λύση είναι οι ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟ-

ΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΡΑ! Υπάρχουν δεκά-
δες χιλιάδες νέοι με πτυχίο εκπαιδευτικού, χιλιά-
δες αναπληρωτές που προσφέρουν διδακτικό
έργο κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, ήδη
6 και 7 χρόνια (ή και 13 χρόνια στην Ειδική Αγω-
γή) κι έχουν σωρεύσει τέτοια παιδαγωγική κα-
τάρτιση και διδακτική εμπειρία που κανένας
ΑΣΕΠ δεν μπορεί να πιστοποιήσει! Αλλά το
Υ.ΠΑΙ.Θ. κι ο υπουργός αδιαφορούν για το αν και
πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Αδιαφορούν
ακόμη και για την εφαρμογή των δικών τους νό-
μων και δεν διορίζουν ούτε καν τους εκπαιδευ-
τικούς που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνι-
μου διορισμού (δάσκαλοι με προϋπηρεσία,
30μηνα και 24μηνα, νηπιαγωγοί επιτυχόντες
στον ΑΣΕΠ κ.ά.), όπως ζητούν οι συλλογικότητες
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών…

Και που είναι το συνδικάτο να τα πει όλα αυτά;
Η ΔΟΕ περιορίζεται σε αναιμικές αντιδράσεις
που ούτε αναδεικνύουν το ζήτημα ούτε πολύ πε-
ρισσότερο μπορούν να οδηγήσουν και γι’ αυτό
το ζήτημα σε έναν νικηφόρο αγώνα. Φαίνεται
ότι για τις παρατάξεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ.
της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ) όλο το ζήτημα
εξαντλείται στο να δείξουν ότι ενδιαφέρονται
για να υφαρπάξουν τις χιλιάδες ψήφους των
αναπληρωτών στις επερχόμενες εκλογές των
αιρετών…

Μένει σ’ εμάς τους εκπαιδευτικούς, μέσα από
τους τοπικούς Συλλόγους και τις Γενικές μας Συ-
νελεύσεις, να αναδείξουμε το ζήτημα στην κοι-
νωνία και να οργανώσουμε τον αγώνα για:
3 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαί-
δευση (γενική και ειδική), με βάση την προ-
ϋπηρεσία και το χρόνο λήψης του πτυχίου –
Μονιμοποίηση των αναπληρωτών, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις

3 Όχι στη αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση, το κλεί-
σιμο σχολείων και τις απολύσεις

3 Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου
3840/2010 – Άνοιγμα των πινάκων προϋπηρε-
σίας των αναπληρωτών από 30/6/2010

3 Θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων για όλα τα δι-
δακτικά αντικείμενα του σχολείου

3 Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικού
3 Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο

για όλα τα παιδιά και δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή

3 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές

Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ της ΔΟΕ
Ηλία Σμήλιου και Δημήτρη Πολυχρονιάδη

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. παίζει με τους εκπαιδευτικούς και εμπαίζει την κοινωνία…
Να τους κόψουμε το γέλιο!
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Το Δ. Σ., καταγγέλλει την Πολιτική ηγεσία
του ΥΠΑΙΘ και την κυβέρνηση αναφορικά
με την πολιτική που ακολουθεί στο θέμα
της κάλυψης των τεράστιων κενών και ελ-
λείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό που
παρατηρείται στα Δημόσια Σχολεία της χώ-
ρας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το
σχολικό έτος 2014 – 2015.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο στην εκπαί-
δευση τα τελευταία 2 χρόνια αποχώρησαν
συνολικά, λόγω συνταξιοδότησης, 10578
εκπαιδευτικοί και στη θέση τους έχουν
διοριστεί μόνο 418, αναλογία 1/ 25. Κατά
συνέπεια στο χώρο της εκπαίδευσης δεν
τηρείται ούτε η αρχική μνημονιακή δέσμευ-
ση για μια πρόσληψη για κάθε πέντε απο-
χωρήσεις, ούτε καν η μεταγενέστερη του
μεσοπρόθεσμου για μια πρόσληψη για κάθε
δέκα αποχωρήσεις.

Αυτή τη δραματική κατάσταση προσπαθεί
να διαχειριστεί επικοινωνιακά η λαλίστατη
νέα ηγεσία του υπουργείου υποσχόμενη
διορισμούς εκπαιδευτικών μέσα στα πλαί-
σια πάντα των μνημονιακών δεσμεύσεων
της χώρας στην Ε.Ε και ΔΝΤ, που έχουν
οδηγήσει σε διάλυση τη δημόσια εκπαίδευ-
ση, ξεχνώντας παράλληλα πως αυτή η κυ-
βέρνηση είναι που οδήγησε σε διαθεσι-
μότητα 2.000 εκπαιδευτικούς των τεχνι-
κών ειδικοτήτων το περασμένο καλοκαίρι.
Δεν αναφέρει επίσης το υπουργείο ότι
έχουν δεσμευτεί ως κυβέρνηση για σταθερή
μείωση της μισθολογικής δαπάνης στο δη-
μόσιο και για εξωφρενικά πλεονάσματα για
την αποπληρωμή του τοκογλυφικού χρέους
τα δύο επόμενα χρόνια, δεσμεύσεις που
οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών, κοινω-
νικών δαπανών αλλά και του συνολικού
αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο.

Τα κροκοδείλια δάκρυα για το δημόσιο
σχολείο είναι το προπέτασμα καπνού για
την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής
της συγκυβέρνησης.

Με εργαλεία το χρέος και τα δημοσιονο-
μικά ελλείμματα, επιχειρείται από κυβέρ-
νηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο να φορτώσουν

το βάρος της κρίσης στις πλάτες των εργα-
ζόμενων και να περάσουν σαρωτικές καπι-
ταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Η κοινωνία εί-
ναι αντιμέτωπη με μια επιτάχυνση της επί-
θεσης. Εργασία, ασφάλιση, δημοκρατικές
ελευθερίες, πολιτισμός, περιβάλλον, παι-
δεία και υγεία βρίκονται στην κλίνη του
μνημονιακού Προκρούστη.

Στην εκπαίδευση, η πολιτική με την
οποία επιδιώκουν να καλύψουν τα κενά εί-
ναι οι συγχωνεύσεις –καταργήσεις σχολι-
κών μονάδων, οι συμπτύξεις τμημάτων, ο
αποκλεισμός των προνηπίων από την προ-
σχολική εκπαίδευση, η διάλυση του εργα-
σιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, η με-
τατροπή του ολοήμερου σχολείου σε πιλο-
τική δομή που θα χρηματοδοτείται μόνο
διαμέσου του ΕΣΠΑ και η αύξηση της ανα-
λογίας των μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Θυ-
μίζουμε ότι από τους 19.000 συμβασιού-
χους εκπαιδευτικούς που ανακοινώθηκαν
ότι θα προσληφθούν για τη φετινή χρονιά
σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, η συντριπτική τους πλειοψηφία
(14.500) προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Επομέ-
νως όχι μόνο δεν προχωρούν σε προσλή-
ψεις, αλλά έχουν μειώσει δραματικά και τον
αριθμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που προσλαμβάνονται από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και μπορούν να καλύψουν στοι-
χειωδώς τις ανάγκες των σχολείων. Διατη-
ρούν, παράλληλα, ομήρους χιλιάδες εκπαι-
δευτικούς που πάνω από 10 χρόνια περι-
πλανώνται σε κάθε μέρος της Ελλάδας χω-
ρίς προοπτική μόνιμου διορισμού και με μι-
σθούς εξαθλίωσης. Eχουν σωρεύσει δε τέ-
τοια παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική
εμπειρία που κανένας ΑΣΕΠ δεν μπορεί να
πιστοποιήσει! Αυτούς τους εκπαιδευτικούς
προσπαθεί η συγκυβέρνηση να ενοχοποι-
ήσει για την άθλια κατάσταση του δημόσιου
σχολείου, διαμέσου της αξιολόγησης, προ-
χωρώντας όχι σε διορισμούς, αλλά σε απο-
λύσεις εκπαιδευτικών. Η ίδια η ζωή, όμως,
υποδεικνύει ότι τα σχολεία έχουν ανάγκη
από δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθη-

γητές και όχι αξιολογητές και σύγχρονους
επιθεωρητές. 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καλεί τους εργαζόμε-
νους, τους γονείς, τους μαθητές-φοιτητές
και τους εκπαιδευτικούς σε αγωνιστική
εγρήγορση για την υπεράσπιση του δημό-
σιου σχολείου και την ανατροπή της αντιεκ-
παιδευτικής πολιτικής της συγκυβέρνησης.
Η διάλυση του δημόσιου σχολείου, όπως
και η διάλυση της υγείας, το ξεπούλημα του
δημόσιου πλούτου για να αντιμετωπιστούν,
απαιτούν, όχι φιλανθρωπία και δηλώσεις
καλής θέλησης, αλλά αγωνιστικό πανεργα-
τικό μέτωπο, διακλαδικό συντονισμό των
σωματείων, μαχητικούς και αποφασιστι-
κούς αγώνες !

Διεκδικούμε: Μαζικούς μόνιμους διορι-
σμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη
όλων των κενών στην εκπαίδευση (γενική
και ειδική), με βάση την προϋπηρεσία και
το χρόνο λήψης του πτυχίου

Κάλυψη όλων των θέσεων εκπαιδευτι-
κών υποστηρικτικών δομών με μόνιμους
διορισμούς (ολοήμερα, τμήματα ένταξης,
ειδικά σχολεία, θέσεις παράλληλης στή-
ριξης, ενισχυτική κλπ.).

Μονιμοποίηση των αναπληρωτών, χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις Άμεση επα-
ναπρόσληψη των καθηγητών σε διαθεσι-
μότητα και επαναλειτουργία των καταρ-
γημένων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νό-
μου 3840/2010 – Άνοιγμα των πινάκων
προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από
30/6/2010. Καμιά υποχρεωτική μετακίνη-
ση εκπαιδευτικού 

Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν
σχολείο για όλα τα παιδιά και δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική αγωγή

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
Mείωση του αριθμού των μαθητών στο

τμήμα (20 μαθητές στο τμήμα),
Τα κροκοδείλια δάκρυα για το δημόσιο

σχολείο είναι το προπέτασμα καπνού για
την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής
της συγκυβέρνησης.
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22 χιλιάδες κενά;
22 χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί!

Θεσσαλονίκη 4-9-2014

Γ΄ ΕΛΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εκπαίδευση αλ-
λά και το σύνολο του Δημόσιου τομέα, βιώνει για
μια ακόμη φορά το «θέατρο του παραλόγου» με

την «παραγωγή» επιόρκων και το μέτρο της «αυτοδί-
καιης αργίας».

Με βάση το μνημονιακό νόμο 4093/2012 επιβάλλε-
ται αυτοδίκαιη αργία για οποιονδήποτε δημόσιο υπάλ-
ληλο από τη στιγμή που παραπέμπεται στο πειθαρχικό
συμβούλιο και μόνο.

Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του συνταγμα-
τικά κατοχυρωμένου τεκμηρίου της αθωότητας (η
υπόθεση δεν έχει εκδικασθεί οριστικά), που στιγμα-
τίζει τον εργαζόμενο και θίγει την προσωπική του
αξιοπρέπεια. Αποτελεί στην ουσία πολιτική δίωξη και
απαγόρευση κάθε διαμαρτυρίας. Δημιουργείται έτσι
ένα κλίμα φόβου, που δεσμεύει κάθε δημόσιο υπάλ-
ληλο, καθώς αφορά στην καθημερινότητά του και σε
ζητήματα στα οποία θα μπορούσε ανθρωπίνως να εμ-
πλακεί ο καθένας. Επιπλέον η κατηγορία της «ανα-
ξιοπρεπούς συμπεριφοράς» είναι εντελώς ασαφής
και αυθαίρετη και όπως είναι εύκολα κατανοητό μπο-
ρεί να τυλίξει σε «μια κόλλα χαρτί» οποιονδήποτε
υπάλληλο «μπει στη μύτη» του προϊσταμένου του.

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα
σελίδα στη «στρατηγική φόβου» για τους Δημόσιους
υπαλλήλους που καλλιεργούν Κυβέρνηση και ΜΜΕ.

Όλα τα στοιχεία φανερώνουν ότι ο πραγματικός στό-
χος της Κυβέρνησης δεν είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν τελέσει μια
αξιόποινη πράξη και έχουν καταδικαστεί γι αυτήν
(κλοπή, παιδεραστία, δωροδοκία κλπ). Αυτοί «χρησι-
μοποιούνται» επικοινωνιακά από την Κυβέρνηση για
να αποσπάσουν τη συναίνεση της κοινής γνώμης.

Δεν είναι τυχαίο που το τελευταίο χρονικό διάστημα
μια σειρά εκπαιδευτικοί, ανά τη χώρα, τέθηκαν ή
απειλούνται με αργία με την παραπομπή τους στο
πειθαρχικό συμβούλιο με την κατηγορία της «αναξιο-
πρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός

και εκτός υπηρεσίας» και χωρίς τελική απόφαση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή άλλη δικαστική ετυμηγο-
ρία (ούτε καν πρωτόδικη) σε εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων του μνημονιακού νόμου 4093/12.

Το κατηγορητήριο της απρεπούς συμπεριφοράς
εκτός υπηρεσίας είναι εργαλείο στα χέρια  όποιου θέ-
λει να εκβιάσει, να φοβίσει, να εκδικηθεί ή να βγάλει
από τη μέση κάποιον. Ο κανιβαλισμός θα είναι καθη-
μερινότητα σε κάθε εργασιακό χώρο, αν κανείς συνυ-
πολογίσει την αξιολόγηση και τα μέτρα που μόνο στό-
χο έχουν τον εκμαυλισμό και τον εξανδραποδισμό των
εκπαιδευτικών.

ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Το πιο πρόσφατο κρούσμα είναι η αιφνιδιαστική

απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε αρ-
γία την εκπαιδευτικό Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Όλα
είχαν αρχίσει όταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Λακωνίας είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος
της εκπαιδευτικού, προέδρου του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών Μολάων Λακωνίας και αιρετού στο ΠΥΣΠΕ.
Η εκπαιδευτικός εγκαλέστηκε με βάση το «νέο» πει-
θαρχικό κώδικα, για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά εν-
τός ή εκτός υπηρεσίας», μια αναχρονιστική, ασαφή
και γενικόλογη κατηγορία μόνο και μόνο γιατί έπρεπε
να βρεθεί κάτι προς κατηγορία!

Η Ελισάβετ Παπαδοπούλου διώκεται γιατί ως πρό-
εδρος και αιρετός, υπερασπίστηκε τα εργασιακά δι-
καιώματα των συναδέλφων, αποκάλυψε τις αυθαιρε-
σίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από τη δι-
οίκηση, καθώς και την άθλια πραγματικότητα των σχο-
λικών μονάδων και της λειτουργίας τους (κενά, κ.λπ.).

Η δίωξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη βιομηχανία
διώξεων που έχει στηθεί ενάντια σε κάθε εκπαιδευ-
τικό που τολμά να αντιδράσει στις επιλογές του υπουρ-
γείου Παιδείας και της κυβερνητικής πολιτικής. Ου-
σιαστικά βαπτίζεται παράπτωμα η ίδια η συνδικαλι-
στική δράση.

Επιχείρηση 
ποινικοποίησης
της συνδικαλιστικής
δράσης

∆ιώ
ξεις
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θαρ
χικά



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

◗
Διώκεται ο δάσκαλος Θανάσης
Αγαπητός με την κατηγορία της

συμμετοχής σε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας κατά του Γερμανού υφυ-
πουργού Εργασίας Χανς Γιόακιμ
Φούχτελ ο οποίος συμμετείχε στη
3η Ελληνογερμανική συνέλευση
δημάρχων.

◗
Στα Χανιά  ασκήθηκαν  διώξεις
σε 6 εκπαιδευτικούς, για τις με-

γαλειώδεις κινητοποιήσεις που
έγιναν στην 48ωρη γενική απεργία
της 10-11 Φλεβάρη, η πορεία της
οποίας κατέληξε στην κατάληψη
της αντιπεριφέρειας Χανίων.

◗
Σε αργία τέθηκε η νηπιαγωγός
Δέσποινα Κομνηνού σε εφαρμο-

γή σχετικής διάταξης του πειθαρ-
χικού δικαίου για τους δημοσίους
υπαλλήλους (υπόθεση αστικής
διαφοράς)

◗
O εκπαιδευτικός Γκουλιώνης
Στέφανος, δάσκαλος του Ειδι-

κού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας
παραπέμπεται στο πειθαρχικό
συμβούλιο με την κατηγορία «της
ανάρμοστης για δημόσιο υπάλληλο
συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας».
Το «έγκλημα» του είναι ότι συμμε-
τείχε μαζί με χιλιάδες λαού σε ολό-
κληρη τη χώρα, στη διαδήλωση της
25ης Μαρτίου 2012 στη Λάρισα που
είχαν εξαγγείλει και πραγματοποί-
ησαν σωματεία της πόλης.

◗
Σε αργία τέθηκε ο καθηγητής
του Γενικού Λυκείου Πελοπίου

Δημήτρης Αχείμαστος, με την κα-
τηγορία της «αναξιοπρεπούς συμ-
περιφοράς εκτός υπηρεσίας»,
για υπόθεσή του αφορά οικονομική
αντιδικία του με ιδιώτη

◗
Η καθηγήτρια Σοφία Ποταμιά-
νου, αιρετή στο ΠΥΣΔΕ Κεφαλ-

λονιάς - Ιθάκης αντιμετώπισε την
κατηγορία της επιορκίας επειδή
στις τελευταίες κρίσεις διευθυντών
αρνήθηκε να συμμετάσχει στην
αξιολόγηση και να βάλει βαθμό στη
συνέντευξη των υποψήφιων, υλο-
ποιώντας την απόφαση που είχε

πάρει η ΕΛΜΕ Κεφαλλονιάς - Ιθά-
κης.

◗
4 εκπαιδευτικοί στην Κεφαλο-
νιά, οι οποίοι υπερασπίστηκαν

το αυτονόητο δικαίωμά τους να
τιμούν απεργιακά την Πρωτομα-
γιά.

◗
Τον Οκτώβριο του 2013 ο πρό-
εδρος, ο γραμματέας, η ταμίας

του ΔΣ της ΕΛΜΕ Σάμου καθώς και
ένας ακόμη εκπαιδευτικός διώ-
κονται επειδή συμμετείχαν στη κα-
τάληψη του κτιρίου της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όταν η διοίκηση ανακοίνωσε τη
πρόθεση της να προχωρήσει στο
χαρακτηρισμό δεκάδων εκπαιδευ-
τικών ως πλεοναζόντων.

◗
Διώκεται για συνδικαλιστική
δράση ο εκπαιδευτικός Γιάννης

Ρόμπας, μέλους του Δ.Σ Συλλόγου
Εκπαιδευτικών του Πειραιά και μέ-
λους του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων
και Κηδεμόνων για τη συνδικαλι-
στική του δράση. Το σοβαρό παρά-
πτωμά του ήταν ότι ως μέλος της
Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων
της Ε’ Δημοτικής κοινότητας Πει-
ραιά μοίρασε ανακοίνωση της Ένω-
σης την ημέρα του αγιασμού.

◗
Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της
εκπαιδευτικού Ελισάβετ Παπα-

δοπούλου, πρόεδρου του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Μολάων Λακωνίας,
με βάση το «νέο» πειθαρχικό για
«αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός
ή εκτός υπηρεσίας»

◗
Τέθηκε σε αργία και παραπέμ-
πεται στο πρωτοβάθμιο Πειθαρ-

χικό Συμβούλιο η Ιφιγένεια Γεωρ-
γάλα, φιλόλογος στο Γενικό Λύκειο
Αίγινας με την κατηγορία της πα-
ράβασης υπαλληλικού καθήκοντος
και της αναξιοπρεπούς συμπερι-
φοράς υπαλλήλου εντός υπηρε-
σίας, μόνο και μόνο γιατί ζήτησε
την κανονική της άδεια.

◗
Αργία στην εκπαιδευτικό Ευ-
στρατία Λιακοπούλου, Διευθύν-

τρια του Γυµνασίου Λεβιδίου, χω-
ρίς πειθαρχική απόφαση

◗
Σε αργία η καθηγήτρια Δήμητρα
Γιατράκου στην Εύβοια, μετά

από ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα

που έφτασε στα γραφεία της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την
κατηγορία ότι εισήλθε με το αυτο-
κίνητό της στον αύλειο χώρο σχο-
λείου όπου εργάζεται, με σκοπό να
ξεφορτώσει απεργιακό υλικό,
(αφίσες, πανό, μπογιές)

◗
Σε προκαταρκτική έρευνα για τη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας της

Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευ-
τικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ) έξω από
το κτήριο της Ελληνοαμερικάνικης
Ένωσης προχώρησαν ο αντιεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών

◗
Δίωξη σε βάρος του δασκάλου
Χρόνη Γιώργου ο οποίος κατη-

γορείται εξαιτίας της επιλογής του
(ως αιρετός στο Γ΄ ΠΥΣΠΕ Αθηνών)
να βαθμολογήσει αρνητικά, στις
κρίσεις των διευθυντών

◗
ΕΔΕ εναντίον των διευθυντών
των 3ου και 6ου Δημοτικών Σχο-

λείων Καισαριανής

◗
Απειλές για δίωξη σε καθηγητές
εάν δεν ολοκληρώσουν την ύλη

παρόλο που τους προσέλαβαν αρ-
κετούς μήνες μετά την έναρξη του
σχολικού έτους (Φούρνοι Ικαρίας)

◗
Επιχείρηση δίωξης του Δ.Σ. της
ΕΛΜΕ Πειραιά

◗
Δίωξη καθηγητών μετά από
αναφορά γονέα επειδή εκθέτον-

τας την άποψή τους, ως γονείς, σε
συνέλευση του Συλλόγου γονέων
υποστήριξαν τις κινητοποιήσεις
μαθητών

◗
Δίωξη σε βάρος του  Διευθυντή
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Και-

σαριανής.

◗
Ένορκη Διοικητική Εξέταση
(ΕΔΕ), σε βάρος του εκπαιδευ-

τικού της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Αγρινίου Πα-
ναγιώτη Πανογεώργου

◗
Στην περίπτωση του εκπαιδευ-
τικού Κώστα Κορδάτου η Διοί-

κηση της εκπαίδευσης μετέτρεψε,
το προσωρινό διοικητικό μέτρο της
«αυτοδίκαιης αργίας» σε ποινή
διαρκείας, αλλά τελικά ο Κ.Κ.
αθωώθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Καταγραφή στοιχείων 
(Ιούλιος 2014)
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Τη Δευτέρα 15/09 η ΔΙΔΕ Πειραιά ορ-
γάνωσε ημερίδα με τίτλο «Παιδεία
της Δημοκρατίας ως πρόταγμα στην

κρίση της Δημοκρατίας». Στην πρόσκληση
σημειώνεται η ένδειξη «με τη συναντίληψη
του Συμβουλίου της Ευρώπης», και ανά-
μεσα σε άλλους, συμμετέχουν στελέχη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης. Στη δε θεματολογία
γίνεται λόγος για «ενίσχυση της Δημοκρα-
τίας στην Ε.Ε.» και γενικά για «Ανθρώπινα
Δικαιώματα».

Σε μια άλλη περίοδο ίσως μια τέτοια
ημερίδα να πέρναγε απαρατήρητη. Σήμερα
όμως που έχουν γίνει τεράστια βήματα οπι-
σθοχώρησης στα δημοκρατικά (και όχι αν-
θρώπινα γενικά) δικαιώματα με την καθο-
δήγηση της Ε.Ε. και των ντόπιων κυβερ-
νήσεων, τέτοιες ημερίδες εκτός από υπο-
κριτικές είναι και προκλητικές.

Να θυμίσουμε ότι ζούμε σε μια χώρα:
- όπου πολλές φορές το δικαίωμα στην

απεργία βγαίνει στην παρανομία και οι
απεργοί επιστρατεύονται. Επειδή μιλάτε
για παιδεία της δημοκρατίας νομίζετε ότι
ο μαθητής δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει
να έχει επιστρατευτεί ο καθηγητής του;

- όπου μαθητές που βγήκαν στο δρόμο
να διεκδικήσουν, αντιμετωπίστηκαν με ει-
σαγγελείς και μαθητοδικεία.

- όπου στα δύσκολα, αντί για τη δήθεν
δημοκρατία του κοινοβουλίου, επιστρατεύ-
τηκαν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
και παράκαμψη της ίδιας της αστικής δη-
μοκρατίας.

- Όπου ψηφίζονται τα αμετάφραστα μνη-
μόνια, της Τρόικα που δεν έχει ψηφίσει
κανείς και δεν ελέγχει κανείς και τα στε-
λέχη τους μπαινοβγαίνουν στα υπουργεία
και προωθούν νόμους και αλλαγές.

- Όπου η ίδια η Ε.Ε., από τη φύση της,
αποκαλύπτει το μη ελεγχόμενο από το λαό,
αντιδημοκρατικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα
της. Ότι είναι ένας οργανισμός που απο-
φασίζουν οι λομπίστες, οι τραπεζίτες και
οι πολυεθνικές.

Να θυμίσουμε ότι μέσα σε αυτό το πλαί-
σιο εντάθηκαν και οι αντιδημοκρατικές
πρακτικές από την ίδια τη διοίκηση, το
Υπουργείο, τη ΔΙΔΕ Πειραιά που τώρα τάχα
ενδιαφέρονται για την «Παιδεία της Δημο-
κρατίας».

- να θυμηθούμε τα εντέλλεστε;
- να θυμηθούμε τον ευτελισμό ακόμα και

αυτών των ΠΥΣΔΕ με τις συνεδριάσεις πί-
σω από κάγκελα και κεκλεισμένων των θυ-
ρών;

- να θυμηθούμε τα εν κρυπτώ σεμινάρια
αξιολόγησης;

- να θυμηθούμε τις πάμπολες αυθαιρε-
σίες γύρω από τα δικαιώματα των εκπαι-
δευτικών (πχ 8-2); Ή να θυμηθούμε την τι-
μωρία των μαθητών με τα «μαθήματα» μέ-
σα στο Πάσχα επειδή διεκδίκησαν κάτι κα-
λύτερο;

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας
θεσμός δήθεν ανεξάρτητος από την Ε.Ε.
Αποτελείται από 47 κράτη και ειδικεύεται
γύρω από τα ζητήματα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και της δημοκρατίας γενικά. 5
χρόνια σε ένα κράτος έκτακτης ανάγκης
στην Ελλάδα, όπου το κοινοβούλιο ήταν
ανοικτά courier του κεφαλαίου και των
τραπεζιτών, ο μη εκλεγμένος Τόμσεν ανέ-
βαζε και κατέβαζε νόμους και τα ΜΑΤ και
τα δικαστήρια καταπατούσαν καθημερινά
δικαιώματα ενός αιώνα, δεν είδε τίποτα;

Περίεργο. Γιατί σε άλλα πράγματα έχει
άλλες ευαισθησίες. Έχει πχ έκθεση που
αθωώνει, για το ότι 2 στους 3 νέους 18-24
ετών είναι άνεργοι, τις μνημονιακές πολι-
τικές και το πρόγραμμα της Τρόικα και ρί-
χνει το φταίξιμο στο ότι είναι παθητικοί και
δεν έχουν επιχειρηματικό πνεύμα!

Έχει πχ ψήφισμα που αναπαράγει τη
βοηθητική για τη Χρυσή Αυγή άποψη περί
«δύο άκρων ναζισμού και κομμουνισμού»

όπου καταδικάζει τον κομμουνισμό και τα
αντίστοιχα καθεστώτα στην Ανατολική Ευ-
ρώπη. Το ψήφισμα μάλιστα καλεί στις χώ-
ρες αυτές να δημιουργηθεί ένα κίνημα που
να καταδικάζει τον κομμουνισμό. Φαίνεται
ότι σε μια χώρα από αυτές, στην Ουκρανία,
οι ντόπιοι Ναζί και ακροδεξιοί που έσφα-
ξαν 2000 προοδευτικούς και αντιφασίστες
το πήραν σοβαρά και με τη βοήθειά της
κατά τ’ άλλα δημοκρατικής Ε.Ε. έκαναν
πραξικόπημα και πήραν και την εξουσία.
Αλήθεια το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγα-
λε κάποιο ψήφισμα που να καταδικάζει την
ωμή παρέμβαση της Ε.Ε. στην εκεί μαζική
σφαγή και το διορισμό κυβέρνησης με
συμμετοχή Ναζί; Ναι έβγαλε. Γενικόλογα
για τερματισμό της βίας και ταυτόχρονα
απέπεμψε τη Ρωσία από το Συμβούλιο της
Ευρώπης. Οποία ουδετερότητα!

- Να σταματήσει η πλύση εγκεφάλου
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές στα σχο-
λεία.

- Δημοκρατικά δικαιώματα και ελεύ-
θερος συνδικαλισμός στην παιδεία.

- Όχι στον αυταρχισμό και τις αυθαιρε-
σίες της διοίκησης.

- Η Ε.Ε. δεν είναι το σπίτι της Δημο-
κρατίας – είναι επικίνδυνη για τα δημο-
κρατικά, εργασιακά, πολιτικά και κοινω-
νικά δικαιώματα των λαών!

Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής

Στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί!

Αντικομμουνιστικό παραλήρημα 

από το Μητροπολίτη Πειραιά στον αγιασμό του Ζαννείου!

Καταγγέλλουμε τη χυδαία και μισαλλόδοξη αντικομμουνιστική προπαγάνδα του Μη-

τροπολίτη Πειραιά Σεραφείμ κατά τον αγιασμό του Ζάννειου Γυμνασίου και Λυκείου!

Ο εν λόγω εκπρόσωπος της εκκλησίας, επειδή θεώρησε ότι οι μαθητές δεν έκαναν

ησυχία κατά την τελετή, άρχισε να επιτίθεται με χυδαίο αντικομμουνιστικό υβρεολόγιο κα-

τηγορώντας τους ότι τέτοια συμπεριφορά έχουν μόνο οι κομμουνιστές και προχώρησε

μάλιστα σε πολιτικές κρίσεις γύρω από τα καθεστώτα στην πρώην Σοβιετική Ένωση και

την Ανατολική Ευρώπη. Ξεθάβοντας τις χειρότερες μνήμες του ελληνικού λαού, όπου η

ηγεσία της εκκλησίας μαζί με τα πιο αυταρχικά και εκμεταλλευτικά καθεστώτα πολεμούσαν

με λύσσα τον κομμουνισμό και οποιαδήποτε απελευθερωτική ιδέα, σε αντίθεση με κατώτερα

μέλη του κλήρου που στελέχωσαν τις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στους κα-

τακτητές.

Στη δικαιολογημένη αντίδραση των μαθητών σε αυτό το παραλήρημα, ο αντικομμου-

νιστής Σεραφείμ άφησε τον αγιασμό στη μέση και έφυγε. Μάλλον επικράτησε η μισαλ-

λόδοξη πολιτική συνείδηση από τη θρησκευτική… Η ηγεσία της εκκλησίας με την τεράστια

περιουσία αποδεικνύει και πάλι ότι αποτελεί έναν από τους πυλώνες της εξουσίας.

Αν δεν μπορεί η εκκλησία να απομονώσει τέτοιες αντιλήψεις, θα πρέπει η εκπαιδευτική

κοινότητα να τις πετάξει έξω από τα σχολεία. Και να επαναφέρουμε τα αιτήματα για δια-

χωρισμό της εκκλησίας από το κράτος και την εκπαίδευση. Οι Μητροπολίτες, οι αγιασμοί,

τα παραληρήματα και οι λειτουργίες δεν έχουν κ
αμία σχέση με την εκπαίδευση.



Ηαπόφαση του πειθαρχικού
συμβουλίου να εκδώσει κατα-
δικαστική απόφαση για την

Ελ. Παπαδοπούλου, με πρωτοφανή
ποινή (6 μήνες παρακράτηση μι-
σθού), για κατηγορίες που από τη μια
είναι φανερά κατασκευασμένες και
από την άλλη είναι αστείες, αποδει-
κνύουν περίτρανα ότι τα πειθαρχικά
συμβούλια εκτελούν ποινές κατά πα-
ραγγελία!

Είναι σαφές ότι στο πρόσωπο της
Ελ. Παπαδοπούλου επιδιώκεται η
ποινικοποίηση της αγωνιστικής στά-
σης, η άρνηση υποταγής και η ανυ-
πότακτη δράση υπεράσπισης δι-
καιωμάτων!

Ο πόλεμος που της ασκήθηκε αρ-
χικώς από τη διεύθυνση Π.Ε Λακω-
νίας -με το αβάσιμο κατηγορητήριο-
και στη συνέχεια από το ΥΠΑΙΘ συ-
νεχίζεται. Στόχος ο παραδειγματι-
σμός των εκπαιδευτικών της περιο-
χής, αλλά και συνολικά, ώστε να μη
«σηκώνουν κεφάλι» κάτω από το φό-
βο των στημένων κατηγορητηρίων
όπου η «αδέκαστη» δικαιοσύνη θα
αποδέχεται. Στην περίπτωση της Πα-
παδοπούλου, αφού πήραν πίσω την
απόφαση για αυτοδίκαιη αργία (13-
8-14), τώρα ζητούν την αναδρομική
παρακράτηση μέρος του μισθού της
(που όμως αφορά περίοδο κατά την
οποία η ίδια εργαζόταν) και εκτέλεση
της ποινής που της υποβλήθηκε (ενώ
η ίδια έχει ασκήσει ένσταση η οποία
μένει να εκδικαστεί).

Συγκεκριμένα το αχρεωστήτως κα-
ταβληθέν ποσό της αυτοδίκαιης αρ-
γίας που θα κρατηθεί μαζί με την
ποινή του πειθαρχικού ανέρχεται στο
ποσό των 11.000 ευρώ περίπου! Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι οι χρηματι-
κές ποινές είναι παραδειγματικές
αλλιώς δεν εξηγείται για αδικήματα

όπως παραποίηση τίτλων σπουδών
στελεχών της διοικητικής πυραμίδας
να έχουν αποφασιστεί ποινές σαφώς
κατώτερες, όπως παρακράτηση 50
ημερών ή για υποθέσεις που τελεσι-
δίκησαν στα ποινικά δικαστήρια
όπως παράνομες προσλήψεις, να μην
έχει εκτελεστεί ποτέ η αναγκαστική
αργία.

Για μία ακόμα φορά αποκαλύπτε-
ται η τιμωρητική διάθεση της διοί-
κησης και του υπουργείου απέναντι
σε κάθε φωνή που καταγγέλλει τις
αυθαιρεσίες τους. Ο αγώνας για την
αθώωση της Ελισάβετ Παπαδοπού-

λου είναι και αγώνας όλων των εκ-
παιδευτικών. Θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι κανείς και καμία δεν είναι
μόνος του. Οι εκπαιδευτικοί θα συ-
νεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους
ενάντια στις αντιλαϊκές εκπαιδευτι-
κές πολιτικές και στην προσπάθεια
ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής
δράσης. 

Kαλούμε τη ΔΟΕ, μαζί με τη μάχη
για την αθώωση της Παπαδοπούλου,

να καλύψει τα όποια δικηγορικά έξο-
δα και τα έξοδα των ποινών. Υπενθυ-
μίζουμε ότι στην 82η ΓΣ του κλάδου
αποφασίστηκε το ποσό των 2 ευρώ
από τα 24 ευρώ συνδρομή που απο-
δίδεται στη ΔΟΕ από κάθε μέλος να
αποτελούν ειδικό ταμείο για την κά-
λυψη εξόδων που αφορούν αντίστοι-
χα θέματα. 

Δηλώνουμε προς την πολιτική
ηγεσία ότι η μέθοδος της εξόντωσης
και της παραδειγματικής τιμωρίας
με στόχο τη σιωπή, δε θα περάσει.
Θα υπερασπίσουμε κάθε διωκόμε-
νο, στηρίζοντάς τους συνδικαλιστι-

κά, πολιτικά και οικονομικά. Όσες
ποινές κι αν βάζουν για να εξοντώ-
σουν τους αγωνιστές, τα σωματεία
θα βρίσκονται δίπλα τους και αλλη-
λέγγυα.

Ο σύλλογός μας δηλώνει ότι θα συ-
νεισφέρει με όποιο ποσό χρειαστεί
ώστε το σύνολο της χρηματικής ποι-
νής και των δικαστικών εξόδων, να
καλυφθεί από το συνδικαλιστικό κί-
νημα. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Τα πειθαρχικά συμβούλια εκτελούν πολιτικές εντολές! 

Να πάψει κάθε δίωξη εναντίον της Ελ. Παπαδοπούλου



Συμπαρατασσόμαστε κι εκφρά-
ζουμε την αλληλεγγύη μας στο
δάσκαλο Θανάση Αγαπητό και

τους δημοτικούς υπαλλήλους Σαράν-
τη Αρβανίτη και Θωμά Κυρατζόπουλο,
οι οποίοι δικάζονται στις 2 του Οκτώ-
βρη στη Θεσσαλονίκη. 

Οι συνάδελφοι μας οδηγούνται σε
νέα δίκη (μετά την έφεση που άσκη-
σε ο εισαγγελέας), αν και είχαν αθω-
ωθεί πανηγυρικά στην πρώτη δίκη,
στην οποία αποδείχτηκε πως η δίω-
ξή τους έγινε μόνο και μόνο επειδή
συμμετείχαν στην κινητοποίηση των
εργαζομένων ενάντια στη φιέστα του
Φούχτελ με δημάρχους. 

Παραπέμπονται σε νέα δίκη γιατί
η εξουσία τρέμει μπροστά σε ένα μα-
ζικό και μαχητικό κίνημα αντίστασης
και ανυπακοής και γι’ αυτό επιδιώ-
κει να τρομοκρατήσει τους εργαζό-
μενους ώστε να αποδεχθούν σιω-
πηλά και υποταγμένα την πολιτική
κυβέρνησης-Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.

Είναι φανερό πως η συνέχιση
των προκλητικών δικαστικών
διώξεων είναι μέρος των μηχανι-
σμών άγριας καταστολής που όλο
και περισσότερο χρησιμοποιεί η
κυβέρνηση για να καθυποτάξει
τον αγώνα των εργαζομένων ενάν-
τια στην φτώχεια, την ανεργία και
την εξαθλίωση.

Ειδικά την εποχή αυτή, όπου η
συγκυβέρνηση μέσω της αξιολό-
γησης που προσπαθεί να επιβάλ-
λει στο δημόσιο, του μεσοπρόθε-
σμου και των αποφάσεων για κι-
νητικότητα-διαθεσιμότητα-απο-
λύσεις, επιχειρεί να επικρατήσει
παντού ο φόβος των δικαστηρίων
και της απόλυσης «γιατί αντιτάχ-
θηκες» και ο τρόμος των πειθαρ-
χικών «γιατί αντιμίλησες», χρέος
του εργατικού και λαϊκού κινήμα-
τος είναι να υπερασπιστεί με κάθε
τρόπο τους αγωνιστές. Τώρα που
επιχειρούν να καταργήσουν και
στο δημόσιο τη σταθερή και μό-
νιμη δουλειά, η στοχοποίηση των
αγώνων και των αγωνιστών έχει
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις,

γι’ αυτό και οι συλλήψεις, οι προσα-
γωγές και η καταστολή των ΜΑΤ, εί-
ναι καθημερινό φαινόμενο.

Δηλώνουμε ότι δε θα γίνουμε
σύγχρονοι δούλοι που θα φοβούνται
να μιλήσουν, αλλά συλλογικά θα
παλέψουμε ενάντια στην αντεργα-
τική πολιτική, τον αυταρχισμό και
τις δικαστικές διώξεις. Θα υπερα-
σπιστούμε με κάθε τρόπο τους συ-
ναγωνιστές μας και όχι μόνο δε θα
υποστείλουμε τις σημαίες του αγώ-

να αλλά θα τις ανεμίσουμε ακόμα
πιο μαχητικά. 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυν-
ση ότι οι διώξεις και η κρατική κα-
ταστολή δε μας τρομοκρατούν, αλλά
αντίθετα χαλυβδώνουν τη θέλησή
μας για αντίσταση και αγώνα.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους 3 διωκόμενους και ζητούμε
την εκ νέου δικαστική αθώωσή
τους την άμεση παύση κάθε δίωξης
και την πλήρη απαλλαγή τους. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το δικαίωμα του λαού 
να αγωνίζεται δεν δικάζεται!
Οι αγώνες των εργαζομένων 

δεν ποινικοποιούνται, δεν καταστέλλονται!

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Παύλο Αντωνό-
πουλο, εκπαιδευτικό, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ και
πρώην μέλος της ΟΛΜΕ , που δικάζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, με την
κατηγορία ότι «συμμετείχε σε απαγορευμένη διαδήλωση».

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ είχε ήδη καταγγείλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη συγκέντρωση οργανώσεων
και κινήσεων ενάντια σε κυβέρνηση-ΕΕ με αφορμή τις φιέστες ανάληψης
της ελληνικής προεδρίας, στις 8 Γενάρη 2014.

Ο καθηγητής Παύλος Αντωνόπουλος είχε συλληφθεί δυο ώρες πριν την
προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου που έδιναν εκπρόσωποι κομμάτων, οργανώσεων και συνδικάτων,
διαμαρτυρόμενοι και καταγγέλλοντες την απόφαση της Κυβέρνησης να απα-
γορεύσει μέσω του Αττικάρχη τη συγκεκριμένη συγκέντρωση.

Καταγγέλλουμε για ακόμη μία φορά κυβέρνηση και ΕΕ, που φτάνουν στο
σημείο να καταργούν δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα που ο
λαός μας κατέκτησε με αγώνες και αίμα και να συλλαμβάνουν αγωνιστές,
προσπαθώντας να λυγίσουν το λαό στον αγώνα του ενάντια στην βάρβαρη
αυτή πολιτική. 

Απαιτούμε την απαλλαγή από κάθε κατηγορία του συναδέλφου Π. Αν-
τωνόπουλου.

Καλούμε σε συγκέντρωση συμπαράστασης την Τρίτη
16/9/14, στα δικαστήρια στη Σχολή Ευελπίδων.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ



Ποιοι διαγράφονται;

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014
όλοι οι φοιτητές που έχουν ξε-
περάσει τα «προβλεπόμενα» -

κατά τον αντιεκπαιδευτικό νόμο
πλαίσιο- εξάμηνα σπουδών, διαγρά-
φονται οριστικά από τις σχολές τους,
και ανεξάρτητα από τους λόγους για
τους οποίους έχουν «καθυστερήσει»
να αποκτήσουν το πτυχίο τους.

Για την κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο Παιδείας ούτε καν το αναποδο-
γύρισμα της ελληνικής κοινωνίας τα
τελευταία μνημονιακά χρόνια μπορεί
να αποτελέσει λόγο επαρκή για να δι-
καιολογήσει χρονική απόκλιση από
τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα σπου-
δών και τις προθεσμίες του αντιεκ-
παιδευτικού νομοθετικού εκτρώμα-
τος της Διαμαντοπούλου.

Με την πρόθεση να αποδυναμώσει
τις φοιτητικές αντιδράσεις και με την
ελπίδα ότι επικοινωνιακά (όσο και
υποκριτικά) πείθει για την καλή του
διάθεση, ο Λοβέρδος έδωσε, με τρο-
πολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή,
παράταση φοιτητικής ζωής (διάρ-
κειας …δύο εξεταστικών) στους υπό
διαγραφήν φοιτητές αυτούς που με-
τείχαν σε εξετάσεις στις σχολές τους
κατά τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά
έτη, καθώς και σε εκείνους που σή-
μερα χρωστούν μόνο την τελική ερ-
γασία τους.

Φυσικά, η νομοθετική μεγαλοσύνη
του υπουργού Παιδείας δίνει βραχύ-
βιο δικαίωμα στην ελπίδα για το πο-
λυπόθητο πτυχίο σε ένα μικρό μόνο
ποσοστό των φοιτητών που βρίσκον-
ται στις λίστες διαγραφής, ενώ για το
υπόλοιπο συντριπτικό ποσοστό, το
οποίο μεταφράζεται σε δεκάδες χι-
λιάδες φοιτητές, προβλέπει βίαιο
τερματισμό των σπουδών του.

Γιατί τους διώχνουν;
Μολονότι οι υπό εκδίωξη φοιτητές

πρακτικά δεν κοστίζουν στα πανεπι-
στήμιά τους τίποτα περισσότερο από
τις κόλλες αναφοράς που τους δια-
νέμονται στις ανά εξάμηνο εξετάσεις
τους, μολονότι δεν τους χορηγούνται
ούτε συγγράμματα, ούτε φοιτητικό
πάσο, μολονότι τους έχει αφαιρεθεί
κάθε δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση
και στέγαση, οι αντιεκπαιδευτικοί
σχεδιασμοί τής κυβέρνησης απαι-
τούν άμεσα το φοιτητικό αυτό ξεκλή-
ρισμα (διαγράφεται περίπου το 30%
των εγγεγραμμένων φοιτητών). Προ-
φανώς, δεν πρόκειται για «ζήτημα
κόστους για τον φορολογούμενο πο-
λίτη», όπως δήλωνε κατά λέξιν ο
προηγούμενος υπουργός Παιδείας,
Κ. Αρβανιτόπουλος…

Κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας
θέλουν πανεπιστήμιο «ήσυχο», πανε-
πιστήμιο για «λίγους κι εκλεκτούς»,
και γι’ αυτό γιγαντώνουν τους ταξι-
κούς φραγμούς πριν και κατά τη διάρ-
κεια των πτυχιακών σπουδών. Εργα-
ζόμενοι ή μισο-απασχολούμενοι φοι-
τητές, που καθυστερούν στις σπουδές
τους για οποιονδήποτε λόγο, που
έχουν ενδιαφέροντα ή υποχρεώσεις
πέρα απ’ το πτυχίο τους, δεν έχουν θέ-
ση εδώ.

