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Μία τρομώδης ισορροπία πλανάται στη χώρα. Η κοινωνία σφαδάζει, όχι από τους τοκετούς μιας

ελπιδοφόρας γέννας, αλλά από το βάρος των τραυματισμών της. Η κυβέρνηση, επί των γονάτων

εκλιπαρεί για χρόνο τους δανειστές της (λέγε με ιμπεριαλιστές) και στο βάθος ο γιος τού

Μητσοτάκη τρίβει χαιρέκακα τα χέρια του, διότι ο δρόμος για τα ανομήματα της αγοράς άνοιξε

από την πρώτη φορά (θου κύριε φυλακήν τω στόματί μου) αριστερά». 

Στο μεταξύ η λεξη «χρέος» πέρασε ως κάτι βαρύ κι ασήκωτο. Μόνο που όλοι εμείς, διακονώντας

την ανάγκη, όταν λέμε χρέος αντικρύζουμε την ιστορία στα μάτια και θεωρούμε ότι κάνουμε λίγα,

γιατί το χρέος είναι απέραντο και οι απαντοχές μας λίγες. 

Οι μεταλλαγμένοι κυβερνητικοί γατζώθηκαν για τα καλά στους κυβερνητικούς θώκους –πού

’σουν νιότη που ’δειχνες πως θα γινόμουν άλλος– συστρέφονται σαν καμακωμένες σμέρνες,

διαστρέφουν λέξεις και νοήματα, αντιστρέφουν την πραγματικότητα, καταστρέφουν το λαό και τη

χώρα. (Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν ταυτιζόμαστε με τη δεξιά κριτική, που θέλει να φύγει ο

αστοφιλελεύθερος πόλος για να ’ρθει ο αστοαντιδραστικός). 

Το σύνθημα «όλοι μαζί» ακούγεται εύπεπτο και ευέλικτο, πιασάρικο και ελαφρύ, αλλά αποκρύβει

ότι το ένα χωρίζεται στα δύο και πως ο λαός και το Κολωνάκι δεν έχουν και ποτέ δε θα ’χουν τα

ίδια συμφέροντα· το «εμείς ή αυτοί» θα ισχύει όσο θα υπάρχουν τάξεις και ταξικές αντιθέσεις. 

Στα καθ’ ημάς εδάφη, ο πρώην υπουργός παιδείας σκόνταψε στη δεξιά του κυρίου και στον

Ιερώνυμο, ο οποίος μάλιστα προβλήθηκε ως πεφωτισμένος δημοκράτης και ήπιων αρχών.

Κουραφέξαλα! Φάνηκε καθαρά πως η εκκλησιαστική ιεραρχία, χέρι-χέρι με τους ΑΝΕΛ του

Καμμένου και τα ακροδεξιά λόμπυ, καρατόμησαν τον Ν. Φίλη, έναν ορκισμένο ευρωπαϊστή,

έναν κοσμοπολίτη παλιό «ρηγά». 

Εμείς πρέπει να ’χουμε καθαρό μυαλό, καθαρή πορεία και περίσσευμα ψυχής. Με τη ΝΔ να

παραμονεύει στο μισοσκόταδο και τη λεγόμενη κεντροαριστερά να χτυπιέται στα πολιτικά βράχια,

ο ΣΥΡΙΖΑ ορίζει ακόμη τους κανόνες του αστικού παιχνιδιού. Φτιάχνοντας νέα ΜΜΕ, μοιράζοντας

χαρτζιλίκια, εκφωνώντας επικήδειους στην Κούβα, υποδεχόμενος τον απερχόμενο πλανητάρχη,

εκθειάζοντας τον σφαγέα Νετανιάχου. Όνειδος για την αριστερά των οραμάτων μας, ντροπή της

ιστορίας, περίγελος των αιματοβαμμένων σημαιών. 

Η αριστερά πρέπει «να βρει» την κοινωνία και να την ανεβάσει στην εξουσία, αλλιώς θα γίνει

«κουτί παραπόνων». Αλλά μιλάμε για την αριστερά των δρόμων, των αγώνων, της

αυταπάρνησης, της τόλμης. Αλλιώς θα καταντήσει γκρινιάρα παραδουλεύτρα της μπουρζουαζίας.

Κι αν γράφουμε για το δίκιο των πολλών και των αδικημένων, αν αγαπάμε τα παιδιά τους, είναι

γιατί είμαστε σάρκα από τη σάρκα τους και τα παιδιά μας είναι παιδιά τους. Αν τώρα έρχονται

παλιάτσοι με ρούχα βασιλιά, ας τους απογυμνώσουμε· αν το παλιό μεταμφιέζεται, ας το

ξεμασκαρέψουμε και αν ο φόβος αισθάνεται ισχυρός ας τον ρίξουμε ανάσκελα.

Ήδη, οι μισθωμένοι «διανοούμενοι» του υπουργείου της –τάχα– παιδείας πήραν σβάρνα τις

γειτονιές και τα όρη για να μας πείσουν ότι τα λιγότερα σχολεία είναι για το καλό μας, οι διορισμοί

αλαργεύουν για να υπάρχει «ορθολογισμός» και η αξιολόγηση δεν αφορά στις απολύσεις και

στην υποταγή, αλλά στην παραγωγικότητα και τη δημοσιουπαλληλική ευταξία. 

Σ’ αυτήν τη ζοφερή κατηφόρα θέλουν τη συγκατάθεσή μας, διότι ο φονιάς θέλει συνεργάτες και

κατανόηση. 

Εκατό χρόνια μετά το μεγάλο ρώσικο Οχτώβρη, που ζέστανε τις καρδιές των απόκληρων, το

σήμα της ιστορίας καταφθάνει. Αυτος ο αιώνας να μη γίνει δικός τους. Χρειάζεται νέο

σαλπάρισμα. 

Αναγνώστη, δε θα βρεις καινούριες στεριές αν δεν εγκαταλείψεις το

λιμάνι...

Βίρα τις άγκυρες ταξιδευτή!
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Οελληνικός λαός, για μια ακόμη φορά, βρί-
σκεται θεατής μιας διαπραγμάτευσης που
θα ολοκληρωθεί με νέα μέτρα και μία ακό-

μη αξιολόγηση, ώστε να ξεκινήσει... η επόμενη
«διαπραγμάτευση». Ο χρόνος μοιάζει να έχει πα-
γώσει. Τα φερέφωνα του ΣΚΑΪ και των άλλων
ΜΜΕ επιχειρούν να γράψουν το δικό τους “τέλος
της ιστορίας” για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνει
τίποτε άλλο, διαλαλούν. Αυτός ο  τόπος είναι κα-
ταδικασμένος να καταδυναστεύεται από τα ξένα
αφεντικά και τους ντόπιους κομπραδόρους. Αυτό
επιτάσσει ο ρεαλισμός...

Δύο χρόνια πριν, ένας άλλος “ρεαλισμός”, ντυ-
μένος με απάτες και αυταπάτες, έρχονταν θριαμ-
βευτής στο προσκήνιο, φέρνοντας το ΣΥΡΙΖΑ με
την ταμπέλα της αριστεράς στους κυβερνητικούς
θώκους. Δύο χρόνια πριν, η αυταπάτη του εκλο-
γικού παραβάν και ο κοινοβουλευτικός δρόμος,
η μεγάλη φενάκη του ρεφορμισμού, έρχονταν
σαν απο μηχανής θεός να “αναμετρηθεί” -υπο-
τίθεται- με τη βαρβαρότητα των μνημονίων. Το
ίδιο παραβάν, σε ένα δημοψήφισμα λίγους μήνες
μετά, θα παρουσιάζονταν ως βαρύ διαπραγμα-
τευτικό χαρτί, ως η νέα “ιστορική ευκαιρία”, γι-
γαντώνοντας το βουνό των απατηλών ελπίδων
του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως νομοτελειακά συμβαίνει
με τις αυταπάτες και τις ψεύτικες ελπίδες, ήταν
και αυτές προορισμένες να μετατραπούν σε
απογοήτευση και απόγνωση.

Αξιολόγηση, διαπραγμάτευση, ανάπτυξη,
πρωτογενή πλεονάσματα, ποσοτική χαλάρωση,
ανταγωνιστικότητα, πρόγραμμα διάσωσης, θε-
σμοί, ΔΝΤ, ΕΚΤ, ELA, μηχανισμός σταθερότητας,
έξοδος στις αγορές... Λέξεις βαθιά ποτισμένες
με τις αλήθειες, τις ανάγκες και την ιδεολογία
της κυρίαρχης τάξης. Λέξεις που η κυρίαρχη
προπαγάνδα επαναλαμβάνει μονότονα, εμμονικά
θα έλεγε κανείς, μέσα από κάθε κανάλι “πληρο-
φόρησης”, φτιάχνοντας με αυτές ένα βαρύ κα-
ταθλιπτικό πέπλο που σκεπάζει τη δημόσια ζωή.
Λέξεις με τις οποίες επιχειρεί να φιμώσει τη
σκέψη των λαϊκών ανθρώπων, προκειμένου να
πάψουν να μιλούν για τις δικές τους ανάγκες και
αλήθειες.

Εφτά χρόνια πριν, όταν η μεγαλοαστική τάξη
της χώρας, έσερνε την Ελλάδα στο σημερινό νε-
οαποικιακού τύπου καθεστώς επιτροπείας, οι
λέξεις και τα λόγια των ευγενικών ταγών των
Βρυξελλών, δεν ήταν παρά ψυχροί και άγνωστοι
ήχοι για τον πολύπαθο ελληνικό λαό. Σήμερα 

είναι πια φανερό, ότι με την προπαγάνδα των
αρκτικόλεξων και των οικονομικών όρων, ήθε-
λαν να βαφτίσουν την κοινωνική βαρβαρότητα
και τη δυστυχία που άπλωσε η πολιτική τους.

Δύο χρόνια τώρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να
διαχειρίζεται την πολιτική της βαρβαρότητας και
της υποδούλωσης, η αστραπιαία μετάλλαξη της
ρητορικής του, έβαλε στο στόμα των “αριστερών”
στελεχών του τις ίδιες λέξεις, τον ίδιο λόγο που
υποτίθεται ότι αναθεμάτιζαν. Η κυρίαρχη προ-
παγάνδα, έχοντας βρει στο πρόσωπο του Τσίπρα
και του Τσακαλώτου νέα φερέφωνα, αναπαρά-
γεται τώρα με μεγαλύτερη ένταση και αυτό την
κάνει να φαίνεται πιο ισχυρή. Και τούτο είναι ένα
συμπέρασμα που οφείλουν να βγάλουν όλοι όσοι
υπήρξαν είτε ένθερμοι είτε “διστακτικοί” οπαδοί
του εγχειρήματος ΣΥΡΙΖΑ.

Δύο χρόνια μετά, οι αριστερές ιδέες και το λαϊ-
κό κίνημα παρουσιάζουν μια σαφή υποχώρηση
σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αν φαν-
τάζει αντιφατικό το γεγονός ότι με μια κυβέρνηση
που εμφανίστηκε ως “αριστερά” οι συσχετισμοί
φαίνεται να βαίνουν προς το χειρότερο, δεν μπο-
ρούμε παρά να επαναλάβουμε ότι κανένα άλλο
αποτέλεσμα δεν μπορεί να έχουν οι
αυταπάτες. Και η επέτειος των δυο χρόνων δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σίγουρα να είναι η
αφορμή για την εξαγωγή και την υπενθύμιση κά-
ποιων συμπερασμάτων, στενάχωρων πλην όμως
αναγκαίων. Πολλοί αγωνιστές, που διακηρυκτικά
ήταν μακριά από την πολιτική επιρροή του, μπρο-
στά στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν “όπως και να
’χει, καλύτερα θα είναι τα πράγματα”. Ότι με κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κίνημα θα βρει “πιο ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξή του” και οι αριστερές
ιδέες θα βρουν ένα πιο γόνιμο έδαφος, ότι ακόμη
και αν δεν κάνει τίποτε από αυτά που λέει, θα δο-
θεί ευκαιρία σε όλον αυτό τον κόσμο που τον ακο-
λουθεί και τον στηρίζει να καταλάβει τι γίνεται
και να αναζητήσει διέξοδο σε πιο αριστερές προ-
τάσεις. Όπως απέδειξε όμως η ίδια η ζωή, τα
προοδευτικά βήματα, οι θετικές αλλαγές στις
συνειδήσεις του κόσμου δεν χτίζονται πάνω σε
ευφυολογήματα. Καμία θετική αλλαγή δεν μπο-
ρεί να οικοδομηθεί πάνω σε ψευδαισθήσεις.
Γι’ αυτό και σήμερα η μετακίνηση δεν γίνεται
προς αριστερές, αλλά μάλλον προς δεξιόστρο-

φες και συντηρητικές κατευθύνσεις.
Ενδεχομένως τώρα πια να βγαίνει

εύκολα το συμπέρασμα, ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν είναι αριστερά. Αναλάβα-

με όμως “άχαρο” ρόλο, όταν
επιμέναμε σε αυτό, κόντρα
στον ενθουσιασμό και την αι-

σιοδοξία που συνόδευε την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορεί η παράκαμψη του ζητήματος της βαθιάς
εξάρτησης της χώρας και της ΕΕ, να έκανε πιο
πειστικό το παραμύθι του “σήμερα ψηφίζεις, αύ-
ριο φεύγουν”, αλλά επιμείναμε και επιμένουμε
να λέμε ότι η αντιπαράθεση με τον ιμπεριαλι-
σμό και την πολιτική της εξάρτησης είναι προ-
ϋπόθεση για την όποια θετική αλλαγή. Μπορεί
το αφήγημα τού κοινοβουλευτικού δρόμου να με-
τατρέπει τις δυσκολίες της ταξικής πάλης σε
“ανθόσπαρτο λιβάδι”, αλλά επιμείναμε και επι-
μένουμε να λέμε ότι το αστικό κράτος δεν είναι
κάποιος ουδέτερος υπερταξικός θεσμός, αλλά
ο μηχανισμός επιβολής των συμφερόντων της
αστικής τάξης, και επομένως το περιεχόμενό
του δεν μπορεί να αλλάξει με την αλλαγή τού
όποιου επίδοξου διαχειριστή.

Σε όλα τα κρίσιμα επεισόδια των τελευταίων
ετών σταθήκαμε κόντρα στο ρεύμα των ρεφορμι-
στικών αυταπατών, όχι από κάποια διάθεση απο-
μονωτισμού ή διαχωρισμού, αλλά από τη βαθιά
πίστη ότι η ελπίδα μπορεί να γεννηθεί μόνο στη
βάση της σωστής ερμηνείας της πραγματικότητας.
Πιο σωστά, στη βάση της κατανόησης της ανάγ-
κης. Της ανάγκης για αναμέτρηση με την πολιτική
της εξάρτησης και την ΕΕ, κόντρα σε κάθε επι-
χείρηση εξωραϊσμού της ιμπεριαλιστικής βαρβα-
ρότητας. Της ανάγκης να αποκρουστούν οι κοι-
νοβουλευτικές αυταπάτες και οι ρεφορμιστικές
ουτοπίες των διαχειριστικών-μεταβατικών προ-
γραμμάτων, προτάσσοντας την ελπίδα που φω-
λιάζει στη δύναμη της οργάνωσης και του αγώνα.

Είναι βέβαιο ότι καμιά “τάξη”, καμιά κοινω-
νική ηρεμία δεν μπορεί να εδραιωθεί πάνω στα
ερείπια που σκορπάει η μνημονιακή πολιτι-
κή. Η κάλπικη προπαγάνδα, όσο ισχυρή και αν
φαίνεται αυτήν τη στιγμή, είναι καταδικασμένη
να αποκαλυφθεί, οι μισητές λέξεις της να σα-
ρωθούν από τα λαϊκά δίκαια. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ,
ως λαθρεπιβάτης της αριστεράς, αμαύρωσε
τον  τίτλο της, δεν μπορεί παρά η ανάγκη για την
ανασυγκρότηση του κινήματος να φέρει την
πραγματική αριστερά, τις ιδέες και τα οράματά
της στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η διετία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει
σίγουρα μια πολύ αρνητική εξέλιξη στο πεδίο
των πολιτικών και ιδεολογικών συσχετισμών.
Αυτό άλλωστε συμβαίνει όποτε οι λαοί απαν-
τούν σε ψεύτικα διλήμματα. Όσες φορές οι ερ-
γαζόμενοι βρέθηκαν να επιλέγουν“το λιγότερο
κακό” διαχειριστή της αντιλαϊκής πολιτικής, οδη-
γήθηκαν σε χειρότερη θέση. Το πλαστό δίλημμα
θα επανέλθει σφοδρότερο στο εγγύς μέλλον. 

Η εμπειρία των δύο τελευταίων ετών πρέπει
να αποτρέψει τον εγκλωβισμό σε νέες αυταπά-
τες. Απαίτηση των καιρών η αναγέννηση της
πίστης στη δύναμη του οργανωμένου και απο-
φασισμένου λαού. Η ελπίδα στους αγώνες μας! 

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

2017: Όγδοη χρονιά μνημονίων & τρίτη διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Στους αγώνες μας
η ΕΛΠΙΔΑ
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Δώδεκα χρόνια μετά το διχοτομικό σχέδιο Ανάν,
που ο κυπριακός λαός απέρριψε τότε στο δημο-

ψήφισμα, επανέρχεται μια νέα εκδοχή του. Οι δυ-
νάμεις που θέλησαν τότε να το επιβάλουν, πρώτα-πρώ-
τα οι δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Βρετα-
νία, ΕΕ), αλλά και τα αστικά κόμματα σε Τουρκία, Ελ-
λάδα και Κύπρο, δεν παραιτήθηκαν από την προσπά-
θεια να προωθήσουν διχοτομική “λύση”, αλλά, αντί-

θετα, με τις εξελίξεις που προστέθηκαν τα χρόνια που
μεσολάβησαν (επέκταση της ανάφλεξης στη Μέση Ανα-

τολή και ειδικά στη γειτονική στην Κύπρο Συρία, όξυν-
ση του αμερικανορώσικου ανταγωνισμού στο τόξο

από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο ως τη Μαύρη
Θάλασσα, ωμή επέμβαση της ΕΕ στην οικονο-
μία της Κύπρου με μνημόνιο, εκμετάλλευση

των ενεργειακών πόρων στην ΑΟΖ της Κύπρου)
αυξήθηκε η πίεση για την υπαγόρευσή της.

Η πίεση εκδηλώνεται με κραυγές του τύπου “αυτή είναι
η τελευταία ευκαιρία για την επανένωση”, την εκπέμ-

πουν όλα τα δυτικά ιμπεριαλιστικά κέντρα και η
ηγεσία της Τουρκίας, αναπτύσσοντας μια κιν-

δυνολογία που ευθέως απειλεί ότι θα έλθουν
τα χειρότερα αν δεν γίνει αποδεκτό το διχοτο-

μικό σχέδιο, γύρω από το οποίο γίνονται οι συζη-
τήσεις και αναπτύσσεται ένας διπλωματικός πυ-

ρετός, με την άμεση εμπλοκή όχι μόνο της ελλη-
νοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς,

αλλά και των ηγεσιών Τουρκίας, Ελλάδας και προ-
πάντων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της ΕΕ, που έχουν

και την υψηλή εποπτεία, το φανερό και παρασκηνιακό
έλεγχο των διαμειβομένων.

Οι ρίζες του Κυπριακού ζητήματος
Το Κυπριακό ζήτημα έγκειται στο αν θα μπορέσει ποτέ η Κύπρος

να υπάρξει σαν ενιαίο, κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Η υπό-
θεση αυτή υπονομεύθηκε εξ’ αρχής, από τις συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου του 1959, που δεν δικαίωσαν τον αντιαποικιακό- αντι-
βρετανικό αγώνα του Κυπριακού λαού και το αίτημά του για αυτο-
διάθεση, καθώς δεν έδωσαν πραγματική αλλά τυπική ανεξαρτησία
στο κράτος, δεσμευμένη με “εγγυήσεις” και “συμμαχίες”, κάτω
από καθεστώς περιορισμένης κυριαρχίας, ξένης εξάρτησης και
εποπτείας και της εμφύτευσαν διαιρετικά –μεταξύ της ελληνοκυ-
πριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας– στοιχεία στην κρατική
διάρθρωσή της, που αργότερα χαρακτηρίστηκαν “δυσλειτουργικά”.
Αυτά αποτυπώθηκαν στη «Συνθήκη εγκαθίδρυσης του κράτους
της Κύπρου» (Σύνταγμα), στη «Συνθήκη Εγγυήσεως» (με την οποία
η Βρετανία, η Τουρκία και η Ελλάδα καθορίζονταν ως “εγγυητές”
του Συντάγματος και του νέου κράτους) και στη “Συνθήκη Συμμα-
χίας Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας για την άμυνα” που προέβλε-
πε και στρατιωτικές δυνάμεις επί του εδάφους της Κύπρου, καθώς
και σε μια “Εγγύηση των εν Κύπρω Βρετανικών Βάσεων”. 

Πάνω στο έδαφοςαυτό, θα τορπιλιστεί η ενότητα του Κυπριακού
κράτους με τα γεγονότα και τις διακοινοτικές συγκρούσεις του
1963, την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τη Βουλή των αν-

τιπροσώπων και από τη διοίκηση του κράτους, τον περιορισμό
τους σε γεωγραφικούς θύλακες και τη χάραξη της “πράσινης
γραμμής” στη Λευκωσία. Την ίδια περίοδο οι ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις, πρώτα-πρώτα οι ΗΠΑ και η Βρετανία, προωθούσαν σε Ελ-
λάδα, Τουρκία και Κύπρο ως “λύση” στη διαμορφούμενη κατά-
σταση διχοτομικά σχέδια (Νατοϊκή δύναμη στην Κύπρο και ομο-
σπονδοποίησή της, αμερικάνικο σχέδιο Άτσεσον).

Μετά την επιβολή της αμερικανοκίνητης δικτατορίας στην Ελ-
λάδα, οι πιέσεις προς την Κύπρο θα κλιμακωθούν (πραξικόπημα
Σαμψών για την ανατροπή του Μακαρίου) και θα πάρουν δραματική
τροπή με τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας το 1974 και την
κατοχή του 37% του Βορείου τμήματός της (που συνεχίζεται για
42 χρόνια και έχει συνοδευτεί έκτοτε και με άλλες εγκληματικές
πράξεις, όπως τουρκικός εποικισμός στη Βόρεια Κύπρο, ανακή-
ρυξη τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους το 1983).

Τα εγκλήματα σε βάρος της Κύπρου ενθαρρύνθηκαν από τις
ΗΠΑ και χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση της ιμπεριαλιστι-
κής πολιτικής της στη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Με-
σόγειο και αντιμετωπίσθηκαν με ανοχή από τις υπόλοιπες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και της τότε σοσια-
λιμπεριαλιστικής Σοβιετικής Ένωσης.

Με το πέρασμα των χρόνων επιχειρήθηκε να εμφανισθεί πως
η τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου έχει δημιουργήσει
“τετελεσμένα ”, μια κατάσταση δηλαδή που δεν μπορεί να αναι-
ρεθεί κατά τρόπο που να επανέλθει στην προ της εισβολής πραγ-
ματικότητά. Αυτός ο παραλογισμός περί “τετελεσμένων” για μια
πράξη ωμής παραβίασης και προσβολής της κυριαρχίας, της εδα-
φικής ακεραιότητας, της ενιαίας κρατικής υπόστασης και της ανε-
ξαρτησίας της Κύπρου, κατάφωρα παράνομη και για τις συνθήκες
του ΟΗΕ και για το Διεθνές Δίκαιο, δεν εξυπηρετεί παρά μόνο
σχέδια επιβουλής, διαιώνισης και ενίσχυσης της επικυριαρχίας
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και της Τουρκίας. 

Τα “τετελεσμένα” που διατηρούνται με τη στρατιωτική δύναμη
της Τουρκίας και κυρίως με την αιγίδα του ιμπεριαλιστικού πα-
ράγοντα πιέζουν ώστε οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να
οδηγηθούν στον κρίσιμο συμβιβασμό για την υπόθεση της ενιαίας
κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας, που αποτυπώθηκε στις συμ-
φωνίες “υψηλού επίπεδου” Μακαρίου-Ντενκτάς το 1977 και Κυ-
πριανού-Ντενκτάς το 1979, με τις οποίες έγινε “αποδεκτή λύση”
“η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία”, που άνοιξε το δρόμο για
μια διαίρεση της Κύπρου, βαθύτερη από εκείνη που εμπεριείχε
η Συμφωνία εγκαθίδρυσης του Κυπριακού κράτους πριν 57 χρόνια. 

Επικροτήθηκε, στηρίχθηκε και στηρίζεται από τις διεθνείς ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις και την Τουρκία. Υπέρ της “ομοσπονδια-
κής λύσης” είχε ταχθεί τότε και η Σοβιετική Ένωση. Με τη θέση
αυτή ευθυγραμμίστηκαν στην Ελλάδα, όχι μόνο η ΝΔ και το ΠΑ-
ΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΝ και το ΚΚΕ, ενώ στην Κύπρο με τη θέση αυτή
συντάχθηκαν και τα δύο μεγάλα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΔΗ-
ΣΥ και το ΑΚΕΛ.

Παράλληλα, έγιναν και γίνονται προσπάθειες να υποβαθμισθεί
το κύριο πρόβλημα, το πρόβλημα της τουρκικής εισβολής και κα-
τοχής, όπως και η ιμπεριαλιστική επικυριαρχία στο νησί. Σε πρώτο
πλάνο φέρεται ως ζήτημα, η “εσωτερική συνεννόηση και διαπραγ-
μάτευση” της ελληνοκυπριακής με την τουρκοκυπριακή πλευρά.
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Μπροστά σε νέο διχοτομικό 
ιμπεριαλιστικό σχέδιο η Κύπρος
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Γύρω δε από αυτόν τον άξονα εξυφαίνεται η παγίωση των “τετε-
λεσμένων”, η διχοτόμηση και η “πολιτική ισότητα” των δύο πλευ-
ρών, η μη αναγνώριση της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου, και,
αντίστροφα, η πρόσδοση νομιμότητας στην κυβέρνηση του τουρ-
κοκυπριακού ψευδοκράτους, όπως έχει φανεί πιο έντονα εδώ και
καιρό στις συνομιλίες που γίνονται για το Κυπριακό, κατά τις οποί-
ες η Τουρκία και οι εκπρόσωποι των κατεχόμενων αμφισβητούν
-με τη ανοχή και τη συγκάλυψη και του ΟΗΕ- στον Αναστασιάδη
την ιδιότητα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ποια είναι η βάση του συζητούμενου σχεδίου 
Πάνω στη θέση ότι η επανένωση της Κύπρου θα γίνει με διζω-

νική-δικοινοτική Ομοσπονδία γράφτηκαν όλα τα διχοτομικά σχέ-
δια που προτάθηκαν μέσω του ΟΗΕ από τα τέλη της δεκαετίας
του 1970  (“δέσμες ιδεών” ντε Γκουεγιάρ, Γκάλι κλπ.). Η προσπά-
θεια αυτή κορυφώθηκε με το σχέδιο Ανάν το 2004, ένα σχέδιο
που με τον πιο εμφανή τρόπο υπαγόρευε τη διχοτομική λύση. Η
“θεμελιώδης συμφωνία” που περιελάμβανε πρότεινε τη δημιουρ-
γία ενός “διζωνικού συνεταιρισμού” και μιλούσε για “εγκαθίδρυση
μιας νέας τάξης πραγμάτων με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, τη Συν-
θήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Συμμαχίας να παραμένουν σε
ισχύ”. Αναφερόταν σε μια “Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία” με
“δύο ισότιμες συνιστώσες πολιτείες, την Ελληνοκυπριακή πολι-
τεία και την Τουρκοκυπριακή πολιτεία” και “βασικές αρχές την
πολιτική ισότητα, τη διζωνικότητα και την ισότητα των συνιστωσών
πολιτειών”.

Το σχέδιο Ανάν το υποστήριξαν το ΠΑΣΟΚ (για “ιστορική ευ-
καιρία λύσης” του Κυπριακού μιλούσε ο Σημίτης), η ΝΔ κάπως
συγκρατημένα (“να γίνει αποδεκτό ως βάση συζήτησης” έλεγε η
Ρηγίλλης), ο ΣΥΝ (“η κάθετη απόρριψη του σχεδίου Ανάν” είναι
“αποπροσανατολιστική” και “ευθυγραμμίζεται με ακραίους εθνι-
κιστικούς κύκλους, στους οποίους πρωταγωνιστεί η Χρυσή Αυγή”
έγραφε τότε ο Λ. Κύρκος), ενώ το ΚΚΕ διαφωνούσε με το σχέδιο
Ανάν, γιατί όπως έλεγε σε συνέντευξή της η Αλέκα Παπαρήγα “εγ-
καταλείπει το γνωστό θετικό κλισέ Ομοσπονδία διζωνική-δικοι-
νοτική”. Στην Κύπρο ο Αναστασιάδης και το κόμμα του το ΔΗΣΥ
ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν, ενώ το ΑΚΕΛ ήταν ταλαντευόμενο
και οριακά την τελευταία στιγμή υποστήριξε το “όχι” στο δημο-
ψήφισμα. 

Αν και το σχέδιο Ανάν απορρίφθηκε από τον Κυπριακό λαό, οι
ίδιοι που το προώθησαν τότε έχουν ξαναβάλει τώρα τις βασικές
διατάξεις του, με επουσιώδεις παραλλαγές, στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων (το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου, λέ-
ει ότι “η λύση θα βασίζεται σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπον-
δία με πολιτική ισότητα”, “η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα
αποτελείται από δύο συνιστώσες πολιτείες ίσου καθεστώτος”, δια-
τυπώσεις όμοιες με εκείνες του σχεδίου Ανάν, ενώ για σημαντικά
ζητήματα, όπως το καθεστώς των εγγυητριών δυνάμεων δεν γίνεται
λόγος για κατάργηση, αλλά για ένα εναλλακτικό σύστημα εγγυή-
σεων, είτε με τη μορφή “εγγυητικών δικαιωμάτων” και της διατή-

ρησης στρατευμά-
των της Τουρκίας
στο βόρειο μέρος
της Κύπρου, που
λέγεται ότι διαπραγ-
ματεύεται η Τουρκία, είτε με
τη μορφή “μονομερών εγ-
γυήσεων” (η Τουρκία για
την τουρκοκυπριακή
πλευρά, η Ελλάδα για
την ελληνοκυπριακή
πλευρά), είτε για ένα

“σύμφωνο Φιλίας” Ελλάδας -Τουρκίας- Ομό-
σπονδης Κύπρου που φέρεται να προτείνει το ελ-
ληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Πέραν τούτων γύρω
από το θέμα της παραμονής των βρετανικών βά-
σεων στην Κύπρο επικρατεί σιωπή, δηλαδή ότι η
παρουσία και το καθεστώς τους δεν θα πειραχθεί).

Για την πραγματική λύση 
του Κυπριακού ζητήματος

Η πραγματική λύση του Κυπριακού ζητή-
ματος,  δηλαδή, να γίνει η χώρα ενιαία, ανε-
ξάρτητη και κυρίαρχη δεν μπορεί να προέλθει
πάρα μόνο μέσα από τη ριζική ανατροπή όλων των
όρων που οδήγησαν την Κύπρο να είναι σήμερα βα-
θιά εξαρτημένη, με κατεχόμενο έδαφος, ξένες βά-
σεις, ξένα στρατεύματα, με διαιρεμένο τον πλη-
θυσμό της, (που αποτελείται από Eλληνοκύ-
πριους, Tουρκοκύπριους και άλλες μειονότητες
που συμβίωναν άλλοτε ειρηνικά). 

Μια “λύση” τύπου Ανάν ή παρόμοιου που τώρα
μεθοδεύεται δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα παρά
να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς που θα την έχει
σπασμένη σε δυο κομμάτια, με στοιχεία διχασμού
πολύ εντονότερα από εκείνα που εγχάραξαν στο σώμα
της οι Συμφωνίες και οι Συνθήκες της τυπικής ανεξαρ-
τησίας της, πριν 57 χρόνια, που θα αναπαράγει εσωτερικές αντι-
παραθέσεις και συγκρούσεις, μέσα σε ένα πλέγμα ξένων εγγυή-
σεων και ξένης στρατιωτικής παρουσίας, υπό συνεχή ιμπεριαλι-
στική εποπτεία και επέμβαση. 

Η αποκατάσταση της κυριαρχίας και η κατάκτηση της ανεξαρ-
τησίας της Κύπρου, με την απελευθέρωση του κατεχόμενου εδά-
φους της από την τουρκική στρατιωτική κατοχή και την αναίρεση
των επώδυνων συνεπειών της (σταμάτημα του εποικισμού, επι-
στροφή προσφύγων στις εστίες τους, διευθέτηση των ζητημάτων
κατοικίας, κτημάτων κλπ.), με το διώξιμο των βρετανικών βάσεων,
με την κατάργηση του καθεστώτος των εγγυητριών δυνάμεων και
της συνθήκης συμμαχίας, με την απομάκρυνση των ελλαδικών και
τούρκικων στρατιωτικών δυνάμεων, με την απαλλαγή από την ιμ-
περιαλιστική κηδεμονία είναι ο μόνος δρόμος για μια αληθινή και
σταθερή επανένωση της Κύπρου. 

Το δρόμο αυτό μπορεί να τον διανύσει ένα μαζικό λαϊκό αντιιμ-
περιαλιστικό κίνημα που θα πάει κόντρα στη λογική των “τετελε-
σμένων” και στην πολιτική των καταστροφικών συμβιβασμών, που
θα αντιπαραθέσει στη διχοτομική θέση του δικοινοτικού-διζωνι-
κού “συνεταιρισμού” και της στήριξής του στην ξένη “προστασία”,
το αίτημα και τον αγώνα για μια πραγματικά κυρίαρχη και ανεξάρ-
τητη Κύπρο, με ενωμένο το λαό της, πάνω σε μια δημοκρατική-
αντιιμπεριαλιστική βάση. 
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Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017,
γίναμε μάρτυρες πρωτόγνωρων
στιγμών ακραίου τραμπουκι-

σμού, βίας, απειλών από πρωτοπα-
λίκαρα της Χ.Α., με επικεφαλής τον
υπόδικο βουλευτή Ι. Λαγό, εντός του
προαυλίου της σχολικής μονάδας
του Ικονίου κι ενώ παρεβρίσκονταν
παιδιά στο ολοήμερο τμήμα, σε πα-
ρακείμενη αίθουσα.

Ο Σύλλογος μας, από τις 7.00 πμ,
βρέθηκε, στήριξε και παρέμεινε δί-
πλα στους συναδελφους, μέχρι και
την τελική, ασφαλή αποχώρηση
όλων από τη σχολική μονάδα, στις
4.30μμ

Αναλυτικά: Σήμερα, 17/01, ήταν
προγραμματισμένη η ενημερωτική
συνάντηση με το Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, φορείς του Δήμου, γονέων,
συλλόγων διδασκόντων και εκπρο-
σώπων συντονιστών από τις ΔΥΕΠ.
Από πολύ νωρίς, ομάδα χρυσαυγιτών
προσέγγισε τον εξωτερικό χώρο του
σχολείου, πριν ακόμα ξεκινήσει το
ωρολόγιο πρόγραμμα και η προσέ-
λευση των μαθητών. Σύντομα, με την
έλευση των παιδιών στο σχολείο,

αναπτύχθηκε σημαντικός όγκος από
γονείς και ομάδα κρούσης της Χ.Α.
Οι διαρκείς οχλήσεις (με τηλεφωνή-
ματα, πιέσεις στην πόρτα του σχο-
λείου), υπήρξαν ακατάπαυστες και
συνεχείς, καθ’ όλη τη διάρκεια του
πρωινού προγράμματος.

Η δε μετάβαση των εκπαιδευτικών
μετά τις 8.10 προς το σχολείο, αναγ-
καστικά γινόταν με συνοδεία αστυ-
νομικών, μέσα σε κλίμα έντασης και
προσβολών προς τις/τους συναδέλ-
φους.

Περιμένοντας τη συνάντηση να
υλοποιηθεί, τόσο οι απειλές, όσο και
ο κόσμος εκτός σχολείου πλήθαιναν.
Όταν όλοι οι συμμετέχοντες κατάφε-
ραν να μπουν, ακολούθησε αρχικά
λεκτικός διαπληκτισμός στην πόρτα
με τον Ι.Λαγό, ο οποίος με τη βία
προσπαθούσε να εισβάλει στο σχο-
λείο. Ακολούθησε απώθησή του, με
όλες τις δυνάμεις των εκπαιδευτι-
κών που βρίσκονταν στο σχολείο, με
ιαχές ‘ΠΙΣΩ ΦΑΣΙΣΤΕΣ’ . Με την ομά-
δα κρούσης τους, κατάφεραν να
σπάσουν την αντίστασή μας, εισέβα-
λαν στον προαύλιο χώρο, εν ώρα μα-

θήματος, βρίζοντας, τραμπουκίζον-
τας, απειλώντας, χτυπώντας,σπρώ-
χνοντας, ρίχνοντας κάτω συναδέλ-
φισσες/ους που ήμασταν εκεί.

Αλγεινή εντύπωση δημιουργεί τό-
σο η στάση του αξιωματικού της
αστυνομίας, που θεωρούσε δεδομέ-
νη την παρουσία του βουλευτή στη
συνάντηση, όσο και συνολικότερα η
στάση της αστυνομίας, η οποία πα-
ρέμεινε απαθής και θεατής κατά τη
διάρκεια των τραμπουκισμών.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση
στην προγραμματισμένη συνάντηση,
με τους γονείς να δηλώνουν, λίγο
πριν τη λήξη της, ότι δεν έχουν κα-
θησυχαστεί.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Καταγγέλλουμε τις ενορχηστρωμέ-
νες επιθέσεις από τα ταγμάτα εφό-
δου της Χ.Α.

Ο σύλλογος μας θα παραβρεθεί
αύριο 18/01, στις 1.30, στο κάλεσμα
του Δ/ντη Εκπ/σης για το αντίστοιχο
τμήμα ίδρυσης ΔΥΕΠ στο 5ο Κερα-
τσινίου 

17/01/2017
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ΕΞΩ ΟΙ  ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Κερατσινίου - Περάματος
«Νίκος Πλουμπίδης»

3 ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

3ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

3ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ και
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ.
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Το φρικτό του πρόσωπο αποκάλυψε για μια ακόμα
φορά το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Την
Τρίτη 17 Γενάρη, οι μαθητές, οι δάσκαλοι καθώς

και γονείς του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Ικονίου Πε-
ράματος ήρθαν αντιμέτωποι με τάγμα εφόδου της φασι-
στικής συμμορίας της ΧΑ, με επικεφαλής το βουλευτή
και υπόδικο Γ. Λαγό. Το συγκεκριμένο σχολείο προορί-
ζεται να υποδεχθεί προσφυγόπουλα που ζουν στο στρα-
τόπεδο του Σχιστού.

Το συγκεκριμένο γεγονός διέγειρε τις ρατσιστικές και
ξενοφοβικές “χορδές” των χρυσαυγιτών, οι οποίοι έστη-
σαν καρτέρι από νωρίς το πρωί στο σχολείο. Το μεσημέρι
και ενώ προετοιμαζόταν σύσκεψη φορέων της περιοχής
για το θέμα αυτό, οι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν απροκάλυ-
πτα στους εκπαιδευτικούς και σε γονείς, χτυπώντας, προ-
πηλακίζοντας, εκτοξεύοντας απειλές και τρομοκρατών-
τας.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί την κορύφωση σειράς ξε-
νοφοβικών και ρατσιστικών γεγονότων που συμβαίνουν
σε σχολεία της χώρας (Ωραιόκαστρο, Χίος, Φιλιππιάδα,
Λαμία, κλπ) όπου δήθεν “αγανακτισμένοι” γονείς κατα-
λαμβάνουν τα σχολεία για να εμποδίσουν την πρόσβαση
και την ένταξη των προσφυγόπουλων σε αυτά.

Η τραμπούκικη επίθεση των χρυσαυγιτών στο δημοτικό
σχολείο του Περάματος, πραγματοποιείται την ίδια ώρα
που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να “συμμορφώ-
σει” και να “εκδημοκρατίσει” το φασιστικό μόρφωμα της
ΧΑ και να την προσαρμόσει σε ένα πιο ήπιο κοινοβου-
λευτικό ρόλο. Αυτή τη γραμμή του εξωραϊσμού και του
“καλλωπισμού” επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ για μια ακόμα φορά με τη στάση της απέναντι στα
γεγονότα του Περάματος. Από τη μια πλευρά οι αστυνο-
μικές δυνάμεις κράτησαν στάση απόλυτης ανοχής στους
προπηλακισμούς και τις επιθέσεις των χρυσαυγιτών.
Ακόμα χειρότερη είναι η στάση του υπουργείου Παιδείας,
το οποίο επαναλαμβάνει με μονό-
τονο τρόπο την αντιδραστική θε-
ωρία των “δύο άκρων”, που εγκαι-
νίασαν οι συγκυβερνήσεις ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο στην ανα-
κοίνωσή του για “την υποχρέωση
να θωρακίσει τις εκπαιδευτικές
διαδικασίες από τις παρεμβάσεις
εξωσχολικών, όποιοι κι αν είναι
αυτοί, όποιους σκοπούς κι αν επι-
διώκουν”! 

Η Χρυσή Αυγή μετά την επιχεί-
ρηση ξεπλύματός της από τη συγ-
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και
τους εθνοπρεπείς εναγκαλισμούς
με φόντο το Καστελόριζο, απο-
θρασύνεται ακόμα περισσότερο.
Φαίνεται πως δεν πτοείται από τα
νέα αποκαλυπτικά και αποτρόπαια

στοιχεία για το δολοφονικό έργο των μελών της, που βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητας, καθώς βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η δίκη της.

Πάνω στις πλάτες των προσφύγων – θυμάτων των βάρ-
βαρων πολέμων που διεξάγουν Αμερικάνοι, Ρώσοι και
Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές συντρίβοντας τη Μέση Ανατολή,
οι χρυσαυγίτες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να εξα-
πολύσουν το μισαλλόδοξο και ρατσιστικό τους δηλητήριο.
Αποκαλύπτουν ακόμα μια φορά το αποκρουστικό τους
πρόσωπο, αυτό των πιο πιστών υπηρετών και συνοδοι-
πόρων των ακραίων και αντιδραστικών κύκλων εντός και
εκτός της χώρας.

Εκφράζουμε τη γνήσια διεθνιστική αλληλεγγύη μας
στα παιδιά των προσφύγων. Διεκδικούμε το αυτονόητο
δικαίωμα όλων των παιδιών, ντόπιων και ξένων, να έχουν
πρόσβαση στη μόρφωση με ίσους όρους και ίδια δικαιώ-
ματα. 

Απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις των φασιστο-
ειδών πρέπει να υπάρξει η πιο πλατιά συσπείρωση δη-
μοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. 

Τα τελευταία γεγονότα αναδεικνύουν την ανάγκη να
απομονωθεί η δράση της συμμορίας της ΧΑ, να συντρι-
βούν οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές ιδέες, που ενι-
σχύονται και πολλαπλασιάζονται από δήθεν “ανήσυχους
και αγανακτισμένους γονείς”. 

Κάθε Δάσκαλος που τιμά το ρόλο και τον τίτλο του
οφείλει να συστρατευθεί στην κατεύθυνση αυτή.

Γενάρης 2017
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Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Έξω η φασιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής από τα σχολεία!
Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί

φωτιές ανάψαν οι οχτροί



Είχαν κάθε λόγο να είναι ευχαρι-
στημένοι. Πλήθος, Πάθος, Ήθος,
απάντησε ο νεαρός σύντροφος όταν
ρωτήθηκε για τα εγκαίνια. 

Η απόφαση ήταν σαφής. Τα εγκαί-
νια στον νέο πολιτιστικό χώρο να γί-
νουν πριν τελειώσει το 2016. Και τότε
σηκώθηκαν τα μανίκια. Η νεολαία
μεταμορφώθηκε σε ηλεκτρολόγους,
μπογιατζήδες, ξυλουργούς, μεταφο-
ρείς, διακοσμητές, οικοδόμους... 

Στη μέση ο πρωτομάστορας Βασί-
λης, που έκανε πράξη τη σύνδεση
θεωρίας και πράξης, ενώ φώναζε
συνεχώς «πάμε, πάμε, πάμε!» 

Ο χώρος στην Ισαύρων και Χαρ.Τρι-
κούπη άρχισε ώρα την ώρα, μέρα τη
μέρα ν’αλλάζει και το ασχημόπαιδο
να γίνεται ομορφόπαιδο. Ωστόσο, ο
στόχος φαινόταν πολύ μακριά, ο πή-
χης ψηλά, το πλάνο ασήκωτο. «Το
αγώι βγάζει τον αγωγιάτη στο δρόμο»
μουρμούριζαν οι παλιοί, ανακατεύον-
τας τη λαϊκή θυμοσοφία με τις ανάγ-
κες της στιγμής. 

Κάπως έτσι στή-
θηκε το εργοτάξιο.
Και ήσαν όλοι εκεί.
Ο Δημήτρης με το
εγγλέζικο χιούμορ
του, η Ζωή με τα
πτυχία της, η Φανή
πανταχού παρούσα,
ο Πρόδρομος, ο Δη-
μήτρης, η Δήμητρα,
η  Ζέτα, ο νεαρός
Πέτρος, ο καλλιτέ-
χνης, τα αδέλφια

Λεωνίδας και Βαγγέλης, η Ελευθερία
με την Αγαθούλα, οι Γιαννιώτες δίδυ-
μοι και φυσικά ο συνταξιούχος μαέ-
στρος που έδινε με το
βοηθό του ρεσιτάλ ξυ-
λοτεχνικής. Δίπλα του η
Άννα, η Μυρτώ και η Σο-
φία. Αλλά ο μαέστρος-
μαθηματικός έδειχνε δε-
ξιοτεχνία βιρτουόζου. Αρι-
στεροτεχνία, έλεγε ο ίδιος. 

Με κείνο και με τ’ άλλο
στις 17 Δεκέμβρη ήταν όλα
έτοιμα και τα φαγητά από
την «επιμελητεία» ετοιμό-
τερα. Ούτε ώρα αργότερα
έλεγε ο Σπύρος, ενώ η Ρενά-
τε έκανε πρόβα με το μυαλό
της πίσω από την μπάρα. Έτσι φτά-
σαμε στο Σαββατόβραδο. Κάθε πράγ-
μα ήταν στη θέση του και για κάθε
πράγμα υπήρχε μία θέση, ώστε η τά-
ξη να κανοναρχεί πάνω στο χάος. 

Γύρω στις 10 το βράδυ υπήρχε το
αδιαχώρητο. Πάνω από 300 άνθρω-
ποι επικοινωνούσαν με το σήμα του
Σήματος και μια μηχανή από ανθρώ-
πους δούλευε στο φουλ. Καλολαδω-
μένη, αποφασισμένη και αποδοτική.
Ποσότητα, ποιότητα, ταχύτητα και οι-
κονομία, μουρμούρισε χαμογελώντας
η καθοδήγηση, αναπαράγοντας το
μαοϊκό τσιτάτο. 

Στα πλήκτρα ο Γιώργος Καλκάνης,
θυμούμενος τα ΠΠΣΠ νιάτα του,
στροβίλιζε τις νότες σαν βιεννέζικο
βαλς. Έπιασε γοργά τον μουσικό παλ-
μό του κόσμου και γρήγορα μάζεψε
γύρω του την προσοχή όλων. 

Το 80% του κόσμου, νέοι, νεαρό-
τεροι και νεαρότατοι άρχισαν να σι-
γοψιθυρίζουν και να παραδίνονται

στην αρμονία. «Άμες δε γεσόμεθα
πολλώ κάρρονες» ψιθύρισε με πε-
ρηφάνια η Δήμητρα, θυμούμενη την
αρχαία σπαρτιάτικη σοφία, πράγμα
που σήμαινε πως «εμείς θα γίνουμε
πολύ καλύτεροί σας» σε απλά ελλη-
νικά, όπως τη διόρθωσε ο παλιός
σύντροφος. Η βραδιά δε θα μπορού-
σε να ’χει μεγαλύτερο μπόϊ κι αυτό
φαινόταν στα μάτια όλων, ακόμα και
όσων νέων ανθρώπων τούς έσφιγγε
η κούραση σαν τανάλια. Τίποτα δε θα
μπορούσε να ναι καλύτερο και η επι-
τυχία έβαζε φωναχτά τη σφραγίδα
της. Αυτό μαρτυρούσαν

οι φίλοι που
έφταναν, όσοι είδαν στο ΣΗΜΑ της

Πορείας μια νέα και καλή αρχή.
Ορισμένοι άρχισαν να σχεδιάζουν

την επόμενη μέρα, τόσο απαιτητικά
και τόσο πληθωρικά που τρόμαξαν οι
ίδιοι από το μέγεθος των απαιτήσεών
τους. 

Όταν η νύχτα μπήκε για τα καλά
και ο νους έκανε τον απολογισμό,
το «δούναι και λαβείν» που λένε οι
οικονομολόγοι και οι λογιστές, βγή-
κε σωστά. Το ΣΗΜΑ είχε κάνει το
πρώτο άλμα του. Και σ’αυτό το άλμα
συνέβαλαν πολλοί και πολλές. Ο
χρόνος και οι δυσκολίες ξεπερά-
στηκαν, «ο πάγος έσπασε», η γραμ-
μή χαράχτηκε. 

Η επόμενη μέρα μάς βρίσκει πιο
ώριμους και πιο αποφασισμένους.
Πολλά χέρια και πολλά μυαλά δου-
λεύουν, ώστε το σήμα του σήματος
ν’ακουστεί καθαρά και πλατιά. Προ-
χωράμε!

www.poreia.net
Ισαύρων 29 & Χαρ. Τρικούπη Αθήνα
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Στις 22-12-16, σε πανηγυρική τελετή, υπογράφτηκε η συμφωνία για
χορήγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανείου 138
εκατ. ευρώ για εννέα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρουσία του προ-

έδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Werner Hoyer
και του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. 

Τόσο ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, όσο και ο Υπουργός Παιδείας έκαναν δη-
λώσεις ενδιαφέρουσες, αλλά ανησυχητικές για τις συνέπειες που θα
έχουν στα Πανεπιστήμια και την Έρευνα αυτές οι πολιτικές επιλογές. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων: «[…] στον πυρήνα
τους (των συμφωνιών) βρίσκεται η στήριξη της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα..» (1). 

Ο υπουργός Παιδείας ανέφερε(1): «[...] οι ενέργειες αυτές επιταχύν-
θηκαν και ευοδώθηκαν το τελευταίο διάστημα, παρά τις απολύτως αδι-
καιολόγητες εμμονές διαφόρων. Τέτοιου είδους εμμονές δεν βοηθούν
στην πορεία που έχουμε ξεκινήσει». Ανέφερε επίσης «[...] την επίσκεψη
στο τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου μίας ειδικής σε εκπαιδευ-
τικά θέματα ομάδας (της ΕΤΕπ), με την οποία θα ορίσουμε τα επόμενά
μας βήματα». Επίσης, ότι «θα καταρτιστεί ένα πολύ συγκεκριμένο τριετές
σχέδιο, που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε τις οικονομικές ανάγ-
κες της εκπαίδευσης σε ορίζοντα τριετίας» και ότι «η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα ελπίζουμε να βοηθήσει ηθικά σε αυτό το εγχείρημα και να παίξει
ένα, σχεδόν, αποφασιστικό ρόλο».

Η συμφωνία για το δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε για
τα ελληνικά Πανεπιστήμια διαδέχεται τη συμφωνία για ένα δάνειο της
ΕΤΕπ ύψους 180 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε στα μέσα Ιουλίου για τη
δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ). 

Κατά τα πρότυπα των πολιτικών ηγεσιών, οι πανεπιστημιακές αρχές
επέλεξαν το δανεισμό χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση των
όρων και των συνεπειών για τα πανεπιστήμια και τη λειτουργία τους. Στο
πλαίσιο των κυβερνητικών επιλογών και με τις ευλογίες της κυβέρνησης,
οι «πρόθυμοι» πρυτάνεις αποδεχόμενοι σαν μοιραία την εγκατάλειψη
των Πανεπιστημίων από τη δημόσια χρηματοδότηση, και αφού επί χρόνια
διαχειρίζονται τον οικονομικό μαρασμό των Ιδρυμάτων τους σχεδόν σιω-
πηρά, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα «ρεαλισμό», επέλεξαν το δρόμο
του δανεισμού. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η συμφωνία επετεύχθη
μετά από προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο από τη
Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, μετά από συνεχείς επισκέ-
ψεις στο Λουξεμβούργο (έδρα της ΕΤΕπ) του εκπροσώπου της Συνόδου. 

Στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ακόμη και μετά τη συμφωνία, δεν
υπάρχει καμιά ενημέρωση για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις συνέ-
πειες, αλλά και τους πόρους και τις συνθήκες αποπληρωμής των δα-

νείων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διατυπωθούν κάποια σχετικά ερω-
τήματα και να επιχειρηθούν κάποιες εύλογες απαντήσεις για τα σοβαρά
ζητήματα που προκύπτουν.
Ποια είναι η ΕΤΕπ; 

Για να κατανοήσουμε το ρόλο της ΕΤΕπ, ο επίσημος ιστότοπος της
Τράπεζας αναφέρει(2): «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανείζεται
χρήματα από τις κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια τα διαθέτει με τη μορ-
φή δανείων υπό ευνοϊκούς όρους σε σχέδια που συμβάλλουν στην επί-
τευξη των στόχων της ΕΕ». 

Όμως αυτό δεν αρκεί για το ρόλο αυτού του ευαγούς Ιδρύματος. Είναι
αποκαλυπτική και κάποια άλλη δραστηριότητα της ΕΤΕπ, όπως αναφέ-
ρουν μέσα ενημέρωσης(3): «Το πρώτο της πακέτο «κόκκινων» δανείων
από ελληνικές τράπεζες αναμένεται να αγοράσει τις επόμενες εβδομά-
δες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διευθύντρια
Σαμπίνα Ντζιούρμαν. Η Σ. Ντζιούρμαν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων
Ρόιτερς ότι οι κινήσεις της ΕΤΕπ αναμένεται να διαμορφώσουν το ύψος
της δαπάνης της στην Ελλάδα φέτος πάνω από τα 320 εκατ. ευρώ που
δαπάνησε πέρυσι. Η ίδια ανέφερε ότι η ΕΤΕπ έχει εκπλαγεί θετικά από
το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως τώρα από τον ιδιωτικό τομέα
για την Ελλάδα και ότι συζητά με δυνητικούς επενδυτές σε μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση
πακέτων «κόκκινων» δανείων στο μέλλον».

Δηλαδή, η ΕΤΕπ δεν περιορίζεται στη «συμβολή της στην επίτευξη
των στόχων της ΕΕ» για τους οποίους έχουμε ολέθρια εμπειρία, αλλά
δρα και σαν ένας κερδοσκοπικός γύπας!

Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για τη χορήγηση του δανείου; 
Με δεδομένο ότι η ΕΤΕπ με τα δάνειά της εξυπηρετεί τους στόχους

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δα-
νείου στα Πανεπιστήμια πρέπει να τις αναζητήσουμε στην πρόσφατη
«Έκθεση παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτησης – για
την Ελλάδα, 2016) της Ε.Ε. Διαβάζουμε(4): 

«Στο Μνημόνιο Συνεννόησης που συνήφθη τον Αύγουστο του 2015 στο
πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (ενότητα
4.1, όπως επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016), η εκπαίδευση απο-
τελεί μέρος της μελλοντικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Στο
κείμενο αναφέρεται ότι ο ΟΟΣΑ θα κληθεί να προβεί σε επανεξέταση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι το τρίτο τρίμηνο του
2016(…) Η επανεξέταση πρέπει να καλύψει όλα τα επίπεδα εκπαίδευ-
σης(…) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, αναμένεται να υποβληθούν συ-
στάσεις πολιτικής σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολου-
θούνται στις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί
περαιτέρω ο ελληνικός εκπαιδευτικός τομέας. Οι συστάσεις αυτές θα
αποτελέσουν μία από τις βάσεις για την υλοποίηση των απαραίτητων νο-
μοθετικών και ρυθμιστικών αλλαγών από τις ελληνικές αρχές και για
την κατάρτιση του νέου σχεδίου δράσης για την εκπαίδευση της περιόδου
2016-2018, που έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2016». 

Εξάλλου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, η ΕΤΕπ διαθέτει ειδική
σε εκπαιδευτικά θέματα ομάδα, η οποία θα επισκεφθεί τη χώρα μας στο
τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, «με την οποία θα ορίσουμε τα
επόμενά μας βήματα» (1).



γράφει ο Λάζαρος Απέκης

1. Ρεπορτάζ ESOS 22-12-2016
2. https://europa.eu/european-union/about-eu/...bodies/european-investment-bank_el
3. http://www.iefimerida.gr/news/266258/i-eyropaiki-trapeza-ependyseon-agorazei-kokkina-daneia#ixzz4VYfcCTzy
4.European Commission Education and Training Monitor 2016

Δάνεια της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
για τα Πανεπιστήμια και την Έρευνα

επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος!
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Ποιες θα είναι οι εγγυήσεις για τη χορήγηση 
και ποιος τις παρέχει (τα πανεπιστήμια, το κράτος);

Αν τις παρέχει το κράτος που είναι σε πλήρη αδυναμία να αντιμετω-
πίσει τα δικά του προβλήματα δανεισμού, αυτό θα οδηγήσει γρήγορα σε
«κυρώσεις» και μέτρα εις βάρος τόσο του κράτους, όσο και των δανει-
ζόμενων Πανεπιστημίων. Αν τις εγγυήσεις τις παρέχει το εκάστοτε Ίδρυ-
μα, αυτό θα είναι τελείως καταστροφικό, επειδή θα υποθηκεύσει όποια
περιουσιακά στοιχεία διαθέτει.
Με ποιους πόρους θα αποπληρώνονται;

Αν είναι υποχρέωση των Ιδρυμάτων, από πού θα προκύψουν πόροι, όταν
η δημόσια χρηματοδότησή των Πανεπιστημίων έχει περικοπεί κατά σχεδόν
80% σε σχέση με το 2009; Θα προκύψουν από την εμπορική αξιοποίηση
ή την εκποίηση της ιδιαίτερης περιουσίας του κάθε Ιδρύματος (για ορι-
σμένα παλαιά είναι σημαντική), όπως πρότεινε ο Α. Λιάκος αναλυτικά;
Βέβαια υπάρχει και η «πάγια» λύση το αέναου δανεισμού, όπως κάνουν
οι κυβερνήσεις. Η εξέλιξη να έχουμε και εδώ μη εξυπηρετούμενα «κόκ-
κινα» δάνεια των Πανεπιστημίων που θα πωλούνται από την ΕΤΕπ σε διά-
φορoυς κερδοσκοπικούς γύπες, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Άλλωστε,
όπως αναφέρθηκε, κάτι τέτοιο είναι μέσα στις δραστηριότητές της.