Παρεμπιπτόντως, ανάμεσα στις δέ-
κα σχολές με τους υψηλότερους δεί-
κτες ανενεργών φοιτητών, η Νομική
Αθήνας, η Νομική Θεσσαλονίκης, και
η Νομική Θράκης! Σίγουρα, αυτοί
που μελέτησαν και κατόρθωσαν να
μπουν στις τρεις αυτές υψηλόβαθμες
σχολές, δεν το έκαναν διότι έψαχναν
τρόπους για να σκοτώσουν την ώρα
τους. Σίγουρα, το γεγονός ότι οι σχο-
λές αυτές παρουσιάζουν μεγάλο
κομμάτι φοιτητών το οποίο καθυστε-

ρεί να πάρει το πτυχίο του, δεν είναι
ανεξάρτητο από το ίδιο το απαιτητικό
επίπεδο των σπουδών. Και, σίγουρα,
οι φοιτητές αυτοί -που τώρα μπαί-
νουν στο στόχαστρο του υπουργείου
και εκδιώκονται από το πανεπιστή-
μιο ως «τεμπέληδες»- είναι σήμερα
υποχρεωμένοι, παράλληλα με τον
αγώνα για την απόκτηση του πτυχίου
τους, να δώσουν και τον αγώνα της
εργασιακής τους επιβίωσης. 

Για πόσους 
χτυπάει η καμπάνα;

Αν το μήνυμα της επιβαλλόμενης
«τάξης» (όρος με νόημα, τον οποίον
δεν παύουν να επαναλαμβάνουν οι
υπουργοί και υφυπουργοί παιδείας,
καθώς και κάποιες από τις νέες μι-
σο-φυτεμένες διοικήσεις των πανε-
πιστημίων) είναι κρυστάλλινα καθα-
ρό για τους φοιτητές εκείνους που
σήμερα βλέπουν βίαια την πόρτα της
εξόδου από την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, ας μη παραγνωρίζεται το σχε-
τικό μήνυμα που εκπέμπεται προς
τους φοιτητές που ακόμη είναι χρο-
νικά «νομότυποι», προς τους φοιτη-
τές που τώρα ξεκινούν τις σπουδές
τους, αλλά και προς τους μαθητές
Λυκείου που σιγά-σιγά ετοιμάζονται-
φιλοδοξούν να γίνουν φοιτητές: «τα
κεφάλια, μέσα». 

Τι ζητάει το Υπουργείο από
όσους φοιτητές απομείνουν;

α) Να περιορίσουμε τους πολλούς-
πολλούς φοιτητικούς αγώνες.

Ας θυμηθούμε εδώ μια ακόμη (αν-
τιεκπαιδευτική) νομοθετική πρόνοια
του νόμου πλαισίου (άρθ. 33, παρ. 7,
ν. 4009/2011), σύμφωνα με την
οποία, αν για οποιονδήποτε λόγο ο
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Πορεία
Για την αγωνιστική

ανασύνταξη των

δυνάμεων της νεολαίας

www.poreia.net

Διαγραφές φοιτητών:
Ισχυρό ταξικό χτύπημα και πολλαπλό μήνυμα



γράφει ο Δημήτρης Κουφοβασίλης



αριθμός των εβδομάδων διδασκα-
λίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μάθημα είναι μικρότερος από τις δε-
κατρείς, τότε το μάθημα θεωρείται
ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζε-
ται, κι αν …από λάθος διενεργηθούν
εξέτασεις, αυτές …αυτοδίκαια κρί-
νονται άκυρες, ενώ τυχόν επιτυχή
αποτελέσματα δεν υπολογίζονται
στην απονομή του τίτλου σπουδών.

Αν οι φοιτητές θέλουν να αξιωθούν
να πάρουν το πτυχίο τους, θα πρέπει
να είναι πολύ προσεκτικοί με τη
διάρκεια των αγωνιστικών τους κινη-
τοποιήσεων ανά εξάμηνο: δεν θέλει
και πολύ για να ακυρωθεί ένα εξά-
μηνο, αν σημειωθούν φοιτητικές κα-
ταλήψεις ή αποχές για 2-3 εβδομά-
δες. Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν
να μη διαταράσσουν την «ομαλή»
λειτουργία των πανεπιστημίων…

β) συναφές με το παραπάνω: Να
περιορίσουμε τις πολλές-πολλές εκ-
δηλώσεις αλληλεγγύης προς άλλα
κομμάτια του εκπαιδευτικού κόσμου,
προς άλλα κομμάτια της κοινωνίας.
Να σταθούμε απέναντι στις κινητο-
ποιήσεις τους, αν εμποδίζουν τη διε-
ξαγωγή μαθημάτων.

Αν τα πανεπιστήμια αποδεχτούν
τον πεπερασμένο, όσο και περιορι-
σμένο, αριθμό ετών για τη λήψη του
πτυχίου (ν+2 έτη), οι φοιτητές δεν
έχουν την «πολυτέλεια» να χάνουν
εξάμηνα: πρόθεση του υπουργείου
είναι να μην υπάρξουν στο μέλλον
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φοι-
τητές θα συμπαρασταθούν πχ. στον
αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων
των πανεπιστημίων ή θα ανεχτούν
απεργία από τους καθηγητές τους.
Βασικά, οι φοιτητές πρέπει να μά-
θουν να αντιδρούν στο ενδεχόμενο
της παραμικρής παρακώλυσης της
εκπαιδευτικής («εκπαιδευτικής», με
τον τρόπο που την καταλαβαίνει το
υπουργείο) διαδικασίας.

Τα άρθρα του νόμου πλαισίου διαγ-
κωνίζονται μεταξύ τους ως προς το
αντιδραστικό περιεχόμενό τους, ενώ
συγκροτούν μια αλυσίδα μέτρων που
εγείρει κοινωνικούς αυτοματισμούς.

γ) μελέτη και μόνο μελέτη.
Ως άλλοι Χριστόδουλοι, οι φοιτητές

καλούνται να …αφοσιωθούν απο-
κλειστικά στην επιστήμη τους, και
μάλιστα σε καιρό μεγάλων κοινωνι-
κών αναταράξεων.

Πιστή στα αγγλοσαξωνικά, και, γε-
νικότερα, συντηρητικά της πρότυπα,
η πολιτική της κυβέρνησης και του
υπουργείου Παιδείας δρομολογεί το
κοινωνικό ufo στη θέση του σημερι-

νού φοιτητή. Καλλιεργεί απομόνωση
στις σπουδές, προάγει τον ψευτοα-
καδημαϊσμό, παράγει επιστήμονες
και ειδήμονες οι οποίοι ωστόσο δεν
ενδιαφέρονται/δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν το τι συμβαίνει στην
κοινωνία γύρω τους· ενδιαφέρονται,
όμως, να γίνουν πτυχιούχοι.

δ) συναφές με το παραπάνω: φοι-
τητές σε εμφύλιο.

Ιδιαίτερα αισθητή, στα τελευταία
μνημονιακά έτη, είναι η προσπάθεια
από την πλευρά της κυβέρνησης και
των εντολέων της άλλοτε να δημιουρ-
γούν δύο ή περισσότερες ταχύτητες
εργαζομένων/ φοιτητών, κλπ. ανά αν-
τικείμενο εργασίας/ επιστημονικό αν-
τικείμενο, κλπ., και άλλοτε να καλ-
λιεργούν με μύριους τρόπους εμφύ-
λιες διαμάχες στα διάφορα κοινωνικά
στρώματα και ομάδες. Η κυβέρνηση
και οι εντολείς της επιχειρούν να δι-
αιρούν, επειδή θέλουν να βασιλεύουν. 

Εν προκειμένω, η εφαρμογή του
νόμου πλαισίου φέρνει σε εσωτερική
σύγκρουση τον φοιτητικό κόσμο, δι-
αιρώντας τους φοιτητές σε δύο στρα-
τόπεδα: εκείνους που θεωρούν ότι οι
αγώνες είναι μια κοινωνική ανα-
γκαιότητα, αναπόσπαστο κομμάτι της
φοιτητικής-κοινωνικής ζωής, και σε
εκείνους που θεωρούν ότι το πτυχίο
είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη
ζωή ενός φοιτητή.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ στα
χρόνια του μεταπολιτευτικού πανε-
πιστημίου, υποδαυλίζεται επιτηδευ-
μένα η διαίρεση των φοιτητών.

Τι λένε οι φοιτητικές
παρατάξεις;

Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, με
ανακοίνωσή της η ΔΑΠ («Όχι στις
διαγραφές φοιτητών που μετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία»)
άνοιγε τον δρόμο σε μια συζήτηση
για το «ποιοι» από τους φοιτητές
επιτρέπεται να διαγραφούν.

Αν η ΔΑΠ διατελεί σταθερός θια-
σώτης της κυβερνητικής εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, και αν η ΠΑΣΠ συ-
νεργεί σιωπηρά, με προκλητική απο-
χή της μπροστά στο ταξικότατο χτύ-
πημα σε βάρος των φοιτητών, η συγ-
κυρία ανέδειξε και τρίτη φοιτητική
δύναμη που ενδιαφέρεται να μετά-
σχει στον διάλογο με θέμα «ποιους
να διαγράψουμε;»: το ΜΑΣ! Αυτό, με
ανακοίνωσή του, διεκδικεί: «Κανέ-
νας φοιτητής ή σπουδαστής που θέ-
λει να τελειώσει τις σπουδές του, να
μην στερηθεί τη φοιτητική του ιδιό-

τητα (…) εκτός κι αν το επιθυμεί ο
ίδιος.» (!)

Το «υπεύθυνο» Μέτωπο Αγώνα
Σπουδαστών, την πιο κρίσιμη ώρα για
χιλιάδες φοιτητές που κινδυνεύουν
να πεταχτούν έξω από την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση με μια μονογραφή
του Λοβέρδου, αναζητεί τρόπους για
να εκκαθαριστούν οι λίστες των
γραμματειών με τη συναίνεση των
φοιτητών που …επιθυμούν να δια-
γραφούν. 

Προφανώς, είναι δύσκολο για ορι-
σμένες φοιτητικές παρατάξεις να
πουν καθαρά «όχι» στις διαγραφές
φοιτητών, χωρίς αστερίσκους…

Ας μη παραλείψουμε να αναφερ-
θούμε και στην ΕΑΑΚ, η οποία καλεί
σε πολλές σχολές τους φοιτητές να
εμποδίσουν με «κάθε τρόπο» την
υπόθεση της διαγραφής φοιτητών·
διατυπώσεις τέτοιου είδους φέρνουν
στην μνήμη μας τις σχετικά πρόσφα-
τες κλοπές των πρυτανικών καλπών
και άλλες «θεαματικές» δράσεις δια-
φόρων (ψευτο)επαναστατικών πρω-
τοποριών, οι οποίες εκθέτουν και ζη-
μιώνουν το φοιτητικό κίνημα, το απο-
μαζικοποιούν, ενώ δίνουν πάτημα σε
αυτούς που θέλουν να μιλούν ενάντια
στις φοιτητικές διεκδικήσεις. Φυσι-
κά, ούτως η άλλως, στην πραγματι-
κότητα κανένα φοιτητικό κεκτημένο
δεν μπορεί να προστατευτεί χωρίς την
ενεργοποίηση ενός μαζικού και ορ-
γανωμένου φοιτητικού κινήματος.

Τι μπορούν να κάνουν
οι φοιτητές;

Αναγνωρίζοντας ως τωρινή αιχμή
της αντιεκπαιδευτικής επίθεσης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση τις διαγρα-
φές φοιτητών, οι φοιτητές καλούνται
να συσπειρωθούν ενάντια στα κυβερ-
νητικά αντιεκπαιδευτικά νομοθετήμα-
τα και τις γενικότερες αντικοινωνικές
πολιτικές. Καλούνται να ενεργοποι-
ήσουν καταρχάς όλον τον εκπαιδευ-
τικό κόσμο να στηρίξει τον αγώνα
ενάντια στις διαγραφές φοιτητών, να
σταθεί ενάντια στο νέο, ταξικότατο
χτύπημα που δρομολογεί η συγκυβέρ-
νηση και το υπουργείο Παιδείας.
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Αυστραλία. Μάιος-Αύγουστος 2014

Εκατοντάδες φοιτητές και μέλη συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων πήραν μέρος σε πανεθνικές διαμαρτυ-

ρίες ενάντια στις κυβερνητικές προτάσεις για περικο-
πές του προϋπολογισμού στην εκπαίδευση τον Αύγου-
στο σε συνέχεια των κινητοποιήσεων του Μαΐου. Οι
Εθνικές Ημέρες Δράσης του Αυγούστου και του Μαΐου
διοργανώθηκαν από την Εθνική Ένωση Φοιτητών της
Αυστραλίας. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, που
ανακοινώθηκαν τον Μάιο, δίνουν στα πανεπιστήμια τη
δυνατότητα να ορίζουν το κόστος των πτυχίων και των
διδάκτρων, υιοθετώντας ένα σύστημα παρόμοιο με
εκείνο που ισχύει στις ΗΠΑ, επίσης προωθούν την
απορρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, περικοπές
της τάξης του 20% στον προϋπολογισμό για την ανώτατη
εκπαίδευση και αυξήσεις των επιτοκίων στα φοιτητικά
δάνεια. Οι διαδηλώσεις στράφηκαν και εναντίον των
περικοπών στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.
Σημειώνεται ότι οι διαμαρτυρίες των φοιτητών ξεκίνη-

σαν τον Μάιο του 2014, με αφορμή τις περικοπές ύψους
2,3 δις δολαρίων από τον προϋπολογισμό της ανώτατης
εκπαίδευσης, κατά τις οποίες χιλιάδες άνθρωποι πήραν
μέρος στις διαδηλώσεις που οργάνωσε η Εθνική Ένωση
Φοιτητών στις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας,
Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Μπρισμπέιν, Περθ, Αδελαΐδα, Χόμ-
παρτ κλπ., ενώ το 2013 είχαν προηγηθεί μεγάλες κινη-
τοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού. 

(Πηγές: http://www.presstv.ir/detail/2014/08/20/
375997/australia-students-protest-educ-cuts/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2972
67503757779.1073741838.110628852421646&type=1

http://www.abc.net.au/news/2014-05-21/universi-
ty-students-rally-against-budget-measures/5467044

http://www.abc.net.au/news/2014-05-21/student-
protests-across-australia/5468726

http://www.abc.net.au/news/2014-05-21/students-
protest-against-budget-cuts-uts-staff-strike/5467202

https://www.facebook.com/events/572167496207128/)
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Χιλή.
Αύγουστος,
Ιούνιος,
Μάιος 2014

Δεκάδες χι-
λιάδες

φοιτητές πή-
ραν μέρος σε
εκπαιδευτι-
κές διαδηλώ-
σεις τον Αύ-
γουστο στο
Σαντιάγο και
ήρθαν αντιμέ-
τωποι με τη
βάναυση αστυ-
νομική καταστολή.
Οι φοιτητές ζη-
τούν την επίσπευ-
ση της εκπαιδευ-
τικής μεταρρύθ-
μισης που θα
φέρει τη διεύ-
ρυνση της δωρεάν
δημόσιας εκπαίδευσης και τον πολλαπλασιασμό των δη-
μοσίων πανεπιστημίων σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα που
δεν έχει αλλάξει από την περίοδο της δικτατορίας του
Πινοσέτ. Τον Αύγουστο στις κινητοποιήσεις με τίτλο
Εθνική Πορεία για την Εκπαίδευση στο Σαντιάγο πήραν
μέρος περίπου 80.000 άνθρωποι σύμφωνα με τους διορ-
γανωτές και 25.000 σύμφωνα με την αστυνομία. Η δια-
μαρτυρία στην πρωτεύουσα πήρε «καρναβαλικό» χαρα-
κτήρα, με παραστάσεις, ταμπούρλα και χορούς, αλλά δεν
έλειψαν και οι σφοδρές συγκρούσεις με τις αστυνομικές
δυνάμεις που χρησιμοποίησαν αντλίες νερού και εξαπέ-
λυσαν δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών.

Το Μάιο ο πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπασελέτ υπο-
σχέθηκε την προώθηση μεταρρυθμίσεων στο ιδιωτικο-
ποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, υπό την
κεντροαριστερή κυβέρνηση, αλλά οι μεταρρυθμίσεις που
πέρασαν από το Κογκρέσο «σκάλωσαν» στην κάτω βου-
λή. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές στην
πολιτική χρηματοδότησης των σχολείων και στο δεύτερο
γύρο των μεταρρυθμίσεων, που προβλέπεται να εισαχθεί
αργότερα φέτος, θα περιλαμβάνεται η μετατροπή της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε δημόσια και δωρεάν.
Το Μάιο όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, σε διαδη-
λώσεις καλούσαν διάφοροι φορείς μεταξύ των οποίων
οι: Φοιτητική Συνομοσπονδία της Χιλής (Confech), Εθνι-
κή Ένωση Μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου (ACES), Εθνι-
κός Συντονισμός Μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου (Cones),
Κίνημα Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Mesup), Ορ-
γανισμός Ομοσπονδιών Ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης (Ofesup) και Ένωση Στελεχών Υπουργείου Παιδεί-
ας (Andime).

(Πηγές: http://on.rt.com/8qko64
http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/06/t

ear-gas-water-cannon-fired-chile-protest-
2014610214532928245.html

http://globalvoicesonline.org/2014/05/12/chile-stu-
dents-protest-and-demand-education-reform/ )

Καναδάς. Σεπτέμβριος 2014

Δύο κωφοί μαθητές συνελήφθησαν στο Τορόντο του
Καναδά και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κα-

ταπάτηση, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τις εκπαιδευ-
τικές συνθήκες στο σχολείο τους, Drury School for
the Deaf. Σύμφωνα με τη μητέρα του ενός συλληφθέν-
τα μαθητή, επίσης κωφή, οι δύο έφηβοι «διαμαρτυρή-
θηκαν επειδή ένιω-
θαν ότι η διοίκηση
του σχολείου και η
κυβέρνηση, ο
υπουργός Παιδείας,
ΔΕΝ τους ακούνε …
τα αγόρια απομα-
κρύνθηκαν με συ-
νοδεία από τις εγ-
καταστάσεις του
σχολείου το πρωί
και επέστρεψαν
αργότερα το από-
γευμα, οπότε και
συνελήφθησαν
από την αστυνομία». Στους δύο νεαρούς
και στο συνοδό και συνήγορο κωφών που ήταν μαζί τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταπάτηση και η υπό-
θεση θα εκδικαστεί τον Οκτώβρη. Σύμφωνα με το σχε-
τικό ρεπορτάζ στα τέσσερα σχολεία κωφών της περιοχής
υπάρχουν προβλήματα, όπως δάσκαλοι με ανεπαρκή
γνώση της νοηματικής και διοικήσεις που αρνούνται να
τη χρησιμοποιήσουν στην επικοινωνία τους με τους μα-
θητές. Μαθητές του Drury οργάνωσαν και πέρυσι αντί-
στοιχες διαμαρτυρίες και επικοινώνησαν με τον συνή-
γορο του παιδιού και της νεολαίας που δήλωσε ότι έχουν
διατυπωθεί ανάλογα παράπονα και από άλλα σχολεία
και ζήτησε την εξέταση του ζητήματος. Στο Οντάριο του
Καναδά υπάρχουν τέσσερα σχολεία κωφών με 300 μα-
θητές. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι συνερ-
γάζεται με το γραφείο του συνηγόρου του παιδιού της
περιοχής «προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήμα-
τα που έχουν ανακύψει». 

(Πηγή: http://www.thestar.com/yourtoronto/educa-
tion/2014/09/09/teens_arrested_after_protest_at_de-
af_school.html)
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ΗΠΑ.
Αύγουστος
2014

Διαδηλωτές,
μέλη του
συλλόγου
εκπαιδευτι-
κών του δη-
μοσίου στη
Νέα Υόρκη
«New York
State United
Teachers
(NYSUT)»,

πήραν μέρος
στις 11 Αυγού-
στου σε κινητο-
ποίηση δια-
μαρτυρίας στα
σκαλιά του
Κτιρίου Δημό-
σιας Εκπαί-
δευσης σκί-
ζοντας το
συμβόλαιο
Πίρσον (Pe-
arson)
εναντίον
της διεύ-

ρυνσης της επιχειρηματικής
επιρροής στα δημόσια σχολεία και κολέγια της Νέας

Υόρκης. Οι διαδηλωτές στράφηκαν εναντίον της εται-
ρείας τεστ Pearson κάνοντας κομμάτια μια φωτοτυπία
του συμβολαίου ύψους 32,8 εκατομμυρίων δολαρίων
με το κράτος, κατηγορώντας την ότι ασκεί ανάρμοστη
επιρροή στα σχολεία και τους μαθητές, συμπεριλαμ-
βανομένης της εισαγωγής των «σκορ απόρριψης» που
αποφασίζουν ποιοι μαθητές θεωρούνται επιτυχημένοι.
Στους δασκάλους έχει απαγορευτεί να συζητούν δημο-
σίως τις ερωτήσεις και το περιεχόμενο του τεστ Pear-
son. Η πρόεδρος του NYSUT Κάρεν Μαγκί δήλωσε ότι
το συμβόλαιο Pearson σηματοδοτεί την αυξανόμενη
τάση για ιδιωτικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών με
τις ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες να προσπαθούν
να φιμώσουν τη φωνή των εκπαιδευτικών και να αγνοή-
σουν τις ανάγκες των μαθητών. «Οι αποφάσεις σχετικά
με τη διδασκαλία και την εκμάθηση πρέπει να λαμβά-
νονται πρωτίστως από τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς, όχι από δισεκατομμυριούχους και επιχειρήσεις.
Είτε πρόκειται για την Pearson, είτε για την Campbell
Brown ή για άλλους που ανήκουν στις πλούσιες ελίτ,
εμείς λέμε ότι ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στους κερ-
δοσκόπους που προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν τη

δημόσια εκπαίδευση και να κερδοσκοπήσουν εις βά-
ρος των μαθητών μας» δήλωσε η Μαγκί. Το NYSUT
έχει περίπου 600.000 μέλη που εργάζονται στην εκ-
παίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την περίθαλψη
και είναι συνδεμένο με την Αμερικανική Ομοσπονδία
Δασκάλων, την Εθνική Ένωση Εκπαίδευσης και την
AFL-CIO.

(Πηγή: http://www.legislativegazette.com/Articles-
Top-Stories-c-2014-08-12-88861.113122-Teachers-
protest-corporate-influence-on-education.html

http://www.nysut.org/news/2014/august/teachers-
to-shred-pearson-contract-in-protest-against-pri-
vatization)

Σερβία. Σεπτέμβριος 2014

ΗΈνωση των Συνδικάτων Δασκάλων της Σερβίας
διοργάνωσε εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Βελιγρά-

δι την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, απαι-
τώντας από την κυβέρνηση να εξαιρέσει τους κλάδους
της εκπαίδευσης και της υγείας από τις μισθολογικές
περικοπές της τάξης του 10% που έχουν ανακοινωθεί
στο δημόσιο τομέα. Υπάλληλοι της εκπαίδευσης προ-
ερχόμενοι από 49 πόλεις της Σερβίας συγκεντρώθηκαν
στην πλατεία Nikola Pasic στο Βελιγράδι. Ο Vladimir
Adzic, μέλος της Ένωσης, δήλωσε ότι ο μέσος μηνιαίος
μισθός στην εκπαίδευση είναι περίπου 43.500 RSD,
κάτω από το μέσο μηνιαίο μισθό, παρά το γεγονός ότι
το 70% των υπαλλήλων της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης είναι κάτοχοι πανεπιστημια-
κών πτυχίων. Συμπλήρωσε ότι οι μισθοί στην εκπαί-
δευση δεν έχουν αυξηθεί από το 2008 με συνολική αύ-
ξηση τα προηγούμενα πέντε χρόνια της τάξης του
8,18% η οποία, λόγω της αύξησης των τιμών, αντιστοι-
χεί ουσιαστικά σε μείωση 20%. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση της Ένωσης, την ημέρα της κινητοποίησης δεν
πραγματοποιήθηκαν μαθήματα σε 240 σχολεία, ενώ σε
60 σχολεία τα μαθήματα έγιναν ημίωρα. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας μαθήματα
δεν έγιναν σε 96 σχολεία και περιορίστηκε η διάρκειά
τους σε 29 σχολεία από τα συνολικά 1.764 σχολεία της
Σερβίας. Η Ένωση των Συνδικάτων Δασκάλων της Σερ-
βίας έχει περίπου 30.000 μέλη σε 600 σχολεία.

(Πηγή: inserbia.info/today/2014/09/serbia-protest-
against-wage-cuts-in-education-health-care/ )

Γάζα. Σεπτέμβριος 2014

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε
ότι η τελευταία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της

Γάζας προκάλεσε ζημία ύψους 33 εκατομμυρίων δο-
λαρίων στον κλάδο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με έκ-
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θεση που δόθηκε στις αρχές Σεπτέμβρη στη δημοσιό-
τητα, 14 εκατ. δολάρια είναι μόνο το κόστος της ζημίας
στα δημόσια σχολεία, 49 μη κυβερνητικά σχολεία και
199 νηπιαγωγεία επλήγησαν από την ισραηλινή επί-
θεση, ενώ συνολικά 277 σχολεία στη Γάζα καταστρά-
φηκαν μερικώς ή ολοσχερώς από την έναρξη της επί-
θεσης στις 8 Ιουλίου. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε στη
Γάζα με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση λόγω των κα-
ταστροφών στις σχολικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα
με την UNRWA περίπου 9.600 μαθητές δεν μπορούν
να παρακολουθήσουν το σχολείο επειδή έχουν βρει
στα σχολικά κτίρια καταφύγιο πάνω από 60.000 άν-
θρωποι που έμειναν άστεγοι από τους ισραηλινούς
βομβαρδισμούς. Επίσης πολλοί μαθητές έχουν ανάγ-
κη θεραπείας και συμβουλευτικής, καθώς έχουν υπο-
στεί ψυχολογικά τραύματα και η πρώτη εβδομάδα της
σχολικής χρονιάς θα αφιερωθεί σε αυτό το σκοπό.
Στο πλαίσιο αυτό 11.000 εκπαιδευτικοί και 3.000 δι-
ευθυντές και διοικητικό προσωπικό παρακολούθησαν
ειδικά σεμινάρια για το πώς να συμπεριφέρονται
στους μαθητές μετά τον πόλεμο. Σύμφωνα με το
υπουργείο Παιδείας της Γάζας 230.000 μαθητές πα-
ρακολουθούν δημόσια σχολεία, 200.000 σχολεία του
ΟΗΕ και δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικά σχολεία. Την πρώ-
τη μέρα της σχολικής χρονιάς στις θέσεις των μαθη-
τών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής
επίθεσης τοποθετήθηκαν καρτελάκια με τα ονόματά
τους.

Περίπου 2.140 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένας
μεγάλος αριθμός γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων,
έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 11.000 τραυ-
ματίστηκαν, ενώ το κόστος ανοικοδόμησης της Γάζας
υπολογίζεται σε πάνω από 7,5 δις δολάρια.

(Πηγές: http://www.presstv.ir/detail/2014/09/16/
378903/gaza-education-sector-faces-huge-damage/

http://www.theguardian.com/world/2014/sep/14/g
aza-children-school-war-palestine-israel

http://www.reuters.com/article/2014/09/15/us-mi-
deast-gaza-education-idUSKBN0HA04T20140915)

Τουρκία. Σεπτέμβριος 2014

Τα τουρκικά παραρτήματα των φιλοκουρδικών ορ-
γανώσεων Λαϊκό Δημοκρατικό Κογκρέσο (HDK),

Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), Κόμμα Δημοκρατι-
κών Περιοχών (DBP), και του Κουρδικού Ινστιτούτου
της Ινσταμπούλ διοργάνωσαν διαμαρτυρία στην πλα-
τεία Γαλατάν Σαράι στην Κωνσταντινούπολη, για το
σφράγισμα από τον εισαγγελέα του δημοτικού σχολεί-
ου Dibistana Seretayî a Ferzad Kemangar-Ferzad Ke-
manger στο Μπαγκλάρ (Amed) του Ντγιάρμπακιρ, το
οποίο παρέχει εκπαίδευση στα κουρδικά. Το σχολείο
σφραγίστηκε την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρο-
νιάς μετά από επιδρομή εκατοντάδων αστυνομικών με
πολιτικά που συνοδεύονταν από οχήματα της αστυνο-
μίας. Προσωπικό, μαθητές και μέλη των οικογενειών
τους ξεκίνησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το
σχολικό κτίριο.

Ο διευθυντής του Κουρδικού Ινστιτούτου, Sami Tan,
δήλωσε ότι εκατομμύρια παιδιά εξαναγκάζονται εδώ
και πολλά χρόνια να διδάσκονται σε μία γλώσσα που
δεν κατανοούν και στην οποία αδυνατούν να εκφρα-
στούν λόγω της κρατικής πολιτικής της Τουρκίας.
Πρόσθεσε ότι έχουν ανοίξει πλέον κουρδικά σχολεία
στις περιοχές Amed, Cizre και Gever, τα οποία δέχον-
ται την
επίθεση
ενός μη
ανεκτικού
κράτους
και διαβε-
βαίωσε ότι
θα συνεχι-
στεί ο αγώ-
νας για δι-
δασκαλία
στη μητρική
γλώσσα μέ-
χρι το τέλος.

Εν τω μεταξύ, στο Ντγιάρμπακιρ (Amed) συνεχίστη-
κε το μποϊκοτάζ των σχολείων από τα παιδιά των
Κούρδων που επιθυμούν εκπαίδευση στη μητρική τους
γλώσσα. Το μποϊκοτάζ που έχει μέχρι στιγμής διάρκεια
μίας εβδομάδας στηρίζεται από τους φορείς: επιτροπή
γλώσσας και εκπαίδευσης KCK, TZP-Kurdi, KURDİ
DER, Mala Piştgiriyê ya Zimanê Kurdî (MAPER), Συν-
δικάτο Εκπαίδευσης, Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, KESK, DTK, DBP και HDP.

(Πηγή: http://www.ekurd.net/mismas/articles/
misc2014/9/turkey5101.htm )
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Τα σύννεφα του πολέμου, απλώνουν
απειλητικά τη σκιά τους πάνω από
την ευρύτερη γειτονιά μας. Η Παλαι-

στίνη και η Λωρίδα της Γάζας μετατρά-
πηκε τους καλοκαιρινούς μήνες για μια
ακόμα φορά σε ένα απέραντο σφαγείο
από τους ισραηλινούς σιωνιστές, με την
πλήρη κάλυψη και στήριξη των αμερικα-
νών και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών. Η
όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέ-
σεων ανάμεσα στις ΗΠΑ – ΕΕ και Ρωσία
που συσσωρεύονται και συμπυκνώνονται
στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη. Μια ενδεχόμενη εμπλοκή της χώρας
μας, στα πλαίσια των ΝΑΤΟϊκών δυνάμε-
ων, θα σηματοδοτήσει ακόμη μεγαλύτερη
σκλήρυνση της εσωτερικής πολιτικής κα-
τάστασης. Ταυτόχρονα αναδεικνύει ότι
ο αγώνας ενάντια στη βαρβαρότητα κυ-
βέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ στους πολιτικούς του
στόχους πρέπει να ισχυροποιήσει την
αντιπολεμική – αντιφασιστική - αντιιμ-
περιαλιστική κατεύθυνση, με αιχμή την
έξοδο από ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια ο
λαός μας δοκιμάζεται από τη βάρβαρη
πολιτική κυβένησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Καμιά
κυβερνητική προπαγάνδα περί “εξόδου
από την κρίση και τα μνημόνια” και “επι-
στροφής στην ανάκαμψη”  δεν μπορεί να
αποκρύψει τη ζοφερή πραγματικότητα
που ζουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι
της χώρας μας. Το πολυδιαφημιζόμενο
“success story” της κυβέρνησης είναι ο
εφιάλτης μας. Στο στόχαστρο της κυβερ-
νητικής πολιτικής, που υπαγορεύεται
ευθέως από την τρόικα και την ντόπια
ολιγαρχία, μπαίνουν ξανά τα λαϊκά ει-
σοδήματα. Η επιβολή ακόμα μεγαλύτε-

ρης φοροληστρικής πολιτικής με τα νέα
χαράτσια του ΕΝΦΙΑ, οι επερχόμενες νέ-
ες αντιλαϊκές ανατροπές σε μισθούς και
συντάξεις θα βαθύνουν και θα διευρύ-
νουν ακόμα περισσότερο τη φτώχεια και
την εξαθλίωση σε πλατύτερα τμήματα του
λαού. 

Η σταθερή, μόνιμη και ασφαλιζόμενη
εργασία σβήνει από το χάρτη των εργα-
τικών κατακτήσεων και τη θέση της λαμ-
βάνουν κάθε μορφής ελαστικές και επι-
σφαλείς εργασιακές σχέσεις. Τα δήθεν
προγράμματα ενάντια στην ανεργία, τα
βάουτσερ, οι ΚΟΙΝΣΕΠ και κάθε λογής
ελαστικές μορφές εργασίας συνθέτουν
το «νέο» τοπίο απόλυτου εργασιακού με-
σαίωνα. Οι κοινωνικές δομές (Παιδεία
– Υγεία – Πρόνοια) που κατακτήθηκαν
με πολύχρονους αιματηρούς αγώνες και
θυσίες κατεδαφίζονται καθημερινά και
χαρίζονται ως “φιλέτα” στους μεγαλο-
καρχαρίες της «ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας». Κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ θέλουν ένα
νέο δημόσιο, μακριά από τις υπηρεσίες
κοινωνικού χαρακτήρα. Εργαλεία η αξιο-
λόγηση, οι ιδιωτικοποιήσεις και η γενί-
κευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας
με πρώτο βήμα τις απολύσεις, για να
φεύγουν οι παλιοί μόνιμοι με δικαιώματα
και να έρχονται οι νέοι ελαστικά εργαζό-
μενοι.

Η συνέχιση και το βάθεμα της αντι-
λαϊκής πολιτικής έχει ως απαραίτητο
πυλώνα της την όξυνση της κρατικής
τρομοκρατίας. Από την ανοιχτή και ωμή
βία και καταστολή μέχρι τα φύλλα επι-
στράτευσης που «απλόχερα» μοιράζει η
κυβέρνηση σε όποιον κλάδο εργαζομέ-
νων ορθώνει ανάστημα, μέχρι τις σχεδια-
ζόμενες αντιδραστικές ανατροπές στο
πλαίσιο λειτουργίας του συνδικαλιστικού
κινήματος, ο στόχος είναι πάντα ένας:
Να ανακοπεί η πορεία συγκρότησης
ενός αγωνιστικού πανεργατικού – παλ-
λαϊκού μετώπου αντίστασης, πάλης και
ανατροπής της πολιτικής που επιβάλ-
λουν κυβέρνηση, κεφάλαιο και ιμπερια-
λιστές. Να υποταχθούν οι λαϊκές δυνά-
μεις στη θέληση των «ισχυρών». Να επι-
βληθεί παντού ο φόβος και η υποταγή.

Ο λεγόμενος «εκσυγχρονισμός» του
κράτους που εδώ και καιρό έχει προ-

αναγγείλει η κυβέρνηση, με την εφαρμο-
γή της κακόφημης “αξιολόγησης” συναν-
τά τις σημαντικές αντιστάσεις της πλα-
τιάς πλειοψηφίας των εργαζομένων στο
Δημόσιο, που συμμετείχαν στην αποχή
που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ απ’ όλες τις διαδι-
κασίες αξιολόγησης. Απονομιμοποιήθη-
κε και αποκαλύφθηκε στη συντριπτική
πλειοψηφία το πραγματικό περιεχόμενο
και ο ρόλος της επιχειρούμενης “αξιο-
λόγησης”, ως εργαλείο που ανοίγει την
πόρτα σε μελλοντικές διαθεσιμότητες-
απολύσεις, που επιβάλλει φτώχεια διαρ-
κείας στην πλειονότητα των εργαζομέ-
νων, που αποδομεί και κατακερματίζει
τις συλλογικές σχέσεις εργασίας, ενώ
ταυτόχρονα αναδιαρθρώνει το σύνολο του
Δημοσίου προς το αντιδραστικότερο,
ακριβώς για να εξυπηρετήσει καλύτερα
τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και
του κεφαλαίου. Ο αγώνας των εργαζο-
μένων στο Δημόσιο πρέπει να συνεχι-
στεί το επόμενο διάστημα με αμείωτη
ένταση και να διευρυνθεί. 

Η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να
μπει σε δρόμο αγωνιστικής συμπόρευ-
σης για τη συνολική ανατροπή της επι-
χειρούμενης “αξιολόγησης”. Οι διευθυν-
τές των σχολείων που τώρα θα κληθούν
να αξιολογηθούν οφείλουν να συστρατευ-
τούν με τον κλάδο και το οργανωμένο
συνδικαλιστικό κίνημα. Τους καλούμε να
αντιταχθούν και να αρνηθούν μαζικά να
συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.

Η εκπαίδευση ζει για πολλοστή χρονιά
τις συνέπειες της βάρβαρης μνημονιακής
πολιτικής. Η εφαρμογή της νέας αντιδρα-
στικής – αντιεκπαιδευτικής μεταρρύθμι-
σης επιβεβαίωσε με τον πιο κατηγορη-
ματικό τρόπο τις πραγματικές στοχεύσεις
της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παι-
δείας. Τα πρωτοφανή ποσοστά σχολικής
αποτυχίας στην Α’ Λυκείου, το ακόμα
πιο σκληρό εξεταστικό σύστημα και η
συνολική αποδόμηση του περιεχομένου
σπουδών, διαμορφώνουν ένα νέο μοντέ-
λο εκπαίδευσης ακόμα πιο ταξικό για
“λίγους και εκλεκτούς”, που απορρίπτει
τη νέα γενιά και την εκδιώκει προς την
άτυπη εκπαίδευση, τη μαθητεία, τη
μαύρη και ελαστική εργασία. Οι καλο-
καιρινές παλινωδίες της ηγεσίας του
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Εισήγηση των Παρεμβάσεων στην ΟΛΜΕ

Μαζικός ανυποχώρητος αγώνας διάρκειας,
για Μόρφωση, Δουλειά, Δημοκρατία!



υπουργείου Παιδείας με τις απανωτές
τροπολογίες σχετικά με τους όρους προ-
αγωγής αποδεικνύουν πως ο νέος νόμος
δεν μπορεί να διορθωθεί αλλά μόνο να
ανατραπεί. 

Τα 22.000 κενά σε Α/βάθμια και
Β/βάθμια εκπαίδευση, που με λογιστικές
“αλχημείες” ο υπουργός Παιδείας πρό-
σφατα μετέτρεψε σε 16.500, αναδει-
κνύουν τις τραγικές ελλείψεις σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό, που λόγω των μαζι-
κών συνταξιοδοτήσεων και της ανυπαρ-
ξίας διορισμών, δημιουργούν καθεστώς
γενίκευσης, διεύρυνσης και μονιμοποί-
ησης των ελαστικών μορφών επισφαλούς
εργασίας. Ταυτόχρονα όλα τα “μέτρα” αν-
τιμετώπισης τόσο της τρέχουσας ηγεσίας
όσο και των προηγούμενων (αύξηση
ωραρίου, συμπτύξεις – συγχωνεύσεις
τμημάτων, κλείσιμο σχολείων, βίαιες με-
τακινήσεις μαθητών), πέρα από το
ακραία αντιπαιδαγωγικό – αντιεκπαιδευ-
τικό και αντεργατικό χαρακτήρα τους,
αποδείχθηκε και έμπρακτα ότι κανένα
απολύτως πρόβλημα δεν μπορούν να αν-
τιμετωπίσουν. Το σύνολο της εκπαίδευ-
σης, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί
βρίσκονται σε ένα ασφυκτικό και εκρη-
κτικό καθεστώς. 

Η πολιτική των Μνημονίων επιβάλλει
το «νέο σχολείο». Σε αυτή την πολιτική
για την κοινωνία αντιστοιχεί το λεγόμενο
«νέο σχολείο» του 4186/13 και των νό-
μων της μνημονιακής φάσης. Σε ένα
σχολείο έτσι κι αλλιώς σε κρίση έρχονται
να επιβάλλουν το σχολείο των δεξιοτή-
των, του ελιτίστικου και εντατικοποιημέ-
νου λυκείου των πανελλαδικών εξετά-
σεων σε όλες τις τάξης του και της τρά-
πεζας θεμάτων, για δε την πλειοψηφία
που πέφτει θύμα των ταξικών φραγμών,
την τεχνική εκπαίδευση της μαθητείας,
της απλήρωτης και ανασφάλιστης εργα-
σίας, που έχει στην καρδιά του το ιδιω-
τικό κερδοσκοπικό κύκλωμα κατάρτι-
σης των ΙΕΚ. Γι’ αυτό υποβαθμίζεται η
δημόσια τεχνική εκπαίδευση, με την κα-
τάργηση των τομέων και των ειδικοτήτων,
γι’ αυτό βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι συ-
νάδελφοί μας. 

Αυτό το σχολείο που θα «παράγει» τον
εργαζόμενο των 200-300 ευρώ, θύμα
και αυτό της λιτότητας, των περικοπών
και των συγχωνεύσεων, δεν μπορεί παρά
να είναι ένα αυταρχικό σχολείο που αντί
για τη γλώσσα των δικαιωμάτων και της
ισότητας μιλάει τη γλώσσα της αριστεί-
ας και της αξιοκρατίας. Γι’ αυτό θέλει
την αξιολόγηση και προϋποθέτει εκπαι-
δευτικούς ελαστικά εργαζόμενους και
χαμηλά αμειβόμενους, που έχουν εμπε-

δώσει το φόβο. Γι’ αυτό και θα προτιμή-
σει να καλύψει τα κενά με αναπληρωτές,
και ας αναπληρώνουν... τον εαυτό τους
καλύπτοντας πάγιες ανάγκες. 

Απάντηση σε όλα αυτά που κάνουν το
ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς για άλλη
μια φορά δύσκολο, με δεκάδες άλυτα
προβλήματα που υπονομεύουν και περι-
θωριοποιούν το εκπαιδευτικό έργο, πρέ-
πει να είναι ένα εκπαιδευτικό κίνημα με
σαφείς θέσεις. Που θα υπερασπιστεί το
δικαίωμα πρόσβασης στο σχολείο, το δη-
μόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του, το πε-
ριεχόμενο της γνώσης που μορφώνει και
το ρόλο του εκπαιδευτικού που του αντι-
στοιχεί, μόνιμου και με αξιοπρεπείς
απολαβές, ελεύθερου να εργαστεί και να
δημιουργήσει. Αυτό το σχολείο είναι το
Ενιαίο Δωδεκάχρονο Δημόσιο και Δω-
ρεάν Σχολείο των όλων και των ίσων.
Αυτό το ενιαίο σχολείο δεν είναι μετονο-
μασία του Γενικού Λυκείου και δεν πε-
ριθωριοποιεί ή καταργεί την τεχνική εκ-
παίδευση και τους ανθρώπους της, όπως
κακόβουλα διαδίδουν οι δήμιοί της, που
κλείνουν τα σχολεία, απολύουν τους εκ-
παιδευτικούς και στέλνουν τα παιδιά στα
ΙΕΚ. Θα αξιοποιήσει τις υποδομές και τον
εξοπλισμό, την πλούσια εμπειρία και το
πολύτιμο δυναμικό των εκπαιδευτικών
για να παρέχει επιστημονική γνώση για
βασικούς τομείς της παραγωγής.

Να πάρουμε πίσω τις ζωές μας
Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, που

θα προπαγανδιστούν ως αναγκαιότητα
για μια νέα ρύθμιση του δημόσιου χρέ-
ους, οι εργαζόμενοι μπορούν να απαντή-
σουν και να αναμετρηθούν. Με έναν απο-
φασιστικό αγώνα διαρκείας, με προβο-
λή των αιτημάτων των εργαζομένων, με
συσπείρωση μέσα από γενικές συνελεύ-
σεις, με συντονισμό των κλάδων και των
κινητοποιήσεών τους και μορφές πάλης
εξίσου αποφασιστικές με τις επιλογές
κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. 

Η ΕΕ δεν είναι η λύση στο πρόβλημα,
όπως μας υπογραμμίζει η άρχουσα τάξη
και οι σύμμαχοί της, αλλά το ίδιο το πρό-
βλημα. Θεωρούμε αναγκαίο και επιτακτι-
κό τον αποφασιστικό και ανειρήνευτο
αγώνα όλου του λαού για να σπάσουν ορι-
στικά τα δεσμά των ΕΕ – ΝΑΤΟ που βυ-
θίζουν τον τόπο στη φτώχεια, την ανερ-
γία, την εξαθλίωση και τον σέρνουν στο
πολεμικό τους άρμα. 