Από ποιες δαπάνες προς τα Ιδρύματα (ήδη μηδαμινές) 
θα αφαιρεθούν τα κονδύλια της «εθνικής συμμετοχής»;

Για κάθε χορηγούμενο δάνειο, η «εθνική συμμετοχή» ανέρχεται στο
25% του δανείου. Αυτό θα απομυζά το σύνολο σχεδόν των Δημόσιων
Επενδύσεων.

Ποια θα είναι η διαδικασία αποπληρωμής του δανείου; 
Με τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν δεν απο-

κλείεται να αντιμετωπίσουν και τα Πανεπιστήμια τις άθλιες καταστάσεις
με τους εκβιασμούς των δανειστών και τους όρους που θα επιβάλουν
για τη χορήγηση της επόμενης κάθε φορά δόσης, όπως γίνεται με το
δημόσιο χρέος.

Πώς μπορούν τα Πανεπιστήμια να διαχειριστούν
τέτοια θέματα; 

Για τους «ρεαλιστές» και τους «πρόθυμους» διαχειριστές στις υπο-
θέσεις των Πανεπιστημίων, η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων μπορεί να
αποτελέσει ευκαιρία για να προτείνουν ως κατάλληλο φορέα την «ευέ-
λικτη» «Ανώνυμη Εταιρία» (ΝΠΙΔ), που προβλέπει για κάθε Ίδρυμα ο
νόμος Διαμαντοπούλου, ώστε να εδραιωθεί τελικά η λειτουργία της. 

Ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις της ΕΤΕπ 
στη λειτουργία των Πανεπιστημίων;

Είναι αναμενόμενη η απαίτηση της ΕΤΕπ να ασκεί εποπτεία στα Ιδρύ-
ματα για να ελέγχει την πορεία των χρηματοδοτήσεων, κάτι που θα έχει
σοβαρές συνέπειες στη φυσιογνωμία και το ρόλο των Ιδρυμάτων. Όπως
συνέβη με την ΕΕ.

Για να μη μείνουν μετέωρα αυτά τα ανοιχτά θέματα που αφορούν τα
δάνεια, που πανηγυρίζοντας πρυτάνεις και υπουργοί «εξασφάλισαν» για
τα Πανεπιστήμια, μπορούμε να εξετάσουμε τι ισχύει για το προηγούμενο
δάνειο των 180 εκατ. ευρώ που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούλιο,
για την «Έρευνα και την Καινοτομία». Τα στοιχεία που ακολουθούν προ-
έκυψαν από δηλώσεις του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Κ. Φωτάκη,
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, αλλά και στην Ολομέλεια, κατά τη
συζήτηση για την ίδρυση του φορέα Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινο-
τομίας (ΕΛΙΔΕΚ) (όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα πρακτικά των συ-
ζητήσεων (5,6), τμήμα των οποίων αναφέρεται και σε ρεπορτάζ ESOS 29-
09-2016). 

Το ΕΛΙΔΕΚ είναι ένα συγκεντρωτικό και ανεξέλεγκτο νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου που δημιουργήθηκε (Ν.4429 ΦΕΚ: 199 A’/21.10.2016)
για να διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και
που τη λειτουργία του χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ με το δάνειο των 180 εκατ.

ευρώ. Το δάνειο αφορά την επόμενη τριετία και συμπληρώνεται κατά
25% με την «εθνική συμμετοχή» ύψους 60 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων. 

Κατά τις συζητήσεις αυτές στη Βουλή δόθηκαν σημαντικά στοιχεία
που αφορούν εκείνο το δάνειο, όπως από ποιους φορείς αποφασίζεται
η χορήγηση των δανείων της ΕΤΕπ, σε ποιόν χορηγούνται τα δάνεια, ποι-
όν θα βαρύνει η αποπληρωμή τους, ποιος φορέας έχει την ευθύνη των
συμβάσεων και τη διαχείριση του δανείου, ποιοι έχουν και πότε πρό-
σβαση στα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το δάνειο, καθώς επίσης
και στο γενικό πλαίσιο από το οποίο καθορίζεται η διαχείρισή του. Συγ-
κεκριμένα:

• Τα δάνεια της ΕΤΕπ αποφασίζονται από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα
από το Εcofin. Πριν από τη συγκεκριμένη δανειοδότηση υπήρξε τέτοια
πολιτική συμφωνία. 

• Τα δάνεια χορηγούνται από την ΕΤΕπ προς το ελληνικό κράτος και
εντάσσονται στο δημόσιο χρέος. 

• Επειδή το δάνειο των 180 εκατ εντάσσεται στο δημόσιο χρέος, τη
σχετική σύμβαση και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει ο Οργανισμός Δια-
χείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) 

• Οι συμβάσεις και οι όροι που περιλαμβάνουν είναι στοιχεία εμ-
πιστευτικά για την ΕΤΕπ και δεν καταχωρούνται ούτε στα πρακτικά
της Βουλής!

Αυτό προκύπτει από διευκρίνιση του αρμόδιου Αναπλ.Υπουργού: 
«Σχετικά με το θέμα της σύμβασης, υπάρχει ένα δίκαιο, το οποίο έχει

να κάνει με το ότι από την τράπεζα μάς είχαν πει –και είχε αναφερθεί
δημοσίως από τον Αντιπρόεδρο της τράπεζας κατά την υπογραφή της
δανειακής σύμβασης, όταν του έγινε αντίστοιχο ερώτημα για το ποιοι εί-
ναι οι όροι– ότι η τράπεζα τα θεωρεί εμπιστευτικά στοιχεία αυτά και δεν
θέλει να κάνει δημοσιοποίηση, γιατί δεν είναι εμπορική τράπεζα». 

Τα οικονομικά στοιχεία του δανείου οριστικοποιούνται κατά την εκτα-
μίευση της εκάστοτε δόσης.

Μετά από απαίτηση βουλευτών, διαβάστηκαν στη Βουλή διευκρινίσεις
του ΟΔΔΗΧ σχετικές με τη σύμβαση του δανείου και τη διαχείρισή του.
Μεταξύ άλλων αναφέρονται: 

«...Τα προαναφερόμενα ισοδυναμούν με δάνειο μέγιστης διάρκειας
10 ετών με εφάπαξ αποπληρωμή του συνόλου του κεφαλαίου στη λήξη.
Το επιτόκιο τού κάθε δανείου που θα προκύψει από την κάθε τμηματική
εκταμίευση δίνεται να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό ή δε εκάστοτε επι-
λογή αυτού εξαρτάται αποκλειστικά από τη διακριτική ευχέρεια του δα-
νειζόμενου ελληνικού δημοσίου. Στη διακριτική ευχέρεια εναπόκεινται
και οι επιλογές: Πρώτον, του τρόπου αποπληρωμής του κεφαλαίου, στα-
διακά, εφάπαξ ή στη λήξη. Δεύτερον, της περιόδου χάριτος. Τρίτον, της
φυσικής διάρκειας του κάθε δανείου. Οι αποφάσεις για τις παραπάνω
επιλογές λαμβάνονται κάθε φορά αφού ληφθούν υπόψη συνθήκες της
αγοράς και τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του συνολικού χαρτοφυ-
λακίου του ελληνικού δημοσίου χρέους, στα πλαίσια της εκάστοτε εγ-
κεκριμένης διαχειριστικής πολιτικής». 

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω που αφορούν το δάνειο
της ΕΤΕπ των 180 εκατ. για την Έρευνα, είναι αυτονόητο ότι τα ίδια θα
ισχύουν, παρά το πέπλο σιωπής, και για το δάνειο των 135 εκατ ευρώ
για τα Πανεπιστήμια.

Αυτό σημαίνει ότι, πρυτάνεις, υπουργοί, κυβέρνηση κ.ά. παράγοντες
ενθουσιασμένοι με τις επιτυχίες τους, εξασφάλισαν δάνεια για την ενί-
σχυση υποδομών και εξοπλισμών κάποιων Πανεπιστημίων, φορτώνοντας
τις επιλογές τους στο δημόσιο χρέος της χώρας, δηλαδή στο μηχανισμό
αέναης φτωχοποίησης της πλειονότητας της κοινωνίας και κλοπής του
δημόσιου πλούτου! 

Ταυτόχρονα, με τις επιλογές τους επέτρεψαν να εδραιωθεί στη λει-
τουργία του Πανεπιστημίου, μετά την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ, άλλος ένας θε-
σμός που θα διαφεντεύει τις εξελίξεις της ανώτατης εκπαίδευσης και
της επιστημονικής έρευνας, η ΕΤΕπ.

Με αγανάκτηση αναρωτιόμαστε, πόσο πρέπει να περικοπούν ακόμη
μισθοί και συντάξεις, σε πόσα ταμεία να ενταθεί η καταλήστευση, πόση
ακόμη δημόσια περιουσία πρέπει να εκποιηθεί για να εξυπηρετηθεί η
αύξηση του δημόσιου χρέους, λόγω και των δανείων προς τα Πανεπι-
στήμια;  

5. Βουλή, Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρακτικά 29-09-2016
6. Βουλή, Ολομέλεια, συνεδρίαση Ι΄, πρακτικά, 17 Οκτωβρίου 2016



Η εκπαίδευση 

στο στόχαστρο
Αφιέρωμα

● Ποιός αποφασίζει και ποιός χαράζει την πολιτική;

● Η αυτοαξιολόγηση, πίσω από τα σχήματα λόγου

● «Έκθεση παρακολούθησης»  της Ε.Ε. 
για την ελληνική εκπαίδευση

● Γιατί ο ΟΟΣΑ παραπλανεί;

● Μαθητεία και ιδιωτικοποίηση

● Περιγραφική αξιολόγηση,
δημιουργικές εργασίες,
θεματική εβδομάδα

● «Νέο Λύκειο»
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Νομοθετική ρύθμιση για την αναβάθμιση της Αρχής Δια-
σφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), προανήγγειλε η πολι-

τική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο εφαρμογής
αφενός της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και αφε-
τέρου της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης. Η διαδι-
κασία θα ξεκινήσει μέσα στο 2017 με την αξιολόγηση των στε-
λεχών της εκπαίδευσης -πρόκειται για περίπου 20.000 στελέχη
τα οποία κατέχουν διοικητικές θέσεις ευθύνης και θα συνεχι-
στεί με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων που θα εί-
ναι υποχρεωτική και θα διενεργείται σε ετήσια βάση.

Το “νέο σύστημα” αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με τον κ. Κώ-
στα Γαβρόγλου, θα αφορά μόνο στην αποτίμηση του εκπαιδευ-
τικού έργου από το σύλλογο διδασκόντων και θα διεξάγεται
εντός της σχολικής μονάδας. «Σε καμία περίπτωση, οι διαδι-
κασίες δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα
συνδέονται με μισθούς ή απολύσεις»(1), διαβεβαιώνει, ενώ πα-
ράλληλα σημειώνει ότι «επιπλέον η αυτοαξιολόγηση των σχο-
λικών μονάδων που θα καθιερώσουμε, θα συμπεριλαμβάνει
και την αξιολόγηση της πολιτείας, κατά πόσο, δηλαδή, η πο-
λιτεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της».(2)

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, για να μην παίζουμε με τις
λέξεις όταν αυτές μετατρέπονται σε εργαλεία εξαπάτησης, ότι
α) και το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης σε πρώτο στάδιο
αφορούσε μόνο στην αποτίμηση του έργου κάθε σχολείου από
το σύλλογο διδασκόντων, β) όλες οι προσπάθειες επιβολής της
αξιολόγησης, τα τελευταία 30 χρόνια, δήλωναν εξαρχής τον αν-
τικειμενικό και δημοκρατικό τους χαρακτήρα και την προσήλωσή
τους στην ανάγκη ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου
και γ) είναι αστείο να υποστηρίζει κανείς ότι η απουσία της αυ-
τοαξιολόγησης είναι αυτή που φρενάρει την πολιτεία γενικότερα
και το Υπουργείο Παιδείας ειδικότερα να είναι συνεπείς με τις
υποχρεώσεις τους στην εκπαίδευση (επαρκής χρηματοδότηση,
διορισμοί, αριθμός μαθητών ανά τμήμα, υποδομές κα).

Να ξεκαθαρίσουμε, επίσης, ότι η ενέργεια του Υπουργού
Παιδείας «να βγάλει από τη ναφθαλίνη», αναβαθμίζοντάς την,
τη λεγόμενη Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), δεν αποτελεί
παρά “οδηγία” της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευ-
σης και της Κατάρτισης (Σεπτέμβριος 2016) για την Ελλάδα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στην “Έκθεση” αυτή, η οποία εστιάζει σε τρεις κατευθυντή-
ριες οδηγίες (1. Πρέπει να γίνουν κι άλλες συγχωνεύσεις/κα-
ταργήσεις σχολείων-τάξεων-πανεπιστημίων, 2. ΕΕ-ΟΟΣΑ-
ΔΝΤ ανησυχούν για το πάγωμα της αξιολόγησης και 3. Οι μι-
σοί εκπαιδευτικοί στην Α/βάθμια είναι άνω των 50 ετών και
πως τα επόμενα 6 χρόνια ο πληθυσμός της Α/βάθμιας θα μει-
ωθεί κατά 25%) διαβάζουμε: “Δεδομένης της θετικής επί-
δρασης που μπορούν να έχουν η αυτονομία και η λογοδοσία
στις εκπαιδευτικές επιδόσεις, θεωρείται ανησυχητικό το γε-
γονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση
των σχολείων και των εκπαιδευτικών (αυτοαξιολόγηση για
τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα
και στην ιδιωτική εκπαίδευση (ΟΟΣΑ 2016). Η αρμόδια διοι-
κητική αρχή (ΑΔΙΠΠΔΕ) δεν επιτελεί έτσι πλήρως την απο-
στολή της, που συνίσταται στη διασφάλιση της ποιότητας και
στην αξιολόγηση”(3).

Καθίσταται, λοιπόν, κάτι περισσότερο από σαφές ότι η εκ-
παιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παι-
δείας, χαράσσεται από τους διεθνείς οργανισμούς και επο-
πτεύεται από την τρόικα.

Η “ΙΣΤΟΡΙΑ”, Η “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” 
ΚΑΙ Η “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” ΤΗΣ ΑΔIΠΠΔΕ

Η θεσμοθέτηση της ΑΔΙΠΠΔΕ το 2013 (με το ν. 4142/2013
“Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση” ΦΕΚ 83), από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν τίποτε άλλο από την ετεροχρονισμένη υιο-
θέτηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γνωστών πο-
λιτικών επιλογών στο διεθνές επίπεδο και την εναρμόνιση με
την πολιτική που προωθούσε ο ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαί-
δευση ήδη από το 2011. Αποτελεί μια δομή περαιτέρω εμπέ-
δωσης νεοφιλελεύθερων πολιτικών, τον κεντρικό αξιολογικό
μηχανισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που συν-
τονίζει και ενοποιεί το σύνολο των αξιολογικών διαδικασιών
(αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, ατομική αξιολόγηση εκ-
παιδευτικού)(4).

Η ΑΔΙΠΠΔΕ, ανάμεσα στα άλλα, «Εποπτεύει τις διαδικασίες
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (...) με σκοπό τη διασφάλιση της
εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της
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ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΧΑΡΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
Το Υπουργείο Παιδείας “νεκρανασταίνει» την ΑΔΙΠΠΔΕ 
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
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αξιολόγησης(...) Μετααξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και εντοπίζει αδυ-
ναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους(...) Αποφαίνεται επί
των ενστάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευ-
σης(...)»(5).

Την ίδια στιγμή που καταργούνται ή συγχωνεύονται σχολεία,
πανεπιστήμια, οργανισμοί, καθιερώνεται νέος πολυδάπανος
μηχανισμός, με πολλές νέες δομές (Παρατηρητήριο Αξιολό-
γησης, Δίκτυο Πληροφόρησης, Επιτροπές Αξιολόγησης, κ.α.)
με αποκλειστική ευθύνη την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
και των σχολικών μονάδων. Έχουμε, πλέον, πέρα από τον υπε-
ρεθνικό ΟΟΣΑ, τα προπλάσματα εγχώριων “οίκων αξιολόγη-
σης” και στην εκπαίδευση. Οι ίδιοι οι αξιολογητές/επιτηρητές
επιτηρούνται μέσα σε ένα πλαίσιο ιεραρχικής πυραμίδας. Ακό-
μη και η λεγόμενη “Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποι-
ότητας” υπόκειται στον έλεγχο διεθνών οργανισμών και «οίκων
αξιολόγησης».

Έτσι, κάπως (σύμφωνα και με το Γ. Μαυρογιώργο), έχει δο-
μηθεί η αρχιτεκτονική ενός παγκόσμιου πανοπτισμού, επιτή-
ρησης, ελέγχου και πιστοποίησης των «εκπαιδευτικών προ-
ϊόντων» και των «εκπαιδευτικών υπηρεσιών», με όρους συνε-
χούς και αδιάλειπτης αξιολόγησης, ανταγωνισμού, ιεραρχικής
κατάταξης, κερδοφορίας και κατανάλωσης. Υπάρχει ένα αξιο-
λογικό οικουμενικό μάτι-ιερατείο που τα βλέπει όλα(6).

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Γ. Καλημερίδη, η ΑΔΙΠΠΔΕ
δεν είναι απλά μια ουδέτερη αρχή που μπορεί να έχει αριστερό
ή αντιδραστικό πρόσημο, ανάλογα με το ποιος έχει την κυβερ-
νητική εξουσία, αλλά σφραγίζεται δομικά από το νεοφιλελεύ-
θερο εκπαιδευτικό υπόδειγμα και την πολιτική του ΟΟΣΑ και
της ΕΕ. Η ΑΔΙΠΠΔΕ οικοδομείται εξαρχής σε άμεση συνάρτηση
με την αρχιτεκτονική και τα δίκτυα του διεθνούς καπιταλιστικού
ελέγχου και επιτήρησης των εκπαιδευτικών συστημάτων, με
στόχο την εμπέδωση του σχολείου της αγοράς(7).

Για να γίνει κατανοητή η σημασία της ΑΔΙΠΠΔΕ πρέπει να
επισημάνουμε ότι η νεοφιλελεύθερη αποδόμηση του κοινω-
νικού κράτους και η σύστοιχη αναδιάρθρωση του κράτους και
των εκπαιδευτικών συστημάτων, τις τρεις τελευταίες δεκαε-
τίες, βασίστηκε στην προώθηση του λεγόμενου Νέου Δημόσιου
Μάνατζμεντ, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Οι συγκεκριμένες
έννοιες παραπέμπουν σε μια συγκεκριμένη μεταρρυθμιστική
λογική και πρακτική για το σχολείο που προκρίνει ως αναγκαία
τη διαμόρφωση ενιαίων κριτηρίων, στοχοθεσιών και αξιολο-
γικών μηχανισμών, με σκοπό την εκτίμηση της «αποδοτικότη-
τας» των εκπαιδευτικών συστημάτων σε σχέση με τις ανάγκες
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της κεφαλαιακής συσ-
σώρευσης. Το κυρίαρχο ζητούμενο για το νεοφιλελεύθερο εκ-
παιδευτικό παράδειγμα είναι επομένως η αναζήτηση κοινών
κριτηρίων για τη σύγκριση της απόδοσης, τόσο των διάφορων
εκπαιδευτικών φορέων στο εσωτερικό ενός εκπαιδευτικού συ-
στήματος, όσο και της δυνατότητας σύγκρισης διαφορετικών
εκπαιδευτικών συστημάτων. Η αντιμετώπιση της εκπαίδευσης
με όρους αγοράς, ανταγωνιστικότητας και ποσοτικής σύγκρισης
είναι οι βασικοί πυλώνες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
προσέγγισης(8).

Όπως επισημαίνει ο Γ. Καλημερίδης, η συνέπεια ήταν η ανά-
πτυξη μιας εκπαιδευτικής τεχνοκρατίας, ειδικευμένης στα ζη-

τήματα του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ και της αποτίμησης του
εκπαιδευτικού έργου, που συγκεντρώνεται γύρω από τις «ανε-
ξάρτητες εθνικές αρχές διασφάλισης της ποιότητας του εκ-
παιδευτικού έργου», καθώς και τα ποικίλα διεθνικά δίκτυα
διακυβέρνησης των εκπαιδευτικών συστημάτων, στα οποία
συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ, αλλά
και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εκ-
παιδευτικό πεδίο, όπως ο γνωστός στην ελληνική εκπαίδευση
όμιλος Danielson, το Bertelsmann Foundation και το ίδρυμα
Βill Gates. Οι ανεξάρτητες συνεπώς αρχές αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελούν σημαντικούς κόμβους
για τη διάχυση της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής
και τη διασύνδεση της εθνικής πολιτικής με την εκπαιδευτική
πολιτική ιμπεριαλιστικών θεσμών όπως ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ ή
πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων, μακριά πάντα από την
ενοχλητική παρέμβαση των εκπαιδευτικών συλλογικοτήτων (9).

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα

πρώτο συμπέρασμα: Το “ξαναζέσταμα” του μηχανισμού της
ΑΔΙΠΠΔΕ συνιστά μια ακόμη πολιτική υποχώρηση της κυβέρ-
νησης τόσο απέναντι στην εγχώρια εκπαιδευτική τεχνοκρατία,
όσο και στη νεοφιλελεύθερη αντιεκπαιδευτική πολιτική του
ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Τα παραπάνω υπονομεύουν προφανώς τις
εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για αξιολογικές διαδικασίες
που «δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συν-
δέονται με μισθούς ή απολύσεις».

Η ΑΔΙΠΠΔΕ συγκροτήθηκε για τους ακριβώς αντίθετους λό-
γους. Άρα προκύπτει το ερώτημα σε τι μπορεί να συμβάλλει η
συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, με τα πολιτικά χαρακτηριστικά
που περιγράψαμε, σε μια συλλογική και δημοκρατική αποτί-
μηση του παιδαγωγικού έργου; Μήπως η αναβάθμισή της συ-
νιστά δήλωση προσήλωσης στις «μεταρρυθμίσεις» ΟΟΣΑ; Αν
ναι, πώς σκέφτεται να εξασφαλίσει μια διακριτή εκπαιδευτική
πολιτική από αυτήν της προηγούμενης κυβέρνησης;

Είναι φανερό ότι η πρόσφατη δήλωση του κ. Κώστα Γαβρό-
γλου «η πολιτική μας συνοψίζεται στο εξής πλαίσιο: εδραι-
ώνουμε, κατοχυρώνουμε και βελτιώνουμε όσα έχουν ήδη γίνει
και παίρνουμε νέες πρωτοβουλίες»(10) δίνει την απάντηση στα
ερωτήματα που τίθενται.

Επιτήρηση, δημοσιοποίηση δεδομένων, ταξινόμηση, ηλε-
κτρονικές πλατφόρμες αξιολόγησης, υιοθέτηση διεθνών προ-
τύπων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και συνεργασία
με αντίστοιχους φορείς συγκροτούν τη βασική πολιτική λει-
τουργία της ΑΔΙΠΠΔΕ. Με αυτό τον τρόπο αναπαράγεται ανα-
πόφευκτα ο διεθνής νεοφιλελεύθερος τεχνοκρατισμός της μέ-
τρησης και της ποσοτικής αποτίμησης και ιεράρχησης σχο-
λείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Όλα τα παραπάνω παρα-
μένουν σε ισχύ, διαμορφώνοντας αναπόφευκτα και το γενικό
προσανατολισμό της επικείμενης κυβερνητικής πολιτικής για
την αξιολόγηση.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για την ανατροπή 
και την αποδόμηση αυτών των πολιτικών” (2015)

Στις 26 Μαρτίου 2013 η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα
Δριτσέλη έλεγε στη Βουλή, στη διάρκεια της συζήτησης του
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σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αρχή διασφάλισης της ποιότητας
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΑΔΙΠΠΔΕ): «Και το
Υπουργείο επιλέγει σ’ όλα αυτά να απαντήσει ότι η δημιουργία μιας Αρχής,
της ΑΔΙΠΠΔΕ, με κόστος λειτουργίας περί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετη-
σίως, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά ότι για τη διάλυση της δημόσιας
εκπαίδευσης λεφτά υπάρχουν (…) Η Αρχή που θέλετε να δημιουργήσετε
είναι μόνο κατ’ επίφαση ανεξάρτητη. Αντίθετα, δημιουργείται ένα υπουρ-
γοκεντρικό όργανο, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να προσφέρει άλλοθι
σε άνωθεν κυβερνητικές επιλογές» (11)

Λίγες μέρες πριν, στις 12 Μαρτίου 2013, στη διάρκεια της συζήτησης για
το ίδιο σχέδιο νόμου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
η κ. Δριτσέλη, ως αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τόνιζε: «η Αρχή διασφάλισης της
ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει σχεδια-
στεί να λειτουργεί ως Δευτεροβάθμιο Όργανο αξιολόγησης των εκπαιδευ-
τικών. Οι εξουσίες που διαθέτει δεν είναι μόνο γνωμοδοτικές, είναι και ου-
σιαστικές. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα Όργανο δεσμευμένο από τις εντολές
της πολιτικής ηγεσίας, θα αποφαίνεται για την επάρκεια των εκπαιδευτικών
και του έργου τους σε Δεύτερο Βαθμό και θα αξιολογεί και τις σχολικές μο-
νάδες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπό την επίφαση της ανεξάρτητης λει-
τουργίας θα μπορεί η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. να δικαιολογεί τις πολιτικές αποφάσεις
για απολύσεις και συγχωνεύσεις που επιβάλλονται από τα κλιμάκια της
Τρόικας και υπογράφονται από τον Υπουργό Παιδείας» (12)

Στις αρχές Ιανουαρίου 2015, λίγες μέρες πριν την Κυβερνητική αλλαγή
κυκλοφόρησε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Παιδεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ η “Μαύρη Βίβλος της μνημονιακής εκπαίδευσης” από όπου αλιεύ-
σαμε ένα επίκαιρο και διαφωτιστικό απόσπασμα στις σελίδες 64 και 65
που αναφέρεται και στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων:

«Οι προσπάθειες για τη “νέα αξιολόγηση”, την “αυτοαξιολόγηση”, απο-
τελούν τον πυρήνα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία φαίνεται να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτόν το νέο
τρόπο αξιολόγησης, ο οποίος σε σχέση με τον παραδοσιακό έχει ένα ση-
μαντικό πολιτικό όφελος: καθώς παρουσιάζεται με προκάλυψη μοντέρνα
και αθώα, αφοπλίζει την κριτική των εκπαιδευτικών στην παραδοσιακή
αξιολόγηση, ενώ την ίδια ώρα προλειαίνει το έδαφος για τη σταδιακή εφαρ-
μογή του “νεοεπιθεωρητισμού”. Ο στόχος δεν είναι άλλος από τη νομιμο-
ποίηση αφενός της πολιτικής μείωσης των σχολικών μονάδων, μέσω του
κλεισίματος-συγχώνευσης «αντιπαραγωγικών» σχολείων, και αφετέρου η
ώθηση προς την έξοδο ενός μεγάλου τμήματος εκπαιδευτικών. Στο ίδιο
πλαίσιο προωθούνται η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκ-
παιδευτικών και η ένταση της “ζούγκλας του ανταγωνισμού” ανάμεσα στα
σχολεία, τα οποία καλούνται πλέον να εξασφαλίσουν μαθητές και χρημα-
τοδότηση, αν θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν» (13).
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11.Πρακτικά Βουλής, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΝΑ΄, Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
12.Πρακτικά Βουλής, Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Τρίτη 12 Μαρτίου

2013
13.Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ, Η «Μαύρη Βίβλος» της

μνημονιακής εκπαιδευτικής πολιτικής, Παιδεία και Κοινωνία - Η Αυγή, Ιανουάριος 2015

Α. Εξωραϊσμός – απενοχοποίηση 
της αυτοαξιολόγησης/αξιολόγησης

«Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα ξε-
κινήσει με το νέο σχολικό έτος. Οι τραυματικές εμ-
πειρίες από παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν
έχουν δημιουργήσει εύλογη δυσπιστία στους εκπαι-
δευτικούς. Το κατανοούμε. Η αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας όμως μπορεί να οδηγήσει σε ση-
μαντικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού έργου (...)
Η αυτοαξιολόγηση για την οποία συζητάμε είναι μια
διαδικασία που δεν θα επιβληθεί αυθαίρετα από το
υπουργείο, αλλά θα διαμορφωθεί έπειτα από δια-
βούλευση με τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται ου-
σιαστικά για θεσμοθέτηση μιας εσωτερικής διαδι-
κασίας του συλλόγου διδασκόντων. Τα οφέλη που
αναμένουμε να προκύψουν είναι πολλαπλά: Καταρ-
χάς αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη συνεχή
προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των σχολείων
μας προς την αυτοβελτίωση. Επιπλέον, δημιουργεί
έναν δίαυλο, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές
και οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί
στα σχολεία, οι οποίες δεν γίνονταν ευρύτερα γνω-
στές έως τώρα. Και τέλος, είναι μια ευκαιρία να κα-
ταγραφούν οι παραλείψεις τής Πολιτείας και οι ανάγ-
κες που θα έπρεπε να λάβει υπόψη σε έναν σοβαρό
προγραμματισμό» (Κ. Γαβρόγλου, οι υπογραμμίσεις
δικές μου)1

Όποιες διακηρύξεις, όποιων κυβερνήσεων και να
διαβάσει κανείς για την  αυτοαξιολόγηση  θα διαπι-
στώσει ότι προβάλλεται σαν το μαγικό ραβδί «δια
πάσαν νόσον» που θεραπεύει με αυτόματο τρόπο όλα
τα προβλήματα της εκπαίδευσης. 

Η αυτοαξιολόγηση, όχι μόνο δεν είναι «αθώα»,
όπως εκ του πονηρού διαδίδουν οι πρόθυμοι υπο-
τακτικοί της κυβέρνησης, αλλά συνδέεται άρρηκτα
με την αξιολόγηση. Όπου και αν εφαρμόστηκε και
παρά την επένδυση με χίλιες δυο «αθώες» έννοιες
συνδέθηκε με ένα ασφυκτικό σύστημα αξιολόγησης
που αποτελεί κεντρικό μηχανισμό ανατροπής εργα-
σιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κα-
τηγοριοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μα-
θητών, εργαλείο βαθμολογικής- μισθολογικής κα-
θήλωσης και απολύσεων.2

Η ηγεσία και οι σύμβουλοι, πρώην συνδικαλιστές,
–εξωνημένοι- στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας τις
αντιδράσεις των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση και
αξιοποιώντας τις εμπειρίες των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων που η απόπειρα αυταρχικής επιβολής της
αυτοαξιολόγησης/αξιολόγησης απέτυχε, προσπαθούν
να την εξωραϊσουν και να τη νομιμοποιήσουν με
«σχήματα λόγου» σαν μια διαδικασία «ουδέτερη».
Αναφέρονται στον «σχεδιασμό και την αποτίμηση των
σχολικών μονάδων», στην επιδίωξη «να ενισχυθούν
οι αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων», στην
«αυτονομία τη σχολικής μονάδας», σε μια «κουλτού-
ρα συνεργατικού σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της παιδαγωγικής πράξης, μέσα σε
κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, χωρίς να κινδυ-
νέψει καμία θέση εργασίας», για να αναδειχθούν

Η «αυτοαξιολόγηση»
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«πρωτοποριακές δράσεις που γίνονται με πρωτοβουλία εκπαιδευ-
τικών» και να «καταγραφούν οι υποχρεώσεις της πολιτείας».

Copy paste: Ή όταν οι Υπουργοί (Κ. Γαβρόγλου και 
Κ. Αρβανινιτόπουλος) αντιγράφουν τα σκονάκια του ΟΟΣΑ

Οι διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης
του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγους, όπως κωδικοποιήθηκαν
από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής –το
πόρισμα Κ. Γαβρόγλου– είναι Copy paste, «σκονάκια» των θέσεων
ΕΕ– ΟΟΣΑ, για αυτό και διαπιστώνει κανείς ότι πανομοιότυπα, χω-
ρίς ουσιαστικές φραστικές αλλαγές ήταν και τα κείμενα του 2012
επί Υπουργίας Κ. Αρβανιτόπουλου. Και αυτό αποδεικνύει ότι η πο-
λιτική ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι συνέχεια και επέκταση των «προτάσε-
ων», της πολιτικής δηλαδή, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στην εκπαίδευ-
ση. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς τόσο οι «προ-
τάσεις» της ΝΔ όσο και το «Πόρισμα Γαβρόγλου» εκπορεύονται
από την ίδια ακριβώς κοίτη: Από τα μνημόνια και τις κατευθύνσεις
του ΟΟΣΑ. Βεβαίως, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις διαφο-
ρετικές ρητορικές, η εκφορά του λόγου δεν είναι πάντα η ίδια.

Ας δούμε κάποια από τα σημεία του 100σέλιδου «Πορίσματος –
Γαβρόγλου»3:

➦ Στη σελίδα 18 και συγκεκριμένα στην πρόταση 3 «Αυτοαξιο-
λόγηση της σχολικής μονάδας» αναφέρεται: «Συγκεκριμένα, προ-
τείνεται η υιοθέτηση ενός δημοκρατικού - συμμετοχικού μοντέλου
αξιολόγησης, το οποίο θα στηρίζεται στην ανάπτυξη συνεργατικών
διαδικασιών για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας με βά-
ση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της».

Στις 12 Νοεμβρίου 2012, η ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί
προκειμένου να διαμορφώσει «Πρόταση για ένα σύστημα αξιολό-
γησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου», καταθέτει την έκ-
θεσή της, στον τότε Υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο: Στις πρώ-
τες σελίδες της πρότασής της η ομάδα εργασίας του 2012, αναφέ-
ρεται στο «…δημοκρατικό συμμετοχικό μοντέλο µε έμφαση στη
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
ανάπτυξη συνεργατικών διαδικασιών (έμφαση στις διαδικασίες
της εσωτερικής αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης της ποι-
ότητας του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών µε βάση
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας», για να κατα-
λήξει στη πρότασή της στη σελ 44: «διαμόρφωση συμμετοχικού,
συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παρα-
γόντων της σχολικής μονάδας».

Δεν είναι σκόπιμο να αναφερθούμε εδώ στις αντιδράσεις που
προκάλεσε τότε η έκθεση αυτή, που αποτέλεσε και τη θεωρητική
βάση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

➦ Πιο εντυπωσιακή όμως είναι η σύμπτωση στην τεκμηρίωση
της πρότασης του πορίσματος Γαβρόγλου σελ.19: «Το σύστημα αυ-
τό θα συμβάλλει (…) στη βελτίωση της σχολικής ζωής και των μα-
θησιακών αποτελεσμάτων, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδι-
αιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας, στην υποστήριξη της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια
της σταδιοδρομίας τους μέσω εστιασμένης επιμόρφωσης ανάλογα
με τα ενδιαφέροντα των ιδίων, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της σχολικής τους μονάδας, στη βελτίωση όλων των σχολείων

της χώρας μέσω της διάχυσης καλών πρακτικών, στη διαμόρφωση
κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία(…)».

Αντίστοιχα στο τεύχος «Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά», Δε-
κέμβριος 2012 σελ.25, σημειώνεται: «Σκοπός της αξιολόγησης
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (ΑΠΕΕ) είναι η βελτίωση
και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παρα-
γόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του παραγόμενου εκ-
παιδευτικού και παιδαγωγικού της έργου. Με την αξιολόγηση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση
κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας
και της συµµετοχής μεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας,
η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκ-
παιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών ση-
μείων (“καλών πρακτικών”) και αδυναμιών και η ανάπτυξη δρά-
σεων µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
στο χώρο του σχολείου».4

Β. Αυτοαξιολόγηση και ιδεολογική 
χειραγώγηση - πειθάρχηση

Από το όλο εγχείρημα της μοντέρνας αξιολόγησης – αυτοαξιο-
λόγησης απουσιάζουν δύο βασικά στοιχεία προβληματισμού: ότι
το σχολείο δε λειτουργεί για το «κοινό καλό», αλλά στον καπι-
ταλισμό έχει μια έντονη επιλεκτική λειτουργία, άρα εκ των προτέ-
ρων γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν «να πάνε όλοι καλά στο σχολείο»
και ότι η σχολική γνώση δεν είναι «ουδέτερη», καθώς εγγράφει
συγκεκριμένες ιδεολογικές επιλογές των πολιτικά κυριάρχων ομά-
δων και τάξεων. Από τη συζήτηση της αυτοαξιολόγησης εξοβελί-
ζεται το ερώτημα «ποιος έχει την εξουσία» στην εκπαίδευση
και την κοινωνία, ποιος καθορίζει τα αναλυτικά προγράμματα
και τα βιβλία, ποιος οργανώνει τις εξετάσεις, ποιος φτιάχνει την
εκπαιδευτική νομοθεσία, ποια είναι η συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών σε όλα αυτά. Ουσιαστικά η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί την
εντύπωση ότι η κυβέρνηση δε γνωρίζει τα προβλήματα της εκπαί-
δευσης και οι καθηγητές θα τις τα γνωστοποιήσουν μέσα από τις
φόρμες που θα συμπληρώσουν!

Η ψευδαίσθηση πολλών εκπαιδευτικών, ότι η αυτοαξιολόγηση
θα αναδείξει όψεις της δουλειάς τους και θα τις επιβραβεύσει (με
τι άραγε σε μια εποχή άγριων περικοπών;), δηλαδή το πόσα προ-
γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κάνουν στο σχολείο, πόσα
θεατρικά έργα, τι εκδηλώσεις, αν βγάζουν ή όχι εφημερίδα, χωρίς
να υπολογίζεται η επίδοση των μαθητών τους σε εθνικές εξετάσεις
ή σταθμισμένα τεστ, διαλύεται από τους ίδιους τους θεωρητικούς
της αυτοαξιολόγησης. Όλη αυτή η ρητορική περί αποτίμησης και
ανάδειξης της προσπάθειας των εκπαιδευτικών και πώς μπορούν
να τα πάνε καλύτερα ήταν μέχρι να γίνει αποδεκτή στη συνείδησή
τους η ανάγκη της αυτοαξιολόγησης.

Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση θα αρχίσει με απογείωση του
γραφειοκρατικής δουλειάς του εκπαιδευτικού (συμπλήρωση εν-
τύπων, φορμών με δείκτες, τυποποιημένες απανωτές συνεδριάσεις
συλλόγων, κλπ) και θα καταλήξει στη χειραγώγηση, τον επιθεω-
ρητισμό και την απόλυση. Και αυτά δεν αποτελούν «μελλοντολο-
γία», αλλά διαπιστώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε χώρες
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πίσω από τα σχήματα λόγου:

Ένας αντιδραστικός μηχανισμός αποδόμησης 
και κατηγοριοποίησης των δημόσιων σχολείων



γράφει ο Γιώργος Καββαδίας



ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΗΠεριγραφική Αξιολόγηση που καθιε-
ρώνει το Υπουργείο σε Δημοτικά-Γυ-
μνάσια παρουσιάζει διάφορα προ-

βλήματα και κυρίως δεν λύνει άλλα πιο ση-
μαντικά (όπως πχ την αναπαραγωγή των
κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση).

Έστω ότι έχουμε τάξη “τέλεια”, με Χ αριθ-
μό μαθητών-τριών, χωρίς κοινωνικές ανι-
σότητες, με κατακτημένους τους βασικούς
κώδικες επικοινωνίας από όλους το ίδιο, με
συμφωνημένους από όλους των μαθησια-
κών στόχων και των Αναλυτικών Προγραμ-
μάτων Σπουδών, κτλ κτλ.

Ο σημερινός τρόπος αριθμητικής αξιο-
λόγησης σε Δημοτικό-Γυμνάσιο έχει δύο
βασικές λειτουργίες: απόλυτη αξιολογική,
αλλά και ταξινομική.

Με την πρώτη, διαπιστώνεται πόσο μια μα-
θήτρια έχει κατακτήσει την Ύλη, μέσω αξιο-
λόγησης. Πχ αν στην Ύλη των Μαθηματικών
της Δ’ προβλέπεται μόνο η γνώση του πολ-
λαπλασιασμού και ο μαθητής διαπιστωθεί
ότι την κατέχει, τότε παίρνει το Άριστα (το
“10”, το “20”, το “Α”, κτλ). Αν την έχει κατα-
κτήσει μερικώς, παίρνει, πχ “8” ή “Β”, κ.ο.κ.

Με τη δεύτερη λειτουργία, δε μετράμε μό-
νο την κατάκτηση της Ύλης αλλά και τη σχε-
τική σειρά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
μαθήτριες. Πχ αν ένας μαθητής έχει κατα-
κτήσει ΠΙΟ ΠΟΛΥ τον πολλαπλασιασμό από
ότι άλλοι μες στην τάξη του, τότε μπορεί να
πάρει το “10” ή το “9”, έστω κι αν δεν τον
κατέχει απόλυτα.

Αυτό το νυν Σύστημα έχει συν: είναι σύν-
τομο, κατανοητό από όλους, πρακτικό, εύ-
κολο, και λειτουργεί και ταξινομικά (δηλ κα-
τανεμητικά: πρώτος-δεύτερος-κ.ο.κ.). Τα
πλην του: είναι απόλυτο, γενικόλογο, πιο
υποκειμενικό, ψυχολογικά βάρβαρο, ενώ
επιτελεί και ιδεολογική λειτουργία – πχ οι
μαθήτριες αυτο-προσδιορίζονται συχνά ταυ-
τοτικά: «...είμαι του 19...», ενσωματώνοντας
την αποτυχία κι άρα μειωμένες προσδοκίες
για τον μελλοντικό τους ρόλο στην κοινωνία.

Με το Νέο Σύστημα, ίσως πολλοί (όπως
κι εγώ αρχικά) νομίζουν ότι θα κάθονται να
γράφουν ελεύθερα εκθέσεις κτλ για τα παι-
διά. Αυτό είναι λάθος και βασικά αφελές.

που υπάρχει η αυτοαξιολόγηση καθώς είναι γνωστό ότι η αυτοαξιολόγηση,
είναι η οργανική εξέλιξη του επιθεωρητισμού στο «μεταμοντέρνο» σχολείο.

Πώς θα κινηθεί η αυτοαξιολόγηση με ανθρώπους που διαφωνούν με τους
κεντρικούς αξιακούς προσανατολισμούς του αναλυτικού προγράμματος και
επιδιώκουν την ανατροπή του;

Η απάντηση δείχνει με σαφήνεια που πάνε τα πράγματα στο «ανοικτό»
και «μεταμοντέρνο» σχολείο: στην πειθάρχηση του εκπαιδευτικού που δια-
φωνεί με την κυρίαρχη ιδεολογία και στη συμμόρφωσή του, όχι αυτή τη φορά
από τον επιθεωρητή, αλλά από… το σύλλογο διδασκόντων που «αυτοαξια-
λογείται» εκτελώντας χρέη «συλλογικού επιθεωρητή».

Η αυτοαξιολόγηση δε θέτει κριτικά ερωτήματα, π.χ. «γιατί διδάσκουμε
αυτή τη γνώση», αλλά μόνο «πως το σχολείο θα λειτουργήσει σαν ένα καλο-
λαδωμένο γρανάζι στην υπηρεσία του συστήματος». Όποιος διαφωνεί με το
σύστημα θα …κατεβαίνει από το τρένο, όχι απλώς με τη βούλα ενός επιθε-
ωρητή, αλλά πλέον με τη «συλλογική» απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Έτσι, απλά και … «δημοκρατικά». Έτσι, λοιπόν, η «αυτοαξιολόγηση» της σχο-
λικής μονάδας είναι μια καρικατούρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών και
των άλλων φορέων στη λειτουργία του ταξικού σχολείου και των μηχανισμών
αξιολόγησης. Ένα «αδειανό πουκάμισο», μια ψευδαίσθηση συμμετοχής που
νομιμοποιεί την κρατική εξουσία και τον έλεγχο. H κλασική συνταγή της σο-
σιαλδημοκρατίας για τη συνδιοίκηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών θε-
σμών, που συμπυκνώνουν την κυριαρχία των κυρίαρχων τάξεων και στρω-
μάτων, χρησιμοποιείται και αξιοποιείται απ’ τη νεοφιλελεύθερη πολιτική
και τους «αριστερούς» εκσυγχρονιστές - υποστηρικτές της στην κοινωνία
και την εκπαίδευση. Έτσι η αυτοαξιολόγηση λειτουργεί ως «φύλλο συκής»
ενός αυταρχικού, ιεραρχικού, συγκεντρωτικού και κομματικά ελεγχόμενου
διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης.

Γ. Αυτοαξιολόγηση και ποιότητα της εκπαίδευσης: 
Για ποια ποιότητα;

Για τις κυβερνήσεις των μνημονίων και της υποταγής στην ΕΕ και στους
διεθνείς τοκογλύφους «Βελτίωση της εκπαίδευσης» σημαίνει να στρέψουμε
την εκπαίδευση με στόχο να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες στην αγορά ερ-
γασίας και στον ανταγωνισμό. Κατά τα σχέδιά τους χρειάζονται εργάτες εξει-
δικευμένους σε συγκεκριμένα αντικείμενα, χωρίς ευρύτητα γνώσεων, ευέ-
λικτους εργασιακά και αναλώσιμους, χωρίς δικαιώματα και χωρίς ταξική
συνείδηση. Αυτούς τους στόχους καλείται να υπηρετήσει ένα φτηνό σχολείο,
ένα σύστημα που εξαναγκάζει ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών να στραφεί από
τη γενική εκπαίδευση στην κατάρτηση. Παράλληλα ένα τέτοιο σχολείο θα στε-
λεχώνεται από εκπαιδευτικούς που «η αποτελεσματικότητα» της δουλειάς
τους σε αυτή την κατεύθυνση θα κρίνεται μέσω της αξιολόγησης.

Η ποιότητα στην εκπαίδευση για μας τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς
δεν είναι η μετρήσιμη αποδοτικότητα που σχετίζεται με τις προτεραιότητες
των «αγορών». Η ποιότητα συμβαδίζει με την ενίσχυση και όχι την αποδό-
μηση της δημόσιας παιδείας, την προσπάθεια άρσης των κοινωνικών φραγ-
μών με τους οποίους είναι συνδεδεμένη, με το σχολείο που χωρά όλους τους
μαθητές και όλη τη γνώση που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του ανθρώπου
να ανακαλύπτει τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, να τους
χρησιμοποιεί για να καλυτερέψει την ανθρώπινη ζωή, που να δημιουργεί δη-
μοκρατικά ελεύθερες προσωπικότητες, ανθρώπους που να μαθαίνουν να συ-
νεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά
για την προσωπική, αλλά και κοινωνική απελευθέρωση και ευτυχία.

Και όλα αυτά δε χωράνε στα κουτάκια τους και στους «δείκτες ποιότητας
του εκπαιδευτικού έργου».

Η ιστορία της εκπαίδευσης και η συγκριτική παιδαγωγική καταδεικνύουν
ότι όπου εφαρμόστηκε η αξιολόγηση οδήγησε στην εξωτερική αξιολόγηση
των μαθητών, δηλαδή σε εξετάσεις. Η γενίκευσή της και η μετατροπή της
σε βασική πηγή αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό (όπως συμβαίνει στις πα-
ραπάνω χώρες) θα μετατρέψει τα σχολεία σε φροντιστήρια εκγύμνασης εν
όψει εξετάσεων και θα καταστρέψει όποια μορφωτική αξία έχει διατηρήσει
το σχολείο. Έτσι μέσα από την αλυσίδα των ωφελιμοθηρικών αντιλήψεων,
το «μαθαίνω» μεταφράζεται σε «αποστηθίζω», η παιδεία συρρικνώνεται σε
καταναγκαστικό βαθμοθηρικό μηχανισμό και στο τέλος δε σώζεται ένα κομ-
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ματάκι ψυχής και πνεύματος για να τρυπώσουν η από-
λαυση της ανάγνωσης, η χαρά της αναζήτησης και της
εύρεσης, η τέρψη της γνώσης.

Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση των σχολείων συνδέ-
εται με την εξωτερική αξιολόγησή τους και την ατο-
μική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Η έκθεση της επιτροπής διαλόγου για την παιδεία
θέτει ευθέως το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών, σε σχέση μάλιστα με την γραπτή επίδοση
των μαθητών τους. Στη σελίδα 32 της έκθεσης δια-
βάζουμε: «Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι κάτι ση-
μαντικό γίνεται μέσα στο σχολειό το οποίο μάλιστα
θα επηρεάσει το μέλλον τους, οι εκπαιδευτικοί νιώ-
θουν το φορτίο της ευθύνης αφού η αξιολόγηση
που θα κάνουν επηρεάζει άμεσα ένα παιδί, ενώ

πολύ εύκολα τους θέτεις προ των ευθυνών τους διότι θα βλέπουμε αμέσως
ποιος εκπαιδευτικός έχει υπερβολικές αποκλίσεις στην αξιολόγησή του από
τον γραπτό βαθμό και αυτό θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης
του ίδιου». Πρόκειται για ένα ακόμη σημείο που αναμένεται να προκαλέσει
αντιδράσεις και που μοιάζει βγαλμένο από την έκθεση του ΟΟΣΑ (2011).

Καθυστερημένα οι μαθητευόμενοι μάγοι της παιδείας αντιγράφουν απο-
τυχημένες συνταγές, που αμφισβητούνται ακόμα και στις ανεπτυγμένες κα-
πιταλιστικές χώρες. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία της Νταϊάν Ράβιτς,
θεωρητικού της εκπαίδευσης, συγγραφέα και υφυπουργού Παιδείας του
Τζορτζ Μπους: «…η αξιολόγηση μετατράπηκε σε εφιάλτη για τα αμερικα-
νικά σχολεία …Η τρέχουσα έμφαση στην αξιολόγηση έχει δημιουργήσει
στα σχολεία μια τιμωρητική ατμόσφαιρα. Η κυβέρνηση Ομπάμα φαίνεται
πως πιστεύει πως τα σχολεία θα βελτιωθούν αν απολύουμε εκπαιδευτι-
κούς και κλείνουμε σχολεία … Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθούμε
αναστατώνει τις κοινότητες, κατεδαφίζει σχολεία, χωρίς να τα βελτιώνει.
Το σημαντικότερο όμως είναι πως δεν παράγουμε μια γενιά μαθητών με
περισσότερες γνώσεις…»5.

Οι εκπαιδευτικοί δείκτες αποτυπώνουν το φαινόμενο της πρόωρης σχο-
λικής εγκατάλειψης δείχνοντας το βαθύ χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που δια-
βαίνουν επιτυχώς τα σκαλοπάτια της εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας και εκεί-
νους για τους οποίους οι πόρτες του εκπαιδευτικού συστήματος κλείνουν
οριστικά. Η «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, η οποία στην πιο ακραία
έκφρασή της θα συνδέεται με τις εξεταστικές επιδόσεις των μαθητών, εκτός
του ισοπεδωτικού της χαρακτήρα, θα χωρίζει τα σχολεία σε κατηγορίες, θα
οξύνει το μεταξύ τους ανταγωνισμό, δηλητηριάζοντας εκπαιδευτικές και κοι-
νωνικές σχέσεις, διαφοροποιώντας τους τρόπους χρηματοδότησης, βάζοντας
τους χορηγούς από το παράθυρο και τους γονείς να στηρίζουν οικονομικά
τη λειτουργία, οδηγώντας πολλά σχολεία στο μαρασμό και τελικά στο κλεί-
σιμο. Οι επιδόσεις των μαθητών θα συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών, αλλά και για την παραμονή τους στο σχολείο!

Δ. Αυτοαξιολόγηση – Χρηματοδότηση – Χορηγοί
Στην Έκθεση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για την

αυτονομία των σχολείων, αναφέρεται: «Η αυτονομία αυτή διαρθρώνεται
στους εξής τομείς: α. Παιδαγωγική/ διδακτική αυτονομία, β. Διοικητική
αυτονομία, και γ. Οικονομική αυτονομία».

Και παρακάτω εξηγεί: «Η παιδαγωγική αυτονομία αφορα τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα σπουδών, στις διδακτικές
μεθόδους, στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή του τρόπου
αξιολόγησης των μαθητών, κ.λπ. Η διοικητική αυτονομία, σχετίζεται με την
έννοια της αποκέντρωσης, όπου οι διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες
έχουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό
ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας που τους προσφέρεται, τις βασικές εκ-
παιδευτικές πολιτικές οι οποίες εκπορεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Η οικονομική αυτονομία, αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται στη σχολική
μονάδα να διαχειριστεί τους πόρους της ή να αναζητήσει πρόσθετους».6

Να λοιπόν που καταλήγει η αυτονομία: Όταν η «Έκθεση» κάνει αναφορά
στην παιδαγωγική αυτονομία, καθόλου δεν εννοεί την προσπάθεια του εκ-

Στην πράξη, πέρα
από τα λίγα εκσυγχρο-
νιστικά και θετικά
στοιχεία του, επειδή το
Νέο Σύστημα είναι εξ
ορισμού χαοτικό και δεν
μπορεί βεβαίως ο κα-
θείς να γράφει ό,τι και
όσο θέλει, το Υπουργείο
θα αναγκαστεί (αργά ή
γρήγορα) να σπάσει την
Ύλη σε Δεξιότητες και να
βγάλει rubrics, δηλ Πίνα-
κες με αξιολογικές κατη-
γορίες που θα περιέχουν
συγκεκριμένες δεξιότητες. Πχ “Ο μαθητής
μπορεί να πολλαπλασιάζει μονοψήφιους
αριθμούς”, “Η μαθήτρια μπορεί να περι-
γράφει τον εαυτό της με απλές λέξεις”,
κτλ.

Τα συν αυτού του συστήματος είναι ότι
είναι πιο ακριβές και λιγότερο αυθαίρετο.
Τα πλην: ότι είναι λιγότερο πρακτικό, πιο
χρονοβόρο, ότι “φακελώνει” του μαθητή-
αυριανό εργαζόμενο (αφού όλα αυτά θα
καταγράφονται για μελλοντική χρήση στο
portfolio του), ότι δεν λειτουργεί ταξινομι-
κά (για αυτό και στο Λύκειο-Πανελλήνιες
δεν το εισάγουν), ότι διασπά τη Γνώση σε
κομματάκια-δεξιότητες, κ.ά.

Στην πραγματικότητα, το Νέο Σύστημα
παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, θα
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ την παιδαγωγική ελευθερία
του Αξιολογητή και άρα και του Διδάσκον-
τος, αφού δε θα του επιτρέπει ούτε καν να
ιεραρχήσει αυτός τη σημασία των κομμα-
τιών της Γνώσης (Πληροφοριών) που προ-
κρίνει ως σημαντικά, αλλά θα τον «υποχρε-
ώνει» σε συγκεκριμένες δεξιότητες.

Και το κυριότερο μείον του: όποιο τρόπο
κι αν βρει κανείς να περιγράψει τις διαφο-
ρετικές δεξιότητες ή γνώσεις των μαθη-
τριών-τών, είτε με αριθμούς/γράμματα, εί-
τε με πολύπλοκα rubrics-Πίνακες Δεξιο-
τήτων, είτε ακόμη και με “ελεύθερη γρα-
φή”, η όποια προτεινόμενη Αξιολόγηση
απλά δεν αντιμετωπίζει το πώς και γιατί
φτάνουν τα παιδιά σε τέτοια διαφορετικά
αποτελέσματα, τις κοινωνικές ανισότητες
που όχι απλά δεν αμβλύνονται, αλλά αντί-
θετα οξύνονται με όλα αυτά τα Συστήματα.
Το αρχικό μας «έστω» (Έστω ότι έχουμε
τάξη “τέλεια”) πάνω στο οποίο βασίζεται
η Μεταρρύθμιση, είναι δηλαδή τόσο αυ-
θαίρετο κι αναληθές, που όχι απλά όλα αυ-
τά δεν έχουν εύκολη εφαρμογή στην ελλη-
νική μνημονιακή πραγματικότητα, αλλά αν-
τίθετα μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε
μεγαλύτερη όξυνση των ανισοτήτων.
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παιδευτικού να σκύψει στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή. Αν-
τίθετα αν «ξύσουμε» τα «καλολογικά» στοιχεία που στοχεύουν σε
ωραιοποιήσεις και σε εξαγορά της συναίνεσης της κοινής γνώμης,
περνάμε στο διαφοροποιημένο σχολείο της περιφέρειας και κα-
ταλήγουμε στο πολυδιασπασμένο, φθηνό και ευέλικτο σχολείο της
αγοράς που αναγνωρίζει τη δημόσια υποχρηματοδότηση την ίδια
στιγμή που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να αναζητήσουν και να
εξασφαλίσουν πόρους τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτε-
ρικές πηγές. Δηλαδή, όπως λέει και ένα σύνθημα στους τοίχους
από «γονείς – πελάτες και άλλους συγγενείς»!

Άμεσος στόχος, που αποκρύπτεται επιμελώς, είναι κατ’ αρχήν
η εξεύρεση πόρων για την εκπαίδευση έξω από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Αυτό οδηγεί στην προσαρμογή του επιπέδου της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης, στις οικονομικές δυνατότητες της τοπικής
κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει ακόμη πιο πολύ την κρατική
επιχορήγηση και καταργεί σταδιακά τον όποιο ενιαίο και δωρεάν
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες
για ένα πιο φτωχό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών
και αναλυτικό πρόγραμμα (ιδιωτικοποίηση - κατηγοριοποίηση
σχολείων και εκπαιδευτικών).