Η πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ
μπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Απα-
ραίτητος όρος στην παρούσα συγκυρία
είναι ο ενιαίος και παρατεταμένος αγώ-

νας διάρκειας των εργαζομένων και όλου
του λαού. Πιάνοντας το νήμα των αγώνων
της προηγούμενης περιόδου, οφείλουμε
να επαναφέρουμε στην ημερήσια διάταξη
τους άξονες: Μισθός – Σύνταξη, Παιδεία
– Υγεία – Πρόνοια, Μόνιμη και σταθερή
εργασία, Συνδικαλιστικές και πολιτικές
ελευθερίες, ενάντια στην κρατική τρο-
μοκρατία, την καταστολή και τα πειθαρ-
χικά, ως βάση πραγματικών αιτημάτων
που μπορούν να συσπειρώσουν ευρύτε-
ρες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις, να
εμπνεύσουν τους εργαζόμενους και να
τους δημιουργούν την πεποίθηση ότι
μπορούν να αντιστρέψουν τη μαύρη
πραγματικότητα, ότι μπορούν να απο-
κρούσουν τον εργασιακό εφιάλτη κυβέρ-
νησης και τρόικας. Μπορούν να προκύ-
ψουν αγώνες μαζικοί, ενωτικοί, ταξι-
κοί, αποφασιστικοί και νικηφόροι. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία
ενός ισχυρού μετώπου στην «κορυφή»
του συνδικαλιστικού κινήματος και κυ-
ρίως στη βάση των εργαζομένων, στους
βασικούς τομείς του λεγόμενου «κοινω-
νικού κράτους», αλλά και με τους εργα-
ζόμενους στο χειμαζόμενο ιδιωτικό το-
μέα. Ταυτόχρονα όμως είναι αναγκαίο να
αποτιναχτεί από τις πλάτες του συνδικα-
λιστικού κινήματος η θεωρία των «ανα-
θέσεων» και των εύκολων λύσεων, που
καλλιεργεί στο λαό και στους εργαζόμε-
νους την αυταπάτη ότι μια ενδεχόμενη
κυβερνητική εναλλαγή μπορεί να φέρει
ριζικές πολιτικές ανατροπές. Επιδιώ-
κουμε τη συγκρότηση και την ισχυροποί-
ηση ενός κινήματος ακηδεμόνευτου, που
δεν συνθηκολογεί, δεν συμβιβάζεται και
δεν ευθυγραμμίζεται με τις κυβερνητικές
εναλλαγές.

Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να
έχουμε στην ανυπόληπτη ηγεσία της
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Οι ηγεσίες τους
απέφυγαν κάθε προοπτική κλιμάκωσης
και κορύφωσης των αγώνων, ακόμη και
όταν υπήρξαν μεγαλειώδης στιγμές του
κινήματος (24ωρη το Μάη του 2010,
48ωρη τον Οκτώβρη του 2011, ημέρα ψή-
φισης του 2ου μνημονίου το Φλεβάρη του
2012,κ.ά.). Ακόμα κι όταν οι κλάδοι ήρ-
θαν στο προσκήνιο με αποφασιστικούς
αγώνες και πάλι απέφυγαν κάθε ουσια-
στική στήριξή τους (ΕΡΤ το Μάη του
2013, καθηγητές το Μάη και το Σεπτέμ-
βρη του 2013, διοικητικοί στα ΑΕΙ Σε-
πτέμβρης – Οκτώβρης το 2013, κ.ά.). Οι
καθιερωμένες 24ωρες απεργίες ξεπέ-
ρασαν πλέον τις 40! Στα τέσσερα χρόνια
της περιόδου της κρίσης που διανύουμε
ούτε εμπνέουν τους εργαζόμενους, ούτε
φοβίζουν τις εξουσίες. Αντίθετα οι ηρωι-
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κοί κλαδικοί, καθώς και τμημάτων ερ-
γαζομένων, αγώνες (καθηγητές σε δια-
θεσιμότητα, εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, δι-
οικητικοί στα ΑΕΙ, καθαρίστριες, κ.ά.
κέρδισαν τη λύση επιμέρους αιτημάτων
τους και άφησαν ανοιχτές με θετικό τρό-
πο τις μεγάλες διεκδικήσεις τους, όπως
το να μην γίνουν καθόλου απολύσεις και
να επαναλειτουργήσουν οι καταργημένες
δομές τους. Αυτοί οι αγώνες είχαν τα
εξής χαρακτηριστικά: παρατεταμένο χα-
ρακτήρα, πολυμορφία και αποφασιστι-
κότητα στην εξέλιξη των μορφών πάλης
τους (καταλήψεις, αποκλεισμούς, ενημε-
ρώσεις, κέντρα αγώνα κ.ά.), αναβάθμιση
των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων
τους (συγκρότηση συντονιστικών και επι-
τροπών αγώνα, κοινές γενικές συνελεύ-
σεις, κ.ά.). Τα χαρακτηριστικά αυτά των
κλαδικών αγώνων, καθώς και η μεγάλη
αδυναμία τους, η έλλειψη ουσιαστικού
συντονισμού μεταξύ τους, αποτελούν τη
χρήσιμη παρακαταθήκη για να προχωρή-
σει το κίνημα σε μια νικηφόρα αντεπίθε-
ση τώρα!

Στην κατεύθυνση αυτή απευθύνουμε
κάλεσμα – πρόσκληση αγωνιστικής συ-
νεννόησης και συμπόρευσης προς όλες
τις Ομοσπονδίες και προς όλα τα πρω-
τοβάθμια σωματεία του Δημοσίου Το-
μέα, για την οικοδόμηση ενός ισχυρού
πανδημοσιοϋπαλληλικού μετώπου αν-
τίστασης και πάλης. Πρωταρχικά επι-
διώκουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού
πανεκπαιδευτικού μετώπου αντίστασης
και πάλης. Ο συντονισμός της ΟΛΜΕ και
της ΔΟΕ, των ΕΛΜΕ και των Συλλόγων
ΠΕ, επιδιώκοντας να συμμετέχουν ανα-
πληρωτές, φοιτητές, γονείς και μαθητές,
είναι αναγκαίος για την ανασυγκρότηση
του κινήματος της εκπαίδευσης.

Α. Πλαίσιο αιτημάτων πάλης
Επαναφέρουμε το σύνολο των αιτημά-

των όπως έχουν ήδη αποφασιστεί από το
16ο Συνέδριο, καθώς και τις πρόσφατες
Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ. Πιο συγ-
κεκριμένα καταθέτουμε σαν αιχμές τα
παρακάτω
3 Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς

και τις συντάξεις. Να ζούμε με αξιο-
πρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας
από το μισθό μας. Τώρα επαναφορά
του μισθού του πρωτοδιόριστου στα
επίπεδα του 2009. Καμιά περικοπή σε
συντάξεις και εφ’ άπαξ, πλήρη σύντα-
ξη με 30 χρόνια εργασίας.

3 Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου
μας στην προ του 2013 κατάσταση

3 Να ανατραπεί όλο το αυταρχικό – αντι-

δραστικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Να
καταργηθούν όλοι οι σχετικοί νόμοι και
ο νόμος για το Μισθολόγιο. Ακώλυτη
μισθολογική και βαθμολογική προαγω-
γή για όλους τους εργαζομένους. 

3 Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών τώ-
ρα, με βάση την προϋπηρεσία (η οποία
πρέπει να προσμετρηθεί στο σύνολό
της από το 2010) και την ημερομηνία
λήψης πτυχίου, ώστε να καλυφθούν
όλα τα κενά. Όχι στις ελαστικές μορφές
εργασίας. Σταθερή και μόνιμη δουλειά
για όλους.

3 Κανένας εκπαιδευτικός δεν περισ-
σεύει. Να επιστρέψουν πίσω όλοι οι
συνάδελφοί μας που βρίσκονται σε
διαθεσιμότητα. Επαναφορά των τομέ-
ων και ειδικοτήτων.

3 Όχι στην κατεδάφιση της Δημόσιας Παι-
δείας. Να ανατραπεί ο νέος αντιεκπαι-
δευτικός νόμος για το «νέο σχολείο».
Αγωνιζόμαστε για πραγματικά 12χρονο
Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο για όλα τα
παιδιά. 20 μαθητές στο τμήμα.

3 Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια – Κοινωνική
Ασφάλιση είναι λαϊκά δικαιώματα και
κατακτήσεις. Αγωνιζόμαστε για την
υπεράσπισή τους.

3 Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και
πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμά-
των.

Β. Πρόγραμμα δράσης
Προτείνουμε, πρώτα-πρώτα στον κλά-

δο μας, αλλά και προς όλες τις Ομοσπον-
δίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του
δημοσίου και προς την ΑΔΕΔΥ το εξής
[ενδεικτικό] πρόγραμμα δράσης: 

1. Αγώνας διαρκείας, παρατεταμένος
και ανυποχώρητος, πολύμορφς και απο-
φασιστικός (με 48ωρες ή τριήμερες ή
5νθήμερες επαναλαμβανόμενες απερ-
γίες), με Γενικές Συνελεύσεις που θα κα-
θορίζουν ανάλογα με τις εξελίξεις την
έκβαση του αγώνα.

2. Στοχεύουμε και επιδιώκουμε ο αγώ-
νας μας να πάρει πανεκπαιδευτικά, παν-
δημοσιουπαλληλικά και πανεργατικά χα-
ρακτηριστικά.

3. Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ το
επόμενο διάστημα πριν και μετά τις Γ.Σ.
παίρνουν μέτρα και πρωτοβουλίες αγω-
νιστικού συντονισμού με όλες τις ομο-
σπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία
σε όλους τους νομούς (κοινοποίηση της
απόφασης, ανοιχτό κάλεσμα προς τους
εργαζόμενους και τα σωματεία τους να
πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις, επιμέ-
ρους και κοινές συναντήσεις, κοινό βη-
ματισμό με ταυτόχρονες και παράλληλες

διαδικασίες, όπως κοινές συνεδριάσεις
Δ.Σ., συνελεύσεις, ενημερώσεις, συνεν-
τεύξεις, κ.ά.)

4. Συγκροτούμε, άμεσα, σε όλα τα επί-
πεδα απεργιακές επιτροπές, παίρνοντας
όλα τα απαιτούμενα μέτρα προετοιμασίας
και Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Οι
απεργιακές επιτροπές θα λειτουργούν από
κοινού με τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ
θα υλοποιούν τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και θα αποτελούν κέντρο
συντονισμού και οργάνωσης του απεργια-
κού αγώνα που θα έχει και την ευθύνη συ-
νεργασίας με τους άλλους κλάδους του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

5. Επιδιώκουμε την οργάνωση μεγά-
λων συλλαλητηρίων για την παιδεία σε
όλους τους νομούς στις 3/10/2014, αξιο-
ποιώντας και την παγκόσμια ημέρα του
εκπαιδευτικού.

6. Στηρίζουμε και υλοποιούμε το πρό-
γραμμα δράσης της ΑΔΕΔΥ. Συμμετέχου-
με στην αποχή – απεργία που κήρυξε η
ΑΔΕΔΥ σε όλο το δημόσιο, που καλύπτει
και την εκπαίδευση, για να μην εφαρμο-
στεί η αξιολόγηση, καθώς και στις αγω-
νιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις
της ΑΔΕΔΥ.

7. Στηρίζουμε με αποφάσεις της ΟΛΜΕ
και των ΕΛΜΕ τις διεκδικήσεις, τα αιτή-
ματα και τις μορφές πάλης των συναδέλ-
φων σε διαθεσιμότητα. Καλούμε τον κλά-
δο να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις
τους και στην καμπάνια οικονομικής στή-
ριξής τους που οργάνωσε η ΟΛΜΕ. Η ΟΛ-
ΜΕ να ζητήσει από το υπουργείο και τις
διοικήσεις, οι συνάδελφοι να έχουν το
δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές για
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

8. Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να αξιοποιήσει
το αγωνιστικό κλίμα που διαμορφώθηκε
στους δημοσίους υπαλλήλους, με τη στά-
ση της μαζικής ανυπακοής στην αξιολό-
γηση και της μαζικής συμμετοχής στις
συνελεύσεις. Το Γ.Σ.  της ΑΔΕΔΥ να συ-
νεδριάσει και να αποφασίσει αντίστοιχη
μορφή αγώνα με την ΟΛΜΕ, την οποία
και να θέσει για έγκριση σε όλες τις συ-
νελεύσεις των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων και στις ομοσπονδίες.

9. Ο απεργιακός αγώνας να ξεκινήσει
μέσα στον Οκτώβρη. Η συγκεκριμενοποί-
ηση της μορφής πάλης των 48ωρων ή
τριήμερων ή 5νθήμερων επαναλαμβανό-
μενων απεργιών να γίνει μετά την ολο-
κλήρωση των συναντήσεων με τα σωμα-
τεία Η συγκεκριμένη μορφή μπορεί να
τεθεί για έγκριση σε νέες Γενικές Συνε-
λεύσεις του κλάδου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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Δεν έχει όρια  η αντισυναδελφικότητα της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.), που στις
πλάτες των συναδέλφων και με τις «πλάτες»
του Υπουργείου, διοργανώνει επί πληρωμή σε-
μινάρια επιμόρφωσης με σκοπό την  «προ-
ετοιμασία» των εκπαιδευτικών για καλύτε-
ρες επιδόσεις στην  αξιολόγηση που ετοιμά-
ζει το ΥΠΑΙΘ! «Στα βήματα…της αξιολόγη-
σης», όπως είναι επί λέξη ο τίτλος τους.

Δεν πέρασαν λίγοι μήνες από τότε που σύσ-
σωμος σχεδόν ο κλάδος των εκπαιδευτικών
απέρριψε τον περασμένο Μάιο στην πράξη την
αξιολόγηση, αρνούμενος να συμμετάσχει στις
διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης σχολικών
μονάδων σε ποσοστό περίπου 90%, παρά τις
εκβιαστικές και αυταρχικές μεθοδεύσεις του
Υπουργείου και διαφόρων στελεχών εκπαίδευ-
σης. Τη στιγμή λοιπόν που οι Ομοσπονδίες και
τα σωματεία των εκπαιδευτικών οργανώνουν
εκ νέου την αντίστασή τους απέναντι στα ολο-
κληρωτικά σχέδια του Υπουργείου για την
αξιολόγηση – χειραγώγηση του κλάδου, που
θα οδηγήσει συστηματικά σε απολύσεις, η
Ένωση Ελλήνων Φυσικών ετοιμάζει σεμινά-
ρια επιμόρφωσης των συναδέλφων για «Ορ-
γάνωση ατομικού φακέλου του εκπαιδευτι-
κού»(!), πάντα με το αζημίωτο φυσικά…

Αντί η Ε.Ε.Φ. να συνταχθεί με τον υπόλοιπο
κλάδο στον αγώνα για ένα δημόσιο και δωρεάν
σχολείο με καλύτερες συνθήκες μάθησης και
διδασκαλίας απαλλαγμένο από επιθεωρητι-
σμούς και χειραγώγηση, στον αγώνα για αξιο-
πρέπεια, μόνιμη και σταθερή εργασία και νέους
διορισμούς στην εκπαίδευση, αντίθετα «λιπαί-
νει» ακόμα περισσότερο το έδαφος για την
επερχόμενη λαίλαπα της αξιολόγησης, που
απειλεί με κατηγοριοποιήσεις και κλείσιμο σχο-
λείων, με απολύσεις εκπαιδευτικών και με νέ-
ους σκληρούς ταξικούς διαχωρισμούς τους μα-
θητές μας. Και όλα αυτά εκμεταλλευόμενη οι-
κονομικά την απελπισία και την απόγνωση κά-
ποιων συναδέλφων για την απόκτηση κάποιων
επιπλέον «βεβαιώσεων», που θα «φουσκώ-
σουν» τον ατομικό τους φάκελο και θα τους
θωρακίσουν δήθεν από την αξιολόγηση.

Τους προειδοποιούμε όμως για άλλη μια
φορά ότι θα μας βρίσκουν συνέχεια απέναντί
τους , αυτοί και όποιοι άλλοι «καλοθελητές»
του Υπουργείου υπηρετούν τα σχέδιά του, υπο-
νομεύοντας τις αποφάσεις του κλάδου, των
ομοσπονδιών και των σωματείων μας και κα-
λούμε τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν
στα σεμινάρια της «ντροπής».
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Ε.Λ.Μ.Ε. Α’ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η  Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
«στις υπηρεσίες» του Υπουργείου

«πουλάει» επιμόρφωση 
στους εκπαιδευτικούς 

για μια καλύτερη... αξιολόγηση
☞ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.
☞ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ-ΑΝΕΡΓΙΑΣ-

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Όλοι στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 
(18/9 και ώρα 6.30 μ.μ.) στην Πλατεία Ελευθερίας

Πριν ένα χρόνο στις 18 Σεπτέμβρη, ο αγωνιστής Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός
από τη δολοφονική επίθεση των ανδρεικέλων της ναζιστικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής, προσθέτοντας ένα κόμη θύμα στην τραγική αλυσίδα των θυμάτων

της φασιστικής βίας που ξεδιπλώνεται απροκάλυπτα πια ενάντια στο νεοαλαϊστικο και
εργατο-λαϊκό κίνημα, με στόχο την υποχώρηση και υποταγή του σε συνθήκες επίτα-
σης της αντιδραστικής πολιτικής της πείνας, ανεργίας, εξαθλίωσης και ιμπεριαλι-
στικής υποτέλειας.

Η Χρυσή Αυγή -γέννημα θρέμμα του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος-είναι
σάρκα από τη σάρκα των κομμάτων της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας και έχει σταθε-
ρούς πολιτικούς δεσμούς με την κυβέρνηση Σαμαρά, όπως έδειξαν και οι παρασκη-
νιακές συνομιλίες Μπαλτάκου με πρωτοκλασάτα στελέχη της φασιστικής οργάνωσης.
Σήμερα όμως η ίδια αυτή κυβέρνηση -μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή και με στόχο να
αποτρέψει τη διεύρυνση της επιρροής της ναζιστικής Χρυσής Αυγής στην εκλογική
της βάση, εν όψει μάλιστα των επερχόμενων εκλογών, μεταμφιέζεται …σε ποινικό διώ-
κτη των φασιστών συνεργατών της, επιδιώκοντας συγχρόνως να παραπλανήσει τα
λαϊκά στρώματα για τα δήθεν δημοκρατικά της φρονήματα, την ίδια στιγμή που τα
νέα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζει σαρώνουν κάθε εργασιακό, κοινωνικο-ασφα-
λιστικό, μορφωτικό και λαϊκό δικαίωμα, ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία στα αρ-
πακτικά του μονοπωλιακού κεφαλαίου και εμπλέκουν τη χώρα στους νέους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς ενάντια στους γειτονικούς λαούς.

Τα κόμματα της συγκυβέρνησης (Ν.Δ-ΠΑΣΟK) -σταθεροί στυλοβάτες της πλουτο-
κρατικής ολιγαρχίας-είτε με τη θεωρία «των δυο άκρων», είτε με την ολόθερμη υπο-
στήριξη του αντικομμουνιστικού μνημονίου της Ιμπεριαλιστικής ΕΕ, είτε με τη στο-
χοποίηση του λαϊκού κινήματος και την ποινικοποίηση των αγώνων σε περίοδο παγ-
κόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, έθρεψαν και ενδυνάμωσαν τη φασιστική συμμορία
της Χρυσής Αυγής στη ρατσιστική, εθνικιστική, αντικομμουνιστική και εγκληματική
της δράση. Δράση που μεταφράζεται σε εκκαθαρίσεις των μεταναστών από τις χώ-
ρες-θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, σε δολοφονικές επιθέσεις ενάντια σε
αριστερούς εργάτες και συνολικά αγωνιστές του λαϊκού κινήματος, σε μισαλλόδοξα
κηρύγματα και σε προσπάθειες σπίλωσης και υπονόμευσης κάθε μορφής οργανωμένης
λαϊκής αντίστασης και πάλης ενάντια στο καθεστώς της ληστείας του λαϊκού εισοδή-
ματος που επιβάλλουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της οικονομικής ολιγαρχίας, με τη
στήριξη των ιμπεριαλιστών προστατών τους (ΕΕ-Δ.Ν.Τ-Ν.Α,ΤΟ).

Στην κατεύθυνση της επιβολή αυτής της πολιτικής της λαϊκής αφαίμαξης, της κα-
ταστολής του λαϊκού κινήματος και της ιμπεριαλιστικής υποτέλειας –πολιτική που
πιστά υπηρετούν τα κόμματα της εγχώριας ολιγαρχίας- η ναζιστική συμμορία της Χρυ-
σής Αυγής, με τα σκοταδιστικά της κηρύγματα, αλλά και με το δολοφονικό της χέρι,
προασπίζεται τα συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου και του διεθνούς ιμ-
περιαλισμού, όπως δείχνει και η φασιστική δράση της ομογάλακτής της κυβέρνησης
του Κιέβου που μακελεύει τον ουκρανικό λαό, για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των
Αμερικανο-ΝΑΤΟΪΚΩΝ και Ευρωπαίων Ιμπεριαλιστών.

Ο αγώνας απέναντι στη φασιστική Χρυσή Αυγή, που απλώνει τα δίκτυα της στους
μηχανισμούς του αστικού κράτους, κηρύσσοντας το μίσος της ενάντια στην εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα, συγκαλυπτόμενη πίσω από τα δήθεν «αντικαπιταλιστικά
συνθήματα», ο αγώνας συνολικότερα ενάντια στο φασισμό που είναι η πιο αποκρου-
στική έκφραση του καπιταλιστικού συστήματος δε συμπορεύεται με τις υποκλίσεις
στους ιμπεριαλιστές και με τις εξαγγελίες για «αριστερή κυβέρνηση» της καπιταλι-
στικής διαχείρισης και με εκλογικές αυταπάτες. Αντίθετα, παίρνει σάρκα και οστά
στην ανυποχώρητη λαϊκή πάλη για την ανατροπή της αντιδραστικής πολιτικής της
πείνας, ανεργίας, εξαθλίωσης και ιμπεριαλιστικής εξάρτησης, βρίσκει την έκφρασή
του στην ασίγαστη πάλη για δουλειά, δημοκρατία, μόρφωση, υγεία, ειρήνη, εθνική
ανεξαρτησία και διεθνιστική αλληλεγγύη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Κατακαλόκαιρο στο νησί. Η ευωδία λε-
πτότατη που σκορπούσαν τα μπουγα-
ρίνια στις αυλές, αλλά η γη άνυδρη

και διψασμένη. Λίγες ημέρες δεν ήταν αρ-
κετές για να καλύψουν με προσωπική ερ-
γασία τις αυξημένες ανάγκες, λόγω εποχής,
της φύσης. Εχρειάστηκα έναν εργάτη γης
για τη φροντίδα των δέντρων. Γείτονας επι-
χειρηματίας που μοιάζει το χρόνο του ανά-
μεσα στη μεγαλούπολη και στο νησί, παίρ-
νει συχνά στη δούλεψή του τον Αρσέν για
τις αγροτικές δουλειές.

-Διονύση, μου δίνεις το τηλέφωνο του
Αρσέν που τον χρειάζομαι; ρώτησα.

-Γράψε το μόνη σου, από το κινητό μου,
γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου, μου απάντησε.

-Πώς είναι το επώνυμό του, τον ρωτάω,
για να τον βρω;

-Δεν ξέρω, είναι το μόνο κινητό που θα
δεις να γράφω «χωρίς όνομα», απάντησε
χαμογελώντας… μάλλον αμήχανα. Σήκωσα
τα μάτια μου έκπληκτη, και τον κοίταξα! Μία
κοιτούσα αυτόν, μία την οθόνη του κινητού
τηλεφώνου, που έγραφε, πράγματι, «χωρίς
όνομα», και δίπλα έναν αριθμό μόνο. Δεν
νομίζω να κατάλαβε την απορία μου.

-Εντάξει, το έγραψες;
-Ναι, του απάντησα.
Ο Αρσέν λοιπόν, χωρίς όνομα, έφυγε

έφηβος από την Αλβανία, με τα πόδια, μέσα
από τα βουνά, χωρίς να προλάβει να τελει-
ώσει το σχολείο, αναζητώντας μια καλύτε-
ρη τύχη και την «ελευθερία» που είχε στε-
ρηθεί στον κομμουνισμό. Πέρασε τα σύνο-
ρα, έμεινε κρυμμένος για μέρες, νηστικός,
τροφοδοτώντας μόνο το όνειρο να γίνει η
ζωή του καλύτερη στην Ελλάδα της ευημε-
ρίας και της ανάπτυξης. Γρήγορα το όνειρο
έγινε εφιάλτης. Σκληρή δουλειά και εκμε-
τάλλευση στη γείτονα χώρα, που περίμενε
φτηνούς εργάτες για την ανάπτυξη και την
είσοδό της στο ευρώ. Ο Αρσέν λοιπόν συ-
νέχιζε να κάνει τις πιο βαριές δουλειές για
να επιβιώσει, έχοντας πάντα στο μυαλό του
να τελειώσει το σχολείο. Μετά από καιρό
που ήρθε στο νησί, γράφτηκε στο νυχτερι-
νό, που πήγαιναν τα παιδιά της βιοπάλης,
με στόχο να περάσει στη γεωπονική. Αγα-
πούσε τη γη και τα μυστικά της. Πολλές φο-

ρές κρατήθηκε με το ζόρι να μην κοιμηθεί
στο θρανίο από την κούραση. Και τα παρά-
τησε υποσχόμενος στον εαυτό του, ότι την
άλλη χρονιά ίσως είναι πιο εύκολα. Η πραγ-
ματικότητα όμως τον προσγείωνε. Τα βρά-
δια περνούσαν σκληρά και ανελέητα από
τον κάματο της μέρας. Κι αν ήταν τυχερός,
καμιά φορά στα όνειρά του είχε μιαν άκρη
για την ελπίδα του σχολείου και για την
όμορφη γειτονοπούλα στο χωριό που τον
περίμενε με τις λιγοστές οικονομίες να επι-
στρέψει δυνατός.

Αυτή ήταν η ζωή του. Κι έτσι μπόρεσε να
σταθεί, με κουράγιο τα όνειρα. Έτσι περά-
σαν και τα χρόνια, καλός εργάτης για τη γη,
να φροντίζει τα αμπέλια, τις ελιές και τους
φοίνικες του Διονύση. Δυνατός, κάνει τα
πάντα, μου έλεγε, σε ό,τι τον χρειαζόταν με
ένα τηλέφωνο ερχότανε για δουλειά. Τίμιος,
εργατικός, σχετικά νέος ακόμα, τα χρόνια
περάσανε, απαντούσε πρόθυμα στην κλήση
για δουλειά. Τίμιος και εργατικός, αλλά χω-
ρίς όνομα για τον εργοδότη, αφού το όνομα,
η ταυτότητα της προσωπικότητας, δεν φαί-
νεται να προσδίδει μεγαλύτερη αξία στην
εργασία. Στην ελεύθερη αγορά της προσφο-

ράς και της ζήτησης, ο εργάτης της ανάγκης
ζητάει δουλειά για το ψωμί του, το αφεντικό
προσφέρει δουλειά με τους όρους του κε-
φαλαίου, κι όλα τελειώνουν κάπου εδώ, χω-
ρίς όνομα και υπογραφές. Το όνομα του ερ-
γάτη φαίνεται να μην έχει αξία και σημασία,
αφού στις «καλές» κοινωνίες της αγοραίας
τρυφής, το όνομα και η επωνυμία είναι συ-
νώνυμα με τον πλούτο και τη δόξα. Ο Διο-
νύσης Σ., με όνομα και επώνυμο, επιφανής
στο νησί τώρα, έφηβος και αυτός πριν τε-
λειώσει το σχολείο στην Ελλάδα του ’60 αν-
ταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του
πλούσιου θείου κι έφυγε στην Αθήνα για
δουλειά. Αυτός, στάθηκε τυχερός και πέτυ-
χε, μου έλεγε, τότε που ο γέρο-Καραμανλής,
με τις «χρυσές ευκαιρίες» της άναρχης οι-
κοδόμησης, της εσωτερικής μετανάστευσης
και της ερήμωσης της επαρχίας, οδήγησε
την Ελλάδα στη Δύση της. Πολλή και σκλη-
ρή δουλειά, αλλά με λίγη τύχη και με υπο-
μονή-υπακοή μπορούσες να ανέβεις κοι-
νωνικά, αφού ευτυχώς δεν ζούσες στο «σι-
δηρούν παραπέτασμα».

Το παραμύθι είχε αρωγό την παιδεία, μέ-
σα από την οποία η αστική πολιτική, με την
τρομοκρατία του κομμουνισμού χειραγω-
γούσε το Λαό. Με αυτές λοιπόν τις υποα-
ξίες, που χαμηλώνουν τον άνθρωπο και
καλλιεργούν την ελαστικότητα της συνείδη-
σης και τον ωχαδελφισμό, ο Διονύσης δού-
λεψε σκληρά κι ανέβηκε ψηλά, τόσο ψηλά
όπου όλα τα βλέπεις μικρά και ασήμαντα,
δίχως όνομα και μορφή.

Η σύντομη καλοκαιρινή ιστορία τελειώνει
εδώ. Η πλάνη όμως για τον κόσμο της ερ-
γασίας δεν έχει τέλος και θα συνεχίζεται
στη δίνη της ιστορίας, όσο ο εργαζόμενος
ζει με ψευδαισθήσεις και ελπίζει ότι η ζωή
του μπορεί να ανθίσει πραγματικά με τη
δουλειά, και μόνο. 

Τα μπουγαρίνια, ιδιαιτέρως ευαίσθητα
λουλούδια, σκορπίζουν το άρωμά τους σε
μοναδικές για τη φύση συνθήκες. Θέλουν
τον τόπο τους. Για τον εργαζόμενο, ο τόπος
του είναι ο σοσιαλισμός, εκεί όπου πραγ-
ματικά μπορεί να ανθίσει και να δημιουρ-
γήσει ο άνθρωπος ως ολότητα, μακριά από
τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.
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απόψεις
Χωρίς όνομα

Μια καλοκαιρινή ιστορία



γράφει η Ανδριανή Στράνη



• Σε μία καλοκαιρινή συντροφιά
ρωτούν αίφνης το δάσκαλο που μίλαγε

–Μήπως είσαι άθεος;
Αυτός, αν και άθεος από κούνια, αρκέστη-

κε στο να βρει ευφυολογήματα που ταλαν-
τεύονταν ανάμεσα στο όχι και το ναι.

• Αν τα παιδιά σας πουν ότι στο σχολείο
έφαγαν ανθρώπινες σάρκες και ήπιαν αίμα
θα φρίξετε, θ’ ανατριχιάσετε και θ’ αναζητή-
σετε τον φταίχτη. Κι όμως κάθε Κυριακή
στους ναούς της χώρας εντελώς ειδωλολα-
τρικά, παγανιστικά και «κανιβαλικά» χιλιάδες
παιδιά εθίζονται στο να τρώνε το σώμα του
Κυρίου και να πίνουν το αίμα του. Πανάρχαιο
έθιμο των πρωτόγονων ανθρωποβόρων κοι-
νωνιών, όπου η κυριαρχούσα φυλή έτρωγε το
πρωτοπαλίκαρο της ηττημένης. 

• Πόσες φορές δεν ακούτε στα ΜΜΕ να μι-
λούν για χριστιανόπουλα ή μουσουλμανόπου-
λα αναφερόμενα σε παιδιά που –ίσως– ακόμα
δεν ξέρουν να αρθρώνουν μία λέξη. Το σωστό
είναι παιδιά χριστιανών ή μουσουλμάνων, αλ-
λά δεν βαριέσαι...

• Όσοι αναζητούν στο πλαίσιο του «πολι-
τικά ορθού» την αναγνώριση στο διαφορετικό
–και καλά κάνουν– εκστασιάζονται για τα δι-
καιώματα των ομοφυλοφίλων, των ξένων, των
μαύρων, των γυναικών. Των αθέων;

• Στα σχολεία μας κάθε θρησκευτική δια-
φοροποίηση είναι ανεκτή έως επιβεβλημένη.
Μπορεί να πιστεύεις στο Βούδα ή στη νεράϊδα
των βουνών (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι νε-
ράιδες συνδέονται με τη φύση αλλά όχι με
την πόλη και την τέχνη ή την τεχνολογία), αλλά
αμέσως σε υποψιάζονται αν δηλώσεις άθεος.
Στην πραγματικότητα αφαιρείς από το πάν-
θεον του ειδωλολατρισμού το τελευταίο κα-
ταφύγιο. Τον τελικό δημιουργό.

• Αλήθεια, οι γυναίκες που λείπουν –εκτός
από τη σύλληψη– από το στρατό των επουρά-
νιων, τι λένε για όλα αυτά;

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά;
Το χριστιανικό δόγμα, όπως και το μου-

σουλμανικό, είναι ένα παρακλάδι του εβραϊ-
κού, ινδουισμός και βουδισμός συνδέονται
με την ηθική του τρόπου ζωής· δεν τις λες
θρησκείες με την κλασική έννοια του όρου.
Ο θεός λοιπόν της Π. Διαθήκης είναι ένας
μοχθηρός και αντιπαθητικός χαρακτήρας. Βί-
αιος, αλαζονικός, μισογύνης, βρεφοκτόνος,
ρατσιστής, αιμοχαρής ανήθικος, μεγαλομα-
νής, σκέτη αθλιότητα. Προκαλεί τον τρόμο
ακόμα κι όπου δεν χρειάζεται.

Ο χριστιανισμός, (θρησκεία αγράμματων
βοσκών, ψαράδων, χωρικών) όταν συνδέθηκε
με τον πλατωνισμό και έγινε κυρίαρχο δόγμα
σε δύση και ανατολή «καθάρισε» την Π. Δια-
θήκη από τις σαδομαζοχιστικές πρακτικές

του Γιαχβέ και παρουσίασε ένα θεό περισσό-
τερο γαλήνιο, αλά Δία, με το γιο του ξανθό και
γαλανομάτη, όπως ήθελαν οι δυτικοί ευγε-
νείς. Ξανθός στην Παλαιστίνη! Σουρρεαλιστι-
κή εικόνα...

Αν θέλεις να γίνεις άθεος αρκεί να διαβά-
σεις την Παλαιά Διαθήκη, τις ατελείωτες αι-
μομειξίες και το φθονερό πνεύμα του θεού
της ερήμου.

Ανάμεσα σε δύο καθαρά ρεύματα σκέψης,
στον αθεϊσμό και όσους πιστεύουν, υπήρξε
και υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος επιστημόνων
και απλών ανθρώπων τους οποίους θα μπο-
ρούσαμε να πούμε αγνωστικιστές. Οι τελευ-
ταίοι είναι οπαδοί της αμφιβολίας, της απο-
ρίας, του «ψάχνειν», αλλά σε καμία περίπτω-
ση δεν ανήκουν σ’ όσους θέλουν να πιστεύουν
ότι ο μέγας δημιουργός είναι προ πάντων των
αιώνων, και μάλιστα δωρητής του γιου του
στον κόσμο. Οι αγνωστικιστές, κάτι σαν το ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε θρησκευτικό πεδίο, διχάζονται βα-
θειά από τις πιέσεις των ισχυρών κέντρων,
των άθεων και των παντοειδών θρήσκων. Εί-
ναι ευεπίφοροι σε ακούσματα και διαβάσματα
και δεν πρέπει να χαριστούν στους ιεροκή-
ρυκες και τους φονταμενταλιστές. Είναι οπα-
δοί του Βολταίρου «διαφωνώ, αλλά υπερα-
σπίζομαι το δικαίωμά σου στην άποψη», γι’
αυτό και χρειάζεται προσεκτική και συστη-
ματική επιχειρηματολογία.

Ποτάμια μελανιού και αίματος χύθηκαν για
να «λυθεί» το μυστήρια της Αγίας Τριάδας,
δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στην ουσία και
την υπόσταση του θεού. Έχουμε άραγε ένα
τριμερή θεό ή τρεις θεούς σ’ έναν; Αφήνω
κατά μέρος το δόγμα τρία, τον αριθμό δώδεκα
(προφήτες, μαθητές) και άλλα απλοϊκά σύμ-
βολα όπως τ’ αρνιά και τα κατσίκια (θεός –
διάβολος) που έχουν όλα ειδωλοατρικές και
μυστικιστικές αφετηρίες. Όπως άλλωστε, και
το τελετουργικό της ανατολικής ορθόδοξης
εκκλησίας που είναι πιστή αντιγραφή του αρ-
χαίου θεάτρου. Εξηγήσιμο πράγμα, διότι οι
αρχαίοι πρόγονοι είχαν αναπτυγμένες –για
την εποχη τους– παραγωγικές δυνάμεις και
λεπτοδούλεψαν τα τελευτουργικά τους (θυ-
σίες, διάλογος, μύθοι), ενώ οι βοσκοί της Μ.
Ανατολής όπως και οι καμηλιέρηδες του ισ-
λαμισμού καλά-καλά δεν ήξεραν να γράφουν.

Απέναντι λοιπόν στην επιστήμη της εξέλι-
ξης και στο ογκολιθικό τρίγωνο Δαρβίνος-
Μαρξ-Αϊνστάιν ορθώνεται η τυφλή πίτη, το
«μη ερεύνα», οι απλοϊκότητες της παλαιάς
διαθήκης, οι ιδεολοψίες των αγραμμάτων ή
των σκοπιμοτήτων που έκαιγαν στην πυρά
επιστήμονες και αντιπάλους. Ρωτήστε ένα
θεολόγο, όποιας χριστιανικής σέχτας, να σας
εξηγήσει το μυστήριο της τρισυπόστατης,

αδιαιρέτου και ομοούσιου (!) θεότητας. Αν πι-
στείτε μπορείτε να μας το διαμηνύσετε. Αν
όχι, μην εκπλαγείτε διότι «ο βασιλιάς είναι
γυμνός». 

Πίσω από τους ρασοφόρους, τους λογχο-
φόρους κατακτητές, τους τροπαιοφόρους δεν
υπάρχει τίποτα. Το σύμπαν στέκει εξελισσό-
μενο, περιμένοντας να το ανακαλύψουμε.

Όσο για τα δύο «δυνατά» όπλα των χριστια-
νών, τη θεωρία του Δημιουργού και τη θεωρία
της ψυχής δεν υπάρχει καμμία απόδειξη. Η
φύση δεν είναι ποδήλατο για να βρούμε τον
κατασκευαστή της και η λεγόμενη ψυχή (εν-
νοούν το πνεύμα;) δεν έχει διεύθυνση κατοι-
κίας. Αν υπάρχει μετά το θάνατό μας γιατί να
μην υπάρχει και πριν; Κι αν υπάρχει, «κατοι-
κεί» σε φίδια, κουνούπια,  γκνου και ζέβρες;
Απόλυτος παραλογισμός. Άλλωτε η ιδεοληψία
του ενός είναι παράνοια, των πολλών θρη-
σκεία.

Οι εκπαιδευτικοί που σέβονται τα παιδιά,
την επιστήμη και τη δουλειά τους οφείλουν να
πιάσουν άμεσα «τον ταύρο από τα κέρατα».

Προσευχές, διακόσμηση αιθουσών, εξο-
μολογήσεις, επισκέψεις σε ναούς με διάφορα
προσχήματα, διδασκαλία του εβραιοχριστια-
νισμού κατά καθήκον, σταυροκοπήματα, διά-
δοση άνοστων και βλακωδών μύθων, (όπως
ο Αδάμ, η Εύα και το φίδι), υποβολή ψυχο-
σωματικών πιέσεων, αποβολή των αλλόδο-
ξων ως «μη κανονικών», όλα αυτά πρέπει να
περάσουν από ένα διπλό κόσκινο. Του δια-
φωτισμού και του επιστημονικού υλισμού.

Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ καθώς και τα ερευνη-
τικά τους κέντρα (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ και ΚΕΜΕΤΕ),
οφείλουν να εργαστούν στο προκείμενο θέμα.

Ταυτόχρονα όλοι οι άθεοι (επιστήμονες και
υλιστές) πρέπει να συνασπιστούν και να διεκ-
δικήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία
γνώμης. Οι Δαρβίνοι κόντρα στους «ιμάμη-
δες». Για να δούμε πως θ’ αντέξουν τα ιερα-
τεία την πρόκληση και πως θα ηττηθεί κατά
κράτος ο παντοειδής σκοταδισμός.

Ναι, λοιπόν, είμαι άθεος! Γιατί οδηγούμαι
από την επιστήμη ανά τους αιώνες και γιατί
δε μου χρειάζεται καμία αστεία υπόθεση για
ν’ αγωνιστώ για ένα καλύτερο κόσμο.

Γιατί η εγωϊστική σύλληψη πως πρέπει να
μοιάσουμε σε κάποιον που δεν υπάρχει ή δεν
αποδείχνεται δεν αρμόζει σε δασκάλους, φά-
ρους της νεολαίας.

Εμπρός! Ας νικήσουμε το κάστρο της αμά-
θειας και το «όπιο του λαού»

Σεπτέμβρης 2014
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γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης



“Σε βάθος μελέτη για μεγάλη πα-
ρέμβαση στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση” ετοιμάζει το Υπουρ-

γείο Παιδείας σύμφωνα με ανακοινώσεις
του Ανδρέα Λοβέρδου στη συνεδρίαση της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής. “Εκεί που πρέπει το εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας να σκύψει με όλη του
την προσοχή είναι στο Δημοτικό Σχολείο
και σε ότι συγκροτεί την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση. Και για αυτό ετοιμαζόμαστε” εί-
πε ο Υπουργός Παιδείας και παράλληλα τό-
νισε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί
στην εθνική αντιπροσωπεία το σχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας. 

Ακούγοντας τις ανακοινώσεις του Αν-
δρέα Λοβέρδου ο καθένας μπορεί να φαν-
ταστεί ότι θέλει, ωστόσο, δεν μπορεί να
μην παίρνει υπόψη, ότι η κεντρική “γραμ-
μή” των περικοπών και των παρεμβάσεων
σύμφωνα με όσα ορίζει το γνωστό ΕΣΠΑ,
είναι μια μόνιμη κεντρική  κατεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας. Και όσα επικοινω-
νιακά τρικ και αν επιχειρεί το Υπουργείο
και όσα λεκτικά πυροτεχνήματα και αν ξο-
δεύει ο Υπουργός Παιδείας,  δεν πρέπει να
διαφεύγει σε κανέναν ότι μόνιμος στόχος
είναι αφενός η μείωση του προσωπικού
και ένα αναλυτικό πρόγραμμα που θα “χω-
ράει” μόνο τα μαθήματα αιχμής. Ωστόσο,
η «γραμμή» αυτή έχει ήδη σοβαρές συνέ-
πειες στην πορεία του μαθητικού πληθυ-
σμού και ιδιαίτερα στη μορφωτική συγκρό-
τησή του.

Και αυτό είναι φανερό, ιδιαίτερα τα τε-
λευταία χρόνια, που η βαθιά οικονομική κρί-
ση και οι πολιτικές της φτώχειας, της ανερ-
γίας και της περιθωριοποίησης μεγάλων
τμημάτων του πληθυσμού διαπερνά την εκ-
παιδευτική διαδικασία και τις συνθήκες εκ-
παίδευσης δεκάδων χιλιάδων μαθητών στα
ελληνικά σχολεία.

Χέρι χέρι, η ολοκληρωτική αναίρεση
οποιασδήποτε δυνατότητας ανοδικής κοι-
νωνικής κινητικότητας μέσα από την πρό-
σβαση στον εκπαιδευτικό μηχανισμό, ακυ-
ρώνει  ένα ολόκληρο φάσμα κοινωνικών
προσδοκιών, συγκροτημένο εδώ και αρκε-
τές δεκαετίες, γεγονός που επηρεάζει τις
συνθήκες αλλά και τα κίνητρα μάθησης μέ-

σα στις σχολικές τάξεις. Η αθέατη υποχώ-
ρηση χιλιάδων μαθητών από τη μαθησιακή
διαδικασία δεν προσαρμόζεται απλά στην
ναυαγισμένη ζωή των οικογενειών, που είναι
κατάσταση αδιεξόδου, αλλά ακριβώς στο
αδιέξοδο της κατάστασής τους. Την κατά-
σταση αυτή, οπωσδήποτε έρχεται όχι να
αναιρέσει αλλά να πριμοδοτήσει η συνολική
«γραμμή» της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής με το λεγόμενο νέο Λύκειο και την
Τράπεζα Θεμάτων, τα νέα αναλυτικά προ-
γράμματα, η κακότεχνη φροντιστηριοποίηση,
η μετάλλαξη της εκπαίδευσης σε φθηνή κα-
τάρτιση, η μαθητεία και βεβαίως η βίαιη επι-
χείρηση μετάλλαξης των εκπαιδευτικών σε
κακοπληρωμένους τεχνικούς και συμβολαι-
ογράφους επιδόσεων. 

Και στο σημείο αυτό οφείλουμε να εστιά-
σουμε σε μια πλευρά η οποία μένει αθέατη,
στο περιθώριο των δημοσίων συζητήσεων.
Όλο και πιο πολλοί εκπαιδευτικοί υποστη-
ρίζουν ότι πληθαίνουν οι «μαθητές των τε-
λευταίων θρανίων», δηλαδή, τα παιδιά
εκείνα που νωρίς εγκαταλείπουν κάθε προ-
σπάθεια, ενώ από την άλλη είναι φανερή
διά γυμνού οφθαλμού η συρρίκνωση της
ομάδας των μαθητών που πασχίζει για κα-
λά σχολικά αποτελέσματα. Δεν είναι λίγοι
μάλιστα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι, ιδι-
αίτερα τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό
σχολείο τείνει να μεταλλαχθεί σε μια «βιο-
μηχανία» παραιτημένων και αδιάφορων
μαθητών και μαζί ενός ιδιόμορφου αναλ-
φαβητισμού. Σαν να αντανακλά η ίδια η κοι-
νωνία πάνω στην μαθησιακή διαδικασία. Μια
κοινωνία όπου ευρύτατα τμήματα του πλη-
θυσμού συντρίβονται οικονομικά και κοινω-
νικά και αυτή ακριβώς η συντριβή, η ματαί-
ωση κάθε ελπίδας και προσδοκίας, γίνεται
βραδυφλεγής βόμβα στα δίκτυα της θέλησης
χιλιάδων παιδιών για εκπαίδευση.