Η επιδιωκόμενη οργανωτική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού
συστήματος με θεσμούς διοικητικής αποσυγκέντρωσης που δε θί-
γουν ουσιαστικά τον συγκεντρωτικό διοικητικό μηχανισμό της εκ-
παίδευσης, αλλά τον αποσυμπυκνώνουν προβάλλοντας μια ψευδή
αποκέντρωση επιδιώκει την απαλλαγή του αστικού κράτους από τα
βάρος των κρατικών δαπανών για την εκαπίδευση. Άλλωστε ο ση-
μερινό Υπουργός Παιδείας, ως πρόεδρος τη Επιτροπής Μορφωτι-
κών Υποθέσεων για τον Εθνικό Διάλογο δήλωνε: «Στο σχολείο του
2016 δεν μπορεί όλα να περνάνε από το υπουργείο Παιδείας. Θα
πρέπει να δοθεί ελευθερία στους συλλόγους διδασκόντων, στη δι-
εύθυνση, αλλά και στους γονείς να παίρνουν κάποιες αποφάσεις.
Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση ενός σχολείου για εργασίες υπο-
δομών από μια ιδιωτική εταιρία, θα μπορούσε να είναι μια απόφαση
που θα ήταν – ίσως – καλύτερο να ληφθεί από το ίδιο το σχολείο».

Η «αυτονομία» δεν αποσκοπεί σε μια ανοιχτή, ελεύθερη, εκ-
παιδευτική διαδικασία, ούτε στο «άνοιγμα του σχολείου στην κοι-
νωνία». Η εκπαίδευση παραμένει αλυσοδεμένη στο άρμα της εξυ-
πηρέτησης των συμφερόντων των κυρίαρχων τάξεων υπό τον κεν-
τρικό έλεγχο της κυβερνητικής εξουσίας. Άλλωστε ο αρχιτέκτονας
των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων Α. Λιάκος δηλώνει κυνικά:
«Πράγματι, η εκπαίδευση είναι ένας τεράστιος χώρος που προ-
σφέρεται για επικερδή επιχειρηματικότητα και χωρίς μεγάλες
επενδύσεις».7

Στη σελίδα 62 του πορίσματος της Επιτροπής Μορφωτικών Υπο-
θέσεων για τον Εθνικό Διάλογο αναφέρεται ως σημαντική προϋπό-
θεση: «η αξιοποίηση δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους μέσω
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να απευθύνονται σε
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και να μην προκαλείται επιβάρυνση
στον Κρατικό Προϋπολογισμό».8

Ε. Αυτονομία – ευελιξία – διαφοροποίηση: 
Το διαφοροποιημένο σχολείο της αγοράς

Οι παραπάνω θέσεις για την «αυτονομία» των σχολείων δεν είναι
πνευματική ιδιοκτησία της Επιτροπής Διαλόγου, καθώς υπάρχουν
αυτούσιες στην έκθεση του ΟΟΣΑ από το 2011.

Έτσι για το ζήτημα της αυτονομίας του σχολείου, ο ΟΟΣΑ υπο-
στήριζε ότι «το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι από τα πιο
συγκεντρωτικά στην Ευρώπη. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης
και οι χώρες με τις υψηλότερες αποδόσεις PISA έχουν αποκεν-
τρώσει την ευθύνη και τη λογοδοσία για τη μάθηση των παιδιών
στο επίπεδο της σχολικής μονάδας...». Με βάση την παραπάνω
ανάλυση ο ΟΟΣΑ πρότεινε τη μετατόπιση του προϋπολογισμού του
υπουργείου Παιδείας στο υπουργείο Εσωτερικών και την ανταγω-

νιστική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, με βάση τον αριθ-
μών των παιδιών και την επίδοσή τους.9

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης των σχολείων με βάση τις επιδό-
σεις των μαθητών, είναι και η διαφοροποίηση των προγραμμάτων
τους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Μ. Βρετανίας, όπου τα
«καλά» σχολεία, διαφοροποιούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα
που ισχύει σε εθνική κλίμακα (national curriculum), ώστε να κά-
νουν οι μαθητές να κάνουν τις επιλογές μαθημάτων. Στις ΗΠΑ κυ-
ριαρχεί η λογική της περικοπής «δευτερευόντων μαθημάτων»,
όπως θεωρούν την αισθητική και τη φυσική αγωγή, προκειμένου
να βρεθεί χρόνος για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών
στα «προτυποποιημένα» τεστ γλωσσικών μαθημάτων. Σε όλες τις
χώρες, η αξιολόγηση συνδέεται με τη δημιουργία σχολείων πολλών
ταχυτήτων, όπου τελικά η ταξική προέλευση και οι οικονομικές
δυνατότητες των μαθητών καθορίζουν τις επιδόσεις και τη σχολική
τους πορεία.

Ε. Συλλογικότητα – Αντίσταση
Καμιά συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και άλλες διαδικασίες που

εξωραϊζουν το αυταρχικό πρόσωπο μιας υποταγμένης κυβέρνησης
που δια πυρός και σιδήρου υλοποιεί μια πολιτική εξαθλίωσης του
λαού, κονιορτοποίησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων ολόκληρου
αιώνα σύμφωνα με τα κελεύσματα ΕΕ και ΔΝΤ.

Να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός μορφωτικού κοινωνικού
κινήματος που θα διεκδικεί έναν «άλλο» ρόλο για τον εκπαιδευτικό
και την εκπαίδευση. Έχουμε πρόταση – όχι για να εξωραϊσουμε
την αξιολόγηση - και όραμα για ένα άλλο σχολείο που να χωρά όλα
τα παιδιά χωρίς φραγμούς και διακρίσεις και αυτό δεν μπορεί παρά
να συνδέεται με αιτήματα που δεν ενσωματώνονται και δεν εξω-
ραϊζουν το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά συνδέονται άρρηκτα με
τον αγώνα για μια «άλλη» κοινωνία.

Σημειώσεις – Βιβλιογραφία
1. Κ. Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Συνέντευξη στη Μίνα Κωστοπούλου
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Στην κάλυψη χρόνιων κενών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης πρόσφατα

ανακοίνωσε, για μια ακόμη φορά, ότι
ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρ-
νηση, μέσω του ΑΣΕΠ για αρκετές χι-
λιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό
Παιδείας, “διϋπουργική σύσκεψη για
τον τριετή προγραμματισμό των προσ-
λήψεων αυτών, που θα αφορούν τα έτη
2018 -2020 αναμένεται να συγκληθεί
την ερχόμενη εβδομάδα”.

Στη δήλωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ο υπουργός Παιδείας επισημαίνει τη
“μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρ-
νηση για την εκπαίδευση όλων των
βαθμίδων είναι δεδομένη. Δεδομένη,
επίσης είναι, και η νέα κατάσταση που
αποτυπώθηκε στη συζήτηση για τον
προϋπολογισμό, ότι, δηλαδή, οι προ-
τάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το
2017, στοχεύουν όχι στη διαχείριση της
κρίσης, αλλά στην αναβάθμιση της δη-
μόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμί-
δων που μας επιτρέπουν πια οι σαφείς
ενδείξεις μιας έστω δειλής αλλά στα-

θερής αναπτυξιακής πορείας του τό-
που μας·(...) οι διορισμοί μόνιμων εκ-
παιδευτικών σηματοδοτούν την αρχή
μιας νέας πορείας, δύσκολης αλλά και
ελπιδοφόρας. Οι διορισμοί δηλώνουν
την αρχή του τέλους ενός απαράδεκτου
καθεστώτος στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ολο-
ένα και περισσότερο βασίζεται σε ανα-
πληρωτές καθηγητές, των οποίων την
προσφορά θα πρέπει να αναγνωρίσου-
με με τον πιο γενναιόδωρο τρόπο”,
προϊδεάζοντας για διεξαγωγή διαγω-
νισμού του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, ο κ. Γαβρόγλου επανέλα-
βε χθες όσα είχε ανακοινώσει στα μέσα
Δεκεμβρίου: «Επιπλέον ο πρωθυπουρ-
γός σε σύντομο διάστημα θα ανακοινώ-
σει την σύσταση μιας επιτροπής εμπει-
ρογνωμόνων που θα μελετήσει τα οικο-
νομικά της εκπαίδευσης και θα υπάρξει
δέσμευση ότι σε τρία χρόνια να αντιμε-
τωπιστούν όλες οι ανελαστικές ανάγκες
σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικές
απαιτήσεις και υλικές υποδομές. Από
πλευράς μας θα κάνουμε το παν για να
επιτευχθεί μία πολιτική και κοινωνική
συναίνεση ώστε να κάνουμε όλοι μαζί
το επόμενο στέρεο βήμα».

Στο πρώτο δελτίο τύπου (3/1) που
βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τό-
πο του Υπουργείου Παιδείας σημειώνε-
ται ότι “μέσα στο τρέχον έτος (2017)
πρέπει να πραγματοποιηθεί ο διαγωνι-
σμός, ενώ σχετικές εισηγήσεις έχουν
ήδη γίνει από τον αρμόδιο υπουργό Κώ-
στα Γαβρόγλου”.

4/1 σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ της
Τρίπολης ο υπουργός Επικρατείας Χρι-
στόφορος Βερναρδάκης δήλωσε «Την
ερχόμενη εβδομάδα θα βγει προκήρυ-
ξη για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευ-
τικών»!

Η “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” ΤΗΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το υπουργείο Παιδείας και οι προ-
ηγούμενοι διαχειριστές του (Α. Διαμαν-
τοπούλου, Κ. Αρβανιτόπουλος, Α. Λο-
βέρδος, Ν. Φίλης) επιχείρησαν να αν-
τιμετωπίσουν το πρόβλημα που δημι-
ουργούσε η πολιτική των μηδενικών
διορισμών με διάφορα αντιεκπαιδευ-
τικά μέτρα, εκ των οποίων κυρίαρχα
ήταν:

➧ οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο
σχολείων (πάνω από 2.000 σχολεία
εξαφανίστηκαν από τον χάρτη την πε-
ρίοδο 2010-2014),

➧ η αύξηση του αριθμού των μαθητών
ανά τμήμα (27-30),

➧ η αύξηση του ωραρίου των καθη-
γητών,

➧ η κατάργηση ειδικοτήτων στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση (με αποτέ-
λεσμα τον εξοστρακισμό περίπου 2.000
καθηγητών τεχνικών μαθημάτων),

➧ η αυστηροποίηση των προϋποθέ-
σεων για τη δημιουργία τμημάτων ει-
δικοτήτων και ομάδων προσανατολι-
σμού στα γενικά Λύκεια,

➧ η θεσμοθέτηση Γ΄ ανάθεσης μαθη-
μάτων σε αρκετές ειδικότητες,

➧ οι παρεμβάσεις σε Νηπιαγωγεία
(διπλασιασμός των μαθητών ανά τμή-
μα) και στα Δημοτικά σχολεία (μείωση
ωρών),

➧ μείωση του ωρολογίου προγράμμα-
τος των σχολείων, μείωση ωρών μαθη-
μάτων, «κόψιμο» του τρίωρου των ερ-
γαστηρίων Φυσικής και Πληροφορικής.

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στη σχο-
λική εκπαίδευση από το 2011 και μετά
βασικό στόχο είχαν και έχουν τις περι-
κοπές προσωπικού.

ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ 
(Για να μην ξεχνιόμαστε)

Την ίδια περίπου περίοδο, ξετυλίγε-
ται ένα γαϊτανάκι υποσχετικών, που αρ-
χίζει επί Υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου
και συνεχίζει μέχρι σήμερα, που αφο-
ρούσε στις εξαγγελίες για διορισμούς
μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι
όμως έμειναν στα χαρτιά.

Το Καλοκαίρι του 2014 ο τότε Υπουρ-
γός Παιδείας κ. Α. Λοβέρδος μιλάει για
πρώτη φορά για διαγωνισμό ΑΣΕΠ
πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών.
Τον ακολουθούν ο πρώην Υπουργός
Παιδείας κ. Α. Μπαλτάς, όσο και ο
πρώην αναπληρωτής Υπουργός Τάσος
Κουράκης που εξήγγειλαν 20-25.000
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών
σε βάθος τριετίας, αρχής γενομένης
από το 2015/16.

Κατόπιν, από την αρχή του 2016 ο
υπουργός Νίκος Φίλης υποσχέθηκε
20.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευ-
τικών, που μάλιστα, σύμφωνα με τις
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αρχικές εξαγγελίες, το μεγαλύτερο μέ-
ρος τους θα γινόταν μέσα στο 2016 και
η τελευταία δόση θα ήταν το 2018!

Τον Ιούνιο του 2016 δηλώνει ότι οι
μόνιμοι διορισμοί δεν προφταίνουν να
γίνουν μέσα στο 2016 «γιατί καθυστέ-
ρησε η αξιολόγηση της ελληνικής οι-
κονομίας από τους θεσμούς». Στην ίδια
αυτή δήλωσή του υπόσχεται ότι «από
το 2017 θα υπάρξουν προσλήψεις μό-
νιμων εκπαιδευτικών».

Ωστόσο, στη συνάντηση με τους θε-

σμούς το Σεπτέμβριο του 2016, οι τε-
λευταίοι επικαλέστηκαν τη δυσμενή δη-
μοσιονομική κατάσταση που «απαγο-
ρεύει» τους διορισμούς στο Δημόσιο και
ξεκαθάρισαν ότι για να πραγματοποι-
ηθούν διορισμοί στα σχολεία, πρέπει να
προηγηθεί αυστηρή και εξαντλητική
αξιολόγηση τού υπάρχοντος διδακτι-
κού δυναμικού, να απομακρυνθούν οι
«ακατάλληλοι» από τις τάξεις και όσα
κενά προκύψουν να καλυφθούν με αν-
τίστοιχο αριθμό προσλήψεων.

Η ΣΤΑΣΗ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ο Κ. Γαβρόγλου λίγες μέρες μετά την
ανάληψη των καθηκόντων του κράτησε
αποστάσεις στο θέμα των μόνιμων
προσλήψεων, θα έλεγε κανείς ότι ήταν
αρκετά μετριοπαθής στις δηλώσεις
του, αν συγκρίνουμε όσα έλεγε με τις
υποσχετικές των προηγούμενων
Υπουργών Παιδείας.

Στις προγραμματικές δηλώσεις του
στις 14/12/2016, απαντώντας σε ερώ-
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Μ
ε πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κλήθηκαν
οι «δημόσιες σχολικές μονάδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον

προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής
Αξιολόγησης μαθητών, καθώς και στο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα,
που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18».

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΕΠ «σκοπός της δράσης είναι η εισα-
γωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης μορφής αξιολόγη-
σης» που επιδιώκει, ανάμεσα σε άλλα, «την υποστήριξη διαφοροποίησης
της διδασκαλίας και ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των μα-
θητών, την ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην αξιο-
λόγηση της προόδου που επιτελούν, την αξιοποίηση της αξιολόγησης ως
μαθησιακής διαδικασίας, την αξιοποίηση ποικιλίας αξιολογικών τεχνικών
και μεθόδων που θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών
αξιολογικών δεδομένων για το εύρος των μαθησιακών επιτευγμάτων που
αποτιμάται, την αξιολόγηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών» κλπ.

Ακόμη κι αν δεν πάρει κανείς υπόψη ότι μέσα σε λίγες γραμμές κλίνεται
(καθόλου τυχαία) σε όλες τις πτώσεις η λέξη αξιολόγηση, ενώ δεν υπάρχει
ούτε λέξη για το μορφωτικό περιεχόμενο και την κατεύθυνση της εκπαί-
δευσης, οφείλει να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις. Ωραίες λέξεις και εύηχες
έννοιες, κλεμμένες από την παιδαγωγική ενός άλλου εκπαιδευτικού συ-
στήματος, προβάλλονται ως όχημα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των μαθητών,
συνεργατικής και κοινωνικής μάθησης, εξατομίκευσης της διδασκαλίας και
ισότητας ευκαιριών, ενώ στην πραγματικότητα σχεδιάζεται να χρησιμοποι-
ηθούν αφενός σαν παραπλανητικός επίδεσμος, αφετέρου σαν «εκπαιδευτική
θηλιά», με θύματα αυτούς ακριβώς που υπόσχονται να απελευθερώσουν:

1. Αλήθεια ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το Υπουργείο ετοιμάζεται
να επιβάλει τη λεγόμενη περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών; Μήπως
είναι πραγματικά εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, όπως με υποκρισία
υποστηρίζει το ΙΕΠ; Και αν το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για
τους μαθητές μας και τις ανάγκες τους γιατί κρατάει «ξεχειλωμένα» τα τμή-
ματα; Γιατί φροντίζει η «κανονικότητα» των σχολείων να ξεχειλίζει από την
εξουθένωση των εκπαιδευτικών που γυροφέρνουν σε 2, 3, 4 και 5 σχολεία;
Γιατί έχει αποψιλώσει  όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς, τις βιβλιοθήκες,
τα εργαστήρια, την ενισχυτική διδασκαλία; Η νέαχρυσόσκονη του Υπουρ-
γείου Παιδείας δεν μπορεί παρά να φωτίσει το μαύρο φόντο μιας
ερειπωμένης εκπαίδευσης!

2. Τι ακριβώς σημαίνει «περιγραφική αξιολόγηση» σε ένα σχολείο
χωρίς καμιά διοικητική υποστήριξη, με εκπαιδευτικούς που πηγαινο-
έρχονται σε πολλά σχολεία, με μονόωρα και δίωρα μαθήματα, με 150
και 200 ή και 400 μαθητές, που ούτε το όνομά τους δεν προλαβαίνουν
να μάθουν;

3. Τι ακριβώς σημαίνει «περιγραφική αξιολόγηση» για τους μαθητές μας
και για τους γονείς τους όταν είναι γνωστό ότι το ερειπωμένο σχολείο και
η τσακισμένη οικογένεια δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει τη «διάγνωση»;
Μήπως για να καταλάβουν καλύτερα και γρηγορότερα οι στερημένοι μαθητές
μας ότι ο «ατομικός τους φάκελος» δεν επιτρέπει τη συνέχεια των σπουδών
τους στο αριστοκρατικό Λύκειο που ετοιμάζεται;

Εξάλλου ποιος δεν κατανοεί ότι η περιγραφική αξιολόγηση, και να
εφαρμοστεί, δε θα παύει να λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλέγμα παρα-
γόντων που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση και απλά θα διαπιστώ-
νει-περιγράφει τα αρνητικά τους αποτελέσματα, χωρίς να παρεμβαίνει
ουσιαστικά στην επιρροή τους.

4. Δημιουργείται το ερώτημα για το κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση
των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η
οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξη
και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μα-
θητών, καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος
μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) είναι στους βασικούς
δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα
νομοθετικά πλαίσια, τα οποία δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιο-
λόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό ερ-
γαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Να σας πούμε, λοιπόν, εμείς τι σχεδιάζετε:
➧ Θέλετε πρώτα - πρώτα (όπως έχουν κάνει και οι προκάτοχοί σας) να

«απορροφήσετε» τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τις «πληρωμένες οδηγίες» για
την εδραίωση της εκπαίδευσης της ακριβοπληρωμένης αμάθειας.

➧ Θέλετε να εσωτερικεύσουν από την πιο μικρή ηλικία οι μαθητές μας
την αίσθηση της αδυναμίας τους, μέσω ενός ατομικού φακέλου που θα τον
κουβαλάνε σαν βιογραφία. Γιατί είναι σίγουρο ότι ο κατατεμαχισμός της ει-
κόνας κάθε μαθητή και η προσαρμογή στην προκρούστεια κλίνη των μπι-
χεβιοριστικών ρημάτων της περιγραφικής αξιολόγησης (ο μαθητής παρατηρεί,
επισημαίνει, κατανοεί, κατέχει, χρησιμοποιεί κλπ) θα ενισχύσει την ιδεολογία
των φυσικών χαρισμάτων. Ο κάθε μαθητής θα αποτελεί όλο και περισσότερο
μια ξεχωριστή φιγούρα αναλυόμενη σε τυποποιημένες κατηγορίες ικανο-
τήτων, αποσυνδεδεμένη από κοινωνικούς – ιστορικούς προσδιορισμούς.
Η σχολική εξέλιξή του θα μοιάζει, περισσότερο ίσως από σήμερα, να κα-
θορίζεται περισσότερο από «εγγενείς» ατομικές ικανότητες, μεταμφιεζόμενη
σε ατομική του υπόθεση και πρόβλημα.

➧ Θέλετε επίσης να αυξήσετε το γραφειοκρατικό φόρτο των εκπαι-
δευτικών, να ελαστικοποιήσετε τον εργασιακό τους χρόνο, να τους τυ-
ποποιήσετε  και να τους μετατρέψετε σε περιγραφικούς συμβολαιογρά-
φους επιδόσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Πόσο είπατε, ότι θα κοστίσει η νέα σας χρυσόσκονη;
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τηση δημοσιογράφου για το θέμα δη-
λώνει ότι “το θέμα των μόνιμων διορι-
σμών έχει σχέση και με τις συνεννοή-
σεις με τους θεσμούς. Δεν μπορούμε
να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε
με τον θεσμό των αναπληρωτών. Για
πρώτη φορά μπαίνει η ανάγκη και γρα-
πτά για μόνιμους διορισμούς. Θα είμαι
απολύτως ειλικρινής. Χρονοδιάγραμ-
μα για μόνιμους διορισμούς δεν μπο-
ρεί να υπάρξει!”

Λίγες μέρες μετά, σε συνέντευξή του
στις 18/12/2016 στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκφρά-
ζει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το
ενδεχόμενο να γίνουν μόνιμοι διορισμοί
εκπαιδευτικών μέσα στο 2017: “Κοι-
τάξτε, το θέμα των μόνιμων διορισμών
είναι ένα πράγμα για το οποίο δίνουμε
μια καθημερινή μάχη, για να μπορέ-
σουμε να το εξασφαλίσουμε και στο
πλαίσιο των συνεννοήσεων που γίνονται
με τους θεσμούς, κυρίως και βεβαίως
στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής πολιτι-
κής. Είμαστε αισιόδοξοι ότι κάποιους
διορισμούς θα έχουμε φέτος. Αλλά δεν
θέλω να δώσω μεγαλύτερες ελπίδες
για το πώς θα μπορέσουν αυτά να υλο-
ποιηθούν από τη χρονιά που μας έρχε-
ται, γιατί, ξέρετε, για να μπορέσουν αυ-
τοί οι άνθρωποι να διοριστούν, θα πρέ-
πει να περάσουν τις εξετάσεις του
ΑΣΕΠ. Ήδη υπάρχει κόσμος που έχει
περάσει εξετάσεις του ΑΣΕΠ και περι-
μένει εδώ και πολλά χρόνια και βεβαί-
ως υπάρχει μια πραγματικότητα που εί-
ναι ένας αριθμός αναπληρωτών, οι
οποίοι ήδη εργάζονται στα σχολεία για
πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν
να υπάρχει ένας συγκερασμός σε ένα
πλαίσιο δημόσιας διοίκησης, το οποίο
είναι και πάρα πολύ δυσκίνητο. Δηλα-
δή, για να δώσουν δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι εξετάσεις και να αξιολογηθούν
τα αποτελέσματα και να παρθούν υπ’
όψιν οι ενστάσεις κτλ, αυτά θέλουν μή-
νες δουλειάς. Πάντως, εμείς είμαστε
αισιόδοξοι ότι φέτος θα μπορέσουμε
να κάνουμε κάποιους διορισμούς”  

Τώρα, η νέα ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας οριοθετεί εκ νέου την προ-
οπτική μόνιμων διορισμών. Μάλιστα,
και αφού από τα προηγούμενα λόγια
του Υπουργού Παιδείας, αλλά και τις
δηλώσεις Βερναρδάκη για γραπτό δια-
γωνισμό μέσα στο 2017, δημιουργήθη-
κε κάποια σύγχυση, η Αυγή προβάλλει
τις επισημάνσεις υψηλόβαθμου στελέ-
χους του Υπουργείου που αποφαίνεται
ότι “δεν υπάρχει θέμα γραπτού διαγω-
νισμού για τους διορισμούς”. Ακολού-
θησε στη συνέχεια η ανακοίνωση της
διάψευσης του γραπτού διαγωνισμού,

κατά την οποία το σύστημα διορισμών
θα αποφασιστεί ύστερα από διάλογο
με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Να πούμε λοιπόν καθαρά την εκτί-
μησή μας για αυτή τη νέα εξέλιξη:

1. Αυτό που έχει γίνει φανερό είναι
ότι όλες οι διακηρύξεις των Υπουργών
Παιδείας για 20.000 μόνιμους διορι-
σμούς, από τον Λοβέρδο και τον Μπαλ-
τά μέχρι και το Νίκο Φίλη ήταν παρελ-
κυστικές. Προσπαθούσαν να κερδί-
σουν χρόνο και να χορτάσουν με ελπί-
δες το ρημαγμένο εκπαιδευτικό σώμα,
όταν δεν είχε εξασφαλιστεί τίποτε.
Ήταν μια επικοινωνιακή πολιτική, ένας
χειρισμός, την ίδια ώρα που έμπαιναν
σε λειτουργία αλλεπάλληλοι “κόφτες”
στις θέσεις εκπαιδευτικών.

2. Πιθανόν η Κυβέρνηση να έχει εξα-
σφαλίσει τη δυνατότητα κάποιων λίγων
μόνιμων διορισμών. Λέμε φαίνεται, κα-
θώς η εκπαίδευση στο θέμα αυτό ανα-
πνέει ακόμη τα αποκαΐδια των απατη-
λών διακηρύξεων. Αν τελικά προχωρή-
σει η Κυβέρνηση σε μόνιμες προσλή-
ψεις αυτές θα είναι λίγες, ελάχιστες,
δεν θα έχουν καμιά σχέση με τις προ-
ηγούμενες διακηρύξεις. Και αυτό το
γνωρίζει καλά και ο νέος Υπουργός
Παιδείας. Και γι’ αυτό δεν κάνει καμιά
αναφορά σε αριθμούς. Και γι’ αυτό μι-
λάει για “σύσταση μιας επιτροπής εμ-
πειρογνωμόνων που θα μελετήσει τα
οικονομικά της εκπαίδευσης και θα
υπάρξει δέσμευση ότι σε τρία χρόνια
να αντιμετωπιστούν όλες οι ανελαστι-
κές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό”.

Εκτιμούμε ότι εάν γίνουν μόνιμες
προσλήψεις αυτές θα είναι ελάχιστες
για τρεις λόγους σημαντικούς και δυ-
σοίωνους. Πρώτον, γιατί το Υπουργείο
Παιδείας έχει “στο τσεπάκι” και άλ-
λους “κόφτες” για τον περιορισμό των
αναγκών σε προσωπικό. Είναι φανερό
ότι στα ΕΠΑΛ τις επόμενες
εβδομάδες θα επιχειρηθούν
νέες συγχωνεύσεις τμημά-
των στη βάση της εγκυκλίου
για έλεγχο των φοιτούντων
(και όχι εγγεγραμμένων) μα-
θητών. Επίσης στα ΕΠΑΛ τη
νέα σχολική χρονιά θα έχου-
με πολύ λιγότερα τμήματα,
καθώς θα έχει αποφοιτήσει
η φετινή Γ΄ τάξη, η οποία εί-
ναι οριοθετημένη με βάση
το προηγούμενο σύστημα.

Παράλληλα, το Υπουργείο
Παιδείας σκοπεύει σε νέα
μείωση του ωρολογίου προ-
γράμματος αυτή τη φορά στο
Λύκειο.

Να θυμίσουμε ότι στις προσλήψεις
προσωπικού για το 2017 ισχύει το «μία
πρόσληψη σε κάθε τέσσερις αποχω-
ρήσεις». Το δυστύχημα είναι ότι αν και
αυτή είναι μια καλύτερη αναλογία από
αυτή που ίσχυε το 2016 (που δεν τηρή-
θηκε ούτε και αυτή), οι αποχωρήσεις
είναι τα τελευταία χρόνια λίγες. Οι εκ-
παιδευτικοί, μπροστά στο φόβο ρα-
γδαίας μείωσης των συντάξεων, προ-
τιμούν να παρατείνουν όσο μπορούν
περισσότερο την παραμονή τους στο
σχολείο και στη “σιγουριά” του μισθού.

Και το χειρότερο είναι ότι σύμφωνα
με τα στοιχεία της πρόσφατης Έκθε-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Σε-
πτέμβριος 2016) θα έχουμε μείωση του
μαθητικού δυναμικού τα επόμενα 6
χρόνια 2017-2012 κατά 120.000 μαθη-
τές! Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μνη-
μονίων στις γεννήσεις, οι οποίες από
το 2010/11 και μετά, είναι μειωμένες
κατά 15 - 20.000 ετησίως σε σχέση με
την περίοδο 2005 - 2010.Και αυτό το
γνωρίζουν οι επιτελείς του Υπουργείου
και γι αυτό λέμε ότι μοιάζουν όλες οι
διακηρύξεις τους για προσλήψεις μό-
νιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σαν
επιχείρηση κερδίσματος χρόνου.

Αν οι μόνιμοι αλλά και οι αδιόριστοι
εκπαιδευτικοί πέσουν στην “παγίδα”
που στήνει το Υπουργείο και χωριστούν
σε “ομάδες συμφερόντων” (προϋπη-
ρεσία, ΑΣΕΠ, μεταπτυχιακά κλπ), αν η
αντιπαράθεση αντί να επικεντρωθεί
στην απαίτηση για μόνιμους διορι-
σμούς ίσους με τον αριθμό των εκπαι-
δευτικών που αποχώρησαν την τελευ-
ταία εξαετία, αναλωθεί στον τρόπο διο-
ρισμού, τότε θα αλληλοφαγωθούν για
ένα “αδειανό πουκάμισο”. Στην κυριο-
λεξία. Και αν γίνει αυτό, τότε όλοι μαζί,
θα υποστούν όσα δεν φαντάζονται.
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Στο 2ο τόμο της «Έκθεσης Παρακο-
λούθησης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης του 2016» της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, παρουσιάζονται μία
σειρά μετρήσιμων και όχι μόνο στοιχείων
που αφορούν σε όσα με τρόπο συνοπτικό
ο τίτλος της έκθεσης δηλώνει.

Το κείμενο αποτελεί το «καταστάλαγ-
μα» της παρακολούθησης όσων τεκταί-
νονται στην εκπαίδευση-κατάρτιση της
χώρας κατά το έτος 2016 μία συνοπτική
καταγραφή τους και αφήνει να διαφαίνον-
ται τάσεις που προφανώς θα καθορίσουν
και θα επηρεάσουν τα εκπαιδευτικά ζη-
τήματα στο άμεσο και βραχυπρόθεσμο
μέλλον.

Αποτελεί τρόπον τινα και δείκτη προ-
σαρμογής της εκπαιδευτικής πραγματι-
κότητας της χώρας, της προσαρμογής
του εθνικού εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος στις λεγόμενες «βέλτιστες πρα-
κτικές» του ΟΟΣΑ, αποδοχής και εφαρ-
μογής των πολιτικών που επιβάλλονται
με ιδιαίτερη ζέση στα μνημονιακά χρόνια
στην Ελλάδα.

Και βέβαια μπορεί κάποιος να σημει-
ώσει ότι, ανάλογες εκθέσεις καταρτίζον-
ται για όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., το
εγχείρημα «περιλαμβάνει είκοσι οκτώ
επιμέρους εκθέσεις μία για κάθε χώ-
ρα» σε μία προσπάθεια να αποτυπωθεί,
στο βαθμό που κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει
μέσω μίας τέτοιας διαδικασίας, η εκπαι-
δευτική πραγματικότητα των ξεχωριστών
χωρών και να εξαχθούν συμπεράσματα
για τη σύγκλιση ή απόκλιση μεταξύ τους.
Το παραπάνω αφορά την επιδίωξη
«ομοιογενοποίησης» των εκπαιδευτικών
τους συστημάτων κάτω από πολύ συγκε-
κριμένους άξονες και τη «σκέπη» διε-
θνών «φιλεκπαιδευτικών οργανισμών»
τύπου Ε.Ε.-ΟΟΣΑ.

Να σημειωθεί επίσης πως τα όσα κα-
ταγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις τέτοιου
είδους, για τη χώρα μας τουλάχιστον, απο-
κτούν μία ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημα-
σία καθώς αναδεικνύονται στοιχεία, έστω

και με τεχνοκρατικό, άχρωμο τρόπο που
φανερώνουν το «ποιοτικό άλμα» που συν-
τελείται …προς τα πίσω, με δραματικό
τρόπο, εξαιτίας των συνολικότερων πολι-
τικών που επιβάλλουν Ε.Ε.-ΔΝΤ/δανει-
στές και ντόπιοι μεγαλοαστοί και εφαρ-
μόζουν επί οκταετία πλέον διαδοχικές
μνημονιακές κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ
και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι τα εκπαιδευτικά θέματα κάτω από
τη συνεχή και «υπομονετική» πίεση των
αξόνων – οδηγών που προτείνουν Ε.Ε.-
ΟΟΣΑ δείχνουν να προσαρμόζονται σε αυ-
τούς και κάποιες φορές μάλιστα με ταχύ-
τητα κι ορμή σημαντική. Οι αλλαγές που
έχουν επισυμβεί τα μνημονιακά χρόνια,
είναι πραγματικά εντυπωσιακές προς τις
κατευθύνσεις και την πορεία που οι ορ-
γανισμοί αυτοί επιθυμούν!

Η ποιοτική μορφή των αλλαγών αυτών,
τις οποίες κανονικά πρέπει να ονομάζου-
με με το ποιοτικό τους χαρακτηριστικό,
αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, και οι συ-
νέπειες στο σώμα της ελληνικής εκπαί-
δευσης είναι τέτοια ώστε δεν επαρκεί για
την ανάλυση και κατανόησή τους, προφα-
νέστατα ούτε καν για τη στοιχειώδη αντι-
μετώπισή τους με όρους εκπαιδευτικού
και λαϊκού κινήματος, το απλουστευτικό
επιχείρημα πως και στις υπόλοιπες χώρες
της Ε.Ε. των 28 αλλά και του κόσμου συμ-

βαίνουν ακριβώς τα ίδια. Κάτι τέτοιο είναι
ανεπαρκές και μοιάζει με κοινοτοπία του
είδους «όλες οι χώρες έχουν καπιταλι-
σμό»! Ένας τέτοιος απλουστευτικός ισχυ-
ρισμός που προβάλλεται από ποικιλόχρω-
μους πολιτικούς χώρους, όταν δεν προέρ-
χεται από πολιτικούς χώρους λατρείας και
υποτέλειας απέναντι στον ιμπεριαλιστικό
παράγοντα και τις πολιτικές που επιβάλ-
λει, όπως κι αν αυτός εμφανίζεται στο πο-
λιτικό προσκήνιο, αλλά προέρχεται από
χώρους και κόμματα που στρέφονται δια-
κηρυκτικά ενάντιά τους, ισοδυναμεί με άρ-
νηση να κατανοηθούν οι ιδιαίτερες «αιχ-
μές» που παίρνουν οι πολιτικές αυτές σε
μία συγκεκριμένη χώρα, συγκεκριμένα
στη χώρα μας τα τελευταία 8 χρόνια. Ισο-
δυναμεί με αποφυγή, φυγή από την πραγ-
ματικότητα, αδυναμία να την κοιτάξει κα-
νείς κατάματα και μέσα από αυτή να εξα-
γάγει κατάλληλα συμπεράσματα για την
οργάνωση αντίστασης κι αγώνων.

Η «Έκθεση Παρακολούθησης της εκ-
παίδευσης-κατάρτισης 2016» για την Ελ-
λάδα έχει ως σκοπό να πράξει δύο πράγ-
ματα· από τη μία να παρουσιάσει και από
την άλλη να αξιολογήσει τα «κυριότερα
πρόσφατα και τρέχοντα μέτρα πολιτικής
σε κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε.» στηρι-
ζόμενη στα πιο πρόσφατα επικαιροποι-
ημένα στοιχεία που διαθέτει. Πρόκειται
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«Έκθεση Παρακολούθησης
της εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2016»

Η εκπαίδευση μέσα από στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος
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φόρων εκπαιδευτικών στοιχείων και θε-
μάτων– όσο βέβαια και ποιοτικά, αξιολο-
γικές δηλαδή κρίσεις πάνω σε αυτά και
την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών
που προωθούνται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην «Έκθεση» λει-
τουργούν συμπληρωματικά σε σειρά άλ-
λων υπαρχόντων πηγών πληροφοριών που
περιγράφουν τα εθνικά συστήματα εκπαί-
δευσης-κατάρτισης, προβάλλοντας έτσι
στο προσκήνιο ένα δίκτυο παρακολούθη-
σης των συστημάτων. Παρά τη «διαφορε-
τικότητα» εντέλει οδηγούν τα εκπαιδευτι-
κά ζητήματα προς την ίδια κατεύθυνση και
λογική.

Η έκθεση αφορά σε όσα συμβαίνουν στο
ελληνικό εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα
από τα μέσα του 2015 και έπειτα, φτάνον-
τας όπως σημειώνεται ως τις 15 Σεπτεμ-
βρίου του 2016, οπότε και ολοκληρώνεται
η συγγραφή της. Καλύπτεται μία περίοδος
τουλάχιστον ενός έτους αναδεικνύοντας
όσα έχουν πραγματοποιηθεί ως εκπαιδευ-
τικές παρεμβάσεις αλλά και τις τάσεις, σε
μία περίοδο διακυβέρνησης από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα έπειτα από
τις εκλογές στις 15 Σεπτέμβρη 2015, δη-
λαδή με την έναρξη εφαρμογής του τρίτου
και ακόμα σκληρότερου μνημονίου.

Η δομή της «Έκθεσης» περιλαμβάνει
πεδία κατανεμημένα ως εξής:

➥ στατιστική επισκόπηση ορισμένων
δεικτών της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

➥ πλεονεκτήματα και προκλήσεις του
εθνικού συστήματος εκπαίδευσης

➥ δαπάνες, δημογραφικές προκλήσεις,
προκλήσεις δεξιοτήτων

➥ πρόωρη εγκατάλειψη, προσχολική
εκπαίδευση και φροντίδα, βασικές δεξιό-
τητες σε σχέση με την αντιμετώπιση των
ανισοτήτων και την προώθηση της κοινω-
νικής ένταξης

➥ πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της
σχολικής εκπαίδευσης που καλύπτουν ξε-
χωριστά πεδία, όπως το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού, πλάι πλάι με γλωσσικές
και ψηφιακές δεξιότητες 

➥ πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα

➥ πολιτικές για την επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, καθώς και για
την «αναγκαία» για πολλούς λόγους εκ-
παίδευση ενηλίκων.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άρθρου
ασχολούμαστε κύρια με όσα φορούν στην

πρωτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα
(Προσχολική Αγωγή-Δημοτικό), παρόλο
ότι η έκθεση απλώνει την οπτική της στο
σύνολο της παρεχόμενης εκπαίδευσης
από το εθνικό σύστημα.

Τα βασικά σημεία 
της «Έκθεσης» για το εθνικό
σύστημα εκπαίδευσης

Γίνεται λόγος –παρουσιάζεται δείκτης
και σε αντίστοιχο πίνακα– για τα ποσοστά
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολικού μας
συστήματος και της ολοκλήρωσης της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, πεδία στα οποία
διαπιστώνεται «σημαντική βελτίωση» και
σημειώνεται καλύτερη κατάταξη από το
μέσο όρο της Ε.Ε. Πρόκειται προφανώς για
την παρουσίαση ενός μετρήσιμου ποσοτι-
κού δείκτη, δίχως όμως να παρουσιάζονται
ποιοτικά στοιχεία ή σχετικές πληροφορίες
που θα μας διαφώτιζαν με ποιους τρόπους
επιτεύχθηκε αυτή η μείωση σχολικής
διαρροής, ποιοι ήταν αυτοί που εγκατέλει-
παν και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες
συνέβαινε η εγκατάλειψη. Αναντίρρητο
όμως παραμένει το γεγονός πως η διαρροή
μαθητικού πληθυσμού παρά τη μείωση
που καταγράφεται και παρά το ότι κινείται
πλέον, όπως «πανηγυρικά» σημειώνεται,
σε επίπεδα κάτω του ευρωπαϊκού μ.ο.,
εξακολουθεί και υπάρχει στη χώρα μας,
όπως βέβαια και στις υπόλοιπες χώρες της
Ε.Ε. και του υπόλοιπου καπιταλιστικού πα-
ραδείσου, δείχνοντας ξανά και ξανά πως
ως φαινόμενο είναι σύμφυτο με το σχολείο
και τη λειτουργία του εντός του συγκεκρι-
μένου κοινωνικού συστήματος.

Το ότι μάλιστα η παρουσίαση ενός τέ-
τοιου ζητήματος είναι συνοπτικότατη, μας
οδηγεί στην περαιτέρω έρευνα προκειμέ-
νου να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και
πιο σαφή εικόνα και να απαντήσουμε ερω-
τήματα όπως μέσα από ποιους τρόπους
δημιουργείται και οξύνεται το φαινόμενο,
μέσα από ποιες πολιτικές που εφαρμό-
στηκαν οδηγηθήκαμε σε μία τέτοια μεί-
ωση, αν πρόκειται για σταθερές πολιτικές
που θα επιφέρουν σε βάθος χρόνου το ίδιο
αποτέλεσμα κ. τ. ο. Η «Έκθεση» δεν προ-
σφέρει τέτοια στοιχεία και φυσιολογικά
θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει συγκυ-
ριακά όσα καταγράφονται.

Καταγράφονται επίσης, οι «απογοητευ-
τικές επιδόσεις» νέων και ενηλίκων όσον
αφορά στην απόκτηση βασικών δεξιοτή-
των, οι εξίσου απογοητευτικές επιδόσεις
σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί από την
επιλογή του χαρακτηρισμού «απογοητευ-
τικός» η επιθυμία και ο προσανατολισμός
που θα πρέπει να δοθεί στην αύξηση του
αριθμού –ποσοστιαία και απόλυτα– όσων

θα επιλέγουν την τεχνική, επαγγελματική
εκπαίδευση αντί της γενικής. Πρόκειται
για παρατήρηση που δένει με τις πολιτικές
που προτείνονται και παρακάτω και επι-
λέγονται για εφαρμογή, οδηγώντας σε
όξυνση και βάθεμα της ταξικής επιλογής,
με το διαχωρισμό των τύπων της εκπαί-
δευσης. Ας δούμε για παράδειγμα τα σχέ-
δια για 4+2 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση, όπου με τη δημιουργία ενός «Νέου
Λυκείου» πιο ελιτίστικου στην ουσία του
πρόκειται να οδηγήσει ικανό και μεγαλύ-
τερο αριθμό μαθητών να «επιλέξουν» την
τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση ή την
κατάρτιση.

Γίνεται λόγος επίσης, για «ανατροπή
προγενέστερων μεταρρυθμίσεων» των
προηγούμενων κυβερνητικών παρεμβά-
σεων στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης,
«μεταρρυθμίσεις» οι οποίες κατά την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τους συντάκτες της
έκθεσης αποσκοπούσαν στην αύξηση της
διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιο-
λόγησης στα σχολεία μας. Ακολουθώντας
και σε αυτό το σημείο την ίδια, προσφιλή,
τακτική «αποχρωματισμού» των λέξεων
και των εννοιών από τη σημασία που αυτές
έχουν όταν γειώνονται σε συγκεκριμένες
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και
επιδιώξεις, η παρατήρηση κλείνει με την
επισήμανση προς ευήκοα ώτα ότι αυτή η
εξέλιξη «αποτελεί εστία ανησυχίας»!
Αποφεύγει βέβαια να εξηγήσει στον ανα-
γνώστη, για λόγους που εύκολα κατανοεί
κάποιος, για ποιους ακριβώς λόγους ανη-
συχεί, ποιος είναι εκείνος που ανησυχεί
και άλλα παρόμοια αλλά ενοχλητικά ερω-
τήματα που αναβλύζουν αβίαστα. Ταυτό-
χρονα ο «τόνος» της φωνής των συντα-
κτών αντηχεί στα αυτιά όλων όσων εμπλέ-
κονται στα εκπαιδευτικά ζητήματα ως
προειδοποίηση πως, για την ώρα το τρένο
έχει βγει από τις ράγες, ως μία διαταγή
για επιστροφή και μάλιστα άμεσα σε όσα
θεωρούνται «βέλτιστα»!

Και βέβαια η «Έκθεση Παρακολούθη-
σης εκπαίδευσης κατάρτισης 2016» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δε θα μπορούσε
να μη σταθεί, εφόσον επιχειρεί να περι-
γράψει την εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε
ζητήματα που ο «εθνικός διάλογος για την
Παιδεία» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
κινούμενος εντέλει πάνω στις ίδιες λογι-
κές, επισήμανε, όπως η σοβαρή υποχρη-
ματοδότηση, η στελέχωση των σχολικών
μονάδων με εκπαιδευτικό και άλλο προ-
σωπικό, η ισότητα και η αποδοτικότητα
στους κόλπους του.

Κομμάτι που απασχολεί επιδερμικά και
όχι στην ουσία του είναι κι ο αντίκτυπος,
οι επιπτώσεις της συνεχιζόμενης προ-
σφυγικής κρίσης στο χώρο της εκπαίδευ-
σης. Η διαπίστωση στην οποία στέκει είναι
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πως οι συνέπειες από την είσοδο των προ-
σφύγων, από τις χαίνουσες πληγές και πο-
λεμικές εστίες της ευρύτερης περιοχής,
προς το παρόν είναι περιορισμένες, αλλά
ενδέχεται μελλοντικά να διευρυνθούν.

Εντυπωσιακό θα ήταν η έκθεση να μη
σταθεί καθόλου στο γενικότερο κοινωνι-
κο-οικονομικό πλαίσιο που επηρεάζει την
εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναφέρεται λοι-
πόν, έπειτα από όλα τα παραπάνω στο
«Μνημόνιο Συνεννόησης που συνήφθη
τον Αύγουστο του 2015», το γνωστό σε
όλους τρίτο Μνημόνιο, μέσα από το οποίο
προκύπτει η υπαγωγή και υποταγή της εκ-
παίδευσης, μαζί με κάθε άλλο κοινωνικό
τομέα, σε όσα ορίζονται σε αυτό και στην
αντίληψη ότι η εκπαίδευση «αποτελεί μέ-
ρος της μελλοντικής εθνικής αναπτυξια-
κής στρατηγικής». Επαναλαμβάνει μία
πάγια αντίληψη που έρχεται και επανέρ-
χεται σε κείμενα τέτοιου είδους, αποκρύ-
πτοντας έτσι την ταξική πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί καθή-
κον της να «συνδεθεί» και με άλλους ορ-
γανισμούς και τις πρακτικές τους, όπως ο
ΟΟΣΑ, αναφερόμενη στην επανεξέταση εκ
μέρους του του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος μέχρι το τρίτο τρίμηνο του
2016, που πρόκειται να καλύψει όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων:

➥ το προχώρημα, υλοποίηση του «Νέ-
ου Σχολείου»

➥ τα περιθώρια για «εξορθολογισμό»
(τάξεις, σχολεία, πανεπιστήμια)

➥ τη λειτουργία των τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων

➥ την αποδοτικότητα και αυτονομία των
δημόσιων σχολείων

➥ ζητήματα έρευνας και εκπαίδευσης,
συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ώστε, να ενι-
σχυθεί η «καινοτομία και η επιχειρηματι-
κότητα»

➥ την αξιολόγηση σχολείων-εκπαι-
δευτικών.

Τι προσμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
από την επανεξέταση του εκπαιδευτικού
μας συστήματος; Να υποβληθούν «συστά-
σεις πολιτικής» σύμφωνες πάντοτε με
όσα πρεσβεύουν Ε.Ε.-ΟΟΣΑ, ώστε να «εκ-
συγχρονιστεί» περαιτέρω, να βαθύνουν
περισσότερο οι αντιεκπαιδευτικές παρεμ-
βάσεις, οδηγώντας σε ριζική μεταλλαγή
του DNA της δημόσιας εκπαίδευσης.

Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό εί-
ναι πως αναμένεται οι συστάσεις αυτές να
αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση
νομοθετικών και ρυθμιστικών αλλαγών σε
μία διετή περίοδο, 2016-2018, βασισμένη
σε πολύ συγκεκριμένους άξονες. Η επα-
νεξέταση φιλοδοξεί να περιλάβει και στοι-
χεία για τη δημιουργία «αξιόπιστης βάσης
στοιχείων», με τη συμμετοχή παραγόντων

που όμως δεν προσδιορίζονται. Η βάση
στοιχείων θα στηρίξει περισσότερες προ-
τάσεις για τη «βελτίωση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος της Ελλάδας».

Επιπλέον στοιχεία που χρήζουν
προσοχής στην Έκθεση

Στοιχεία που καταγράφονται και αποτυ-
πώνουν έστω και με ελλιπή τρόπο την εκ-
παιδευτική πραγματικότητα που έχουν με
τις πολιτικές τους δημιουργήσει στη χώρα,
είναι και όσα αφορούν:

– Τις δημογραφικές προκλήσεις και τις
λεγόμενες δεξιότητες. Διαπιστώνεται η
καθήλωση των δαπανών για την εκπαίδευ-
ση –4,6% το 2013 και 4,4% του ΑΕΠ το
2014, ποσοστά που υπολείπονται από το
μ.ο. των χωρών της Ε.Ε. των 28! Μείωση
και σε απόλυτους αριθμούς των δαπανών
–από 5,7 δις το 2014 σε 5,3 δις το 2015 (κα-
θίζηση που ασφαλώς δεν ξεκινά το 2014,
αλλά συνεχίζει αμείωτη κάτω απ’ τις ίδιες
εξοντωτικές πολιτικές).

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
έκθεσή της η μείωση των δαπανών του
προϋπολογισμού για την εκπαίδευση που
υπόκειται σε κεντρική διαχείριση, (ό,τι δη-
λαδή χρηματοδοτεί κυβέρνηση και αρμό-
διο υπουργείο), ενώ δε χαρακτηρίζεται
ρητά ως θετικό ή αρνητικό γεγονός, στην
ουσία της αντιμετωπίζεται ως θετικό,
αφού οι κυβερνήσεις που την επιβάλουν
επιδιώκουν την «εξυγίανση» των γενικών
δαπανών. Πώς όμως να εξηγήσει κανείς
την αντίφαση, από τη μία να παρουσιάζε-
ται ως στοιχείο η υποχρηματοδότηση του
εκπαιδευτικού συστήματος και από την
άλλη η καταγραφή ως προσπάθεια εξυ-
γίανσης του συνεχούς σφιξίματος της χρη-
ματοδοτικής κάνουλας; Η αντίφαση αίρε-
ται όταν αντιληφθεί κανείς πως αυτό που
προκρίνεται για την άρση του χρηματοδο-
τικού κενού είναι η εύρεση πόρων από

οποιαδήποτε άλλη πηγή, ΕΣΠΑ, ιδιωτικο-
ποιήσεις δομών, άλλου είδους πόροι κ.α. 

Στα πλαίσια των οικονομικών της εκ-
παίδευσης γίνονται αναφορές και στις πε-
ρικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών,
κάνοντας την «πρόβλεψη» πως θα παρα-
μείνουν αμετάβλητοι ως τις 31-12-2017.

Σημείο στο οποίο επιλέγουν να σταθούν
οι συγγραφείς της έκθεσης, συνδέοντάς
το με την κρίση, είναι και το λεγόμενο δη-
μογραφικό θέμα. Καταγράφεται η συνεχής
μείωση του αριθμού των γεννήσεων στη
χώρα τα τελευταία χρόνια (από 118 χιλ.
γεννήσεις το 2008, 92 χιλ. το 2014, μείωση
22%). Στενά δεμένο με το παραπάνω και
το θέμα της «αποδημίας», της νέας μετα-
νάστευσης των χρόνων που διανύουμε, αλ-
λά κι ο ερχομός προσφύγων στη χώρα. Ση-
μειώνεται η επακόλουθη μείωση των μα-
θητών, μείωση που αποτυπώνεται ήδη
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με το μα-
θητικό πληθυσμό της συγκεκριμένης βαθ-
μίδας να αναμένεται να μειωθεί κατά 25%
στα επόμενα 6 χρόνια. Και βέβαια στοιχεία
όπως τα παραπάνω δεν «ερεθίζουν» τη
σκέψη και τα αντανακλαστικά μας δημι-
ουργώντας φοβικά σύνδρομα, αλλά υπάρ-
χει η ανάγκη να ληφθούν υπόψη για τους
τυχόν σχεδιασμούς και εκπαιδευτικές
ανατροπές με τους οποίους μπορεί να
βρεθούμε αντιμέτωποι μελλοντικά.

Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων
και η προώθηση της ένταξης

Στην έκθεση καταγράφονται στοιχεία
για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
(μειώθηκε από 9% το 2014 σε 7,9% το
2015 και κινείται κάτω του ευρωπαϊκού μ.
ο). Ευδιάκριτες είναι οι διαφορές εγκατά-
λειψης ανάμεσα στα φύλα, με το ποσοστό
για τους άνδρες το 2015 να βρίσκεται στο
9,5%, ενώ για τις γυναίκες στο 6,4%, παρά
τη σχετική μείωση που παρουσιάζει ο δεί-
κτης σύγκρισης σε σχέση με το 2014

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο δείκτης
αποχώρησης, που συγκρίνει τη διαρροή
ανάμεσα σε μαθητές που έχουν γεννηθεί
στη χώρα και μαθητές που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό. Ο λόγος της μεταξύ τους σχέ-
σης είναι 1:4, με 6.8% εγκατάλειψη για
όσους γεννήθηκαν στην Ελλάδα και 24,1%
για όσους γεννήθηκαν στο εξωτερικό!

Διαφορές παρατηρούνται επίσης μετα-
ξύ των περιφερειών της χώρας, με συγ-
κεκριμένες περιοχές να παρουσιάζουν
κατά το 2016 «αξιόλογη βελτίωση», όπως
η περιφέρεια Β. & Ν. Αιγαίου, ενώ άλλες
να παρουσιάζουν έλλειψη προόδου, όπως
η περιφέρεια της Ηπείρου.

Η έκθεση στέκεται σε μια σειρά ανι-
χνεύσιμα, και δια γυμνού οφθαλμού θα λέ-
γαμε, και μετρήσιμα στοιχεία ανισότητας,
αποφεύγοντας όμως να θίξει έστω και
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επιγραμματικά αιτίες και λόγους ή να θέ-
σει και άλλα ζητήματα όξυνσης των ανι-
σοτήτων και των προβλημάτων ένταξης.
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πως
δεν υφίστανται κοινωνικές αιτίες που γεν-
νούν τέτοια φαινόμενα στους κόλπους των
εκπαιδευτικών και κοινωνικών συστημά-
των αλλά, όπως και για τις κυβερνήσεις
που τα διαχειρίζονται, είναι ζητήματα ου-
δέτερα που για την επίλυσή τους αρκεί η
σωστή μεθοδολογία, η συλλογή και ανά-
λυση των στοιχείων για τη μαθητική διαρ-
ροή, όπως για παράδειγμα πράττει το ΙΕΠ
και το παρατηρητήριό του. Στόχος δεν είναι
άλλος από τη λήψη διαρθρωτικών, αντι-
σταθμιστικών και υποστηρικτικών μέτρων
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που
τις πιο πολλές φορές παραμένει διακήρυ-
ξη, κενό γράμμα, ιδίως στα ασφυκτικά
πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων και
ασταμάτητων περικοπών.

Στην ίδια υποενότητα καταγράφονται οι
πρόσφατες αλλαγές της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με
την εφαρμογή του «ενιαίου τύπου ολοή-
μερου δημοτικού σχολείου» από τη φετινή
σχολική χρονιά, με την παρατήρηση ότι,
παρά το γεγονός πως εφαρμόζεται σε με-
γαλύτερο αριθμό σχολείων, εν τούτοις
πρόκειται για «μια λιγότερο φιλόδοξη εκ-
δοχή» όσων προβλέπονταν παλιότερα. Ο
πρόσφατος νόμος 4386/2016 αφορά 3.500
σχολικές μονάδες της επικράτειας, σχο-
λεία με πάνω από 4 εκπαιδευτικούς, που
αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των
σχολείων. Και σε αυτό το πεδίο η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή παραμένει στην επιφάνεια
των αλλαγών χωρίς να επιδιώκει να ψάξει
και βρει αιτίες ή υπεύθυνους, φοβούμενη
μήπως αντικρίσει τον εαυτό της. Καμία πε-
ραιτέρω ανησυχία εκ μέρους της για τα
επιπλέον προβλήματα που γέννησε η αλ-
λαγή αυτή, μέσα στο συγκεκριμένο πολι-
τικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο
εφαρμόστηκε. Κανένα ενδιαφέρον για τα
τεχνητά πλεονάσματα χιλιάδων εκπαιδευ-
τικών, τη συνεχιζόμενη ανεργία στους εκ-
παιδευτικούς με τη συνέχιση του καθεστώ-
τος μηδενικών διορισμών, τις χιλιάδες
ανέργους ειδικοτήτων και τη γενικότερη
ανασφάλεια που δημιούργησε και επέτεινε
στα σχολεία της πρωτοβάθμιας όλης της
χώρας. Τα πραγματικά και ουσιαστικά
προβλήματα καλό είναι να παραμένουν
στην αφάνεια.

Η μνεία της έκθεσης για το φλέγον ζή-
τημα των παιδιών των προσφύγων περιο-
ρίζεται στη διαπίστωση πως το ζήτημα
«άρχισε πλέον να αντιμετωπίζεται από
τις αρμόδιες αρχές» με τους τρόπους που
μας είναι δηλαδή γνωστοί από το κυβερ-
νητικό σχέδιο μη ένταξης τους στην εκ-
παίδευση, δε γίνεται επίσης κανενός εί-

δους αναφορά στην ανάγκη πλήρους και
ισότιμης ένταξης των παιδιών των προ-
σφύγων στα σχολεία μας.

Για τον εκσυγχρονισμό 
της εκπαίδευσης

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίθεται
όπως είναι αναμενόμενο και το ζήτημα
του «εκσυγχρονισμού της εκπαίδευ-
σης». Είναι όμως ενδιαφέρον να παρα-
κολουθήσει κανείς τι ακριβώς εννοείται
με τον όρο «εκσυγχρονισμός» από τους
συγγραφείς της έκθεσης, σε ποια σημεία
τον τοποθετεί.

Παρουσιάζοντας δείκτες που αφορούν
την ηλικιακή γήρανση των εκπαιδευτικών
στη χώρα (το 49% των εκπαιδευτικών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι άνω
των 50 ετών και λιγότερο από 1% κάτω
των 30, με ανάλογη κατάσταση στη δευ-
τεροβάθμια), τη μισθολογική κατάσταση
των εκπαιδευτικών (μισθοί περικομμένοι
στο 76% του επιπέδου που είχαν το 2008
και σαφέστατα χαμηλότεροι από άλλες
χώρες του ΟΟΣΑ), πραγματοποιεί μία σύν-
δεση και με την ανθρωπογεωγραφία στις
τάξεις και των ιδιαιτεροτήτων στη χώρα,
συγκρίνοντας τον αριθμό μαθητών ανά τά-
ξη, τον απρόσωπο μ.ο. πίσω από τον
οποίο μπορούν να κρυφτούν πολλά. Στην
πρωτοβάθμια ο μ.ο. των μαθητών ανά τά-
ξη ήταν 17 μαθητές το 2013 όταν ο αντί-
στοιχος μ.ο. των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 21
(ανάλογα στοιχεία δίνονται και για τη δευ-
τεροβάθμια)

Μπορεί κανείς να θεωρήσει πως, αν
και δεν ομολογείται ρητά, η λογική που
προωθείται κατά τρόπο βέβαια υπόγειο
είναι της προσέγγισης των δύο μ.ο., παρά
το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ιδιαιτερό-
τητα που πηγάζει από τη γεωγραφική
μορφολογία της χώρας. Προσέγγιση βέ-
βαια που ενισχύει τη λογική των συγχω-
νεύσεων τμημάτων, το μεγάλωμα του
αριθμού μαθητών ανά τάξη κ.λπ.

Η μοναδική στιγμή στην οποία διαπι-
στώνεται έλλειψη προσωπικού είναι αυτή,
που αφορά απομακρυσμένα νησιά και
ορεινές περιοχές στη χώρα. Σε καμία πε-
ρίπτωση δε γίνεται λόγος για ελλείψεις

προσωπικού στο σύνολο της εκπαίδευσης,
έπειτα από αθρόες συνταξιοδοτήσεις και
μηδενικούς διορισμούς τόσων ετών, κα-
τάσταση που αφήνει βαθύ το αποτύπωμά
της στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα λύ-
νεται με την πολιτική προσλήψεων προ-
σωρινών, ευέλικτων εκπαιδευτικών στην
Προσχολική Αγωγή, στα Δημοτικά και την
Ειδική Αγωγή, προσλήψεις και θα αποτε-
λέσουν την κύρια μορφή εργασίας και μελ-
λοντικά όπως φαίνεται θα κυριαρχήσουν.

Ως επιστέγασμα στα παραπάνω στοι-
χεία έρχεται η επισήμανση σ’ αυτό ακρι-
βώς το σημείο πως η «αναδιάρθρωση
του δικτύου σχολικών μονάδων», οι
γνωστές δηλαδή από το πρόσφατο παρελ-
θόν καταργήσεις, συγχωνεύσεις, αλλά και
η κινητικότητα προσωπικού «σταμάτησε
πρόσφατα και έκτοτε δεν πραγματοποι-
ήθηκε καμία άλλη ουσιαστική ενέρ-
γεια…», θέτοντας στο προσκήνιο ίσως
την έναρξη νέου κύκλου τέτοιων «ουσια-
στικών» ενεργειών άμεσα.

Αυτό που καταληκτικά επισημαίνεται
ως αναγκαίο να προσδιοριστεί είναι το
«ποσοτικό επίπεδο, οι ανάγκες σε εκ-
παιδευτικό προσωπικό» από τη μία και
να «διερευνηθούν τα περιθώρια αύξη-
σης της αποδοτικότητας του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού» από την άλλη, εντάσ-
σοντας εκ νέου στο κάδρο και η συγκεκρι-
μένη έκθεση την πολιτική της αξιολόγη-
σης σχολείων και εκπαιδευτικών, έπειτα
από την «ανάπαυλα» των τελευταίων ετών.

Από τα στοιχεία της έκθεσης, αλλά και
τον τρόπο που παρατίθενται και εκτίθεν-
ται, αποκαλύπτεται ότι μιλώντας για «εκ-
συγχρονισμό της εκπαίδευσης» στο νου
της έχει όλο το σώμα των αντιεκπαιδευτι-
κών αναδιαρθρώσεων που απασχόλησαν
το κίνημα μας όλα τα προηγούμενα έτη.

Παρά τη συνοπτικότητα της έκθεσης
που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την
ελλιπή αναφορά καίριων και ουσιαστικών
ζητημάτων που μαστίζουν την ελληνική
εκπαίδευση, μαθητές κι εκπαιδευτικούς,
είναι ξεκάθαρο πως η εικόνα που παρου-
σιάζεται μέσα από αυτήν είναι αποσπα-
σματική και εδράζεται ακριβώς στα ση-
μεία τα οποία ενδιαφέρεται να προωθήσει
με βάση την εργαλειοθήκη της, απολύτως
όμοια θα έλεγε κανείς με αυτή του ΟΟΣΑ.

Ο ρόλος της έκθεσης είναι τέτοιος ώστε
να λειτουργήσει ως ένα ακόμη μοχλός
πίεσης που θα καθορίσει, συμπληρωμα-
τικά, τις τάσεις για τις επιχειρούμενες
ανατροπές στη δημόσια εκπαίδευση άμε-
σα και βραχυπρόθεσμα, τις οποίες κα-
λούνται οι κυβερνήσεις, σήμερα αυτή του
ΣΥΡΙΖΑ αύριο όποια ακολουθήσει, να εν-
τάξουν στο πολιτικό τους πρόγραμμα και
να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα. 
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Η αναλογία μαθητών
προς εκπαιδευτικούς
στην Ελλάδα 
και διεθνώς



γράφει ο Γιάννης Βαρδαλαχάκης1

1. giannis vard@hotmail.com. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 11ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της
ΟΛΜΕ,  Βραυρώνα Αττικής, 14 έως 16 Οκτωβρίου 2016.

2. Ο συγγραφέας θέλει να ευχαριστήσει τους υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση των σχετικών
στοιχείων.

3. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά την ΑΜΕ σε 7,7 για το σχολικό έτος 2012-13, ενώ τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, αυτά του σχολικού έτους 2013-14,
αναφέρονται μόνο στα Γυμνάσια της χώρας. Αναλυτικότερα, δείτε Πίνακα 1 παρακάτω.
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ΗΕλλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, εμφανίζει πολύ χαμηλότερη από το διεθνή μέσο όρο αναλογία μαθητών προς
εκπαιδευτικούς (στο εξής ΑΜΕ). Το συγκεκριμένο εύρημα έχει αξιοποιηθεί πολλαπλώς για να αιτιολογηθούν
οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των τελευταίων ετών (αυξήσεις ωραρίου, περικοπές μαθημάτων από το ωρο-

λόγιο πρόγραμμα, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, τομέων και σχολικών μονάδων). Ωστόσο, μία προσεκτι-
κότερη εξέταση όσων παραθέτει ο ΟΟΣΑ στις εκθέσεις του εγείρει σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας, καθώς:

• Στην έκθεση του 2009 έχει γίνει λάθος υπολογισμός κατά τη μετατροπή των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης
σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, οδηγώντας σε υποεκτίμηση του ελληνικού δείκτη.

• Ο οργανισμός δε δίνει στοιχεία για τη χώρα μας από το 2008 έως το 2012, ενώ όταν επανέρχεται το 2013 και το
2014 η τιμή της ΑΜΕ εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, παρά τη ραγδαία μείωση του εκπαιδευτικού δυ-
ναμικού την ίδια περίοδο.

• Τα στοιχεία που παραθέτει ο ΟΟΣΑ στην έκθεση του 2015 εμφανίζουν εσωτερική ασυνέπεια, καθώς η εκτιμώμενη
τιμή της ΑΜΕ για την Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (7,4) δε συμβαδίζει με τα δεδομένα σχετικά με το μέσο
μέγεθος της σχολικής τάξης (22 μαθητές) και τον ετήσιο χρόνο διδασκαλίας εκπαιδευτικών (415 ώρες) και μαθητών
(785 ώρες).

• Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ για τον υπολογισμό της ΑΜΕ
και σε αυτά που συλλέγει η ΕΛΣΤΑΤ από τις σχολικές μονάδες κατά την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους.

Η επανεκτίμηση της ελληνικής ΑΜΕ με τη χρήση στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα myschool,2 επιβε-
βαιώνει την υπόθεση ότι ο ελληνικός δείκτης εμφανίζεται σημαντικά και συστηματικά υποεκτιμημένος στις εκθέσεις
του ΟΟΣΑ. Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2015-16 εκτιμάται ότι αντιστοιχούσαν 11,1 μαθητές ανά εκπαι-
δευτικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,3 τιμή πολύ κοντινή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά το έντονο γεωγραφικό
ανάγλυφο και τη νησιωτικότητα της χώρας και την ανυπαρξία βοηθητικού εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μία επισκόπηση της εξέλιξης της ΑΜΕ στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και των
μέτρων που προτείνονται προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις «βέλτιστες πρακτικές» των χωρών-μελών του
οργανισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σοβαρά ζητήματα που εγείρονται σχετικά με την αξιοπιστία
τόσο των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, όσο και του μεθοδολογικού πλαισίου που ακολουθείται από τον ΟΟΣΑ.
Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επανεκτίμηση της αναλογίας μαθητών
προς εκπαιδευτικούς και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ στο τελευταίο γίνεται μία σύνοψη των
βασικών συμπερασμάτων.
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2. Η διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής 
αναλογίας μαθητών προς εκπαιδευτικούς 
στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ΑΜΕ
(δείκτης D.2.2) κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ. Εκεί παρατηρούμε ότι, παρά τις επί
μέρους αυξομειώσεις, η τιμή του δείκτη παραμένει σχετικά στα-
θερή για τη χώρα μας μεταξύ 2004 και 20064 (από 8,4 σε 8,2) για
το σύνολο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να ακολουθήσει
μία απότομη πτώση το 2007 (από 8,2 σε 7,5). Η ελληνική ΑΜΕ
απουσιάζει από τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ την πενταετία 2008-2012
και έτσι η, σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές, τιμή της ΑΜΕ για το 2007 θα συμπεριληφθεί στην έκθεση
που ανέλαβε να εκπονήσει ο οργανισμός για την ελληνική εκπαί-
δευση το 2011. Εκεί επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι:

«παρά τους χαμηλούς μισθούς, το μισθολογικό κόστος ανά μα-
θητή (σε δολάρια ΗΠΑ) είναι υψηλότερο στην Ελλάδα σε σχέση με
τις περισσότερες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, κάτι που υποδηλώνει την
επιτακτικότητα της διευθέτησης των ζητημάτων σχετικά με την
κατανομή των εκπαιδευτικών. Ο χρόνος που διδάσκονται οι μαθη-
τές (instruction time for pupils), ο χρόνος που διδάσκουν οι εκ-
παιδευτικοί (teaching time for teachers), αλλά –πάνω από όλα–
το σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ
εκτιμώμενο μέγεθος της σχολικής αίθουσας, συμβάλλουν σε αυτό
το υψηλότερο κόστος ανά μαθητή» (OECD, 2011b, p. 20).

Λίγο παρακάτω, προσδιορίζεται, με ακρίβεια δολαρίου, η συμ-
βολή κάθε μίας από τις παραπάνω παραμέτρους στην απόκλιση
του ελληνικού μισθολογικού κόστους από το μέσο όρο των χωρών
του ΟΟΣΑ ως εξής:

• Μισθοί: -382 $
• Χρόνος που διδάσκονται οι μαθητές: -281$
• Χρόνος που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί: +757$
• Μέγεθος της σχολικής αίθουσας: +733$5

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμή-
σεις του ΟΟΣΑ, οι λίγες ώρες που διδάσκουν ετησίως οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί, σε συνδυασμό με τα μικρά τμήματα των ελληνικών
σχολείων, επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό σχεδόν κατά
1.500$ ανά μαθητή ετησίως. Τα μέτρα «εξορθολογισμού» που προ-
τείνονται περιλαμβάνουν:

• καταργήσεις και συγχωνεύσεις των μικρότερων σχολικών μο-
νάδων, ώστε ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών να φτάνει τους 75
στα Δημοτικά, τους 150 στα Γυμνάσια και τους 250 στα Λύκεια

• αύξηση του ανώτατου ορίου μαθητών στους 30 ανά τμήμα
•  αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας στις 22 ώρες,

χωρίς καμία μείωση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
Οι προτάσεις αυτές, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, έχουν

ήδη υλοποιηθεί, από κοινού με εναλλακτικές μεθόδους εξοικο-
νόμησης προσωπικού (όπως, για παράδειγμα, η μείωση των εβδο-
μαδιαίων ωρών διδασκαλίας στα Γυμνάσια ή η κατάργηση της τρίω-
ρης απαλλαγής για τους υπευθύνους των εργαστηρίων Πληροφο-
ρικής και Φυσικών Επιστημών). 

Στις 14 Αυγούστου του 2015 ψηφίστηκε το τρίτο Μνημόνιο (Νό-
μος 4336/2015), στο οποίο οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν «να
ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προ-
σωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά μέλος τάξη και
ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ,
το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018». Συμπτωματικά, τρεις μόλις
μήνες μετά, στις 24 Νοεμβρίου του 2015, ο ΟΟΣΑ θα δώσει για
πρώτη φόρα μετά από πέντε χρόνια στοιχεία για την ΑΜΕ στη χώρα
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4. Αναφερόμαστε στο σχολικό έτος για το οποίο παρέχονται στοιχεία και όχι στο έτος έκδοσης της έκθεσης. Το ίδιο ισχύει και για τις αναφορές
που ακολουθούν, εκτός και αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.

5. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κανένα σημείο της έκθεσης δεν γίνεται σαφές σε ποια από τις υπό εξέταση βαθμίδες της εκπαίδευσης
(Προσχολική Αγωγή, Πρωτοβάθμια, Κατώτερη Δευτεροβάθμια ή Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αναφέρεται ο Πίνακας 1.1 (OECD,
2011b, p.22) από τον οποίο συλλέχθηκαν τα παραπάνω στοιχεία, ενώ ούτε η προσφυγή στην αρχική πηγή, την «εκπαίδευση με μία ματιά» του
2010, βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς κανένας από τους σχετικούς πίνακες για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης δε συμφωνεί με τον
Πίνακα 1.1 της ελληνικής έκθεσης.

Πηγές: OECD (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Πίνακας D.2.3.
Σημειώσεις: 1. Οι χρονολογίες εκτός παρενθέσεως αναφέρονται στο έτος έκδοσης της έκθεσης, ενώ οι χρονολογίες εντός παρενθέσεως αναφέρονται στο

έτος του οποίου τα στοιχεία χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, στην έκθεση «η εκπαίδευση με μία ματιά» του 2006 χρησιμοποιούνται
στοιχεία από τη λήξη του σχολικού έτους 2003-2004.
2. 19 χώρες έως και την έκθεση του 2010, 21 χώρες από την έκθεση του 2011 έως αυτή του 2015 και 22 χώρες στην έκθεση του 2016.

Πίνακας 1: Αναλογία Μαθητών προς Εκπαιδευτικούς, Δημόσια Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βαθμίδα Χώρα 20061

(2004)
2007

(2005)
2008

(2006)
2009

(2007)
2010

(2008)
2011

(2009)
2012

(2010)
2013

(2011)
2014

(2012)
2015

(2013)
2016

(2014)
Κατώτερη

Δ.Ε.
Ελλάδα 8,2 7,9 8,1 7,6 - - - - - 7,4 7,9

Ε.Ε.2 11,9 11,9 11,7 11,4 11,5 11,3 11,4 11 11,1 11,7 11
ΟΟΣΑ 13,8 13,8 13,5 13,3 13,8 13,5 13,5 13,2 13,2 13,6 13

Ανώτερη
Δ.Ε.

Ελλάδα 8,5 8,9 8,4 7,4 - - - - - 8,1 -
Ε.Ε. 11,6 11,9 11,6 11,5 11,9 12,2 12,1 12,3 12,1 12,4 12,6

ΟΟΣΑ 13 13,2 12,8 12,8 13,7 13,6 13,7 13,9 13,5 13,6 13,3
Σύνολο

Δ.Ε.
Ελλάδα 8,4 8,4 8,2 7,5 - - - - - 7,7 -

Ε.Ε. 11,7 11,9 11,7 11,4 123 12,1 12,1 11,8 11,7 12,1 11,9
ΟΟΣΑ 13,4 13,5 13,2 13 13,8 13,73 13,8 13,6 13,4 13,7 13,3
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μας, σύμφωνα με τα οποία αυτή παρουσιάζει μικρή μείωση στην
Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από 7,6 σε 7,4) και μικρή
αύξηση στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από 7,4 σε
8,1), με αποτέλεσμα μία συνολική αύξηση της τάξης των 0,2 μα-
θητών ανά εκπαιδευτικό για το σύνολο της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Η συγκεκριμένη έκθεση χρησιμοποιεί στοιχεία του
σχολικού έτους 2012-13 και συνεπώς δεν περιλαμβάνει τις επι-
πτώσεις της δίωρης αύξησης του ωραρίου, οι οποίες αποτυπώ-
νονται στην τελευταία έκθεση του οργανισμού (OECD, 2016), όπου
η ΑΜΕ αυξάνεται από 7,4 σε 7,9 στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

3. Η αναξιοπιστία των εκθέσεων του ΟΟΣΑ
Αν όσα αναφέρονται στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ είναι αληθή, τότε

οι σαρωτικές αλλαγές των πρώτων μνημονιακών χρόνων δεν φαί-
νεται να επέφεραν παρά μία οριακή αλλαγή στην ελληνική αναλογία
μαθητών προς εκπαιδευτικούς. Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό ότι
η εναρμόνιση του συγκεκριμένου δείκτη με τις «βέλτιστες πρακτι-
κές των χωρώντου ΟΟΣΑ» μέχρι το 2018 απαιτεί ριζικότερες ανα-
διαρθρώσεις, που θα οδηγήσουν στην καθιέρωση ενός μόνιμου
δημοσιονομικού «κόφτη» στην εκπαίδευση.

Προτού εξετάσουμε την αξιοπιστία των αναφερομένων στις εκ-
θέσεις του ΟΟΣΑ, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτές, όσο και
αν επιχειρούν να εμφανιστούν ως «τεχνοκρατικές» - και κατ’ επέ-
κταση πολιτικά ουδέτερες, διαπερνώνται σαφώς από μία ιδεολο-
γική αντίληψη που δεν αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως δημόσιο
αγαθό, αλλά ως ένα «ιδιαίτερο» εμπόρευμα κατά την παραγωγή
του οποίου τα πάντα είναι ποσοτικοποιήσιμα και αξιολογήσιμα σε
όρους οικονομικής αποδοτικότητας. Για παράδειγμα, το μισθολο-
γικό κόστος ανά μαθητή6 αντιμετωπίζεται κατ’ αναλογία του μι-
σθολογικού κόστους που απαιτείται για την παραγωγή οποιουδή-
ποτε εμπορεύματος, το οποίο οφείλει μάλιστα να συγκλίνει με το
«διεθνή ανταγωνισμό», με το μέσο όρο δηλαδή των υπόλοιπων
χωρών του ΟΟΣΑ ή της ΕΕ, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων συνθηκών
κάθε χώρας (δομή εκπαιδευτικών συστημάτων, γεωγραφικό ανά-
γλυφο, πολιτισμικές διαφορές, ύπαρξη μειονοτικών και άλλων
πληθυσμιακών ομάδων που απαιτούν πρόσθετη στήριξη, κ.α.).
Αγνοούνται, συνεπώς, επιδεικτικά βασικές αρχές της συγκριτικής
παιδαγωγικής, προκειμένου οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ να αξιοποι-
ηθούν ως εργαλείο για την προώθηση περικοπών. Είναι χαρακτη-
ριστική, για παράδειγμα, η παρακάτω αποστροφή από την έκθεση
του 2015 όπου επισημαίνεται ότι:

«Ωστόσο, ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι μικρότερες τά-
ξεις ενδεχομένως να ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών,
όπως αυτοί που προέρχονται από ένα μειονεκτικό υπόβαθρο, (Finn,
1998; Krueger, 2002; Piketty and Valdenaire, 2006), οι ενδείξεις
σχετικά με τη γενική επίδραση των διαφορών στο μέγεθος της τά-
ξης στη μαθητική επίδοση είναι ασθενείς» (OECD, 2015, p. 415).

Εδώ επιχειρείται να αντιστραφεί μία αδιαμφισβήτητη πραγμα-
τικότητα, αντιληπτή από οποιονδήποτε έχει περάσει ακόμα και
ελάχιστες ώρες μέσα σε μία σχολική αίθουσα, χωρίς μάλιστα να
παρατίθεται οποιαδήποτε βιβλιογραφική αναφορά που να τεκμη-
ριώνει την υποτιθέμενη «ασθενή σύνδεση» μεταξύ μεγέθους τμή-
ματος και μαθητικής επίδοσης. Αρκεί, όπως βλέπουμε, ο «ευγενής
σκοπός» της συγχώνευσης των τμημάτων και της εξοικονόμησης
προσωπικού για να καθαγιαστεί ακόμα και η πιο εξόφθαλμη αν-
τιεπιστημονική παρέκβαση.

Περνώντας τώρα σε αυτή καθαυτή την αναλογία μαθητών προς

εκπαιδευτικούς, διαπιστώνουμε ότι μία προσεκτικότερη εξέταση
των στοιχείων εγείρει σοβαρά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, η ελ-
ληνική ΑΜΕ φαίνεται να έμεινε αμετάβλητη μεταξύ 2007 και 2014
στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (7,9 μαθητές ανά εκ-
παιδευτικό), παρόλο που αν ανατρέξουμε στα στοιχεία που δημο-
σιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (και τα οποία συλλέγονται κατά
την έναρξη και τη λήξη κάθε σχολικής χρονιάς απευθείας από τις
σχολικές μονάδες) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ο αριθμός των
εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 21% (από 46.606 σε 36.645), πολύ
ταχύτερα σε σχέση με το μαθητικό δυναμικό, το οποίο μειώθηκε
κατά 9% (από 325.514 σε 296.347), μία εξέλιξη που δε θα μπορούσε
να αφήσει αμετάβλητη την αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, στον Πίνακα 2 αντιπαραβάλλονται τα δεδομένα και από
τις δύο πηγές για το σχολικό έτος 2013-14 και παρατηρούμε ση-
μαντική διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπη-
ρετούν στα Γυμνάσια της χώρας, οι οποίοι είναι 38.139 σύμφωνα

με τον ΟΟΣΑ και 36.645 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ μικρότερες
αποκλίσεις παρατηρούνται σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ.

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει η προσεκτική μελέτη των
εκθέσεων του ΟΟΣΑ είναι αυτό της εσωτερικής ασυνέπειας. Η ανα-
λογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς μπορεί να εκτιμηθεί με δύο
τρόπους. Πρώτον, άμεσα, διαιρώντας τον αριθμό των μαθητών με
αυτόν των εκπαιδευτικών, αφού και οι δύο αριθμοί έχουν μετα-
τραπεί σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης και, δεύτερον, έμμεσα
από την παρακάτω σχέση που μας δίνει το μέσο μέγεθος τμήματος
(OECD, 2015, p. 421):

Λύνοντας ως προς την αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς
παίρνουμε:

Στην έκθεση του 2015, ο ΟΟΣΑ εκτιμάει τον ετήσιο χρόνο διδα-
σκαλίας των Ελλήνων σε εκπαιδευτικών σε 415 ώρες, τον χρόνο
που περνάνε στις αίθουσες οι μαθητές ετησίως σε 785 ώρες και
το μέσο μέγεθος τμήματος σε 22 μαθητές (Κατώτερη Δευτεροβάθ-

χρόνος τον οποίο διδάσκονται οι μαθητές
χρόνος τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί

Μέσο 
μέγεθος = 
τμήματος

* ΑΜΕ

ΑΜΕ = 
χρόνος τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί

χρόνος τον οποίο διδάσκονται οι μαθητές

Μέσο 
=  μέγεθος

τμήματος
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6. Δείτε προηγούμενη ενότητα.

Γυμνά-
σια

Γενικά
Λύκεια

Επαγγελματική
και

Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση

Σύνολο
Δευτερο-
βάθμιας 

Εκπαίδευσης
ΟΟΣΑ 38.139 22.662 15.806 76.607

ΕΛΣΤΑΤ 36.645 22.625 15.618 74.888
Διαφορά 1.494 37 188 1.719
Πηγές: Για ΟΟΣΑ: stat.oecd.gr: Education and Training → Education and

skills → Education personnel by institution, Για ΕΛΣΤΑΤ: stati-
stics.gr Στατιστικές → Πληθυσμός → και κοινωνικές συνθήκες →

Εκπαίδευση και επιμόρφωση → Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πίνακας 2: Αριθμός Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Λήξη Σχολικού Έτους 2013-14
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μια Εκπαίδευση.7 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα παίρνουμε:

ΑΜΕ = * 22=11,6

Ο έμμεσος τρόπος υπολογισμού της ΑΜΕ δεν λαμβάνει υπόψη
τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που δουλεύουν με τους μα-
θητές με τη μορφή της παράλληλης στήριξης ή σε τμήματα ένταξης,
καθώς και τους βοηθούς εργαστηρίων. Αναμένουμε, συνεπώς, η
πραγματική τιμή της ΑΜΕ να είναι κάπως χαμηλότερη του 11,6 που
εκτιμάται με το συγκεκριμένο τρόπο, σε καμία περίπτωση όμως
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μία απόκλιση της τάξης των 4,2 μα-
θητών ανά εκπαιδευτικό (11,6 έναντι 7,4).8

Υπάρχουν συνεπώς ενδείξεις για την ύπαρξη κάποιου λάθους
στον υπολογισμό της ελληνικής ΑΜΕ για το σχολικό έτος 2012-13,
με αποτέλεσμα αυτή να εμφανίζεται μικρότερη της πραγματικής.
Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και συγκεκριμένα
για το σχολικό έτος 2006-07, όπου παρατηρήθηκε, όπως είδαμε
στην προηγούμενη ενότητα, μία ανεξήγητα απότομη πτώση της τι-
μής της ελληνικής ΑΜΕ. 

Ο ΟΟΣΑ κατατάσσει τους εκπαιδευτικούς σε δύο κατηγορίες με
βάση το ωράριό τους: στους εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλη-
σης και τους εκπαιδευτικούς μερικής απασχόλησης, με τους δεύ-
τερους να μετατρέπονται σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης
πολλαπλασιαζόμενοι με έναν συντελεστή μικρότερο της μονάδας.9

Συνεπώς, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σε Ισοδύναμα Πλήρους
Απασχόλησης οφείλει να κυμαίνεται μεταξύ του συνολικού αριθμού
των εκπαιδευτικών και του αριθμού των εκπαιδευτικών πλήρους
απασχόλησης. Και όμως, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σε Ισοδύ-
ναμα Πλήρους Απασχόλησης για την Ελλάδα κατά το σχολικό έτος
2006-07 εμφανίζεται να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εκ-
παιδευτικών κατά 2.349 στην Κατώτερη και κατά 886 στην Ανώτερη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πίνακας 3

Πηγή: http://stats.oecd.org: Education and Training → education
and skills → Archive → database → Educational personnel.

4. Επανεκτίμηση της αναλογίας 
μαθητών προς εκπαιδευτικούς

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο νόμος 4336/2015 προβλέπει την

εναρμόνιση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και εκπαιδευτικό
στη χώρα μας με το διεθνή μέσο όρο εντός της επόμενης διετίας.
Παράλληλα, όπως αναλύθηκε εκτενέστατα στην προηγούμενη ενό-
τητα, όσα παραθέτει ο ΟΟΣΑ στις ετήσιες εκθέσεις του αναφορικά
με το συγκεκριμένο δείκτη φαίνεται να απέχουν σημαντικά από
την πραγματικότητα. Στην ενότητα αυτή προχωράμε στην επανε-
κτίμηση της ΑΜΕ με τη χρήση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων
δεδομένων –αυτών του σχολικού έτους 2015-16– τα οποία αντλή-
θηκαν από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Τα δύο βασικά μεθοδολογικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά
τη διαδικασία επανεκτίμησης είναι α) ποιοι εκπαιδευτικοί θα συμ-
περιληφθούν τελικά στον υπολογισμό της ΑΜΕ και β) ποιοι θα εν-
ταχθούν στην κατηγορία των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης,
καθώς και πως θα γίνει η μετατροπή τους σε Ισοδύναμα Πλήρους
Απασχόλησης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ στο εκπαιδευτικό προσωπικό (teaching staff) εντάσσεται:

«το επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα με τη δι-
δασκαλία των μαθητών και περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς της
τάξης και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, καθώς και άλλους
εκπαιδευτικούς, που δουλεύουν με τους μαθητές στην τάξη ως σύ-
νολο, σε μικρές ομάδες ή ένας προς έναν, εντός ή εκτός συμβατικής
σχολικής αίθουσας. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό περιλαμβάνονται
επίσης οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, των οποίων τα κα-
θήκοντα συμπεριλαμβάνουν κάποιες ώρες διδασκαλίας, αλλά δεν
συμπεριλαμβάνεται το μη επιστημονικό προσωπικό που επικουρεί
τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία, όπως οι βοηθοί και άλλο
παραεκπαιδευτικό προσωπικό.» (OECD, 2007, p. 778).

Από τον υπολογισμό της ΑΜΕ λοιπόν, θα πρέπει να αποκλειστούν
όσοι δεν ασκούν εκπαιδευτικό έργο, είναι δηλαδή αποσπασμένοι
εκτός σχολικής αίθουσας σε φορείς του ΥΠΑΙΘ ή άλλων υπουρ-
γείων, τα στελέχη εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι
εκπαίδευσης, κ.ά.), εξαιρουμένων των Διευθυντών των σχολικών
μονάδων που ασκούν διδακτικό έργο, καθώς και όσοι βρίσκονται
σε μακροχρόνια άδεια.10 Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε την πι-
θανότητα διπλοϋπολογισμού, καθώς οι εκπαιδευτικοί που εντάσ-
σονται στις παραπάνω κατηγορίες (οφείλουν να) αντικαθίστανται
από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει επίσης να αποκλει-
στούν οι συνάδελφοι των κλάδων ΔΕ και το Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού, οι οποίοι, όπως θα δούμε παρακάτω, εντάσσονται
σε άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΟΟΣΑ.

Στους εκπαιδευτικούς μερικής απασχόλησης εντάσσονται όσοι
το διδακτικό τους ωράριο είναι μικρότερο του 90% του καθιερω-
μένου. Εύλογα, στην συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να συμ-
περιληφθούν οι Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου και οι ωρομί-
σθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές
σχολικών μονάδων των οποίων το διδακτικό ωράριο είναι μικρό-
τερο του 90% αυτού που θα είχαν αν δεν καταλάμβαναν τη συγκε-
κριμένη θέση ευθύνης. Τέλος, στην ίδια κατηγορία θα πρέπει να
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7. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της έκθεσης του 2015 και όχι της πιο πρόσφατης, αυτής του 2016, καθώς σε αυτήν απουσιάζουν στοιχεία
για το μέγεθος της ελληνικής τάξης. Για το 2015, το μέσο μέγεθος τμήματος στα ελληνικά σχολεία ήταν μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό
μέσο όρο των 21 μαθητών.

8. Για την ακρίβεια, ο έμμεσος υπολογισμός της ΑΜΕ από τα δεδομένα των εκθέσεων του ΟΟΣΑ φαίνεται να συμβαδίζει με την τιμή της ΑΜΕ
που εκτιμούμε στην επόμενη ενότητα (11,1).

9. Ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του πραγματικού ωραρίου του εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης με το καθιερωμένο ωράριο.
Έτσι, αν κάποιος εκπαιδευτικός εργάζεται για 10 ώρες την εβδομάδα, ενώ το καθιερωμένο ωράριο είναι 20 ώρες, τότε θα αντιστοιχεί σε
10/20=0,5 Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης.

10. Η ΕΛΣΤΑΤ χαρακτηρίζει ως «Απόντες» τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν για παραπάνω από 20 μέρες κατά την τελευταία ημέρα
του διδακτικού έτους και έχει ζητηθεί η αντικατάστασή τους. Για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας, με δεδομένο ότι δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε αν έχει ζητηθεί ή όχι η αντικατάσταση του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, υιοθετούμε μία πιο αυστηρή προσέγγιση: Στους απόντες
συμπεριλήφθηκαν όσοι απουσίαζαν πέραν του τριμήνου (90 ημέρες) την 15η Μαΐου, τελευταία ημέρα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-16.

Εκπαιδευτικοί
πλήρους

απασχόλησης

Εκπαιδευτικοί
μερικής

απασχόλησης

Σύνολο
εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικοί
σε Ισοδύναμα

Πλήρους
Απασχόλησης

Κατώτερη ΔΕ 40.186 2.058 42.244 44.593

Ανώτερη ΔΕ 43.748 1.407 44.269 45.155
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ενταχθούν και όσοι συμπληρώνουν το ωράριό τους, ασκώντας κα-
θήκοντα γραμματειακής υποστήριξης πέραν των δύο ωρών. Η με-
τατροπή των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης σε Ισοδύναμα
Πλήρους Απασχόλησης γίνεται μέσω της διαίρεσης του διδακτικού
τους ωραρίου με το μέσο διδακτικό ωράριο κάθε κατηγορίας (μέσο
ωράριο Διευθυντών-Υποδιευθυντών, μέσο ωράριο μονίμων ή ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών).

Στον Πίνακα 4, στο Παράρτημα της εισήγησης, παρατίθενται τα
δεδομένα για το σύνολο της χώρας, αλλά και ανά Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του myschool, το σχολικό
έτος 2015-16 φοιτούσαν στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
615.015 μαθητές και υπηρετούσαν 66.194 εκπαιδευτικοί. Από αυ-
τούς, 1.963 βρίσκονταν σε μακροχρόνια άδεια, ενώ 5.073 εργάζονταν
ως αποσπασμένοι εκτός σχολικής αίθουσας ή σε θέσεις στελεχών
επί θητεία. Μετά την μετατροπή των εκπαιδευτικών μερικής απα-
σχόλησης σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, διαπιστώνουμε ότι
σε κάθε Έλληνα εκπαιδευτικό αντιστοιχούσαν 11,1 μαθητές, ένα
νούμερο πολύ μεγαλύτερο από αυτά που δίνει ο ΟΟΣΑ στις εκθέσεις
του. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα αναρριχάται από την τελευταία
στην 14η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πολύ κοντά στη μέση τιμή της ΑΜΕ για τις ίδιες χώρες (11,9).11

Πηγές: myschool και OECD(2016)
Σημειώσεις: Τα στοιχεία για την Ελλάδα αναφέρονται στο σχολικό έτος 2015-
16, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ στο σχολικό έτος 2014-15.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο σημαν-
τικές παραμέτρους που διαφοροποιούν το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Η πρώτη αφορά την ανυ-
παρξία βοηθητικού προσωπικού, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία του σχολικού έτους 2006-07, ανά 1.000 μαθητές
στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αν-
τιστοιχούσαν μόλις 0,4 βοηθοί διδασκόντων (teacher aides and
teacher/research assistants), 1,4 διοικητικοί υπάλληλοι (school
and higher-level administrative personnel) και 0,3 τεχνικοί (main-
tenance and operation personnel), έναντι 3, 10 και 15,4 αντίστοιχα,
του ευρωπαϊκού μέσου όρου (OECD, 2009 και ΚΕΜΕΤΕ, 2012), ενώ
για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό δεν υπήρχαν διαθέσιμα
στοιχεία για την Ελλάδα. Εύλογα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι,
αν ληφθεί υπόψη το σύνολο του απαραίτητου προσωπικού, τότε το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πιθανότατα λειτουργεί εδώ και
καιρό με σημαντικά λιγότερο (και πολύ χαμηλότερα αμειβόμενο)

προσωπικό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις γεω-
γραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Οι τελευταίες αποτελούν την
δεύτερη παράμετρο, η οποία οφείλει να σταθμίζεται, προτού προ-
χωρήσουμε σε οποιαδήποτε ευθεία αριθμητική σύγκριση. Η ιδι-
αίτερη γεωγραφική μορφολογία της Ελλάδας, με το 80% της χώρας
να χαρακτηρίζεται ως ορεινό και τα 165 κατοικημένα νησιά, η οποία
δεν είναι συγκρίσιμη με καμία άλλη χώρα της ΕΕ, επιβάλλει τη
διατήρηση σχολικών μονάδων με μικρό αριθμό μαθητών. Δεν είναι
τυχαίο, άλλωστε, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ανά εκπαι-
δευτικό παρατηρείται στην πεδινή Ολλανδία. Στο Γράφημα 2 πα-
ρουσιάζονται οι 12 Διευθύνσεις με τη μεγαλύτερη ΑΜΕ και οι 12
Διευθύνσεις με τη χαμηλότερη ΑΜΕ όπου συναντάμε κυρίως νη-
σιωτικές (π.χ. Κέρκυρα, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος) ή ορεινές πε-
ριοχές (π.χ. Ευρυτανία, Ιωάννινα, Γρεβενά) καθώς και τη Διεύθυνση
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Στον αντίποδα, μία σειρά από περιο-
χές εμφανίζουν παρόμοια ή και μεγαλύτερη αναλογία μαθητών
προς εκπαιδευτικούς σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πηγή: myschool

5. Συμπεράσματα
Μέσω της αναλογίας μαθητών προς εκπαιδευτικούς έχει υπο-

στηριχθεί ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας υπερπληθυσμός εκπαι-
δευτικών σε σχέση με το μέγεθος του μαθητικού δυναμικού, προ-
κειμένου να δικαιολογηθούν έτσι μέτρα που οδηγούν σε περικοπές
προσωπικού. Μία εικόνα που απέχει ριζικά από την πραγματικό-
τητα των χιλιάδων κενών, των μαθητών που στιβάζονται σε τμήματα
των 30 ατόμων και της υπερπροσπάθειας των Ελλήνων εκπαιδευ-
τικών να κρατήσουν όρθιο ένα διαρκώς υποχρηματοδοτούμενο εκ-
παιδευτικό σύστημα, εκτελώντας, υποχρεωτικά ή εθελοντικά, πολ-
λές εργασίες πέραν του διδακτικού τους έργου. 

Η προσεκτικότερη μελέτη των σχετικών δεδομένων απέδειξε
ότι η απόκλιση αυτή οφείλεται στην, εσκεμμένη ή όχι, συστηματική
υποεκτίμηση της ελληνικής αναλογίας μαθητών προς εκπαιδευ-
τικούς από τον ΟΟΣΑ, γεγονός που εκθέτει όχι μόνο τους υπεύθυ-
νους για τη σύνταξη των εκθέσεων του οργανισμού αλλά και όσους
επικαλούνται τα πορίσματά τους χωρίς να μπουν στη διαδικασία
να επαληθεύσουν την εγκυρότητά τους. 

Η χρήση δεδομένων προερχόμενων από το πληροφοριακό σύ-
στημα myschool έδειξε ότι σε κάθε Έλληνα εκπαιδευτικό αντι-
στοιχούσαν 11,1 μαθητές, πολλοί περισσότεροι από τους 7,7 που
εκτιμούσε ο ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό
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8. Η οποία μάλιστα επηρεάζεται σημαντικά από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές της Ολλανδίας (17,5) και του Ηνωμένου Βασιλείου (14,8).

Γράφημα 1: Αναλογία Μαθητών προς Εκπαιδευτικούς
στις χώρες της ΕΕ

Γράφημα 2: Αναλογία Μαθητών προς Εκπαιδευτικούς
ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης
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μέσο όρο (11,9) παρά την ιδιαίτερη γεωγραφική μορφολογία της
χώρας, ενώ σε αρκετές περιοχές αντιστοιχούν ήδη περισσότεροι
μαθητές ανά εκπαιδευτικό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο και παρά την ουσιαστική ανυπαρξία οποιουδήποτε επικου-
ρικού προσωπικού (εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστημονική προ-
σωπικού, γραμματειακής υποστήριξης, κ.α.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 4 – Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ
ΜΑΚΡΟ-
 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΔΕΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΕΚΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΠΑ ΑΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 615.015 66.194 1.963 5.073 59.158 55.666 11,1
Α' ΑΘΗΝΑΣ 41.119 4.179 68 279 3.832 3.621 11,4
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ 13.257 1.534 66 141 1.327 1.213 10,9
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.210 2.816 107 171 2.538 2.409 12,5
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30.330 3.027 54 157 2.816 2.597 11,7
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5.424 581 17 54 510 476 11,4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.340 488 25 75 388 374 11,6
ΑΡΤΑΣ 3.806 514 17 47 450 414 9,2
ΑΧΑΪΑΣ 18.856 2.137 51 177 1.909 1.808 10,4
Β' ΑΘΗΝΑΣ 28.099 2.693 72 176 2.445 2.317 12,1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6.746 760 27 82 651 611 11
Γ' ΑΘΗΝΑΣ 29.766 3.060 70 166 2.824 2.675 11,1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.575 242 8 28 206 189 8,3
Δ' ΑΘΗΝΑΣ 27.972 2.641 53 150 2.438 2.318 12,1
ΔΡΑΜΑΣ 6.067 661 21 60 580 539 11,3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 34.081 3.361 85 202 3.074 2.894 11,8
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.220 1.039 37 97 905 858 11,9
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 13.484 1.488 83 132 1.273 1.192 11,3
ΕΒΡΟΥ 7.752 805 38 71 696 647 12
ΕΥΒΟΙΑΣ 12.566 1.247 31 131 1.085 951 12,4
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 799 139 1 41 97 92 8,7
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2.846 310 16 42 252 235 12,1
ΗΛΕΙΑΣ 8.446 1.048 49 98 901 845 10
ΗΜΑΘΙΑΣ 9.336 952 29 51 872 823 11,3
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.000 2.131 52 149 1.930 1.846 11,4
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.564 346 15 60 271 250 10,3
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 771 159 4 18 137 122 6,3
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.032 1.068 45 58 965 894 9
ΚΑΒΑΛΑΣ 8.320 903 27 62 814 772 10,8
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6.252 780 21 37 722 644 9,7
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.873 352 4 41 307 272 10,6
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.359 809 26 98 685 649 9,8
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.372 296 10 32 254 238 10
ΚΙΛΚΙΣ 4.349 490 24 42 424 397 11
ΚΟΖΑΝΗΣ 11.126 1.187 47 125 1.015 934 11,9
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 8.872 941 38 67 836 788 11,3
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.588 1.004 43 105 856 793 9,6
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.542 510 18 62 430 393 11,6
ΛΑΡΙΣΑΣ 16.610 1.860 35 78 1.747 1.562 10,6
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.857 510 20 54 436 412 11,8
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Ξεκίνησε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η λειτουργία
του τέταρτου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ. Η απόφαση εφαρ-
μόζει το νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί απ’ την κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και απ’ τις προηγούμενες κυβερνήσεις (ΝΔ),
στη βάση των μνημονιακών υποχρεώσεων και των κεντρικών επι-
λογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προώθηση της μάθησης με βάση την εργασία και η μετάβαση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας απ’ το σχολείο στην επιχείρηση,
αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Ο αντικειμενικός στόχος είναι η συρρίκνωση του Δημόσιου
πυλώνα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μέσω της ιδιωτικο-
ποίησης και της παράδοση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
στις επιχειρήσεις, προς όφελος της κερδοφορίας τους.

Βασικός σταθμός στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών είναι η
απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΣΑ-ΑΝΕΛ, για τη διοικητική απο-
δέσμευση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απ’ τη δομή της Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ένταξής της σε ένα ενιαίο σύ-
στημα με τη Δια Βίου Μάθηση. Το ενιαίο σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι βασικός στόχος των πο-
λιτικών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Αυτόν τον σχεδιασμό υπηρετεί η νέα
διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας, με τον Υφυπουργό Μπα-
ξεβανάκη να έχει την διοικητική ευθύνη της Τεχνικής Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη δια Βίου
Μάθηση και τον ΕΟΠΕΠ. Άλλωστε, το τέταρτο έτος μαθητείας των
ΕΠΑΛ ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση.

Οι πολιτικές για τη συρρίκνωση της δημόσιας ΤΕΕ εφαρμόζονται ήδη:
1. Με τη μείωση του αριθμού των τομέων και ειδικοτήτων
2. Με τη συρρίκνωση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμμα-

τος σπουδών στο νέο ΕΠΑΛ, χωρίς την πρόβλεψη για αναπλήρωσή
τους μέσα στο δημόσιο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3. Με την καθιέρωση ανελαστικού κατώτερου αριθμού μαθητών
στους τομείς και ειδικότητες, που έχει στόχο τη συρρίκνωση, συγ-
χώνευση τομέων και ειδικοτήτων και σε πολλές περιπτώσεις το
κλείσιμο σχολείων (κυρίως των περιφερειακών).

4. Την επανεξέταση κάθε χρόνο των τομέων και ειδικοτήτων που
θα λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ, με βάση τη ζήτηση και τις ανάγκες
της «τοπικής κοινωνίας».

5. Με την εφαρμογή ενός συστήματος αυτόματου κόφτη τμημά-
των γενικής παιδείας και ειδικοτήτων, αλλά και εκπαιδευτικού
προσωπικού, μέσω μιας ιδιότυπης απόφασης “χαρακτηρισμού φοί-
τησης” στο τέλος του Α’ τετραμήνου που έχουν ξεπεράσει τα όρια
απουσιών.

Ο σχεδιασμός για την παραπέρα συρρίκνωση της Δημόσιας Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται. Έτσι σύμφωνα με το πόρισμα
της «επιτροπής διαλόγου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (πό-
ρισμα Λιάκου), που συγκρότησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το
ΕΠΑΛ θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας με το Λύκειο,
δηλαδή με έξι μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών, κατανεμημένα
σε δύο ή τρείς το πολύ γενικούς τομείς ειδικοτήτων και πανελλα-
δικού τύπου εξετάσεις στις δύο τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου

για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.
Αυτές οι πολιτικές εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό για το

«Νέο Σχολείο», που στόχο έχει την απόλυτη συρρίκνωση της Λυ-
κειακής βαθμίδας και τη μετατροπή της σε ένα επιλεκτικό σχολείο
για λίγους, όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλ-
θουν στον αρμαγεδδώνα των πανελλαδικού τύπου εξετάσεων για
την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Με την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, μετά την Α’ Λυκείου ή το
τέταρτο έτος του Γυμνασίου, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθη-
τών θα οδηγείται σε Επαγγελματικές Σχολές, που είναι σχεδόν σί-
γουρο ότι θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής Εκπαί-
δευσης, με βάση τη Μαθητεία. 

Το μέλλον του μεγαλύτερου μέρους των μαθητών που, εκ των
πραγμάτων, δεν θα μπορούν να τελειώσουν ούτε το Επαγγελμα-
τικό Λύκειο, θα είναι να οδηγηθούν μέσω της μαθητείας στην
αγορά εργασίας, ως φθηνό εργατικό δυναμικό, στο όνομα της εκ-
παίδευσής τους. Με «χλωμή» την προοπτική να αποκτούν πτυχίο
ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του αν-
τίστοιχου επιπέδου, αφού θα χρειαστεί να πιστοποιηθούν μέσω
πανελλαδικού τύπου εξετάσεων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η βιομηχανία
των πιστοποιήσεων θα γίνει το εργαλείο για στρατιές εργαζομένων
χωρίς τυπικά προσόντα στο μέλλον.

Ήδη το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της εφαρμογής των νέων προ-
γραμμάτων κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλησης (voucher)
του ΕΣΠΑ 2016 – 2020, ανοίγει το δρόμο της μαζικής πιστοποίησης
από ιδιωτικούς φορείς, μέσω εξετάσεων και επί πληρωμή, ειδι-
κοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης –που απαιτούν
σπουδές χρόνων– για αποφοίτους Γυμνασίου. Φυσικά η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διατήρησε άθικτο το καθεστώς που συμφώνησαν
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Ως φθηνό εργατικό δυναμικό θα χρησιμοποιηθούν οι
σπουδαστές του τέταρτου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ
που θα ξεκινήσει φέτος

Αυτό δείχνουν οι 6.500 περίπου θέσεις μαθητείας στο δημόσιο
τομέα, που ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, για το
έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ, της μαθητείας των σχολών ΟΑΕΔ και
της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ. Μέσω της μαθητείας θέλουν να
καλύψουν μεγάλο μέρος των εργασιακών αναγκών του Δημοσίου,
αφού δεν προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό. Άλλωστε οι μαθη-
τευόμενοι σπουδαστές θα καταχωρούνται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας, όπου καταχωρούνται οι προσλήψεις προ-
σωπικού.

«Ο μαθητευόμενος εκπαιδεύεται σε ειδικότητα βάσει συγκεκρι-
μένου προγράμματος και εξειδικεύεται σε αντικείμενο το οποίο
ενδιαφέρει την επιχείρηση, σε συνεργασία με το σχολείο και
τους εκπαιδευτικούς», αναφέρει το κείμενο για το «Εθνικό Στρα-
τηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας», που εκπόνησε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ.. 
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Καλλίτερη ομολογία απ’ αυτό δεν υπάρχει. Όλα στην υπηρεσία
των επιχειρήσεων και των αναγκών τους. Η μαθητεία επιδιώκει να
αποτυπώσει τις κάθε φορά ανάγκες των εργοδοτών, με στοιχεία ψευ-
δοκατάρτισης, στα προγράμματα σπουδών, επιχειρώντας μια βαθύ-
τερη μορφωτική λοβοτομή στα παιδιά των πιο φτωχών στρωμάτων.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία στο
χώρο εργασίας. Πολύ περισσότερο να θεωρείται ότι ο χώρος ερ-
γασίας μπορεί να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει το σχολείο
υλοποιώντας μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πριν ακόμη
ολοκληρωθούν οι σπουδές και άρα χωρίς να έχει ο μαθητής ολο-
κληρωμένη γνώση για την ειδικότητά στην οποία εκπαιδεύεται.

Αλλά και το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ προ-
βλέπεται ζοφερό. Το Υπ. Παιδείας με όλα τα μέτρα συρρίκνωσης
των ΕΠΑΛ, δημιούργησε μεγάλα πλεονάσματα εκπαιδευτικών και
παρουσιάζει τώρα τη μαθητεία ως το μόνο δρόμο κάλυψης των συ-
ναδέλφων. Με τον εκβιασμό και το φόβο επιδιώκει τη “συναίνεση”
των σχολείων. 

Η μαθητεία θα καθορίσει επίσης σε μεγάλο βαθμό ποιοί τομείς
θα επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. Η κυβέρνηση το ξέρει και πολι-
τεύεται με το “διαίρει και βασίλευε” προκειμένου να περάσει την
πολιτική της, με νωπές τις μνήμες της διαθεσιμότητας

Τα συστήματα της Δια Βίου μάθησης δεν προβλέπουν εκπαιδευ-
τικούς, αλλά εκπαιδευτές απ’ την αγορά εργασίας. Η μείωση του
μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Δημόσιας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης προβλέπεται να είναι ραγδαία στο άμεσο μέλλον, με
την ενσωμάτωσή της στο σύστημα της Δια Βίου Μάθησης. Το ερ-
γασιακό μοντέλο που θα κυριαρχήσει θα είναι οι ελαστικές σχέσεις
εργασίας και η ωρομισθία, σύμφωνα με το εργασιακό μοντέλο των
ΙΕΚ και των σχολών ΟΑΕΔ. 

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός χάνει τον αποκλειστικό ρόλο του δα-
σκάλου. Αποκτά και το ρόλο του επόπτη εργασίας, αφού «επιβλέπει
την τήρηση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ
μαθητευόμενου, επιχείρησης (…)». Δηλαδή είναι υπεύθυνος να
ελέγχει, μεταξύ άλλων, αν ο μαθητευόμενος πληρώνεται απ’ τον
εργοδότη του το ποσό που του αναλογεί, αν η επιχείρηση καλύπτει
τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και παρά πολλά ακόμη. Τι θα
κάνει αν διαπιστώσει ότι ο εργοδότης δεν αποδίδει στον μαθη-
τευόμενο το επιμίσθιο που του αναλογεί, πρακτική πολύ συνη-
θισμένη στο σύστημα πρακτικής άσκησης των ΤΕΙ; Θα καταγγείλει
τη σύμβαση και την επιχείρηση ή θα ενδώσει;

Το εκπαιδευτικό μαζί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει
αγωνιστικά να καταγγείλουν και να ανατρέψουν αυτές τις πολι-
τικές. Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού κινήματος πρέπει να είναι
η υπεράσπιση και η εμβάθυνση της Δημόσιας Δωρεάν εκπαίδευ-
σης στην υπηρεσία όλου του λαού, ως ένα απ’ τα κύρια κοινωνικά
αγαθά.

Απαιτούμε:
• Ένα σχολείο 12χρονης, ενιαίας και υποχρεωτικής εκπαίδευ-

σης, με μέτρα για να φοιτούν και να μορφώνονται όλα τα παιδιά.
Με 2 έτη προσχολικής αγωγής και 2χρονη ολοκληρωμένη επαγ-
γελματική εκπαίδευση αμέσως μετά, για όσα επαγγέλματα δεν
απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση. Αυτό πρέπει να είναι το μο-
ναδικό δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής
εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των δομών έξω
απ’ αυτό (ΔΙΕΚ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ άλλων υπουργείων κλπ). Με μόνιμο
εκπαιδευτικό προσωπικό. Με τομείς και ειδικότητες που να κα-
λύπτουν τους τομείς και τις ειδικότητες των σημερινών σχολείων
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΣΕΚ), με την προ-
σθήκη και άλλων που θα κριθούν αναγκαίες σύμφωνα με τις
ανάγκες της ανάπτυξης της χώρας για τους ανθρώπους της κι
όχι για τις Τράπεζες και το κεφάλαιο. Ο στόχος αυτού του σχο-

λείου πρέπει να είναι η εκπαίδευση των μαθητών για την από-
κτηση ολοκληρωμένων γνώσεων (θεωρητικών και δεξιοτήτων)
ενός ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου που ορίζεται ως
επάγγελμα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ενσωματώνει στο πρό-
γραμμα σπουδών του, προγράμματα μαθητείας.

Άμεσα απαιτούμε:
• Να μπει Φραγμός στο νέο εργασιακό μεσαίωνα μέσω μαθη-

τείας. Κατάργηση της πρόσφατης ρύθμισης  για την ΤΕΕ (Δομή
ΕΠΑΛ, τέταρτο έτος μαθητείας –τζάμπα εργασία για τους εργοδό-
τες– πιστοποίηση, Επαγγελματικές Σχολές μετά το Γυμνάσιο σύμ-
φωνα με την πρόταση Λιάκου).

• Να μπει Φραγμός στην υποχρεωτική κινητικότητα των εκπαι-
δευτικών στη «μη τυπική» εκπαίδευση.

• Καμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις
για όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση. 

• Καμιά συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων, σχολείων, ειδι-
κοτήτων. 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 στα
εργαστήρια. Αναβάθμιση και ανανέωση εργαστηριακού εξοπλι-
σμού. Κάθε μαθητής/τρια να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της
ειδικότητας που επιλέγει στο ΕΠΑΛ της περιοχής του.

• Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην
κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων.

Η παράταξη των ΣΥΝΕΚ στην ΟΛΜΕ, με μια ανακοίνωση που θα
ζήλευε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, υπερθεμάτισε
θετικά για τη λειτουργία του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μα-
θητείας στα ΕΠΑΛ, αναφέροντας, εμμέσως πλην σαφώς, ότι αυτή
υλοποιείται στα πλαίσια των αποφάσεων της ΟΛΜΕ.

Πως νομιμοποιούνται να μιλάνε για εφαρμογή πολιτικών στην
κατεύθυνση των θέσεων του κλάδου, όταν τα συνέδρια της ΟΛΜΕ
έχουν αποφασίσει: 

«• (…) την καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (συν
δύο χρόνια προσχολικής αγωγής) που θα παρέχεται δωρεάν (…)

• (…) Δημόσιο Σύστημα Μεταλυκειακής Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης με ενιαίο σχεδιασμό στο Υπουργείο Παιδείας, σε σύνδεση με
τη 12ετή υποχρεωτική εκπαίδευση.

Μεταβατικά:
• (…) ύπαρξη μετά το γυμνάσιο μιας μόνο δομής λυκείου για την

ΤΕΕ, ισότιμης με τη γενική-ακαδημαϊκή κατεύθυνση. 
• (…) να δημιουργηθεί Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, με την

ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανικά ενταγμένο στο
Λύκειο της ΤΕΕ, που θα αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό
προσωπικό των επαγγελματικών λυκείων, και θα περιέχει το σύ-
νολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα (…) υπαγωγή στο
ΥΠΕΠΘ όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα τε-
χνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και ανήκουν σε άλλα υπουργεία
(ΟΑΕΔ, ΟΤΕΚ, Υγείας, Γεωργίας). Είναι απαραίτητη, επίσης, η κα-
τάργηση των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ και κάθε άλλης μορφής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης πριν τα 18 χρόνια του μα-
θητή και μέχρι την ολοκλήρωση του 12ετούς υποχρεωτικού κύκλου
εκπαίδευσης.

• Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δημόσιο
σύστημα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας.
Καμιά ειδικότητα δεν περισσεύει στην τεχνική εκπαίδευση, όπως
και στην πραγματικότητα της ζωής. Όχι στη μαθητεία.»

Η ηγεσία των ΣΥΝΕΚ δείχνει καθαρά το στόχο που επιτελεί στα
πλαίσια του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Σε αγαστή συνεργασία
με την ΔΑΚΕ, που πάντα υπερασπιζόταν αυτές τις πολιτικές, βάζει
πλάτη για να περάσουν οι αντιδραστικές νεοφιλελεύθερες ανα-
διαρθρώσεις τύπου Μαθητείας στην εκπαίδευση, διαστρεβλώνον-
τας κατάφορα τις θέσεις του κλάδου, με στόχο την ανατροπή τους
στο επικείμενο συνέδριο της ΟΛΜΕ. 
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Mια ακόμη «καινοτόμα ιδέα» του
υπουργείου και του Ι.Ε.Π. που κα-
λούνται να υλοποιήσουν υποχρεω-

τικά τα Γυμνάσια της χώρας είναι ο θεσμός
της «θεματικής εβδομάδας»(!) στις ενότη-
τες: α) διατροφή και ποιότητα ζωής, β) πρό-
ληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων, γ)
έμφυλες ταυτότητες. Το κρατικοδίαιτο ΙΕΠ
αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, πως πα-
ρέχει την παιδαγωγική και επιστημονική
κάλυψη στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις
του δημόσιου σχολείου.