Μυρίζουν ήδη τον αποκλεισμό και αισθά-
νονται ότι δεν  μπορούν να οικοδομήσουν
προσδοκία που να μην είναι συνδεδεμένη με
ένα νήμα με τη ματαίωσή της. Βιώνουν ήδη
ένα παρόν και ένα μέλλον που συντρίβεται
ανάμεσα στις μυλόπετρες της ατομικής πε-
ριπλάνησης σε μια ακρωτηριασμένη εκπαί-
δευση και στην υπόσχεση μιας συντριπτικής
εργασιακής ερήμου έπειτα από αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό βαθαίνει ένα αγεφύρωτο
χάσμα μέσα στις σχολικές τάξεις: Δίπλα στα
όλο και λιγότερα “άλογα κούρσας” που τινά-
ζουν τις επιδόσεις στον αέρα, διαμορφώνον-
ται οι “ουραγοί”, μια μεγάλη ομάδα (ίσως η
μεγαλύτερη μετά τη μεταπολίτευση) παιδιών,
κυρίως από τα λαϊκά στρώματα (γόνοι αγρο-
τών, εργατών, μικροϋπαλλήλων και βεβαίως,
των κατεστραμμένων μεσαίων στρωμάτων),
οι οποίοι γυρίζουν την πλάτη στη σχολική
εκπαίδευση, σαν απάντηση στο γεγονός ότι
η τελευταία δεν έχει πλέον να τους προσφέ-
ρει αυτό που, στο πεδίο των επαγγελματικών
προοπτικών, πρόσφερε στο παρελθόν. Το
εφιαλτικό ερώτημα “γιατί να διαβάσω δά-
σκαλε;” πλανάται ήδη σαν φάντασμα μέσα
στις σχολικές τάξεις και λιπαίνει το έδαφος
για μια πλήρη απαξίωση της γνώσης ακρι-
βώς από τη γενιά εκείνη που τη χρειάζεται
περισσότερο για να αλλάξει τον εαυτό της
και τον κόσμο, “να ξελασπώσει το μέλλον
της”.

Θα λέγαμε ότι πάνω σε αυτήν ακριβώς
την πραγματικότητα, που βεβαίως έχει αι-
τίες, έρχονται σήμερα να «πατήσουν» οι
επιτελείς του Υπουργείου Παιδείας για να
νομιμοποιήσουν στη συνείδηση της κοινής
γνώμης το επιχειρούμενο «ρεκτιφιέ» της
μεταγυμνασιακής δημόσιας εκπαίδευσης,
που περνάει μέσα από την «έξωση» χιλιά-
δων μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζονται
ως «πλεονάζον προσωπικό» σε επιχείρηση
που «εξυγιαίνεται». Είναι τραγικό: Αυτοί
που χρόνια τώρα λίπαναν το έδαφος της
αμορφωσιάς, αυτοί που «λάσπωσαν» με
την πολιτική την εκπαίδευση και τους μα-
θητές, αυτοί οι ίδιοι να παρουσιάζονται ως
οι τιμητές της εξυγίανσης του σχολικού συ-
στήματος.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Aς έρθουμε σε όσα επιχειρεί αυτή την
περίοδο το Υπουργείο Παιδείας στο χώρο
της εκπαίδευσης και ας ρίξουμε μια ματιά
μέσα από την “κλειδαρότρυπα” της μελλον-
τικής σχολικής αίθουσας, όπως πασχίζει
να τη διαμορφώσει η κυρίαρχη εκπαιδευ-
τική πολιτική που πήρε σάρκα και οστά φέ-
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γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας, Χρήστος Σόφης

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Γιατί να διαβάσω δάσκαλε;



10-9-2014
Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, μπροστά στην

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την εντεινόμενη απειλή γενικής
κατεδάφισης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο:

1)  Στηρίζει τους αγώνες του εκπαιδευτικού κόσμου και των φορέων
του, για να μπει φραγμός στην πολιτική αποσύνθεσης του δημόσιου
σχολείου που έχει ήδη οδηγήσει σε δραματική υποβάθμιση του πε-
ριεχομένου και του συνόλου των σχολικών λειτουργιών σ’ όλες τις
βαθμίδες.

2)  Υπερασπίζοντας ιδιαίτερα την καλλιτεχνική εκπαίδευση, η οποία
συνθλίβεται και οδηγείται σε αφανισμό, στο επίκεντρο των πιο άμεσων
προσπαθειών μας βρίσκεται η αποτροπή της εκτόπισης του Ελεύθερου
και Γραμμικού Σχεδίου από το σχολικό πρόγραμμα.

Απόφαση του πανελλαδικού συνεδρίου της Ένωσης, που έγινε 2-6
Σεπτέμβρη με την ενεργητική συμμετοχή εκατοντάδων εικαστικών
καλλιτεχνών και με την παρουσία, στήριξη και συμπαράσταση του Επι-
μελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, της ΟΛΜΕ και εκπροσώπων
των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας, είναι η  προώθηση
του συντονισμού, η συσπείρωση και κλιμάκωση κοινών παρεμβάσεων
των φορέων και των Σχολών, για να μην περάσει η δρομολογημένη

εκτόπιση των ειδικών μαθημάτων από το Λύκειο, η οποία θίγει και
προσβάλλει καίρια στην ουσία όλο το οικοδόμημα των σπουδών τέ-
χνης.

3)  Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία, και υπάρχει
ρητή δέσμευση του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδου απέναντι
στην Ένωση και τους εικαστικούς, σύμφωνα με την οποία τα καλλιτε-
χνικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο δεν θα τεθούν «εκτός
του σχολικού προγράμματος» του Λυκείου, όπως προέβλεπαν οι ρυθ-
μίσεις των προκατόχων του, αλλά θα εξακολουθήσει να ισχύει και φέ-
τος για τα ειδικά αυτά μαθήματα «ό,τι ίσχυε και πέρυσι» (Δηλαδή μια
οριακή, έστω, αλλά με ισχυρό συμβολισμό λειτουργία στο Λύκειο).

Επειδή ήδη στα σχολεία το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα δεν πε-
ριλαμβάνει καμιά απολύτως αναφορά στα μαθήματα αυτά (τα οποία
συνεπώς αντιμετωπίζονται ως οριστικά «τετελεσμένα» και «εκτός»
προγράμματος)…

Επειδή διαβάζουμε επίσης τις τελευταίες ημέρες, διφορούμενες
κατά τα άλλα, δηλώσεις του υπουργού σχετικά με τα καλλιτεχνικά στο
Λύκειο…

Επειδή, τέλος, το θέμα δεν αφορά σχέδια για το μακρινό (κι έτσι κι
αλλιώς άδηλο για όλους) μέλλον, αλλά αφορά πρωτίστως την ύστατη
τούτη στιγμή – πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, κυριολεκτικά το σήμερα…

Είναι αναγκαίο ο υπουργός Παιδείας να τοποθετηθεί δημόσια, και
να δώσει τις επιβαλλόμενες απαντήσεις και λύσεις που όλοι οι εικα-
στικοί εκπαιδευτικοί αναμένουν.

Ευελπιστούμε ότι θα τηρήσει έμπρακτα τη δέσμευσή του και ότι
δεν πρόκειται απλώς για λόγια χωρίς αντίκρισμα.

Οι εικαστικοί αδημονούν, έχουν αποδοκιμάσει έντονα την πολιτική
έξωσης του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου από το Λύκειο, και
εξακολουθούν ως την τελευταία στιγμή να προσβλέπουν σε αίσια έκ-
βαση της θεμελιακής αυτής διεκδίκησης που προτάσσουν.

Είναι ευνόητο ότι δεν θα παραμείνουμε παθητικοί θεατές στον δρο-
μολογημένο εξοστρακισμό και την αποδιάλυση της καλλιτεχνικής εκ-
παίδευσης!
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τος
με την «κατα-

σκευή» χιλιάδων
μετεξεταστέων. 

Είναι πλέον σαφές ότι το
Λύκειο έχει ιδιαίτερα αναβαθμι-

σμένη την επιλεκτική λειτουργία σε βάρος
της μορφωτικής. H εντατικοποίηση των
σπουδών μέσα από την εξετασιομανία δια-
περνά όλο το σχολικό πρόγραμμα και δεν
αποτελεί παρά τη νεκρολογία της επαφής
του μαθητή με την ουσία της γνώσης. Γιατί,
βέβαια, αν εξετάσει κανείς τη σχέση του
περιεχομένου των μαθημάτων (τι), της με-
θόδου (πώς) και των πρακτικών ελέγχου
(εξεταστικές δοκιμασίες), θα διαπιστώσει
εύκολα ότι η σύνθεσή τους, την ίδια στιγμή
που μεταλλάσσει τη μαθησιακή διαδικασία
σε μεθοδολογική εκγύμναση, δημιουργεί
ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί και να

αναστείλει ακόμη και μορφές προσαρ-
μοστικότητας στη μάθηση.

Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα
στην Τεχνική εκπαίδευση, καθώς εκεί η
κατάρτιση σε συνδυασμό με τη μαθητεία
(δωρεάν εργασία για τις επιχειρήσεις) οι-
κοδομεί ένα φονικό συνδυασμό για τη γνώ-
ση στην πιο κρίσιμη ηλικία.

Η «προεργασία» έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
στο Δημοτικό σχολείο. Και αυτό το έχουν
αντιληφθεί όσοι αναπνέουν την κιμωλία
στις σχολικές τάξεις, αλλά και οι γονείς
που έχουν παιδιά σε αυτή τη βαθμίδα.

Είναι φανερό ότι οι πρόσφατες εκπαι-
δευτικές αλλαγές, οι όροι λειτουργίας και
οι προδιαγραφές του νέου Λυκείου, οδη-
γούν σε μια εκπαιδευτική Ηρωδιάδα! Μα-
ζί με την υποεκπαίδευση το Υπουργείο
Παιδείας έρχεται να επιχειρήσει τη μαζι-
κή έξωση των αδυνάτων. Η Λυκειακή
βαθμίδα επιφορτίζεται όχι στο να προ-

ετοιμάσει το σύνολο του μαθητικού πλη-
θυσμού, αλλά στο να διαπιστώσει - νομι-
μοποιήσει την ικανότητα εκείνων που
προορίζονται να φοιτήσουν στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση.

Κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα
του διαφοροποιημένου σχολικού πληθυ-
σμού, στο γεγονός ότι οι μαθητές έχουν
διαφορετικές/άνισες μορφωτικές απο-
σκευές, «ανάβει» στο φουλ τις μηχανές της
επιλεκτικής λειτουργίας του σχολείου και
καλεί τους εκπαιδευτικούς να λειτουργή-
σουν σαν μια «εκπαιδευτική ΥΠΕΔΑ». Απο-
κλειστικός ρόλος αυτού του νέου σχολείου
είναι να χωρίσει με «αντικειμενικό» τρόπο
τους «μπροστάρηδες» από τους «ουρα-
γούς», τους ικανούς από τους «ανίκανους»
και να εξωθήσει τους δεύτερους σε μια
γρήγορη έξοδο από το Λύκειο. Η κυνική δι-
καιολογία: Αφού «δεν παίρνουν τα γράμ-
ματα» γιατί να υπάρχει σπατάλη πόρων για
τη συντήρησή τους;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο Λύκειο
Τήρηση της δέσμευσης του υπουργού Παιδείας, 
ή λόγια χωρίς αντίκρισμα;
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Η«νέα» συγγραφική
απόπειρα του Αλέ-
κου Χατζηκώστα

έχει το χαρακτηριστικό τίτ-
λο ‘Σχεδία Μνήμης’, μία
«σχεδία» που κουβαλά μέ-
σα τη μνήμη, μνήμη ιστορι-
κή και ατομική, μνήμη «ζώ-
σα» και ενεργή, που «κόβει
στα δύο» όχι μόνο τη λήθη
αλλά και την «ιστορική
αδράνεια». Η ‘Σχεδία’ Μνή-
μης αποτελεί ένα λογοτε-
χνικό παλίμψηστο μνήμης,
αξιών, προτύπων, στάσεων
και ιδανικών, που συνδέουν
οργανικά το ιστορικό παρελθόν με το «ζωντανό» παρόν και, ταυτό-
χρονα, ιχνηλατούν το μέλλον. Ένα μέλλον αβέβαιο και άδηλο, λόγω
και των γνωστών «παρενεργειών» της οικονομικής κρίσης, αλλά,
ταυτόχρονα και τόσο συναρπαστικό, ιδίως εκεί που η «ζώσα μνήμη»
που κατακαίει σαν «φλεγόμενη βάτος» την ιστορική λήθη και ακρι-
σία, μετουσιώνεται και μετασχηματίζεται σε καθημερινό βίωμα, ένα
βίωμα που σαν άλλη «σχεδία» περιλαμβάνει και μεταφέρει τα «φερ-
τά όνειρα» μίας καλύτερης ζωής, στον «χώρο» και τον «χρόνο» σύν-
δεσης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.

Ουσιαστικά, ο Αλέκος Χατζηκώστας εμβαθύνει στο πεδίο της μι-
κροϊστορίας, και μάλιστα πολύ καλά. Τα διηγήματα του παρόντος
τόμου νοούνται ως μικρά ψηφιδωτά που ανατέμνουν βήμα-βήμα το
καθημερινό κοινωνικό αλλά και πολιτικό γίγνεσθαι συνθέτοντας ένα
«ολικό» ιστορικό απείκασμα που «χαρτογραφεί» μία ολόκληρη ιστο-
ρική εποχή και φτάνει μέχρι σήμερα, στην εποχή της βαθιάς οικο-
νομικής κρίσης και στις «ωδίνες» της, που ενίοτε γεννούν «μαύρα
τέρατα».

Έτσι, από την επτάχρονη στρατιωτική δικτατορία φθάσαμε και
περάσαμε στη σημερινή κρίση, που νοείται και οριοθετείται ως κρί-
ση πρωτίστως οικονομική, αλλά και ως κρίσης κατεύθυνσης και
προσανατολισμού. Και σε αυτή την κρίση ο Αλέκος Χατζηκώστας,
«απαντά» προτάσσοντας το «λυτρωτικό» φως ενός κόσμου που πάν-

βιβλιοκριτική

Σχεδία Μνήμης

τα εκκινεί «από τα κάτω» για να αλλάξει όχι μόνο τη δική του ζωή
αλλά και τον ρου του ιστορικού προτσές κίνησης. 

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς ξεκινά το διήγημα το «πρα-
ξικόπημα». Αξίζει να παραθέσουμε τα λόγια: «ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ Μ…Α. ΕΙ-
ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ οι αντάρτες με τους δοσίλογους;
Οι τραμπούκοι με τα μαύρα μπλουζάκια, με τους εργάτες που πα-
λεύουν για το ψωμί τους; Αυτά σας έμαθαν εκεί στο αμέρικα που
σπουδάσατε;». Ο συγγραφέας αρθρώνοντας και συγκροτώντας με
εξαιρετικό τρόπο τη δομή της ιστορίας του, αυτό που θέλει να διη-
γηθεί, σκιαγραφεί με ενάργεια το ζοφερό παρόν το οποίο δυστυχώς
«περιέχει» και τους «τραμπούκους με τα μαύρα μπλουζάκια», ενώ,
την ίδια στιγμή, αποτυπώνεται στο νου και στην ψυχή το έντονο πο-
λιτικό στίγμα του συγγραφέα: Η καταδίκη της «προκλητικής» θεω-
ρίας των δύο άκρων.

Η μικροϊστορία του Αλέκου Χατζηκώστα, το μικροεπίπεδο που
περιλαμβάνει ένα ευρύ καθημερινό φάσμα δραστηριοτήτων και
ενεργειών, ενεργειών που νοηματοδοτούν εκ νέου το κοινωνικό
«όλο» μας αποκαλύπτει ένα συγγραφέα, ο οποίος με ακρίβεια χει-
ρουργού, τέμνει την κοινωνική και πολιτική κανονικότητα και κα-
θημερινότητα μετουσιώνοντας σε ενεργητική «πράξη» το «πιστεύω»
του σπουδαίου Αντόνιο Γκράμσι: Όλοι οι άνθρωποι είναι διανοού-
μενοι. Και ναι, ο συγγραφέας αυτής της εξαιρετικής σειράς διηγη-
μάτων είναι ένας ενεργός διανοούμενος που παρεμβαίνει καθημε-
ρινά στο κοινωνικό και πολιτικό «όλο» μέσα από τις στήλες της
εφημερίδας που εκδίδει, ενώ, πάντα υπό το πρίσμα της παρέμβασης
και της κριτικής αξιολόγησης της «πραγματικότητας», επενεργεί
συγκροτώντας μικρά λογοτεχνικά διαμαντάκια μνήμης, αγώνα και
έρωτα που «δροσίζουν» το τοπίο της γενικότερης πνευματικής «ξη-
ρασίας», καταγράφοντας ταυτόχρονα τα «ψήγματα» της ιστορίας
και της ιστορικής-κοινωνικής κίνησης των ζωντανών καθημερινών
ανθρώπων που επενεργούν ως υποκείμενα στη διαμόρφωση της
συνολικής ιστορικής οντολογίας.

Ο έρωτας σε όλη του την διάσταση, όπως μας «αποκαλύπτεται»
στο διήγημα c’est la vie, έρωτας ταυτόχρονα υπόκωφος και σιω-
πηλός, έρωτας του πόνου και της «απώλειας», αυτός ο έρωτας ανα-
δύεται από το έρεβος της σιωπής και αποκαλύπτεται γυμνός και
θαρραλέος στο φως της ζωής, στο φως της αποκάλυψης της δια-
φθοράς και της διαπλοκής.

Η ‘Σχεδία Μνήμης’ συνεχίζει το ταξίδι της στη «θάλασσα της
ζωής», με εφόδια την πυρίκαυστο μνήμη, την ενεργό κοινωνική και
πολιτική παρέμβαση, και τον έρωτα που αποτελεί το απείκασμα της
υπέρβασης του «εγώ» και του ρέοντος «χωροχρόνου» στην κατεύ-
θυνση της αλλαγής υποδείγματος και στάσης ζωής. Και αυτό το λε-
πτό νήμα συνδέει το διήγημα c’est la vie με το ΛΟΤΤΟ, που είναι
και το τελευταίο διήγημα του βιβλίου. Εκεί ο συγγραφέας μας δίνει
το απόσταγμα της λογοτεχνικής του «πείρας» και πράξης, μίας προ-
σίδιας πράξης αναστοχασμού του ιστορικού παρόντος και μέλλοντος:
«Δεν βαριέσαι, έτσι και έτσι χαΐρι δεν έχουμε. Τουλάχιστον, ας αλ-
λάξουμε τα γούρια μας και ποιος ξέρει, μπορεί να φτιάξουμε μόνοι
μας την τύχη μας». Μετά έκλεισε την πόρτα και ενώθηκε με τους
συμφοιτητές του…». Και αυτή η «ένωση» νοείται ως οργανική πράξη
διαμόρφωσης και συνδιαμόρφωσης του μέλλοντος, μέσω της ενερ-
γητικής και βιωματικής πράξης της εναντίωσης και της αντίστασης.
Και ναι, η ιστορική μνήμη επενεργεί και νοείται ως «λυτρωτική». 

Η σειρά διηγημάτων ‘Σχεδία Μνήμης’ αποτελεί μία ‘Αντεπίθεση
πυρών’, για να δανειστούμε τον τίτλο ενός βιβλίου του σπουδαίου
Γάλλου κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu. Μία ‘Αντεπίθεση πυρών’
που κατακαίει και ταυτόχρονα φωτίζει τις «κρυμμένες» και αθέατες
«γωνίες» της ζωής μας. 

Το νέο βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα



γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης

Ο Σίμος Ανδρονίδης είναι υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ
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Το έργο του Τ. Χατζηαναστασίου δεν έρχεται
τόσο να μιλήσει στους αναγνώστες για τις
«διαλυτικές» καταστάσεις της ελληνικής

κοινωνίας, αστικής και επαρχιακής, όσο να ανα-
δείξει την αισιοδοξία που μπορεί να διακατέχει
τους νέους στην επίλυση των κοινωνικών προ-
βλημάτων, όταν αυτοί αποφασίσουν να δράσουν
συλλογικά, δηλαδή ως κοινότητα, τόσο για την
επίλυση των βιοτικών προβλημάτων που τους
ταλανίζουν, όσο και για τη διευθέτηση της προ-
σωπικής τους ζωής. Θα λέγαμε πως το μυθιστό-
ρημα «Το κτήμα που βλέπει στη θάλασσα» ανή-
κει στο εφηβικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι
πραγματικά αναγκαίο. Στη χώρα μας αποδίδουν
ιδιαίτερη σημασία στην παιδική λογοτεχνία και
λιγότερο στην εφηβική, η οποία πάντως γράφε-
ται, διαδίδεται, μάλλον λίγο προβάλλεται, αλλά
κατά τη γνώμη μας αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση, αφ’ ενός για τον εμπλουτισμό της σκέ-
ψης και των συναισθημάτων της νέας γενιάς και
αφ’ ετέρου για την αύξηση των αναγνωστικών
δεξιοτήτων της νεολαίας, αφού το είδος αυτό
έρχεται να συνδέσει το νέο άνθρωπο με τα με-
γάλα προβλήματα της ανθρωπότητας αλλά και
με τα μεγάλα κείμενα. 

Λέμε πως το έργο ανήκει στην κατηγορία του
εφηβικού κοινωνικού μυθιστορήματος, πιο ει-
δικά, γιατί οι κύριοι χαρακτήρες του είναι νέοι,
έφηβοι, απόφοιτοι μόλις μιας τεχνικής σχολής,
όπου στο έργο ευδιάκριτα σκιαγραφείται η ψυ-
χολογία τους και η κοινωνική τους θέση, γιατί ο
μύθος του έργου αυτού εξελίσσεται γύρω από
τις περιπέτειες αυτών των νέων εφήβων να
εφαρμόσουν ένα σχέδιο δράσης επαγγελματικής
αποκατάστασης, καθώς και στις συγκρούσεις
που εντοπίζονται με τον περίγυρο κόσμο στην
επίτευξη αυτού του σκοπού, γιατί το θέμα του
επικεντρώνεται στο μέλλον της νέας γενιάς στις
σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Ο νέος ανα-
γνώστης διαβάζοντας το έργο μπορεί να καθο-
ρίσει καλύτερα την θέση του στην κοινωνία, να
κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του και τη χρη-
σιμότητά του στην κοινωνία, να κατανοήσει τα
προβλήματα υπό μία άλλη, διαφορετική σκοπιά,
όχι τόσο διαδεδομένη. Το έργο αυτό υποβάλλει
την εμψυχωτική, την ηθική λειτουργία στον ανα-
γνώστη, χωρίς να εκφεύγει σε διδακτισμό και
ηθικολογία, κάτι που απαντάται στην εφηβική
λογοτεχνία, αφού σε αυτό η αισιοδοξία και η ερ-
γώδης προσπάθεια για το μέλλον συνδυάζεται
με την ειλικρινή πρωτοβουλία του νέου. Υπ’ αυτή
την έννοια το έργο αυτό θα μπορούσε να ήταν το
εγκόλπιο του σημερινού εφήβου! 

Κύριο στοιχείο στη συγγραφική στρατηγική η
προσοικείωση της κοινωνικής συμμετοχής, η
αλληλέγγυα στάση προς τον κοινωνικά μάχιμο

άνθρωπο στον αγώνα του για κατακύρωση αξιών,
όπως της φιλίας, της αγάπης, του σεβασμού του
άλλου, αλλά και της ειρηνικής κοινωνικής ζωής. 

Ο Χατζηαναστασίου στο μυθιστόρημά του, το
οποίο γράφεται σε μία εν πολλοίς ευθύγραμμη
αφήγηση (ab ovo), βάζει τους χαρακτήρες του
να κατανοήσουν και να κατακτήσουν το μέλλον
μέσα από δικές τους ενέργειες και σχέδια που
οι ίδιοι από τα πριν εκπονούν. Οι νεαροί χαρα-
κτήρες σχεδιάζουν, συνομιλούν, πράττουν, συγ-
κρούονται για την επίτευξη του σκοπού τους. Η
ομάδα των εφήβων συμβάλλουν όλοι στην πλοκή
και έτσι έχουμε ένα πλήθος κύριων χαρακτήρων.
Στο έργο προβάλλουν διάφοροι νεαροί χαρακτή-
ρες που νομίζουμε πως σκιαγραφούνται με αλη-
θοφάνεια, χάρη στην χρήση της γλώσσας και των
περιγραφών. Κύριο στοιχείο της γλώσσας των
διαλόγων των νέων είναι πως αυτοί εκφράζουν
τη νεανική ψυχική διάθεση, χωρίς να γίνεται κα-
τάχρηση της νεανικής αργκώ. Εκφράζουν δηλα-
δή το νοητικό επίπεδο της νεολαίας, χωρίς να
μπαίνουν στο στόμα τους λέξεις ή σκέψεις πα-
ρείσακτες που αρμόζουν σε μια μεγαλύτερη γε-
νιά. Ο συγγραφέας προνοεί να σκιαγραφήσει
αληθοφανώς τους νέους, και αν και όλα ξεκινούν
από το σκηνικό του σχολείου, στο έργο αυτό ο
διδακτισμός απουσιάζει. Οι νέοι μαθαίνουν και
ενεργούν από τη δική τους εμπειρία, με τη δική
τους ψυχολογία. 

Αυτό που αποπνέει η ανάγνωση του έργου εί-
ναι η «ορμή» της αφήγησης, ακολουθώντας το
παράδειγμα των νέων. Είναι μια αφήγηση που
δεν αποσπάται στο επουσιώδες αλλά ακολουθεί
τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των εφήβων
στα κύρια, στα ουσιώδη, στην επίτευξη των σχε-
δίων τους. Είναι μια αφήγηση γρήγορη που ται-
ριάζει σε μια σύγχρονη (μετα)βιομηχανική κοι-
νωνία. Σίγουρα αυτό που εκφράζει το έργο είναι
την επιφάνεια του ψυχικού κόσμου, την επιφα-
νειακή δομή και δεν το απασχολεί η βαθεία δομή
της ψυχολογίας των νέων, ένα θέμα ιδιαίτερα
δύσκολο, αφού ο ψυχικός κόσμος των νέων είναι
ευμετάβλητος. Αυτή όμως τη μεταβολή, την ευ-
κινησία της ψυχολογίας ο συγγραφέας κατορ-
θώνει να την σκιαγραφήσει. 

Ο πεζογραφικός χαρακτήρας του νέου που
αναπλάθεται είναι του αυτόνομου νέου, του νέου
που δεν μπορεί να βοηθηθεί από τους δικούς
του ή από το σχολείου, του νέου εκείνου που μό-
νος του προσπαθεί να βρει διέξοδο στα σύγχρονα
προβλήματα. Είναι ένας χαρακτήρας μέσου αν-
θρώπου, που όμως επειδή βρίσκεται στην αρχή
της ζωής τους και στην εφηβεία διέπεται από
εκρηκτικότητα, πλούσια φαντασία, όνειρα τα
οποία θέλει να υλοποιήσει. Άλλοτε πάλι αφήνε-
ται τελείως στη μοίρα του, χωρίς να βρίσκει διέ-

ξοδο. Είναι ένας νέος που αναζητά αξίες και ιδα-
νικά και προσπαθεί να διαμορφώσει τη ζωή του
με βάση την προσωπική οπτική γωνία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν στο «Κτήμα» αρ-
κετές περιγραφές της κίνησης των νέων ανθρώ-
πων (π.χ. στη σύλληψη του σχεδίου, στην κατάρ-
τιση του πλάνου, στη δημιουργία καντίνας, στη
δημιουργία των ενοικιαζόμενων δωματίων, στη
μετακίνηση με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες).
Κυριαρχεί μια κίνηση «εν τάξει» γύρω από έναν
στόχο στα πλαίσια μιας κοινότητας ανθρώπων
που παρά τις αντιθέσεις τους έχουν αποφασίσει
να δράσουν συλλογικά. 

Η γλώσσα όπως ανέφερα είναι η σημερινή νε-
οελληνική. Όμως, σε αυτή διακρίνουμε πολλά
ύφη: του καθημερινού λόγου, του πεζού λόγου,
των κοινωνικών ομάδων των εφήβων, το αντι-
αυταρχικό λόγο αυτών των ομάδων. Διακρίνουμε
επιπλέον στη χρήση της γλώσσας μια αντιαυ-
ταρχική διάσταση, μερικώς έντονα κριτική, κάτι
που παραπέμπει στη γλώσσα των συγγραφέων
της δεκαετίας του 1920, ιδίως του Πέτρου Πι-
κρού και του Νίκου Κατηφόρη. Είναι μια γλώσσα
βέβηλη πολύ συχνά, καταρρίπτει πρότυπα και
σαθρές αξίες, μια γλώσσα που διέπεται από το
σκώμμα και την κοινωνική κριτική. Η χρήση της,
όταν δεν γίνεται αυτοσκοπός αλλά εμπεριέχεται
στο όλο έργο, συμβάλλει στην γνωστική ανανέ-
ωση του αναγνώστη. Αδυναμία καμιά φορά στη
χρήση μιας τέτοιας γλώσσας, σε ένα μυθιστό-
ρημα, είναι να οδηγήσει το συγγραφέα να χρη-
σιμοποιεί μια κοινωνική ή επαγγελματική διά-
λεκτο ως κύρια γλώσσα του έργου και να χαθεί
η σύνδεσή του με την κοινή νεοελληνική, με τις
νόρμες εκείνες που είναι κοινά αποδεκτά από
όλη την εθνοτική ομάδα.

Πολλοί σημερινοί συγγραφείς, κατά το παρά-
δειγμα του Παπαδιαμάντη ή του Τολστόι, προ-
βάλλουν και σαν στοχαζόμενοι άνθρωποι για τα
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα ή για το μέλ-
λον. Έτσι και ο Χατζηαναστασίου αναφέρεται σε
σκέψεις, απόψεις, θεωρίες που του είναι πλη-
σιέστερες, κάτι που είναι θεμιτό, αφού αυτές
αποτελούν στοιχεία της αφήγησης του κειμένου.
Αυτό όμως αναδεικνύει τη ροπή του συγγραφέα
να λαμβάνει θέση για τα κοινωνικά θέματα και
να προτείνει λύσεις. Μοιάζει με τους συγγραφείς
εκείνους που θέλουν να δημιουργήσουν σταθ-
μούς συμπόρευσης και συνεύρεσης των ανθρώ-
πων, κάτι που ίσως έχουμε ανάγκη. Αναλογιζό-
μαστε, μήπως, έχει έρθει ο καιρός ο συγγραφέας
ή ο ποιητής να δημιουργεί τέτοιους σταθμούς
με οδηγό την τέχνη και κριτήρια την αλήθεια και
την αρετή στα οποία να πορεύονται οι άνθρωποι
και να βρίσκουν καταφύγιο. Το «Κτήμα» εργά-
ζεται προς μια τέτοια κατεύθυνση. 

Η σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία δηλώνει πάλι παρούσα

Το κτήμα που βλέπει στη θάλασσα


γράφει ο Μιχάλης Πάτσης

(Τάσος Χατζηαναστασίου, «Το κτήμα που βλέπει στη θάλασσα», Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2013)



Εισαγωγή

“Όποιος θέλει σήμερα να πολεμήσει το ψέμα και την αμάθεια και να γράψει την αλήθεια,
πρέπει να ξεπεράσει τουλάχιστον πέντε δυσκολίες. 

Πρέπει να έχει το θάρρος να γράψει την αλήθεια, παρόλο που αυτή καταπνίγεται. 
Tην εξυπνάδα να την ξεχωρίζει, παρόλο που παντού συγκαλύπτεται. 

Tην τέχνη να την κάνει να λειτουργεί σαν όπλο. 
Tην κρίση να διαλέγει εκείνους, που στα χέρια τους γίνεται αποτελεσματική. 

Tην πονηριά να τη διαδώσει ανάμεσα σ’ αυτούς τους τελευταίους.”
(Mπ. Mπρεχτ)
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O
θεσμός του Επιθεωρητή ήταν ο μακροβιότερος, κράτησε περίπου 150 χρόνια, και ο σημαντικότερος θεσμός όσον αφορά στην εποπτεία
και στη διοίκηση της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Από την κατάργηση του Επιθεωρητή το 1982 μέχρι τις μέρες μας, το ζήτημα του
ελέγχου και της Επιθεώρησης, μεταμορφωμένο σε αίτημα για την «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

έργου», «αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» κ.α. σε ποικιλία σχεδίων, σχημάτων και εκδοχών με τη μορφή νομοσχεδίων, νόμων, Προ-
εδρικών διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων επανέρχεται συνεχώς στην επικαιρότητα. 

Τα επιχειρήματα όσων επιθυμούν την επαναφορά του επιθεωρητισμού συνοπτικά είναι τα εξής: 
– Το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται ένα επιστημονικό σύστημα αξιολόγησης, ένα εργαλείο μέτρησης και αποτίμησης της αποδοτικότητας

σχολείου και εκπαιδευτικού.
– Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου υπάρχει σύστημα αξιολόγησης, γιατί όχι και στην Ελλάδα. Η επιστημονική

αξιολόγηση, με συγκεκριμένους δείκτες και στόχους, όπως σε όλη την Ευρώπη, θα βελτιώσει την εκπαίδευση. 
-Το σχολείο εξαιτίας της απουσίας της αξιολόγησης έχει χαλαρώσει, δεν είναι αποτελεσματικό.

Οι εκπαιδευτικοί αφού κανείς δεν τους αξιολογεί δεν εργάζονται αρκετά,
«λουφάρουν», είναι τεμπέληδες. Στα σχολεία υπάρχουν προ-
βλήματα πειθαρχίας, βίας κλπ. Οι μαθητές δεν μαθαίνουν τίποτα.
Χρειάζεται επιτέλους η αξιολόγηση για να μπει τάξη και πειθαρχία
στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συνειδητά και σχεδιασμένα αγνοείται, αποκρύπτεται ή αναφέρεται
αποσπασματικά η ιστορία του επιθεωρητισμού, το ιδεολογικό του
πλαίσιο καθώς και τα αποτελέσματα που είχε στην νεοελληνική
εκπαίδευση, γιατί η ιστορία του επιθεωρητισμού είναι μια ιστορία
γεμάτη πόνο και σκληρούς διωγμούς των εκπαιδευτικών. Όσοι δά-
σκαλοι επιχειρούσαν να καινοτομήσουν και να αλλάξουν το σχολείο
και τη διδασκαλία, έξω από την πολιτικά κυρίαρχη ιδεολογία, τιμω-
ρούνταν και διώκονταν. Οι δάσκαλοι καταδιώκονταν για τις παιδαγωγικές
τους αντιλήψεις, τα πολιτικά τους φρονήματα, τη δράση μέσα στο
σχολείο αλλά και έξω από αυτό, ακόμα και για τις γλωσσικές τους
προτιμήσεις. Η Εξουσία είχε πάντα έτοιμο το κατηγορητήριο: «αθεΐα»,
«αντεθνική δράση», «σλαβική προπαγάνδα», «κομμουνιστική δράση»,
«ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα κι έξω από την υπηρεσία» κ.α. 

Στο άρθρο επιχειρούμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, παρουσίαση
του θεσμού του Επιθεωρητή, την εξέλιξη του, σε συνδυασμό με τις κυ-
ριότερες αλλαγές στο σύστημα διοίκησης της νεοελληνικής εκπαίδευσης.
Για την καλύτερη κατανόηση προσπαθήσαμε να εντάξουμε τη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμού στο γενικότερο πολιτικό, ιδεολογικό και
εκπαιδευτικό πλαίσιο κάθε εποχής.

Εννοείται πως στα πλαίσια ενός τέτοιου άρθρου δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως όλες οι ιστορικές, πολιτικοκοινωνικές και ιδεολογικές
πλευρές του θέματος. Ωστόσο καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει, η εκπαίδευση, σε όλες της τις βαθμίδες, δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση.
Θα θέλαμε το άρθρο να πυροδοτήσει και να είναι αρχή μιας ευρύτερης συζήτησης για την αξιολόγηση, τη λειτουργία και τους στόχους του
«νέου σχολείου» της αγοράς.

Η εργασία είναι χωρισμένη στα εξής μέρη:
1. 1834-1895: Οι Βαυαροί οργανώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δάσκαλοι βρίσκονται στο έλεος των δημάρχων και των κομματικών πα-

ραγόντων. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα.

Οι Επιθεωρητές στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

(1834-1982)
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Του Παναγιώτη Δ. Σάμιου
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2. 1895-1940: Με το Ν. ΒΤΜΘ/1895 δημιουργείται ο θεσμός του Επιθεωρητή. Οι φιλελεύθερες δυνάμεις επιχειρούν τον αστικό
εκσυγχρονισμό του Κράτους. Ξεκινούν οι αγώνες για τη γλώσσα, το σχολείο εργασίας και τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό. Οι συντηρητικές
δυνάμεις συσπειρώνονται. Ό,τι δημιουργούν οι οπαδοί του εκπαιδευτικού δημοτικισμού καταστρέφεται από τους συντηρητικούς. Οι
Επιθεωρητές είναι «το μήλον της Έριδος» για τις αντίπαλες παρατάξεις διότι ελέγχοντας τους Επιθεωρητές υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου
των εκπαιδευτικών. Μετά τον Εθνικό Διχασμό (Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος) και τη Μικρασιατική καταστροφή τα ιδεολογικά αδιέξοδα και η
οικονομική κρίση, δημιουργούν στο Μεσοπόλεμο μια ρευστή πολιτική κατάσταση. 

Η εργατική τάξη οργανώνεται, ιδρύεται η Διδασκαλική Ομοσπονδία (1922). Οι διεκδικήσεις και οι μαχητικές απεργίες, η Οκτωβριανή
επανάσταση και η εξάπλωση των σοσιαλιστικών ιδεών τρομάζουν την αστική τάξη. Το 1936 ο Μεταξάς κηρύσσει δικτατορία. Επιχειρεί να
εκφασίσει τη νεολαία και να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς, μέσω των Eπιθεωρητών, σε προπαγανδιστές της δικτατορίας. 

3. 1940- 1974: Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, τριπλή Κατοχή. Σε αντίξοες συνθήκες πείνας, βασανισμών, φυλακίσεων και εκτελέσεων οι
εκπαιδευτικοί ανεβαίνουν στα βουνά και παίρνουν μέρος μαζικά στην Αντίσταση και το ΕΑΜ. Στα βουνά της Ελεύθερης Ελλάδας ανθίζει το
«Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία». Τα όνειρα και οι ελπίδες πνίγονται στο αίμα και τις διώξεις μετά τον Εμφύλιο. Με αλλεπάλληλα διατάγματα
οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην αντίσταση απολύονται, εκτελούνται, εξορίζονται. Από τη λήξη του εμφυλίου μέχρι το 1963 το σχολείο
είναι το «σχολείο των εθνικοφρόνων» και μετατρέπεται σε θεσμό κατήχησης στα «ελληνοχριστιανικά ιδεώδη». Οι Επιθεωρητές συντονίζουν
και υλοποιούν τις διώξεις. Οι ευρύτερες πολιτικές αλλαγές φέρνουν στην Εξουσία το Κέντρο που επιχειρεί το 1964, μεγάλη εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση. Η χούντα των συνταγματαρχών 1967-1874 θα ανατρέψει την μεταρρύθμιση του 1964 και θα προσπαθήσει με τους Επιθεωρητές
να ελέγξει πλήρως τους εκπαιδευτικούς.

4. 1974-1982: Στη Μεταπολίτευση η κυβέρνηση της Ν.Δ. θα επιχειρήσει με το Ν. 309/1976 να διαχειριστεί χρόνια εκπαιδευτικά
προβλήματα. Μέσα στη γενικότερη αγωνιστική ανάταση οι εκπαιδευτικοί ζητούν την κατάργηση του Επιθεωρητή και την αντικατάστασή του
από το Σχολικό Σύμβουλο. Το 1981 το ΠΑΣΟΚ παίρνει την εξουσία και το 1982 υιοθετεί το αίτημα των εκπαιδευτικών. Με το Ν. 1304/1982
καταργείται ο θεσμός του Επιθεωρητή. 
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Α. Περίοδος 1830-1895:

Ο πρώτος επιθεωρητής ήταν ο Ιωάννης Κοκκώνης ο οποίος διορί-
στηκε με το διάταγμα 1372/5 Οκτωβρίου 1830 με οδηγία να επιθεωρήσει
τα σχολεία της Πελοποννήσου, να επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τα
σχολεία, να παρακολουθεί τις διδασκαλίες, να ελέγχει κατά πόσο
εφαρμόζεται σωστά η αλληλοδιδακτική μέθοδος και να τιμωρεί με
απόλυση όσους δεν πειθαρχούν.1

Αμέσως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και την άφιξη του
Όθωνα, οι Βαυαροί, με αλλεπάλληλα διατάγματα, μεταφράσεις γερ-
μανικών και γαλλικών νόμων, διαμόρφωσαν τη βασική διάρθρωση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Με τα διατάγματα αυτά θα
επιβληθούν η λατρεία της ομοιομορφίας, ο πλήρης κρατικός έλεγχος
και ο συγκεντρωτισμός, ο κλασικισμός, η αρχαιολατρία και η αρχαΐζουσα
γλώσσας, οι ξεπερασμένες διδακτικές μέθοδοι (αλληλοδιδακτική
μέχρι το 1880) και το αριστοκρατικό σχολείο με την τεράστια διαρ-
ροή.2

Με το Ν.Δ. της 6ης/18ης Φεβρουαρίου 1834 για την οργάνωση των
δημοτικών σχολείων, η διοίκηση και εποπτεία των σχολείων ανατέθηκε
στο Γραμματέα Παιδείας, ο οποίος θα ασκούσε αυτή με πέντε
επάλληλες αρχές-όργανα:

Οι δάσκαλοι α΄ τάξεως, ορίζονταν ως έφοροι των σχολείων του
Νομού ή της Επαρχίας. Έπρεπε να επιθεωρούν τα σχολεία της περι-
φέρειας τους, να συντάσσουν έκθεση για τους δασκάλους και τους
μαθητές και να την υποβάλλουν στο Γενικό Επιθεωρητή των σχολείων
όλης της χώρας.

Επιτόπια Εφορευτική Επιτροπή. Σε κάθε Δήμο συγκροτούνταν μια
τέτοια Επιτροπή με μέλη το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, τον ιερέα και 2-3
δημοτικούς συμβούλους. Καθήκοντα αυτής της επιτροπής ήταν να
εμψυχώνει, να εφορεύει και να διευθύνει το σχολείο. Είχε πειθαρχική
δικαιοδοσία στους εκπαιδευτικούς με δικαίωμα να επιβάλλει ποινή
παύσης από 8 ημέρες μέχρι 6 μήνες και να αναφέρει τις ενέργειές
της στην Επιθεωρητική Επιτροπή.

Επιθεωρητική Επιτροπή: Με τα άρθρα 38 και 39 συγκροτούνταν
Νομαρχιακή Επιθεωρητική Επιτροπή για τα σχολεία του Νομού στην
πρωτεύουσα κάθε Νομού και Επαρχιακή Επιθεωρητική Επιτροπή
για τα σχολεία της Επαρχίας στην πρωτεύουσα κάθε Επαρχίας. Η

Νομαρχιακή Επιθεωρητική Επιτροπή είχε μέλη: το Νομάρχη, ως
πρόεδρο, τον πρόεδρο του δικαστηρίου της πρωτεύουσας του Νομού,
τον εισαγγελέα, έναν ιερωμένο, έναν καθηγητή Γυμνασίου ή Πανεπι-
στημίου και 2-4 κατοίκους του Νομού που διορίζονταν από το Νο-
μαρχιακό Συμβούλιο. Η Επαρχιακή Επιθεωρητική Επιτροπή είχε
μέλη: τον Έπαρχο, ως πρόεδρο, τον Ειρηνοδίκη, έναν ιερέα, ένα
δάσκαλο Ελληνικού Σχολείου και 2-4 κατοίκους διορισμένους από
το Επαρχιακό Συμβούλιο. Η Επιθεωρητική Επιτροπή έπρεπε να
επιτηρεί όλες τις Επιτόπιες Εφορευτικές Επιτροπές και τα σχολεία,
να επικυρώνει, να επαυξάνει ή να ακυρώνει τις ποινές των δασκάλων,
να επιθεωρεί τα σχολεία και να εξετάζει τη λειτουργία τους τουλάχιστον
μία φορά το εξάμηνο, να επιβάλλει ποινές στους δασκάλους και να
γνωματεύει για τις μεταθέσεις τους. Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούσαν
να προσβληθούν με ένδικα μέσα από τους ενδιαφερόμενους. 

Έπαρχος και Νομάρχης. Ο Έπαρχος έπρεπε να επιθεωρεί τα
σχολεία της επαρχίας κάθε εξάμηνο και ο νομάρχης κάθε έτος και
να συντάσσουν αναφορές στο Υπουργείο για την κατάσταση και λει-
τουργία τους.

Γενικός Επιθεωρητής. Ο Δ/ντης του Διδασκαλείου ήταν ταυτόχρονα
και Γενικός Επιθεωρητής όλων των σχολείων της Ελλάδας. Επιθεω-
ρούσε τα σχολεία, έκανε ανακρίσεις για δασκάλους, επέβαλλε
διάφορες πειθαρχικές ποινές.

Ο Χ. Λέφας σχολιάζει: «..ο νόμος ούτος, τέλειος αυτός καθ’ αυτόν,
διά την Ελλάδα της εποχής εκείνης ήτο όλως ακατάλληλος. Ωμοίαζε,
κατά τον Kipper, με το υπόδημα του Ξενοκράτους, το οποίον ήτο κα-
τασκευασμένον εξ αρίστου δέρματος μετά κομψότητος και λεπτότητος
αλλά …δεν προσηρμόζητο εις τον πόδα…».3

Το σύστημα επιθεώρησης των σχολείων που καθιερώθηκε το 1834
ήταν αρκετά πλούσιο σε πρόσωπα για έλεγχο και εποπτεία που κα-
ταντούσε καταθλιπτικό. Πέντε αλλεπάλληλες αρχές είχαν δικαίωμα
να ασκούν εποπτεία και έλεγχο στο δάσκαλο. Απέναντι σε αυτούς ο
δημοδιδάσκαλος έπρεπε να είναι ευάρεστος διότι και ο δήμαρχος
και ο εφημέριος, και οι πολίτες, και ο Έπαρχος και ο Νομάρχης και ο
Γενικός Επιθεωρητής και το Υπουργείο είχαν το δικαίωμα να τον τι-
μωρούν, να τον παύουν, να τον μεταθέτουν, να τον απολύουν χωρίς
απολογία και χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα. Σιγά
σιγά οι Επιθεωρητικές Επιτροπές ατόνησαν και την εξουσία συγκέν-
τρωσε ο Δήμαρχος, του οποίου ο δάσκαλος έγινε έρμαιο. 