Η θεματική εβδομάδα αποτελεί εμπαιγμό
για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
των Γυμνασίων. Αφού μειώθηκαν οι ώρες
σε Αρχαία, Βιολογία και Οικιακή Οικονομία,
(ως “ήσσονος σημασίας” μαθήματα κατά τον
πρώην Υπουργό Ν. Φίλη), έρχεται η εγκύ-
κλιος της Θεματικής εβδομάδας να μας
ενημερώσει πόση σημασία δίνει το Υπουρ-
γείο σε αυτές τις 3 ενότητες για την αναπτυ-
ξιακή φάση της προεφηβείας και εφηβείας.
Στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρ-
μογής και της εξοικονόμησης προσωπικού,
βασικές ενότητες μαθημάτων τις μετατρέ-
πει σε “προγράμματα”, “μέρες”, “εβδομά-
δες” κλπ, αποκόπτοντάς τες από το διδα-
κτικό αντικείμενο. (Δεν πέρασε πολύς και-
ρός που η μείωση των ωρών Φυσικής Αγω-
γής συνοδεύτηκε από την περιβόητη «μέρα
αθλητισμού» και προγράμματα «ευ ζην» για
τη φυσική κατάστασης και τις διατροφικές
συνήθειες παιδιών κι έφηβων). 

Πρόκειται για την «παιδαγωγική» των
σκόρπιων πληροφοριών και των κατακερ-
ματισμένων γνώσεων αντί της ολοκληρω-
μένης ενιαίας γνώσης. 

Χωρίς αιδώ, στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ανα-
φέρουν: «(…) Ενδεικτικά ως προς τούτο
αναφέρεται ότι ένα από τα αντικείμενα ερ-
γασιών της διάσκεψης του ΠΟΥ που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Παρίσι το Δεκέμβριο του
2015, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, ήταν ο σχεδιασμός εκ-
παιδευτικών πολιτικών και η ανάπτυξη μιας
σειράς μετασχηματιστικών δράσεων στο
σχολείο που θα εστιάζουν στην προαγωγή
της υγείας και της ευημερίας των παιδιών
και των εφήβων (…) Διατυπώθηκε ο στόχος
της διασφάλισης, για όλους τους μαθητές
και τις μαθήτριες του σχολείου, ενός σχο-
λικού περιβάλλοντος το οποίο θα είναι

ασφαλές, ενταξιακό και εξοπλισμένο με
επαρκείς υποδομές υγιεινής.»

Όταν η φτωχοποίηση των μαθητών μας
(εξαιτίας της ανεργίας ή της μείωσης των
μισθών των γονιών τους από την εφαρμογή
των μνημονίων) αυξάνεται ραγδαία, όταν
“ευαγή ιδρύματα” όπως το Νιάρχος, το Λά-
τση (του οποίου μέλος είναι ο κ. Γαβρόγλου)
και άλλες επιχειρήσεις που ευθύνονται για
την κοινωνική καταβύθιση, “προσφέρουν”
γεύματα για να καλύψουν την ανεπάρκεια
σίτισης των παιδιών, όταν τα σχολεία στε-
νάζουν λόγω υποχρηματοδότησης, όταν η
δημόσια υγεία καταρρέει, ισχυρίζονται πως
η θεματική εβδομάδα θα προάγει την υγεία
και την ευημερία των μαθητών! 

Είναι ο διασυρμός των οραμάτων της Αρι-
στεράς από μία κυβέρνηση που εφαρμόζει
την αντιδραστική νεοφιλελεύθερη πολιτική
των ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου. 

Πίσω από τα εντυπωσιακά θέματα (έμ-
φυλη ταυτότητα, ομοφοβία κλπ) που δίνουν
ένα προφίλ προοδευτισμού, δεν υπάρχει
καμία ενημέρωση των συλλόγων (πλήρης
προχειρότητα), ενώ αφήνει ανοικτό και το
ενδεχόμενο εμπλοκής φορέων εκτός εκπαι-
δευτικής κοινότητας, που καθορίζονται
όμως αυστηρά από τον κατάλογο φορέων
που θα εκδώσει το Ι.Ε.Π., «εθνικών φορέων
και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και μη κυβερνητικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της πρόληψης, της ισότητας των φύ-
λων, της καταπολέμησης των διακρίσεων
με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανα-
τολισμό κ.ά».

Η εγκύκλιος υποχρεώνει τα σχολεία να
καταθέσουν πρόγραμμα δράσεων ως τις 3
Φεβρουαρίου. Φορτώνει στις πλάτες των
συλλόγων διδασκόντων πρόσθετα γραφει-
οκρατικά και διοικητικά καθήκοντα, σε βά-
ρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου
τους, νέες τροποποιήσεις στα ωρολόγια
προγράμματα, σε μία σχολική χρονιά που το
μόνιμο και σταθερό προσωπικό ολοένα μει-
ώνεται. Περιφρονεί επίσης τον προγραμμα-
τισμό των Συλλόγων Διδασκόντων σε προ-
γράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις από
την αρχή της σχολικής χρονιάς με βάση τις
παιδαγωγικές ανάγκες του κάθε σχολείου. 

Στην πραγματικότητα η θεματική εβδο-

μάδα παραβιάζει πολλαπλά το ωράριο των
εκπαιδευτικών, πχ οι δράσεις που απευθύ-
νονται στην τοπική κοινωνία θα πραγματο-
ποιηθούν κατά κύριο λόγο εκτός ωραρίου
σχολείου.

Η σχετική εγκύκλιος έχει όλο το «πακέ-
το»: υποχρεωτική συμμετοχή εκπαιδευτι-
κών, ομάδα συντονισμού, φόρμα συμπλή-
ρωσης σχεδίου υλοποίησης, φόρμα υποβο-
λής στο ΙΕΠ για αποτίμηση υλοποίησης. Κα-
ταναγκασμός, γραφειοκρατικοποίηση, εν-
τατικοποίηση της εργασίας, τυποποίηση,
μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, ελεγχό-
μενο πλαίσιο, αναστάτωση του ωρολογίου
προγράμματος κλπ, δείχνουν ξεκάθαρα την
πρόθεση του Υπ. Παιδείας να κατοχυρώσει
βήματα στην «αξιολόγηση» των σχολικών
μονάδων και των εκπαιδευτικών. Το επιχεί-
ρημα παλιό και γνωστό: η ανάδειξη “καλών
πρακτικών” των σχολείων.

Ο ορισμός της αυτονομίας των σχολικών
μονάδων του Υπ. Παιδείας βγαίνει μέσα από
τη θεματική εβδομάδα: «(…)η σχολική μο-
νάδα δεν καλείται απλώς να υλοποιήσει ένα
κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων,
αλλά, στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδια-
σμού που αποσκοπεί στην υποστήριξη,
αποκτά αυτονομία ως προς την επιλογή
των επιμέρους δράσεων, το σχεδιασμό και
την οργάνωση του προγράμματος της Θεμα-
τικής Εβδομάδας» (...) Σε κάθε περίπτωση
ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητά και απο-
φασίζει με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθεί η θε-
ματική εβδομάδα, λαμβάνοντας υπ’ όψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους δια-
θέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας». 

Το Υπ. Παιδείας κρατά τον επιτελικό σχε-
διασμό, τα σχολεία υποχρεούνται να υλο-
ποιήσουν χωρίς παιδαγωγική, διοικητική
και οικονομική βοήθεια. Τα σχολεία θα τα
βγάζουν πέρα μόνα τους. Καμία εξασφάλιση
κρατικής χρηματοδότησης, απευθυνθείτε
στους γονείς και χορηγούς για οποιεσδή-
ποτε δραστηριότητες...
Καλούμε: 
3 το Υπουργείο να ανακαλέσει τη σχετική

εγκύκλιο αμέσως
3 τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προ-

χωρήσουν στην εφαρμογή της εγκυκλίου
3 την ΟΛΜΕ να τοποθετηθεί και να δράσει

έγκαιρα.
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ

Η υποκρισία της «θεματικής βδομάδας» 
και στο βάθος η αυτοαξιολόγηση!
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Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στις
23/12/2016 στα σχολεία τις οδηγίες για
την εκπόνηση των «δημιουργικών ερ-

γασιών» (Δ.Ε.) στα ΓΕΛ (αρ.8 ΠΔ 46/2016)
ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ. 

Οι οδηγίες του Υπουργείου ακολουθούν πα-
λαιότερες προτάσεις από το 1994 και δεν απο-
τελούν παρά αντιγραφή του Π.Δ. 60/2006,
αρ.8, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, προφα-
νώς γιατί οι εμπνευστές του κατάλαβαν πως αυ-
τό ήταν αδύνατο στην υπάρχουσα δομή και λει-
τουργία του δημόσιου σχολείου. Όμως, ό, τι δεν
υλοποίησαν οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, έρ-
χεται να δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ. Οι οδηγίες με τις οποίες η σημερινή
ηγεσία του Υπουργείου επιχειρεί άρον - άρον
την εφαρμογή της Δ.Ε στα ΓΕΛ, εμπαίζουν τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογέ-
νειές τους, ενώ δημιουργούν χάος στη λειτουρ-
γία των σχολείων.

Οι πομπώδεις εκφράσεις περί «δημιουρ-
γικής ικανότητας», ερευνητικού πνεύματος»,
«ελεύθερης επιλογής θέματος από μαθητές»
κλπ, δεν μπορούν να κρύψουν πως οι λεγό-
μενες δημιουργικές εργασίες δεν είναι ούτε
δημιουργία, ούτε έρευνα, ούτε εργασία. Σκο-
τώνουν εξ’ αρχής τη μαθητική δημιουργικό-
τητα, αφού αφορούν στα γραπτώς εξεταζόμενα
μαθήματα και στη βελτίωση της βαθμολογίας
σε αυτά και όχι στις κλίσεις και στο μεράκι του
μαθητή για τη διερεύνηση σκέψεων και ερω-
τημάτων από κάποιο επιστημονικό, καλλιτεχνι-
κό αντικείμενο. Είναι φανερό πως δημιουργία
και ελεύθερη σκέψη δεν συνάδουν με ανταγω-
νισμό, αξιολόγηση και βαθμούς.

Σύμφωνα με τους συντάκτες των οδηγιών,
στόχος είναι να δοθεί «έμφαση περισσότερο
στη διαδικασία εκπόνησης (…) και λιγότερο
στην εξαντλητική διερεύνηση του υπό μελέτη
θέματος». Υποβαθμίζεται με άλλα λόγια το
γνωστικό κομμάτι και το περιεχόμενο της
έρευνας προς όφελος της τυποποιημένης δια-
δικασίας και των κανόνων του «παραδοτέου». 

Είναι σαφές, επίσης, πως η επιλογή θέμα-
τος από τους μαθητές δεν έχει καμία σχέση
με τα πραγματικά ενδιαφέροντά τους, αφού
καλούνται να δηλώσουν τρία θέματα και…
«όποιο κάτσει». Τροχονόμοι στις επιλογές τους
γίνονται οι Σύλλογοι διδασκόντων, με αδιευκρί-
νιστα κριτήρια, εκτός αν το Υπουργείο θεωρεί
παιδαγωγικό κριτήριο να επιλέξει ο διδάσκων
ποιους μαθητές θα κρατήσει (!), όπως αναφέρει
το Π.Δ 46/2016.

Είναι κοροϊδία να κηρύσσει στους μαθητές
τη δημιουργικότητα, όταν στα πλαίσια της

εφαρμογής των μνημονίων και του δημοσιο-
νομικού κόφτη, οι βιβλιοθήκες, τα εποπτικά
μέσα, τα εργαστήρια και οι υλικοτεχνικές
υποδομές θεωρούνται πολυτέλεια και περι-
κόπτονται διαρκώς, ενώ οι μαθητές ανά τάξη
αυξάνουν. 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων επωμίζονται νέα
γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη στην ήδη
πολύ επιβαρυμένη καθημερινότητά τους. Γιατί
καλούνται να φορτωθούν όλη τη γραφειοκρατία
που προκύπτει (θέματα, ομαδοποίησή τους, κα-
τανομή μαθητών, αλλαγή ωρολογίων προγραμ-
μάτων, συνεδριάσεις κλπ), όταν μεγάλο κομμάτι
εκπαιδευτικών περιφέρεται σε πάνω από 3
σχολεία και ο σταθερός αριθμός καθηγητών στο
κάθε σχολείο που θα επωμισθεί αυτή τη δια-
δικασία είναι μικρότερος από άλλες χρονιές.
Εξάλλου, οι οδηγίες είναι σαφείς «η τελική δι-
ευθέτηση (…) εναπόκειται στο Σύλλογο διδα-
σκόντων κάθε σχολικής μονάδας». 

Ο απόλυτος ευτελισμός όμως της παιδαγω-
γικού και επιστημονικού ρόλου του σχολείου
και των εκπαιδευτικών είναι οι «Ημέρες της
Δ.Ε». Σε μεικτά τμήματα των 27 μαθητών μέσα
σε δύο 7ωρα και αφού εξαιρεθούν οι διδά-
σκοντες στη Γ΄ Λυκείου, οι περιφερόμενοι εκ-
παιδευτικοί και λογικά όσοι δεν διδάσκουν
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (οπότε ποιοι
απομένουν;) οι μαθητές θα ταξινομήσουν το
υλικό, θα το επεξεργαστούν και τη δεύτερη μέ-
ρα θα το συνθέσουν, θα φτιάξουν την πραγμα-
τεία και θα το παρουσιάσουν! Επίσης, μπορούν
να το δημοσιεύσουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι η
αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση έρχονται.
Δεν έχει καμία σημασία αν ο εποπτεύων κα-
θηγητής δεν είναι και ο επιβλέπων για το σύ-
νολο του τμήματος. Η διαδικασία ψεκάστε-
σκουπίστε-τελειώσατε είναι η λογική του
Υπουργείου, που ανοίγει άλλο ένα πεδίο δόξης
λαμπρό για τα φροντιστήρια. Στην επόμενη φά-
ση τα θέματα θα προτείνονται από τα φροντι-
στήρια. Όσοι δεν μπορούν να πάνε φροντιστή-
ριο… έχασαν.

Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας γνωρίζει καλά
πως οι οδηγίες είναι ανεφάρμοστες και δεν
έχουν κανένα παιδαγωγικό όφελος για τους
μαθητές και το σχολείο. Έχει όμως συγκεκρι-
μένες επιδιώξεις:

• Με την εισαγωγή των λεγόμενων δημιουρ-
γικών εργασιών, προετοιμάζει την κατάργηση
των πρότζεκτ, εξοικονομώντας 2 ώρες στην Α΄
και 1 ώρα στη Β΄ Λυκείου.  Έτσι θα δημιουργή-
σει εκ νέου πλεονάσματα καθηγητών για να κα-
λύψει τα κενά της νέας σχολικής χρονιάς.

• Μεθοδικά, προλειαίνει το έδαφος για να

περάσει στη συνείδηση και την καθημερινή
πρακτική των σχολείων πλευρές της αντιδρα-
στικής μεταρρύθμισης που ετοιμάζει, για ένα
αριστοκρατικό λύκειο για λίγους, στο πλαίσιο
και των υποδείξεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Ας
μην ξεχνάμε πως οι βαθμοί στη δημιουργική
εργασία και οι εξετάσεις με Τράπεζα Θεμάτων
περιγραφόταν στο διαβόητο πόρισμα Λιάκου
ως μέρος της αξιολόγησης των μαθητών για να
πάρουν το «Εθνικό Απολυτήριο» ή το πιστοποι-
ητικό σπουδών, οδηγώντας σε ένα λύκειο με
ακόμα ταξικότερα φίλτρα. 

• Εκτός από το ότι οι μαθητικές εργασίες κα-
ταχωρούνται –με ποσοτικά δεδομένα στις φόρ-
μες που περιέχονται στις οδηγίες– θα συμπε-
ριλαμβάνονται και στον ατομικό φάκελο του
μαθητή. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει και αρ-
νητική αξιολόγηση της Δ.Ε., εφόσον οι μαθητές
θα χωρίζονται σε όσους έχουν γεμάτους ατο-
μικούς φακέλους και σε όσους έχουν μισο-
άδειους ή άδειους.

• Αυτή η παρωδία δημιουργικής εργασίας
αποτελεί στην ουσία αύξηση του διδακτικού
ωραρίου και απλήρωτη εργασία των εκπαιδευ-
τικών, αφού όλη η προετοιμασία της θα γίνεται
εκτός του διδακτικού ωραρίου.

• Μέσα και από τις Δ.Ε, διαμορφώνεται μη-
χανισμός κατηγοριοποίησης μαθητών και σχο-
λείων, που θα συνδέεται με την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Δεν
πέρασε πολύς καιρός από τότε που όλες αυτές
οι διαδικασίες (μετρήσιμα μαθησιακά αποτε-
λέσματα, παρουσιάσεις εργασιών, φάκελοι μα-
θητών, συγκριτικά στοιχεία μαθητών κλπ) απο-
τελούσαν δείκτες «αποτίμησης» του έργου των
εκπαιδευτικών και των σχολείων.

Ξέρουμε καλά πως η απάντηση σε όλα αυτά
δεν είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να εφαρ-
μόσουμε τις «οδηγίες τους» με όσο πιο ανώ-
δυνο τρόπο γίνεται. Η ηττοπάθεια, η αναμονή
και ο φόβος είναι το έδαφος για να προωθή-
σουν το φτηνό, ευέλικτο σχολείο της αγοράς και
να εφαρμόσουν ό,τι δεν κατάφεραν την προ-
ηγούμενη περίοδο λόγω των αγώνων μας. Με
σκληρούς αγώνες καθυστερήσαμε και ανατρέ-
ψαμε μέτρα όπως η αξιολόγηση και οι διαθε-
σιμότητες. Ο κλάδος πρέπει να ορθώσει ξανά
ανάστημα, να πιάσει ξανά το νήμα των αγώνων
και να μην αποδεχθεί το ζοφερό μέλλον που
του ετοιμάζουν.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύ-
ρει την εγκύκλιο. Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει
άμεσα θέση. Καλούμε τους συλλόγους διδα-
σκόντων να αντισταθούν στην υλοποίηση της
εγκυκλίου.  
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Φακέλωμα και τυποποίηση 
της δημιουργικότητας των μαθητών
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Από τα 200.000 παιδιά που χρήζουν ειδι-
κής αγωγής μόνο τα 31.000 φοιτούν σε
σχολεία, από τα οποία ελάχιστα ειδικά

σχολεία κάθε χρόνο λειτουργούν με χιλιάδες
κενά σε εκπαιδευτικούς. Από την άλλη, η συ-
νεχής υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ οδηγεί
στη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν ειδικής
αγωγής, με τις οικογένειες να επιβαρύνονται
όλο και περισσότερο για την κάλυψη των θε-
ραπειών των παιδιών τους, ενώ επιδόματα και
αναπηρικές συντάξεις έχουν πετσοκοφτεί στα
χρόνια των μνημονίων. Εκατοντάδες εργαζό-
μενοι παραμένουν απλήρωτοι έως και 2 χρόνια
σε δομές που χρηματοδοτούνται από το
υπουργείο Υγείας (ΝΠΙΔ), ενώ άλλοι βλέπουν
τους μισθούς τους να κόβονται μήνα με το μή-
να. 

Για την κυβέρνηση της ‘’αριστεράς’’ όμως
αυτά δεν ήταν αρκετά! Ήρθε μέσα στις γιορτές
να βάλει την ταφόπλακα στην ειδική αγωγή για
να τηρήσει τις μνημονιακές - υποδουλωτικές
της δεσμεύσεις, για να εφαρμόσει ό,τι ψήφισε
και υποσχέθηκε στους δανειστές!  Έτσι μια
μέρα πριν κλείσουν τα κέντρα ειδικής αγωγής
για τις γιορτές, δρομολόγησε αλλαγές στην ει-
δική αγωγή που θα επηρεάσουν το επόμενο
διάστημα δραματικά εργαζόμενους, εξυπηρε-
τούμενους και τις οικογένειές τους. Πιο συγ-
κεκριμένα ο ΕΟΠΠΥ ανακοίνωσε αλλαγές που
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου και αφορούν
στο πλαίσιο λειτουργίας και στον τρόπο απο-
πληρωμής των δομών, μέσω διαδικασίας υπο-
γραφής ατομικών συμβάσεων με αυτές και με
ελεύθερους επαγγελματίες, όντας προϋπόθε-
ση πλέον για την κάλυψη των δαπανών στην
ειδική αγωγή. 

Οι αλλαγές αυτές στοχεύουν, όπως αναφέρ-
θηκε και από τον ΕΟΠΠΥ, στην περικοπή δα-
πανών, εφαρμόζοντας τον “κόφτη” και στην
ειδική αγωγή, αποπληρώνοντας τους συμβα-
σιούχους το λιγότερο μετά από 90 μέρες, κάτι
που δεν έχει γίνει ως τώρα πουθενά, καθώς
οι αποπληρωμές από τον ΕΟΠΠΥ σε άλλους
κλάδους γίνονται στην καλύτερη μετά από ένα
εξάμηνο και μπορεί να φτάνουν και δύο χρόνια
πίσω. 

Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που η κυβέρνηση
εφαρμόζει εντάσσονται στο γενικότερο πλαί-
σιο κουρέματος των κοινωνικών δαπανών και
διάλυσης της δημόσιας δωρεάν υγείας. Οδηγεί
με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο εκατον-

τάδες μικρές δομές, και εργαζόμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες στην ανεργία ή,
στην καλύτερη περίπτωση, με μισθούς και
συνθήκες εργασίας που θυμίζουν γαλέρα, στα
νύχια των μεγάλων επιχειρηματιών. Οι τελευ-
ταίοι είναι και αυτοί που επωφελούνται από
τα μέτρα αυτά, καθώς, όντας οι μόνοι που θα
μπορούν να αντεπεξέλθουν, θα συγκεντρώ-
σουν στα χέρια τους ακόμα μεγαλύτερο μέρος
από την ‘’πίτα’’, ρίχνοντας τα βάρη σε εργαζό-
μενους και γονείς. Ήδη έχουν προλάβει να
υπογράψουν ή να δηλώσουν τη συμφωνία τους
με τη σύμβαση και τις αλλαγές μεγάλες αλυ-
σίδες και επιχειρήσεις, ενώ και μεγάλες ιδιω-
τικές κλινικές θα θελήσουν να εισβάλουν από
το επόμενο διάστημα στο χώρο της ειδικής
αγωγής. 

Από την άλλη, οι γονείς βλέπουν το μέλλον
των παιδιών τους αβέβαιο, αφού όντας ήδη
τσακισμένοι από τα αλλεπάλληλα αντιλαϊκά
μέτρα των μνημονίων που τους έχουν οδηγή-
σει στην ανέχεια, θα πρέπει τώρα να βάλουν
και άλλο το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν
το κόστος θεραπειών και τις ανάγκες πρόνοιας
των παιδιών τους, ενώ ο φόβος για την υπο-
βάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα
προσφέρονται γίνεται μεγαλύτερος. 

Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της κατάστα-
σης είναι ότι το ποσό που ο ΕΟΠΠΥ καλύπτει
για θεραπείες εργοθεραπείας και ψυχοθερα-
πείας είναι 1,23 ευρώ και 2, 26 ευρώ αντίστοι-
χα, κάτι που αρχικά είχε πει πως θα το αλλά-
ξει, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία αλ-
λαγή.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, οι αντιδρά-
σεις εργαζομένων και γονιών είναι αναντίστοι-
χες της επίθεσης. Οι εργαζόμενοι διάσπαρτοι
σε διάφορες δομές και χώρους προσπαθούν
να καταλάβουν τι επέρχεται, καθώς η συντρι-
πτική τους πλειοψηφία βρίσκεται μακριά από
τη συσπείρωση και οργάνωση στο
σωματείο. Και πώς να μην είναι, όταν η πλει-
οψηφία δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή του και
αν τη γνωρίζει δεν μπορεί να βρει ούτε τηλέ-
φωνο επικοινωνίας. Το ΣΕΜΙΣΕΑ (Σωματείο
Εργαζόμενων σε Μονάδες Ιδρύματα Σχολεία
Ειδικής Αγωγής) ιδρύθηκε 5 χρόνια πριν με
πρωτοβούλια της παράταξης του ΚΚΕ (Αγω-
νιστική Συσπείρωση εργαζομένων στην Ειδική
αγωγή), που είναι και πρώτη δύναμη όλα τα
χρόνια, έχοντας 6 στις 7 έδρες στο διοικητικό

συμβούλιο, και μετρά μερικές δεκάδες μέλη.
Το ‘’ταξικό’’ σωματείο που εντάσσεται στο ΠΑ-
ΜΕ αρχικά αντέδρασε με μεγάλη ολιγωρία,
βγάζοντας ανακοίνωση 12 μέρες μετά τις
εξαγγελίες του ΕΟΠΠΥ! Στη γενική συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε στις 5 Γενάρη δεν κα-
τέβασε πρόταση για κινητοποίηση. Πριν λίγες
μέρες ήρθε στα μέλη του σωματείου κάλεσμα
για νέα συνέλευση στις 14 Γενάρη, το οποίο
καταδεικνύει πώς η παράταξη του ΚΚΕ ερμη-
νεύει τις αλλαγές στην ειδική αγωγή. Βλέπει
ως κύριο εχθρό τους ιδιοκτήτες των κέντρων
ειδικής αγωγής. Η αναφορά στην κυβέρνηση
γίνεται μια φορά, ενώ για τα μνημόνια και την
πολιτική ΤΡΟΪΚΑΣ-ΕΕ-ΔΝΤ ούτε λόγος. Δεν
μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ο πραγματι-
κός εχθρός, ούτε ότι μόνο με τη μεγαλύτερη
και μαζικότερη συμμετοχή γονιών, εργαζομέ-
νων, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών
ιδιοκτητών (που είναι η πλειοψηφία αυτήν τη
στιγμή στο χώρο και βλέπουν την επόμενη μέ-
ρα τις δομές τους με λουκέτο) μπορεί να ανα-
πτυχθεί ουσιαστικός αγώνας για την απόκρου-
ση της αντιλαϊκής επίθεσης. Με τη στάση του
αυτή αφήνει τους εργαζόμενους να ενημερώ-
νονται και να κινητοποιούνται από τους επι-
στημονικούς συλλόγους και το σωματείο ιδιο-
κτητών, αντί να παλέψει από κοινού με όλους
όσοι χτυπιούνται από την πολιτική της κυβέρ-
νησης και των μνημονίων, προβάλλοντας το
αίτημα που θα φέρει τη μεγαλύτερη συσπεί-
ρωση και οργάνωση, το αίτημα να μην περά-
σουν τα αντιλαϊκά μέτρα στην ειδική αγωγή. 

Έτσι αρκετοί επιστημονικοί σύλλογοι και το
σωματείο ιδιοκτητών μονάδων πρωτοβάθμιας
φροντίδας στην ψυχική υγεία πήραν απόφαση
για κινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας τη
Δευτέρα 16 Γενάρη, που είχε μάλιστα με πολύ
μεγάλη συμμετοχή, ενώ το ‘’ταξικό’’ σωματείο,
κάλεσε σε στάση εργασίας και δικιά του ‘’κα-
θαρή ταξική’’ κινητοποίηση την Παρασκευή
20 Γενάρη! 

Να οργανωθούμε στο σωματείο, να πάρου-
με την υπόθεση στα χέρια μας, να συσπειρω-
θούμε γύρω από τα κοινά αιτήματά μας και να
αντιπαρατεθούμε σ’ αυτούς που περιχαρακώ-
νουν τους αγώνες. Να παλέψουμε ενάντια στην
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που χτυ-
πάει τη δημόσια δωρεάν υγεία-πρόνοια-ειδι-
κή αγωγή. Ενάντια στην πολιτική μνημονίων,
τρόικας - ΕΕ-ΔΝΤ. 

α
φ

ιέρ
ω

μ
α

: Η
 εκ

π
α

ίδ
ευ

σ
η

 σ
το

 σ
τό

χα
σ

τρ
ο

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της
ειδικής αγωγής έχει δεχθεί αλλε-

πάλληλα χτυπήματα στο όνομα των
μεταρρυθμίσεων, ξεκινώντας από

την προηγούμενη δεκαετία και
φτάνοντας στα μνημονιακά χρόνια

που οι ‘’μεταρρυθμίσεις’’ δίνουν
και παίρνουν!



γράφει ο Βαγγέλης Σαλαπάτας

Η κυβέρνηση βάζει “κόφτη” 

και χτυπάει την Ειδική Αγωγή
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Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη συγκριτική παρουσίαση του τωρινού Ωρολογίου Προγράμματος
και του προτεινόμενου από το ΙΕΠ Ωρολόγιο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου, έτσι όπως παρουσιά-
στηκε στην «Αυγή» (http://www.avgi.gr/article/10839/7814860/apokleistiko-to-neo-polykladi-

ko-lykeio-ton-epilogon) και μετά τις διευκρινίσεις του ΙΕΠ.

Έχουν γίνει οι εξής παραδοχές:
• Στην πρώτη στήλη τα μαθήματα. Όπου υπάρχει κάθετος ( « / » ), τα αναφερόμενα πριν την κάθετο είναι του τωρινού

προγράμματος και τα αναφερόμενα μετά είναι της πρότασης ΙΕΠ.
• Στη δεύτερη στήλη ό,τι ισχύει τώρα.
• Στην τρίτη στήλη ό,τι προτείνει το ΙΕΠ.
• Στην τέταρτη στήλη, η διαφορά της πρότασης ΙΕΠ από το τωρινό ΩΠ.
• Έχουν τηρηθεί οι ώρες που αναφέρονται στο δημοσίευμα. Οι αριθμοί είναι παντού ζυγοί.
• Όπου δεν υπάρχουν ώρες, μπαίνει το αμέσως πλησιέστερο προς το τωρινό ΩΠ, σε ζυγό αριθμό πάντα, αφού δεν

θα υπάρχουν μονόωρα μαθήματα πλην ΣΕΠ (γιατί δεν έβγαιναν αλλιώς οι 29 ώρες). Σε κάποια μαθήματα, απλά
έχω βάλει το μέγιστο δυνατό για να μπορεί να βγαίνει το ΩΠ.

• Για οικονομία χώρου, έχουν ομαδοποιηθεί οι Κατευθύνσεις (4 στο ΙΕΠ από 3 τώρα στη Γ' ΓΕΛ) με τις Επιλογές.
• Για οικονομία χώρου δεν αναφέρονται οι Επιλογές στον Πίνακα, αλλά σε άλλο Πίνακα για κάθε τάξη στο τέλος.
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ο ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΕ ΩΡΕΣ 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ;



γράφει ο Πάνος Ντούλας

Α' ΓΕΛ ΤΩΡΑ ΙΕΠ δ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 8 -1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 4 -1
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 6 4 -2

ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ 3 2 -1

Α' ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2 0
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 0
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 0
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΖΩΝΗ 2 2 0
ΣΕΠ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΜΟΥ 33 29 -4

ΕΠΙΛΟΓΗ Α 2 2 0
ΕΠΙΛΟΓΗ Β 2 2
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ 2 6 4

ΣΥΝΟΛΟ 35 35 0

Α' ΓΕΛ B' ΓΕΛ Γ' ΓΕΛ
Β' ΓΕΛ ΤΩΡΑ ΙΕΠ δ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 4 -2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 4 -1
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 6 4 -2

ΙΣΤΟΡΙΑ/
ΙΣΤΟΡΙΑ+ΚΟΙΝ 2 4 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ 2 -2

Α' ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 -2
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 2 1
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 -2
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2 -2
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΖΩΝΗ 1 2 1
Η/Υ 1 -1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΜΟΥ 30 20 -10

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΕΠΙΛΟΓΗ Α 3 4 1

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Β/ΕΠΙΛΟΓΗ Β 2 4 2

-----/ΕΠΙΛΟΓΗ Γ 4 4
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤ/ΕΠΙΛΟΓΩΝ 5 12 7

ΣΥΝΟΛΟ 35 32 0

Γ ΓΕΛ ΤΩΡΑ ΙΕΠ δ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 6 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 -2
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2 -2

ΙΣΤΟΡΙΑ 2 -2
ΙΣΤ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ 1 -1

Α' ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 -2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 0
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1 -1
--- / ΖΩΝΗ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΜΟΥ 15 10 -5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α 5 6 1
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β 3 6 3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ/
ΕΠΙΛΟΓΗ Γ 3 6 3

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ 2 -2
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ε/ 2 -2
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΡΑ/ 2 -2
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤ/ΕΠΙΛΟΓΩΝ 17 18 1

ΣΥΝΟΛΟ 32 28 0
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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Α' ΓΕΛ
ΤΩΡΑ ΙΕΠ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/ΜΟΥΣΙΚΗ/ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ/ΜΟΥΣΙΚΗ/ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ)

Β' ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β' ΓΕΛ
ΤΩΡΑ ΙΕΠ

ΑΝΘΡΩΠ. ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΒΑΣ. ΑΡΧ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΕΧΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ' ΓΕΛ
ΤΩΡΑ ΙΕΠ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(2 ΚΑΤ+1 ελεύθ)

από 4
κατευθύνσεις:

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝ ΘΕΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΟΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΑΛ ?ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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Το πλαίσιο της πολιτικής αναγκαιότητας
για την αποδοχή και την καθιέρωση της
Κοινωνικής Ασφάλισης έχει θέσει ο ευ-
φυής Ελ. Βενιζέλος ήδη στην Aναθεωρη-
τική Bουλή του 1910, απαντώντας σε βου-
λευτή της παράταξής του για τα ανοίγματα
υπέρ των αγροτών και των εργαζομένων:
« Σφάλλει όταν νομίζει (ο βουλευτής) ότι
η δύναμις του αστικού καθεστώτος είναι
να μη βλέπει τον κίνδυνον ο οποίος επέρ-
χεται κατά τον εικοστό αιώνα από τα κά-
τω, κίνδυνον του οποίου ένα μόνον μέσον
έχει να προλαμβάνη τας εκρήξεις – διά
της εγκαίρου ικανοποιήσεως των δικαίων
αξιώσεων των εργατών ».

Αυτό βέβαια αφορά στο «καρότο» διότι
υπήρχε και το «μαστίγιο» όπως ο ν.
4229/29 (Ιδιώνυμο), όπου κατά τη συζή-
τηση του νομοσχεδίου στην Oλομέλεια
της Bουλής αναφέρει : «Το νομοσχέδιον
δεν επιδιώκει να διώξη τον κομμουνι-

σμόν ως ιδέαν, αλλά τη Γ’ Διεθνή και τας
μπολσεβικικάς αρχάς αυτής, αίτινες απέ-
χουν πολύ του ιδεώδους κομμουνισμού.
Το νομοσχέδιον επιδιώκει την δίωξιν των
οπαδών της Γ’ Διεθνούς. Δε δυνάμεθα να
διώξωμεν τον κομμουνισμόν, διότι και ο
Χριστός υπήρξε κήρυξ της ιδέας αυτής.
Ο Χριστός διεκήρυξε πρώτος τον κομ-
μουνισμόν, αλλά από την υψηλήν ιδεολο-
γίαν του κομμουνισμού μέχρι των ανα-
τρεπτικών ενεργειών των ανθρώπων της
Μόσχας, υπάρχει διαφορά.» (έχει την
ίδια ύπουλη δημαγωγική και λαϊκιστική
«μαστοριά» με το «Πιστεύομεν και εις
την λαοκρατίαν» του Γ. Παπανδρέου δε-
καπέντε χρόνια αργότερα).

Βρισκόμαστε μια δεκαετία περίπου
μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, στην
περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης του 1929-30, λίγο μετά τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή και τη χρεοκοπία

του πολιτικού ιδεολογήματος της «Με-
γάλης Ιδέας». Μια νέα απειλητική για το
καθεστώς κοινωνική και πολιτική πραγ-
ματικότητα προβάλλει, μέσα από αργές
διεργασίες ταξικής συνειδητοποίησης
των καταπιεζόμενων τάξεων. Η ελληνική
αστική τάξη και ο αστικός πολιτικός κό-
σμος ενσωματώνουν άμεσα ως κυρίαρχο
ιδεολόγημα στο νέο συνεκτικό πολιτικό
τους μύθο την απειλή του «εσωτερικού
εχθρού» («προφητικά» σε μεγάλο βαθμό,
αφού αντικειμενικά ακόμη δεν είχε τεθεί
τέτοιο ζήτημα). Ακολουθεί η κήρυξη του
προσωρινού «χρεοστασίου» στις 18
Απριλίου 1932 και λίγο αργότερα στις 19
Μαΐου η κατάθεση στη Βουλή του νομο-
σχεδίου σχετικά με την εφαρμογή «γενι-
κευμένου συστήματος υποχρεωτικής
ασφάλισης, όπου αποτέλεσε το νομοθέ-
τημα που αναφέραμε παραπάνω. Η σκο-
πιμότητα την οποία υπηρέτησε στηρίζε-

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ



γράφει ο Αντώνης Κουρούκλης*

Μιλώντας για το θεσμό της Κοινωνικής Ασφάλισης και την εξέλιξή του στη χώρα μας, 
μπορούμε σχηματικά να θέσουμε το ζήτημα ως εξής: Καθιερώθηκε απρόθυμα και διστακτι-

κά από «οιονεί» κυβερνήσεις εκτάκτου ανάγκης υπό τον Ελ. Βενιζέλο (ν.5733/32) και τον
Π. Τσαλδάρη (ν.6296/34) και αυτός ο νόμος εφαρμόστηκε τελικά από τον Ι. Μεταξά 

το Δεκέμβριο του 1937. «Κακοποιήθηκε» διαχρονικά και τελικά αναιρέθηκε από αντίστοιχες
σύγχρονες κυβερνήσεις, που ουσιαστικά ανέτρεψαν το αρχικό «κεκτημένο», συνεπικουρού-

μενες από τη συγκυρία και την αδυναμία αποτελεσματικής αντίδρασης του εργατικού κινή-
ματος. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το ζήτημα έχοντας σαν αφετηρία τη θέση του κόσμου
της εργασίας στη σφαίρα της παραγωγής και το συσχετισμό δύναμης σαν βασική μεταβλητή

της διεκδίκησης ασφαλιστικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ολόκληρου του πληθυ-
σμού, ακόμη κι αν η προσέγγισή μας κινδυνεύει να θεωρηθεί από κάποιους υπεραπλου-

στευμένη ή μονομερής. Σκόπιμα επομένως στην παρούσα σχηματοποίηση παρακάμπτουμε
ιστορικά τις δεκαετίες πριν από το 1930 και όλες σχεδόν τις εναλλακτικές θεωρητικές ανα-
φορές ή αναφορές διαχειριστικού χαρακτήρα σχετικά με το θέμα του ασφαλιστικού, για τον

ιστορικό κύκλο στον οποίο αναφερόμαστε. Επιχειρούμε να εκφράσουμε την αρχή και το τέ-
λος του σαν μορφή διαρθρωμένης ενότητας, όπου η αρχή αφορά στην όξυνση της ταξικής

πάλης και στην ανάγκη προστασίας του καθεστώτος και το τέλος στην παγίωση και διεύρυν-
ση των όρων εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, σ’ ένα εντελώς διαφορετικό εσωτερικό

και διεθνές κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. 

* Ο Αντώνης Κουρούκλης είναι Πρόεδρος  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
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ται σε μεγάλο βαθμό στο ιδεολογικό και
πολιτικό υπόβαθρο το οποίο εν τάχει πε-
ριγράψαμε. Την ίδια ακριβώς σκοπιμό-
τητα υπηρέτησε η επανεξέταση – ψαλί-
δισμα που οδήγησε στον αντίστοιχο νόμο
του Τσαλδάρη σε συνθήκες κλιμάκωσης
της πίεσης του εργατικού κινήματος και
σε μεγάλο βαθμό η εφαρμογή του από το
Μεταξά. Ό,τι αφορά δε στο περιεχόμενό
τους, εκτός των άλλων αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι από το σύνολο των 2.300.000
εργαζόμενων ασφαλισμένοι το 1934 ήταν
μόνο 209.000, δηλαδή το 9%!

Οφείλουμε βέβαια να επισημάνουμε,
ότι η καθιέρωση της Κοινωνικής Ασφά-
λισης δεν αποτέλεσε συγκροτημένη και
σε ισχυρό βαθμό συνειδητή διεκδίκηση,
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
του εργατικού κινήματος τη συγκεκριμέ-
νη ιστορική περίοδο. Αυτό προσδιόρισε
σε μεγάλο βαθμό την αποσπασματικότη-
τα, τις στρεβλώσεις και αρκετές από τις
«κακοδαιμονίες» του συστήματος που
φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. 

«Στρεβλές» αντίστοιχα ήταν διαχρονι-
κά και οι παραχωρήσεις από την πλευρά
των Κυβερνήσεων, υπό το καθεστώς του
φόβου, του «αντίπαλου δέοντος», αλλά
και των πελατειακών λογικών που εν
πολλοίς αντανακλούν υπαρκτές ανωμα-
λίες, αντιφάσεις και αστοχίες του ίδιου
του συνδικαλιστικού κινήματος.

Περνάμε τώρα στη μεταπολεμική εποχή,
όπου εμφανίζεται παγιωμένος ένας διε-
θνής συσχετισμός και ανταγωνισμός με-
ταξύ των χωρών του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού» και των χωρών του δυτικού κόσμου,
αν όχι απόλυτα ταξικός, με ταξικά τουλά-
χιστον χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητα όμως
από τις επιμέρους προσεγγίσεις γεγονός
είναι, ότι στη βάση αυτού του συσχετισμού
οι αστικές τάξεις και οι κυβερνήσεις των
χωρών της δύσης, υπό την πίεση και της
δικής τους εργατικής τάξης, αποδέχονται
την ύπαρξη και λειτουργία ρυθμιστικού
πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, κοι-
νωνικών παροχών και θεσμών, όπως αυ-
τόν της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Παράλληλα, στη σκιά ακόμη της κρίσης
του 1929, σειρά οικονομικοπολιτικών
φραγμών μεταξύ των εθνικών οικονομιών,
διεθνών θεσμών και κανόνων δημιουρ-
γούν την ψευδαίσθηση του «εξημερωμέ-
νου» καπιταλισμού των πρώτων μεταπο-
λεμικών δεκαετιών. Όλα τα παραπάνω,
βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο διαβρώ-
θηκαν ταχύτατα από τη στρατηγική των
πολυεθνικών επιχειρήσεων, την πίεση του
τραπεζικού και χρηματιστηριακού κεφα-
λαίου για ανεξέλεγκτη κίνηση και μια σει-
ρά άλλους παράγοντες, με αποτέλεσμα την

ιλιγγιώδη κινητικότητα των διεθνών κε-
φαλαίων από τη δεκαετία του 1980 και
ύστερα. Λόγω των εσωτερικών τους αντι-
φάσεων και του σκληρού ανταγωνισμού
της καπιταλιστικής δύσης διαβρώθηκαν
και κατέρρευσαν αντίστοιχα οι μορφές
κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης των
χωρών της ανατολικής Ευρώπης.

Ο καπιταλισμός προβάλλει ξανά σαν
εκείνο που πραγματικά είναι, βάναυσος
και ανελέητος, πετώντας από πάνω του
ρυθμίσεις και περιορισμούς ξένους προς
αυτόν. Αποκλειστικά με όρους δύναμης,
εκλαμβάνοντας την κατάσταση στην
πραγματική της διάσταση τη δεδομένη
στιγμή, παραλείποντας κενές φλυαρίες
περί ιδανικών καταστάσεων εντός της
επικράτειάς του. Θέτοντας συγκεκριμένα
προκρίματα και προτάγματα επί συγκε-
κριμένων στόχων, ίδιων μ’ εκείνους των
προηγούμενων «χρυσών» δεκαετιών της
πλήρους ασυδοσίας, αδιαφορώντας ή
χλευάζοντας κάθε αφηρημένη αρχή και
γενική σκέψη σαν ρομαντική και αφελέ-
στατη άρνηση της πραγματικότητας. 

Για να επανέλθουμε όμως στο ζήτημα
του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης,
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε
περιβάλλον Ε.Ε. και Μάαστριχτ, με βέ-
βαιη την πεποίθηση για το «τέλος της
ιστορίας», αρχίζει η αποσυναρμολόγησή
του. Όχι με επίθεση Θατσερικού τύπου,
αλλά σταδιακά, κομμάτι –
κομμάτι. Μητσοτάκης και
«νεοφιλελευθερισμός»,
Σημίτης, και «εκσυγχρονι-
σμός», Σπράος, Γιαννίτσης
και λοιπές δυνάμεις… Ευ-
θυγραμμισμένοι όλοι με τη
νέα θρησκεία της ανταγωνι-
στικότητας, μέσω της μεί-
ωσης του «μη μισθολογικού
κόστους» και χρησιμοποι-
ώντας σαν άλλοθι τη βιωσι-
μότητα του συστήματος για
την περικοπή των παροχών. 

Ωστόσο, ήταν οι ίδιοι που
συνέχιζαν να το υπονο-
μεύουν. Δεν είναι μόνο το
χρηματιστήριο και τα δομη-
μένα ομόλογα σαν συνέχεια
της καταλήστευσης των
αποθεματικών περασμένων
δεκαετιών και των μηδενι-
κών επιτοκίων του ν.
1611/50. Είναι η προκλητική
αδιαφορία τους και η εγκα-
τάλειψη μέχρι «παρεξηγή-
σεως» της υπόθεσης των
εσόδων, αναζητώντας μόνι-
μα τη λύση στο μέρος των

δαπανών. Είναι οι προνομιακές ρυθμίσεις,
τα προγράμματα εθελουσίων εξόδων των
προς ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρή-
σεων (που επιβάρυναν το σύστημα και όχι
τους επιχειρηματίες) και πολλά άλλα.
Όμως πάνω και πέρα απ’ οτιδήποτε άλλο,
ήταν η αδυναμία του εργατικού κινήματος
να αντιταχθεί, ο εγκλωβισμός της πλει-
οψηφίας σε διαχειριστικές προσεγγίσεις,
ζήτημα στο οποίο θα επανέλθουμε.

Η οικονομική κρίση του 2008, η νέα
χρεοκοπία και η υπογραφή του μνημονί-
ου, επιτάχυναν τις διαδικασίες καταστρο-
φής. Είναι εδώ ακριβώς που εμφανίζεται
το νέο αστικό πολιτικό ιδεολόγημα υπό
τη μορφή των «υπαρξιακών» διλημμάτων
της παραμονής στην Ε.Ε, στην ευρωζώνη
κ.λ.π., πλαισιωμένο με την αντίστοιχη ιδε-
ολογική τρομοκρατία. Η δικαιολογητική
βάση δηλαδή για το νέο κράτος «εκτάκτου
ανάγκης». Η Κοινωνική Ασφάλιση, τα
ασφαλιστικά δικαιώματα, οι παροχές και
οι υποχρεώσεις του κράτους συνδέονται
άμεσα με στόχους δημοσιονομικούς και
με το ν.3863/10 επιχειρείται να δοθεί
«οριστική λύση», πλήρης αλλαγή δηλαδή
της φυσιογνωμίας του συστήματος. Η δι-
στακτικότητα όμως του νομοθέτη, κυρίως
για λόγους πολιτικής διαχείρισης και πο-
λιτικού κόστους, καθιστά το νόμο ακατάλ-
ληλο γι’ αυτή την αποστολή, αφού η εφαρ-
μογή του είναι σταδιακή και ολοκληρώ-
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από αλλεπάλληλες περικοπές των κάθε
είδους συνταξιοδοτικών παροχών από
διαδοχικές Κυβερνήσεις (Παπανδρέου –
Παπαδήμου – Σαμαρά), είναι η Κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που προθυμοποιείται
να αναλάβει τη συγκεκριμένη αποστολή
και το δικό της «πάρθιο βέλος» αποδει-
κνύεται αποτελεσματικότερο όλων. Ανα-
φερόμαστε στο ν.4387/16. 

Η αρχιτεκτονική του συγκεκριμένου
νομοθετήματος αφορά στη δημιουργία
του «κρατικού συνταξιούχου» μέσω της
εθνικής σύνταξης, δηλαδή μιας προνοι-
ακής παροχής. Η αναλογική σύνταξη
στην οποία αργότερα σχεδιάζουν να εν-
σωματώσουν την επικουρική και το εφά-
παξ, πρόκειται να αποτελέσει ως προς
το ύψος της δευτερεύουσας σημασίας
παροχή, μη εγγυημένης από το κράτος.
Η σύνδεση δε της αναλογικής σύνταξης
με τις ατομικές εισφορές αφορά μόνο
στον τρόπο υπολογισμού, αφού αυτή στην
πραγματικότητα συνδέεται μονοσήμαντα
με τα έσοδα του νέου ενιαίου ταμείου
(ΕΦΚΑ). Η δυναμική βέβαια της καταβο-
λής εισφορών και το ύψος αυτών είναι
άμεσα συνδεδεμένα με το επίπεδο της
απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων
και των αμοιβών, δηλαδή πέρα για πέρα
αρνητική. 

Ο συνταξιούχος θα αρχίσει, λοιπόν, να
θεωρεί δεδομένη μόνο την εθνική σύν-
ταξη και η αναλογική του θα μετατραπεί
σε κυμαινόμενου ύψους βοήθημα, μέσω
του λογαριασμού καθορισμένων εισφο-
ρών αλλά όχι παροχών που θα διαθέτει
στον ΕΦΚΑ. Είναι αυτή η εξατομίκευση
που θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για τη
σταδιακή κατάργηση της υποχρέωσης
καταβολής εργοδοτικών εισφορών και το
σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης θα στε-
ρηθεί του βασικότερου καθορισμού του,
δηλαδή ουσιαστικά θα αναιρεθεί. Μόνη
της η ατομική εισφορά παραπέμπει σε
καθεστώς ασφάλισης αλλά όχι κοινωνι-
κής, τουλάχιστον στη βάση μιας ταξικής
προσέγγισης. Από κει και πέρα, τα επαγ-
γελματικά ταμεία και η ιδιωτική ασφάλι-
ση θα αναλάβουν, μέσω της προσωπικής
πλέον επιβάρυνσης του εργαζόμενου, να
αναπληρώσουν το κενό.

Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας και η
βασική στόχευση της «μεταρρύθμισης»,
που βέβαια συνοδεύεται από σωρεία αν-
τιασφαλιστικών διατάξεων. Μέσω δε του
επανυπολογισμού των παλαιών συντάξε-
ων, στην ίδια ακριβώς θέση θα βρεθούν
και οι παλαιοί συνταξιούχοι, ενώ η προ-
σωπική διαφορά γρήγορα θα μπει στο
κρεβάτι του Προκρούστη. Όσο για το νέο

τρόπο υπολογισμού των συντάξεων,
εκτός όλων των άλλων «τιμωρεί» ή «α-
διαφορεί» για τα έτη ασφάλισης πέραν
της εικοσαετίας. Αποτελεί ουσιαστικά
ομολογία και παραδοχή ότι για τις σημε-
ρινές και κυρίως τις επόμενες γενεές ο
εικοσαετής εργασιακός και ασφαλιστι-
κός βίος κατά την ηλικία των 67 ή των 70
ετών πρόκειται να αποτελέσει «ταβάνι»
ή «ιδανική» συνθήκη για τη συντριπτική
πλειοψηφία των νέων εργαζόμενων. 

Σ’ ό,τι αφορά, το ενιαίο ταμείο, η σκο-
πιμότητα που εξυπηρετεί είναι επίσης
προς την ίδια κατεύθυνση. Κλείνοντας
ήδη το μάτι στους εν ενεργεία αυτοαπα-
σχολούμενους κι ακολούθως στους
ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αγρότες (σχετικά με τη δυνατότητα προ-
αιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και δη-
μιουργίας επαγγελματικών ταμείων), δη-
μιουργείται το ζήτημα καταβολής ανα-
λογικής σύνταξης στους ήδη συνταξιού-
χους αυτών των κλάδων. Πως αλλιώς
λοιπόν θα σώσουν τα προσχήματα για την
καταβολή της, παρά μέσω των τρεχου-
σών εισφορών των μισθωτών του ιδιω-
τικού και του δημόσιου τομέα, στους
οποίους δεν θα δοθεί αντίστοιχη δυνα-
τότητα, αλλά μόνο σαν συμπληρωματική
επιλογή. Αυτό βέβαια θα έχει σαν απο-
τέλεσμα τη συρρίκνωση της «πίτας» για
όλους τους συνταξιούχους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά
βέβαια μόνο τη χώρα μας, αφού το ζήτη-
μα της Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένει
ανοιχτό σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι
μόνο. Ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του συστήματος κάθε χώρας,
το επίπεδο ανάπτυξης και τη δημοσιονο-
μική της κατάσταση, αντιμετωπίζεται
πλέον σαν «βαρίδι». Τα ελλείμματα που
δυνητικά πρόκειται να παρουσιάσουν συ-
στήματα τα οποία σε καμιά περίπτωση
δεν γνώρισαν την «κακομεταχείριση» του
δικού μας, αποδεικνύει πως αντίστοιχα
προβλήματα εμφανίζουν και οι «καλύτε-
ρες οικογένειες». Αποδεικνύει επίσης,
ότι το ζήτημα δεν αφορά τόσο στο δια-
χειριστικό όσο στο πολιτικό πλαίσιο που
τα υποστηρίζει. 

Θεωρούμε πως είναι ξεκάθαρο, ότι αν
αποδεχτούμε το συγκεκριμένο κυρίαρχο
πολιτικό πλαίσιο αποδεχόμαστε σαν ανα-
πότρεπτη την αναίρεση για την οποία μι-
λήσαμε παραπάνω. Ταυτόχρονα δικαιώ-
νουμε όλους τους «μεταρρυθμιστές»,
αφού με βάση τις παραμέτρους και τα δε-
δομένα που εκείνοι θέτουν, ο λογαρια-
σμός πραγματικά «δεν βγαίνει». Τι ακρι-
βώς να αντιπαραθέσεις π.χ. στο «ατράν-
ταχτο» επιχείρημα, ότι ο λόγος ασφαλι-

σμένου προς συνταξιούχο που μερικές
δεκαετίες πριν ήταν 10/1 έχει μετατραπεί
σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σε 1/1; 

Απάντηση υπάρχει, αλλά έξω από το
συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Διαπερ-
νά βέβαια και ξεκάθαρα θέτει υπό αμφι-
σβήτηση τις σχέσεις παραγωγής και τους
όρους διανομής του συνολικού προϊόν-
τος. Εξειδικεύοντας λοιπόν την απάντηση
η οποία προκύπτει αβίαστα ακόμη και
στη βάση της τυπικής λογικής, θα μπο-
ρούσε κανείς να αναφέρει το εξής: «Το
επιχείρημα είναι καθαρά ιδεοληπτικό και
μονομερές, αφού το προϊόν της παραγω-
γής ενός σημερινού εργαζόμενου λόγω
των νέων μεθόδων και της τεχνολογικής
εξέλιξης αντιστοιχεί στο εκατονταπλάσιο
του συνολικού προϊόντος των 10 εργαζο-
μένων περασμένων δεκαετιών. Κατά συ-
νέπεια ο μοναδικός μας σημερινός ερ-
γαζόμενος δύναται να συντηρήσει πολ-
λαπλάσιο αριθμό συνταξιούχων απ’ ότι οι
10 συνάδελφοί του στο παρελθόν». Πι-
θανότατα το μοναδικό αντεπιχείρημα θα
‘ναι κάποια αναφορά στη Β. Κορέα… Ρά-
βδος εν γωνία, άρα βρέχει…

Όσο όμως κι αν φαίνεται περίεργο, τον
περασμένο Ιούνιο κατατέθηκε στο Ευρω-
κοινοβούλιο από την επιτροπή νομικών
υποθέσεων σχέδιο ψηφίσματος που ζητά
την αναγνώριση των ρομπότ-εργατών ως
ηλεκτρονικών προσώπων με την υποχρέ-
ωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
από τους εργοδότες τους! Βέβαια οι Γερ-
μανοί βιομήχανοι δήλωσαν άμεσα, ότι κά-
τι τέτοιο είναι πρόωρο, καθώς το ζήτημα
είναι περίπλοκο, αναφέροντας πως θα
μπορούσε να υλοποιηθεί σε 50 χρόνια! 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι το ζήτημα
της Κοινωνικής Ασφάλισης τίθεται μόνο
υπό μορφή διεκδίκησης με όρους συσχε-
τισμού δύναμης και σε αντικαπιταλιστική
κατεύθυνση, αφού κανένα άλλο περιθώ-
ριο φιλολαϊκών πολιτικών δεν υπάρχει
πλέον. Σε διαφορετική περίπτωση, ο
συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί νεκρό
«τύπο», αφού καμιά διαχειριστική λογική
και πρακτική δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στα νέα δεδομένα. Μόνο την αυξανόμενη
«εισβολή» της τεχνολογίας που αναφέ-
ραμε παραπάνω να λάβουμε υπόψη μας,
καταλαβαίνουμε πόσες θέσεις εργασίας
θα χαθούν στο άμεσο μέλλον, τροφοδο-
τώντας την αύξηση της ανεργίας και τι-
νάζοντας στον αέρα αναλογιστικές μελέ-
τες ακόμη και με ορίζοντα δεκαετίας.
Εκτός κι αν στα επόμενα Μάαστριχτ, Λισ-
σαβόνα κλπ επιβάλλουν «το λιμό σαν ρι-
ζικό μέτρο απέναντι στον παουπερισμό,
όπως και το αρσενικό απέναντι στους
αρουραίους».  



Με την ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Γενικού Συμβου-
λίου, έκλεισε ο κύκλος του 36ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, την
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου. Στο συνέδριο νομιμοποιήθηκαν και

συμμετείχαν συνολικά 645 σύνεδροι εκπροσωπώντας Ομοσπονδίες
του Δημόσιου τομέα. Η ΕΡΓ.Α.Σ – Εκπαιδευτικός Όμιλος συμμετείχε
ενεργά στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ με μικρή αλλά διακριτή εκπροσώπηση. 

Το φετινό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, που ξεκίνησε την Τρίτη 29 Νοέμβρη,
είχε διπλό χαρακτήρα, ταυτόχρονα καταστατικό και τακτικό-απολογι-
στικό. Έτσι η πρώτη ημέρα των διαδικασιών θα αφιερωνόταν στη συ-
ζήτηση και στις προτάσεις για καταστατικές αλλαγές, ενώ οι υπόλοιπες
δύο θα επικεντρώνονταν στον απολογισμό δράσης και στη χάραξη της
πολιτικής και συνδικαλιστικής γραμμής για την επόμενη περίοδο. Βέ-
βαια όλα τα παραπάνω αφορούν σε μεγάλο βαθμό τη φαντασία, καθώς
οι κάθε είδους γραφειοκράτες, ξεκινώντας από την ΠΑΣΚ και τη ΔΑΚΕ
και φτάνοντας μέχρι το ΠΑΜΕ, επέλεξαν να ακολουθήσουν τη γνώριμη
και πεπατημένη οδό των «διαδικαστικών» εμποδίων, ώστε να ροκα-
νίσουν το χρόνο του συνεδρίου και να αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα
συζήτησης πάνω στα καυτά προβλήματα της πλατιάς πλειοψηφίας της
φτωχής υπαλληλίας στο δημόσιο, όσο και στα απανωτά πλήγματα που
δέχονται συστηματικά οι πυλώνες του κοινωνικού κράτους (Υγεία –
Παιδεία – Πρόνοια – Κοινωνική Ασφάλιση) από τη συνεχιζόμενη αντι-
λαϊκή – μνημονιακή πολιτική της τελευταίας επταετίας.

Έτσι λοιπόν την πρώτη μέρα η οποία θα αφιερωνόταν στις οργανω-
τικές και καταστατικές αλλαγές, η παράταξη της «Δημοσιοϋπαλληλι-
κής ανατροπής» του Θ. Μπαλασόπουλου, («αντάρτη» της ΠΑΣΚ και
προερχόμενου από ΠΟΕ – ΟΤΑ), ξεπέρασε κάθε όριο αντισυνδικαλι-
στικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Άνοιξε διάπλατα τις πόρ-

τες για την ωμή παρέμβαση του αστικού κράτους στις διαδικασίες του
συνεδρίου μέσω των δικαστηρίων, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα
σε βάρος οκτώ Ομοσπονδιών. Υπενθυμίζουμε ότι πανομοιότυπη τα-
κτική είχε ακολουθήσει το σωματείο της ALPHABANK στο πρόσφατο
συνέδριο του ΕΚΑ, με συνέπεια τη δικαστική παρέμβαση και τον ορι-
σμό δοτής διοίκησης. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι την ίδια
ακριβώς τακτική έχουν ακολουθήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν και
οι κατά τα άλλα ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όταν διαπιστώνουν πως
οι συσχετισμοί δεν τους ευνοούν.

Αφορμή για το περιστατικό της δικαστικής παρέμβασης στάθηκε
ένα υπαρκτό και σοβαρό γεγονός, καθώς μια σειρά από Ομοσπονδίες
οι οποίες αξίωναν τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του συνεδρίου,
δεν είχαν πληρώσει συνδρομές στην ΑΔΕΔΥ. Όπως επεσήμανε και η
ΕΡΓ.Α.Σ μέσα στο συνέδριο, απαραίτητος και στοιχειώδης όρος για
την αυτόνομη, αυτοτελή και διαφανή οργάνωση και λειτουργία των
συνδικάτων είναι η έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση όλων των μελών.
Καμία πολιτικό-συνδικαλιστική δύναμη δεν δικαιούται να παίζει μι-
κροπαραταξιακά παιχνίδια υπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες σε βάρος
του συνδικαλιστικού κινήματος και μάλιστα με τα χρήματα των συνδι-
καλιζόμενων. Ταυτόχρονα όμως τα κάθε είδους προβλήματα που προ-
κύπτουν οφείλουν να επιλύονται εντός του συνδικαλιστικού κινήματος.
Ως εκ τούτου η απόφαση της Δημοσιοϋπαλληλικής Ανατροπής να προ-
σφύγει στα δικαστήρια, ώστε να αποκλείσει τις εν λόγω Ομοσπονδίες,
συνιστά μια πρωτοφανή και αντιδημοκρατική μεθόδευση, η οποία
ανοίγει το δρόμο για την ωμή κρατική παρέμβαση στις διαδικασίες
του συνδικαλιστικού κινήματος. Φυσικά οι δυνάμεις που πρωτοστά-
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36ο Συνέδριο ΑΔΕΔΥ

Μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων στο Δημόσιο



γράφει ο Χρήστος Σόφης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή δημοσιεύματα
του Τύπου, αλλά και την ερώτηση στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας
για δήθεν διόγκωση του Δημοσίου Τομέα με χιλιάδες προσλήψεις
που έγιναν, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Στα χρόνια των μνημονίων, δηλαδή από το 2009 μέχρι σήμερα,
ο αριθμός των μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό)
μειώθηκε κατά 130.000 υπαλλήλους. Συγκεκριμένα από 693.000
το 2009 σήμερα είναι 563.000. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική μεί-
ωση που υπερβαίνει το 20%.

2. Η αποχώρηση δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων, χωρίς να γίνουν
παρά ελάχιστες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δημιούργησε τε-
ράστια προβλήματα στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα και ιδιαίτερα
στους τομείς του Κοινωνικού Κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
Εκπαίδευση αποχώρησαν 30.000 εκπαιδευτικοί και δεν προσελήφθη ούτε ένας μόνιμος, στην Υγεία λείπουν 20.000 νοσηλευτές και 6.000
γιατροί και η ίδια κατάσταση επικρατεί στα ασφαλιστικά ταμεία, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε όλα τα Υπουργεία.

3. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, η οποία έχει σοβαρές συνέπειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι τουλάχιστον προκλητικό να
μιλούν για «διόγκωση» εκείνοι που τα προηγούμενα χρόνια κατήργησαν φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, έθεσαν εργαζόμενους σε
διαθεσιμότητα και απέλυσαν Δημόσιους Υπαλλήλους. Μεγαλύτερη, δε, πρόκληση αποτελεί η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του αρχηγού
της Νέας Δημοκρατίας ότι θα απολύσει Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι θα έχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις πρόσληψης.

4. Με βάση τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η οποία υλοποιεί ακριβώς το ίδιο
πρόγραμμα με τις προηγούμενες Κυβερνήσεις για παραπέρα συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα, να σταματήσει να εμπαίζει χιλιάδες συμ-
βασιούχους, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, γιατρούς, εργαζόμενους στους Δήμους κτλ για «δήθεν» μόνιμες προσλήψεις τις οποίες εξαγγέλλει,
αλλά δεν υλοποιεί ποτέ. Να προχωρήσει τώρα σε άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, με έμφαση στους τομείς
της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Αυτοδιοίκησης, που καταρρέουν λόγω έλλειψης προσωπικού.

Για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Τακτικό προσωπικό, εκτός ΝΠΙΔ, χωρίς τους συμβασιούχους. 
Με αυτούς, η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη.
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τησαν στη δικαστική παρέμβαση ήθελαν να εξυπηρετήσουν δικές τους
μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, ώστε να διασφαλίσουν –δια του
αποκλεισμού– πιο ενισχυμένους όρους εκπροσώπησης στο νέο Γενικό
Συμβούλιο. Με αυτό το πλαίσιο η ΕΡΓ.Α.Σ – Εκπαιδευτικός Όμιλος
κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή τη διπλή καταπάτηση, δίνοντας
φυσικά ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της κρατικής και δικαστικής
παρέμβασης.

Εκτός των σωματείων
οι ελαστικά εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Κομβικό σημείο αντιπαράθεσης για τις καταστατικές αλλαγές ήταν
η ενσωμάτωση και η ένταξη στα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζό-
μενων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Είναι γνωστό ότι τόσο πριν,
όσο ιδιαίτερα την περίοδο 2010 – 2016 το σύνολο των μόνιμων δημο-
σίων υπαλλήλων έχει συρρικνωθεί δραματικά, λόγω αποχωρήσεων –
συνταξιοδοτήσεων και μηδενικών διορισμών. Προσλαμβάνονται κάθε
είδους συμβασιούχοι, που αναπληρώνουν «πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες» του Δημοσίου, δημιουργώντας έτσι ένα νέο στρώμα εργαζομένων
με επισφαλείς σχέσεις εργασίας.

Μέχρι σήμερα η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, με ευθύνη πρώτα και κύρια των
ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ, αρνείται να εντάξει τους εργαζόμενους αυτούς στα
πρωτοβάθμια σωματεία, χρησιμοποιώντας κάθε είδους επιχειρήματα.
Αναπαράγουν όλη την κυρίαρχη αστική προπαγάνδα, κάνοντας λόγο
για «εργαζόμενους που προσλήφθηκαν με ρουσφέτια» και άλλα πα-
ρόμοια χυδαιολογήματα, δημιουργώντας ισχυρά αναχώματα στην έν-
ταξη των ελαστικά εργαζόμενων στα σωματεία.

Ως ΕΡΓ.Α.Σ – Εκπαιδευτικός Όμιλος, μπροστά στη σαρωτική αλλαγή
του εργασιακού χάρτη και στη ταχύτατη διεύρυνση των ελαστικών μορ-
φών εργασίας στο Δημόσιο, αναδείξαμε την αναγκαιότητα να ενταχ-
θούν εδώ και τώρα όλοι οι εργαζόμενοι στα σωματεία στους χώρους
δουλειάς τους, έχοντας πλήρη και ισότιμα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Παρά το γεγονός ότι η θέση αυτή συσπείρωσε ευρύτερες δυνάμεις,
για μια ακόμα φορά το δίδυμο του παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού
ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ απέδειξε έμπρακτα την ισχυρή και πλειοψηφική του
παρουσία στο συνέδριο, ορθώνοντας τείχος στην ένταξη και οργάνωση
των εργαζόμενων αυτών στα πρωτοβάθμια σωματεία. 

Πρέπει βέβαια να υπογραμμίσουμε πως οι δύο εκπαιδευτικές Ομο-
σπονδίες έχουν από χρόνια σπάσει στην πράξη τον αποκλεισμό αυτό,
εντάσσοντας ισότιμα όλους τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκ-
παιδευτικούς στις τοπικές ΕΛΜΕ και στους Διδασκαλικούς Συλλόγους.
Αυτό αποτελεί προϊόν της επίμονης και συστηματικής πίεσης των τα-
ξικών δυνάμεων στην εκπαίδευση. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, μέσα
από το ρεύμα των Παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, έχει διαδραματίσει
διαχρονικά καταλυτικό ρόλο στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Αυτοτελής παρουσία και κάθοδος της ΕΡΓ.Α.Σ
– Εκπαιδευτικός Όμιλος

Οι δυνάμεις μας είχαν σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου τη δική
τους αυτόνομη και αυτοτελή παρουσία, καθώς και την ξεχωριστή κά-
θοδο στις εκλογές της τελευταίας ημέρας. Κυριότερος λόγος για την
απόφαση αυτή ήταν η στάση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ιδιαί-
τερα των εκπροσώπων του ΝΑΡ. Στην πράξη οι δυνάμεις αυτές, κάτω
από την ομπρέλα των Παρεμβάσεων επέβαλαν στη διακήρυξή τους
ολόκληρο το περίφημο «μεταβατικό» - ρεφορμιστικό πρόγραμμα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, περιλαμβάνοντας τα γνωστά περί «εθνικοποιήσεων με
εργατικό έλεγχο», «διαγραφής του χρέους» κ.λπ..

Καλέσαμε λοιπόν τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις Παρεμβάσεις
του Δημόσιου, εάν πραγματικά επιθυμούν την ενότητα και τη συνερ-
γασία σε ισότιμη κατεύθυνση που να ενισχύει τον προσανατολισμό της
αγωνιστικής και ταξικής ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινή-
ματος, να συμφωνήσουμε από κοινού σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
που θα ορίζεται από τους άξονες: 3 Υπεράσπιση των εργασιακών δι-

καιωμάτων των εργαζομένων 3 Υπεράσπιση των Δημόσιων Αγαθών
(Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια – Ασφάλιση) 3 Αγώνας για την ανατροπή
της πολιτικής των μνημονίων κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ 3 Παλλαϊκό
μέτωπο για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ, το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ και
κάθε άλλο ιμπεριαλιστικό οργανισμό

Επαναλαμβάνοντας το έργο του προηγούμενου συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ
το 2013, οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΝΑΡ, δεν υποχώρησαν ούτε
κατ’ ελάχιστον από το αρχικό τους πλαίσιο, οπότε η ΕΡΓ.Α.Σ – Εκπαι-
δευτικός Όμιλος προχώρησε στην ξεχωριστή εκλογική καταγραφή,
ασκώντας μάλιστα δημόσια κριτική, μοιράζοντας ανακοίνωση για το βα-
θύτατα λαθεμένο, αποπροσανατολιστικό και ρεφορμιστικό περιεχόμενο
του αιτήματος για «εθνικοποιήσεις τραπεζών και εργατικό έλεγχο».

Τα συμπεράσματα
του 36ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ

Το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ ολοκλήρωσε τις εργασίες του την Πέμπτη
1 Δεκέμβρη. Για μια ακόμα φορά δεν καταγράφηκε καμία θέση, κανένα
αίτημα πάλης για το συνδικαλιστικό κίνημα. Μπροστά στη νέα αντερ-
γατική – αντιλαϊκή επέλαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με όχημα τη 2η
αξιολόγηση, η συνδικαλιστική τετράδα ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ – Αγωνιστική
Εκκίνηση (ΣΥΡΙΖΑ) – Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή επέλεξαν το δρό-
μο της φυγής. Οι δυνάμεις της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ έσπευσαν να απο-
χωρήσουν νωρίς από το συνέδριο για να αποδείξουν έμπρακτα για μια
ακόμα φορά ότι το πραγματικό τους ενδιαφέρον είναι το «μοίρασμα»
των εδρών. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση από το συνέδριο της Δημο-
σιοϋπαλληλικής Ανατροπής. Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, λαβωμένες από
τις αποχωρήσεις κεντρικών στελεχών τους, οι οποίοι προσχώρησαν
στη ΛΑΕ την προηγούμενη περίοδο, παρακολουθούσαν το συνέδριο
με αμηχανία και χαμηλούς τόνους, αναζητώντας συγκολλήσεις και
συνεργασίες με αποχωρήσαντες από την ΠΑΣΚ για να συγκρατήσουν
τις απώλειές τους. Οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ (ΛΑΕ) επιχείρησαν να ξε-
πλύνουν το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν τους όταν βρίσκονταν στην
αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ και να αναβαπτιστούν με αντιμνημονιακό πρόση-
μο. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά
και με μεγάλες δόσεις «ταξικότητας» τη φυγή τους από το πεδίο της
πάλης και του αγώνα για την ανατροπή της σημερινής πολιτικής κυ-
βέρνησης Ε.Ε. - ΔΝΤ.

Στην εκλογική διαδικασία της Παρασκευής 2 Δεκέμβρη καταγρά-
φηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Παράταξη Ψήφοι Έδρες στο ΓΣ
ΔΑΚΕ 136 18
ΠΑΜΕ 106 15
ΠΑΣΚ 103 14
Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή 40 5
Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση (ΣΥΡΙΖΑ) 95 13
ΜΕΤΑ 57 8
Παρεμβάσεις 70 10
Αγώνας – Αντίσταση – Αφύπνιση 13 2
ΕΡΓ.Α.Σ – Εκπαιδευτικός Όμιλος 3 0
Άκυρα – λευκά 2
Σύνολο 633

(Πρέπει να σημειώσουμε πως οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο 35ο Συ-
νέδριο της ΑΔΕΔΥ δεν είχαν αντιπροσώπους από την ΠΟΕ – ΟΤΑ, αφού
την περίοδο εκείνη επιχείρησαν να τη διασπάσουν, αποχωρώντας και
δημιουργώντας το Συνδικάτο ΟΤΑ. Βέβαια πολύ γρήγορα διαπίστωσαν
πως δεν τους έβγαιναν οι λογαριασμοί και οι συσχετισμοί ήταν σε βά-
ρος τους. Έτσι επέστρεψαν άρον – άρον στην ΠΟΕ – ΟΤΑ και έτσι στο
36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ έφεραν και τους αντίστοιχους αντιπροσώ-
πους, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο Γενικό Συμβούλιο).
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Το παρόν έδωσε ο ΣΕΒ με την έναρξη του 2017, μέσα
από το εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία
στο οποίο παρουσιάζονται οι προτάσεις του ελληνικού

κεφαλαίου μπροστά στον 8ο μνημονιακό χρόνο. Ουσιαστικά
σε όλο το κείμενο επισφραγίζεται η ταύτιση της ντό πιας
μεγαλοαστικής τάξης με τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών
στη χώρα, καθώς και η υποτέλεια και η ξενοδουλεία της
μπροστά στα ξένα αφεντικά. Ενώ ταυτόχρονα επαναφέρεται
η προπαγάνδα της κυρίαρχης τάξης που αποδίδει την κρίση
της ελληνικής οικονομίας στις παθογένειες του ελληνικού
κράτους και στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Δηλάδη μία
προπαγάνδα που με λίγα λόγια μάς λέει ότι οι μισθοί, τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και οι λαϊκές κα-
τακτήσεις των προηγούμενων χρόνων είναι η αιτία της οι-
κονομικής κατάρρευσης της χώρας! 

Χαρακτηριστικά μέσα στο κείμενο αναφέρονται τα παρα-
κάτω:“Η κρίση της χώρας δεν αποτυπώνεται μόνο στη δη-
μοσιονομική εκτροπή του 2009, που απλά επισφράγισε
τις παθογένειες της μεταπολίτευσης. Ούτε και στην αδυ-
ναμία της χώρας στη συνέχεια, να θεραπεύσει τις παθο-
γένειες αυτές, αξιοποιώντας εποικοδομητικά την  πρω-
τοφανή  βοήθεια που παρείχαν οι εταίροι μας. Αποτυπώ-
νεται διαχρονικά κυρίως, στην αδυναμία της να συντάξει
μια εθνική μεταρρυθμιστική στρατηγική και να την υλο-
ποιήσει μόνη της”.

Αφενός ο ΣΕΒ μιλώντας για «πρωτοφανή βοήθεια που
παρείχαν οι εταίροι μας» αναφέρεται στην είσοδο της χώ-
ρας στο μηχανισμό στήριξης και στις μνημονιακές δανει-
ακές συμβάσεις που οδήγησαν στον οικονομικό στραγγα-
λισμό του ελληνικού λαού, στο τσάκισμα εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στη φορολεηλασία και το ξή-
λωμα προνοιακών δομών, στο ξεπούλημα της χώρας και το
ασφυκτικό αλυσσόδεμά της στην ιμπεριαλιστική Ε.Ε., προ-
κειμένου να εξυπηρετηθούν οι οικονομικές ολιγαρχίες και
τα μονοπώλια των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης και της
Αμερικής. Αφ’ ετέρου, μιλώντας για μία «εθνική μεταρρυθ-
μιστική στρατηγική», την οποία αν εφαρμόσουμε δήθεν θα
«αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία», ο ΣΕΒ δεν εννοεί πα-
ρά τη συνέχιση της πολιτικής που χαράζεται σήμερα από τα
ξένα ιμπεριαλιστικά κέντρα, απλά προτείνει να  αποτελέσει
αυτή πρόταση του ίδιου του ελληνικού κράτους προς τους
ξένους και όχι το ανάποδο. «Η Ελλάδα γίνεται Ευρώπη αν
κάνει η ίδια μεταρρυθμιστικές προτάσεις» αναφέρει.

Οι προτάσεις λοιπόν αυτές  για το 2017 συνοψίζονται στα

εξής: «Μείωση της υπερφορολόγησης των συνεπών ορ-
γανωμένων επιχειρήσεων, διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, περαιτέρω στοχευμένη μετεξέλιξη του ασφαλι-
στικού και προνοιακού συστήματος προς ένα πιο αντα-
ποδοτικό σύστημα εισφορών και συντάξεων, άμεση
εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων φιλικών προς
την επιχειρηματικότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις, την προ-
σέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος».

Με άλλα λόγια ο ΣΕΒ απαιτεί νέες φοροαπαλλαγές για
το βιομηχανικό κεφάλαιο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, την
ίδια στιγμή μάλιστα που μιλάει για διεύρυνση της φορολο-
γικής βάσης, δηλαδή νέα φοροληστεία για ελεύθερους
επαγγελματίες και εργαζόμενους. Απαιτεί περαιτέρω ξή-
λωμα του ασφαλιστικού και προνοιακού συστήματος, αφού
μάλιστα χαρακτηρίζει «στοχευμένη μετεξέλιξη» το αντια-
σφαλιστικό νομοσχέδιο που έβαλε ταφόπλακα σε κατακτή-
σεις και δικαιώματα χρόνων. Ταχύτερη και άμεση εφαρμογή
ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος του δημόσιου πλού-
του. Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που ση-
μαίνει περαιτέρω διάλυση εργασιακών σχέσεων και συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας και για την οποία πιο ανα-
λυτικά αναφέρει: «Η απελευθέρωση του ρυθμιστικού πε-
ριβάλλοντος της αγοράς εργασίας στις αναπτυγμένες πλην
Ελλάδος χώρες του ΟΟΣΑ είχε ήδη πραγματοποιηθεί, πο-
λύ πριν την ελληνική κρίση χρέους και τη διάσωση της
χώρας με κεφάλαια των Ευρωπαίων εταίρων μας και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2010.»

Αφού λοιπόν για πολλοστή φορά παρουσιάζει την Ε.Ε.
και το ΔΝΤως «ευεργέτες» της χώρας, αναφέρεται στην
απελευθέρωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της αγοράς
εργασίας, δηλαδή στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων,
την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την επέ-
κταση των νέων ελαστικών μορφών εργασίας, ως ένα πρό-
τυπο το οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει
πολλά χρόνια πριν!

Ουσιαστικά παρά τις προπαγανδιστικές καραμέλες περί
«αποκατάστασης της εθνικής κυριαρχίας», από αυτούς που
παραδίδουν και ξεπουλάνε κομμάτι - κομμάτι τη χώρα στα
ξένα αρπακτικά, από το κείμενο αυτό γίνεται φανερός ο
συντεταγμένος βηματισμός με τον οποίο Τρόικα, Κυβέρνη-
ση και ντόπιο κεφάλαιο θα προχωρήσουν στα νέα  αντερ-
γατικά, αντιλαϊκά μέτρα και στη συνέχιση της βάρβαρης
μνημονιακής πολιτικής. 
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εργασιακών και ασφαλιστικών

δικαιωμάτων απαιτεί ο ΣΕΒ

Κατάργηση

Την ίδια ώρα που ζητάει νέες φοροαπαλλαγές για τις μεγάλες επιχειρήσεις...
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Προς όλες τις ΕΛΜΕ, Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκ-
παιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
Συνάδελφοι,

Στις 25 Νοεμβρίου 2016 τα εκπαιδευτικά συνδικάτα της Ευρώπης
προσκλήθηκαν σε Συμπόσιο στην Άγκυρα από το εκπαιδευτικό Συν-
δικάτο της Τουρκίας Egitim Sen, για να ενημερωθούν σχετικά με τις
εξελίξεις στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα. Η ενη-
μέρωση εστίασε κυρίως στο ζήτημα των διώξεων κατά των Δημοσίων
Υπαλλήλων και ειδικότερα κατά των εκπαιδευτικών και έγινε από τον
Πρόεδρο της Egitim Sen, καθώς και τον Πρόεδρο της KESK, του τρι-
τοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Δημοσίων Υπαλλήλων της
Τουρκίας. Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε παρουσία δεκάδων αντι-
προσώπων από εκπαιδευτικά σωματεία της Τουρκίας, εκπροσώπων
των πολιτικών κομμάτων και αντιπροσωπίας της Παγκόσμιας Συνο-
μοσπονδίας Εκπαιδευτικών (ΙΕ) [συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ε΄
ΕΛΜΕ Αθήνας εκπροσωπώντας την ΑΔΕΔΥ]. Το Συμπόσιο ήταν η τρίτη
κατά σειρά διεθνής συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας της Egitim Sen και της KESK να ενημερώσουν τους Ευρω-
παίους εργαζόμενους, και όχι μόνο, για τα προβλήματα των εργαζο-
μένων στην Εκπαίδευση στην Τουρκία μετά τις τελευταίες εκλογές.

Οι μαζικές διώξεις κατά των εκπαιδευτικών ξεκίνησαν έπειτα από
μια απεργία του συνδικάτου Egitim Sen, προς υποστήριξη εκπαιδευ-
τικών και κυρίως Ακαδημαϊκών οι οποίοι, λόγω της εκδήλωσης συμ-
παράστασης από μεριάς τους προς τους Κούρδους που δολοφονούνταν
στη Νοτιοανατολική Τουρκία, υπέστησαν σημαντικές διώξεις, με απο-
κορύφωμα την απόλυση και ποινική δίωξη πάνω από 2.000 πανεπι-
στημιακών και αρκετών εκατοντάδων εκπαιδευτικών των άλλων βαθ-
μίδων. Στη συνέχεια και μετά την αποτυχημένη απόπειρα στρατιωτικού
πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016, πάνω από 12.000 μέλη της
Egitim Sen βρέθηκαν εκτός Υπηρεσίας (μαζί με περισσότερους από
100.000 άλλους δημοσίους Υπαλλήλους), για πολιτικούς καθαρά λό-
γους. Από αυτούς 6.000 περίπου επέστρεψαν πρόσφατα στη δουλειά
τους, γιατί δεν στοιχειοθετήθηκε εναντίον τους καμιά κατηγορία, ενώ
για τους υπόλοιπους εκκρεμεί η τελική απόφαση των δικαστηρίων. 

Ανάμεσά τους υπάρχουν 800 περίπου εκπαιδευτικοί που έχουν απο-
λυθεί οριστικά ενώ, επιπλέον, αρκετοί από αυτούς διώκονται και ποι-
νικά, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να βρίσκονται σε κατάσταση
απόλυτης εξαθλίωσης, καθώς περιμένουν για μήνες την τελική από-
φαση. Η Egitim Sen έχει αναλάβει τη στήριξη αυτών των οικογενειών,
μέχρι την έκδοση της απόφασης που το Τουρκικό κράτος συνεχώς
αναβάλει. Το κόστος είναι τεράστιο και υπερβαίνει κατά πολύ τις δυ-
νατότητες του σωματείου, καθώς ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ το μήνα. Βάσει Νόμου, στην Τουρκία απαγορεύεται η οικονομική
ενίσχυση των σωματείων από οποιοδήποτε άλλο σωματείο ή φορέα
αν προκύψει ανάγκη. Ως εκ τούτου, αποκλείεται η οποιαδήποτε ενί-
σχυση της Egitim  Sen από οπουδήποτε. Μοναδική δυνατότητα ενί-
σχυσής της είναι μέσω της International Education και της ETUCE
των οποίων είναι μέλος (όπως και η ΟΛΜΕ).

Μέσα από το τελευταίο Συμπόσιο η Egitim Sen απηύθυνε δραματική
έκκληση προς τα Διεθνή συνδικάτα για βοήθεια, βλέποντας σε αυτά
τη μοναδική δυνατότητα εξεύρεσης πόρων και στήριξης. Ο στόχος είναι
διπλός. Να αναπτυχθεί μια διεθνής εκστρατεία οικονομικής στήριξης
και ηθικής υποστήριξης των διωκόμενων, και μέσω αυτής να ασκηθεί
πίεση προς την Τουρκική Κυβέρνηση, ώστε να σταματήσει τις διώξεις
και να επαναφέρει όλους τους διωκόμενους στη θέση τους. Κάτι τέτοιο
αποτελεί ύψιστο διεθνιστικό καθήκον των εργαζομένων σε όλο τον κό-
σμο στο πλαίσιο της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Καλούνται όλα τα εκ-
παιδευτικά σωματεία να ξεκινήσουν μια καμπάνια συγκέντρωσης χρη-
μάτων, αλλά και έκδοσης ψηφισμάτων, για τη στήριξη των Τούρκων
συναδέλφων μας και των οικογενειών τους. Φυσικά οι διοικήσεις των
Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ και ΔΟΕ πρέπει να αναλάβουν να συντονίσουν
όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία σε αυτή την προσπάθεια και η ΑΔΕΔΥ
τα υπόλοιπα σωματεία του Δημοσίου (πχ με έκδοση αφίσας, σχετικής
ανακοίνωσης κλπ). 

Θεωρούμε ότι έτσι, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε, όπως οφεί-
λουμε, την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης στους Τούρκους συνα-
δέλφους εργαζόμενους τώρα που την έχουν ακόμα περισσότερο ανάγ-
κη, καθώς συνεχίζεται και κλιμακώνεται η επίθεση του τούρκικου κα-

θεστώτος σε βάρος τους. Θα τιμήσουμε την μέχρι τώρα στάση αλ-
ληλεγγύης που επιδείξαμε με τις συνεχείς αποστολές αντιπρο-
σωπειών και πολλαπλή στήριξη των σωματείων τους (ανακοινώ-
σεις, καταγγελίες, κινητοποιήσεις οικονομική στήριξη κλπ).

Για την πρακτική υλοποίηση της Καμπάνιας θα δοθεί ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού της International Education και της
ETUCE, για την άμεση και αδιαμεσολάβητη αποστολή των χρη-
μάτων, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουν τα χρήματα
στην Egitim Sen. Παράλληλα θα δοθεί κι ένα σχέδιο ψηφίσματος
για να αποστέλλεται στην Τουρκική Κυβέρνηση, στην Τουρκική
Πρεσβεία και στο Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας. 

Η πίεση πρέπει να είναι μαζική και ισχυρή. Το μοναδικό όπλο
των λαών είναι η αλληλεγγύη και η φιλία μεταξύ τους. Όπλο των
εργαζομένων είναι η διεθνιστική τους αλληλεγγύη και η ενότητά
τους απέναντι στις επιθέσεις που δέχονται.
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Επείγουσα έκκληση του Συνδικάτου
εκπαιδευτικών της Τουρκίας EGITIM SEN
για διεθνιστική αλληλεγγύη

ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΟΥ ΔΙΏΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ



Ό
ταν οι ένοπλοι εργάτες εισέβαλαν στα χειμερινά τσαρικά ανάκτορα μάλλον δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι με αυτή την πράξη τους θα
άνοιγαν ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κεφάλαιο που έγραφε ότι ο απλός λαός μπορεί όχι μόνο
ν’αγωνίζεται, αλλά και να νικά, παίρνοντας ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του. 

Αδιαμφισβήτητος αρχιτέκτονας της πτώσης του τσαρισμού ο «αρχιμηχανικός» της επανάστασης του Οκτώβρη (Βλαδίμηρος Ίλιτς Ουλιάνωφ)
ο Λένιν, ο οποίος επέμεινε πως στη Ρωσία μπορεί να ’ρθουν τα πάνω κάτω, πως γι’αυτό το λόγο χρειάζεται ένα ατσάλινο κόμμα και πως
το σύνθημα «γη, ειρήνη, ψωμί», είναι το καταλληλότερο για να ενωθούν οι ρώσικες μάζες με την εργατική τάξη και την πρωτοπορία της. 

Το πρωϊνό της 25ης Οκτώβρη 1917 θεωρήθηκε ο ιδανικός χρόνος (24 είναι νωρίς, 26 είναι αργά, επέμεινε ο αρχιμάστορας Λένιν, ο με-
γαλύτερος πολιτικός σ’όλη την ιστορία, απέναντι στους σκεφτικούς, μεσοβέζους και δειλούς όπως ο Ζηνόφιεφ και ο Κάμενεφ, που ριγούσαν
μπροστά στην απεραντοσύνη των σκοπών της επανάστασης).

Προπομπός ήταν ο Φλεβάρης του 1917, η αστικοδημοκρατική κυβέρνηση Κερένσκι, οι θέσεις του Απρίλη για τη δυαδική εξουσία, το
τράβηγμα των θέσεων πίσω κατά τη διάρκεια Ιούνη-Ιούλη, η ταξική ορμή τού φθινοπώρου και ο Οκτώβρης. Αλλά πριν τα κανόνια του
θωρηκτού Αυρόρα (Αυγή) στραφούν από τους επαναστατημένους ναύτες προς τα τσαρικά ανάκτορα, είχε προηγηθεί η χαμένη επανάσταση
του 1905, το γαλβάνισμα των μπολσεβίκων στις διώξεις και την παρανομία, ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η κομμουνιστική θέση «για την
ήττα όλων των αστικών κυβερνήσεων», για το «κάτω ο πόλεμος», η λεγόμενη αριστερά του Τσίμερβαλντ, δηλαδή η ενότητα των ευρωπαίων
κομμουνιστών απέναντι στον πόλεμο, με δύο λόγια πέρασαν «σαράντα κύματα» ώσπου η θάλασσα των μουζίκων να γκρεμίσει την απολυταρχία. 

Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 άλλαξε την ιστορική ροή. Ένα ρεύμα αισιοδοξίας υπέρ των λαών και των φτωχών διέτρεξε όλο τον
κόσμο. Σε όλες τις χώρες δημιουργούνται κομμουνιστικά, αριστερά, εργατικά κόμματα. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο το 1/6 της παγκόσμιας
γης γίνεται σοσιαλιστικό. Η Δύση απαντάει με τον φασισμό σε Ιταλία-Γερμανία-Ιαπωνία και λίγα χρόνια αργότερα συνταράσσεται συθέμελα
από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. 

Η Οκτωβριανή Επανάσταση λειτουργεί σαν φάρος προς τον κόσμο της διανόησης, που έχει αηδιάσει από τη φρίκη του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου και από τη ληστρικη αρπακτικότητα όλων των ιμπεριαλιστών. Δεκάδες καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, στρέφουν τα
μάτια τους στην ανατολή και αντικρύζουν με αισιοδοξία το πολιτικό εγχείρημα των μπολσεβίκων. 

Ο εικοστός αιώνας ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά τελείωσε πάνω στα ερείπια των νικηφόρων επαναστάσεων σε Ρωσία
(1917) και Κίνα (1949) και με τους ιμπεριαλιστές να τρίβουν -προσωρινά- τα χέρια τους, εξαπολύωντας νέους πολέμους, απομυζώντας το
αίμα και το μόχθο δισεκατομμυρίων ανθρώπων. 

Αυτό το χρόνο, έναν αιώνα μετά τον Οκτώβρη, οι προοδευτικοί, οι ανήσυχοι, οι φτωχοί, οι εργάτες και πάνω απ’όλα οι αριστεροί και οι
κομμουνιστές έχουν κάθε λόγο να αναστοχαστούν, να θυμηθούν, να μιλήσουν και να εμπνευστούν από το πιο ελπιδοφόρο ανθρώπινο άλμα.
Με ομιλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις παντού. Από τη λογοτεχνία ως τον κινηματογράφο και από τις τέχνες ως τα πρακτικά επιτεύγματα της
νικηφόρας επανάστασης, θεωρώντας ότι είναι ΔΙΚΟ ΜΑΣ ιερό κειμήλιο, ιερή όπως η φλόγα που μετέφεραν στις νέες πατρίδες τους οι
άποικοι στην αρχαιότητα. Όχι σαν επτασφράγιστο μυστικό για μυημένους, αλλά ζώσα και δρώσα πραγματικότητα. 

Έναν αιώνα αργότερα. Στην καρδιά του ταραγμένου κόσμου, κόντρα στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση, ενάντια στη λήθη και τη σκόπιμη
ισοπέδωση, έχουμε το μεγάλο χρέος να σκεφτούμε εκατοντάδες τρόπους για να φέρουμε στο σήμερα τα διδάγματα του Οκτώβρη. Ιδιαίτερα
εμείς, οι δάσκαλοι των παιδιών όλου του κόσμου, πρέπει με γνώση, τόλμη κα φαντασία, να σκεφτούμε και πολύ περισσότερο να πράξουμε,
ώστε ο Οκτώβρης να ξανάρθει στο προσκήνιο, λαμπρός, καταυγάζων, νικηφόρος, εμπνευστής. «Γιατί, αν έτσι ήρθαν τα πράγματα, έτσι
δε θα πάνε»! Και ο Οκτώβρης είναι η απόδειξη. Ζήτω η Οκτωβριανή Επανάσταση!

Τα «αντιτετράδια της εκπαίδευσης», 

τιμώντας την 100η επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, ετοίμασαν

ημερολόγιο του 2017 για τον Οκτώβρη. Αρθρογραφούμε σήμερα για

την εκπαίδευση αμέσως μετά τον Οκτώβρη για την τέχνη στην

προεπαναστατική Ρωσία, για την επανάσταση του 1905 και

ετοιμάζουμε σειρά άρθρων και συζητήσεων για το ζήτημα, με

αντικείμενο την ιστορία, την παιδαγωγική και τις τέχνες. Σε κάθε

περίπτωση θυμόμαστε, κρίνουμε, εμπνεόμαστε!

από την Οκτωβριανή Επανάσταση

αφιέρωμα
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Σύντομη
ιστορική αναδρομή

Στο α΄ μισό του 18ου αιώνα, ο -λε-
γόμενος- Μέγας Πέτρος επιχειρεί
τις πρώτες αστικές μεταρρυθμί-
σεις. Το 1712 η Ρωσία, με πληθυ-
σμό 17,6 εκ. κηρύσσεται αυτοκρα-
τορία με πρωτεύουσα την Πετρού-

πολη και γρήγορα εξελίσσεται σε σπουδαίο οικονομικό και πνευματικό
κέντρο. Η δουλοπαροικία όμως ενισχύεται σημαντικά σ’όλη την ύπαι-
θρο χώρα. Η Αικατερίνη Β΄ (επονομαζόμενη και Μεγάλη) βασιλεύει
από το 1768 ως το 1796 και ο θάνατός της συμπίπτει με την αστική
γαλλική επανάσταση και το φιλελευθερισμό που επιβάλλουν οι γαλ-
λικές ξιφολόγχες του Ναπολέοντα. 

Το 1770 η Ρωσία νικά την Τουρκία στη ναυμαχία του Τσεσμέ και
επιβάλει τη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774), σύμφωνα με
την οποία επιτρέπεται η ελεύθερη ναυσιπλοϊα σε όποιο πλοίο φέρει
τη ρώσικη σημαία. Είναι η άνοιξη του ελληνικού εφοπλιστικού κε-
φαλαίου, το οποίο -μ’αυτόν τον τρόπο- αναπτύσσεται ραγδαία, αξιο-
ποιώντας ταυτόχρονα και τις ελληνικές παροικίες (Οδησσός-Μασ-
σαλία-Λονδίνο, κ.α.). Όταν ολοκληρώνεται η αστική γαλλική επανά-
σταση οι εγγράμματοι στη Ρωσία ανέρχονται μόνο στο 7% (1800), ενώ
μετά έναν αιώνα στο 21%. 

Με τη βασιλεία του Αλέξανδρου Α΄ (1801-1825) η Ρωσία προσέρ-
χεται στον αντιγαλλικό συνασπισμό (Αγγλία-Ρωσία-Πρωσία-Σουηδία),
που επικυρώνεται στη συνθήκη του Τιλσίτ, ενώ το 1812 ξεκινά ο λε-
γόμενος Πατριωτικός Πόλεμος. 600.000 γάλλοι στρατιώτες εισβάλουν
στη Ρωσία, για να ηττηθούν οικτρά από το «στρατηγό-χειμώνα» και
το στρατηγό Κουτούζωφ και ν’αρχίσει έτσι η αντίστροφη μέτρηση για
τον Ναπολέοντα, που θα ηττηθεί τελικά στο Βατερλό (1814). 

Η Ρωσία στρέφεται σε πιο αντιδραστικές θέσεις, ενώ γεννιέται το
κίνημα των Δεκεμβριστών, οι οποίοι στηρίζονται σε αστικές δημο-
κρατικές θέσεις, οργανώνονται στα πρότυπα μυστικών συνδέσμων
(παρανομία-πυρήνες) και αποτελούν το πρώτο αντιμοναρχικό αστικό
κίνημα στη Ρωσία, τροφοδοτώντας με ποικίλες ιδέες το πολιτικό κί-
νημα του 19ου αιώνα.

Η περίοδος του καπιταλισμού
Το πέρασμα της Ρωσίας στον καπιταλισμό, που όπως λέει ο Λένιν

γίνεται μετά το 1861, συμβαίνει κάτω από το βάρος των παρακάτω
γεγονότων:

• Παρ’ ότι η Οθωμανική αυτοκρατορία αποσυντίθεται (νότια της
Ρωσίας), η Ρωσία ηττάται στον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856).

• Αρχίζουν εχθροπραξίες με το Ιράν.
• Μόνο την περίοδο 1856-1857 γίνονται 270 αγροτικές εξεγέρσεις,

ως αποτέλεσμα της βάρβαρης καταπίεσης των τσιφλικάδων.
Δημιουργείται ένα ευρύ δημοκρατικό κίνημα στη διανόηση. Ο Χέρ-

τσεν εκδίδει στο Λονδίνο το περιοδικό Κόλοκολ (Καμπάνα) προπα-
γανδίζοντας την απελευθέρωση των αγροτών από τους γαιοκτήμονες,
το μοίρασμα της γης και τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής.
Από το 1853 ο Τσερνιτσέφσκι εκδίδει το περιοδικό Σουρεμένικ (Σύγ-
χρονος), με το οποίο διαδίδει επαναστατικά ριζικά μέτρα για την κα-
τάργηση της απολυταρχίας. Τα παραπάνω αναγκάζουν το βασιλιά
Αλέξανδρο Β΄ (1855-1881) να υπογράψει διάταγμα για απελευθέρωση
της γης, που όμως αφορά μόνο στο 16% του πληθυσμού. 

Είναι φανερό ότι οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις βάζουν τις βάσεις
για τον καπιταλισμό στη Ρωσία. Έχουμε μαζική συγκέντρωση πλη-
θυσμού στις μεγάλες πόλεις, αναπτύσσονται εκτεταμένα οι σιδηρό-
δρομοι και η βιομηχανία καυσίμων, η μεταλλουργία και οι μηχανο-
κατασκευές, η βιομηχανική επανάσταση αποτυπώνεται στη Ρωσία. 

Λογοτεχνία & Προεπαναστατική 
Ρωσία

Η κριτική της λογοτεχνίας στην Ευρώπη πάσχει από έναν «ευρωπαιοκεντρισμό». 
Η αλαζονεία των αστικών επαναστάσεων τροφοδότησε όλες τις κοινωνικές επιστή-
μες του 19ου και –εν μέρει– του 20ου αιώνα με μία εσώστρεφη ματιά, η οποία ανα-

δείκνυε σε βάθος την κίνηση των ιδεών σ’ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά παραγνώριζε ή
και μηδένιζε την πνευματική και κοινωνική ζωή στις άλλες ηπείρους. Ήταν ο μαρξι-
σμός και αργότερα η γαλλική σχολή των Annales, αλλά και ο δομισμός (στρουκτου-

ραλισμός) που επέφεραν μια ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη (αναγέννηση-διαφω-
τισμός) και σε μεγάλα πολιτιστικά ρεύματα σε Ασία-Αφρική-Λατινική Αμερική. 

Από αυτήν την αυτόκεντρη και αυτάρεσκη ιδεολογική ματιά δεν ξέφυγε ούτε η Ρω-
σία, που ταυτίστηκε για όλον τον 19ο αιώνα με την αχανή αγροτοκτηνοτροφική και

δουλοπαροικιακή Σιβηρία. Ακόμα και μετά την κοσμοϊστορική Οκτωβριανή Επανά-
σταση τεράστια κινήματα στην τέχνη (όπως πχ η Προλεταριακή Κουλτούρα) δεν ει-

δώθηκαν στο ύψος τους. Από τον Τολστόϊ, το Ντοστογιέφσκι και τον Τσέχωφ, ως τον
Γκόργκι, τον Σολόχωφ, τον Μαγιακόφσκι και τον Καντίνσκι, οι δυτικοί αστοί αναλυ-

τές, κριτικοί και επιστήμονες ανέδειξαν πλευρές που δεν αντιστοιχούσαν στο εύρος
και το βάθος των μεγάλων προσωπικοτήτων. 

Λέμε λοιπόν πως, ταυτιζόμενη η τσαρική Ρωσία του 19ου αιώνα 
με τον καθυστερημένο ασιατικό τρόπο παραγωγής, 

αδικείται η μεγάλη πνευματική παραγωγή της ευρωπαϊκής Ρωσίας.α
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γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης
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Ο Λένιν γράφει ότι απ’το 1861, δηλαδή στην αρχή της αστικοδη-
μοκρατικής επανάστασης, παίρνουν πολιτική πρωτοβουλία οι ραζ-
νοτσίντσι (έμποροι, μικροαστοί, αγροτιά) και αναπτύσσεται ραγδαία
το κίνημα των ναρόντνικων που υποστήριζαν την εξέγερση (επηρε-
ασμένοι απ’τον Μπακούνιν). 

Την ίδια περίοδο, η κομμούνα του Παρισιού (1871) άσκησε επί-
δραση στη δημοκρατική κι επαναστατική διανόηση, όπως άλλωστε
και η δημιουργία της Α΄ Διεθνούς. Το ΣΔΕΚΡ (Σοσιαδημοκρατικό
Κόμμα της Ρωσίας-μετέπειτα μπολσεβίκοι) θα πραγματοποιήσει το
Α΄ Συνέδριό του το 1898. 

Κάτω από την επιρροή των Δεκεμβριστών γράφει ο Γκριμποντέγιεν
την κωμωδία του «Είναι κακό να είσαι έξυπνος», εγκαινιάζοντας την
εισδοχή της Ρωσίας στην πνευματική ζωή του τέλους του 19ου αιώνα.
Τις αισθητικές θεωρίες του αστικού δημοκρατισμού και πάντως με
σαφές αντιμοναρχικό πνεύμα, εξέφρασε η σημαντική πεντάδα: Β.Γ.
Μπελίνσκι (1811-1848), Ν.Γ. Τσερνιτσέφσκι (1828-1889), Ν.Α. Ντομ-
προλιούμποφ (1836-1861), Α. Χέρτσεν (1812-1870), Δ.Ι. Πισάρεφ
(1840-1868). Και οι 5 κινούνται στη γραμμή της καλλιτεχνικής ολο-
κλήρωσης μέσα από μια πορεία εθνικής αναγέννησης. Η πεντάδα κι-
νείται παράλληλα με το μεγάλο ρώσο ποιητή Α. Πούσκιν (1799-1837),
ο οποίος αποδίδει βαθειά σημασία στα λαϊκά ιδανικά, στην ιδέα του
πανανθρώπινου στοιχείου, δηλαδή στην καθολικότητα ενάντια στον
τεμαχισμό, τη μερικότητα και την αποσπασματικότητα. Ο Πούσκιν, ο
οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής της Ρωσίας (κάτι ανάλογο με τον
Δ. Σολωμό στα καθ’ημας), ανοίγει τους «απεριόριστους» ορίζοντες
του ατόμου σ’ένα πεδίο κοινωνικής απελευθέρωσης. 

Πριν περάσουμε στις εμβληματικές φυσιογνωμίες, στην «αγία
τριάδα» της λογοτεχνικής προεπαναστατικής ρωσίας (Λ. Τολστόϊ, Φ.
Ντοστογιέφσκι και Α. Τσέχωφ), αξίζει να μνημονεύσουμε τον Ν. Γκόγ-
κολ (1809-1852) και τις αναζητήσεις του για εθνική αναγέννηση και
γενικά ιδανικά, τον αυθεντικό εκφραστή της καταπιεσμένης αγροτιάς,
τον Νεκράσοφ (1871-1940), τον Μ. Σάλτικοφ-Σεντρίν (1826-1889), ο
οποίος μαστιγώνει την αστική υποκρισία με αλλόκκοτες μορφές και
με τον παραλογισμό, και φυσικά τον Αν. Οστρόφσκι (1823-1886), ο
οποίος παρουσιάζει τα κομμάτια της ζωής με βαθειά ηθικά και κοι-
νωνικά κριτήρια.

Τολστόι (1828-1910) - Ντοστογιέφσκι (1821-1881)
– Τσέχωφ (1860-1904)

Αναμφίβολα η τριάδα Τολστόι-Ντοστογιέφσκι-Τσέχωφ είναι η
«ρώσικη απάντηση» στη δυτική λογοτεχνία. 

Ο Τολστόι συλλαμβάνει «επικά» την πραγματικότητα, ανοίγει δρό-
μους με νεωτερικές αναζητήσεις και σκιαγραφεί όσο κανένας άλλος
την αγροτική ζωή στη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως, φτάνοντας ως ένα
σημείο, εισέρχεται στο στάδιο της μεταφυσικής αναζήτησης του θεού. 

Γράφει ο Λένιν σχετικά: «Ο Τολστόϊ από καταγωγή και ανατροφή
ανήκε στην ανώτατη αστικοτσιφλικάδικη αριστοκρατία της Ρωσίας,
όμως ξέκοψε από όλες τις συνηθισμένες αντιλήψεις του περιβάλ-
λοντός του και επιτέθηκε με πάθος ενάντια στο σύγχρονο κρατικό,
εκκλησιαστικό κοινωνικό και οικονομικό σύστημα που στηρίζεται
στην υποδούλωση και εξαθλίωση των μαζών.» (3/11/1910). «Ο ρώ-
σικος λαός θα πετύχει την απελευθέρωσή του μόνον όταν καταλάβει
ότι δεν είναι ο Τολστόϊ που θα τον διδάξει πώς να κατακτήσει μια
καλύτερη ζωή, αλλά το προλεταριάτο, η τάξη που δεν καταλάβαινε ο
Τολστόϊ, αλλά που είναι ικανή να συντρίψει τον παλιό κόσμο που μι-
σούσε ο Τολστόϊ.» (Ραμπότσαγια Γκαζέτα, 18/8/1910). «Εδώ και ει-
κοσιπέντε χρόνια τα κριτικά στοιχεία της διδασκαλίας του Τολστόϊ
μπορούσαν κάποτε να ήταν ωφέλιμα στην πράξη για μερικά στρώματα
του πληθυσμού, παρά τα αντιδραστικά και ουτοπικά χαρακτηριστικά
του Τολστοϊσμού.» (Ζβεντά 22/11/1911). «Και ο Τολστόϊ δεν έδωσε
μόνο λογοτεχνικά έργα, που πάντα θα τα εκτιμούν και θα τα διαβάζουν
οι μάζες όταν θα δημιουργήσουν ανθρώπινες συνθήκες ζωής για τον
εαυτό τους, αφού ανατρέψουν τον ζυγό των τσιφλικάδων και των κα-

πιταλιστών, αλλά κατόρθωσε με υπέροχη δύναμη να μεταδώσει την
ψυχολογία των πλατιών μαζών που καταπιέζονται από το σημερινό
καθεστώς, να περιγράψει την κατάστασή τους, να εκφράσει το αυ-
θόρμητο αίσθημά τους, αίσθημα διαμαρτυρίας και αγανάκτησης.»
(Σοσιαλντεμοκράτ, 16/11/1910). 

Ο Φ. Ντοστογιέφσκι (1821-1881), ζει το μετασχηματισμό της Ρω-
σίας από καθυστερημένη αγροτική σε καπιταλιστική χώρα. Οι με-
ταρρυθμίσεις του 1861 επιτάχυναν τη συγκέντρωση στις μεγάλες πό-
λεις. Η ζωή έγινε πιο σύνθετη και πιο πολύπλοκη, πράγμα που αν-
τανακλάται στους πρωταγωνιστές του. Αναμφίβολα, το β΄ μισό του
19ου αιώνα, η Ρωσία βρίσκεται σε μετάβαση. Ο Ντοστογιέφσκι αρ-
νείται την επανάσταση ως γεγονός, αλλά στηρίζει (λογοτεχνικά) την
εξέγερση ενάντια στη δυστυχία. 

Παραμένει ερωτηματικό γιατί ο «ψυχολογιστής» Ντοστογιέφσκι
δεν βρίσκει καθόλου χώρο στα γραπτά του Λένιν και στην οικοδόμηση
του σοσιαλισμού σε σύγκριση με τον Τολστόϊ. Η ανακάλυψη του Ντο-
στογιέφσκι από τους Σοβιετικούς γίνεται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και κατά πάσα πιθανότητα υπό την πίεση των δυτικών κριτικών. 

Ο συγγραφέας των έργων «Έγκλημα και τιμωρία», «Το υπόγειο»,
«Οι δαιμονισμένοι», «Αδερφοί Καραμαζώφ», «Ο παίκτης», «Ταπει-
νωμένοι και καταφρονεμένοι», «Ο Ηλίθιος», «Λευκές Νύχτες», πα-
ραμένει αδιαμφισβήτητα στο πάνθεον της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Το ίδιο ισχύει για τον Άντον Τσέχωφ (1860-1904). Η επιμονή του
Τσέχωφ στη λεπτομέρεια, η περιγραφή της καταστροφής των αν-
θρώπων της παλιάς Ρωσίας από τον επελαύνοντα καπιταλισμό, η
αποτύπωση όλων των αλλαγών στη Ρωσία, τον καθιστούν έναν Ονορέ
Ντε Μπαλζάκ της Ρωσίας. Έργα του Α.Τσέχωφ: «Γλάρος», «Βυσσι-
νόκηπος», «Τρεις αδελφές», «Αρραβωνιαστικιά», «Νύχτα Χριστου-
γέννων», «Η προίκα», «Πλατόνοφ», «Κύκνειο άσμα», «Ιβάνοφ», «Αρ-
κούδα», «Πρόταση γάμου», «Θείος Βάνιας», «Η επέτειος», κλπ. 

Ο Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ δίκαια συγκαταλέγεται στους κλασικούς
της παγκόσμιας θεατρικής δραματουργίας. Από τα πρώτα νεανικά του
αφηγήματα, όπου διακρίνεται το λεπτό χιούμορ και η αγάπη του για
τους ανθρώπους, ως το Γλάρο και το Βυσσινόκηπο, όπου σκιαγραφεί
τις αστικές αλλαγές στη Ρωσία και τον επερχόμενο σοσιαλισμό, ο
Τσέχωφ, όπως και ο περισσότερο ερμητικός Ερ. Ίψεν, ακουμπάει στο
κοινωνικό έδαφος του ρεαλισμού. Το εθελοντικό ταξίδι του στη νήσο
Σαχαλίνη (1890), που το πραγματοποίησε άρρωστος για να την δει από
κοντά, δείχνει μια βαθειά αγάπη προς τους ανθρώπους.

Την εποχή που έζησε ο Τσέχωφ, η επιστήμη στη Ρωσία αναπτύσ-
σεται αλματικά, η βιομηχανία επίσης, οι πρώτες προοδευτικές ιδέες
κυκλοφορούν στους χώρους της διανόησης και των πρωτοπόρων πο-
λιτικών κύκλων. Μπορεί η δουλοπαροικία να καταργήθηκε με νόμο
το 1861, ωστόσο οι επιβιώσεις της ζουν και βασιλεύουν σ’όλη την
έκταση της Ρωσίας. Ο Α. Τσέχωφ δε λυπάται την παλιά τάξη που κα-
ταρρέει, συμπονά όμως τους ανθρώπους που, όπως κι αυτός σιγο-
λιώνει από τη φυματίωση, έτσι κι αυτοί συντρίβονται από τις βαθειές
αιτίες που τους αλυσοδένουν. Ο Α. Τσέχωφ είναι οπαδός των νέων
ανατρεπτικών ιδεών, διαβλέπει στον ορίζοντα μία νέα πατρίδα, απαλ-
λαγμένη από τη δουλοπαροικία και τον τσαρισμό. Στο Βυσσινόκηπο,
που προαναγγέλλει το προανάκρουσμα των επαναστάσεων του 1905
και 1917, οι Λοπάχιν και Τροφίμωφ εκφράζουν το μέλλον της Ρωσίας.
Οι ήρωες του Τσέχωφ πιστεύουν σε μια μελλοντική ευτυχία της αν-
θρωπότητας, με μια πίστη απόλυτη, δίκαιη και λυτρωτική. «Πρέπει
με όλη μας τη δύναμη να συντρέξουμε αυτούς που αναζητούν την
αλήθεια» γράφει στο Βυσσινόκηπο. Ο μεγάλος ηθοποιός, σκηνοθέτης
και δάσκαλός του Κονσταντίν Στανισλάφσκι, ήταν αυτός που επέμεινε
και καθιέρωσε τον Τσέχωφ σαν μεγάλο θεατρικό συγγραφέα. Η κα-
λοσύνη, η δικαιοσύνη, το θάρρος και η αισιοδοξία του Α.Τσέχωφ ήταν
η αγαπητή και οικεία πλευρά του θεάτρου, δίπλα στην οργάνωση των
μπολσεβίκων που γιγάντωνε. 

(Στους μεγάλους λογοτέχνες της Ρωσίας θα επανέλθουμε,
αξιοποιώντας τα αφιερώματα για την Οκτωβριανή Επανάσταση)

α
φ

ιέρ
ω

μ
α

: 1
0

0
 χρ

ό
νια

 Ο
κ

τω
β

ρ
ια

νή
 Ε

π
α

νά
σ

τα
σ

η



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ xειμώνας 201750

H επανάσταση του 1905 ωρίμαζε στη Pωσία επί πολλά χρό-
νια. H εργατική τάξη δοκίμαζε όλες τις φρικαλεότητες της κα-
πιταλιστικής εκμετάλλευσης. Παράλληλα η οικονομική κρίση
1900-1903 χειροτέρεψε την κατάσταση των εργαζομένων. Eμ-
φανίστηκε μια πολυάριθμη στρατιά ανέργων, ενώ οι καπιταλι-
στές κατέβαζαν ακόμη πιο πολύ τον εργατικό μισθό παρατεί-
νοντας και την εργάσιμη μέρα. H κατάσταση της αγροτιάς τρα-
γική. O κάθε τσιφλικάς είχε τόση γη, όση είχαν μαζί εκατον-
τάδες φτωχές οικογένειες. H αυθαιρεσία της τσαρικής απο-
λυταρχίας έπνιγε καθετί ζωντανό και προοδευτικό. Tο κράτος,
η αστυνομία, τα δικαστήρια, ο στρατός διαμόρφωναν το μηχα-
νισμό εκείνο που στήριζε και υπερασπίζεται την κυρίαρχη τάξη
και τον τσαρισμό.