1 Γρόλλιος Γ.- Λιάμπας Τ.- Τζήκας Χ., Ορισμένα ζητήματα σχετικά με την ιστορία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στο Κάτσικας Χ.-Καββαδίας Γ. (επιμ.)
Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ποιος, ποιον και γιατί, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα, 2002, σελ. 114-115.

2 Σχετικά Διατάγματα:α) της 6ης/18ης Φεβρουαρίου 1834 για την οργάνωση των δημοτικών σχολείων. β) της 31ης Δεκεμβρίου 1836 (12/1/1837) «περί του
κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων» γ) της 14ης Απριλίου 1837 για την ίδρυση Πανεπιστημίου. Μπουζάκης Σήφης, «Ελληνική Εκπαίδευση
1821-1985», εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1996, σελ.37.

3 Λέφας Χρ., «Ιστορία της εκπαιδεύσεως», ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1942, σελ.13.
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Κάτω από την μικροπρεπή δεσποτεία των πολυειδών αυτών αφεν-
τικών στέναζαν οι ατυχείς δάσκαλοι κατά την εξηκονταετία 1834-
1895, καταδυναστευόμενοι, τρομοκρατούμενοι, φοβισμένοι, χωρίς
αξιοπρέπεια και φρόνημα, ταπεινούμενοι και προπηλακιζόμενοι, με
αποτέλεσμα να μεταμορφώνονται σταδιακά σε λιπόψυχες υπάρξεις
και κόλακες, σε αληθινούς παρίες της υπαλληλικής ιεραρχίας.4

Ο Ι. Κοκκώνης στον «Οδηγό Αλληλοδιδακτικής» του 1842 δίνει μια
σειρά από οδηγίες για τη συμπεριφορά και την ηθική του δασκάλου
που μπορεί να ελέγξει ο επιθεωρητής και η τοπική κοινωνία: «Μετά
μεγάλης προσοχής πρέπει να αποφεύγη τας διενέξεις και τα σκάνδαλα.
Δεν πρέπει να λαμβάνη ποτέ μέρος εις τα επιτοπίους φατρίας και τα
πάθη….Αυτός χρεωστεί να φέρηται προς όλους φιλικώς και να πε-
ριορίζηται εις τα διδασκαλικά του καθήκοντα…Και αν ποτέ συμπέση
να έλθη εις λόγους ή διενέξεις με τίνα, δεν είναι πρέπον να μεταχει-
ρίζηται εκφράσεις καπηλικάς ή βαναύσους, ουδέ να εμβαίνη εις λο-
γομαχίας και συζητήσεις πεισματώδεις, θυμώνων και οργιζόμενος…
. Εις συμπόσια και γάμους προσκαλούμενος χρεωστεί να μη λησμονή
ποτέ τον οποίον φέρει διδασκαλικόν χαρακτήρα. Αυτός δεν πρέπει
να φαίνηται ποτέ ο αρχηγός ή ο προσκαλεστής της ευθυμίας, ουδέ να
λαμβάνη μέρος εις πράξεις απρεπείς ή εις λόγους ασέμνους, αλλά
ουδέ πάλιν να μένη αυτός μόνος σκυθρωπός ή σοβαρός εν μέσω των
ευθυμούντων. Εμπορεί να συμφάγη και να συμπιή μετρίως και να
συνδιαλεχθή σεμνοπρεπώς με τους παρακαθήμενους, χωρίς να πέση
εις λόγους ή εις πράξεις ασυμβίβαστους με τον χαρακτήρα του, και
να αποσυρθή δε ενωρίς εις την οικίαν του και την επαύριον κατά την
ωρισμένην ώραν να ευρεθή εις το σχολείον του. Εάν τύχη να έχη και
σύζυγον, χρεωστεί να διαγράψη και εις αυτήν τους αυτούς όρους της
διαγωγής και της συμπεριφοράς, χρεωστεί μάλιστα να φροντίση και
περί της καλής ανατροφής αυτής και παιδείας….». 5

Καθώς τα χρόνια περνούσαν η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαι-
δευτικών χειροτέρευε. Οι εκπαιδευτικοί ήταν εντελώς απροστάτευτοι
στις βουλές και τις επιθυμίες των Υπουργών, των βουλευτών, των το-
πικών κομματαρχών. Γράφει στις αναμνήσεις του ο παιδαγωγός Π.
Οικονόμου: «Φρίκη με κατέλαβε ότε εν έτει 1885 διωρίσθην γενικός
δ/ντής δημοτικής εκπαιδεύσεως, εν των υπουργείω Παιδείας. Oυδείς
δημοδιδάσκαλος ήτο εν ασφαλεία. O βουλευτής, ο κομματάρχης, ο
παντοπώλης, ηδύνατο να τον μεταθέσουν, να τον παύσουν... Ένας
βουλευτής είχεν είπει: Kαι τι βουλευτής είμαι εγώ, όταν δεν δύναμαι
να παύσω ούτε ένα δημοδιδάσκαλον;».6

O λογοτέχνης-εκπαιδευτικός Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης τον Αύγουστο
του 1887 σε χρονογράφημά του στην εφημερίδα «Κλειώ», με τίτλο
«Ως κατάδικοι εξοριζόμενοι», μας δίνει μια εναργή εικόνα της τα-
πείνωσης και της εξάρτησης των εκπαιδευτικών από τους πολιτικούς
για το θέμα των διορισμών, των μεταθέσεων και απολύσεων.

Γράφει ο Κουρτίδης: 
«…. Αν όμως όλοι διασκεδάζωσιν, υπάρχουσιν ατυχή τινα όντα,

άτινα κάθηνται επί ανημμένων ανθράκων, κατά τον μήνα τούτον. Τα
όντα ταύτα, είναι οι διδάσκαλοι, οι είλωτες της πολιτείας, οι παρίαι
της δημοσίας υπηρεσίας….Κατά τον μήνα τούτον διορίζονται, μετατί-
θενται ή απολύονται οι ανά τας πόλεις και τας κώμας και τα χωρία
διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι από των γυμνασιαρχών μέχρι των επι-
στατών…και συρρέουσι πάντες εις Αθήνας, και καταπλημμυρούσι
τους διαδρόμους και την αυλήν του Υπουργείου […] και θέτουσιν εις
ενέργειαν βουλευτάς, και εκλιπαρούσι και ολοφύρονται όπως απαλ-
λαγώσι του θανατηφόρου κτυπήματος… Οι ταλαίπωροι δημοδιδάσκαλοι!
Εν τεμάχιον χαρτίου του Υπουργού δύναται να τους εκσφενδονίση εις
τα πέρατα της Ελλάδος…».7

Από το 1850 έως το 1900 βαθιές αλλαγές συμβαίνουν στον οικονο-
μικό, πολιτικό και ιδεολογικό τομέα. Η εισροή ξένου κεφαλαίου

ευνοεί το σταδιακό πέρασμα από τις προκαπιταλιστικές στις καπιτα-
λιστικές σχέσεις παραγωγής. Η αστική τάξη δυναμώνει, η βιομηχανική
παραγωγή αυξάνεται, η ναυτιλία και το εμπόριο εκσυγχρονίζονται
και προοδεύουν, εκτελούνται μεγάλα δημόσια έργα που δημιουργούν
σύγχρονες υποδομές (λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομος κ.α.). Ταυτόχρονα
η εργατική τάξη αυξάνει και δυναμώνει. Οι εξελίξεις επιβάλλουν τη
σωστή λειτουργία της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τη
δημιουργία ενός δυνατού κράτους δικαίου, τη διεκδίκηση της προόδου
και της μόρφωσης πλατιών στρωμάτων του λαού. 

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι Κυβερνήσεις προσπαθούν
να αλλάξουν το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης γιατί αντιλαμ-
βάνονται ότι η εκπαίδευση πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Στο πλαίσιο
αυτό έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να κοπεί η εξάρτηση των
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα από τους τοπικούς παράγοντες, τους
βουλευτές, τους κομματάρχες κλπ. οι οποίοι με τις παρεμβάσεις
τους εκφύλιζαν κάθε κρατική λειτουργία και υπηρεσία. Ωστόσο οι
νομοθετικές προσπάθειες (με αρχή τις κυβερνήσεις του Χ. Τρικούπη)
δεν ευδοκιμούσαν. Τα νομοσχέδια των Υπουργών Μιλήση 1877,
Μανέτα 1887, Θεοτόκη 1889 που προέβλεπαν διάφορες βελτιωτικές
αλλαγές δεν ψηφίστηκαν στη Βουλή. 

Νέα ρύθμιση για το θέμα των διδασκαλικών μεταβολών γίνεται
από την έκτη κατά σειρά κυβέρνηση Τρικούπη με το νόμο ΒΠΕ/1892
(άρθρο 16), από τον οποίο προβλέπεται ότι το Υπουργείο Παιδείας
στην αρχή κάθε σχολικού έτους «κατατοπίζει τους εκασταχού προ-
σήκοντας και επαρκείς» δασκάλους, διορίζοντας, μεταθέτοντας και
παύοντας αυτούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μετά την
«ομόφωνη γνωμοδότηση» ενός νέου οργάνου, του τριμελούς «Συμ-
βουλίου της Εκπαιδεύσεως», στο οποίο μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου, ο γενικός επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων
και ένας καθηγητής Πανεπιστημίου.8

Το Συμβούλιο αυτό, το 1893 (κηρύσσεται η πτώχευση) διατάσσει
3.182 μετακινήσεις δημοδιδασκάλων και το 1894 προχωρά σε 1.092
μεταθέσεις και 1.421 απολύσεις σε σύνολο 3.256 δασκάλων!!! Είχε
γίνει τόσο μεγάλος σάλος που το θέμα δεν ξέφυγε και αυτής της
σάτιρας. Ο ίδιος δάσκαλος «μετετίθετο σε διάφορα μέρη, άλλος με-
τετίθετο, συγχρόνως όμως επαύετο, άλλος επαύετο δις και τρις».9

Ο Χ. Τρικούπης έχασε τις εκλογές του Μαΐου του 1895 και στο
προσκήνιο επανήρθε ο Θ. Δηλιγιάννη. Κατά τη συγκρότηση του κυ-
βερνητικού σχήματος ο πρωθυπουργός εμπιστεύθηκε το Υπουργείο
Παιδείας στο Δ. Πετρίδη, ο οποίος πολύ σύντομα υπέβαλε στο Κοινο-
βούλιο για συζήτηση νομοσχέδιο για τη στοιχειώδη εκπαίδευση, το
οποίο ψηφίστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1895 ως νόμος ΒΤΜΘ’ (13-
09-1895, Φ.Ε.Κ. 37/5-10-1895).

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1895-1940
Ο νόμος ΒΤΜΘ’ θεωρητικά εισάγει την αποκέντρωση στη στοιχειώδη

εκπαίδευση ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα των δασκάλων. Για την
υλοποίηση του στόχου αυτού ο νόμος προέβλεψε τη λειτουργία των
θεσμών του Εποπτικού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε),
οργάνου συλλογικού και του επιθεωρητή, οργάνου μονομελούς. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο του νομού αποτελείτο: από τον Μητροπολίτη
του νομού ως πρόεδρο, τον Γυμνασιάρχη, από έναν επιστήμονα, από
έναν κτηματία ή έμπορο και από τον νομαρχιακό Επιθεωρητή της
δημοτικής εκπαιδεύσεως ως εισηγητή. Οι αποφάσεις του ΕΣΔΕ ήταν
υποχρεωτικές για τον Υπουργό εκτός των περιπτώσεων της παύσης
και μετάθεσης. Στις αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου ήσαν: 

α) εισηγήσεις προς τον Υπουργό της δημοσίας εκπαιδεύσεως: για
την πλήρωση των κενών θέσεων στα δημοτικά σχολεία, για το διορισμό
δασκάλων, για την επισκευή, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των δη-
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4 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 274-275 και Φίλος Στ., Το χρονικό ενός θεσμού, εκδ. Βιβλία για όλους, Αθήνα, 1984, σελ. 21.
5 Δημαράς Αλέξης, «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε» τομ. 1ος, εκδ. ΕΡΜΗΣ, Αθήνα, 1973, σελ. 102.
6 Ντουντουλάκης Κ., Οι δάσκαλοι στους κοινωνικούς αγώνες και στην εθνική-λαϊκή αντίσταση, περ. Αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τ. 60-61, σελ. 61-67.
7 Δημαράς Αλέξης, «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε» τομ. 1ος, εκδ. ΕΡΜΗΣ, Αθήνα, 1973, σελ. 269-270.
8 Σκούρα Λαμπρινή, Δάσκαλοι και κοινωνική δικαιοσύνη κατά το 19ο αιώνα, μελέτη στο διαδίκτυο: www.eriande.elemedu.upatras.gr/?...el...Σκούρα...�
9 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 286-287.
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μοτικών εκ παιδευτηρίων, για την μετάθεση ή απόλυση του επιθεωρητού.
Ο Νόμος έδινε στον Υπουργό το δικαίωμα να μην εκτελεί τις εισηγήσεις
του ΕΣΔΕ.

β) αποφάσεις: επί εφέσεων κατά πειθαρχικών αποφάσεων του
επιθεωρητού, επί πειθαρχικών περιπτώσεων επί των οποίων επρόκειτο
να επιβλη θούν ποινές προστίμων μέχρι το ήμισυ του μισθού και προ-
σωρινή απόλυση μέχρι ένα μήνα, επί μεταθέσεων δασκάλων τις
οποίες κρίνει αναγκαίες είτε για τιμω ρία των μετατιθεμένων είτε για
το συμφέρον της εκπαίδευσης, παύσεως δασκάλων των οποίων τη
διαγωγή κρίνει ανεπίδεκτη βελ τιώσεως, αποπομπής μαθητών από
το σχολείο. 

Ο νόμος ΒΤΜΘ’ καθιέρωσε το θεσμό του νομαρχιακού επιθεωρητή
α’ τάξης ο οποίος εκπροσωπούσε ουσιαστικά το Εποπτικό Συμβούλιο
στις επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, με τις άλλες δημόσιες αρχές
και τους πολίτες. Ο Επιθεωρητής ήταν ο εισηγητής όλων των εκπαι-
δευτικών υποθέσεων και θεμάτων του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο νο-
μαρχιακός επιθεωρητής είχε καθήκοντα διοικητικά και εποπτικά.
Ήταν υποχρεωμένος να επιθεωρεί κάθε εξάμηνο τα δημοτικά σχολεία
κάθε τύπου, να προσδιορίζει τις θέσεις για την ανοικοδόμηση διδα-
κτηρίων, να ελέγχει την εφαρμογή της νέας συνδιδακτικής-ερβατριανής
μεθόδου10, να ελέγχει το βίο των δασκάλων μέσα κι έξω από το
σχολείο και τις σχέσεις τους με την τοπική κοινωνία, να συντάσσει
λεπτομερή και τεκμηριωμένη έκθεση για κάθε δάσκαλο ξεχωριστά,
να ασκεί πειθαρχική εξουσία και να εφαρμόζει προγράμματα επι-
μόρφωσης των δασκάλων κατά τις θερινές διακοπές (Νόμος ΒΤΜΘ’,
άρθρο 40 και 30). 

Ο ίδιος νόμος προέβλεψε τη δημιουργία θέσεων νομαρχιακών
επιθεωρητών β’ τάξης οι οποίοι τοποθετήθηκαν ως βοηθοί των νο-
μαρχιακών επιθεωρητών σε συγκεκριμένους νομούς. Τα καθήκοντα
και οι αρμοδιότητές τους ήταν όμοιες με των νομαρχιακών επιθεωρητών.
Επιπλέον, όμως, παρακολουθούσαν το δάσκαλο την ώρα της διδα-
σκαλίας, πραγματοποιούσαν υποδειγματικές διδασκαλίες, όταν ήταν
απαραίτητο, συμβούλευαν και παρείχαν καθοδηγητική υποστήριξη
στους δασκάλους. Ακόμα επέπλητταν τους αδιάφορους (κατά την
κρίση τους) δασκάλους και κατήγγειλαν στους νομαρχιακούς επιθε-
ωρητές τη συμπεριφορά εκείνων στους οποίους έπρεπε (κατά την
άποψή τους) να επιβληθεί κάποια ποινή (Διάταγμα 13-01-1896,
Φ.Ε.Κ. 5/16-1-1986, άρθρο 4). 

Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ αναβάθμιζε τον επιθεωρητισμό γιατί υποτίθεται
πως συστηματοποιούσε, επιστημονικά τον έλεγχο και την εποπτεία.
Γέμισε υποσχέσεις και προσδοκίες τους δασκάλους. Γρήγορα όμως
φάνηκαν τα μεγάλα μειονεκτήματα του: 

- Τα Δημοτικά Συμβούλια διατήρησαν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν
το δάσκαλο που ήθελαν (η δαπάνη μισθοδοσίας βάρυνε το Δήμο) και
σε αιτιολογημένες περιστάσεις να προτείνουν την παύση ή τη μετάθεση
των δασκάλων.

- Οι αποφάσεις των Εποπτικών Συμβουλίων ήταν ανέκκλητες αφού
δεν υπήρχε άλλο εποπτικό Συμβούλιο για να προσφύγει ο κατηγο-
ρούμενος. 

- Οι αποφάσεις για τις παύσεις και τις μεταθέσεις των δασκάλων
δεν ήταν υποχρεωτικές για τον υπουργό. Τα ρουσφέτια, οι εξυπηρε-
τήσεις, η κομματική συναλλαγή και οι αδικίες συνεχίστηκαν.

- Το Εποπτικό Συμβούλιο είχε την αρμοδιότητα να κρίνει θέματα
του Επιθεωρητή, ο οποίος όμως ήταν ο εισηγητής του Συμβουλίου.

- Ο διορισμός ως Επιθεωρητών κυρίως καθηγητών μέσης εκπαί-
δευσης δεν απέδωσε διότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ξένοι και αγνοούσαν

εντελώς τις συνθήκες των δημοτικών σχολείων, το έργο του δασκάλου
και την ψυχολογία μικρών παιδιών.

- Τα πρόσωπα που αποτελούσαν το Εποπτικό Συμβούλιο ήταν
άσχετα με την εκπαίδευση. Δεν ενδιαφέρονταν, αγνοούσαν τα προ-
βλήματα και τις περισσότερες φορές εμπιστεύονταν τα πάντα στον
Επιθεωρητή. Ο Επιθεωρητής έμεινε τελικά ο μοναδικός ρυθμιστής
και απόλυτος κυρίαρχος επί των δασκάλων.11

- Στις εκθέσεις υπηρεσιακής κατάστασης οι Επιθεωρητές έδιναν
ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο της ιδιωτικής ζωής των δασκάλων.
Αυτό θα αποτελέσει μόνιμο χαρακτηριστικό των υπηρεσιακών εκθέσεων
όλα τα χρόνια που υπήρξε ο θεσμός του Επιθεωρητή. Οι κομματικές
παρεμβάσεις στο παιδαγωγικό έργο, οι συκοφαντίες, οι παρανοήσεις,
τα ψεύδη, οι προκαταλήψεις, η θρησκοληψία, τα πάθη, τα μίση και τα
κουτσομπολιά των τοπικών κοινωνιών, κατάλληλα αξιοποιημένα στις
εκθέσεις των Επιθεωρητών ακύρωναν κάθε παιδαγωγική προσπάθεια
των δασκάλων. 

Ο ίδιος ο εισηγητής του επιθεωρητικού θεσμού Δ. Πετρίδης αναγ-
κάστηκε να στείλει την εγκύκλιο 13869/25-9-1896, στην οποία έγραφε:
«…υποκατεστάθη λοιπόν η απόφασις του επιθεωρητού εις την γνώμην
του συμβουλίου και μετατέθησαν και απελύθησαν διδάσκαλοι και δι-
δασκάλισσαι, διότι ούτως έδοξεν ενί ανθρώπου μετά μίαν του σχολείου
επίσκεψιν και πολλάκις άνευ αιτιολογίας του δικαζόμενου. Τούτο
ουδέ υμάς τιμά, κατάχρησιν ποιησαμένους τοις δοθείσης υμίν
εξουσίας, ουδέ τους λοιπούς συμβούλους…εκφράζοντες επί τοις γε-
νομένοις την λύπην ημών ελπίζομεν ότι του λοιπού θέλετε συμμορ-
φούσθαι ακριβέστερον προς τας υπό του νόμου διατασσόμενα».

Επίσης το 1899 το Υπουργός Μομφεράτος με την εγκύκλιό του
4059/27-3-1899 επανέρχεται στο ζήτημα των Επιθεωρητών: «…Λυ-
πούμεθα ότι πολλοί των επιθεωρητών ουδέ του πνεύματος του νόμου
αντελήφθησαν ουδέ τον σκοπόν του νομοθέτου κατανόησαν. Ουδέποτε
υποδειγματικώς προ διδασκάλων εδίδαξαν, ουδέ ωδήγησαν, ουδέ
παρήνεσαν.. Και συντόμως ειπείν αντί να καθοδηγήσωσιν, ενισχύσωσιν,
ενθαρρύνωσιν, εμψυχώσωσιν και φρονηματίσωσι τους Έλληνας δη-
μοδιδασκάλους, ούτω προσηνέχθησαν και προσφέρονται προς αυτούς,
ώστε δεν προστατεύουσιν ούτοι ότι της τυρρανίας απηλλάγησαν, αλλά
ότι τυράννους μετήλλαξαν μόνον».12

Στις εννέα δεκαετίες περίπου που λειτούργησε ο θεσμός του Επι-
θεωρητή στον 20ο αιώνα οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τις
διάφορες Κυβερνήσεις αφορούσαν, κυρίως, αυξομειώσεις του αριθμού
των Επιθεωρητών, αναπροσαρμογές των καθηκόντων και των αρμο-
διοτήτων τους καθώς και συγκροτήσεις ποικίλων επάλληλων οργάνων
εποπτείας (κυρίως κατά τις περιόδους εγκαθίδρυσης δικτατορικών
καθεστώτων).13

Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα το εκπαιδευτικό και το γλωσσικό
ζήτημα έγιναν πολλές φορές αιτίες σύγκρουσης. Τα ανερχόμενα
μεσαία στρώματα της αστικής τάξης (βιοτέχνες, έμποροι, ελεύθεροι
επαγγελματίες) διεκδικούσαν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθ-
μίσεις. Αντίθετα τα παραδοσιακά, παλαιότερα στρώματα (γαιοκτήμονες,
τα «τζάκια» κλπ) ήθελαν με κάθε μέσο να υπερασπιστούν το κοινωνικό
οικοδόμημα στο οποίο χρωστούσαν τη θέση, τη δύναμη και τα
προνόμιά τους. 

Το 1901 η εφημερίδα Ακρόπολις άρχισε να δημοσιεύει την Αγία
Γραφή μεταφρασμένη στη δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη. Οι
καθηγητές Μιστριώτης και Βάσης ξεσήκωσαν τους φοιτητές. Οι εφη-
μερίδες Εμπρός και Καιροί με πύρινα άρθρα κατά της δημοτικής
έριχναν λάδι στη φωτιά. Οι φοιτητές ζητούσαν τη διακοπή της δημο-
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10 Η συνδιδακτική και η εισαγωγή της ερβατριανής μέθοδου έγινε από τη Γερμανία το 1880. Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια η μέθοδος με τα στάδια της έγινε
κυρίαρχη παιδαγωγική ιδεολογία με κύρια στηρίγματα την κλασική παιδεία, το ένδοξο παρελθόν που θα αναβίωνε με τη Μεγάλη Ιδέα και το θρησκευτικό
ιδεώδες. Για την επίδραση της γερμανικής παιδαγωγικής στην ελληνική εκπαίδευση δες: - Παπακωνσταντίνου Παν., «Από την παιδαγωγική ιδεολογία στην
επιστημονική κατάρτιση: το περιεχόμενο κατάρτισης του Έλληνα εκπαιδευτικού» στο Γκότοβος, Μαυρογιώργος, Παπακωνσταντίνου, «Κριτική Παιδαγωγική
και Εκπαιδευτική Πράξη», εκδ. Gutenberg,Αθήνα, 1992, σελ. 17-23. - Γκότοβος Αθ., «Ο χρυσούς αιών της παιδαγωγικής ιδεολογίας και η εμφάνιση της
παιδαγωγικής επιστήμης: ξένες επιδράσεις στην ελληνική παιδαγωγική θεωρία και έρευνα», ό.π., σελ. 25-68.

11 Ευαγγελόπουλος Σπ., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, τ. Α΄, εκδ. Δανιά, Αθήνα,1987, σελ. 81.
12 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 2291-292.
13 Ιορδανίδης Γιώργος, Ο θεσμός του επιθεωρητή στην ελληνική εκπαίδευση: ιστορική επισκόπηση της πορείας του θεσμού, εργασία στο διαδίκτυο:

www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/.../iordanidis.html
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σίευσης, την καταδίκη και τον αφορισμό των υπευθύνων. Στις 8 Νο-
εμβρίου 1901 φοιτητές και λαός συγκρούστηκαν με το στρατό. Στη
σύρραξη σκοτώθηκαν 8 και τραυματίστηκαν 80 πολίτες. Ο πρωθυ-
πουργός Γ. Θεοτόκης πυροβολήθηκε. Μετά τα γεγονότα η Κυβέρνηση
παραιτήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Προκόπιος απολύθηκε.14

Το Νοέμβρη του 1903 το Βασιλικό Θέατρο παρουσίασε την «Ορέ-
στεια» του Αισχύλου. Το κείμενο είχε επιμεληθεί ο καθηγητής Πανε-
πιστημίου Γ. Σωτηριάδης και ήταν μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής.
Οι φοιτητές στις 8 Νοεμβρίου πήγαν στο θέατρο και απαίτησαν τη
διακοπή της παράστασης. Στη σύγκρουση που ακολούθησε σκοτώθηκαν
2 και τραυματίστηκαν 7 πολίτες.15

Αυτές οι αντιδράσεις δεν μπορούσαν να σταματήσουν την απαίτηση
για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Οι φιλελεύθεροι (λογοτέχνες, εκ-
παιδευτικοί, πολιτικοί, έμποροι και αστοί) αρχίζουν να οργανώνονται.16.
Διαμορφώνεται το κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Το βιβλίο
του Φώτη Φωτιάδη «Το γλωσσικόν ζήτημα και η εκπαιδευτική μας
αναγέννησις» εκφράζει απόλυτα τους στόχους του κινήματος. Αμέσως
μετά το κίνημα στο Γουδί (1909) και την κατάληψη της εξουσίας από
την αστική τάξη, ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος (Μάιος 1910) με
σκοπό την προώθηση της δημοτικής στην εκπαίδευση (ίδρυση
πρότυπου δημοτικού, διαλέξεις, έκδοση εφημερίδας, περιοδικού,
βιβλίων κ.α.)17

Την ίδια εποχή ο Αλέξανδρος Δελμούζος προσπαθεί να εφαρμόσει
τις γλωσσικές (δημοτική) και τις παιδαγωγικές (σχολείο εργασίας)
του απόψεις στο Παρθεναγωγείο του Βόλου (1908-1911). Οι συντη-
ρητικοί κύκλοι της πόλης, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και μερίδα
του Τύπου προκαλούν οχλοκρατικές εκδηλώσεις εναντίον του Δελ-
μούζου και του Σχολείου. Τελικά το σχολείο έκλεισε και οι πρωτα-
γωνιστές σύρθηκαν σε δίκη στο Κακουργιοδικείο Ναυπλίου (1914)
με κατηγορίες για αθεΐα και για υπόσκαψη των αξιών της πατρίδας
και της οικογένειας («Αθεϊκά του Βόλου»).18 Στο χώρο των φοιτητών
είχε δημιουργηθεί από νεαρούς δημοτικιστές η «Φοιτητική Συντροφιά»
(1910-1929).19

Βέβαια και η αντίπαλη παράταξη των καθαρευουσιάνων είχε συ-
σπειρωθεί. Ο καθηγητής Γ. Μιστριώτης είχε ιδρύσει την «Επιτροπεία
προς έννομον προστασίαν της Εθνικής Γλώσσης. Αυτή ήταν ο ιδεο-
λογικός και πολιτικός αντίπαλος των δημοτικιστών.20 Ο Βενιζέλος,
με το Σύνταγμα του 1911, διέψευσε τις ελπίδες των δημοτικιστών. Το
άρθρο 107 καθόριζε επίσημη γλώσσα του Κράτους την καθαρεύουσα. 

Ωστόσο με το Ν. ΓΩΚΗ΄(3228)/1911, Υπουργός Παιδείας ο Απ.
Αλεξανδρής, οι Επιθεωρητές γίνονται μόνιμοι. Συγκροτείται Κεντρικό
Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΔΕ) στην Αθήνα,
πενταμελές και είχε αρμοδιότητες πειθαρχικές, γνωμοδοτικές για
παιδαγωγικά ζητήματα (προγράμματα, βιβλία κλπ). Το Συμβούλιο
ασκούσε πειθαρχική εξουσία στους επιθεωρητές και στο προσωπικό
των Διδασκαλείων και εκδίκαζε σε δεύτερο βαθμό τις ενστάσεις των
δασκάλων. Επίσης τα πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια του Ν. ΒΤΜΘ
έγιναν τριμελή και αποτελούνταν από: το Γυμνασιάρχη, ως πρόεδρο,
τον πρόεδρο Πρωτοδικών και των Επιθεωρητή. Τα άλλα «λαϊκά»
μέλη που προέβλεπε ο Ν. ΒΤΜΘ/1895 αποκλείστηκαν διότι αδιαφο-

ρούσαν ή εμπλέκονταν με κομματικές φατρίες είτε συμμετείχαν για
ιδιοτελείς σκοπούς.21

Μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους (1912-13), ο
Υπουργός Παιδείας, στην Κυβέρνηση Βενιζέλου, Ιωάννης Τσιριμώκος
(εισηγητής ο Δημήτρης Γληνός) καταθέτει στη Βουλή νομοσχέδια.
Βασικός προσανατολισμός των νομοσχεδίων είναι η πραγματική υπο-
χρεωτική εκπαίδευση, η πρακτική κατεύθυνση της ύλης, μόρφωση
των κοριτσιών, στροφή στις θετικές επιστήμες και στην επαγγελματική
εκπαίδευση και προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοι-
νωνικές και οικονομικές ανάγκες της χώρας. Τα νομοσχέδια (όπως
αυτά του 1899) ξεσήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών τόσο από τη συντη-
ρητική παράταξη όσο και στο εσωτερικό του κόμματος των Φιλελευ-
θέρων και καταψηφίστηκαν.22

Το 1914 ο Ι. Τσιριμώκος με το Ν. 240/1914 κατήργησε τη διάκριση
των επιθεωρητών σε νομαρχιακούς επιθεωρητές α’ και β’ τάξης και
όρισε το διορισμό σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια ενός επιθεωρητή
στην αρμοδιότητα του οποίου πέρασε και η θεώρηση μισθοδοτικών
καταστάσεων και η έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δασκάλων.
Αυξήθηκαν τα Εποπτικά Συμβούλια και μπήκαν υπό την Εποπτεία
των Γενικών Επιθεωρητών που ήταν 17 και εποπτεία και στους Επι-
θεωρητές. Οι αρμοδιότητες των Εποπτικών Συμβουλίων ήταν να γνω-
μοδοτούν για τη σύσταση, προαγωγή, συγχώνευση και κατάργηση
σχολείων, να ορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων
και να ασκούν πειθαρχικές εξουσίες. Συγκροτήθηκε επίσης ενιαίο
Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με 12 μέλη (έξι για τη Δημοτική
και 6 για τη Μέση εκπαίδευση). Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είχε την
ανώτατη εποπτεία της εκπαίδευσης μετά τον Υπουργό και αποφάσιζε
για το αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα, έγκριση διδακτικών βιβλίων
κλπ.23

Επειδή υπήρχαν μεγάλες ασάφειες και δυσκολίες στη σύνταξη
των ατομικών υπηρεσιακών εκθέσεων των Επιθεωρητών καθώς ο
καθένας χρησιμοποιούσε δικά του προσωπικά κριτήρια με το κανο-
νιστικό Διάταγμα της 16ης Απριλίου του 1915 (Φ.Ε.Κ. Α΄168/5-5-
1915), ορίστηκαν με λεπτομέρεια τα σημεία της επιθεώρησης. Στην
έκθεση αξιολόγησης, ο Επιθεωρητής έπρεπε να αποφεύγει τις
αοριστίες και να παρουσιάζει με σαφήνεια τη σωματική, πνευματική
κατάσταση του δασκάλου, την επιμέλειά του, την ευσυνειδησία, την
επιστημονική κατάρτιση, τη μεθοδική και παιδαγωγική ικανότητα, η
συμπεριφορά του στο χώρο του σχολείου, τις σχέσεις με την τοπική
κοινωνία και πληροφορίες για τον ιδιωτικό του βίο. Η υπηρεσιακή
εξέλιξη και η επαγγελματική σταδιοδρομία κάθε εκπαιδευτικού
εξαρτιόταν από τις εκθέσεις των Επιθεωρητών.24

Ο Εθνικός Διχασμός (1914-1917) προκάλεσε ρήξη και βαθύ χάσμα
στην ελληνική κοινωνία. Τελικά ο Βενιζέλος πήρε την εξουσία και η
Ελλάδα μπήκε στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 

Σε αυτές τις συνθήκες επιχειρείται νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
το 1917 η οποία καθιερώνει τον καινοτόμο θεσμό των Ανώτερων
Εποπτών Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ισόβαθμοι με τα
μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (νόμος 826/1917). Ο νόμος τους
αναθέτει ουσιαστικά την ευθύνη του συνόλου των προβλημάτων που
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14 Πλήρη περιγραφή των «Ευαγγελικών»: Δημαράς Αλ., ό.π., σελ. 23-32.
15 Περιγραφή των «Ορεστειακών»: Δημαράς Αλ., ό.π., σελ. 35-37.
16 Σταθμός για το κίνημα του δημοτικισμού ήταν το βιβλίο του Ψυχάρη «Το Ταξίδι μου». Εκεί η δημοτική γλώσσα ταυτίζεται με τη Μεγάλη Ιδέα. «….το

γλωσσικό ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικό. Ότι πολεμά να κάμη ο στρατός για τα φυσικά σύνορα θέλει η γλώσσα να το κάμη για τα σύνορα τα νοερά. Πρέπει και
τα δυο τους να παν πολύ μακρυά να πάρουν πιότερο τόπο. Μαζί θα προκόψουν μια μέρα..» Ψυχάρης Γ., «Το Ταξίδι μου», ΕΡΜΗΣ, Αθήνα, 1983, σελ. 201. 

17 Πριν τον Εκπαιδευτικό Όμιλο υπήρχαν η Εταιρεία «Εθνική Γλώσσα» και το «Αδελφάτο της Εθνικής μας Γλώσσας» στην Πόλη. Χαραλάμπους Δ., «Ο
Εκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του», Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θες/νικη, 1987, σελ. 34-37. 

18 Δελμούζος Αλ., «Το Κρυφό Σκολειό 1908-1911», Αθήνα, 1950 και Δημαράς Αλ., ό.π, σελ. 54-63 και 86-91.
19 Δημαράς, ό.π., σελ. 79-80. Η Φοιτητική Συντροφιά διαλύθηκε το 1929 με το «Ιδιώνυμο» ως επαναστατική οργάνωση.
20 όπ., σελ. 85-86. 
21 Ευαγγελόπουλος Σπ., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, τ. Β΄, εκδ. Δανιά, Αθήνα,1987, σελ. 52-53.
22 Φραγκουδάκη Άννα, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1992, σελ. 28.
23 Ανδρέου Απ.- Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος; θεωρητική προσέγγιση-ιστορική επισκόπηση, εκδ.

Εξάντας, Αθήνα, 1990, σελ. 60.
24 Παναγόπουλος Αθανάσιος, Η κρατική λειτουργία της εκπαίδευσης και το σύστημα εποπτείας: ο θεσμός του Επιθεωρητή στη σχολική εκπαίδευση. Μια

ιστορική αναδρομή στο παρελθόν, περ. Τα εκπαιδευτικά, τ. 105-106, Ιανουάριος-Ιούνιος 2013, σελ. 196.
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αφορούν την μεταρρύθμιση, τη γενική εποπτεία όλης της δημοτικής
εκπαίδευσης. Ανώτεροι επόπτες Δημοτικής Εκπαίδευσης διορίστηκαν
ο Αλ. Δελμούζος και ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Στην πραγματικότητα
ο θεσμός αυτός αποσκοπούσε να φέρει σε επαφή Επιθεωρητές και
δασκάλους με τη διδασκαλία της δημοτικής και τα νέα βιβλία.25 Πα-
ρατηρούμε εδώ πως οι οπαδοί του εκπαιδευτικού δημοτικισμού από
το 1911 (την εξουσία είχαν οι βενιζελικοί) βλέποντας πως οι καθα-
ρευουσιάνοι έλεγχαν το Πανεπιστήμιο, τη Φιλοσοφική Σχολή, το με-
γαλύτερο μέρος του προσωπικού των διδασκαλείων και των επιθεω-
ρητών, προσπαθούσαν να στελεχώσουν το Υπουργείο με δημοτικιστές
σε θέσεις κλειδιά και με τη θέσπιση επάλληλων εποπτικών θεσμών,
ανώτερων διοικητικά από τους Επιθεωρητές, να τους ελέγχουν και
να τους επηρεάζουν. 

Με την ήττα του Ελ. Βενιζέλου στις εκλογές (Νοέμβριος 1920), η
μεταρρύθμιση του 1917 ανατράπηκε πλήρως. Η νέα Κυβέρνηση
ανέθεσε σε «Επιτροπεία» να μελετήσει τα βιβλία, τα προγράμματα
και τη διδασκαλία του Δημοτικού Σχολείου. Με το Ν. 2678/10-8-
1921 «Περί εισαγωγής ως αναγνωστικών βιβλίων εις τα δημοτικά
σχολεία των καταλληλότερων εκ των προ του 1917 εγκεκριμένων» τα
βιβλία της μεταρρύθμισης του 1917 κάηκαν και η καθαρεύουσα ξα-
ναγύρισε στο Δημοτικό.26

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και μέχρι το 1928,
είχαμε πολιτική αστάθεια με περίπου 34 Κυβερνήσεις να διαδέχονται
η μία την άλλη και 25 Υπουργούς Παιδείας να εναλλάσσονται. Σε
κάθε αλλαγή Κυβέρνησης άλλαζε και η εκπαιδευτική πολιτική. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα τη σύγχυση, το χάος και την αβεβαιότητα. Μέσα
σε αυτήν την περίοδο οργανώθηκαν συνδικαλιστικά οι εκπαιδευτικοί.
Το 1922 ιδρύθηκε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και το
1924 η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).27

Το 1923 η Κυβέρνηση Ν. Πλαστήρα επανέφερε τα μέτρα της με-
ταρρύθμισης του 1917 και τη δημοτική γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο.
Οι προσπάθειες των δημοτικιστών επικεντρώθηκαν στην εκπαίδευση
των εκπαιδευτικών. Με Ν.Δ του 1923 το Μαράσλειο Διδασκαλείο
αναδιοργανώθηκε (από 3τάξιο έγινε 4τάξιο) και προσαρτήθηκε ως
πρότυπο στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Διευθυντής στο Μαράσλειο
διορίστηκε ο Αλ. Δελμούζος και διευθυντής στην Ακαδημία ο Δημ.
Γληνός. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των δύο παιδαγωγών προ-
κάλεσαν νέες αντιδράσεις. Το Μάιο του 1925 με αφορμή τη μέθοδο
διδασκαλίας της Ιστορίας που ακολουθούσε η Ρόζα Ιμβριώτη ο συν-
τηρητικός Τύπος και η Εκκλησία ξεκίνησαν χυδαίες επιθέσεις κατά
των καθηγητών (ανηθικότητα, αντεθνικότητα και αντιθρησκευτικότητα). 

Τον Ιούνιο του 1925 ο στρατηγός Πάγκαλος κατέλαβε με πραξικόπημα
την εξουσία και τον Ιανουάριο του 1926 οι Γληνός και Δελμούζος
απολύθηκαν οριστικά. Ο Πάγκαλος το 1926 κατάργησε τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια, το θεσμό των Ανώτερων εποπτών και τους απέλυσε. Η
διοίκηση ανατέθηκε στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στον Νικόλαο
Εξαρχόπουλο. Καταργήθηκε η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων
και απολύθηκαν εκατοντάδες δάσκαλοι. Προοδευτικά και συνδικαλι-
στικά στελέχη κυνηγήθηκαν. Απολύθηκε ολόκληρο το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΟΕ. 

Μετά το κίνημα του Κονδύλη, το οποίο ανέτρεψε τον Θ. Πάγκαλο, ο

Αρεοπαγίτης Γ. Αντωνακάκης ξεκίνησε διοικητική έρευνα για τα
«Μαρασλειακά». Το πόρισμά του αθώωνε και δικαίωνε τους διευθυντές
και τους συνεργάτες τους.28

Το 1927 ο Εκπαιδευτικός Όμιλος διασπάστηκε καθώς στις συνε-
δριάσεις (16 Φεβρουαρίου-24 Μαρτίου) Δελμούζος και Γληνός ειση-
γήθηκαν δύο αντίθετες απόψεις. Η ομάδα Δελμούζου θεωρούσε πως
ο Όμιλος έπρεπε να μείνει καθαρά εκπαιδευτικός. Υποστήριζε πως
το σχολείο έπρεπε να δίνει εθνική μόρφωση και να καλλιεργεί την
εθνική συνείδηση. Αντίθετα η ομάδα Γληνού εκτιμούσε, μετά από
τόσες αποτυχίες, πως η αστική τάξη δεν ήθελε καμία πραγματική
αλλαγή διότι είχε γίνει αντιδραστική. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
θα γινόταν μαζί με τον κοινωνικό μετασχηματισμό και θα στηριζόταν
στις κοινωνικές δυνάμεις που συνειδητοποιούσαν τα κοινωνικά προ-
βλήματα. Στην ψηφοφορία που έγινε η άποψη Γληνού πλειοψήφησε
(65 ψήφους σε 116 ψηφοδέλτια) και η μειοψηφία (Δελμούζος) απο-
χώρησε από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο.29 Την ίδια εποχή διασπάται
(1927) και η Διδασκαλική Ομοσπονδία.30 Άρχισε να οργανώνεται και
να παρεμβαίνει στη Δ.Ο.Ε, η Αριστερή Παράταξη των Δασκάλων. Με
τη συνεργασία σοσιαλιστών-κομμουνιστών (Αριστείδης Ρουχωτάς,
Παναγής Δημητράτος, Νίκος Πλουμπίδης κ.α.) η ΔΟΕ χάραζε αριστερή
πορεία.31

Το 1928 το κόμμα των Φιλελευθέρων κερδίζει τις εκλογές. Η Κυ-
βέρνηση του Ελ. Βενιζέλου ήταν αντιμέτωπη με τεράστια κοινωνικά
και πολιτικά προβλήματα ενώ οι σοσιαλιστικές ιδέες κέρδιζαν
συνεχώς έδαφος. Για να καταστείλει την άνοδο της Αριστεράς ψηφίζει
το «Ιδιώνυμο» (ν. 4229/1929) που ποινικοποιεί τα πολιτικά φρονήματα
και τη «διάδοση κομμουνιστικών ιδεών». Ταυτόχρονα για να εκτονώσει
την πίεση από τα κοινωνικά προβλήματα (προσφυγιά, οικονομική
κρίση κλπ) προχωρά σε νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Με το Ν.
4178/1929 έγιναν αρκετές ρυθμίσεις στο θεσμό των επιθεωρητών,
που αφορούσαν κυρίως διορισμούς, μεταθέσεις, προαγωγές των δα-
σκάλων. Η σύσταση Περιφερειακών Εποπτικών Συμβουλίων Στοιχει-
ώδους Εκπαίδευσης (ΠΕΣΣΕ) και Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
(ΑΕΣ), (Ν. 4653/1930) με διοικητικές και εποπτικές αρμοδιότητες,
μπορεί να θεωρηθεί τομή, αφού μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες από
τον Υπουργό Παιδείας σε συλλογικά όργανα.32

Το «Ιδιώνυμο» όμως για τους εκπαιδευτικούς περιέχει ιδιαίτερες
διατάξεις. Δεν περιορίζεται μόνο στην τιμωρία πράξεων αλλά καθιε-
ρώνει το έγκλημα γνώμης. Φτάνει μόνο να σκεφθεί κάποιος δάσκαλος
με βάση την αριστερή ιδεολογία, για να τιμωρηθεί με απόλυση. Συγ-
κεκριμένα το άρθρο 6 ορίζει: «Εκπαιδευτικοί και μη υποπέσοντες
εις αξιόποινον πράξιν του παρόντος νόμου, εφόσον προπαγανδίζουν
κομμουνιστικάς ιδέες, απολύονται οριστικά από την υπηρεσία τους
με απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου…».