O συνδυασμός όλων των μορφών καταπίεσης: τσιφλικάδικης,
καπιταλιστικής, εθνικής, με τον αστυνομικό δεσποτισμό της
απολυταρχίας, καθιστούσε αφόρητη την κατάσταση των λαϊκών
μαζών και έδινε στις ταξικές αντιθέσεις εξαιρετικά οξύ χαρα-
κτήρα. Oι βασικές ανάγκες της κοινωνικής εξέλιξης, τα ζωτικά
συμφέροντα των εργατών και των αγροτών απαιτούσαν επιτα-
κτικά κατά πρώτο λόγο την κατάργηση της κυριαρχίας των τσι-
φλικάδων, της τσαρικής μοναρχίας. Kάτω από τέτοιους όρους
οι επαναστατικές διαθέσεις των εργαζομένων δυνάμωναν γορ-
γά. H εργατική τάξη σιγά-σιγά έρχεται αντιμέτωπη με όλες τις
εκμεταλλεύτριες τάξεις και την τσαρική κυβέρνηση. 

Tαυτόχρονα ο Pωσο-Iαπωνικός πόλεμος επιτάχυνε τις εξε-
λίξεις. Oι λαϊκές μάζες δεν ήθελαν αυτόν τον πόλεμο. O τσα-
ρισμός έλπιζε πως ο πόλεμος αυτός θα στερέωνε τη θέση του
και θα απομάκρυνε την επερχόμενη επανάσταση. Ο πόλεμος
κλόνισε ακόμη περισσότερο την τσαρική απολυταρχία και επι-
τάχυνε τις επαναστατικές διαδικασίες. 

Tο Δεκέμβρη του 1904, με την καθοδήγηση του I.B. Στάλιν,
έγινε μια τεράστια καλά οργανωμένη απεργία των εργατών στο
Mπακού. H απεργία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για τις επανα-
στατικές κινήσεις στην Yπερκαυκασία και σε μια σειρά άλλες πε-
ριοχές της Pωσίας. H απεργία αυτή ήταν το αστραπόβροντο πριν
τη μεγάλη επαναστατική καταιγίδα. Mέσα σ’ αυτές τις συνθήκες
το ΣΔEKP (μπολσεβίκοι) καλούσε το προλεταριάτο σε διαδηλώ-
σεις ενάντια στην απολυταρχία, γιατί θεωρούσε ότι μόνο το προ-
λεταριάτο μπορούσε να οδηγήσει μέχρι τέλους τον αγώνα ενάντια
στους τσιφλικάδες και τον τσαρισμό. Θεωρούσε ότι το κυριότερο
εμπόδιο για την ανάπτυξη της Pωσίας ήταν ο τσαρισμός και τα
υπολείμματα της δουλοπαροικίας. Kαμιά κοινωνική ομάδα και

ειδικότερα η αστική τάξη δεν μπορούσε να μπει επικεφαλής και
να οδηγήσει την επερχόμενη επανάσταση προς τη νίκη. O Λένιν
και οι μπολσεβίκοι πίστευαν πως η ήττα της τσαρικής κυβέρνησης
στο ρωσοϊαπωνικό πόλεμο, θα είχε συνέπεια το αδυνάτισμα του
τσαρισμού και το δυνάμωμα της επανάστασης.

TO ΞEΣΠAΣMA THΣ EΠANAΣTAΣHΣ
H τσαρική κυβέρνηση προσπάθησε με όλα τα μέσα να συγ-

κρατήσει το επαναστατικό κίνημα. H αρχή της επαναστατικής
τρικυμίας ήταν τα γεγονότα στις 9 (22) του Γενάρη 1905 στην
Πετρούπολη. Στις 3 του Γενάρη του 1905 ξέσπασε απεργία στο
μεγάλο εργοστάσιο Πουτίλωφ (μετέπειτα εργοστάσιο Kύρωφ)
στην Πετρούπολη (Λένινγκραντ). H απεργία αυτή άρχισε γιατί
διώχτηκαν 4 εργάτες από το εργοστάσιο. H απεργία επεκτά-
θηκε γρήγορα και προσχώρησαν σ’ αυτήν και άλλα εργοστάσια
και βιομηχανίες της περιοχής. Tο απεργιακό κίνημα μεγάλωνε
απειλητικά, γι’ αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε να το πνίξει στη
γέννησή του. 

Aπό το 1904 ο περιβόητος παπα-Γκαπόν έφτιαξε, κατ’ εν-
τολήν της ασφάλειας, μέσα στους εργάτες της Πετρούπολης
μια οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση των Pώσων εργοστα-
σιακών εργατών», η οποία είχε παραρτήματα σε όλες τις συ-
νοικίες της Πετρούπολης. Όταν άρχισε η απεργία, ο Γκαπόν
πρότεινε στις συγκεντρώσεις του εργοστασίου του ένα προβο-
κατόρικο σχέδιο: στις 9 Γενάρη να μαζευτούν όλοι οι εργάτες
και σε μια ειρηνική πορεία με λάβαρα και εικόνες του
Tσάρου  να πάνε στα Xειμερινά ανάκτορα και να επιδώσουν
στον Τσάρο μια αναφορά για τις ανάγκες τους. Aνέφερε μάλιστα
ότι ο Τσάρος θα παρουσιαστεί στο λαό του, θα ακούσει και θα
ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Με αυτή του την κίνηση ανέ-
λαβε να βοηθήσει την τσαρική Oχράνα, προκαλώντας το αιμα-
τοκύλισμα των εργατών.

Oι μπολσεβίκοι ακόμη δεν μπορούσαν να κάνουν την πλει-
οψηφία των εργατών να μην πιστεύει στον τσάρο, γι’ αυτό και
στις εργατικές συγκεντρώσεις συζητιόταν ζωηρά το ψήφισμα
του Παπα-Γκαπόν. 

Kάτω από την επιρροή των μπολσεβίκων μπήκαν και αιτή-
ματα στην αναφορά όπως: πολιτική αμνηστία, πολιτικές ελευ-
θερίες, ευθύνη υπουργών απέναντι στο λαό, ισότητα όλων
μπροστά στους νόμους, χωρισμός της εκκλησίας από το κρά-
τος, οχτάωρο και σειρά άλλα αιτήματα που συνέπιπταν με το
σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα.
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Η Επανάσταση του 1905
«H εργατική τάξη πήρε ένα μεγάλο μάθημα εμφύλιου πολέμου, η επαναστατική διαπαιδα-
γώγηση του προλεταριάτου προχώρησε μέσα σε μια ημέρα, τόσο όσο δεν θα μπορούσε να

προχωρήσει μέσα σε μήνες και χρόνια μιας άχαρης συνηθισμένης κακομοίρικης ζωής»
B.I.ΛENIN
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Παράλληλα, σ’ αυτές τις συγκεντρώσεις οι μπολσεβίκοι
απόδειχναν στους εργάτες πως η ελευθερία δεν παίρνεται με
αναφορές και ψηφίσματα στον τσάρο, μα κατακτιέται με τον
επαναστατικό αγώνα. Διατύπωσαν την άποψη ότι έπρεπε να
προσέξουν στο πώς θα αντιμετωπίσουν την ένοπλη βία του
τσαρισμού.

Παρά τις εκκλήσεις των μπολσεβίκων η πορεία προς τα ανά-
κτορα πραγματοποιήθηκε. Την Κυριακή 9 του Γενάρη πάνω από
140.000 εργάτες της Πετρούπολης σε ειρηνική πορεία με πανό,
σημαίες, εικόνες και φωτογραφίες του τσάρου, ολόκληρες οι-
κογένειες, τραβούσαν προς τα ανάκτορα. Οι μπολσεβίκοι πήραν
και αυτοί μέρος μαζί με τους εργαζόμενους. Οι προβλέψεις
αποδείχτηκαν σωστές. O τσάρος Νικόλαος Β’ τους έκανε άσχη-
μη υποδοχή. Τα στρατεύματα με εντολή του υποδέχτηκαν τους
άοπλους εργάτες, τις γυναίκες και τα παιδιά τους με ομοβρον-
τίες, με σπαθιά και με μαστίγια. Eκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν
πάνω από χίλιοι εργάτες και τραυματίστηκαν πάνω από 2.000.
Oι δρόμοι της Πετρούπολης βάφτηκαν με το αίμα της εργατιάς,
με το αίμα των μπολσεβίκων. H οργή συνεπήρε τον εργαζόμενο
λαό της πρωτεύουσας· το αιματοβαμμένο πρόσωπο του τσάρου
αποκαλύπτεται. «Δεν έχουμε πια τσάρο» φωνάζουν χιλιάδες
άνθρωποι που τους έχει συγκλονίσει η άγρια σφαγή.

H 9η του Γενάρη 1905 λέγεται από τότε MATΩMENH KYPIA-
KH. H ημέρα αυτή είχε μεγάλη σημασία για την πολιτική αφύ-
πνιση του προλεταριάτου. Kατάλαβαν τίνος συμφέροντα υπε-
ρασπίζονται ο τσάρος και η τσαρική κυβέρνηση. H πίστη των
εργατών στον τσάρο είχε τουφεκιστεί. 

Ξέσπασαν σ’ όλη τη χώρα απεργίες και διαδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας. Την επόμενη μέρα οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν. Στη
Mόσχα άρχισε γενική απεργία. H
εργατιά της Pίγας κήρυξε στις 13
του Γενάρη απεργία και κατέβηκε
σε πολιτική διαδήλωση· στις συγ-
κρούσεις με την αστυνομία σκο-
τώθηκαν και τραυματίστηκαν
εκατοντάδες. Στις 14 Γενάρη ξέ-
σπασε γενική απεργία στη Bαρ-
σοβία και στις 18 Γενάρη η γενική
απεργία της Tυφλίδας εγκαινίασε
τη φάση των πολιτικών απεργιών
στις πόλεις της Yπερκαυκασίας.

H γενική απεργία κατακτά τις
επαρχίες. Στο Mπακού, στην
Οδησσό, στο Χάρκοβο, στη Bίλνα, στο Kόβνο ο αναβρασμός
μεγαλώνει. Γι’ αυτά τα γεγονότα ο Λένιν έγραψε «H εργατική
τάξη πήρε ένα μεγάλο μάθημα εμφύλιου πολέμου· η επανα-
στατική διαπαιδαγώγηση του προλεταριάτου προχώρησε σε
μια ημέρα τόσο όσο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει μέσα
σε μήνες και χρόνια μιας άχαρης συνηθισμένης κακομοίρικης
ζωής. Το σύνθημα του ηρωικού προλεταριάτου της Πετρού-
πολης: «Ελευθερία ή θάνατος» αντιλαλεί τώρα σ’ ολόκληρη
τη Pωσία» (Άπαντα Pωσ. έκδοσης, T. 9ος, σελ. 201-202).

Mόνο μέσα στο Γενάρη του 1905 απήργησαν 400.000 εργάτες,
δηλ. περισσότεροι απ’ ό,τι σε όλα τα 10 προηγούμενα χρόνια. 

Στη συνέχεια οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασμό. Στις επό-
μενες εβδομάδες αγροτικές εξεγέρσεις ξεσπούν και επεκτεί-
νονται από κυβερνείο σε κυβερνείο: Oριόλ, Bορονέλ, Kουρσκ
κ.λπ. Tα γεγονότα παίρνουν ραγδαία εξέλιξη. Στη Pωσία η επα-
νάσταση έχει αρχίσει.

H EΠANAΣTAΣH KAI Η ΘEΣH TΩN MΠOΛΣEBIKΩN

Είναι προφανές ότι η περαιτέρω αναφορά στην επανάσταση
του 1905 είναι δύσκολο να γίνει στα πλαίσια ενός άρθρου γι’
αυτό θα περιοριστούμε στην αλληλοεπίδραση της Επανάστα-
σης του 1905 με τη ρωσική σοσιαλδημοκρατία. Η επανάσταση
έθεσε στο ΣΔEKP το πρόβλημα της επεξεργασίας της τακτικής
του. Αυτό απαιτούσαν τα επείγοντα πραχτικά ζητήματα όπως
η οργάνωση της ένοπλης εξέγερσης και η ανατροπή της τσα-
ρικής κυβέρνησης, ο σχηματισμός προσωρινής επαναστατικής
κυβέρνησης, η συμμετοχή της σοσιαλδημοκρατίας σ’ αυτήν,η
στάση απέναντι στην αγροτιά, η στάση απέναντι στη φιλελεύ-
θερη αστική τάξη κ.λπ. Έπρεπε να καθοριστεί οπωσδήποτε
μια ενιαία και μελετημένη σοσιαλδημοκρατική τακτική. Οι δια-
σπαστικές ενέργειες των μενσεβίκων στερούσαν ουσιαστικά
το ενιαίο κόμμα και την ενιαία κομματική καθοδήγηση από το
προλεταριάτο. H μόνη διέξοδος ήταν το 3ο συνέδριο του
ΣΔEKP που συνήλθε σε συνθήκες παρανομίας στο Λονδίνο,
τον Απρίλη της ίδιας χρονιάς. Το συνέδριο καταδίκασε τους
μενσεβίκους, σαν μερίδα που αποσπάστηκε από το κόμμα, και
πέρασε στην ημερήσια διάταξη την επεξεργασία της τακτικής
του κόμματος. Αυτή προσδιόρισε το χαραχτήρα της επανάστα-
σης ως αστικοδημοκρατικό, θεωρώντας ότι η επανάσταση μπο-
ρεί να νικήσει μόνο στην περίπτωση που επικεφαλής της θα
μπει το προλεταριάτο, σε αντίθεση με τους μενσεβίκους που
θεωρούσαν ότι αρχηγός της επανάστασης μπορεί να είναι μόνο
η φιλελεύθερη αστική τάξη.

Εκτίμησε ότι η ολοκληρωτική νίκη της ενδιαφέρει πρώτα
απ’ όλα την εργατική τάξη, γιατί της δίνει τη δυνατότητα να

οργανωθεί, να υψωθεί πολιτικά,
να αποκτήσει την πείρα και τη
συνήθεια της πολιτικής ηγεσίας
πάνω στις εργαζόμενες μάζες
και να περάσει από την αστική
στη σοσιαλιστική επανάσταση,
σε αντίθεση με τους μενσεβί-
κους που ζητούσαν από τη σο-
σιαλδημοκρατία να σταθεί πα-
ράμερα και στη σκιά της επανά-
στασης.

Tο ξεκαθάρισμα αυτού του το-
πίου ολοκληρώνεται με την κλα-
σική κριτική της τακτικής των

μενσεβίκων και τη μεγαλοφυή θεμελίωση της μπολσεβίκικης
τακτικής, με την έκδοση τον Ιούλιο του 1905 του ιστορικού
Βιβλίου του ΛENIN «Οι δύο τακτικές της σοσιαλδημοκρατίας
στη Δημοκρατική Επανάσταση».

Η πρώτη ρωσική επανάσταση ηττήθηκε. Αυτό εξηγείται με
μια σειρά αιτίες. Όμως παρά την ήττα της, η επανάσταση του
1905 έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή της Pωσίας. Έδειξε ότι η
αστική τάξη συμμάχησε με τον τσαρισμό και ότι μόνο η ερ-
γατοαγροτική συμμαχία, με την καθοδήγηση του μπολσεβί-
κικου κόμματος, μπορούσε να ανατρέψει τον τσάρο και τους
τσιφλικάδες.

«Χωρίς μια γενική δοκιμή όπως το 1905 θα ήταν αδύνατο
να γίνουν οι επαναστάσεις του 1917, τόσο η αστική του Φλε-
βάρη, όσο και η προλεταριακή του Oχτώβρη» (B.I. ΛENIN,
τόμ. 38ος, σελ. 306).
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ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ
Η επανάσταση

H πάλη των εργατών και αγροτών αγκάλιασε όλη τη χώρα. Στις 10 (23) Oκτώβρη 1917 γίνεται με την καθοδήγηση του Λένιν, η ιστορική συνεδρίαση
της K.E. που αποφασίζει ότι: «(...)H Kεντρική Eπιτροπή αναγνωρίζοντας έτσι πως η ένοπλη εξέγερση είναι αναπόφευκτη και ωρίμασε πέρα για
πέρα, καλεί όλες τις οργανώσεις του κόμματος να καθοδηγούνται από το γεγονός αυτό και σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη να συζητούν και να λύνουν
όλα τα πρακτικά ζητήματα(...)» (Λένιν, Άπαντα, τ. 2ος). Oι Kάμενεφ και Zηνόβιεφ καταψήφισαν την απόφαση, ο δε Τρότσκι καταψήφισε και πρότεινε
να μην αρχίσει η εξέγερση πριν ανοίξει το δεύτερο συνέδριο των Σοβιέτ, ματαιώνοντας και ουσιαστικά τορπιλίζοντας την απόφαση για εξέγερση.

Tο μήνυμα του κόμματος απλώνεται σε όλη τη χώρα. Σχηματίζεται Στρατιωτική Eπαναστατική επιτροπή, το επιτελείο της εξέγερσης.
Στις 16 Oκτώβρη, σε νέα ευρεία συνεδρίαση της K.E., συγκροτείται το κομματικό κέντρο για την καθοδήγηση της εξέγερσης με επικεφαλής τον

I. Στάλιν. Kαι πάλι οι ηττοπαθείς Kάμενεφ και Zηνόβιεφ αντιτάχθηκαν στην εξέγερση, κατέφυγαν μάλιστα σε ανοιχτή επίθεση στον τύπο ενάντια στην
εξέγερση. 

H αντεπανάσταση άρχισε να παίρνει μέτρα για να προλάβει την εξέγερση και να τσακίσει το μπολσεβίκικο κόμμα. 
Tο σύνθημα «όλη η εξουσία στα Σοβιέτ», ήρθε ξανά στην ημερήσια διάταξη. H προσωρινή κυβέρνηση συγκεντρώνει σημαντικές στρατιωτικές

δυνάμεις στη Mόσχα. Όμως, καμιά δύναμη δεν μπορούσε να ανακόψει τη θριαμβευτική πορεία της σοσιαλιστικής επανάστασης.
Στις στρατιωτικές μονάδες, στα εργοστάσια και τις φάμπρικες γίνονταν δραστήρια προετοιμασία για τη μάχη. Στις 24 Oκτώβρη τη νύχτα, ο Λένιν

πήγε στο Iνστιτούτο Σμόλνι, (όπου βρίσκονταν τα σοβιέτ της Πετρούπολης και συγκεντρώνονταν τμήματα επαναστατών στρατιωτών και κόκκινων
φρουρών) και ανέλαβε άμεσα την καθοδήγηση της εξέγερσης. Oι επαναστάτες έδειξαν μεγάλο ηρωισμό, προχωρώντας ορμητικά και οργανωμένα.
H προσωρινή κυβέρνηση είχε οχυρωθεί στα χειμερινά ανάκτορα, κάτω από την προστασία των ευελπίδων και των ταγμάτων εφόδου. Oι μπολσεβίκοι
κυκλώνουν τα χειμερινά ανάκτορα, όπου μαζί με το θωρηκτό «Aβρόρα» και τη βροντή των κανονιών του ξετύλιξαν τη μεγάλη επίθεση. Tη νύχτα 25
προς 26 Oκτώβρη, τα χειμερινά ανάκτορα πέφτουν, το σύμβολο της αντίδρασης βρίσκεται στα χέρια των επαναστατών και η προσωρινή κυβέρνηση
συλλαμβάνεται. H ένοπλη εξέγερση στην Πετρούπολη έχει θριαμβεύσει. Tο ίδιο έγινε μετά από σκληρές μάχες στη Mόσχα και τις άλλες πόλεις της
χώρας. Eπεκτάθηκε σ’ όλο το στρατό και στα χωριά, αντικαθιστώντας παντού την αστική εξουσία με την καινούργια πραγματική λαϊκή εξουσία. 

Στη διάρκεια της εξέγερσης συνεδρίασε το 2ο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιετικών αντιπροσώπων των εργατών, των φαντάρων, των αγροτών,
το οποίο διακήρυξε τη νίκη των σοβιέτ, τη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης και τη δημιουργία της πρώτης στον κόσμο εργατοαγροτικής κυβέρνησης,
το Συμβούλιο των Λαϊκών Eπιτρόπων, πρόεδρος του οποίου εκλέχτηκε ο B.I. Λένιν. Eπίσης, νομοθέτησε μια σειρά αποφάσεις για την ειρήνη και τη
διανομή της γης. 

Ένα από τα πρώτα καθήκοντα ήταν η κατάληψη την αστικών υπουργείων.
Να πως περιγράφει την κατάληψη του υπουργείου Παιδείας η Ν. Κρούπτσκαγια το Νοέμβρη του1917: 
«Έπρεπε να σπάσει ο παλιός κρατικός μηχανισμός, ο ένας κρίκος μετά τον άλλο. Ό γραφειοκρατικός μηχανισμός αντιδρούσε, οι υπάλληλοι των

παλιών υπουργείων, των παντός είδους κρατικών ιδρυμάτων αποφάσισαν να σαμποτάρουν με κάθε τρόπο τη δουλειά κι έτσι να εμποδίσουν τη
Σοβιετική εξουσία να οργανώσει καινούργιο κρατικό μηχανισμό. Θυμάμαι πως «πήραμε την εξουσία» στο Υπουργείο της Λαϊκής Παιδείας. Ό Άνατόλι
Bασίλιεβιτς Λουνατσάρσκι κι εμείς, μια ολιγάριθμη ομάδα κομματικών στελεχών, πήγαμε στο κτίριο του υπουργείου, που βρισκόταν κοντά στη γέφυρα
Τσερνισέρ. Κοντά στο υπουργείο υπήρχε ένα φυλάκιο σαμποταριστών που προειδοποιούσαν όσους πήγαιναν στο υπουργείο, υπάλληλους και επισκέπτες,
ότι δε δουλεύει το υπουργείο, κάποιος μάλιστα επεχείρησε να πιάσει κουβέντα με μας σχετικά με το θέμα αυτό και να μας επηρεάσει. Στο υπουργείο
δε βρήκαμε κανένα υπάλληλο, εκτός από τους κλητήρες και τις καθαρίστριες. Περάσαμε από τα άδεια δωμάτια. Πάνω στα τραπέζια ήταν ατακτοποίητα
χαρτιά. Μετά πήγαμε σε κάποιο γραφείο, όπου κάναμε την πρώτη συνεδρίαση του συμβoυλίoυ του Λαϊκού Επιτροπάτου της παιδείας. Καταμερίσαμε
ανάμεσά μας τις λειτουργίες. Αποφασίστηκε ο Ανατόλι Bασίλιεβιτς να βγάλει ένα λόγο στο τεχνικό προσωπικό, πράγμα που κι έγινε. Το αρκετά
πολυάριθμο ακροατήριο, στο οποίο ποτέ ως τότε οι ιθύνοντες δε μίλησαν για τέτοια θέματα, άκουγε με προσοχή, αλλά και με απορία. 

Η κατάσταση στο Υπουργείο λαϊκής παιδείας δεν ήταν και τόσο τραγική. Η αστική τάξη δεν έδινε σ’ αυτό ιδιαίτερη σημασία, κι έτσι δεν.
δυσκολευτήκαμε να κατατοπιστούμε στις υποθέσεις. Οι πιο πολλοί από μας ήταν πoλυ καλά ενημερωμένοι στο έργο της λαϊκής εκπαίδευσης. Οι
Μενζίνσκι, λ.χ. πολλά χρόνια ήταν δασκάλες σε δημοτικό σχολείο στην Πετρούπολη, κι εγώ επίσης έκανα δασκάλα, ασχολήθηκα με την παιδαγωγική,
όλοι χρημάτισαν προπαγανδιστές και διαφωτιστές. Η δουλειά στις δούμες των
αχτίδων τούς μήνες πριν από τον Οκτώβρη μας έδωσε αρκετή οργανωτική πείρα
και μας διευκόλυνε να γνωρίσουμε πολλούς. Εγώ δούλευα στον τομέα της εξω-
σχολικής δουλειάς (πολιτική διαφώτιση), όπου διέθετα και πείρα και όπου εξαι-
ρετική σημασία είχε η υποστήριξη του κόμματος και των λαϊκών μαζών. Αμέσως
μπορούσα να οργανώσω τη δουλειά με νέο τρόπο, αρκεί να στηριζόμουν στις
μάζες. Άσχημα, φυσικά, ήταν τα πράγματα σχετικά με το ζήτημα της χρηματο-
δότησης, με τη διοικητική λειτουργία, με τον υπoλoγισμό, το σχεδιασμό, όμως
η δουλειά προχωρoύσε, η όρεξη για μάθηση στις μάζες ήταν τεράστια, οι μάζες
μας πίεζαν. Η δουλειά προχωρούσε.»

(«Αναμνήσεις από το Λένιν», Ν. Κρούπτσκαγια).



γράφει ο Γιάννης Μακρίδης
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Όμως η κατάσταση στην εκπαίδευση ήταν τραγική. “Τόσο
άγρια χώρα, όπου να λεηλατούνται η εκπαίδευση, η μόρ-
φωση και οι γνώσεις από τις λαϊκές μάζες, δεν έμεινε πια
καμία στην Ευρώπη, εκτός από τη Ρωσία”. Έτσι περιγράφει
ο Λένιν το 1913 την κατάσταση της Παιδείας στην προεπα-
ναστατική Ρωσία. 

Ο μαζικός αναλφαβητισμός ήταν η “κληρονομιά” που
άφησε η προεπαναστατική Ρωσία στη Σοβιετική Ένωση.
Τρεις στους τέσσερις δεν ήξεραν γραφή και ανάγνωση. Πολ-
λές εθνότητες δεν είχαν δική τους γραφή, ενώ περίπου τα
4/5 των παιδιών και των εφήβων δεν μπορούσαν να φοιτή-
σουν ούτε στα δημοτικά σχολεία. Όλες οι βαθμίδες της εκ-
παίδευσης και ειδικά οι ανώτερες και οι ανώτατες ήταν σχε-
δόν αποκλειστικό προνόμιο των πλουσίων. Χαρακτηριστικά
είναι τα ποσοστά των εγγράμματων στους Κιργίζιους (0,6%),
στους Τουρκμένιους (0,7%), στους Ουζμπέκους (1,6%) και
στους Καζάχους (2%). 

Οι μπολσεβίκοι ήταν ήδη πρωτοπόροι στο μέτωπο για
λαϊκή και δημοκρατική εκπαίδευση, ακόμη και πριν την
Επανάσταση. Στο πρόγραμμα του Σ.Δ.Ε.Κ.Ρ, το 1903, περι-
λαμβάνονται θέσεις, όπως γενική – δωρεάν – υποχρεωτική
Παιδεία και για τα δύο φύλα έως 16 ετών, κατάργηση των
ταξικών σχολείων και των περιορισμών στην εκπαίδευση
για λόγους εθνικότητας, διαχωρισμός του σχολείου από την
εκκλησία και διδασκαλία στη μητρική γλώσσα. 

«Η μορφωτική πολιτική που χαράζει ο Λένιν βασίζεται
στις παραπάνω εκτιμήσεις. Στοχεύει στην άνοδο του μορ-
φωτικού επιπέδου των λαϊκών τάξεων και στρωμάτων, ως
απαραίτητη πλευρά του συνολικού πολιτικού στόχου της
κοινωνικοποίησης της εργασίας, της πολιτικής και της γνώ-
σης στην κατεύθυνση του κομμουνισμού. Η μορφωτική άνο-
δος των μαζών θα επιτευχθεί μέσα από τον πολιτικό αγώνα
ενάντια στην αντίσταση των εκμεταλλευτριών τάξεων και
μέσα από την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. 

Με άλλα λόγια, το “σχολείο της πάλης” και το “σχολείο
της εργασίας” είναι οι δύο “πηγές”, απ’ όπου οι λαϊκές τά-
ξεις θα αντλήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για τη δια-
μόρφωση μιας νέας κοινωνίας. Είναι σημαντικό ότι ο Λένιν
αντιδιαστέλλει το “σχολείο της πάλης” από το “σχολείο των
γλυκανάλατων κηρυγμάτων και των μεγαλόστομων παραι-
νέσεων”, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει ότι το “σχολείο της
εργασίας” δεν έχει καμιά σχέση με την περιγραφή του σο-
σιαλισμού που κάνουν τα φερέφωνα της αστικής τάξης, ως
άχαρο ομοιόμορφο, στερεότυπο και μονότονο στρατώνα. 

Αξιοποιώντας το “σχολείο της πάλης” (πάλη για την υπερ-
νίκηση της αντίστασης των εκμεταλλευτών) και το “σχολείο
της εργασίας” (νέες σχέσεις παραγωγής), οι λαϊκές τάξεις
θα ξεπεράσουν το εμπόδιο της άρνησης της αστικής δια-
νόησης να συνεργαστεί με τη Σοβιετική εξουσία. Στηριγμέ-
νες στη συντροφική πειθαρχία, θα μπορέσουν να αποσπά-
σουν και να χρησιμοποιήσουν τις υψηλότερες κατακτήσεις
της τεχνικής, της επιστήμης και του πολιτισμού, μέσα από
την ολόπλευρη σύγκρουση με την αστική διανόηση», 

(Γ. Γρόλλιος, “αντιτετράδια της εκπαίδευσης”,
Οκτωβριανή επανάσταση και Ενιαίο Σχολείο Εργασίας). 

Ταυτόχρονα έπρεπε να επιτευχθεί το τιτάνιο έργο της δια-

παιδαγώγησης, σαν βασικό εργαλείο για την συνειδητή ανά-
πτυξη της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Για τον Α.Σ. Μακάρενκο
ο προσδιορισμός του σκοπού της αγωγής είναι σημαντικό
στοιχείο. Ο σκοπός όμως δεν ταυτίζεται με το ιδανικό, κα-
θορίζεται από τις νομοτέλειες της κοινωνικής ανάπτυξης,
από το χαρακτήρα του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος.
Στη νέα Σοβιετική κοινωνία ο σκοπός της αγωγής της νέας
γενιάς και του σοβιετικού λαού είναι η κομμουνιστική αγωγή,
η διαμόρφωση ενός νέου τύπου ανθρώπου, του συνειδητού
οικοδόμου της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτός ο σκο-
πός πρέπει να εκφράζεται με ακρίβεια και καθαρότητα.

Στην εκπαίδευση, η πρώτη ανακοίνωση του Λουνατσάρσκι
(Λαϊκού Επιτρόπου της Παιδείας) εκδόθηκε στις 29 Οκτώ-
βρη 1917 και ανέφερε:

«Πολίτες της Ρωσίας! Με την εξέγερση της 25 του Οχτώ-
βρη για πρώτη φορά οι εργαζόμενες μάζες κατάχτησαν
πραγματική εξουσία(…)

Η γενική κατεύθυνση της μορφωτικής δράσης 
Σε χώρα, όπου βασιλεύει η αγραμματοσύνη και η αμορ-

φωσιά, κάθε πραγματικά δημοκρατική εξουσία, στον τομέα
της παιδείας, πρώτο σκοπό της πρέπει να βάζει την πάλη
ενάντια σ’ αυτό το σκοτάδι. Πρέπει να πετύχει σε συντομό-
τερο χρονικό διάστημα τη γενική μόρφωση, με την οργά-
νωση δικτύου σχολείων που να ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής και την εισαγωγή τής
γενικής υποχρεωτικής και δωρεάν φοίτησης και μαζί μ’ αυ-
τά την οργάνωση σειράς διδασκαλείων και σεμιναρίων που
θα έδιναν όσο το δυνατό γρηγορότερα μια ισχυρή στρατιά
λαϊκών παιδαγωγών, απαραίτητη για τη γενική εκπαίδευση
του πληθυσμού της απέραντης Ρωσίας(...) 

Η εκπαίδευση και η μόρφωση 
Πρέπει να υπογραμμίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην εκ-

παίδευση και τη μόρφωση.
Η εκπαίδευση είναι η μετάδοση έτοιμων γνώσεων από το

δάσκαλο στο μαθητή. Η μόρφωση είναι δημιουργικό προ-
τσές. Όλη του τη ζωή ο άνθρωπος μορφώνεται, πλουτίζει
και διευρύνει τις γνώσεις του, δυναμώνει και τελειοποιεί
την προσωπικότητά του. 

Οι εργαζόμενες λαϊκές μάζες, οι εργάτες, οι στρατιώτες,
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οι αγρότες διψούν να μάθουν γράμματα και κάθε είδους
επιστήμες. (…) Οι λαϊκές μάζες μόνες τους, συνειδητά ή
ασυνείδητα, θα καλλιεργήσουν τον πολιτισμό τους. Οι λαϊ-
κές μάζες έχουν τις δικές τους ιδέες που διαμορφώθηκαν
από την κοινωνική τους θέση, η οποία διαφέρει πολύ από
τη θέση των κυρίαρχων τάξεων και της διανόησης, που δη-
μιουργούσαν μέχρι τώρα τον πολιτισμό, τις δικές τους ιδέ-
ες, τα δικά τους αισθήματα, το δικό τους τρόπο αντιμετώ-
πισης όλων των υποχρεώσεων των ατόμων και της κοινω-
νίας. Ο εργάτης της πόλης και ο εργαζόμενος του χωριού,
ο καθένας με το δικό του τρόπο θα οικοδομήσουν τη φω-
τεινή τους κοσμοθεωρία, η οποία θα είναι διαποτισμένη
από την ταξική εργατική ιδέα(...) Η εκπαίδευση θα είναι
εδώ σημαντικός, όχι όμως ο αποφασιστικός παράγοντας.
Σημαντικότερη θα είναι η κριτική και η δημιουργία των
ίδιων των μαζών, γιατί η επιστήμη και η τέχνη μόνο σε ορι-
σμένα σημεία τους έχουν πανανθρώπινη σημασία. Σε κάθε
βαθιά ταξική ανατροπή αυτές παθαίνουν ουσιαστικές αλ-
λαγές. Σε όλη τη Ρωσία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους εργάτες
της πόλης, καθώς επίσης κι ανάμεσα στους αγρότες, ξε-
σηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα εκπολιτιστικού-διαφωτιστι-
κού κινήματος, πολλαπλασιάζονται καταπληκτικά οι εργα-
τικές και στρατιωτικές οργανώσεις αυτού του είδους.

Ας τραβήξουμε κι εμείς μαζί τους, ας τις υποστηρίξουμε
πολύπλευρα, ας τις βοηθήσουμε να πάνε μπροστά. Αυτό εί-
ναι το πρωταρχικό καθήκον της επαναστατικής και λαϊκής
κυβέρνησης στον τομέα της λαϊκής παιδείας. 

Αποκέντρωση 
Η κρατική επιτροπή της λαϊκής παιδείας σε καμιά περί-

πτωση δεν είναι κεντρική εξουσία, η οποία διευθύνει τα
σχολικά και μορφωτικά ιδρύματα. Αντίθετα, όλη η σχολική
δουλειά πρέπει ν’ ανατεθεί στα όργανα της τοπικής αυτο-
διοίκησης. Η πρωτόβουλη και αυτοτελής δουλειά των ερ-
γατικών, των στρατιωτικών, των αγροτικών και των εκπολι-
τιστικό-μορφωτικών οργανώσεων, πρέπει να έχει πλήρη
αυτονομία, τόσο όσον αφορά το κρατικό κέντρο, όσο και
όσον αφορά τα δημοτικά κέντρα. 

Η δουλειά της κρατικής επιτροπής είναι να κρατά τη σύν-
δεση και να βοηθάει, να οργανώνει τις πηγές της υλικής,
ιδεολογικής και ηθικής υποστήριξης στα δημοτικά και ατο-
μικά, ιδιαίτερα στα εργατικά και ταξικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, σε πανκρατική κλίμακα. 

Η κρατική επιτροπή για τη λαϊκή παιδεία 
Η επιτροπή του κράτους για τη λαϊκή παιδεία, που ήταν

αρκετά δημοκρατική στη σύνθεσή της και πλούσια σε έμ-
πειρους ειδικούς, είχε επεξεργαστεί μια σειρά νομοσχέ-
δια από την αρχή της επανάστασης. Η Κρατική Επιτροπή
επιθυμεί να συνεργαστεί ειλικρινά μ’ αυτή την επιτροπή
με βάση ορισμένο σχέδιο. Θα απευθυνθεί στο γραφείο
τής Επιτροπής, με την παράκληση να συγκαλέσει άμεσα
έκτακτη σύνοδο για την εκπλήρωση του παρακάτω προ-
γράμματος: 

1. Εξέταση του κανονισμού αντιπροσώπευσης στην Επι-
τροπή, με σκοπό τον πιο πλατύ εκδημοκρατισμό της. 

2. Επανεξέταση των δικαιωμάτων της επιτροπής, με σκο-
πό τη διεύρυνσή τους και τη μετατροπή της σε βασικό κρα-
τικό ίδρυμα επεξεργασίας νομοσχεδίων για την πλήρη ανα-

διοργάνωση της λαϊκής εκπαίδευσης και μόρφωσης στη
Ρωσία πάνω σε δημοκρατικές αρχές. 

3. Επανεξέταση, από κοινού με τη νέα κρατική επιτροπή,
των νομοσχεδίων που ήδη έχει συντάξει η επιτροπή, πράγμα
που επιβάλλεται να γίνει γιατί η Επιτροπή όταν σύνταξε τα
νομοσχέδια αυτά διεπόταν από το αστικό πνεύμα των προ-
γενέστερων κυβερνήσεων, που εμπόδιζαν την εφαρμογή
τους, ακόμα και σε περιορισμένη κλίμακα. Μετά την τέτοια
εξέταση τα νομοσχέδια θα μπουν σε εφαρμογή χωρίς κα-
νενός είδους γραφειοκρατική καθυστέρηση, με επαναστα-
τικό τρόπο. 

Οι παιδαγωγοί και η κοινωνία 
Η Κρατική Επιτροπή χαιρετίζει τους παιδαγωγούς στο

στίβο της φωτεινής και τιμητικής δουλειάς της μόρφωσης
του λαού, που είναι νοικοκύρης της χώρας. 

Κανένα μέτρο στον τομέα της λαϊκής παιδείας δεν πρέπει
να παίρνεται από οποιαδήποτε εξουσία, χωρίς ν’ ακούγεται
προσεχτικά η φωνή των εκπροσώπων του παιδαγωγικού
κόσμου. Από την άλλη μεριά, οι αποφάσεις δεν μπορούν να
παίρνονται αποκλειστικά από το σώμα των ειδικών. Αυτό
αφορά επίσης και τις μεταρρυθμίσεις στα ιδρύματα γενικής
μόρφωσης. Συνεργασία των παιδαγωγών και των κοινωνι-
κών δυνάμεων, να τι θα επιδιώκει η επιτροπή και στο ζή-
τημα της σύνθεσής της και στην Κρατική Επιτροπή και σ’
όλη τη δράση της. 

Η επιτροπή θεωρεί πρωταρχικό της καθήκον τη βελτίωση
της θέσης των δασκάλων και πρώτ’ απ’ όλα των πιο αδικη-
μένων, που είναι και τα πιο βασικά στελέχη της εκπολιτι-
στικής δουλειάς, των λαϊκών δασκάλων των δημοτικών σχο-
λείων. Οι δίκαιες απαιτήσεις τους πρέπει να ικανοποιηθούν
οπωσδήποτε. Πολύ μικρή είναι η απαίτηση του σχολικού
προλεταριάτου για ανέβασμα των αποδοχών ως τα 100 ρού-
βλια το μήνα. Θα ήταν αίσχος να κρατήσουμε περισσότερο
στη φτώχεια τους δασκάλους της τεράστιας πλειοψηφίας
των παιδιών της Ρωσίας. 

Η Συντακτική Συνέλευση 
Η Συντακτική Συνέλευση αναμφίβολα θ’ αρχίσει τις ερ-

γασίες της γρήγορα. Μόνο αυτή μπορεί ν’ αποκαταστήσει
για μακρινό χρονικό διάστημα την τάξη στη δημόσια και
κοινωνική ζωή της χώρας μας, μαζί και το γενικό χαρακτήρα
οργάνωσης της λαϊκής παιδείας. 

Τώρα όμως, με το πέρασμα της εξουσίας στα Σοβιέτ, ο
αληθινός λαϊκός χαρακτήρας της Συντακτικής Συνέλευσης
είναι εξασφαλισμένος (...)

Το υπουργείο 
Τα τρέχοντα ζητήματα πρέπει προς το παρόν να προχω-

ρούν κανονικά μέσω του υπουργείου της Λαϊκή Παιδείας.
Για όλες τις άμεσα αναγκαίες αλλαγές στη σύνθεσή του και
τη συγκρότησή του, το λόγο θα έχει η Κρατική Επιτροπή,
που εκλέχτηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή των Σοβιέτ
και η πρώην Κρατική Επιτροπή (…). Η εγγύηση για τη σω-
τηρία της χώρας βρίσκεται στη συνεργασία των ζωντανών
και γνήσιων δημοκρατικών της δυνάμεων. Πιστεύουμε, πως
οι ομαδικές προσπάθειες του εργαζόμενου λαού και της τί-
μιας εκπαιδευτικής διανόησης θα βγάλουν τη χώρα από τη
βασανιστική κρίση και θα την οδηγήσουν από το θρίαμβο
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της λαϊκής κυριαρχίας στο βασίλειο του σοσιαλισμού και
της αδελφότητας των λαών. 

Ο Λαϊκός Επίτροπος της Παιδείας Α. Β. Λουνατσάρσκι,
Πετρούπολη, 29 του Οκτώβρη 1917 »

Παρά την αισιοδοξία η οποία διέκρινε την πρώτη ανακοί-
νωση του Λουνατσάρσκι τα προβλήματα ήταν τεράστια. Η
άρνηση συνεργασίας των υπαλλήλων του κεντρικού εκπαι-
δευτικού μηχανισμού ήταν σχεδόν καθολική. Αν η άρνηση
συνεργασίας περιοριζόταν στο υπαλληλικό κρατικό σώμα,
το πρόβλημα θα μπορούσε ως ένα βαθμό να λυθεί γρήγορα.
Όμως, συνδυαζόταν με την άρνηση συνεργασίας των ίδιων
των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία των οποίων ήταν εχθρικά
τοποθετημένη απέναντι στη Σοβιετική εξουσία. Η συνδικα-
λιστική ομοσπονδία των εκπαιδευτικών, η Πανρωσική Ένω-
ση των Εκπαιδευτικών (Π.Ε.Ε.) ελεγχόταν από εσέρους και
καντέτους. 

Εκτός από το πρόβλημα της αλλαγής των συσχετισμών
στο χώρο της εκπαίδευσης, οι μπολσεβίκοι έπρεπε να λύ-
σουν και ένα δεύτερο κεφαλαιώδες πρόβλημα, το οποίο
συνδεόταν άμεσα με το πρώτο. Έπρεπε να επιλέξουν εκεί-
νους τους μετασχηματισμούς του εκπαιδευτικoύ μηχανι-
σμού οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια λαϊκή
εκπαίδευση, ριζικά διαφορετική από την αστική. 

Ήταν ένα πρόβλημα με πολλές πλευρές: ποια θα ήταν η
νέα δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης, ποιες θα ήταν
οι σχέσεις της με την κεντρική πολιτική εξουσία, ποια μόρ-
φωση και ποια μέθοδος θα κυριαρχούσαν στο νέο σχολείο; 

Στις πρώτες προσπάθειες εντάσσεται και η δημιουργία
της Ένωσης των διεθνιστών εκπαιδευτικών στις αρχές του
Δεκέµβρη 1917, σε αντίβαρο της αντεπαναστατικής Παν-
ρωσικής Ένωσης εκπαιδευτικών. Η καινούργια Ένωση συ-
νένωσε τους δασκάλους που πέρασαν µε το µέρος της Σο-
βιετικής εξουσίας. Η Ένωση των διεθνιστών εκπαιδευτικών
έβαζε για σκοπό της τη συσπείρωση του δηµοκρατικού
τµήµατος των εκπαιδευτικών και την προσέλκυση στο πλευ-
ρό της Σοβιετικής εξουσίας των ταλαντευόµενων. 

Στην έκκληση που δηµοσιεύτηκε στις 6 (19) του Δεκέµβρη
στην «Πράβντα», η Ένωση τούς καλούσε να µπουν στην και-
νούργια οργάνωση για να «δηµιουργήσουν το νέο σοσιαλι-
στικό σχολείο µαζί µε το λαό». Οι δάσκαλοι συσπειρώνονταν
γύρω από την Ένωση των δασκάλων διεθνιστών και την
άνοιξη του 1918 στις γραµµές της υπήρχαν ήδη 12 χιλιάδες
παιδαγωγοί. Η Ένωση αυτή έγινε ο βασικός πυρήνας της
Ένωσης των εκπαιδευτικών, που δηµιουργήθηκε τον Αύ-
γουστο του 1919. 

Το 1ο Πανρωσικό συνέδριο των εκπαιδευτικών συνήλθε
στη Μόσχα, 2-6 του Ιούνη 1918. Το συνέδριο άκουσε και συ-
ζήτησε τις εισηγήσεις: τα καθήκοντα της Ένωσης για τη σχο-
λική µεταρύθµιση, το γενικό σχέδιο οργάνωσης του έργου
της λαϊκής παιδείας, την πολυτεχνική µόρφωση, τα οργα-
νωτικά-προπαγανδιστικά καθήκοντα του νέου δασκάλου, την
οικονοµική κατάσταση των δασκάλων, το σχέδιο του κατα-
στατικού της Ένωσης των δασκάλων-διεθνιστών, εισήγηση
της Ν. Κ. Κρούπσκαγια «Το σχολείο και το κράτος» κ.ά. 

Στο συνέδριο µίλησε πρώτος ο Λουνατσάρσκι, που πε-
ριέγραψε το ρόλο των σοβιετικών εκπαιδευτικών στον τοµέα
της λαϊκής παιδείας.

Στις αποφάσεις που ψηφίστηκαν το συνέδριο καλούσε
στην πιο «αποφασιστική υποστήριξη της εξουσίας των ερ-
γατών και αγροτών στον αγώνα για την εδραίωση του σο-
σιαλισµού», καθόρισε τα καθήκοντα του σοβιετικού σχο-
λείου (σαν σχολείου εργασίας, πολυτεχνικού, βασισµένου
στην αυτενέργεια και στην παραγωγική εργασία), ενέκρινε
το καταστατικό της Ένωσης των εκπαιδευτικών διεθνιστών,
απευθύνθηκε στο Λαϊκό Επιτροπάτο Παιδείας µε την πρό-
ταση να δηµιουργηθεί Παιδαγωγική Ακαδηµία.

«Ο Β.Ι. Λένιν είναι ο πρώτος που τόνισε την αντιστοιχία
ανάμεσα στην κοινωνία και το σχολείο. Πως κάθε κοινωνία
ζητά το ανάλογο σχολείο. Πως το περιεχόμενο της μόρφω-
σης που δίνει το σχολείο είναι ανάλογο προς τις ανάγκες
της κοινωνίας που υπηρετεί (…). Ο ισχυρισμός των αστών
πως το σχολείο εργάζεται έξω από την πολιτική και τον τα-
ξικό αγώνα είναι για τον Λένιν ψέμα και απάτη».

(Μ.Παπαμαύρου, «Σύστημα νέας παιδαγωγικής»)
Από τις πρώτες µέρες µετά την εγκαθίδρυση της Σοβιε-

τικής εξουσίας ο Β. Ι. Λένιν δίνει προσοχή στην ανάγκη να
οργανωθεί επίσης σωστά η δουλειά των βιβλιοθηκών και
να αυξηθεί ο αριθµός τους στη χώρα. Ήδη το Νοέµβρη του
1917, κατάρτισε σχέδιο για την αναδιοργάνωση της δουλειάς
των βιβλιοθηκών στη Ρωσία (βλ. «Η αποστολή της δηµόσιας
βιβλιοθήκης της Πετρούπολης», Άπαντα, τόµος 35ος, σελ.
132-133). Στις 26 του Απρίλη 1918 το Συµβούλιο των Λαϊκών
Επιτρόπων, αφού άκουσε την εισήγηση για την οργάνωση
Κεντρικής διεύθυνσης αρχείων και βιβλιοθηκών, καθώς
και για τη δηµιουργία αρχείου και βιβλιοθήκης του επανα-
στατικού κινήµατος της Ρωσίας, πρότεινε στο Λαϊκό Επι-
τροπάτο Παιδείας να συγκαλέσει σύσκεψη «για την επε-
ξεργασία ενός λεπτοµερούς σχεδίου οργάνωσης της Κεν-
τρικής διεύθυνσης αρχείων, καθώς και ιδιαίτερα ενός σχε-
δίου αναδιοργάνωσης όλης της δουλειάς των βιβλιοθηκών
σύµφωνα µε το ελβετοαµερικανικό σύστηµα». 

Τον Αύγουστο του 1918 ψηφίσθηκε διατάγµα για τους κα-
νόνες εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της
Ε.Σ.Σ.Δ. Το διάταγµα αυτό επέτρεπε την εγγραφή στις ανώ-
τατες σχολές όλων όσοι επιθυµούσαν και ήταν ηλικίας 16
χρονών. Για την εγγραφή καταργούσε την υποβολή δι-
πλώµατος, απολυτηρίου – είτε βεβαίωσης για την αποφοί-
τηση από το σχολείο, τις εισαγωγικές εξετάσεις, καθώς και
την πληρωµή για τις σπουδές. Η απόφαση και το διάταγµα
δηµοσιεύτηκαν στις 6 Αυγούστου στην «Ιζβέστιγια». 

Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος του 1918 είναι δύο μήνες
στη διάρκεια των οποίων κρίθηκε ο αρχικός χαρακτήρας
των εκπαιδευτικών μετασχηματισμών μετά την Οκτωβριανή
επανάσταση: 

«Δύο βασικές τάσεις έχουν διαμορφωθεί. Η πρώτη είναι
η “Σχολή της Πετρούπολης”, επηρεασμένη από τις παιδα-
γωγικές καινοτομίες του κινήματος της Νέας Αγωγής, που
έκφρασε κυρίως ο Αμερικάνος Ντιούϊ. Εκπροσωπείται από
το Λουνατσάρσκι, τον Ποκρόβσκι και τη Μενζίνσκαγια. Η
επιρροή των απόψεων του Ντιούϊ στη “Σχολή της Πετρού-
πολης” δεν είναι παράξενη για το μπολσεβίκικο κόμμα. 

Ο Λένιν είχε γράψει παλιότερα ότι ο Μαρξ “συνέχισε και
ολοκλήρωσε με μεγαλοφυΐα τα τρία βασικά ιδεολογικά ρεύ-
ματα του 19ου αιώνα, που ανήκαν στις τρεις πιο προηγμένες
χώρες της ανθρωπότητας, την κλασική γερμανική φιλοσο-
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φία, την κλασική αγγλική πολιτική οικονομία και το γαλλικό
σοσιαλισμό, σε συνδυασμό με τις γαλλικές επαναστατικές
διδασκαλίες γενικότερα». Η αξιοποίηση στοιχείων των από-
ψεων του Ντιούϊ για την εκπαίδευση, αν αυτές οριστούν ως
ανάλογες του γαλλικού ουτοπικού σοσιαλισμού, ήταν σαφώς
μέσα στα πλαίσια του μαρξισμού, όπως (κυρίως) αυτός γι-
νόταν τότε κατανοητός στο μπολσεβίκικο κόμμα. 

Η δεύτερη τάση ήταν η “Ομάδα της Μόσχας”, η οποία έβρι-
σκε την κατεύθυνση της “Σχολής της Πετρούπολης” πολύ
ακαδημαϊκή και είχε την άποψη ότι η εκπαίδευση κατά ένα
μεγάλο μέρος έπρεπε να περάσει μέσα από την πραγματική,
συγκεκριμένη Ζωή. Υποστήριζε ότι η εργασιακή και η ακα-
δημαϊκή μόρφωση έπρεπε να ενοποιηθούν, έδινε βάρος στη
Χειρωνακτική εργασία και πρότεινε την οργάνωση του σχο-
λείου ως παραγωγική κομμούνα, βασισμένη στις αρχές, της
αυτονομίας και του κολλεκτιβίστικου αυτοπροσδιορισμού.
Κύριοι εκπρόσωποί της ήταν ο Πόζνερ και ο Λεπεσίνσκι»

(Γ. Γρόλλιος, στο ίδιο)

Αυτές οι δύο τάσεις αντιπαρατέθηκαν στο 1ο Πανρωσικό
συνέδριο για την εκπαίδευση (Μόσχα, 26 Αυγούστου ως 4
Σεπτέµβρη 1918). Στις εργασίες του συνεδρίου πήραν µέρος
αντιπρόσωποι των Τµηµάτων λαϊκής παιδείας, δάσκαλοι,
στελέχη των πολιτιστικών και διαφωτιστικών οργανώσεων.

Παραβρέθηκαν συνο-
λικά πάνω από 700
αντιπρόσωποι. Το συ-
νέδριο εξέλεξε τον
Λένιν επίτιµο πρό-
εδρο και τον προσκά-
λεσε στις συνεδριά-
σεις του. Έκθεση για
τη δράση του Λαϊκού
Επιτροπάτου Παιδεί-
ας έκανε ο Λουνα-
τσάρσκι. Το συνέδριο
άκουσε τις εισηγή-
σεις της Κρούπσκα-
για για την εξωσχολι-
κή µόρφωση, του Πο-
κρόβσκι για τη µεταρ-
ρύθµιση στην ανώτα-
τη εκπαίδευση, του
Λεπεσίνσκι για τις
βασικές αρχές της

σχολικής µεταρρύθµισης, του Πόζνερ για το «ενιαίο σχολείο
εργασίας», της Λαζούρκινα για την προσχολική αγωγή, του
Ποτιόµκιν για τις διαθέσεις των δασκάλων της Ρωσίας και
άλλες. Ο Λένιν µίλησε στις 28 Αυγούστου, την τρίτη µέρα των
εργασιών του συνεδρίου.

Η επιλογή του Ενιαίου Σχολείου Εργασίας εξυπηρετούσε
πολύ πιο αποτελεσματικά από τις προτάσεις της “Ομάδας
της Μόσχας” την τακτική του μπολσεβίκικου κόμματος
(όπως περιγράφηκε από το Λένιν στο άρθρο «Τα άμεσα κα-
θήκοντα της Σοβιετικής εξουσίας”), αλλά και μπορούσε να
συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ικανής να
πραγματοποιήσει τον κομμουνισμό. Ετσι το συνέδριο συ-
ζήτησε το Νόµο για το ενιαίο σχολείο εργασίας της Σοβιε-

τικής Ρωσίας, που αργότερα επικυρώθηκε από την Π.Κ.Ε.Ε.
και στις 16 Οκτώβρη 1918 δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα
«Ιζβέστιγια».

Το Ενιαίο Σχολείο Εργασίας
«Η γενική μόρφωση πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη.

Λέγοντας αυτό εννοούσε πως πρέπει να εφαρμόζεται στην
παραγωγική εργασία. Ένωση της εγκυκλοπαιδικής μόρφω-
σης με την παραγωγική εργασία αποτελεί κατά το Λένιν όρο
απαράβατο. Εδώ τώρα έχει τη θέση της η πολυτεχνική μόρ-
φωση (…) και που με αυτή ο Λένιν ασχολήθηκε εντατικά (…
)» (Μ. Παπαμαύρου, στο ίδιο) καταλήγοντας έτσι στο ενιαίο
σχολείο εργασίας.

«Το Ενιαίο Σχολείο Εργασίας ήταν μια ριζική καινοτομία
για τη Ρωσία, αλλά και παγκόσμια, αφού δεν αποτελούσε
ένα πειραματισμό με διάφορες μορφές σύνδεσης της εκ-
παίδευσης με την εργασία, όπως σε πολλές χώρες της Δύ-
σης, αλλά τον τύπο του σχολείου που έπρεπε να κατοχυρω-
θεί σε ολόκληρη την επικράτεια της Σοβιετικής εξουσίας.
Η δομή του χωριζόταν σε δύο κύκλους, η παρακολούθηση
των οποίων ήταν υποχρεωτική και δωρεάν για όλους τους
μαθητές. Η ιδιωτική εκπαίδευση όπως και οι σοβινιστικές
διακρίσεις καταργούνταν. Όλα τα παιδιά και των δύο φύλων
έπρεπε να παίρνουν την ίδια εκπαίδευση μέχρι τα 16 τους
χρόνια. Μόνο μετά από αυτή την ηλικία μπορούσαν να απο-
κτήσουν ειδίκευση, σε ανώτερες σχολές και Ινστιτούτα ή να
φοιτήσουν στις Ανώτατες σχολές, όπου η παρακολούθηση
των μαθημάτων ήταν ελεύθερη, ακόμα και για όσους δεν
είχαν τελειώσει τις δύο πρώτες Βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Το σχολείο ήταν στενά δεμένο με την εργασία. Στην πρώτη
Βαθμίδα (5 χρόνια) η εργασία γινόταν μέσα στο σχολείο,
έχοντας χαρακτήρα οικιακής παραγωγής. Οι μαθητές εκτε-
λούσαν τα αναγκαία για την κοινή σχολική Ζωή (μαγειρική,
κηπουρική κ.λ.π). Στη δεύτερη βαθμίδα (4 χρόνια) η εργασία
έπαιρνε περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα. Ήταν ελαφριά,
αλλά πραγματική, εκτός υ σχολείου. Περιλάμβανε συμμε-
τοχή στις εργασίες εργοστασίων, αγροτικής παραγωγής και
επιχειρήσεων του κράτους. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ήταν σε μεγάλο βαθμό εγ-
κυκλοπαιδικό. Περιλάμβανε διδασκαλία της ρωσικής ή της
γλώσσας του έθνους που βρισκόταν το σχολείο, Μαθηματι-
κά, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική, Χημεία, Ξένες Γλώσσες,
Φωτογραφία, Αισθητική, Γυμναστική, Χορό, παρατήρηση
των Ζώων και βελτίωση των αντιληπτικών ικαvoτήτων. Οι
αρχαίες γλώσσες δεν ήταν υποχρεωτικές. Το πρόγραμμα
αυτό αποτελούσε το ένα σκέλος της μόρφωσης που έδινε
το Ενιαίο Σχολείο Εργασίας. Το άλλο σκέλος ήταν η πολυ-
τεχνική μόρφωση για όλους τους κλάδους παραγωγής. 

Η παλιά μορφή της πειθαρχίας που περιόριζε τη σχολική
δραστηριότητα στο σύνολό της και παρεμπόδιζε την ελεύ-
θερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, δεν είχε
θέση στο καινούργιο σχολείο. Η νέα, εσωτερική πειθαρχία
αναπτύσσονταν μέσα από την εργασιακή δραστηριότητα και
τον αναγκαίο για την πραγμάτωσή της συλλογικό ορθολογικό
σχεδιασμό. Η εργασιακή δραστηριότητα γινόταν αποτελε-
σματικό παιδαγωγικό μέσο, εκτελούμενη με δημιουργικό
τρόπο, χωρίς την άσκηση βίας πάνω στην προσωπικότητα
του παιδιού, εφόσον ήταν σχεδιασμένη και κοινωνικά ορ-
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γανωμένη. Το σχολείο με αυτή την έννοια, έπρεπε να αντι-
προσωπεύει μια κοινότητα, που με τη διαδικασία της ερ-
γασίας αποκαθιστούσε μια στενή και οργανική σύνδεση με
τον έξω κόσμο. Δεν δινόταν καμιά γραπτή ή άλλη υποχρε-
ωτική εργασία στο σπίτι και απαγορευόταν η τιμωρία οποι-
ουδήποτε είδους. Οι εισαγωγικές, προαγωγικές και απο-
λυτήριες εξετάσεις καταργήθηκαν. 