Με βάση αυτό το άρθρο, δεν αναλάμβαναν τα ποινικά δικαστήρια
την τιμωρία των εκπαιδευτικών, όπως συνέβαινε για τους άλλους ερ-
γαζόμενους. Στην περίπτωσή τους την απόφαση για την τιμωρία τους
την λάμβανε το Εποπτικό Συμβούλιο. Αρκούσε δηλαδή μια απλή κα-
ταγγελία οποιουδήποτε παράγοντα ή πολίτη της τοπικής κοινωνίας
«επί κομμουνισμό» εναντίον του δασκάλου και ξεκινούσε η διαδικασία
της απόλυσης από το τοπικό Εποπτικό Συμβούλιο. Είναι φανερό πως
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25 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 307.
26 Η Επιτροπή στην έκθεσή της προτείνει:
«1. Να κηρυχθώσιν αυτιδικαίως άκυροι, ως αντισυνταγματικοί, οι Νόμοι, καθ’ ους εγένετο η αλλαγή της γλώσσης των αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής
εκπαιδεύσεως…
2. Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων και καώσι τα συμφώνως προς τους νόμους εκείνους συνταχθέντα και σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα αναγνωστικά
βιβλία ως έργα ψεύδους και κακόβουλου προθέσεως[…]
6. Να καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι των προς διαφθοράν της ελληνικής γλώσσης και παιδείας τελεσθέντων πραξικοπημάτων…». Δημαράς, όπ.,
σελ.130-134.
27 Κάτσικας Χρ.-Θεριανός Κ., «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», εκδ. Σαββάλας, Αθήνα, 2004, σελ. 116.
28 Ευαγγελόπουλος Σπ., «Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης», τεύχος 2ο, εκδ. Δανιά, Αθήνα, 1987, σελ. 18-19 και Δημαράς Α., ό.π., σελ. 145-151.
29 Χαραλάμπους Δ., ό.π, σελ. 131-145. 
30 Αποχώρησαν 12 αντιπρόσωποι (σε σύνολο 70) επειδή διαπίστωσαν στροφή «της Γενικής Συνέλευσης προς τον κομμουνισμόν». Τελικά 17 Σύλλογοι
σχημάτισαν το 1928 τη «Νέα Διδασκαλική Ομοσπονδία». Διδασκαλικό Βήμα, 25/12/1927, σελ. 3-8 και 14/12/1927, σελ. 7. 
31 Κατσαντώνης Γιάννης, Η Αριστερή Παράταξη των Δασκάλων στο Μεσοπόλεμο, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1998, σελ. 25-31.
32 Ανδρέου Απ.- Παπακωνσταντίνου Γιώργος, ό.π., σελ. 61 και 71.
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με αυτόν τον τρόπο οι δάσκαλοι γίνονταν εύκολοι στόχοι στις πολιτικές
επιδιώξεις διαφόρων παραγόντων και ο επιθεωρητής, στον οποίον
ουσιαστικά κατέληγαν οι καταγγελίες, αποκτούσε καθοριστικό ρόλο
στην υπαλληλική σχέση και στη ζωή του δασκάλου. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Γ. Παπανδρέου, στην ομιλία του στο Συνέδριο
των Επιθεωρητών το 1930, ήταν σαφής και υποδεικνύει άμεσα στους
«προσοντούχους και επιστημονικά καταρτισμένους» Επιθεωρητές,
«στους συνεργάτες του εκπαιδευτικού για τη βελτίωση της διδασκαλίας»
προς τα πού έπρεπε να στρέψουν «τα επιστημονικά τους εφόδια και
όπλα για να γίνει καλύτερο το σχολείο»:

« Γ. Παπανδρέου: Έχει κανείς εξ υμών κομμουνιστήν διδάσκαλον
εις την περιφέρειαν του;

Οι κύριοι Επιθεωρηταί, εγειρόμενοι όρθιοι, διαμαρτύρονται και
φωνάζουν:

-Κανένα, κανένα.
Γ. Παπανδρέου: Χαίρω διά την διαβεβαίωσιν, η οποία μου επιτρέπει

να διακηρύξω προς την ελληνικήν κοινωνίαν ότι η ελληνική παιδεία
παραμένει πιστή και αφοσιωμένη εις τα ιδεώδη του έθνους. Αλλά
επιθυμώ να προσθέσω ότι, και να τυχόν εις το μέλλον εκδηλωθούν
τοιαύται τάσεις, πρέπει να παταχθούν αμειλίκτως. Εις μίαν δημοκρατίαν
οι πολίται έχουν ελευθερία φρονημάτων και διά τούτο το Ιδιώνυμον
χαρακτηρίζει ως αδίκημα μόνον την έμπρακτην εκδήλωσιν του κομ-
μουνιστικού φρονήματος. Αλλά διά τους διδασκάλους δεν είναι απα-
ραίτητος η έμπρακτος εκδήλωσις διά να είναι υπεύθυνοι. Αρκεί και
το φρόνημα….».33

Ο ίδιος Υπουργός σε δήλωσή του στο Διδασκαλικό Βήμα τόνιζε:
«….θα επληροφορείτο ακόμη, ότι ημείς, προκειμένου περί διδασκάλων,
χωρούμεν πέραν και του «Ιδιωνύμου». Διότι το Ιδιώνυμον, προς τι-
μωρίαν, ζητεί «προπαγάνδαν» των κομμουνιστικών ιδεών, ενώ το
Υπουργείον, διά την απόλυνσιν των διδασκάλων, αρκείται εις την
ύπαρξιν και οπωσδήποτε διαπίστωσιν του κομμουνιστικού φρονήμα-
τος…».34

Παράδειγμα τέτοιων απολύσεων τον Αύγουστο του 1931 το Εποπτικό
Συμβούλιο Θεσ/νίκης απέλυσε για τα πολιτικά τους φρονήματα τους
δασκάλους-συνδικαλιστές: Πράτο, Σαξώνη, Αντωνιάδου, Χριστάρα
και Δουμάκη ενώ μετάθεσε άλλους δυσμενώς για την ίδια αιτία:
Κεχαγιά, Θεοδώρου, Τσίρκα, Κανάκη και Γρηγοριάδου. Το 1931 απο-
λύθηκε και ο Νίκος Πλουμπίδης, δάσκαλος στην Ελασσόνα.35

Η πτώση του Βενιζέλου (παύση πληρωμών λόγω της μεγάλης Οι-
κονομικής Κρίσης) έφερε στην εξουσία τους Συντηρητικούς υπό τον
Παναγή Τσαλδάρη (Μάρτιος 1933). Ο Υπ. Παιδείας, Θ. Τουρκοβασίλης
(στέλεχος των Ελευθεροφρόνων του Ι. Μεταξά) προσπάθησε να γκρε-
μίσει τη μεταρρύθμιση του 1929.36

Το 1935 η δικτατορία του Κονδύλη ανέστειλε όλους τους νόμους
της μεταρρύθμισης του 1929 «ως εθνοφθόρους» και προχώρησε σε
διώξεις και απολύσεις προοδευτικών εκπαιδευτικών. Με την Κ΄Συν-
τακτική Πράξη διέλυσε όλα τα Συνδικαλιστικά Σωματεία, τη ΔΟΕ και
δήμευσε την περιουσία της. Απέλυσε το Δελμούζο από καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, και επέβαλε άρση της μονιμότητας
των δημοσίων υπαλλήλων, απέλυσε 620 δασκάλους και μετάθεσε
δυσμενώς περίπου 6.000 δασκάλους και καθηγητές. Ακύρωσε όλους
τους διορισμούς και έκανε περικοπή μισθών κατά 4%. Αληθινή
«κοσμογονία».37

Το τελικό χτύπημα έδωσε ο Θ. Τουρκοβασίλης, Υπ. Παιδείας το
1935. Η δημοτική περιορίστηκε στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού,
καταργήθηκε η παράλληλη διδασκαλία δημοτικής και καθαρεύουσας
στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και η διδασκαλία των αρχαίων από
μεταφράσεις. Τα Λατινικά επανήρθαν ως υποχρεωτικό μάθημα στις
τέσσερις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου.38

Το πολιτικό αδιέξοδο διευκόλυνε τον Ι. Μεταξά να κηρύξει στις 4
Αυγούστου 1936 τη δικτατορία. Το καθεστώς Μεταξά ήταν προϊόν
εσωτερικών αδιεξόδων και αντιφάσεων. Το τεράστιο ιδεολογικό κενό
μετά την μικρασιατική καταστροφή, η οικονομική κρίση του 1929-32
και η άνοδος των σοσιαλιστικών ιδεών (ίδρυση ΓΣΕΕ, ΣΕΚΕ και μετά
ΚΚΕ) ωθούσε την εργατική τάξη και τους αγρότες στη ριζοσπαστικο-
ποίηση και τη μαχητική διεκδίκηση. Φιλελεύθεροι (Βενιζελικοί) και
Λαϊκοί (αντιβενιζελικοί) αδυνατούσαν να δώσουν λύση στα τεράστια
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογικά προβλήματα. Η
αστική τάξη για να ξεπεράσει την κρίση και να διασφαλίσει την κυ-
ριαρχία της αναζητούσε μια λύση έξω από τον κοινοβουλευτισμό και
σταδιακά άρχισε να θεσπίζει νόμους και διατάγματα που άνοιγαν το
δρόμο σε αυταρχικές λύσεις του πολιτικού προβλήματος. Η επάνοδος
του Βασιλιά (1935) εγγυόταν ότι κάθε λύση θα συνέχιζε να θέτει την
Ελλάδα στα πλαίσια της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής και επιρροής.
Η Αγγλία προτιμούσε μια αυταρχική λύση υπό την κηδεμονία του
Βασιλιά παρά το χάος και την κοινωνική σύγκρουση. 

Ιδεολογικά το Καθεστώς είχε δεχτεί την επιρροή των φασιστικών
ιδεών οι οποίες μεσουρανούσαν στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου και
είχε υιοθετήσει πάρα πολλά στοιχεία τους. Στη ρητορεία και την
προπαγάνδα του μπορούμε να ανιχνεύσουμε πληθώρα τέτοιων επιρ-
ροών. Το Καθεστώς με την ίδρυση της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας
(Ε.Ο.Ν) προσπάθησε να προσεταιριστεί και να μετατρέψει τη Νεολαία
σε στήριγμά του. Η λειτουργία και η ανάπτυξη της ΕΟΝ έγινε σε
βάρος του Σχολείου, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα εκπαι-
δευτικά συνδικάτα (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) διαλύθηκαν, τα γραφεία τους έκλεισαν,
δημεύτηκε η περιουσία τους, σταμάτησε να εκδίδεται το «Διδασκαλικό
Βήμα». Με τη βία, τις απειλές, τις συλλήψεις και τον τρόμο σταμάτησε
κάθε παιδαγωγική συζήτηση, τα παιδαγωγικά περιοδικά έκλεισαν.
Στα σχολεία διανέμονταν μόνο το περιοδικό «Νεολαία» της ΕΟΝ και
τα προπαγανδιστικά έντυπα του Καθεστώτος. Ο Μεταξάς έδειξε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τη Διοίκηση και την Εποπτεία της εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο άλλαξε όνομα, άνθρωποι πιστοί στη δικτατορία (ακόμα
και πρώην φιλελεύθεροι και δημοκρατικοί) στελέχωσαν και κατέλαβαν
σημαντικές θέσεις στη Διοίκηση. Με τους αναγκαστικούς νόμους
767/1937 και 2180/1940 το καθεστώς της 4ης Αυγούστου κάνει
συνολική μεταβολή του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εποπτεία ανήκε
στον Υπουργό και ασκούνταν μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας, του
Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαίδευσης και του Κεντρικού Εποπτικού
Συμβουλίου και των Aνώτερων Περιφερειακών Εποπτικών Συμβουλίων
στα οποία προβλεπόταν και η συμμετοχή ανώτερου αξιωματικού του
στρατού. 

Η θεσμοθέτηση πολλών επάλληλων, πολυπρόσωπων Συμβουλίων
επέτρεπε στον Υπουργό Παιδείας να ασκεί τον έλεγχο στην εκπαίδευση
κάθε στιγμή. Τα σχολεία της χώρας κατανεμήθηκαν σε 100 εκπαι-
δευτικές περιφέρειες σε κάθε μία από τις οποίες τοποθετήθηκε
ένας επιθεωρητής, ο οποίος είχε την άμεση επίβλεψη των σχολείων
της περιφέρειάς του και του προσωπικού τους επί του οποίου
ασκούσε πειθαρχική εξουσία. Οι Επιθεωρητές ήταν τα μάτια και τα
αυτιά του Καθεστώτος στο σώμα των εκπαιδευτικών. 

- Στα Παιδαγωγικά Συνέδρια ο Γενικός Επιθεωρητής ή ο Επιθεω-
ρητής καλούσε τους Επιθεωρητές ή τους δασκάλους της Περιφέρειάς
του αντίστοιχα, να συζητήσουν για κάποιο παιδαγωγικό ζήτημα. Ει-
σηγητής και πρωταγωνιστής ήταν, σχεδόν πάντα, ο Επιθεωρητής. Τα
θέματα ήταν διάφορα: «Το ελληνικόν εκπαιδευτικόν πρόβλημα»,
«Παράγοντες Εθνικής Αγωγής» κ.α. Οι εισηγήσεις περιείχαν πάντα
συντηρητικές απόψεις της παιδαγωγικής και περιστρέφονταν πάντα
γύρω από τις προσπάθειες που έκανε η Εθνική Κυβέρνηση για τον Γ΄
Ελληνικό Πολιτισμό, την παιδαγωγική αξία της ΕΟΝ κλπ. Κατέληγαν
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33 Αθανασιάδης Χάρης, Εκπαιδευτικοί και εξουσία: η αντιπαράθεση για τη διοίκηση της εκπαίδευσης (1930), περ. Παιδεία και κοινωνία, τ. 6.
34 Διδασκαλικό Βήμα, φύλλο 337, 2-8-1931.
35 Κατσαντώνης Γιάννης, «Η Αριστερή Παράταξη των Δασκάλων στο Μεσοπόλεμο», εκδ. σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1998, σελ. 59.
36 «..λόγω της γλωσσικής αναρχίας και αποχαλίνωσης..» με το ν. 5911/1933 περιορίζει τη δημοτική στις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
37 Τουλούπης Φάνης, «Οι αγώνες των δασκάλων κατά τον 20ο αιώνα και η προσφορά τους», χ.ε, Αθήνα, 2001, σελ. 90-91.
38 Καγκαλίδου Ζαφειρούλα, «Εκπαίδευση και πολιτική: η περίπτωση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου», εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θες/νίκη, 1999, σελ. 21.
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να γίνονται κουραστικοί μονόλογοι, βαρετή προπαγάνδα, υπέρ του
Νέου Κράτους.39

Στα Παιδαγωγικά Συνέδρια εκτός από τους δασκάλους καλούνταν
και πάντα παραβρίσκονταν όλες οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι του
κρατικού μηχανισμού: ο τοπικός Μητροπολίτης (έκανε τον αγιασμό
του Συνεδρίου), ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Διοικητής του κοντινότερου
στρατιωτικού στρατοπέδου, ο Διοικητής της Χωροφυλακής, ο Δήμαρχος,
ο Νομάρχης, ο Γυμνασιάρχης, ο Διοικητής της ΕΟΝ, οι Διευθυντές
άλλων κρατικών υπηρεσιών κλπ.40

Εντυπωσιακή ήταν και η σκηνοθεσία σε ορισμένα Συνέδρια-Συ-
ναντήσεις, Επιθεωρητών, δασκάλων κλπ. Η περιγραφή μιας τέτοιας
Συνάντησης που έγινε στις 9 Απριλίου 1938, στη Νιγρίτα, είναι χαρα-
κτηριστική: 

«Παρελαύνει επί το βήμα ο παιδαγωγικός κολοσσός με την παιδική
ψυχή και την ανδρική μορφή, το εύρημα των Γενικών μας Επιθεωρητών,
η ενσάρκωσις της παιδαγωγικής επιστήμης, ο κ. Ιωάννης Φραγκού-
λης…».

Μετά την ομιλία του Γενικού επιθεωρητή, υπήρχαν «παταγώδη
χειροκροτήματα που δονούσαν την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα», εκ-
δηλώσεις χαράς και «φρενίτης ενθουσιασμού» για το έργο της
Εθνικής Κυβέρνησης. Υπήρχαν επίσης, από Επιθεωρητές και δα-
σκάλους, «διαβεβαιώσεις για τα εθνικά τους φρονήματα», «διακηρύξεις
αφοσίωσης και προσήλωσης» στις αρχές της 4ης Αυγούστου. Οι εντυ-
πώσεις της Συνάντησης συνοψίζονταν στα εξής λόγια: 

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΜΙΜΗΘΗΤΕ ΤΟΥΣ διότι ποιος γνωρίζει ποιαι και
πόσοι δολοφονημέναι διδασκαλικαί ψυχαί δεν αναμένουν να σκιρτήσουν
εις παρόμοια σαλπίσματα τοιούτων παιδαγωγικών αναστάσεων διά
να ανοίξουν τους οφθαλμούς των και να διακηρύξουν: Είδομεν φως
και μεταλαμπαδεύομεν πνεύμα;».41

- Οι Εγκύκλιοι είχαν σκοπό με απλό και σαφή τρόπο να θέσουν
στους δασκάλους κάποιους στόχους και καθήκοντα. Συνήθως αυτά
τα καθήκοντα δεν είχαν καμία σχέση με το σχολείο (τους «συμβούλευαν»
και παρότρυναν να φτιάξουν ομάδες της ΕΟΝ, να διδάξουν στους
αγρότες κάποιες καλλιέργειες κλπ). Ουσιαστικά οι Εγκύκλιοι, απο-
τελούσαν υμνολόγια και προπαγάνδα υπέρ του Μεταξά και της 4ης

Αυγούστου:
«..Το περιεχόμενο των πόθων μας, που ήταν πόθος και του αγνού

Λαού μας, το συνέλαβε και το ολοκλήρωσε ο δημιουργός της 4ης Αυ-
γούστου με απαράμιλλη σαφήνεια, και επιτελική τέχνη, το ενέπνευσε
με ενθουσιώδη ελληνικό παλμό και του έδωσε ασάλευτη τη βάση. Θα
χρειασθούν αγώνες μακροί και προσπάθειες τεράστιες για να φθάσουμε
στο επιστέγασμα. Γιατί το έργο της δημιουργίας του 3ου Ελληνικού
Πολιτισμού είναι κολοσσιαίο…».42

«…Το Εθνικόν Κράτος της 4ης Αυγούστου 1936, με άγρυπνον βλέμμα

παρακολουθεί όλας τας εκδηλώσεις της συγχρόνου Ελληνικής ζωής
και ανά πάσαν στιγμήν η επίκαιρος, η στοργική και αποτελεσματική
ενέργεια και επέμβασις του καθίσταται λίαν έκδηλος. Αυτό τούτο το
Κράτος της 4ης Αυγούστου παρακολουθεί και εμπνέει το έργον του
Λαϊκού σχολείου, όχι μόνον εντός του σχολείου εις την μόρφωσιν
των Ελληνοπαίδων, αλλά και εκτός τούτου, εις την κοινωνίαν και
μάλιστα εις την κοινωνίαν του χωριού…». 43

«…Είναι ζήτημα εθνικής τιμής και ζωής η άμεσος ίδρυσις και
εθνική διαπαιδαγώγησις ομάδων της νεολαίας μας και εις το πλέον
απομεμακρυσμένον χωρίον της Πατρίδος μας. Καθ’ ημάς η μη ύπαρξις
ομάδος εις τι χωρίον, είναι ταυτόσημον με την μη ύπαρξιν διδασκάλου
εν τω χωρίω τούτω! Ουδέν χωρίον της ευάνδρου Θεσσαλίας πρέπει
να μείνη χωρίς τηνομάδα της νεολαίας του και ουδείς διδάσκαλος ή
διδασκάλισσα συγχωρείται να μείνη έξω της κινήσεως ταύτης…».44

Το Καθεστώς επεχείρησε επίσης να καθαρίσει το εκπαιδευτικό
σώμα από τα κομμουνιστικά μιάσματα. Με το Πιστοποιητικό Κοινωνικών
Φρονημάτων (απαραίτητο εφόδιο για κάθε υποψήφιο δάσκαλο/α) και
αλλεπάλληλα διατάγματα και νόμους προσπάθησε να ελέγξει τις
βασικές σπουδές και το περιεχόμενό τους, τη μετεκπαίδευση, τις
μεταθέσεις, τις προαγωγές, τις ποινές, δηλαδή όλη την υπηρεσιακή
εξέλιξη των δασκάλων. 

Το Καθεστώς φιλοδοξούσε να μετατρέψει τους δασκάλους σε υπο-
στηρικτές και προπαγανδιστές του. Για το λόγο αυτό ο δάσκαλος
φορτωνόταν με ρόλους και καθήκοντα άσχετα με το λειτούργημά του
και κατέληγε έρμαιο στα χέρια των επιθεωρητών, των διορισμένων
τοπικών αρχόντων (δήμαρχοι, κοινοτάρχες, νομάρχες), των αξιωμα-
τούχων της ΕΟΝ, των αξιωματικών που προέδρευαν στα Εκπαιδευτικά
Συμβούλια κλπ. Για όσους επέμεναν να υπερασπίζονται τις ιδέες
τους υπήρχαν βέβαια οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια, οι απολύσεις,
οι φυλακίσεις, οι εκτοπίσεις και οι εξορίες.45

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1940-1974
Την περίοδο της Κατοχής (1941-1944) σχηματίστηκαν τρεις δωσί-

λογες Κυβερνήσεις: α) 30 Απριλίου 1941 - 2 Δεκεμβρίου 1942 Κυ-
βέρνηση Τσολάκογλου 

β) 2 Δεκεμβρίου 1942 - 7 Απριλίου 1943 Κυβέρνηση Κων/ου Λογο-
θετόπουλου, 

γ) 7 Απριλίου 1943 μέχρι την απελευθέρωση, Σεπτέμβριος 1944,
Κυβέρνηση Ι. Ράλλη. Οι Κυβερνήσεις αυτές χρησιμοποιούσαν εθνι-
κιστικό λόγο για να δικαιολογήσουν την προδοτική τους στάση, ήταν
εντελώς ανυπόληπτες και μισητές στους Έλληνες διότι χρησιμοποιούσαν
κάθε μέσο για να δικαιολογήσουν τις βαρβαρότητες που διέπρατταν
καθημερινά οι κατακτητές. Η τριπλή Κατοχή και οι δωσίλογες Κυ-
βερνήσεις οδήγησαν σε πλήρη αποδιοργάνωση και διάλυση τις
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39 Ενδεικτικά: 
- Συνέδριον Επιθεωρητών Ζ΄Περιφέρειας, 15 Μαίου, Γενικός επιθεωρητής Β. Τσιρίμπας, περ. Εκπαιδευτικά Χρονικά, τ. 69. σελ. 475-478. 
- Συνέδριον Δασκάλων Μεσολογγίου, Επιθεωρητής Χ. Γεωργόπουλος, ό.π., τ. 61, Σεπτ. 1938 σελ. 46. 
- Συνέδριον Δασκάλων Βοΐου (Σιάτιστα-Τσοτύλιον), Επιθεωρητής Ευαγ. Παπαϊωάννου, ό.π., τ. 63, Νοέμβρ. 1938, 112-116.

40 Συνέδριον Δασκάλων Μεσολογγίου, Επιθεωρητής Χ. Γεωργόπουλος, ό.π., τ. 61, Σεπτ. 1938 σελ. 46. 
41 Συνάντησις Γενικού Επιθεωρητού, Τοπικών Επιθεωρητών και Διδασκάλων εν Νιγρίτη, ό.π., τ. 58-60, Ιούνιος 1938, σελ. 482-483.
42 Ιωάννης Φωτόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Η΄ Περιφέρειας Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, περ. Εκπαιδευτικά Χρονικά, τ. 80, Ιούνιος 1940, σελ. 315.
43 Χαραλ. Στεργιόπουλος, Επιθεωρητής Γόρτυνος, ό.π., σελ. 316.
44 Βασίλειος Τσιρίμπας, Γενικός Επιθεωρητής Ζ΄ Περιφέρειας Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, ό.π., τ. 66, Φεβρ. 1939, σελ. 283.
45 Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα:
- Ο Θεόδωρος Γκοβάτσος ήταν ένας νεαρός δάσκαλος, σε κάποιο χωριό της Πελοποννήσου. Δεν ήταν κομμουνιστής. Βρέθηκε όμως εξόριστος στην Ανάφη,
διότι ο ιερέας του χωριού, κατήγγειλε στις αρχές, ότι εξηγούσε στους μαθητές του τη γέννηση της ζωής με τις εξελικτικές θεωρίες σε αντίθεση με τις
βιβλικές διδασκαλίες της εκκλησίας. Κennna Margaret, «Η κοινωνική οργάνωση της εξορίας: πολιτικοί κρατούμενοι στον μεσοπόλεμο», εκδ. αλεξάνδρεια,
Αθήνα, 2003, σελ. 51.
- Στις 28 Ιουνίου 1939 δημοσιεύεται στον τύπο η σύλληψη του δάσκαλου, Ανάργυρου Σωτηρίου γιατί δέχθηκε και έγραψε στο σχολείο του, το γιο του στελέχους
του ΚΚΕ, Κώστα Θέου. Μάλιστα ο δάσκαλος, του έδωσε ενδεικτικό παρ’ όλο που το παιδί δεν παρακολουθούσε, διότι κρυβόταν. Επίσης συνελήφθη ο
φιλόλογος Σωτήρης Σουκαράς, παλιός συνδικαλιστής στις ενώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, διότι με το ενδεικτικό προσπάθησε να γράψει το παιδί στο
Γυμνάσιο. Εφ. Ελεύθερον Βήμα, 28-6-1939, σελ. 5. 
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν ακριβώς πόσοι εκπαιδευτικοί διώχθηκαν από το καθεστώς Μεταξά. Με μια δύσκολη και επίμονη προσπάθεια έχουν
καταγραφεί μέχρι τώρα τα ονόματα 64 δασκάλων, 10 σπουδαστών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, 16 καθηγητών Μέσης εκπαίδευσης και ενός καθηγητή
Πανεπιστημίου που απολύθηκαν, βασανίστηκαν και εξορίστηκαν δες: Σάμιος Παναγιώτης, Η στοιχειώδης εκπαίδευση τα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας
1936-1940, πτυχιακή εργασία στο Πάντειο, Αθήνα, 2012.
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κρατικές υπηρεσίες και την κοινωνική ζωή (διοίκηση, οικονομία,
υπηρεσίες, πρόνοια, υγεία κλπ). Η εκπαίδευση ακολούθησε κι αυτή
πορεία διάλυσης σε όλες τις βαθμίδες της. Οι κατοχικές αρχές
επίταξαν 8.345 σχολικά κτίρια για τις ανάγκες των δυνάμεων κατοχής
(μετατράπηκαν σε στρατώνες, αποθήκες, κρατητήρια, διοικητήρια,
φυλακές κλπ). Από τις λεηλασίες, τους βομβαρδισμούς και τις ανατι-
νάξεις έμειναν απείραχτα μόνο τα 719. Τα 1.000 πυρπολήθηκαν ή
γκρεμίστηκαν και τα υπόλοιπα λεηλατήθηκαν.46

Μέσα σε αυτές τις ζοφερές και τραγικές συνθήκες όπου η γερμανική
κατοχή είχε καταστρέψει εντελώς τη χώρα, πολλοί Επιθεωρητές εγ-
κατέλειψαν τις οργανικές τους θέσεις και με αίτησή τους αποσπάστηκαν
στις έδρες Γενικών Επιθεωρήσεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσ/νίκης ή σε
άλλες εκπαιδευτικές περιφέρειες. Να τι συμβούλευε τους δασκάλους
(Εγκύκλιος 701/1-5-1942) ο Επιθεωρητής Δ.Ε στην Α΄ Περιφ. Πειραιά,
Σπ. Μένταυλος: «..Προς τας Αρχάς Κατοχής θα απονέμητε την πρέ-
πεουσαν τιμήν, όπου δε είναι δυνατόν θα έλθητε εις επαφήν μετά
αυτών. Είναι άνθρωποι πολιτισμένοι και ανήκουν εις κράτη μεγάλα,
έχοντα το προβάδισμα…εις την εκπαιδευτικήν οργάνωσιν. Σέβονται
το σχολείον και εκτιμούν τον διδάσκαλον….Δια της μετά των αρχών
Κατοχής επαφής θα εύρουν τας καλυτέρας λύσεις, άπειρα των απα-
σχολούντων υμάς προβλήματα..» (Διδασκαλικό Βήμα 1/12/1944,σελ.3).
Επίσης ορισμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολούνταν
με το «ακανθώδες ζήτημα του τονισμού» των λέξεων. Ο καθηγητής
αρχαίας φιλολογίας Ι. Κακριδής δίδασκε στη δημοτική και εφάρμοζε
στο γραπτό λόγο το μονοτονικό σύστημα. Αυτό ήταν η αφορμή για να
παραπεμφθεί από τη Σύγκλητο της Φιλοσοφικής Σχολής σε δίκη με
σκοπό την απόλυσή του. Τελικά του επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής
απόλυσης για δύο μήνες.47

Η μοναδική εστία φωτός υπήρξε το «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία»
της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α) ή «Κυ-
βέρνηση του Βουνού». Το «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία» διαμορ-
φώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ στους Κορυσχάδες της
Ευρυτανίας (14 έως 27 Μαΐου 1944) και ήταν σταθμός για την εκπαί-
δευση της Ελλάδας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΑΜ με
εμπνευστή το Δημ. Γληνό (είχε πεθάνει το 1943) και συγγραφείς τους
εκπαιδευτικούς και διανοούμενους του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ (Ρόζα Ιμ-
βριώτη, Μιχ. Παπαμαύρο, Κώστα Σωτηρίου κ.α.) χάραζε μια νέα προ-
οπτική για την εκπαίδευση της χώρας. 

Το «Σχέδιο» ήταν μια ολοκληρωμένη και υλοποιήσιμη πρόταση
για την Παιδεία που περιλάμβανε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
και όλες τις λειτουργίες της με κάθε λεπτομέρεια (βαθμίδες, βιβλία,
περιεχόμενο, σχολικά κτίρια, μόρφωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
μέθοδοι εργασίας, πρόγραμμα κλπ). Αυτά που αρνιόταν πεισματικά
να δώσει η αστική τάξη από το 1880, αυτά που κάθε φορά κατάστρεφε
με την αντίδραση, τη βία, τις δίκες και την καταστολή, περιγράφονταν
μέσα στο «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία». Θεμελιακή αρχή ήταν το
σύνθημα «ένας λαός μια παιδεία», μια παιδεία όπου όλοι έχουν τα
ίδια δικαιώματα μόρφωσης χωρίς κανένα οικονομικό ή κοινωνικό
περιορισμό.48.

Για τη διοίκηση της εκπαίδευσης η ΠΕΕΑ ετοίμασε σχέδιο το
οποίο προέβλεπε πλήρη αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση της εκπαί-

δευσης. Σύμφωνα με αυτό στα Εποπτικά Συμβούλια Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης μετείχαν: ο Επιθεωρητής, δύο αιρετοί δάσκαλοι,
ένα μέλος της Σχολικής Εφορείας και εκπρόσωποι της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. Αυτά τα Συμβούλια θα αποφάσιζαν διορισμούς, μεταθέσεις,
προαγωγές και κυρώσεις. Σε δεύτερο βαθμό συγκροτούνταν τα Συμ-
βούλια Περιοχής, Δημοτικής- Μέσης Εκπαίδευσης, όπου συμμετείχαν
ο αντιπρόσωπος της Παιδείας στη Διοικητική Επιτροπή, με την
υπόδειξη των δασκάλων, δύο αιρετοί από τους δασκάλους και τους
καθηγητές και αντιπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων.49 Παρατηρούμε
πως οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοι-
νωνίας είχαν την πλειοψηφία στα διοικητικά όργανα. Το σχέδιο αυτό
υιοθετήθηκε από τους εκπαιδευτικούς στις 20 Ιουλίου 1944, στο
πρώτο ελεύθερο μετά τη δικτατορία του Μεταξά, Παιδαγωγικό
Συνέδριο στο χωριό Λάσπη της Ευρυτανίας. Εκεί, στα πλαίσια της
ισοτιμίας των δύο φύλων, οι εκπρόσωποι των δασκάλων υπέδειξαν
την πρώτη γυναίκα επιθεωρήτρια την Ειρήνη Λαλαγιάννη- Στρατίκη.
Αργότερα η ΠΕΕΑ έκανε δεκτή την υπόδειξη και την διόρισε επιθεω-
ρήτρια στην περιφέρεια Στυλίδας-Πελασγίας στη Φθιώτιδα. 50

Για να καταγραφεί η κατάσταση των σχολείων και να ανοίξουν όσο
το δυνατόν πιο γρήγορα διορίστηκαν από την ΠΕΕΑ ως επιθεωρητές
στις ελεύθερες περιοχές οι: Κων/ος Καραπατάκης στα Γρεβενά,
Αναστάσιος Τσικάρης στην Έδεσσα, Στέργιος Ζυγουράκης στα Τρίκαλα,
Χρήστος Παπαζήσης στη Μαγνησία, Χριστόφορος Κωσταδήμας στο
Ζαγόρι, Κων/ος Λουκόπουλος στην Κατερίνη και Ηλείας Θεοδώρου
στη Λέσβο κ.α. Όλοι τους συμμετείχαν στην Αντίσταση, είχαν μετεκ-
παιδευτεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι Θεοδώρου και Τσίκαρης
είχαν πετύχει στο διαγωνισμό για επιθεωρητές του 1932 αλλά δεν
διορίστηκαν ποτέ λόγω των φρονημάτων τους.51

O εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε έσβησε τα όνειρα και τις
ελπίδες που είχε γεννήσει το «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία» για μια
δημοκρατική, προοδευτική πορεία της εκπαίδευσης και της μόρφωσης
του Λαού. Οι δολοφονίες, το αίμα, οι διώξεις και η βία άφησαν πίσω
τους βαθιά τα ίχνη των κοινωνικών διακρίσεων και της κοινωνικής
αναταραχής. Μετά τα Δεκεμβριανά οι εκπαιδευτικοί μπήκαν στο στό-
χαστρο κρατικών και παρακρατικών συμμοριών. Το Διδασκαλικό
Βήμα ήταν γεμάτο από καταγγελίες.52

Οι απολύσεις και οι διώξεις ξεκίνησαν με τη λήξη του Πολέμου,
εντάθηκαν στον Εμφύλιο και συνεχίστηκαν μέχρι το 1963. Κάθε δη-
μοκρατική φωνή διωκόταν. Το 1946 με το Θ΄ ψήφισμα “Περί εξυγιάν-
σεως των δημοσίων υπηρεσιών”, καθόριζε και τους διορισμούς των
Επιθεωρητών, απολύθηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί επειδή συμμετείχαν
στην Αντίσταση και δεν ήταν επιθυμητοί στους κυβερνώντες. Οι
διώξεις εντάθηκαν με τον Α.Ν 516/1948 «περί ελέγχου νομιμοφρο-
σύνης» και με το Ν.Δ. 4-5-1946 δεκάδες εκπαιδευτικοί, στελέχη του
ΕΑΜ, συνελλήφθησαν και πήραν το δρόμο της εξορίας. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο να καθοριστεί με ακρίβεια
πόσοι διώχθηκαν εκείνα τα ταραγμένα χρόνια γιατί στους αριθμούς
που αναφέρονται από διάφορες πηγές πρέπει να συνυπολογιστούν
όσοι απολύθηκαν, συνελήφθησαν, εξορίστηκαν, αναγκάστηκαν να
διακόψουν τις σπουδές του, όσοι μετατέθηκαν δυσμενώς, όσοι έφυγαν
στα βουνά ή πολιτικοί πρόσφυγες κλπ. 
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46 Στοιχεία και εικόνα για την κατάσταση των σχολείων και των εκπαιδευτικών στην κατεχόμενη Ελλάδα δες: - «Διδασκαλικό Βήμα», φυλ. 28-29, Αθήναι,
1946, σελ. 5. 

- Κάτσικας Χρ.- Θεριανός Κ., «Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης», εκδ. Σαββάλας, 2004,σελ. 143. 
- Καλαντζής Κων/ος, «Η Παιδεία εν Ελλάδι (1935-1951)», εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2002, σελ. 100- 106. 
47 Τα Πρακτικά της «Δίκης των Τόνων» υπάρχουν στο ομώνυμο βιβλίο, εκδ. ΕΣΤΙΑ, Αθήνα, 1942.
48 Όλο το κείμενο του «Σχεδίου για μια Λαϊκή Παιδεία» υπάρχει στο: «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: συζητήσεις, κρίσεις, απόψεις», εκδ. Προοδευτική
Παιδεία, Αθήνα, 1966, σελ. 37-75. Οι πρώτες 4 σελίδες «Η θέση και οι σκοποί της Παιδείας» είναι από την ομάδα εργασίας του ΕΑΜ και η υπόλοιπη εργασία
είναι της ομάδας εκπαιδευτικών της ΕΠΟΝ. Επίσης δες: Ιμβριώτη Ρόζα, Η λαϊκή παιδεία, περ. Ελεύθερα γράμματα, τ. 22, 5-10-1945, σελ. 12-13.
49 «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: συζητήσεις, κρίσεις, απόψεις», ό.π., σελ. 36.
50 Περιγραφές και στοιχεία για το Παιδαγωγικό Συνέδριο της Λάσπης υπάρχουν:
– Σακελαρίου Χάρης, Η παιδεία στην Αντίσταση, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα, 1984, σελ. 100-104.
– Κατσαντώνης Γιάννης, Εκπαιδευτικοί και Εθνική Αντίσταση, εκδ. Καρανάση, Αθήνα, 1984, σελ.42-43.
51 Φίλος Στέφ., Το χρονικό ενός θεσμού, εκδ. βιβλία για όλους, Αθήνα, 1984, σελ. 103.
52 Ενδεικτικά: - Διδασκαλικό Βήμα 8/6/1945: συλλήψεις δασκάλων, βιασμός δασκάλας από εθνοφύλακες και δολοφονία δασκάλου μέσα στο δικαστήριο. -
Διδασκαλικό Βήμα 1/7/1945: διώξεις βασανισμοί, φυλακίσεις και φόνοι δασκάλων από εθνοφύλακες και παρακρατικούς.



Τα αριθμητικά στοιχεία από τις διάφορες πηγές μπορεί να μην
τεκμηριώνονται, ωστόσο δείχνουν το κλίμα τρομοκρατίας και αυταρ-
χισμού που επικρατούσε. Μιλάμε για αληθινό διωγμό. Πρόκειται για
μια σχεδιασμένη, μανιασμένη και βίαιη αποψίλωση της εκπαίδευσης
από τα πιο μορφωμένα, φωτισμένα και δημιουργικά πνεύματα της
ελληνικής διανόησης (Ιμβριώτη, Παπανούτσος, Σωτηρίου, Παπαμαύρος,
Αλεξίου κ.α). 

- Μέχρι το 1947 απολύθηκαν 7.147 δημόσιοι υπάλληλοι. Περίπου
4.000 δάσκαλοι κλήθηκαν σε απολογία και τελικά το 1947 απολύθηκαν
περίπου 3.500 εκπαιδευτικοί.

Το 1953-56 απολύθηκαν άλλοι 1.300 εκπαιδευτικοί, χωρίς δικαίωμα
απολογίας ή προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας (κυβέρνηση Αλ.
Παπάγου).53

Άλλοι 500 εκπαιδευτικοί με απόρρητο έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας μπήκαν το 1955 υπό παρακολούθηση για κάθε σχολική ή
εξωσχολική δραστηριότητά τους. Με το έγγραφο αυτό το Υπουργείο
Παιδείας διέταζε τους Επιθεωρητές να παρακολουθούν, να συγκεν-
τρώνουν πληροφορίες και ύστερα να πηγαίνουν στην Αστυνομία να
καταδίδουν τους συναδέλφους τους !!54

Μετά τον Εμφύλιο το ήδη προβληματικό και ανεπαρκές προπολεμικό
σχολικό δίκτυο, είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά. Το εμφυλιοπολεμικό
κλίμα του μίσους και της μισαλλοδοξίας, ο νέος διχασμός των πολιτών
σε «εθνικόφρονες» και «εαμοβούλγαρους-προδότες», η πρόσδεση
και η εξάρτηση της Ελλάδας από ξένους προστάτες (Άγγλους και
Αμερικάνους), το οικονομικό μοντέλο που επιλέχτηκε (έδινε σημασία
στην ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση σε βάρος των κοινωνικών δα-
πανών και της παιδείας), το ασφυκτικό πολιτικό-κοινωνικό πλαίσιο
το οποίο είχε δημιουργηθεί, δεν άφηναν πολλά περιθώρια για ουσια-
στικές αλλαγές στον τύπο, στην οργάνωση και κυρίως στο πνεύμα
της εκπαίδευσης. 

Την ταραγμένη αυτή περίοδο δημιουργήθηκε ένα πανίσχυρο αυ-
ταρχικό Κράτος το οποίο έλεγξε τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών
με την καθιέρωση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων και
εγκαθίδρυσε ένα σύστημα διακρίσεων και κοινωνικής ανισότητας. Οι
Κυβερνήσεις της περιόδου 1950-1963 (Κεντρώες και Δεξιές), παρά
τις διάφορες υποσχέσεις τους, περισσότερο ενδιαφέρονταν να δια-
τηρήσουν και να ενισχύσουν τον συντηρητικό προσανατολισμό της
εκπαίδευσης (καθαρεύουσα, θεωρητική κατεύθυνση, προγονοπληξία,
λογοκοπία, βερμπαλισμός, αποστήθιση και ιδεολογική κατήχηση των
μαθητών στις αξίες του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού») παρά να
λύσουν τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα που σωρεύονταν και
έπλητταν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικές των ιδεολογικών και πολιτικών προτεραιοτήτων των
«κεντρώων» δυνάμεων, οι δηλώσεις του Γ. Παπανδρέου, Αντιπροέδρου
και Υπουργού Παιδείας (Κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου, 3-11-1950 έως
1-7-1951), κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υπουργείο (1-
2-1951): «……δεν αρκεί οι διδάσκαλοι να μην είναι απλώς κομμουνισταί
ή συνοδοιπόροι, οφείλουν να είναι σημαιοφόροι του εθνικού αγώνος
εναντίον του κομμουνισμού. Υπάρχει δυστυχώς μία κατηγορία πνευ-
ματικών ανθρώπων που δεν είναι ούτε κομμουνισταί, ούτε συνοδοιπόροι,
οι οποίοι ανήκουν εις την εθνικήν οικογένειαν, αλλά είναι δυστυχώς
ουδέτεροι, απόντες και άμαχοι εις τον αγώνα της Ελλάδος [...] εναντίον
θανασίμων εχθρών [...] Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι [..] προσπαθούν
να παραμείνουν ουδέτεροι, δεν έχουν το δικαίωμα να είναι ηγέται.».55

Από το 1951 ίσχυε, με την έμπνευση και την έγκριση της αμερικάνικης
αποστολής, ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Ν.1811/1951, ΦΕΚ 141,
Α΄, 16 Μαΐου 1951). Το άρθρο 19 όριζε με σαφήνεια: «…δημόσιος
υπάλληλος δεν διορίζεται αν μη κέκτηται το προσήκον εις δημόσιον
υπάλληλων ήθος. Εις το ήθος περιλαμβάνονται και αι υγιείς κοινωνικαί
αντιλήψεις των υπαλλήλων…Ιδεολογίαια σκοπούσιν την διά βιαίων
μέσων ανατροπήν του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθε-
στώτος αντίκεινται απολύτως προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλ-
λήλου…».

Όπως στην περίοδο του Μεταξά για άλλη μια φορά η εκπαίδευση
χρησιμοποιήθηκε για τον ιδεολογικό σωφρονισμό και την πειθαναγ-
καστική, πολιτική συμμόρφωση των πολιτών. Σωστά επισημαίνει ο
Χ. Νούτσος, την περίοδο αυτή χτίζεται το «σχολείο των Εθνικοφρό-
νων».56 Οι Επιθεωρητές της εποχής έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην
εμπέδωση της ιδεολογίας του φόβου και του αυταρχισμού, με τις
ανεκδιήγητες εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εκθέσεις οι οποίες
στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν γεμάτες από χαρακτηρισμούς,
σχόλια και παρατηρήσεις άσχετες από τη διαδικασία του μαθήματος
και τη λειτουργία του σχολείου. 
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53 Πηγές: -Κατσαντώνης Γιάννης, «Οι δάσκαλοι στους αγώνες για Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», εκδ. Σύγχρονη εποχή, Αθήνα 1981, σελ. 137. 
- Ιμβριώτη Ρόζα, «Η αναγέννηση της παιδείας επιτακτική εθνική ανάγκη», στο: Εκπαιδευτική 
Μεταρρύθμιση (συζητήσεις-κρίσεις-απόψεις 1956-1965), εκδ. Προοδευτική παιδεία, Αθήνα, 1966, σελ. 81-82 και - Βώρος Φανούρης, «Από την ιστορία της
νεοελληνικής εκπαίδευσης: ένα κεφάλαιο μεγαλείου και οδύνης. Διώξεις εκπαιδευτικών για πολιτικούς λόγους 1931-1974», ανάτυπο από το περιοδικό «Εκ-
παιδευτικά», τεύχος 14, Αθήνα, 1989. Εδώ υπάρχει πληθώρα εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν για να διωχθούν, να εξοριστούν και να απολυθούν χιλιάδες
εκπαιδευτικοί.
54 Το έγγραφο και τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτικών που παρακολουθούνταν υπάρχουν στο: Τουλούπης Φάνης, «Εκπαίδευση και πολιτική εγκλεισμών»,

Αθήνα, 1997, σελ. 169-184. 
55. Δελτίον, ΟΛΜΕ, τχ. 103, Νοέμβριος-Ιούλιος 1951, σελ. 6.
56 Εξαιρετική ανάλυση και στοιχεία για τις διώξεις: Νούτσος Χαρ, Το σχολείο της «εθνικοφροσύνης», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα (επιμ.
Χατζηιωσήφ Χ -Παπαστράτης Πρ.), τομ. Δ2, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007, σελ.109-132.

Α. Οι Επιθεωρητές που είχαν πάρει μέρος στην Αντίσταση
καλούνται σε απολογία και απολύονται…
Βασίλειον της Ελλάδος 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Γρεβενών 

αριθ. πρωτ. 909 Εν Γρεβενοίς τη 29 Σ/βρίου 1945 
Προς: τον διδάσκαλον Κων/νον Καραπατάκην
Εκ στοιχείων περιελθόντων τη υπηρεσία μας προκύπτει ότι ανεμίχθητε
ενεργώς εις το στασιαστικόν κίνημα εις ό εδράσατε ως επίτροπος
της εκπαιδεύσεως (επιθεωρητής) εν τη περιφερεία Γρεβενών, ότι
διαπνέεσθε υπό κομμουνιστικών ιδεών και ότι επροπαγανδίζατε τας
ιδέας αυτάς μετ' άλλων ομοϊδεατών σας μεταξύ των κατοίκων Συ-
δένδρου και των μαθητών του σχολείου και ότι εξακολουθείτε έτι
αναμιγνυόμενοι εις αλλότρια του διδασκάλου έργα προπαγανδίζοντες
υπέρ επικρατήσεως αρχών ορισμένου κόμματος. 
Κατόπιν τούτου παραγγέλλομεν, όπως, δι’ αναφοράς σας υποβληθη-
σομένης ημίν και ήτις δέον απροφασίστως να έχει περιέλθει τη υπη-
ρεσία μας το βραδύτερον μέχρι της 16ης Οκτωβρίου, ανασκευάσητε
τα καθ’ υμών καταγγελλόμενα αναφέροντες εν τη αναφορά σας
κατά χρονολογικήν σειράν περιστατικά εξ ών να αποδεικνύηται το
αντίθετον των καταγγελλομένων. 

Ο Eπιθεωρητής
Κ. Σταυρινίδης -Τ .Σ.

---------------------------------------------------
Απόλυση Επιθεωρητών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Δια Β.Δ. της 22.5.1947 (σύμφωνα με διατάξεις του Θ' Ψηφίσματος)
απολύονται της υπηρεσίας μετά κλήσιν εις απολογίαν και εμπροθέσμως
απολογηθέντες οι: 
- Άγγελος Γιούρτσης, Επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων Iωαννίνων..
και 
- Χαράλαμπος Γεωργόπουλος, Επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων
Μεσολογγίου... 
διότι αμφότεροι... συνείργησαν και συμμετέσχον εις την στάσιν της
3.12.1944 και έκτοτε και εφεξής μέχρι σήμερον συμμετέχουσι εις
ενεργείας αντικρατικάς και αντεθνικάς... 
ΦΕΚ 115/27.5.1947 (τεύχος Γ')

Ο υπουργός
Αντώνης Παπαδήμος
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Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, για τους στόχους της Επιθεώρησης,
να τι έγραφε ο Γενικός Επιθεωρητής, Ι. Αρχιμανδρίτης, το 1959 στο
σύγγραμμά του «Τι παρατηρεί, τι ελέγχει, τι αξιολογεί ο Επιθεωρητής
κατά την επιθεώρηση»: 

«…Πιστεύει ο δάσκαλος απολύτως εις την πολιτιστική δύναμιν του
ελληνισμού; Είναι θερμός θιασώτης του ελληνικού πνεύματος και οι
καθόλου πράξεις του φέρουν έκδηλον το χρώμα της εθνικής υπερη-
φάνειας; Μήπως τα τελευταία χρόνια εκλόνισαν κατά κάποιον τρόπο
το εθνικό του υπόστρωμα;…Ο επιθεωρητής δια της παρακολουθήσεως
οιασδήποτε διδασκαλίας του διδασκάλου, δια της επιθεωρήσεως
των αποτελεσμάτων του, διά της συζητήσεως μετ’ αυτού, αντιλαμβάνεται
ευχέρως αν ο ιδεολογικός προσανατολισμός του επιθεωρουμένου
είναι πράγματι εθνικός ή όχι και αναλόγως χαρακτηρίζει τούτον… η
θέσις των (των εκπαιδευτικών) εις την πολιτικήν θα είναι σύμφωνος
προς τας θεμελιώδεις επιδιώξεις των προς την αγωγήν, πάντοτε
εντός των νομίμων πλαισίων της πολιτείας…Ως ελεύθερος πολίτης ο
διδάσκαλος συντάσσεται και αυτός με ένα κόμμα πολιτικόν, κινούμενον

όμως αυστηρώς εντός των εθνικών πλαισίων και δη με κόμμα το
οποίο πλησιάζει περισσότερον προς τας γενικάς εθνικάς επιδιώ-
ξεις…».

Κατά την περίοδο 1950-1960 γίνεται ανασυγκρότηση των οργάνων
διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης. Με Β.Δ της 25-6-1958
ιδρύονται τα εξής Περιφερειακά Συμβούλια:

Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Στοιχειώδους Εκπαίδευσης
(ΠΥΣΣΕ) στην έδρα κάθε νομού.

Τα Ανώτερα Υπηρεσιακά Συμβούλια Στοιχειώδους Εκπαίδευσης
(ΑΥΣΣΕ) στην έδρα κάθε Γενικού Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαί-
δευσης.

Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Μέσης Εκπαίδευσης
(ΠΥΣΜΕ) στην έδρα κάθε Γενικής Επιθεώρησης Μ.Ε.

Το 1959 αναδιαρθρώθηκε η κορυφή του διοικητικού - εποπτικού
συστήματος με το νομοθετικό διάταγμα 3971/59, οπότε θεσμοθετείται
το Ανώτερο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΑΕΣ), με τη συμμετοχή και δύο
αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών (συνολικά είχε 23 μέλη).
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«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Αρ. πρωτ. 91
Εν Φιλιάταις τη 15-1-63 

Π Ρ Ο Σ: Την δημοδιδασκάλισσαν του σχολείου Κεραμίτσης Κ. Σταυρούλα
Πυλιώτου (μέχρι σήμερα διατελέσασαν εν αποσπάσει εις σχολείον Αγίου
Νικολάου).

Έχοντες υπ΄ όψιν τα αναγραφόμενα εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν
τηλεγραφικήν αναφοράν σας, γνωρίζομεν εις υμάς ότi η προ τριημέρου
(12ην τρέχοντος μηνός και ημέραν Σάββατον) επιδειχθείσα εκ μέρους
σας επαίσχυντος συμπεριφορά επροξένησεν εις ημάς τε, ως Νόμω εντε-
ταλμένον δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των πράξεών σας ως
δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και εις την ευυπόληπτον κοινωνίαν της
πόλεως Φιλιατών οδυνηράν εντύπωσιν. 
Διερωτώμεθα: Κατά ποίαν λογικήν, Διδασκάλισσα υμείς, έχετε το δικαίωμα
να περιφρονήτε ασυστόλως και ανερυθρυριάσθως το Δημόσιον αίσθημα
και να περιέρχησθε νύκτωρ τη συνοδεία ανδρός ουδεμίαν επισήμως
έχοντος θεμιτήν σχέσιν με υμάς και δι΄ ιδιωτικού του αυτοκινήτου την
περιοχήν της περιφερείας μας και να προσέρχησθε μετ΄ αυτού εις
δημόσιον χορόν (ως ο προχθεσινός) εις την Λέσχην φρουράς Φιλιατών; 
Εις ποίαν πώρωσιν άραγε έφθασεν η συνείδησία σας, όταν προσερχόμενη
εις τον εν λόγω δημόσιον χορόν μετά του εν λόγω ανδρός καταλαμβάνητε
θρασύτατα μετ΄ αυτού θέσιν εις τράπεζαν γειτονικήν προς την του προ-
ϊσταμένου Επιθεωρητού σας και παραλείπητε και την στοιχειωδεστέραν
εκδήλωσιν κοινωνικής αγωγής, την του χαιρετισμού προς αυτόν; 
Ποίος σας έδωσε το δικαίωμα να διασύρητε κατά τον επαίσχυντον αυτόν
τρόπον την υπόληψιν και την τιμήν της εναρέτου οικογενείας των Διδα-
σκάλων μου; 
Πού κατεχωρήσατε τας επί ώραν μακράν και κατ΄ επανάληψιν απευ-
θυνθείσας προς το άτομόν σας εκ μέρους υμών νουθεσίας και συμβουλάς
επί του ιδίου θέματος της συμπεριφοράς σας; 
Πώς είναι δυνατόν να έχωσι πλέον εμπιστοσύνην εις την διαδασκάλισσαν
των αθώων τέκνων των οι ταλαίπωροι κάτοικοι του χωρίου Άγιος
Νικόλαος, όταν παρακολουθούν μετά βδελυγμίας τας ανόμους νυκτερινάς
δι΄ αυτοκινήτου περιπλανήσεις σας; Κατόπιν τοων ανωτέρω και συμφώνως
προς τας διατάξεις των άρθρων 131,132,160 και 161 του Νόμου 1811/51
καλούμεν υμάς, όπως εντός εικοσιτετραώρου από λήψεως παρούσης
απολογηθήτε εγγράφως αναφέρουσα τους λόγους του ως ανωτέρω ολι-
σθήματός σας. 
Εν τη περί ής ο λόγος απολογία σας δέον όπως δώσητε απόκρισην και εις
τα εξής ερωτήματα: 
1. Πού διανυκτερεύσατε από της 3ης μετά μεσονύκτιον ώρας και μετά
το πέρας του χορού; 
2. Πώς απεμακρύνθητε εκ της έδρας σας άνευ αδείας της υπηρεσίας
και 
3. Αναφέρατε εις τον κ. Διευθυντήν του σχολείου σας περί της απομα-
κρύνσεώς σας εκ της έδρας, περί του σκοπού της εις Φιλιάτες ελεύσεώς
σας και περί του τρόπου και χρόνου αναχωρήσεως και επανόδου σας. 

Ο επιθεωρητής
Αναστάσιος Χ. Γκόβελας»

Β. Οι Επιθεωρητές πρωτοστατούν στις διώξεις των εκπαιδευτικών 
που συμμετείχαν στην Αντίσταση...

Ο επιθεωρητής δημοτικών σχολείων Καλαμών με το έγγραφό του
1028/4.9.1947 καλεί σε απολογία δάσκαλο:

Προς
τον κ. Γ. Κυριαζόπουλον

Κατόπιν της υπ' αριθ. 86701/3.9.47 τηλεγρ. δ/γής του Σ/του Υπουργείου
Παιδείας, έχοντες υπ' όψει και τας διατάξεις του Θ΄ Ψηφίσματος...
καλούμεν υμάς όπως εντός πέντε ημερών... υποβάλητε ημίν την απολογίαν
σας, διότι:
1. Δια της εν γένει δράσεώς σας συνηργήσατε εις την εκδήλωσιν της
στάσεως του Δεκεμβρίου 1944...
2. ...Δια της εν γένει δράσεως και συμπεριφοράς σας ενεργείτε κατά της
εννόμου τάξεως.
3. ...Ενεργείτε υπέρ των μετασχόντων εις την ως άνω στάσιν και υπέρ
των αντικρατικών ή αντεθνικών επιδιώξεων των σκοπών τούτων.

Εντολή Υπουργού
Ο επιθεωρητής Καλαμών: Τ.Σ. Υπογραφή

-------------------------------------------------------
ΦΕΚ 132/9.6.1947: απολύονται:
- Ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου Τσούκας Φθιώτιδος Ηλίας
Ξηροτυρης, δι’ εγκατάλειψιν θέσεως πέραν των 10 ημερών.
- Ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας Αλέξιος Αλεξίου
ως εκτοπισθείς οριστικώς δια τελεσιδίκου αποφάσεως της Δευτεροβαθμίου
Επιτροπής Ασφαλείας από 27 Ιουνίου 1946.
- Ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου Μελίας Αλεξαν- δρουπόλεως
Νικόλαος Καρτσάς, διότι εξετοπίσθη δια τελεσιδίκου αποφάσεως της
Δευτεροβ. Επιτροπής Ασφαλείας από 23 Ιανουαρίου 1947 .
ΦΕΚ 329/17.12.1946 απολύονται: 
Ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου Κάτω Σουρμένων Κιλκίς Ιων..
Φούρκας, διότι εγκατέλειψε την θέσιν του και επεκηρύχθη εις ληστήν. 
Ο δημοδιδάσκαλος του δημοτικού σχολείου Άνω Κερδυλλίων Βισαλτίας
Αθανάσιος Γκένιος, διότι εγκατέλειψε την θέσιν του από 1ης Σεπτεμβρίου
1941 και φυγοδικών ευρίσκεται εις τα όρη αρχηγός ενόπλου συμμορίας. 
------------------------------------------------------
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΤΩΝ 
Δ/νσις Στοιχ. Εκπ/σεως 
Τμήμα Β΄ Προσωπικού : Αριθ. τηλ. 25721 Αριθ. πρωτ. 18040 
Α.Μ.   Εν Αθήναις τη 16-2-55 
Προς
Τον Σαράφην Iωάννην του Μιχαήλ μέχρι τούδε δημ/λον του Δημ. Σχολείου
Αμισιανών επί βαθμω και μισθώ Τμημ/χου Β΄τάξεως
Δια του Επιθ/τού Δημ. Σχολείων Β΄ Καβάλας
Θέμα: Ανακοίνωσις απολύσεως
Γνωρίζομεν υμίν ότι δια Β.Δ. εκδοθέντος την 31-1-55 και δημοσιευθέντος
την 8-2-55 εις το υπ' αριθ. 26 τ. Γ' Φ.Ε.Κ., απελύθητε εκ της υπηρεσίας
κριθείς ως μη νομιμόφρων δια της υπ ' αριθ. 21 / 17 -9-54 πράξεως του
Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης λειτουργών Στοιχ. Εκπ/σεως, συσταθέντος
δυνάμει του Α.Ν. 516/48. 

Ο Γεν. Γραμματεύς
Κ. Γεωργούλης

-------------------------------------------------------
Βώρος Φανούρης, «Από την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: ένα
κεφάλαιο μεγαλείου και οδύνης. Διώξεις εκπαιδευτικών για πολιτικούς
λόγους 1931-1974», ανάτυπο από το περιοδικό «Εκπαιδευτικά», τεύχος
14, Αθήνα, 1989.
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Το διοικητικό του τμήμα είχε τη διοίκηση και εποπτεία του προσωπικού
της εκπαίδευσης.57 Με αυτό το σύστημα διοίκησης ο έλεγχος των εκ-
παιδευτικών ήταν πλήρης. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 τα αδιέξοδα και τα προβλήματα της
εκπαίδευσης ήταν πλέον ορατά σε όλους. Η πρόσδεση και η εξάρτηση
της Ελλάδας απ’ το Δυτικό Κόσμο είχε επικυρωθεί με την ένταξη της
στο ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1952, ενώ το 1961 η
Ελλάδα συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).
H σταθεροποίηση της οικονομίας και η σχετική ανάπτυξη που έφερε
το νέο μοντέλο εκβιομηχάνισης, δημιουργούσαν ανάγκες που η εκ-
παίδευση με την υπάρχουσα δομή της δεν μπορούσε να παρακολουθήσει. 

Στο διεθνές επίπεδο μετά το σοκ που προξένησε στη Δύση η εκτό-
ξευση, από τους Σοβιετικούς, του Σπούτνικ (1957) η Θεωρία του Αν-
θρώπινου Κεφαλαίου (Th. Schultz) κέρδιζε έδαφος. Η θεωρία υπο-
στήριζε πως δεν αρκούσαν οι πηγές πρώτων υλών και τα μέσα για να
προοδεύσει ένα Κράτος. Περισσότερο σημαντικό είναι να επενδυθούν
πολλά χρήματα στην εκπαίδευση και ειδικά στις θετικές επιστήμες
ώστε να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό θα οδηγούσε σε
καλυτέρευση της παραγωγής, άνοδο του επιπέδου ζωής και πρόοδο
τις δυτικές κοινωνίες. Πολλές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Αμερική
αλλά και χώρες της Αφρικής, της Ασίας κ.α.) άρχισαν να επενδύουν
τεράστια ποσά στην εκπαίδευση, να αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών
και να δίνουν έμφαση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.58

Παρά το ασφυκτικό πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο τη δεκαετία
αυτή στην Ελλάδα σε όλους τους χώρους της εκπαίδευσης απλώθηκε
ένα μεγάλο, δυναμικό κίνημα παιδείας. Το κίνημα αυτό σύνθετο και
συχνά με αντιφάσεις, διαφωνίες και συγκρούσεις, βαθιά όμως επη-
ρεασμένο από τις ιδέες και τους αγώνες της Αριστεράς (Ε.Δ.Α), διεκ-
δίκησε την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 15%, την οικο-
δόμηση σύγχρονου, δημοκρατικού, προοδευτικού, κοινωνικού κράτους
αλλά και τη διεύρυνση των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών
του λαού που ζούσε ακόμα υπό το μετεμφυλιακό καθεστώς των απα-
γορεύσεων και της καταστολής. Μέσα σε αυτό το κλίμα αγωνιστικής
ανάτασης, η Ελλάδα του 1960, γνώρισε μια νέα «πολιτιστική έκρηξη»
σε όλους τους τομείς: θέατρο, μουσική, γράμματα και τέχνες.

Η αγωνιστική άνοδος και η δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη από
δεξιούς παρακρατικούς (Μάης 1963) οδήγησαν την ΕΡΕ στην εκλογική
ήττα. Η Κυβέρνηση του Κέντρου, με πρωθυπουργό το Γ. Παπανδρέου,
κέρδισε τις εκλογές στις 16 Φεβρουαρίου 1964, ανέλαβε την προ-
σαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες ανάγκες της οικονομίας. Η Κυ-
βέρνηση εκφράζοντας τη φιλελεύθερη πίστη στον οικονομικό - ανα-
πτυξιακό ρόλο της εκπαίδευσης, δήλωνε πως είχε ως στόχο τον εκ-
δημοκρατισμό, την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Για το λόγο αυτό προχώρησε άμεσα σε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 4379/1964 (Φ.Ε.Κ. 182/24-10-1964)
ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) με αποστολή την έρευνα
των εκπαιδευτικών προβλημάτων, τη μετεκπαίδευση του διδακτικού
και εποπτικού προσωπικού της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης,
την εποπτεία όλων των σχολείων κλπ. Με την ίδρυση του Π.Ι. επιτυγ-
χάνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα στο εκπαιδευτικό - ερευνητικό έργο
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και στη διοίκηση (Κεντρικά Υπηρεσιακά
Συμβούλια). Η ίδρυση του Π.Ι ήταν μια προσπάθεια της κεντρώας
Κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα νέο, πανίσχυρο εποπτικό και διοι-
κητικό κέντρο που θα ξεπερνούσε τις αντιρρήσεις και τα προσκόμματα
της παραδοσιακής συντηρητικής διανόησης. Με τον ίδιο νόμο (άρθρο
20) οι εκπαιδευτικές περιφέρειες και οι οργανικές θέσεις των επι-
θεωρητών της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως αυξήθηκαν σε διακόσιες.
Με το διπλασιασμό των θέσεων Επιθεωρητών το Υπουργείο Παιδείας
στόχευε στην ενδυνάμωση του θεσμού και στον καλύτερο έλεγχο των
εκπαιδευτικών. Μάλιστα επειδή η Αριστερά βρισκόταν σε άνοδο ο
Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα Υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου
για να σώσει τη χώρα από τους «Λαμπράκηδες» έστειλε στους
Γενικούς Επιθεωρητές την παρακάτω εγκύκλιο με οδηγίες:

Η ανώμαλη πολιτική κατάσταση (αποστασία και πτώση κυβέρνησης
Γ. Παπανδρέου, «Ιουλιανά» και δολοφονία Σωτ. Πέτρουλα, δοτές κυ-
βερνήσεις των ανακτόρων κλπ) η λειτουργία της «Παράλληλης Εξου-
σίας» (Βασιλιάς, Αυλή, Στρατός, ξένες υπηρεσίας) διευκόλυναν την
επιβολή της δικτατορίας στις 21 Απριλίου του 1967. Πρώτο μέλημα
της Χούντας ήταν να ελέγξει τα εκπαιδευτικά συνδικάτα. Οι διοικήσεις
της Ο.Λ.Μ.Ε και της Δ.Ο.Ε διορίστηκαν με διαταγή της Στρατιωτικής
Διοίκησης Αθηνών. Οι διορισμένες διοικήσεις των Ομοσπονδιών
διακήρυξαν την αφοσίωσή τους στο καθεστώς και στους στόχους της
πολιτικής του για την εκπαίδευση δηλώνοντας «συνεργασία με την
εθνικήν επαναστατικήν κυβέρνησιν» και διαβεβαιώνοντας ότι «οι
εκπαιδευτικοί ανήκουν εις την τάξιν των αφοσιωμένων οπαδών της
επαναστάσεως». Από την πλευρά της του καθεστώτος δια στόματος
του τότε υφυπουργού Παιδείας Κ. Ασλανίδη διακηρύττεται ότι: «η
Ο.Λ.Μ.Ε και η Δ.Ο.Ε δεν έχουν άλλο λόγο υπάρξεως εκτός του ότι να
βοηθούν το Υπουργείο, παρουσιάζοντας εις αυτό τα προβλήματα των
εκπαιδευτικών και παρουσιάζοντας εις τους εκπαιδευτικούς τα προ-
βλήματα του Υπουργείου. Δεν είμεθα αντίδικοι αλλά συνεργάτες».
Δηλώνοντας δε την πλήρη αφοσίωσή της στο χουντικό καθεστώς η
τότε διοίκηση της Δ.Ο.Ε δηλώνει ότι «το νόημα του συνδικαλισμού
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57 Ευαγγελόπουλος Σπύρος, ό.π., τ.2ος, σελ. 61.
58 Περισσότερα στο: Φραγκουδάκη Άννα, «Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης», εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1985, σελ. 21-26. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Aριθ. Εμπ. Πρωτ. 1010

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1965
Προς τους Γενικούς Eπιθεωρητάς Μέσης Εκπαιδεύσεως
Πανταχόθεν καταγγέλλεται, ότι η Κομμουνιστική Νεολαία Λαμπράκη
καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας προσεταιρισμού μαθητών των Γυ-
μνασίων. Βεβαίως, εφ' όσον διεπιστώθη ποσοστόν 12% οπαδών της ΕΔΑ
κατά τας τελευταίας εκλογάς, ευνόητον είναι ότι θα υπάρχουν και μα-
θηταί εμποτισμένοι από τας οικογενείας των με αριστεράν ιδεολογίαν.
Και αυτούς, βεβαίως, κατά πρώτον λόγον, θα χρησιμοποιεί η Κομμουνι-
στική προπαγάνδα προς προσηλυτισμόν των Νέων. Εφιστώ δια τούτο
και πάλιν την προσοχήν όλων των Kαθηγητών των Γυμνασίων και τους
καθιστώ υπευθύνους δια πάσαν σχετικήν δραστηριότητα της Νεολαίας
Λαμπράκη. 
Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Τούτο πρέπει να καταστή συνείδησις της Νέας Γενεάς. Ο Eθνικός φρο-
νηματισμός, καθώς και η ηθική και πολιτική αγωγή των μαθητών
είναι η πρώτη αποστολή του Διδασκάλου. Και εις αυτήν οφείλουν να
επιδοθούν. 
Τα ιδικά μας ιδανικά είναι τα ιδανικά του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Eθνική και Πολιτική) και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΓΑΠΗ και ΘΥΣΙΑ.
Αυτά είναι τα ιδεώδη μας και με αυτά πρέπει να εμποτισθή η Νέα
Γενεά: ΕΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Aληθής Δημοκρατία. 
Πάσα εκτροπή πρέπει να κολάζεται αυστηρότητα. Και αν συμβή να
υπάρξουν διδάσκαλοι, όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες,
ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την
Εκπαίδευσιν. 
Όσοι πιστεύουν εις τα ιδεώδη των, τα υπερασπίζουν. Και την υπεράσπισιν
των Ιδανικών μας και την έμπνευσιν της Νέας Γενεάς, έχει αναθέσει η
Ελληνική Δημοκρατία εις τον Εκπαιδευτικόν κόσμον. 
Γνωρίζω, ότι έχουν μέχρι τούδε εκδοθή υπό του Υπουργείου Παιδείας
πολλαί σχετικαί εγκύκλιοι. Αλλά επεθύμουν, λόγω της μεγάλης σοβα-
ρότητος του θέματος, να επικοινωνήσω και εγώ προσωπικώς μεθ’ υμών.
Παρακαλώ, όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλλητε (Υπουργείον
Παιδείας -Γραφείον Υπουργού) εμπιστευτικώς σχετικήν έκθεσιν. 
Δεχθήτε και διαβιβάσατε προς άπαντας, διδάσκοντας και διδασκομένους,
τους εγκαρδίους χαιρετισμούς μου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πρόεδρος Κυβερνήσεως και 

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
------------------------------------------------------
Βώρος Φανούρης, «Από την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης:
ένα κεφάλαιο μεγαλείου και οδύνης. Διώξεις εκπαιδευτικών για
πολιτικούς λόγους 1931-1974», ανάτυπο από το περιοδικό «Εκπαιδευ-
τικά», τεύχος 14, Αθήνα, 1989, σελ. 23-24.
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στη χώρα μας είναι να υπηρετεί τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη εις τον
πάγκαλον ναόν της Παιδείας.».59

Η δικτατορία επέβαλλε επίσης αλλαγές στο σύστημα διοίκησης
και εποπτείας της εκπαίδευσης. Τις μεταβολές αυτές θεσμοθέτησε
ο νόμος 651/1970, ο οποίος δημιούργησε ποικιλία εποπτικών οργάνων
με τα οποία στόχευε στον απόλυτο έλεγχο των εκπαιδευτικών. Το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργήθηκε. Η χώρα διαιρέθηκε σε δέκα
Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες σε καθεμία από τις οποίες
τοποθετήθηκε ως επόπτης της εκπαίδευσης ένας εκπαιδευτικός
σύμβουλος με αρμοδιότητες ανώτατης επιστημονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης, εποπτείας και διοίκησης των σχολείων της περιφέρειάς
του και του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού τους. Επίσης, το-
ποθετήθηκε και από ένας Γενικός Επιθεωρητής με την υποχρέωση
σύνταξης Εκθέσεων Υπηρεσιακής Επίδοσης για το διδακτικό και
εποπτικό προσωπικό της περιφέρειάς του, επαγρύπνησης για την
«ηθικότητα και ακμαιότητα του ηθικού και εθνικού φρονήματος»
(Υπουργική απόφαση υπ’αριθμ. 13348, 04-10-1971, Φ.Ε.Κ. 804/09-
10-1971) του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών. Την ίδια
υποχρέωση επωμίσθηκαν και οι επτά συνολικά αναπληρωτές γενικοί
επιθεωρητές, οι οποίοι διορίστηκαν ως βοηθοί των γενικών επιθεω-
ρητών, αναλαμβάνοντας μέρος των αρμοδιοτήτων τους (Υπουργική
απόφαση υπ’αριθμ. 25918, 14-03-1972, Φ.Ε.Κ. 231/15-03-1972).

Στόχος της Χούντας ήταν να ελέγχει τη διοίκηση και να έχει
έμπιστους επιθεωρητές. Με διαταγή του Υπουργείου Παιδείας προ-
κηρύχτηκαν νέες θέσεις Επιθεωρητών για όσους δασκάλους είχαν
τα προσόντα που προέβλεπε ο A.N. 129/1967. Στην προκήρυξη αντα-
ποκρίθηκαν 742 δάσκαλοι των οποίων τα δικαιολογητικά πέρασαν
από προσεκτικό έλεγχο για να διαπιστωθούν κυρίως τα «Υγιή
Κοινωνικά Φρονήματα». Στη συνέχεια διενεργήθηκε διαγωνισμός
παρωδία και κατόπιν οι στρατιωτικές αρχές αφού «επεξεργάστηκαν»
τους πίνακες ανακοίνωσαν τους «επιτυχόντες». Τα δικαιολογητικά
και ο «διαγωνισμός» νομιμοποιούσαν την επιλογή συγκεκριμένων
προσώπων με συγκεκριμένη και σαφή ιδεολογική και πολιτική το-
ποθέτηση. Τα επιστημονικά προσόντα των επιθεωρητών που επιλέ-
χτηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν τίποτε άλλο απ’ το
πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και την προϋπηρεσία. Αυτό που
ενδιέφερε ήταν να στηθεί ο μηχανισμός χειραγώγησης, χαφιεδισμού
και τρομοκράτησης των δασκάλων. Όπως δήλωνε ο τότε Υφυπουργός
Παιδείας Κ. Καλαμπόκας: «..δε θέλουμε σοφούς, αλλά πιστούς..». 

Με το Ν.Δ 651/1970 «Περί οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως
και διοικήσεως του προσωπικού αυτής» η Δικτατορία έστησε το μη-
χανισμό ελέγχου των εκπαιδευτικών ο οποίος αποτελείται από: τον
Διευθυντή του σχολείου, τον Επιθεωρητή, τον Νομαρχιακό Επιθεωρητή,
τον Γενικό επιθεωρητή, τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο. Οι επιθεωρητές
αξιολογούσαν, πρότειναν τη δυσμενή ή ευνοϊκή μετάθεση, την μερική
ή ολική παύση απ’ τα καθήκοντα, την προαγωγή ή όχι του εκπαιδευτικού. 

Μια φορά κάθε χρόνο ο/η δάσκαλος/α έπρεπε να αξιολογηθεί και
να συνταχτεί «Έκθεση Υπηρεσιακής Ικανότητας» η οποία στη συνέχεια
έμπαινε στον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού για να τον ακο-
λουθεί σε όλη του τη σταδιοδρομία. Στην Έκθεση μπροστά γραφόταν
το ονοματεπώνυμο του δασκάλου/ας, ο βαθμός, η κατηγορία, το
σχολικό έτος, η ημέρα επιθεώρησης και το όνομα του επιθεωρητή.
Οι επόμενες σελίδες της Έκθεσης χωριζόταν σε 6 επί μέρους παρα-
γράφους. στις οποίες υπήρχαν περιγραφές και στοιχεία για τον εκ-
παιδευτικό στους εξής τομείς:

Τα Υπηρεσιακά Καθήκοντα: Εδώ ο επιθεωρητής αναφέρει τα
ακριβή στοιχεία του δασκάλου/ας (Πτυχία, Παιδαγωγική ακαδημία
που τελείωσε, βαθμός, έτος αποφοίτησης, έτη υπηρεσίας, οικογενειακή
κατάσταση κλπ). 

Τα Θεμελιώδη Καθήκοντα: Εδώ ο επιθεωρητής αναφέρει κατά
πόσο ο/η δάσκαλος/α διάγει αρμονικά το δημόσιο και ιδιωτικό
του/της βίο (άρθρα 44-56 του Υπαλληλικού Κώδικα) και αν έχει
«Υγιή Εθνικά Κοινωνικά Φρονήματα».

Τα Ειδικά Καθήκοντα: Περιγράφεται επακριβώς και με όλες τις

λεπτομέρειες η συγκεκριμένη διδασκαλία που κάνει ο δάσκαλος/α
μπροστά στον επιθεωρητή (τάξη, αριθμός παιδιών, μάθημα, ενότητα,
χρήση εποπτικών μέσων, μεθοδολογία, έλεγχος τετραδίων-βιβλίων
–μαθητών κλπ).

Οι Ποινές-Αμοιβές: Αναφέρονται απλώς οι ποινές και οι τυχόν
αμοιβές που έχει λάβει ο εκπαιδευτικός.

Τα χαρακτηριστικά Γνωρίσματα: Εδώ παρουσιάζεται το αληθινό
πρόσωπο του Φασισμού. Ο Επιθεωρητής σε αυτό το σημείο ξεσκονίζει
στην κυριολεξία τη ζωή του δασκάλου/ας. Οι περιγραφές είναι ανα-
τριχιαστικές. Ξεκινούν από την περιγραφή του σώματος του εκπαι-
δευτικού με λεπτομέρειες για το βάδισμα, τη στάση του κορμιού κλπ
και φτάνουν σε λεπτομερειακές περιγραφές όλων των εσωσχολικών
και εξωσχολικών ενεργειών, του χαρακτήρα, συνηθειών και δράσεων
του.

Σύνολο Βαθμολογίας Αποτελέσματα
25-23.01 Προαγωγή κατ’ εκλογή

Προαγωγή κατ’ απόλυτο εκλογή
Προαγωγή κατ’ αρχαιότητα

17 και κάτω Μη προακτέος 
(μη χορήγηση επιδόματος παραμονής)

Είναι φανερό ότι στις Εκθέσεις των επιθεωρητών μόνο το 1/6
αφορούσε τη διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού και συγκεκριμένα
η παράγραφος τρία. Τα υπόλοιπα στοιχεία και περιγραφές αφορούσαν
την εσωσχολική και εξωσχολική δραστηριότητα των δασκάλων. Οι
Επιθεωρητές αντλούσαν τις πληροφορίες εκτός από τις επισκέψεις
στις τάξεις: α) από τους Διευθυντές των σχολείων που παρακολουθούσαν
η ζωή των δασκάλων β) από το δίκτυο των χαφιέδων που υπήρχε σε
κάθε σχολείο. Αρκετοί δάσκαλοι είτε συνειδητά και από φθόνο είτε
από το φόβο της αρνητικής αξιολόγησης κατέδιδαν και λασπολογούσαν
σε βάρος των συναδέλφων τους γ) ο Χωροφύλακας, ο διμοιρίτης των
ΤΕΑ, ο διορισμένος από τη Χούντα κοινοτάρχης, ο γραμματέας του
χωριού, το παρακρατικό σκυλολόι κατέδιδε και την παραμικρή λε-
πτομέρεια στη συμπεριφορά του δασκάλου. 

Ο δάσκαλος την εποχή της δικτατορίας έπρεπε να έχει συγκεκριμένη
στάση ζωής για να επιτύχει θετική βαθμολογία δηλαδή έπρεπε: να
έχει «Υγιή Κοινωνικά Φρονήματα», να εφαρμόζει πιστά το χουντικό
Υπαλληλικό κώδικα, να μην αναμιγνύεται σε πολιτικές συζητήσεις
και διενέξεις, να υπηρετεί με πίστη το «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια»
και να εκκλησιάζεται τακτικά, να στολίζει το σχολείο κάθε 21η

Απριλίου και να οργανώνει γιορτές εξύμνησης της χούντας χρησιμο-
ποιώντας τα παιδιά, να οργανώνει γιορτές μίσους (τοπικές μάχες με
«κομμουνιστοσυμμορίτες» κλπ). 

Με κάθε ευκαιρία να εκφωνεί λόγους στην τοπική κοινωνία υπέρ
της χούντας, να συμμετέχει ενεργά στις «Παιδαγωγικές συναντήσεις»
με τους επιθεωρητές όπου τις περισσότερες φορές γινόταν προπαγάνδα,
να τηρεί και να εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια τις εγκυκλίους-
διαταγές των Επιθεωρητών. Το Καθεστώς ήθελε να μετατρέψει τους
δασκάλους σε άβουλα όργανα της. Μέρος της δράσης των επιθεωρητών,
εκτός από τις «Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας» ήταν και οι εγκύ-
κλιοι-διαταγές με τις οποίες απευθύνονταν στους δασκάλους ή στην
τοπική κοινωνία. Ανατριχιάζει και αηδιάζει κανείς διαβάζοντας
σήμερα αυτά τα γραπτά ντοκουμέντα όχι τόσο για το ύφος αλλά για το
περιεχόμενό τους. 
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59 Ρέππας Χρ., Συνδικαλιστικό κίνημα και εκπαιδευτική πολιτική: η περίοδος 1974-1981,περ. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ 98. 

Επιστημονικός Διδακτικός Διοικητικός Ευσυνειδησία Συμπεριφορά Δράση

5 Άρτιος Άρτιος Λίαν δεξιός Λίαν ευσυνείδητος Εξαίρετος Επωφελής

4 Ικανός Ικανός Δεξιός Ευσυνείδητος Αξιόπιστος Εργατικός

3 Επαρκής Επαρκής Επαρκής Μέτριος Καλός Εργατικός

2 Μέτριος Μέτριος Μέτριος Αδιάφορος Μέτριος Αδιάφορος

1 Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ανεπαρκής Ασυνείδητος Αναξιοπρεπής Αδρανής
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1. Ύμνοι για τη Χούντα και τα έργα της: Ο Παπαδόπουλος πρώτος
Διδάσκαλος του λαού μας!

«…Επιβάλλεται η συνεχής προσπάθεια μεθοδικής διαφωτίσεως
του Κοινού τόσον επί Κυβερνητικών επιτευγμάτων, όσο και επί των
βασικών αρχών της Δημοκρατίας….το φως της 21ης Απριλίου του
1967 θα παραμείνει ανέσπερον, θα φωτίζει το πνεύμα μας και θα συ-
νεπαίρνει τας ψυχάς μας…Καλούμεθα να είμεθα όχι μόνο διδάσκαλοι
των μαθητών μας, αλλά και του Λαού. Ο Πρωθυπουργός της χώρας
και αρχηγός της Επαναστάσεως κ. Γ. Παπαδόπουλος με θαυμαστήν
αντοχήν και συνέπειαν κατέστη ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ του ΛΑΟΥ
και Δημιουργός της Νέας Ελλάδος. Είναι ανάγκη να ακολουθήσωμεν.
Θα παρακολουθήσωμεν προσωπικώς την δραστηριότητα ενός εκάστου
εξ υμών τόσον εις την εθνικοθρησκευτικήν διαπαιδαγώγησιν των
μαθητών, όσον και εις την διαφώτισιν και την εν γένει πνευματικήν
ανάπτυξιν του κοινού……». Εγκύκλιος Επιθεωρητή Δημ. Σχολ. Β΄ Πε-
ριφέρεια Αγρινίου 908/11/12-3-1969

2. Να κάνουμε προπαγάνδα σε μαθητές και γονείς!
«…Δι’ ομιλιών σας, εντός και εκτός του Σχολείου, εις ώρας πανη-

γυρισμού και εργασίας, οσάκις δίδεται ευκαιρία, προπάντων όμως
δια του υποδειγματικού σας βίου, βοηθήσατε τους μαθητάς, τους
γονείς και κηδεμόνας αυτών, να ενστερνισθούν πλήρως το πνεύμα
του Εθνικού Ηγέτου κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου προς δημιουργίαν
της ‘Ελλάδος των Ελλήνων Χριστιανών’, η οποία και μόνον αυτή,
είναι ικανή να προφυλάξη άτρωτον τον θωρακισμόν του Έθνους,
έναντι του κομμουνισμού και του πανσλαυισμού…».

Εγκύκλιος Επιθεωρητή δημ. Σχολείων Β΄Περιφέρεια Σιντικής
ΣΣ/1003/22-4-1972

3. Να τι πρέπει να κάνουν οι εργατικοί δάσκαλοι για να πάρουν
καλούς βαθμούς!

«Πληροφορηθέντες ότι τα αποστελλόμενα υμίν αντίτυπα επικαίρων
θεμάτων προς διαφώτισιν μαθητών, γονέων και λοιπών κατοίκων,
δεν τυγχάνουν πλήρους εκμεταλλεύσεως, παρατηρουμένης εσχάτως
ελαφράς τινος χαλαρότητητος, παρακαλούμες και αυθίς, όπως δοθεί
ιδιαιτέρα προσοχή εις τον ζωτικόν αυτόν τομέα της διαφωτίσεως.
Αποδίδοντες ιδιαιτέραν βαρύτητα εις το εν λόγω θέμα εφιστώμεν την
προσοχήν πάντων υμών δια την ανάπτυξιν μεγαλυτέρας δρατσηριότητος,
ήτις αποτελεί βασικόν κριτήριον αξιολογήσεως της επαγγελματικής

εκάστου ικανότητος, διότι ως γνωστόν, η αποστολή του διδασκάλου
δεν αρχίζει και ούτε τελειώνει εντός της αιθούσης διδασκαλίας….».
Εγκύκλιος Επιθεωρητή Δημ. Σχολείων Περιφ. Α΄ Πιερίας 820/14/31-
3-1969

4. Να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα της Χούντας!
«Επ’ ευκαιρία όθεν του επί θύραις εορτασμού της επετείου της

Επαναστάσεως,δι’ ης ανεκόπη η προς την αναρχίαν και την καταστροφήν
πορεία της χώρας μας και απεφεύχθη ο επαπειλούμενος κίνδυνος
του εθνικού διχασμού και του εμφυλίου, πιθανός σπαραγμού,
καλούμεθα να συμμετάσχωμεν ενεργώς εις τας διοργανωθησομένας
προς τούτο εκδηλώσεις και να προετοιμάσωμεν επιμελώς τας τοιαύτας
του σχολείου και των μαθητών μας…Δέον όπως τονισθή δι’ ομιλίας
προς τους μαθητάς και τους γονείς αυτών το ενδιαφέρον της Εθνικής
Κυβερνήσεως δια την Παιδείαν και τους ελληνόπαις τα ληφθέντα υπ’
αυτής και υπέρ της Εκπ/σεως μέτρα, και τα επί του τομέως τούτου
πραγματοποιηθέντα επιτεύγματα της τριετούς διακυβερνήσεως της
χώρας μας υπό της Επαναστάσεως της 21ης…». Βασίλειος Γιαννάκης,
Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων Β΄Δράμας, εγκύκλιος 154/54/21-4-1970.
27.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.Δ 651/1970, άρθρο 26 καθιε-
ρώνεται για πρώτη φόρα η αξιολόγηση των δασκάλων και από τον
Δ/ντή του σχολείου. Συγκεκριμένα: «…οι Διευθυνταί των Δημοτικών
Σχολείων…συντάσσουν εκθέσεις περί της υπηρεσιακής επιδόσεως
του υπ’ αυτούς προσωπικού, εξαιρέσει των περιπτώσεων κωλύματος
λόγω συγγενείας μέχρι 3ου βαθμού και ομοιοβαθμίας..».Με την
εισαγωγή της διπλής αξιολόγησης η Δικτατορία εντατικοποιούσε τον
έλεγχο πάνω στους δασκάλους.

Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός
των δασκάλων που ταλαιπωρήθηκαν από τη δράση των Επιθεωρητών.
Για την Δημοτική Εκπαίδευση είναι γνωστές οι 228 απολύσεις που
έγιναν μέσα στο 1967, τον πρώτο χρόνο της Δικτατορίας και οι 1.500
αιτήσεις που κατατέθηκαν στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του
Υπουργείου Παιδείας μετά την πτώση της Χούντας (δεύτερο εξάμηνο
του 1975) για τη διαγραφή των «Εκθέσεων Υπηρεσιακής Ικανότητας».
Επίσης έχουν καταγραφεί τα ονόματα 28 δασκάλων που εξορίστηκαν
και τα ονόματα δύο δασκάλων που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν.
Ακόμη υπάρχουν τα ονόματα τριών σπουδαστών Παιδαγωγικών Ακα-
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1. «..μετά τον γάμον του και την απόκτηση τέκνου εγένετο συνετώτερος. Δείγματα αριστερισμού δεν έδωσε μέχρι σήμερον. Επί
κατοχής είχεν σοβαράν ανάμειξιν εις το ΕΑΜ, απολυθείς βάσει του Θ΄Ψηφίσματος. Ήδη φαίνεται ότι απεμακρύνθη από τας πα-
λαιάς του αντιλήψεις. Παρά τούτο παρακολουθείται η όλη διαγωγή του από της υπηρεσίας μας, διότι η υπαύθυνος πιστοποίησις
των φρονημάτων είναι ζήτημα μακράς και επιμόνου παρακολουθήσεως..» (Οκτώβριος 1954).
2. «…Ο ειρημένος..είναι ανάγκη να παρακολουθηθεί επί μακρότερον χρόνον, ώστε η υπεύθυνος γνώμη να στηρίζεται επί πλει-
όνων συγκεκριμένων στοιχείων. Παρακολουθούμεν συνεχώς τούτον ιδίως εις τας συναναστροφάς του, διότι έχομεν εξ εμπι-
στευτικής πηγής την πληροφορίαν ότι αγοράζει τα τρόφιμα της οικογενείας του από αριστερόν παντοπώλην..» (31 Δεκ. 1955)
3. «…Συμπεριφέρεται προσηκόντως επιδεικνύων καλόν ήθος και ελληνοπρεπή ηθικόν χαρακτήρα. Εμφορείται από υγιά κοι-
νωνικά φρονήματα, προσηλωμένος εις τα ιδεώδη της ελληνικής φυλής…» (Ιανουάριος 1955)
4. «…Από της επανόδου του εις την υπηρεσίαν …ουδέν στοιχείον προέκυψεν εις βάρος της ιδιωτικής ή υπηρεσιακής του ζωής…
Διά τα κοινωνικά του φρονήματα, μολονότι δεν έδωσεν ουδεμίαν αφορμήν αντεθνικής εκδηλώσεως και εφέτος δεν δυνάμεθα
ακόμη να έχωμεν υπεύθυνον γνώμην, δεν δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν υγιά κοινωνικά φρονήματα, επιφυλασσόμεθα διά μα-
κροτέραν παρακολούθησιν του..» (Δεκ. 1955).
5. «…Ορισμέναι εκδηλώσεις και πράξεις του εν λόγω διδασκάλου τον κατατάσουν εις την χορείαν των μη απολύτως νομιμο-
φρόνων διδασκάλων…» (17 Νοεμβρίου 1967).
6. «…Ο διδάσκαλος ούτως εκδηλωθείς κατά το παρελθόν ως κεντρώος, φαίνεται ότι μετά την επελθούσαν ριζικήν αλλαγήν εκ
της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 να επανήλθε πιστεύων εις τα εθνικά ιδεώδη..» (1 Απριλίου 1968).
7. «…Ο διδάσκαλος ούτος συναναστραφείς κατά το παρελθόν με αριστερά στοιχεία της έδρας του σχολείου του φαίνεται ότι
δεν εμφορείται υπό υγιών εθνικών αρχών…» (21 Ιουνίου 1968).

ΠΗΓΗ: Ανδρέου Απ.- Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος; Θεωρητική προσέγγιση-ιστορική
επισκόπηση, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1990, σελ. 106-107..

Να τι έγραφαν οι Υπηρεσιακές Εκθέσεις των Επιθεωρητών (1950-1974):



φθινόπωρο 2014 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης 83

δημιών οι οποίοι αποβλήθηκαν από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες,
φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν και αποτελούσαν τους προδρόμους
του φοιτητικού κινήματος. Δυστυχώς άγνωστος μένει ο αριθμός των
δασκάλων που κυνηγήθηκε, βαθμολογήθηκε αρνητικά και μετατέθηκε
δυσμενώς καθώς επίσης και ο αριθμός των δασκάλων που με
βιασμένη τη συνείδησή του αναγκάστηκε να καταπιεί τη φωνή και
την αξιοπρέπειά του. 60

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1974-1982
Μετά την πτώση της Χούντας κανένας από τη Διοίκηση της Εκπαί-

δευσης δεν τιμωρήθηκε για ό,τι έπραξε τα χρόνια της Δικτατορίας.
Μάλιστα, όταν το συνδικαλιστικό κίνημα και οι Σύλλογοι των δασκάλων
αρχίζουν να θέτουν το ζήτημα της κάθαρσης του Κλάδου από τους
συνεργάτες της Χούντας, με ένα υπόμνημα που δημοσιεύεται στο
«Διδασκαλικό Βήμα» η Ένωση Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ελλάδος (Ε.Ε.Δ.Ε.Ε) θα υποστηρίξει και θα δικαιολογήσει τη δράση
των επιθεωρητών ως εξής: «Από μακρού χρόνου και υπό ανευθύνων
προσώπων και δημοσιογραφικών οργάνων, επεχειρήθει και συνεχίζεται
ατυχώς, μία ανίερος εκστρατείαν αποσκοπούσα εις την διαβολήν
προσώπων-στελεχών της εκπαιδεύσεως- και την σπίλωσιν και δια-
συρμόν ολοκλήρου του Κλάδου των Επιθεωρητών, χαρακτηρίζομένων
συλλήβδην ως ‘χουντικών’…..Οι χαρακτηριζόμενοι ως ‘χουντικοί’
Επιθεωρηταί υπηρέτησαν και υπηρετούν μετά πάθους την Παιδείαν
και διαπαιδαγώγησαν Ελληνοπρεπώς χιλιάδες νέων, εγένοντο δε
Επιθεωρηταί, ουχί εξ ευνοίας ή εις ανταπόδοσιν της οιασδήποτε
υπηρεσίας εις το καθεστώς της επταετίας, αλλά κατόπιν νομίμου και
αυστηρού διαγωνισμού….Όσον αφορά ..δια την έκδοσιν …εγκυκλίων
αναφερόμενων εις το καθεστώς της επταετίας είναι τοις πάσι γνωστόν,
ότι εξεπορεύοντο άνωθεν….(Οι Επιθεωρηταί) ουδεμίας προνομιακής
μεταχειρήσεως έτυχον αλλ’ αντιθέτως επωμίσθηκαν το τεράστιον
βάρος της προστασίας του υπερηφάνου Κλάδου των δημοδιδασκάλων
εξ ου προέρχονται και προήσπισαν μετά σθένους και παρρησίας το
δίκαιον των διδασκάλων και δη εις τόσον δύσκολους στιγμάς…». 1. 

Με την ψήφιση του Ν.309/1976 (Φ.Ε.Κ. 100/30-04-1976) με το
άρθρο 73 δημιουργήθηκε Ειδικό Συμβούλιο Κρίσεως για να εξετάσει
αν υπήρχε κώλυμα στην προαγωγή των Επιθεωρητών. Το Ειδικό
Συμβούλιο Κρίσεως στο οποίο όπως κατάγγειλε το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε.
συμμετείχαν αρεοπαγίτης ο οποίος ήταν γνωστός στους νομικούς
κύκλους ως Πρόεδρος Στρατοδικείου της χούντας και σύμβουλος
του ΚΕΜΕ που δημοσίευε επιφυλλίδες στο δημοσιογραφικό όργανα
της Χούντας «Ελεύθερο Κόσμο» χωρίς να εκθέσει στοιχεία και απο-
δείξεις αποφάσισε: 

«..κανένας Επιθεωρητής του δικτατορικού Ν.651/1970 και των
προηγούμενων δεν ανέπτυξε ηθελημένη δραστηριότητα για να στηρίξει
το τυρρανικό καθεστώς και αφού τίνες προσεκόμισαν και τις διαταγές
των προϊσταμένων τους εκείνης της περιόδου για κανέναν δεν υπάρχει
κώλυμα προαγωγής σε θέση εποπτικού προσωπικού του Ν.309/1976».
2. Το Δ.Σ της ΔΟΕ, με αφορμή την απόφαση αυτή, ήρθε σε σύγκρουση
με τον Υφυπουργό Παιδείας της Κυβέρνησης (Ν.Δ) Βασίλη Κοντο-
γιαννόπουλο και διώχθηκαν όλοι πειθαρχικά.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ) με τον ν. 309/1976 δι-
αίρεσε τη χώρα σε δεκαπέντε ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες
δημοτικής εκπαίδευσης με προϊστάμενο τον Επόπτη. Οι Επόπτες
ήταν διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι του διδακτικού και
εποπτικού προσωπικού της περιφέρειάς τους. Δημιουργήθηκαν 240
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες των οποίων προΐστανται Επιθεωρητές.
Οι 54 από αυτούς είναι Επιθεωρητές Α΄(εδρεύουν στις πρωτεύουσες
Νομών) και οι υπόλοιποι 186 είναι Επιθεωρητές Β΄. Δημιουργούνται
επίσης 20 θέσεις Επιθεωρητών Προσχολικής Αγωγής (υπάγονται σε
επιθεωρητές Α΄) και 2 θέσεις Επιθεωρητών Ειδικών Σχολείων.3. Οι
τομείς αξιολόγησης που προέβλεπε ο 309/1976, άρθρο 60 ήταν: α)
Επιστημονικόν (σπουδές, πτυχία, συγγραφικό έργο κλπ) β) Διδακτικόν
(διδακτική ικανότητα, παιδαγωγική κατάρτιση), γ) Διοικητικόν (διοι-
κητική δεξιότητα) δ) Ευσυνειδησία (υπηρεσιακή ευσυνειδησία, ηθικαί
αμοιβαί) ε) Δράσις-συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας (ήθος,
χαρακτήρας, κοινωνική παράστασις κλπ). 

Σε αυτούς τους τομείς η βαθμολογία ήταν η ακόλουθη: 
α) Εξαίρετος 10 και 9, β) Λίαν Καλός 8 και 7, γ) Καλός 6 και 5,

Μέτριος 4 και 3,
ε) Ακατάλληλος 2 και 1. 
Ο Διευθυντής του σχολείου (όπως και με το Ν.Δ 651/1970 της

χούντας) συμμετέχει στην αξιολόγηση και συντάσσει δική του έκθεση,
για κάθε δάσκαλο/α του σχολείου του ξεχωριστά, για τους τομείς: α)
Ευσυνειδησία, β) Διοικητικόν, γ) Δράσις και Συμπεριφορά. Ο Επιθε-
ωρητής ήταν υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του την Έκθεση του
Δ/ντή του Σχολείου και σε περίπτωση διαφωνίας έπρεπε να αιτιολογήσει
τη βαθμολογία του. Η Έκθεση του Δ/ντη και η Έκθεση του Επιθεωρητή
υποβάλλονταν κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Παράλειψη
υποβολής Έκθεσης ή καθυστέρησή της θεωρούνταν πειθαρχικό αδί-
κημα. Οι Εκθέσεις έμπαιναν στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο του
εκπαιδευτικού και με βάση αυτές γίνονταν οι βαθμολογικές και μι-
σθολογικές προαγωγές.64

Κατά τη μεταπολίτευση, με τους νόμους 309/76 και 576/77, η Κυ-
βέρνηση της Ν.Δ προσπάθησε να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό
σύστημα στις ανάγκες της οικονομίας (είσοδος στην Ε.Ο.Κ.), να εκ-
συγχρονίσει και να λύσει χρόνια εκπαιδευτικά προβλήματα με τεχνο-
κρατική αντίληψη και βάση τη φιλοευρωπαϊκή, φιλελεύθερη ιδεολογία. 

Τέλη της δεκαετίας του 1970 το πολιτικό σκηνικό μετακινείται
προς τα αριστερά. Την τριετία 1975-1978 η Ελλάδα γνώρισε ένα
πρωτόγνωρο μαζικό απεργιακό κίνημα με κορυφαίο το κίνημα των
βιομηχανικών εργατών. Καταλήψεις εργοστασίων, πολυήμερες απερ-
γίες, μαζικές συνελεύσεις βάσεις με άμεση δημοκρατία, δυνάμωμα
των σωματείων κλπ. Το κίνημα αυτό ριζοσπαστικοποιεί μεγάλα
τμήματα των εργαζόμενων και συμπαρασύρει και τους εκπαιδευτικούς.
Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ την περίοδο 1976-1981 κηρύσσουν και πραγμα-
τοποιούν δυναμικές, πολυήμερες απεργίες, συχνά με τη μορφή διαρ-
κείας.65 Το διάστημα αυτό οι Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών
στις οποίες κατέληγαν τα ψηφίσματα των περιφερειακών Συλλόγων,
συμπύκνωναν τις θέσεις των Κλάδων στο αίτημα για εκδημοκρατισμό
και εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, συμμετοχή των εκπαιδευτικών
στη λήψη αποφάσεων για θέματα εκπαιδευτικά και ζητούσαν «την
κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή και την καθιέρωση του
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60 Για την εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας και τη δράση των Επιθεωρητών την εποχή της Δικτατορίας: 
– Καραφύλλης,Θανάσης, «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών α/βαθμιας εκπαίδευσης στην περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974), σύμφωνα με τις ‘Εκθέσεις

υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών λειτουργών δημοτικής εκπαίδευσης’», περιοδικό Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τεύχος 60-61.
– Τουλούπης, Φάνης, «Για τη Δημοκρατία στη Δημοτική Εκπαίδευση», Αθήνα, 1985, σελ. 47-60.
– Κάτσικας Χ.-Θεριανός Κ, κ.α., Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2007, σελ. 84-89. 
– Ανδρέου Αποστόλης, Η εκπαιδευτική πολιτική 1967-1974, Περ. Θέσεις, Τεύχος 66, περίοδος: Ιανουάριος - Μάρτιος 1999.
– Σάμιος Παναγιώτης, Η δράση των Επιθεωρητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974, περ. Ρωγμές εν τάξει, τ. 15ο-16ο.
61 «Διδασκαλικό Βήμα», τχ.775, 1975, σελ. 11.
62 «Διδασκαλικό Βήμα», τχ. 856,1979, σελ.1.
63 Ζαμπέτα Εύη, Η εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1974-1989, εκδ. Θεμέλιο, σελ. 238.
64 Κάτσικας Χ.-Θεριανός Κ, κ.α., Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2007, σελ. 90-91. 
65 Ενδεικτικά: Α) ΔΟΕ: 26 Μαρτίου-1 Απριλίου 1976 (7ήμερη), 10 έως 16 Μαΐου 1979 (7ήμερη), 1 έως 13 Δεκεμβρίου 1980 (12ήμερη) Β) ΟΛΜΕ: 2 Μαρτίου-1

Απριλίου 1977, 10 έως 16 Μαΐου 1979, 3 Δεκεμβρίου 1980 έως 18 Ιανουαρίου 1981.
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θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με αποκλειστικό έργο να γίνει
βοηθός και σύμβουλος του δασκάλου στο παιδευτικό έργο». 

Το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση υιοθετούσε τα αιτήματα
των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών. Μετά τις εκλογές του
1981, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ικανοποίησε τις θέσεις των εκπαι-
δευτικών προχωρώντας στην κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή
και την καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με το
νόμο 1304/1982 (06-12-1982, Φ.Ε.Κ. 144/07-12-1982). Οι Επιθε-
ωρητές του Ν. 309/1976 μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση να
κριθούν για Σχολικοί Σύμβουλοι ή αν δεν επιθυμούσαν να κριθούν
ή δεν επιλέγονταν τους δινόταν η δυνατότητα να αναλάβουν
καθήκοντα Διευθυντών Σχολείων και να διατηρήσουν τον Βαθμό
και τον μισθό τους. 

Η ΔΟΕ απ’ το 1974 μέχρι το 1982 δεν μπόρεσε να βάλει το
ζήτημα της αξιολόγησης και του ελέγχου στις πραγματικές του
διαστάσεις και να αρθρώσει πειστική εναλλακτική πρόταση. Σωστά
δόθηκε μέσα στο κλίμα της εποχής η μάχη της κάθαρσης του
Κλάδου από τους συνεργάτες των τυράννων. Όμως το πρόβλημα
του ελέγχου, της χειραγώγησης και της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών δεν είναι απλώς πρόβλημα σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών
και Διοίκησης ούτε θέμα προσώπων που στελεχώνουν κάθε φορά
τη Διοίκηση. Η κατάργηση του επιθεωρητισμού έπρεπε να συνδεθεί
με ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις και μεγαλύτερες δημοκρατικές
αλλαγές στο εσωτερικό του σχολείου. Η αντικατάσταση του Επιθε-
ωρητή από το Σχολικό Σύμβουλο που «συμβουλεύει» αλλά δεν
«αξιολογεί» μπορεί να εκτόνωσε την οργή, την αγανάκτηση και την
πίεση των εκπαιδευτικών, δεν άλλαξε όμως τη λογική του επιθεω-
ρητισμού και του ελέγχου.

Η κατάργηση των Επιθεωρητών δεν μείωσε τις δυνατότητες του
Υπουργείου Παιδείας να εποπτεύει, να ελέγχει, να αξιολογεί και
να διοικεί τα σχολεία. Όπως επισημαίνει ο Χρ. Ρέππας, στο βαθμό
που η πρόταση για κατάργηση του επιθεωρητή δεν συνοδεύτηκε
από προτάσεις για συνολικότερες αλλαγές στη θέση και το ρόλο
των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της παιδαγωγικής ελευθερίας
και αυτονομίας η πρόταση κατέληγε σ΄ έναν απλό εξωραϊσμό του
θεσμού αξιολόγησης και διοίκησης, απαλείφοντας μόνο τις πιο
αυταρχικές πλευρές του. Η αντίθεση προς το θεσμό του επιθεωρητή
και η πρόταση για κατάργησή του δεν σήμαινε από την πλευρά της
διοίκησης της Δ.Ο.Ε (από το 1976 την ηγεσία είχε η ΠΑΣΚ) και αν-
τίθεση προς τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της αξιολόγησης,
όπως ιστορικά διαμορφώθηκε στο νεοελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα και ειδικά στο μετεμφυλιακό κράτος και πολύ περισσότερο
αντίθεση στον κοινωνικό ρόλο της αξιολόγησης στην αστική εκ-
παίδευση. Επιδιώχθηκε απλά ένας εκδημοκρατισμός ο οποίος σε
καμιά περίπτωση δεν ξεπερνούσε το κοινωνικό όριο του αστικού
εκσυγχρονισμού. 

Οι βασικές ορίζουσες του συστήματος διοίκησης και ελέγχου
παρέμειναν ανέπαφες και συμπληρώθηκαν στην περίοδο που ακο-
λούθησε από μια σειρά μηχανισμούς τεχνοκρατικού τύπου. Στο
πλαίσιο αυτό η πρόταση για κατάργηση των επιθεωρητών λειτούργησε
ως προσπάθεια να δοθεί μια συναινετική διάσταση στη λειτουργία
των ελεγκτικών μηχανισμών και να αμβλυνθεί απλά ο αυταρχικός
τους χαρακτήρας, χωρίς όμως να αλλάξει ο ρόλος τους. Το αποτέ-
λεσμα αυτού του δομικού, θεσμικού πλαισίου είναι ο περιορισμός
των εκπαιδευτικών στη συμμετοχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
λήψης των αποφάσεων.66

Μετά το 1982, η αξιολόγηση και η επαναφορά του επιθεωρητισμού
με ποικίλες μορφές και εκδοχές, συζητιέται και ψηφίζεται από
όλες τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ οι οποίες εναλλάσσονται
στην εξουσία. Δεν μπορεί όμως να εφαρμοστεί εξαιτίας των αντι-
δράσεων που προκαλεί στους εκπαιδευτικούς που επιμένουν να
θυμούνται και να αγωνίζονται αλλά και από πολιτικές συγκυρίες.

Επίλογος
«Όταν ακούς “τάξη” ανθρωπινό κρέας μυρίζει..». 

Οδ. Ελύτης

Το σχολείο ως ιδεολογικός μηχανισμός του Κράτους, με την
εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς,
συμβάλλει στη διευρυμένη αναπαραγωγή των κυρίαρχων καπιταλιστικών
σχέσεων εξουσίας και υποταγής. Για να υλοποιήσει αυτό το ρόλο
πρέπει να επιβληθούν στο εσωτερικό του αυταρχικές μορφές διοίκησης,
ελέγχου και εποπτείας. Με άλλα λόγια το αστικό Κράτος και η
εκάστοτε κυρίαρχη εξουσία προσπαθούσε να επιβάλλει διάφορες
μορφές, όργανα διοίκησης ώστε να ελέγχει απόλυτα το σχολικό μη-
χανισμό, να διαμορφώνει τις συνειδήσεις εκπαιδευτικών, γονέων,
μαθητών και να αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία. Κεντρικό ρόλο
στη λειτουργία αυτή το Κράτος ανέθετε στο θεσμό του Επιθεωρητή.
Με το θεσμό αυτό η εξουσία ήθελε:

– Να νομιμοποιήσει την επίσημη, κρατική εκπαιδευτική της
πολιτική και να υποδείξει στους δασκάλους ότι η δική της παιδαγωγική
ιδεολογία ήταν η μόνη χρήσιμη, αναγκαία και ορθή.

–Να ελέγξει κατά πόσο η επίσημη, κρατική εκπαιδευτική - παιδα-
γωγική πολιτική υιοθετούνταν και εφαρμόζονταν από τους εκπαιδευ-
τικούς στα σχολεία. Ανάλογα με το ποσοστό συμμόρφωσης οι εκπαι-
δευτικοί βαθμολογούνταν. Οι υπάκουοι και πειθαρχικοί επιβραβεύονταν
με ένα πλέγμα αμοιβών (προαγωγή, μετάθεση κλπ). Αντίθετα οι ποι-
κιλότροπες αποκλίσεις από την επίσημη κρατική παιδαγωγική νόρμα,
η υιοθέτηση διαφορετικών παιδαγωγικών αντιλήψεων και πολύ πε-
ρισσότερο η απόπειρα εφαρμογή τους στο σχολείο, είχε ως συνέπεια
τις διώξεις, τις τιμωρίες, τη διαπόμπευση και τελικά την απόλυση.

Για τους παραπάνω λόγους οι Επιθεωρητές είχαν ως πρωταρχικό
και μοναδικό στόχο το δάσκαλο ως άτομο. Οι κρίσεις τους αναφέρονταν
αποκλειστικά στο δάσκαλο τον οποίο θεωρούσαν αποκλειστικά υπεύ-
θυνο για την ποιότητα της διδασκαλίας. Οι χαμηλές δαπάνες, τα πα-
νάθλια κτίρια, οι πολυπληθείς τάξεις, οι μισθοί πείνας, η ανυπαρξία
υλικοτεχνικής υποδομής (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, εποπτικά μέσα
κλπ), η απουσία συστηματικής επιμόρφωσης, τα δίδακτρα, οι εξετάσεις,
τα πανάκριβα βιβλία κλπ δεν υπήρχαν στις υπηρεσιακές εκθέσεις
των Επιθεωρητών. 

Για υλοποιήσουν το ρόλο τους και να επιβληθούν στους εκπαιδευ-
τικούς οι Επιθεωρητές έπρεπε να διαθέτουν αυξημένο κύρος και
εξουσία. Επικαλούνταν τις επίσημες παιδαγωγικές αρχές για να αι-
τιολογήσουν τις κρίσεις τους και σταθερά, με κρατικές νομοθετικές
ρυθμίσεις, στο πρόσωπό τους συγκεντρώθηκαν καθοδηγητικά,
εποπτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά καθήκοντα. Οι επιθεωρητές
εμφανίζονταν ως μοναδικές αυθεντίες. Έστελναν οδηγίες με μορφή
εγκυκλίων ή διαταγών για όλα τα ζητήματα του σχολείου (παιδαγωγικά
ή διδακτικά ζητήματα, σχέσεις με τοπική κοινωνία κλπ), επισκέπτονταν
τα σχολεία, επιθεωρούσαν τους δασκάλους, συνέτασσαν τις Υπηρεσιακές
Εκθέσεις για κάθε δάσκαλο ξεχωριστά, βαθμολογούσαν και διατηρούσαν
τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών. Οι Υπηρεσιακές
Εκθέσεις των Επιθεωρητών καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό την υπηρε-
σιακή εξέλιξη και σταδιοδρομία των δασκάλων (προαγωγές, μεταθέσεις,
ποινές, απόλυση κλπ). 

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης των Επιθεωρητών αποτελούν μοναδικές
μαρτυρίες για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού και δυστυχώς μέχρι
σήμερα δεν έχουν ερευνηθεί αρκετά. Ο όγκος του υλικού είναι
τεράστιος διότι καλύπτει περίπου 150 χρόνια και επίσης υπάρχουν
δυσκολίες πρόσβασης λόγω της πολυδιάσπασης των ντοκουμέντων
σε διάφορες υπηρεσίες και αρχεία. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει
ξεκινήσει επιστημονική, συστηματική μελέτη, καταγραφή και επε-
ξεργασία των Εκθέσεων Αξιολόγησης των Επιθεωρητών σε διαφο-
ρετικές περιοχές και χρονικές περιόδους. 

σ
ελ

ίδ
ες

 δ
ια

λό
γο

υ

66. Ενδιαφέροντα άρθρα με κριτική δες: - Ρέππας Χρ., Συνδικαλιστικό κίνημα και εκπαιδευτική πολιτική: η περίοδος 1974-1981,περ. Αντιτετράδια της Εκ-
παίδευσης, τευχ 98. - Σκαρτσίλας Παν.- Μουσταΐρας Παν. Έλεγχος - Εποπτεία στο παράδειγμα της ελληνικής A/θμιας εκπαίδευσης: Από τον Επιθεωρητή στο
Σχολικό Σύμβουλο. Ιστορική - Συγχρονική θεώρηση», εργασία στο διαδίκτυο: www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/.../skratsilas.html
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Τα μέχρι τώρα στοιχεία που διαθέτουμε από αυτές τις μελέτες
συγκλίνουν κατά τη γνώμη μας στις εξής διαπιστώσεις67: 

1. Η Επιθεώρηση ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιούσε παιδαγωγικό λόγο και
εμφανιζόταν ως μηχανισμός βελτίωσης του δασκάλου, της διδασκαλίας
και του σχολείου. ΠΟΤΕ όμως δεν χρησιμοποιήθηκε για αυτό το λόγο.
Στις περισσότερες περιόδους ήταν ένας μηχανισμός ελέγχου και
αστυνόμευσης της δράσης των δασκάλων μέσα κι έξω από το σχολείο. 

2. Η Επιθεώρηση ως διαδικασία ήταν η τελετουργία και η ιεροτελεστία
του φόβου και της συμβολικής βίας. Δεν μπορούσε να καταγράψει τις
πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας και τη σχολική πραγματικότητα.
Το μάθημα θεατρικό, με συγκεκριμένες οδηγίες - συνταγές, σκηνο-
θετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνονται οι επιθυμίες του
Επιθεωρητή και να συντάσσονται οι Εκθέσεις. 

3. Η μετατροπή των ποιοτικών στοιχείων του μαθήματος τα οποία
επηρεάζονται και συνδέονται με πλήθος άλλων παραγόντων, σε
ποσοτική βαθμολογία ήταν εντελώς αυθαίρετη και είχε τραγικές συ-
νέπειες για την εκπαίδευση.

4. Ο παιδαγωγικός λόγος που εμφανίζεται στις Εκθέσεις Αξιολόγησης
για να δικαιολογήσει τη βαθμολογία ήταν βαθιά συντηρητικός, γεμάτος
ασάφειες, συγχύσεις και ήταν προσκολλημένος σε ξεπερασμένες
παιδαγωγικές αντιλήψεις.

5. Σύγχυση υπήρχε ως προς τους στόχους και τους τομείς που
αξιολογούνταν π.χ ως Διοικητική Δεξιότητα βαθμολογείται από τους
Επιθεωρητές η ικανότητα του δασκάλου να διοικεί την τάξη και τους
μαθητές!!

6. Τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και η διδακτική ικανότητα
ανακατεύονταν με πληροφορίες και στοιχεία από την ιδιωτική, προ-
σωπική ζωή των εκπαιδευτικών π.χ τακτικός εκκλησιασμός, διαζύγιο,
σχέσεις με τοπική κοινωνία κλπ. Ο Επιθεωρητής φρόντιζε να συγκεν-
τρώνει «έγκυρες» πληροφορίες μέσα κι έξω από το σχολείο για κάθε
δάσκαλο ξεχωριστά. 

7. Η Επιθεώρηση δεν άφηνε περιθώρια για συλλογική εργασία και
λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. Εκεί που έπρεπε
να υπάρχει η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια, το ομαδικό
πνεύμα και η δημοκρατία καλλιεργούνταν ο χαφιεδισμός, η καχυποψία
και ο ανταγωνισμός. 

Από το 1982 που καταργήθηκε ο θεσμός του Επιθεωρητή το ζήτημα
της αξιολόγησης επανέρχεται τακτικά στην επικαιρότητα με ποικίλες
μορφές, σχέδια και νόμους. Από τη σχετική συζήτηση προκύπτει πως η
αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι κεντρικός μηχανισμός για την καπι-
ταλιστική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης. Η ηγεμονία του άγριου νεο-
φιλελευθερισμού στην Ε.Ε, η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική
κρίση που θέλει να αποδομήσει κάθε κοινωνική κατάκτηση και δικαίωμα
χρειάζονται ένα φτηνό σχολείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
αγοράς, ικανό να παράγει φτηνό, μισοκαταρτισμένο εργατικό δυναμικό. 

Η υποταγή της εκπαίδευσης στις δυνάμεις της αγοράς διαμορφώνει
έναν νέο τύπο σχολείου το οποίο λειτουργεί ως ανταγωνιστική επιχεί-
ρηση. Σε αυτό το «νέο σχολείο» οι επιδόσεις και η απόδοση μαθητών
- δασκάλων εξετάζονται, πιστοποιούνται, βαθμολογούνται γιατί χρη-
σιμοποιούνται ως δείκτες αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητα. Για
την εύρυθμη λειτουργία του «νέου σχολείου» χρειάζεται να διαμορφωθεί
ένα νέο, εκσυγχρονισμένο, όργανο τεχνογραφειοκρατικού ελέγχου
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σήμερα η γραφική φιγούρα του Επιθεωρητή που έγραφε εκθέσεις
για το ήθος των εκπαιδευτικών, τις πολιτικές τους ιδέες και την
ιδιωτική τους ζωή επιχειρείται να αντικατασταθεί από τον «επιστήμονα
αξιολογητή» ο οποίος θα χρησιμοποιεί πολύπλοκα μοντέλα αξιολόγησης,
με εκατοντάδες διαφορετικούς δείκτες, ηλεκτρονικές φόρμες και

ερωτηματολόγια. Ο επιθεωρητισμός για να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση
των δασκάλων έχει εκσυγχρονίσει και το εννοιολογικό του οπλοστάσιο:
«αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού», «δια-
φορική επίδοση», «αξιολόγηση της σχολικής μονάδας», «δείκτες
ποιότητας» κ.α. 

Με κοστούμι, γραβάτα, φορητό υπολογιστή, προβολέα και ελκυστικές
διαφάνειες οι διάφοροι πλασιέ της αξιολόγησης περιφέρουν στα εκ-
παιδευτικά σεμινάρια αντιδραστικές θεωρίες, αντιγραφές από τις
ακραίες νεοφιλελεύθερες αγγλοσαξωνικές και αμερικάνικες σχολές,
πασπαλισμένες με μπόλικο παιδαγωγισμό. Σαν τα μανιτάρια ξεφυ-
τρώνουν, με την ανοχή της ΔΟΕ, οι διάφορες «Επιστημονικές» Ενώσεις
των συντεχνιών οι οποίες με τις αυστηρά «ουδέτερες και επιστημονικές
τους θέσεις» στρώνουν το δρόμο στην Κυβέρνηση για τον αφανισμό
της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως όμως και να μεταχειριστούν τις λέξεις δεν μπορούν να
κρύψουν την αλήθεια: η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ήταν, είναι και
θα είναι μηχανισμός μέσω του οποίου η άρχουσα τάξη προσπαθεί να
παγιώσει την ιδεολογία της, ελέγχοντας πλήρως τη γνώση, τους δα-
σκάλους και τους μαθητές. Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να κρύψουν
την αλήθεια. Η εκπαίδευση βρίσκεται στο στόχαστρο τους.

Το νέο Μισθολόγιο (ν. 4024/2011) δεν έφερε μόνο τη φτώχεια και
την εξαθλίωση στους εκπαιδευτικούς (μισθός πρωτοδιόριστου 560 €)
αλλά και τη σύνδεση της βαθμολογικής τους κατάταξης με την αξιο-
λόγηση. Με απλά λόγια η αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως μέσο βαθ-
μολογικής και μισθολογικής καθήλωσης των εκπαιδευτικών (μόνο
ένα μικρό ποσοστό -μέχρι το 30% -θα φτάνει στο βαθμό Α). 

Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο και
4093/2012 για την αργία και τη διαθεσιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων)
καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας και οδηγεί στη διαθεσιμότητα,
την αργία και την απόλυση με την κατηγορία του επίορκου χιλιάδες
υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί παραδίδονται στις
διαθέσεις οποιουδήποτε καθώς κάθε υπόθεση που φτάνει στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο οδηγεί αυτόματα σε διαθεσιμότητα και αργία. 

Οι καλοκαιρινές εξελίξεις με τις οριζόντιες, μαζικές, διαθεσιμότητες
(δρομολογημένες απολύσεις) χιλιάδων καθηγητών (54 ειδικότητες
των ΕΠΑΛ καταργήθηκαν και απολύθηκαν όλοι οι σχολικοί φύλακες)
δείχνουν τις προθέσεις τους. 

Η καπιταλιστική κρίση είναι η χρυσή ευκαιρία για την άρχουσα
τάξη να απαλλαγεί από τα τελευταία ψήγματα του κοινωνικού κράτους,
να τσακίσει το εργατικό κίνημα και τους εκπαιδευτικούς, να διαλύσει
κάθε εργασιακό δικαίωμα και κάθε δημόσια υπηρεσία. Μπροστά στον
21ο αιώνα, είναι στο χέρι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των
γονιών, να θάψουν τον «άταφο νεκρό» του επιθεωρητισμού, να ονει-
ρευτούν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα διαφορετικό σχολείο,
ένα σχολείο της κοινωνικής απελευθέρωσης που θα μορφώνει ολό-
πλευρα τα παιδιά, θα καλλιεργεί τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την
ομαδικότητα, θα στηρίζεται στην παιδαγωγική ελευθερία και τη δη-
μοκρατία και θα είναι απαλλαγμένο από αξιολογήσεις, αποκλεισμούς
και εξετάσεις- ταξικά φίλτρα. Ένα σχολείο στηριγμένο στις πολύτιμες
αγωνιστικές παραδόσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, ένα σχολείο
στην υπηρεσία του λαού μας, για την ανασύνταξη, την αναγέννηση και
την προκοπή.
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67 Ενδεικτικά αναφέρω τις εργασίες:
– Μήλα Δήμητρα, H Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τις εκθέσεις των Επιθεωρητών την περίοδο 1947-1974. H

περίπτωση των Α’ & Β’ Περιφερειών του Νομού Αχαΐας, διαδίκτυο: nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1027/3/Nimertis_Mila.pdf
– Παπαδανιήλ Μαρία, Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσα από τις υπηρεσιακές εκθέσεις των Επιθεωρητών τη χρονική περίοδο 1965-1970. Περίπτωση

Νομού Σερρών, διαδίκτυο: www.syllogosperiklis.gr/ep_bima/epistimoniko_bima_15/09.pdf�
– Ρεκαλίδου Γ.- Πεντέρη Ε., Η αξιολόγηση των νηπιαγωγών: «Το ήθος είναι καλή, συνετή, ηθική και σοβαρά...». Ερμηνεία έργων και λόγων του

παρελθόντος μέσα από σύγχρονες θεωρήσεις και διαμόρφωση προτάσεων για τη σημερινή πραγματικότητα (1938-1981), διαδίκτυο: 
www.ipem-doe.gr/ep_bima/epistimoniko_bima_12/15E36.pdf
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Η δολοφονία του νεαρού Αφροαμερικανού Μάικλ
Μπράουν από το λευκό αστυνομικό Νταν Ουίλσον, πυ-
ροδότησε ένα «κύμα» διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων
στην πόλη Φέργκιουσον της πολιτείας του Μιζούρι. Η
δολοφονία του Μάικλ Μπράουν εντάσσεται στο πλαίσιο
μίας ευρύτερης κατασταλτικής πρακτικής των αστυνομικών
δυνάμεων στις ΗΠΑ. Οι προληπτικές προσαγωγές, η
άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας που κατευθύνεται
ενάντια στους Αφροαμερικανούς κατοίκους των αστικών
κέντρων αποτελούν καθημερινή πρακτική η οποία δείχνει
και τα «όρια» της δράσης των καταπιεστικών μηχανισμών
του αστικού κράτους στις ΗΠΑ. Η εναλλαγή λεκτικής
και σωματικής βίας, οι μετασχηματισμοί της βίας στο-
χεύουν το μπλοκ των λαϊκών-καταπιεσμένων τάξεων. 

Και είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ρόλος της αστυνομίας
η οποία διαρθρώνεται και οργανώνεται με βάση την χω-
ροταξική διάρθρωση των μεγάλων αστικών κέντρων.
Στις μεσοαστικές και αστικές συνοικίες των μεγάλων
αστικών κέντρων οι κατασταλτικές δυνάμεις επενεργούν
ως οι θεματοφύλακες που είναι επιφορτισμένοι με το
«καθήκον» να επιβάλλουν τον «νόμο και την τάξη». Σε
αυτό το πλαίσιο, δρουν με στόχο να αποτρέψουν την
είσοδο σε αυτές τις συνοικίες των φτωχών και περιθω-
ριοποιημένων, οι οποίοι και στοχοποιούνται ως «επικίν-
δυνοι ταραξίες». 

Οι καταπιεστικοί μηχανισμοί λειτουργούν ως ιδιωτική
πολιτοφυλακή των μεσοαστικών στρωμάτων καθώς και
της αστικής τάξης, η δράση των οποίων αποκρυσταλλώ-
νεται πάνω στα σώματα των «φτωχοδιάβολων». Από την
άλλη πλευρά, στις λαϊκές και εργατικές συνοικίες των
μεγάλων αστικών κέντρων, οι καταπιεστικοί μηχανισμοί

του αστικού κράτους δρουν εξόχως προληπτικά. Οι προ-
ληπτικές προσαγωγές και οι συλλήψεις συμφύονται ορ-
γανικά με την αντίληψη της «ποινικοποίησης» της φτώ-
χειας και της ανέχειας, στο «χώρο» όπου πραγματοποιείται
η συμβολική όσο και πραγματική «αποκοπή» του «λαϊκού
σώματος της πόλεως από το «αστικό». Οι αμερικάνικες
πόλεις είναι «πόλεις του κεφαλαίου». «Μπορούμε να
ονομάζουμε Πόλη του Κεφαλαίου αυτή που προκύπτει
όταν αναπτύσσεται στον χώρο το πλέγμα του συνόλου
των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων του τυπικού
καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού».1

Έτσι οι λαϊκές και εργατικές συνοικίες περιχαρακώνονται
και περιθωριοποιούνται με στόχο οι κάτοικοι τους να
μην διαταράξουν την καθημερινή αστική καθημερινότητα
και κανονικότητα. Αυτό το οικονομικό, εισοδηματικό
και ταξικό χάσμα εγγράφεται στο «εσωτερικό» των με-
γάλων αμερικανικών πόλεων, διαμορφώνοντας τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάδυση περίκλειστων
συνοικιών-φρούρια που λειτουργούν ως «πόλεις μέσα
στην πόλη». « Ο Stanton ισχυρίζεται ότι η φυλετική διά-
σταση είναι ακόμη πιο έντονη στο εσωτερικό των ΗΠΑ:
Εννοιολογικά, η πόλη είναι ανοιχτή στη φτώχεια και
στην φυλετική περιθωριοποίηση».2

Και η κοινωνία των ΗΠΑ είναι η κατεξοχήν κοινωνία
των μεγάλων οικονομικών και ταξικών ανισοτήτων, εκεί
όπου η ακραία φτώχεια και η εξαθλίωσης θαρρείς και
συνυπάρχουν οργανικά με την επίδειξη πλούτου και
χλιδής. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από την
προεδρία Ρίγκαν και έπειτα, το πλουσιότερο 1% του πλη-
θυσμού συγκεντρώνει το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι
του κοινωνικά παραγόμενου προϊόντος στις ΗΠΑ, εξω-

σ
ελίδ

ες δ
ια

λό
γο

υ

‘The land of Opportunity, the golden chance for me, 
my future looks so bright, now I think I’ve seen the light…’

Megadeth, ‘Tornado of Souls’.

Τα γεγονότα στην Αμερική 
σελίδες
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γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης

1 Βλ.σχετικά, Ιωακείμογλου Ηλίας, ‘Από την Πόλη του Κεφαλαίου στην Πόλη της Εργασίας’, Περιοδικό Θέσεις, Τεύχος 128, Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 2014, σελ.80.

2 Bλ.σχετικά, Bonnett Alastair and Nayak Anoop, ‘’Cultural Geographies of Racialization. The Territory of Race’, στο, Anderson Kay, Domosh
Mona, Pile Steve and Thrift Nigel, (επιμ.), ‘Hand book of Cultural Geography’, Sage Publications, London-Thousand Oaks- New Delhi,
2003, σελ. 303. Οι συγγραφείς παραθέτουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της έρευνας του Stanton που σχετίζεται με το διευρυνόμενο
ταξικό, οικονομικό και πολιτισμικό χάσμα μεταξύ πλούσιων λευκών και φτωχών αφροαμερικανών στο εσωτερικό των μεγάλων πόλεων. «Η
Canal Street, o κύριος δρόμος της Νέας Ορλεάνης, περιγράφηκε ως ‘νεκρή’ από τους λευκούς κατοίκους όταν έφθασα στην πόλη. Ο
ενεργητικός ‘Τρίτος Κόσμος’ και η αφροαμερικανική εμπορική παρουσία εκεί ήταν σαν να μην «υπήρχε» ως τρόπος ζωής».
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θώντας μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στο κοινωνικό,
οικονομικό και ταξικό περιθώριο. 

Και στη «Land of Opportunity», («γη της ευκαιρίας»),
απουσίαζαν και απουσιάζουν τα δίκτυα μίας ευρύτερης
κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, που στην Ευρώπη
έχει το όνομα κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας. Το
προτσές του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής στις
ΗΠΑ απέκλειε και αποκλείει από το ευρύτερο κοινωνικό
συμβόλαιο μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, που στην
ουσία πρόκειται για το μπλοκ των λαϊκών-καταπιεσμένων
τάξεων. Και ιδιαίτερα την περίοδο της βαθιάς οικονομικής
κρίσης το χάσμα και το ιδιότυπο κοινωνικό και οικονομικό
«κενό» μεγαλώνει καθημερινά, αφήνοντας πίσω του τον
«βουβό» πόνο χιλιάδων αμερικανών εργαζομένων. Η
περιώνυμη και περίφημη «γη της επαγγελίας» (η «γη
της ευκαιρίας», όπως τονίζουν και οι Megadeth στο
τραγούδι τους) ισοδυναμεί πλέον με έναν κοινωνικό και
οικονομικό «ερειπιώνα», εκεί όπου μεγάλα τμήματα της
μεσαίας τάξης «προλεταριοποιούνται» με ραγδαίους
ρυθμούς. 

Η άλλοτε περίφημη κοινωνική «κινητικότητα» και ανέ-
λιξη έχει παραχωρήσει την θέση της σε μία δομική εξί-
σωση δικαιωμάτων προς τα κάτω, την ίδια στιγμή που ο
κοινωνικά παραγόμενος πλούτος και η ισχύς συγκεν-
τρώνονται στα «χέρια» του άρχοντος συγκροτήματος
εξουσίας. Ο συσχετισμός δύναμης μεταξύ κεφαλαίου-
εργασίας «γέρνει» προς την πλευρά του κεφαλαίου, με-
τατοπίζοντας και αναδιαμορφώνοντας τον κοινωνικό
«χάρτη» των ΗΠΑ. Ο κοινωνικός χώρος τέμνεται εκ
νέου και οριοθετείται πλέον από το διευρυνόμενο χάσμα
μεταξύ προνομιούχων και λιγότερο προνομιούχων κοι-
νωνικών τάξεων. 

Η πολιτική υποεκπροσώπηση (και η μη-εκπροσώπηση)
παράγει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
ανάδυση κινηματικών μορφών διάδρασης, δραστηριο-
ποίησης και εναντίωσης στις τρέχουσες πολιτικές δια-
χείρισης της βαθιάς οικονομικής κρίσης. (βλ. Occupy
Wall Street), που ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη και
ισότητα μέσω της αναδιανομής του πλούτου «από τα
άνω προς τα κάτω». 

Η «αόρατη» συστημική βία στους χώρους δουλειάς
και εργασίας, μετασχηματίζεται σε «ορατή» θεσμική βία
που λαμβάνει χώρα στο κέντρο και στις γειτονιές των
μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτή η πλέον «ορατή» θεσμική
βία καλύπτεται και επικαλύπτεται ταυτόχρονα από τον
μανδύα της «επιβολής» του νόμου και της τάξης, από το
μανδύα του ποινικού-κοινωνικού εγκλήματος το οποίο
και πρέπει να παταχθεί. Έτσι η συστημική-κατασταλτική
βία λαμβάνει τα χαρακτηριστικά μίας αξιολογικής «ου-
δετερότητας», η οποία και τείνει να προτάσσει το δόγμα:

το κράτος κατέχει το μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης και
άσκησης βίας. Και αυτή η βία στρέφεται εναντίον των
εργαζομένων, αφροαμερικανών, λευκών, και μειονοτήτων. 

Οι κάτοικοι της περιοχής διαδηλώνουν ζητώντας να
τιμωρηθεί παραδειγματικά ο ένοχος αστυνομικός, ο
οποίος και απολαμβάνει προκλητικής «ασυλίας» από
τους συναδέλφους του, δείγμα και της νοοτροπίας αλλά
και της ιδιότυπης «ομερτά» που υπάρχει στις τάξεις του
αστυνομικού-κατασταλτικού μηχανισμού. 

Πέρα όμως από αυτό, διαδηλώνουν ζητώντας περισ-
σότερες ευκαιρίες, περισσότερο κοινωνική δικαιοσύνη,
ζητώντας εν τέλει πίσω τα «κλεμμένα» τους όνειρα τα
οποία χάθηκαν κάπου στις φτωχογειτονιές των μεγάλων
αστικών κέντρα, συνέπεια των φιλομονοπωλιακών πο-
λιτικών που εφαρμόζουν όλες οι αμερικάνικές κυβερ-
νήσεις, είτε Δημοκρατικών είτε Ρεπουμπλικανών, ήτοι
το ενιαίο και «μαζικό κρατικό κόμμα» το οποίο και δια-
χειρίζεται την κρατική-κυβερνητική εξουσία. Και είναι
αυτή η προσίδια διαχείριση που την ίδια στιγμή επιδεινώνει
τους όρους και τις συνθήκες ζωής του κοινωνικού
μπλοκ των λαϊκών τάξεων. 

Το κοινωνικό κίνημα που συγκροτήθηκε στο Ferguson
του Μιζούρι, επ’ αφορμή της δολοφονίας του νεαρού
Michael Brown, αποτελεί προσπάθεια αναδιάταξης όχι
μόνου του κοινωνικού αλλά και του πολιτικού «χάρτη»,
καθότι αφορά την «είσοδο» στο πολιτικό παίγνιο μίας
συμπαγούς εργατικής «σφαίρας». Και αυτό το κοινωνικό
υποκείμενο στοχεύει στη διαμόρφωση μίας «νέας» κοι-
νωνικής και πολιτικής πραγματικότητας που θα ισοδυναμεί
με τη δομική μεταβολή των «όρων» κίνησης του κεφα-
λαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. 

Η μαζική «εισβολή» στον αστικό-κοινωνικό «χώρο», η
προσίδια «αναπαραγωγή» της εργατικής «σφαίρας» νο-
ούμενης και συγκροτημένης ως εργατικό «πλήθος» δύναται
να αναδείξει πρωτίστως την κοινωνική, οικονομική και
πολιτική θέσμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες της βαθιάς οι-
κονομικής κρίσης, την «ιστορική» περίοδο που ο αστικός
συνασπισμός εξουσίας καρπώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι
του κοινωνικού πλούτου, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο
τις προϋποθέσεις της απρόσκοπτης παραγωγής και ανα-
παραγωγής του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. 

«Το πλήθος είναι μια δημόσια πολλαπλότητα μοναδι-
κοτήτων, ένα ζώον πολιτικόν με πάμπολλα μέλη», όπως
επισημαίνει ο Κώστας Δουζίνας.3 Και αυτή η «δημόσια
πολλαπλότητα μοναδικοτήτων», συγκροτείται σε «ενιαίο»
πλήθος, σε «ενιαία ολότητα» που διεκδικεί την ανάδυση
και «πραγματοποίηση» μίας κοινωνικής οντολογίας που
διεκδικεί το κοινωνικά και πολιτικά «αόρατο» να καταστεί
«ορατό» συγκροτούμενη ως κοινωνική παρέμβασης ανα-
διαμόρφωσης του κοινωνικού και πολιτικού «χώρου».
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3 Βλ.σχετικά, Δουζίνας Κώστας, ‘Αντίσταση και Φιλοσοφία στην Κρίση. Πολιτική, ηθική και Στάση Σύνταγμα’. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2011, σελ.
188.
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