Υπεύθυνο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου γινόταν το
Σχολικό Συμβούλιο. Σε αυτό συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στο
σχολείο, αντιπρόσωποι του ενεργού πληθυσμού της περιφέ-
ρειας σε αναλογία 1/4 των εργαζόμενων στο σχολείο, μαθητές
των μεγαλύτερων ηλικιών (12 χρόνων και πάνω) με την ίδια
αναλογία (1/4 των εργαζόμενων στο σχολείο) και ένας αντι-
πρόσωπος της υπηρεσίας για την εκπαίδευση του λαού. 

Στα τέλη του 1917 με αρχές του 1918, αυξήθηκε απότομα
ο μηνιαίος μισθός των δασκάλων. Η σημασία που έδιναν οι
κομμουνιστές και ιδιαίτερα ο Λένιν για την παιδεία του λαού
αναδεικνύεται και από την επιστολή του Λένιν προς τον Στά-
λιν για τη μείωση του εξοπλιστικού προγράμματος του στό-
λου, προκειμένου να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός του
υπουργείου Παιδείας. Όλα αυτά, ενώ μαινόταν η ιμπερια-
λιστική επίθεση κατά του νεοσύστατου σοβιετικού κράτους. 

«Η κατάταξη των δασκάλων σε κατηγορίες έπαιρνε τέλος
και γινόταν προσπάθεια η διαίρεση των μαθητών κατά τάξεις
με βάση την ηλικία να αντικατασταθεί με τη διαίρεση σε ομά-
δες, σύμφωνα με το επίπεδο της εκπαίδευσής τους στον κάθε
εκπαιδευτικό κλάδο. Ο λαϊκός δάσκαλος πρέπει να τοποθε-
τηθεί σε τέτοια θέση που ποτέ του δεν στάθηκε, δεν στέκεται
και δεν μπορεί να σταθεί μέσα στην αστική κοινωνία. Αυτό
είναι μια αλήθεια που δεν χρειάζεται αποδείξεις. Για να φτά-
σουμε στο σημείο αυτό, πρέπει να κάνουμε μια συστηματική
σταθερή και επίμονη δουλειά για την άνοδο του πνευματικού
του επιπέδου, για την ολόπλευρη κατάρτισή του, έτσι που να
ανταποκρίνεται στον πραγματικά υψηλό του τίτλο και το κύριο
είναι να βελτιώσουμε την υλική του κατάσταση». 

Το απόσπασμα αυτό είναι από ένα άρθρο του Λένιν το «σε-
λίδες ημερολογίου» (2,4/01/23) που προκάλεσε τεράστιο
ενθουσιασμό στους εκπαιδευτικούς και εξάσκησε άμεση
επίδραση στο έργο της λαϊκής παιδείας στη χώρα.

Το 7ο συνέδριο του Κ.Κ.Ρ.(μπ) υπογράμμισε στις αποφά-
σεις του την ανάγκη να συνεχιστεί και να δυναμώσει στα-
θερά η δουλειά που άρχισε για τη βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης των δασκάλων και το δυνάμωμα της πολιτικής
και διαφωτιστικής δουλειάς στο περιβάλλον τους. 

Μετά τη δημοσίευση του νόμου για το Ενιαίο Σχολείο Ερ-
γασίας στις 16 Οκτώβρη 1918, το κύριο πρόβλημα για τους
μπολσεβίκους στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν η υλοποίηση
των αλλαγών, η εφαρμογή τους στην πράξη.» 

(Γ. Γρόλλιος, στο ίδιο) 

Από τα βασικά και άμεσα καθήκοντα της σοβιετικής εξου-
σίας ήταν η εξάλειψη της αγραμματοσύνης. Για το λόγο αυτό
συγκροτήθηκε μόνιμη επιτροπή από το Λαϊκό Επιτροπάτο
παιδείας. Μέχρι τον Οκτώβρη του 1921 έμαθαν γράμματα
4,8 εκατ. Στη χώρα δημιουργήθηκαν 88.534 κέντρα εξάλει-
ψης της αγραμματοσύνης, 427 φροντιστήρια κυβερνείων
και 20.370 φροντιστήρια νομών. Αποφασιστική στροφή συν-
τελείται μετά το 1923 στη δουλειά για την εξάλειψη της
αγραμματοσύνης.

Για την κουλτούρα και τη γλώσσα
Μέσα στις απειλητικές για το νεαρό Σοβιετικό Κράτος

εξελίξεις το 1919 (εσωτερική αντεπανάσταση που εκδηλώ-
θηκε μέσα στη Ρωσία από δυνάμεις της τσαρικής κοινωνίας
οικονομικές και στρατιωτικές, που διεκδικούσαν να επα-
νέλθουν στην παλαιότερη προνομιακή θέση τους, και εξω-
τερική επέμβαση από τις κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες, που
ένιωθαν ότι απειλούνται άμεσα από το επαναστατικό ρεύμα
που απλωνόταν από τη Ρωσία προς τις γειτονικές χώρες)
συντελούνται ευρύτερες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οι-
κονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας.

Παράλληλα αναπτύσσονταν αντιπαραθέσεις στα ζητήματα
του πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της τέχνης.

Το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς πραγματοποιείται συν-
διάσκεψη των προλεταριακών πολιτιστικών διαφωτιστικών
οργανώσεων. 

Στις αποφάσεις της συνδιάσκεψης βρήκαν την αντανά-
κλασή τους λαθεµένες θέσεις των καθοδηγητών της «Προ-
λετκούλτ» (προσπάθεια αποξένωσης από τα καθήκοντα της
µαζικής πολιτιστικής-διαφωτιστικής δουλειάς, τάση να
δηµιουργήσουν σε απόσπαση από τη ζωή, σε αποµόνωση
από τις πλατιές µάζες, ιδιαίτερο «προλεταριακό πολιτισµό»
κλπ.). Οι οπαδοί της Προλετκούλτ αρνούνταν στην ουσία τη
σηµασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς του παρελθόντος,
προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα καθήκοντα της μαζικής
πολιτιστικής δουλειάς και, αποσπασµένοι από τη ζωή, επε-
δίωκαν µε «εργαστηριακό τρόπο» να δηµιουργήσουν ειδικό
«προλεταριακό πολιτισµό». 

Η Ν. Κ. Κρούπσκαγια, διηγούµενη τα περιστατικά κάτω
από τα οποία ο Λένιν έγραψε το ντοκουµέντο αυτό, ανάφερε
στις αναµνήσεις της: 

«Τότε η επίδραση της Προλετκούλτ ήταν πολύ µεγάλη. Ο
Ιλίτς θεωρούσε ότι το σφάλµα της Προλετκούλτ ήταν το ότι
λίγο σύνδεε τη δουλειά της µε τα γενικά πολιτικά καθήκοντα
της πάλης, λίγο βοηθούσε στο ανέβασµα της συνειδητότητας
των µαζών, στην προώθηση των εργατών, στην προ-
ετοιµασία τους για τη διοίκηση του κράτους µέσω των Σο-
βιέτ. Ο Ιλίτς στο χαιρετιστήριό του προς τη συνδιάσκεψη
έγραψε ακριβώς για τα πολιτικά καθήκοντα που στέκουν
µπροστά στην Προλετκούλτ» (Ν. Κ. Κρούπσκαγια. Αναµνή-
σεις από τον Λένιν).

Ο Β. Ι. Λένιν στο σχέδιο απόφασης «Για τον προλεταριακό
πολιτισµό» αναφέρει: 

«2) Σ’ αυτό το σηµείο το προλεταριάτο µε την πρωτοπορία
του –το κοµµουνιστικό κόµµα– και µε όλες του γενικά τις
µορφές οργάνωσης, πρέπει να δυναµώσει τη δράση του και
να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο σ’ όλη τη δουλειά στη δηµόσια
µόρφωση. 

3) Ή πείρα της σύγχρονης ιστορίας και ειδικότερα η πάνω
από µισό αιώνα επαναστατική πάλη του προλεταριάτου όλων
των χωρών από την εµφάνιση του Κοµµουνιστικου Μανι-
φέστου απόδειξε πως αδιαφιλονίκητα η µαρξιστική κο-
σµοθεωρία είναι ο µοναδικά αληθινός εκφραστής των
συµφερόντων, των απόψεων και της κουλτούρας του επα-
ναστατικού προλεταριάτου. 

4) Ο µαρξισµός, σαν ιδεολογία του επαναστατικού προλε-
ταριάτου, δικαιώθηκε ιστορικά, επειδή, χωρίς να απορρίπτει
τις πολυτιµότερες κατακτήσεις της αστικής εποχής, άφοµοί-
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ωσε και ανάπλασε ό,τι πιο καλό πέτυχε η ανθρώπινη σκέψη
και κουλτούρα πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια. Μονάχα η
πλατιά δουλειά που θα βασίζεται σ’ αυτή την κατεύθυνση
και θα στηρίζεται στην πρακτική πείρα της δικτατορίας του
προλεταριάτου, που είναι η σφραγίδα της πάλης ενάντια σε
κάθε µορφή εκµετάλλευσης, µπορεί να λογαριαστεί σαν ανά-
πτυξη της πραγµατικής προλεταριακής κουλτούρας.

5) Το Πανρωσικό Συνέδριο της ΠρολετΚούλτ, παραµένον-
τας πιστό στη θεµελιωδη αυτή αρχή, απορρίπτει αποφασι-
στικά, σαν λαθεµένη θεωρητικά και βλαβερή πρακτικά, κά-
θε προσπάθεια επινόησης µιας ξεχωριστής κουλτούρας,
που σκοπεύει στο να αποµονώσουµε σε περιoρισµένες ορ-
γανώσεις, το διαχωρισµό της δουλειάς του Επιτροπάτου
για τη µόρφωση του λαού και την προλεταριακή κουλτούρα
ή καθιερώνει µια «αυτόνοµη» προλεταριακή κουλτούρα στα
ιδρύµατα που επιβλέπει η επιτροπή για τη µόρφωση του
λαού, κτλ. Αντίθετα, το συνέδριο υποχρεώνει όλες τις προ-
λεταριακές οργανώσεις να κατανοήσουν πέρα για πέρα, ότι
είναι περιορισµένες να ενεργούν βοηθώντας το επιτροπάτο
της μόρφωσης του λαού σ’ όσα ιδρύµατα επιβλέπει και να
εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους κάτω από τη γενική κα-
θοδήγηση των σοβιετικών άρχων (και πριν απ’ όλα του Επι-
τροπάτου της μόρφωσης του λαού) και του Κ.Κ. της Ρωσίας
σαν ένα μέρος των καθηκόντων της δικτατορίας του προ-
λεταριάτου» 

(Λένιν, Άπαντα, τόμος 31ος, 
περιοδικό Κράσναγια Νοβ 8-10-1920).

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι και η ρώσικη
γλώσσα σημαντικά επίσης επηρεάστηκε από την επανάσταση
και την προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί το σοσιαλιστικό καθε-
στώς στην Ε.Σ.Σ.Δ. Έγινε η μεταρρύθμιση του αλφάβητου, η
ανανέωση και ο εμπλουτισμός του λεξιλογικού συστατικού
της γλώσσας, μερική αλλά όχι πολύ μεγάλη αλλαγή στη γραμ-
ματική, κάποιες αλλαγές στα στιλιστικά γλωσσικά φαινόμενα
και εμπλουτίστηκαν τα στιλιστικά μέσα της γλώσσας.

«Το ξύπνημα της συνείδησης στις μάζες είναι αδύνατο,
αν δε χρησιμοποιηθεί για όργανο ολάκερης της πνευματικής
ζωής η γλώσσα που μιλάει ο λαός (...) Το φαινόμενο αυτό το
είδαμε στη Σοβιετική Ένωση (...) Ύστερα από την επανάστα-
ση αναγνωρίστηκαν όλες οι εθνικές γλώσσες, έγιναν βάση
για τη μόρφωση των λαών, έγιναν όργανο για το ξύπνημα
της συνείδησης των μαζών. Γράφτηκαν γλώσσες που ως τότε
δεν είχαν ούτε αλφάβητο. Δημιουργήθηκαν αλφάβητα λα-
τινικά, γράφτηκαν βιβλία, βγήκαν εφημερίδες, δημιουργή-
θηκε θέατρο (...) πήρανε τη δημοτική γλώσσα, απλοποιήσα-
νε την ορθογραφία και την έκαμαν φωνητική (...) κάθε λαϊκή
ομάδα μορφώνεται με τη γλώσσα που μιλάει».

(Δ. Γληνός κείμενο τού 1934)

Η αποκρυστάλλωση
Μετά από το ξεπέρασμα σοβαρών αντιθέσεων και πει-

ραματισμών, το σοβιετικό σύστημα εκπαίδευσης άρχισε
να διαμορφώνεται ως ολοκληρωμένο σύστημα κάπου στα
1927. Ακριβώς εκείνη την περίοδο τελείωσαν τα πειρά-
ματα (πολλά από τα οποία ήταν ανεπιτυχή), στη βάση των
οποίων έγινε κατορθωτό το πέρασμα στο ενιαίο πολυτε-
χνικό σχολείο.

H «απομόνωση» της Ε.Σ.Σ.Δ. από τη Δύση δεν θα εμπο-
δίσει τη σύγκλιση και τη συνάντηση επί μέρους αρχών της
παιδαγωγικής σκέψης, γεγονός που οδηγεί στην απόσταξη
πολλών πυρηνικών
παιδαγωγικών χαρα-
κτηριστικών, κοινών
στη σοσιαλιστικής
στη δυτική σκέψη.

Ο Μακαρένκο π.χ.
μιλά για την ολό-
πλευρη ανάπτυξη
του μαθητή σε συν-
θήκες εργασίας,
πλησιάζοντας με άλ-
λον τρόπο «το σχο-
λείο εργασίας» και
προωθεί τον ανθρω-
πισμό, τη συλλογικό-
τητα, την πειθαρχία,
τον αυτοσεβασμό,
την αξιοπρέπεια, τη
βούληση στην εργα-
σία κ.ά., όλα μέσα
από τη λεγόμενη πολυτεχνική εκπαίδευση. Το μοντέλο αυτό
θα διευκρινιστεί αργότερα από την Κρούπτσκαγια ως βάση
της εγκυκλοπαιδικής (ολιστικής) μόρφωσης. 

«Στο σχολικό έτος 1927-1928 το Λαϊκό Επιτροπάτο Δια-
φώτισης επικύρωσε για όλα τα σχολεία ενιαία, υποχρεωτικά
ενιαιοποιημένα μαθητικά σχέδια. Στα 1931 και 1932 η Κ.Ε.
του Κ.Κ. (μπ) στις αποφάσεις “Για το βασικό και το μέσο
σχολείο” και “Για τα μαθησιακά προγράμματα και το καθε-
στώς στο βασικό και μέσο σχολείο” αναδείκνυε τις επιτυχίες
που υπήρχαν στην κατεύθυνση δημιουργίας του ενιαίου ερ-
γασιακού πολυτεχνικού σχολείου, καθώς και μια σειρά αδυ-
ναμιών. Χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του Λένιν “Για
τη πολυτεχνική εκπαίδευση”, από το 1920, προσδιόριζε τους
δρόμους εξάλειψής τους. Άρχισε σοβαρή προσπάθεια στην
κατεύθυνση δημιουργίας εργασιακού σχολείου. Στην από-
φαση “Για το βασικό και μέσο σχολείο” καταγραφόταν η με-
ταφορά όλων των αχρησιμοποίητων κτισμάτων και εξοπλι-
σμού από τις επιχειρήσεις στα σχολεία. Τελικώς, η διαμόρ-
φωση του ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε
στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ‘30» (Π. Κιριένκο). 

Ούτε ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος εμπόδισε την ανάπτυξη
του συστήματος της εκπαίδευσης. Αντιθέτως σε κάποιες
στιγμές το σχολείο μόνο κέρδισε. Οι ανάγκες του κράτους
στην πολεμική και μεταπολεμική περίοδο σε εργατική δύ-
ναμη καθόρισαν τη σοβαρή σχέση προς τους μαθητές. Πολ-
λοί από αυτούς κατόρθωσαν να περάσουν “ολόκληρο το πρό-
γραμμα” εργασιακής διαπαιδαγώγησης. 

Οι επιτυχίες του συστήματος εκπαίδευσης, που έγινε το
καλύτερο στον κόσμο τη δεκαετία του ‘50, καθορίστηκαν
από τις κοινές επιτυχίες του σοβιετικού κράτους. Όμως η
καπιταλιστική παλινόρθωση από τη δεκαετία του 1960-70
και πέρα ανατρέπει σιγά σιγά όλες τις κατακτήσεις και στην
εκπαίδευση. Οι αλλαγές που συντελούνται βαθαίνουν την
κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος και οδηγούν σε ανα-
τροπές, οι οποίες εντείνουν τις ταξικές ανισότητες. 
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Βιβλιογραφία –Επεξηγήσεις 

(1) «Προλεταριακός πολιτισµός». (Προλετκούλτ): Η πολιτιστική-διαφωτιστική
οργάνωση που βρισκόταν στη δικαιοδοσία του Λαϊκού Επιτροπάτου Παιδείας
σαν εθελοντική οργάνωση της προλεταριακής ερασιτεχνικής κίνησης στους
διάφορους τοµείς της τέχνης. Οργανωτικά η Προλετκούλτ διαµορφώθηκε
το Σεπτέµβρη του 1917. Η Προλετκούλτ, η καθοδήγηση της οποίας συγκεν-
τρώθηκε στα χέρια του Α. Α. Μπογκντάνοφ και των οπαδών του, συνέχιζε
και µετά την Οκτωβριανή επανάσταση να υπερασπίζει την «ανεξαρτησία»
της, αντιπαραθέτοντας έτσι τον εαυτό της στο Κοµµουνιστικό Κόµµα και στο
προλεταριακό κράτος. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, στην Προλετκούλτ ει-
σχώρησαν και άρχισαν να επηρεάζουν αποφασιστικά τη δράση της οι αστοί
διανοούµενοι. Αναγνωρίζοντας στα λόγια το µαρξισµό, ο βασικότερος θεω-
ρητικός της Προλετκούλτ, Μπογκντάνοφ στην ουσία κήρυσσε την υπο-
κειµενική-ιδεαλιστική, φιλοσοφία. Η Προλετκούλτ δέν ήταν οµοιογενής ορ-
γάνωση. Εκτός από τους αστούς διανοούµενους, που έπαιζαν τον πρώτο
ρόλο σε πολλές οργανώσεις της, σ’ αυτές ανήκε επίσης και εργατική νεολαία,
η οποία προσπαθούσε ειλικρινά να βοηθήσει στην πολιτιστική οικοδόµηση
του Σοβιετικού κράτους. Την πιο µεγάλη ανάπτυξη οι οργανώσεις της Προ-
λετκούλτ είχαν το 1919. 
Διαφωνούσε ο Λένιν στο ζήτημα της Προλετκούλτ. Ο Λουνατσάρσκι ανα-
φέρει στις «Αναμνήσεις για το Λένιν» ότι: «Μια μέρα μάλιστα με κατσάδιασε γερά. Πριν απ’ όλα θα πω, πως ο Βλαντίμιρ Ιλίτς δεν αρνιόταν
καθόλου τη σημασία των εργατικών κύκλων για την ανάδειξη συγγραφέων και καλλιτεχνών απ’ το προλεταριακό περιβάλλον, μα τον φόβιζε
πολύ η τάση της Προλετκούλτ να ασχολείται με την επεξεργασία “προλεταριακής επιστήμης”, “προλεταριακού πολιτισμού” γενικά, εις όλη
την έκταση. Αυτό πρώτα-πρώτα του φαινόταν ένα καθήκον εντελώς πρόωρο και που ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, δεύτερο είχε τη γνώμη
ότι οι τέτοιες φυσικά βιαστικές επινοήσεις θα αποπροσανατολίσουν τους εργάτες από τη μόρφωση, από του να προσλάβουν τα στοιχεία της
έτοιμης πια επιστήμης και του πολιτισμού, και τρίτο, όπως φαίνεται, φοβόταν ο Βλαντίμιρ Ιλίτς, και δικαιολογημένα, μη τυχόν στην Προλετκούλτ
κρύβεται η φωλιά κάποιας πολιτικής απόκλισης. Έβλεπε λόγου χάρη με αρκετή δυσμένεια το μεγάλο ρόλο που έπαιζε εκείνο τον καιρό στην
Προλετκούλτ ο Α. Α. Μπογκντάνοφ.»
Στις αρχές της δεκαετίας 1920-1930 άρχισε η παρακµή της και το 1932 η Προλετκούλτ έπαψε να υπάρχει. 

(2) Ναντέζντα Κρούπτσκαγια (1869-1919), σπουδαία μορφή του σοβιετικού κράτους και βετεράνος του ΚΚΣΕ. Γυναίκα και συνεργάτης του
Λένιν, σημαντική παιδαγωγός.

(3) Βασιλίεβιτς Ανατόλι Λουνατσάρσκι (1875-1933), επαγγελματίας επαναστάτης που ενώθηκε με το επαναστατικό κίνημα το 1890. Το 1903
πέρασε με τον μπολσεβικισμό και ήταν στη σύνταξη πολλών εφημερίδων. Εγκαταλείπει το μαρξισμό και κριτικάρονται οι απόψεις του στο
«Υλισμός και Εμπειριοκριτικισμός». Μετά την επανάσταση ήταν Λαϊκός Επίτροπος στην παιδεία και στη συνέχεια πρόεδρος της Ακαδημίας.

(4) Α. Σ. Μακαρένκο (1888-1939). Σημαντικός εκπρόσωπος της παιδαγωγικής σκέψης του αιώνα μας. Οι απόψεις και η προσωπικότητά του
εκτιμήθηκαν τόσο στη Σοβιετική Ένωση, όσο και σε όλο τον κόσμο. Πρόσφερε πολλές πρωτότυπες ιδέες στην παιδαγωγική επιστήμη, οργάνωσε
την πρώτη σημαντική παιδαγωγική εμπειρία θεμελιωμένη στη μαρξιστική λενινιστική κοσμοθεωρία και στα ιδανικά του σοσιαλισμού-κομ-
μουνισμού. Κατέχει πρωταρχική θέση στην ιεραρχία της σοβιετικής παιδαγωγικής επιστήμης.

(5) Μιχάλης Παπαμαύρος (1891-1963), εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, με πολύπλευρη επιστημονική, παιδαγωγική και κοινωνική δραστηριότητα,
που πρωτοστάτησε στο κίνημα του δημοτικισμού. Ασχολήθηκε συστηματικά με την υλιστική παιδαγωγική. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και φυλακίσθηκε για τις ιδέες του.

(6) Δημήτρης Γληνός (1882-1943), εκπαιδευτικός, συγγραφέας και πολιτικός, πρωτεργάτης της λεγόμενης «γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθ-
μισης». Εξορίστηκε στον Άη Στράτη από τη δικτατορία Κονδύλη, όπως και αργότερα από τη δικτατορία του Μεταξά. Μέλος του Εκπαιδευτικού
Ομίλου από το 1911 και επί σειρά ετών ηγετική φυσιογνωμία του κομμουνιστικού κινήματος. Δημοσιεύσεις του, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές
μελέτες του αφορούν όλα τα πεδία της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. 

(7) Γ. Γρόλλιος, καθηγητής Παιδαγ. Α.Π.Θ.
(8) Χ. Νούτσος, καθηγητής Φιλοσοφ. Παν. Ιωαννίνων
(9) ΛΕΝΙΝ «Για την αγωγή και την Παιδεία»
(10) Ιστορία του ΚΚΣΕ (μπ)
(11) Άρθρα και δημοσιεύσεις στα «αντιτετράδια της εκπαίδευσης»
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«Η εκπαίδευση -τόνιζε ο Κ. Μαρξ- εξαρτάται γενικά από
τις συνθήκες ζωής» και επομένως πρέπει να αναζητήσουμε
την αιτία της κρίσης του συστήματος εκπαίδευσης στις αλ-
λαγές στο πολιτικό-οικονομικό σύστημα της ΕΣΣΔ. Στην οι-

κονομία της χώρας εμφανίστηκαν τα στοιχεία της αγοράς.
Σταδιακά όλο το κράτος, μαζί με αυτό και το σύστημα εκ-
παίδευσης υπέστησαν αλλαγές και αναδομήθηκαν σε κα-
πιταλιστική βάση.
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To προεδρείο της Proletkult, που εκλέχθηκε στην Α΄ Διεθνή
Συνδιάσκεψη, το Σεπτέμβρη του 1918. Καθιστοί από αρι-

στερά προς τα δεξιά: Fedor Kalinin, Vladimir Faidysh, Pa-
vel Lebedev-Polianskii, Aleksei Samobytnik-Mashirov I. I.
Nikitin, Vasili Ignatov. Όρθιοι από αριστερά προς τα δεξιά:

Stefan Krivtsov, Karl Ozol-Prednek, Anna Dodonova, N. M.
Vasilevskii, Vladimir Kirillov
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1. Οι δύο τύποι αντιθέσεων, 
διαφορετικών ως προς το χαρακτήρα τους

Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν δύο τύποι αντιθέσεων: οι
αντιθέσεις ανάμεσα σε μας και τους εχθρούς μας και οι
αντιθέσεις ανάμεσα στο λαό. Για να αποκτήσει κανείς
την ορθή γνώση για τους δύο αυτούς ανόμοιους τύπους
που εκδηλώνονται, είναι πρώτα απ’ όλα αναγκαίο να ξε-
καθαρίσει τι είναι λαός και τι είναι εχθροί.

Η έννοια λαός κάθε φορά έχει διαφορετική σημασία
στις διάφορες χώρες και στις διάφορες ιστορικές πε-
ριόδους κάθε χώρας. Ορισμένα μεγάλα ιστορικά παρα-
δείγματα μπορούν να απαντήσουν με σαφήνεια στο ερώ-
τημα αυτό.

Στη Ρώσικη επανάσταση του Φλεβάρη, που είχε σαν
βασικό στόχο την ανατροπή της Τσαρικής τυραννίας, στις
δυνάμεις του λαού συμπεριλαμβάνονταν και δυνάμεις
της αστικής τάξης με βασικό πολιτικό εκφραστή τον Κε-
ρένσκυ. Στη σοσιαλιστική επανάσταση όμως του Οχτώ-
βρη ο Κερένσκυ και ό,τι αυτός εξέφραζε βρέθηκε αντι-
μέτωπος με την εργατική τάξη και τα φτωχά αγροτικά
στρώματα και γι’ αυτό ήταν εχθρός του λαού.

Στη Κίνα κατά τον πόλεμο ενάντια στους Γιαπωνέζους
εισβολείς, όλες οι τάξεις τα στρώματα και οι κοινωνικές
ομάδες που συμμετείχαν στην αντίσταση κατά της Ιαπω-
νίας αποτελούσαν το λαό, ενώ οι Γιαπωνέζοι ιμπεριαλι-
στές, οι συνεργάτες τους και τα φιλογιαπωνέζικα στοι-
χεία ήταν οι εχθροί του λαού. Στην περίοδο του απελευ-
θερωτικού πολέμου, εχθροί του λαού ήταν οι αμερικάνοι
ιμπεριαλιστές και οι λακέδες τους, η γραφειοκρατική
αστική τάξη, οι τσιφλικάδες και οι αντιδραστικοί του
Κουομιτάνγκ, που εκπροσωπούσαν τις τάξεις αυτές.
Όλες οι τάξεις και τα κοινωνικά στρώματα που πολεμού-
σαν εναντίον αυτών των εχθρών αποτελούσαν το λαό

Στη χώρα μας η εισβολή των δυνάμεων του άξονα το
1940 διαμόρφωσε μια πλατιά συμμαχία ενάντια στους
Γερμανοϊταλούς εισβολείς. Η ίδια συμμαχία διαμορφώ-
θηκε και στη διάρκεια της κατοχής με εχθρούς του λαού
τις δυνάμεις του άξονα, τους δοσίλογους και τους μαυ-
ραγορίτες. Στην ιμπεριαλιστική όμως επέμβαση των Άγ-
γλων ιμπεριαλιστών το Δεκέμβρη του ’44 η συμμαχία αυ-
τή έσπασε, αφού κάποιες δυνάμεις που συμμετείχαν
στην αντίσταση πέρασαν με τη μεριά των ιμπεριαλιστών
και μετατράπηκαν σε εχθρούς του λαού.

2. Ο τρόπος επίλυσης των αντιθέσεων
Οι αντιθέσεις ανάμεσα στο λαό και τους εχθρούς και οι

αντιθέσεις ανάμεσα στο λαό αποτελούν δύο διαφορετικούς
τύπους αντιθέσεων και οι τρόποι επίλυσης είναι διαφο-
ρετικοί. Με λίγα λόγια ο πρώτος τύπος αντιθέσεων ανά-
γεται στο ζήτημα του καθορισμού μιας σαφούς διαχωρι-
στικής γραμμής ανάμεσα στο λαό και τους εχθρούς τους.

Ο δεύτερος τύπος των αντιθέσεων θέτει το ζήτημα της
διάκρισης ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. Αυτονόητο
είναι ότι το ζήτημα της χάραξης μιας διαχωριστικής
γραμμής ανάμεσα στο λαό και τους εχθρούς είναι ταυ-
τόχρονα και ζήτημα διάκρισης του αληθινού και του ψεύ-
τικου. Έτσι, για παράδειγμα, για το ποιος έχει δίκιο, ο
λαός ή οι εχθροί του, είναι επίσης ζήτημα διάκρισης με-
ταξύ αληθινού και ψεύτικου. Γιατί είναι προφανές ότι η
αλήθεια ή το ψέμα για το λαό διαφέρει απ’ αυτό που θε-
ωρούν σαν αληθινό οι εχθρικές, προς το λαό, δυνάμεις.

Με το κριτήριο αυτό οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε
και το χαρακτήρα του κράτους. Το κράτος δεν είναι ένα
ουδέτερο. Το Αστικό Κράτος είναι το όργανο επιβολής
της κυριαρχίας της αστικής τάξης, είναι δηλαδή το όρ-
γανο της επιβολής της δικτατορίας της αστικής τάξης



γράφει ο Γιώργος Σόφης

Στο προηγούμενο τεύχος των “αντιτετραδίων” αναπτύξαμε τους
διάφορους τύπους των αντιθέσεων μέσα στην κοινωνία. Στο

σημερινό άρθρο θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την ορθή
λύση των αντιθέσεων που περιγράψαμε. Βασικό ντοκουμέντο με

το οποίο απαντάμε στο ερώτημα αυτό αποτελεί ο λόγος που
εκφώνησε ο Μάο Τσετούνγκ στις 27 Φλεβάρη του 1957, 

στην 11η Ανώτατη Κρατική Συνδιάσκεψη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΟ
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πάνω στην εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Αν-
τίστοιχα το Κράτος της Δημοκρατικής Δικτατορίας του
λαού, καθοδηγείται από την εργατική τάξη και βασίζεται
στη συμμαχία των εργατών και αγροτών. Πρώτιστο κα-
θήκον της λειτουργίας του εργατικού κράτους είναι η
συντριβή στο εσωτερικό τής χώρας των αντιδραστικών
στοιχείων και εκμεταλλευτών που αντιτίθενται στη σο-
σιαλιστική επανάσταση, η συντριβή εκείνων που υπο-
νομεύουν τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, δηλαδή η επί-
λυση των αντιθέσεων ανάμεσα στο λαό και τους εχθρούς
του στο εσωτερικό της χώρας.

Με το κριτήριο αυτό οφείλουμε να προσδιορίσουμε
και την έννοια της δημοκρατίας. Είναι η δημοκρατία
ένα διαφορετικό στάδιο απ’ τις μορφές διακυβέρνησης
που αναφέραμε πιο πάνω; Σε μια κοινωνία όπου οι εκ-
μεταλλεύτριες τάξεις είναι ελεύθερες να εκμεταλλεύον-
ται το προλεταριάτο, δεν υπάρχει στον κόσμο μια αφη-
ρημένη έννοια της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Στην κοινωνία αυτή η δημοκρατία και η ελευθερία μπο-
ρούν να υπάρχουν για την αστική τάξη, όχι όμως για το
προλεταριάτο και τους συμμάχους του. Ο Μαρξισμός
μάς διδάσκει ότι η δημοκρατία αποτελεί μέρος του
εποικοδομήματος και ανάγεται στην κατηγορία της πο-
λιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, σε τελική ανάλυση, η δημο-
κρατία υπηρετεί την οικονομική βάση. Έτσι έχει το ζή-
τημα με την ελευθερία και τη δημοκρατία. Οι έννοιες
αυτές είναι σχετικές και όχι απόλυτες, και αναπτύχθη-
καν στην πορεία της ιστορίας σαν αποτέλεσμα της τα-
ξικής πάλης, με όποια χαρακτηριστικά είχε αυτή στο
ιστορικό πέρασμα του χρόνου.

Στους κόλπους του λαού, η δημοκρατία βρίσκεται σε
συνάφεια με το συγκεντρωτισμό και η ελευθερία με την
πειθαρχία. Αποτελούν τις δύο αντίθετες πλευρές ενός
συνόλου. Είναι αντίθετες, αλλά ταυτόχρονα και ενιαίες
και γι’ αυτό δεν πρέπει μονόπλευρα να προβάλουμε τη
μία πλευρά και να αρνούμαστε την άλλη. Υποστηρίζουμε
μια ελευθερία που καθοδηγείται και μια δημοκρατία
που κατευθύνεται από το συγκεντρωτισμό, αλλά αυτό
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ανάμεσα στο λαό
τα ιδεολογικά ζητήματα και τα ζητήματα που σχετίζον-
ται με την έρευνα για το τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο
μπορούν να λυθούν με τη μέθοδο του εξαναγκασμού.
Οι απόπειρες να λύνονται τα ζητήματα αυτά με τη μέ-
θοδο του εξαναγκασμού, όχι μόνο δεν είναι αποδοτικές,
αλλά είναι και επιζήμιες. Δεν είναι δυνατόν να εξαναγ-
κάσουμε κάποιον, π.χ. να μην πιστεύει και δεν μπορού-
με να καταργήσουμε τη θρησκεία με διατάγματα. Δεν
μπορούμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να μην πι-
στεύουν στον ιδεαλισμό και να αποδεχθούν το μαρξι-
σμό. Όλα τα ζητήματα ιδεολογικού χαρακτήρα μέσα στο
λαό πρέπει να λύνονται με τη μέθοδο τη συζήτησης-
κριτικής - πειθούς - διαπαιδαγώγησης. Για την ορθή
επίλυση των αντιθέσεων μέσα στο λαό πρέπει να εφαρ-
μόζουμε τη μέθοδο που συνοψίζεται στο σύνθημα: Συ-
σπείρωση – Κριτική – Συσπείρωση 

3. Μπορεί μία αντίθεση μη ανταγωνιστική 
να μετατραπεί σε ανταγωνιστική;

Η μαρξιστική φιλοσοφία θεωρεί ότι ο νόμος της ενό-
τητας των αντιθέτων είναι ο θεμελιακός νόμος του σύμ-
παντος. Η δράση αυτού του νόμου είναι καθολική τόσο
στη φύση όσο και στην ανθρώπινη κοινωνία, άλλο τόσο
και στη συνείδηση των ανθρώπων. Οι αντίθετες πλευ-
ρές της αντίθεσης συνυπάρχουν και στην ενότητα και
στον αγώνα και αυτό δημιουργεί την κίνηση, την αλλαγή
των πραγμάτων και των φαινομένων. Οι αντιθέσεις υφί-
στανται παντού, αλλά παίρνουν διαφορετικό χαρακτήρα
ανάλογα με το χαρακτήρα των πραγμάτων και των φαι-
νομένων. Πολλοί πιστεύουν ότι στη σοσιαλιστική κοι-
νωνία δεν υπάρχουν αντιθέσεις και γι’ αυτό αιφνιδιά-
στηκαν απ’ την εξέλιξη μεγάλων ιστορικών γεγονότων,
που συνοδεύτηκαν με την καπιταλιστική παλινόρθωση
στις χώρες που επικράτησε η επαναστατική ανατροπή.

Είναι γεγονός ότι οι αντιθέσεις της σοσιαλιστικής
κοινωνίας διαφέρουν ριζικά απ’ τις αντιθέσεις της πα-
λιάς κοινωνίας, της καπιταλιστικής. Οι αντιθέσεις στην
καπιταλιστική κοινωνία εκδηλώνονται με οξύτατους
ανταγωνισμούς και συγκρούσεις, με λυσσώδη ταξικό
αγώνα. Οι αντιθέσεις αυτές δεν μπορούν να λυθούν από
το καπιταλιστικό σύστημα. Θα λυθούν μόνο με τη σο-
σιαλιστική επανάσταση. Στη σοσιαλιστική κοινωνία βα-
σικές αντιθέσεις παραμένουν, όπως και πριν, οι αντι-
θέσεις ανάμεσα στις παραγωγικές σχέσεις και τις πα-
ραγωγικές δυνάμεις, οι αντιθέσεις ανάμεσα στην οι-
κονομική βάση και το εποικοδόμημα. Η διαφορά έγ-
κειται στο γεγονός ότι οι αντιθέσεις στη σοσιαλιστική
κοινωνία διακρίνονται ριζικά και ως προς το χαρακτή-
ρα, όσο και ως προς τις συνθήκες σε σχέση με τη κα-
πιταλιστική κοινωνία.

Στη σοσιαλιστική κοινωνία επιδίωξη είναι οι αντιθέ-
σεις να λύνονται στα πλαίσια της γραμμής «συσπείρω-
ση- κριτική- συσπείρωση», δηλαδή να μην έχουν αν-
ταγωνιστικό χαρακτήρα. Όμως η σοσιαλιστική κοινωνία
δεν παύει να είναι μια ταξική κοινωνία. Η παλιά κυ-
ρίαρχη τάξη, η αστική τάξη, εξακολουθεί να έχει ισχυ-
ρά ερείσματα μέσα στη κοινωνία. Ο αστικός τρόπος
ζωής και σκέψης, η αστική κουλτούρα, είναι ριζωμένη
βαθειά μέσα στη κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων
που έχουν διαπαιδαγωγηθεί με αυτή μέσα στην ιστο-
ρική περίοδο εκατοντάδων χρόνων. Ο νόμος της αξίας,
η εμπορευματική παραγωγή απαιτούν μεγάλα χρονικά
διαστήματα για να εξαλειφθούν. Έτσι οι αντιθέσεις που
εξακολουθούν να υπάρχουν στη σοσιαλιστική κοινωνία
μπορούν να μετατραπούν από μη ανταγωνιστικές σε
ανταγωνιστικές, όπως άλλωστε απέδειξε η τεράστια
εμπειρία με τον πιο δραματικό τρόπο στη πρώην κόκ-
κινη ΕΣΣΔ και την Κίνα. Η ταξική πάλη συνεχίζεται στο
σοσιαλισμό. Η ταξική αυτή πάλη μπορεί να αποκτήσει
και τα πιο άγρια χαρακτηριστικά και να οδηγήσει στην
καπιταλιστική παλινόρθωση. 
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Το πρωί της 9ης Γενάρη 1991 ο καθηγητής Νίκος Τεμ-
πονέρας πέφτει νεκρός μπροστά στο σχολικό συγ-
κρότημα «Βουδ» στην Πάτρα, χτυπημένος από το

δολοφονικό χέρι του ΟΝΝΕΔίτη Καλαμπόκα. Η συμμορία
των Καλαμπόκα-Σπίνου, με την ανοχή και στήριξη του νο-
μάρχη Αχαϊας Κ. Μπεκίρη, του Ν. Νικολόπουλου, υπεύθυνου
της ΟΝΝΕΔ στην Πάτρα, με υπουργό το Β. Κοντογιαννόπουλο,

(ο οποίος μεταπήδησε
αργότερα στο... ΠΑΣΟΚ
για να τον φάει αμεί-
λικτα η ιστορική λήθη).
Πρωθυπουργός ο Κ.
Μητσοτάκης, ο οποίος
αφού ξεδόντιασε το
Συνασπισμό των Χ.
Φλωράκη και Λ. Κύρ-
κου, ανατράπηκε από
τον Α. Σαμαρά, ο οποί-
ος επανήλθε 15 χρόνια
μετά ως πρόεδρος της
ΝΔ για να παραδώσει
την αρχηγία στον Κ.
Μητσοτάκη! Ο Σέξπηρ
θα ωχριούσε μπροστά
στα δρώμενα του δο-
λοφονικού νεοφιλε-
λευθερισμού. 

Ωστόσο, ο Ν.Τεμπο-
νέρας είναι νεκρός. Η

είδηση μεταδίδεται με ταχύτητα αστραπής στο πανελλήνιο.
Οι μαθητικές καταλήψεις και οι διαδηλώσεις φουντώνουν.
Ο Κοντογιαννόπουλος παραιτείται και ο επελθών Γ. Σουφλιάς
προτείνει ανακωχή. Η συμβιβασμένη ηγεσία της ΟΛΜΕ
(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) αποδέχεται τον τακτικό ελιγμό. 

Ήταν η πολλοστή δολοφονία του αστικού συστήματος
που συμπλήρωνε -σε καιρό αστικής δημοκρατίας- το πάν-
θεον των Γ. Λαμπράκη, Σ. Πέτρουλα, Κουμή-Κανελλοπούλου,
Μ. Καλτεζά. Ο Ν.Τεμπονέρας έκτοτε ταξιδεύει στις ιαχές
των διαδηλώσεων, στις μνήμες των αριστερών, των φοιτητών
και των μαθητών, καταυγάζοντας φως, παράδειγμα και
συνέχεια. 

Ως εκπαιδευτικός όμιλος και ως Παρεμβάσεις-Συσπει-
ρώσεις-Κινήσεις είμαστε σίγουροι ότι ο συναγωνιστής
Ν.Τεμπονέρας –μέλος του ΕΑΜ στην Αχαϊα– έκανε το από-
λυτο καθήκον του. Βρισκόταν στο μετερίζι του δίπλα στους
μαθητές του, «τοις κείνων ρήμασιν πειθόμενοι», κοιτάζοντας
στα μάτια τους φασίστες δολοφόνους του, στο σωστό χώρο
και το χρόνο του. Ύπατο παράδειγμα παιδαγωγικής, ύψιστο
παράδειγμα αυτοθυσίας. 

Το ταξίδι του Ν.Τεμπονέρα από τη ζωή προς το θάνατο
είναι στην πραγματικότητα το πέρασμα από το Εγώ στο
Εμείς. Ακριβώς στο δρόμο όπου η μικρότητα του εγώ
υπερβαίνει τον εαυτό της και προσπαθεί να σμίξει με το
εμείς, που μπορείς να το πεις κόσμο, ανθρωπότητα, κα-
θολικότητα, οικουμενισμό. 

Σ’αυτό το σκηνικό η ιστορική μνήμη παίρνει την εκδίκησή
της. Οι άνθρωποι θυμούνται τους σταυρωμένους –όλους
τους σταυρωμένους– αλλά οι σταυρωτήδες –όλοι οι σταυ-
ρωτήδες– πέφτουν στη λήθη, τη χλεύη και την αποστροφή.
Κανένας δεν αναφέρεται στους διώκτες, τους δολοφόνους
και τους δήμιους. Κατά ένα περίεργο τρόπο λειτουργεί μια
ιστορική λογική. 

Αυτήν τη θυσία του καθηγητή Ν.Τεμπονέρα μνημονεύουν
φωναχτά οι πορείες της νεολαίας, επαναφέροντας το σύν-
θημα «ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει», δείγμα μαχητικής ενό-
τητας, ανεκπλήρωτων ονείρων, περίσσιου πείσματος. Ακρι-
βώς αυτή τη στιγμή, σμίγουν οι ζωντανοί με τους –φυσικούς–
νεκρούς, δείχνοντας ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και πως
αυτοί που έφυγαν μέσα στους αγώνες αποτελούν «λευτεριάς
λίπασμα». Η θυσία τους, ως ακραία πράξη, τροφοδοτεί τις
πράξεις του σήμερα και ο δολοφονημένος Ν. Τεμπονέρας
γίνεται ένα σώμα με το αγωνιστικό ποτάμι, ένα περίεργο κι
επαναλαμβανόμενο ξόδι που τον κουβαλάει μ’ευχαρίστηση
στις πλάτες του ως ξόρκι απέναντι στο επελαύνον κακό.

Το προοδευτικό κίνημα θα βρίσκονταν πολλά βήματα
πίσω αν δεν μνημόνευε ευλαβικά, βαθειά και δημιουργικά
όλους τους νεκρούς-ζωντανούς του, αυτή την ατέλειωτη
Μεγάλη Πορεία. 

Στην «κοινωνία» των μυρμηγκιών, όταν η ομάδα πρέπει
να διαβεί δύσβατο πέρασμα, τότε χιλιάδες από δαύτα
κάνουν γέφυρα με τα σώματά τους. Πεθαίνουν για να
ζήσουν τα υπόλοιπα. Εκεί τα οδηγεί το ένστικτό τους. 

Ο Ν.Τεμπονέρας όμως έφτασε στο σχολικό συγκρότημα
«Βουδ» έλλογα, όρθιος και ορθούμενος, οδηγούμενος από
κείνο το «δαιμόνιο» που εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Που
τον οδηγεί ν’απορεί, να αμφιβάλλει, να αγωνίζεται, να
ενώνεται με τους πολλούς, ακόμα κι αν χρειαστεί να
πεθάνει. 

Σ’ένα έξοχο διήγημά του, ο Μ.Γκόργκι παρουσιάζει τον
ήρωα Ντανκό να ξεριζώνει την καρδιά του κάνοντάς την
πυρσό, για να φωτίσει τα σκοτάδια και να οδηγηθεί ο λαός
του στο ξέφωτο.

3 Να γιατί ο Ν.Τεμπονέρας εμπνέει τους αγώνες μας.
3 Να γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να σφυ-

ροκοπάμε τις αλυσίδες μας.
3 Να γιατί πραγματικός δάσκαλος είναι αυτός που διδά-

σκει με τη ζωή του.
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Ηαναφορά στον όρο «δάσκαλος/α», ση-
μαίνει κυρίως τον/την εκπαιδευτικό της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίχως να

μειώνει την προσφορά των άλλων εκπ/κών.
Η συμμετοχή τους στον Ελληνικό Εμφύλιο

ήταν αναμφισβήτητα σημαντική. Ένας μεγάλος
αριθμός δασκάλων βρέθηκε σε ηγετικές θέσεις
να διαχειρίζεται μικρά και μεγάλα γεγονότα,
είτε ως αντάρτες του ΔΣΕ, είτε ως στρατιώτες
και αξιωματικοί του Εθνικού Στρατού. Ο φόρος
αίματος που πλήρωσε η εργασιακή ομάδα
των δασκάλων είναι μεγάλος, καθώς και οι
διώξεις, αφού πάρα πολλοί κινήθηκαν «εκτός»
του πολιτικού στρατοπέδου των νικητών.

Στόχος τoυ άρθρου είναι όχι τόσο να ανα-
δείξει την ενεργή συμμετοχή των δασκάλων/ισ-
σών στον ελληνικό εμφύλιο, αλλά κυρίως η
ερμηνεία της συμμετοχής τους. Συνεπώς η
έντονη παρουσία τους αρχικά στο Ελληνοαλ-
βανικό Μέτωπο, μετά στο αντιστασιακό κίνημα,
κυρίως στο ΕΑΜικό, και στη συνέχεια στις
κορυφές του Γράμμου, αποτελεί μια συνεχή
διαδρομή που δεν μπορούμε να τη δούμε ως
ασυνέχεια στον ιστορικό χρόνο. Οι δάσκαλοι
δεν βρέθηκαν ξαφνικά στο αντιστασιακό κί-
νημα, ούτε και στον εμφύλιο με χαρακτηρι-
στικά που τους έκαναν να ξεχωρίζουν. Υπήρ-
ξαν συνθήκες και δράσεις, που ενίσχυσαν τη
συλλογική ταυτότητά τους στο χρόνο.

Μέσα από αυτό το πρίσμα θα προσπαθή-
σουμε να ερμηνεύσουμε τη συμμετοχή τους
με βάση τα αρχεία (εφημερίδες, Διδασκαλικό
Βήμα, αρχεία Παιδαγωγικών Ακαδημιών) και
τη βιβλιογραφία που υπάρχει, αναδεικνύοντας
την κοινωνική καταγωγή, τη συνδικαλιστική
διαδρομή, την κοινωνική τους απήχηση και
δράση, την πολιτική τους διαδρομή, τη δια-
χρονική συμμετοχή σε μεγάλα γεγονότα, αλλά
και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από την
πολιτική εξουσία.

Η 28η Οκτώβρη του 1940, αποτελεί την
έναρξη μιας ακόμη «δύσβατης πορείας στο
χρόνο» και για την ελληνική κοινωνία. Ακο-
λουθούν οι σκληρές συνθήκες της κατοχής,
και η ανάπτυξη της Εθνικής Αντίστασης,

κλείνοντας την δεκαετία του ’40 με το βαρύ
τίμημα του ελληνικού εμφυλίου.

Σ αυτές τις συνθήκες μέρος της κοινωνίας
αποτελούν φυσικά και οι δάσκαλοι. Εργαζό-
μενοι, που συμμετείχαν στην καθημερινή
διαχείριση των προβλημάτων και την επίλυσή
τους, με τα μέσα που διαθέτανε ή κυρίως
εφευρίσκανε, μέχρι τις διεκδικήσεις για τη
βελτίωση της ζωής τους μέσα κι έξω από
την τάξη.

Η έναρξη του πολέμου βρίσκει τους δα-
σκάλους στο μετώπου ως τους «μορφωμέ-
νους»1, μαζί με άλλους υπαλλήλους. Πλήθος
μαρτυριών, κυρίως αυτοβιογραφικών, ανα-
φέρονται στη συμμετοχή των δασκάλων στα
γεγονότα, αλλά κυρίως στην οραματική συν-
θήκη που υπηρετούσαν. Χαρακτηριστική είναι
η αναφορά του δάσκαλου Κ.Θ ΠΕΡΑΙΟΥ2: «Ο
Βασίλης Παπανικολάου, δάσκαλος από το
Κρίκελο της Ευρυτανίας (σκοτώθηκε μετά
την κατοχή) από το Αλβανικό μέτωπο γράφει
τα εξής: «… Υπηρετώντας στο σχολείο όλοι
αγωνιζόμασταν για να καλυτερέψουμε τη
θέση του δασκάλου για να ανυψώσουμε τη
λαϊκή παιδεία. Η 4η Αυγούστου σταμάτησε
αυτή την προσπάθεια. …».

Στην περίοδο της κατοχής οι δύσκολες
συνθήκες επιβίωσης αποτελούν το κύριο χα-
ρακτηριστικό. Η πείνα, οι καταστροφές, ο
φόβος, ο θάνατος θα στρέψουν την κοινωνία
σε μορφές συλλογικής διαχείρισης και αυ-
τοοργάνωσης της καθημερινότητας. Είναι και
αυτές οι συνθήκες που θα γεννήσουν την
Εθνική Αντίσταση.

Η δράση των δασκάλων συμβαδίζει με τις
ανάγκες του λαού και τους καθημερινούς
αγώνες. Έκαναν κινητοποιήσεις για να χο-
ρηγηθούν συσσίτια στα σχολεία και συμμε-
τείχαν στις επιτροπές λαϊκών συσσιτίων, προ-
σπάθησαν να λειτουργήσουν όλα τα κλειστά
σχολεία. Ίδρυσαν συχνά σχολές αναλφάβητων,
συνεργάστηκαν στη σύνταξη, την έκδοση και
την κυκλοφορία παράνομων εντύπων διαφό-
ρων αντιστασιακών οργανώσεων, στελέχωσαν
τις τοπικές εθνικοαπελευθερωτικές οργα-

νώσεις στην προσπάθεια επίτευξης των θε-
σμών της δικαιοσύνης, της αυτοδιοίκησης,
του πολιτισμού, συγκρότησαν κλαδικές συν-
δικαλιστικές οργανώσεις που εντάσσονταν
στην Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή. Τέ-
λος, πάρα πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν
στα ένοπλα τμήματα της αντίστασης.

Η ΕΠΟΝ, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ, η
ΕΚΚΑ και ένα πλήθος άλλων μικρότερων και
τοπικού επιπέδου οργανώσεις θα αποτελέσουν
την ουσιαστική μορφή εξουσίας στις σκληρές
συνθήκες της κατοχής και της αντίστασης.

Στην συγκλονιστική αυτή κατάσταση οι δά-
σκαλοι/ες, αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι
γενικότερα, θα αποτελέσουν πάλι τη ραχο-
κοκαλιά των προσπαθειών διαχείρισης και
επίλυσης των προβλημάτων της καθημερι-
νότητας των ανθρώπων, αλλά και του ένοπλου
αγώνα. Από τη μία γνώστες του τόπου, σε
άμεση σχέση με τις λαϊκές μάζες, έντονα
πολιτικοποιημένοι, με το ιδεολογικό φορτίο
που ο μεσοπόλεμος τούς είχε κληρονομήσει
και από την άλλη η θέση τους στα τοπικο-
συγγενικά δίκτυα. 

Ο Άγγελος Ελεφάντης συνδέει μ έναν μο-
ναδικό τρόπο την ιστορική συνέχεια που υπάρ-
χει στην κοινωνική παρουσία των δασκάλων
από το μεσοπόλεμο μέχρι και τον εμφύλιο,
αφήνοντας βέβαια να εννοηθεί η εξελικτική
τους πορεία. Λέει λοιπόν: «Οι δάσκαλοι-κα-
πεταναίοι του ΕΛΑΣ, σχεδόν όλοι ήταν μαχητές
στην Αλβανία(…) γνώρισαν τις μάχες, τα όπλα
τα στρατηγήματα, τον πόλεμο(…), την πείνα,
την ψείρα, τον αντίπαλο, το τραύμα, τον θάνατο.
(…)έμαθαν να διοικούν(…). Έμαθαν τον πόλεμο,
μέσα στην ιδιόμορφη δημοκρατία του μετώ-
που(…). Έχω καταμετρήσει(…) καμιά τρακο-
σαριά καπεταναίους(…) το 32% πριν τον
πόλεμο ήταν δάσκαλοι, πρώτοι σε ποσοστό
επαγγελματική κατηγορία, (…)Μετά τη Βάρκιζα,
αν σ’ ένα αστυνομικό έλεγχο έλεγε κάποιος
ότι ήταν δάσκαλος, πήγαινε κατευθείαν μέσα.
Άνευ αιτίας για τα περαιτέρω. Ούτε η αστυνομία
λάνθανε. (…)»3.

Επίσης σε αρχείο του ΓΕΣ/ΔΙΣ (1 ΓΕΣ-ΔΙΣ, 
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Αρχεία Εμφυλίου Πο-
λέμου (1944-1949), Αθήνα

1998, τα 1, σελ 544, 547 ) δια-
βάζουμε μεταξύ άλλων: «Προτεινό-

μενα μέτρα […] 3. Τάχιστη εκκαθάρισις του
διδασκαλικού κόσμου, δεδομένου ότι μέγα
ποσοστόν των εκπαιδευτικών λειτουργών
είναι αναρχικοί και αποτελούσιν τη βάσιν
πάσης αναρχικής εκδηλώσεως εις την ύπαι-
θρον και τας πόλεις»4. 

Στον εμφύλιο η παρουσία και ο ρόλος τους
είναι ανάλογος με αυτόν στην εθνική αντί-
σταση. Διοικητές στρατιωτικών μονάδων,
στρατολόγοι, γνώστες των γεωγραφικών χώ-
ρων, κεφαλαιοποιούν επιχειρησιακά την εμ-
πειρία τους, αλλά κυρίως τον κοινωνικό ρόλο
που είχαν αποκτήσει όλα τα προηγούμενα
χρόνια. Αν θέλουμε να συμπυκνώσουμε τη
συνέχεια της συμμετοχής τους στον εμφύλιο,
αξίζει να αναφέρουμε την αφήγηση του Τάκη
Χατζή όπως αποτυπώνεται στα 1948, ενόψει
μιας επιχείρησης στη Μουργκάνα μεταξύ του
ΔΣΕ και του Ε.Σ., όπου συμμετέχουν σε ηγε-
τικές θέσεις δύο δάσκαλοι, ο Σπύρος Σκεύης
από το Λιά (σκοτώθηκε αργότερα σε μάχες
στο Γράμμο) και ο Πετρίτης (Βάης Πολυχρό-
νης, αργότερα μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ) από
τη Ζίτσα Ιωαννίνων. Λέει λοιπόν: «Είναι και
οι δυο τους δάσκαλοι που γίνανε πολεμιστές,
κι είναι καιρός που πολεμούν μαζί κι ήταν
και πολύ πριν μαζί (…) σε δύσκολες ώρες(...)»5.

Τέλος σημαντική ήταν η παρουσία τους
στην ίδρυση Λαϊκών Διδασκαλείων από το
ΔΣΕ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
Λαϊκού Διδασκαλείου Πελοποννήσου που
λειτούργησε στα Τρόπαια της Αρκαδίας6, τον
Ιούνιο - Ιούλιο του 1948, αλλά και τον Οκτώβρη
- Δεκέμβρη του ιδίου έτους. Η Προσωρινή
Δημοκρατική Κυβέρνηση παίρνει μέτρα για
να στηριχθούν από δασκάλους οι περιοχές
που έλεγχε ο ΔΣΕ. 

Ας προσπαθήσουμε τώρα να φωτίσουμε
τις πτυχές που θεωρούμε πως διαμορφώνουν
την πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά
του κλάδου των δασκάλων μέσα από την
κοινωνική καταγωγή, την οικονομική θέση
τους στην πυραμίδα της υπαλληλίας, την
αντιμετώπισή τους από το κράτος, τη συμ-
μετοχή τους στο συνδικαλιστικό κίνημα και
την ιδεολογική σύγκρουση που υπήρξε εντός
του κλάδου. 

Η κοινωνική καταγωγή
Η αίσθηση που υπάρχει, ότι οι δάσκαλοι

προέρχονταν από γεωργικές κυρίως οι-
κογένειες και γενικότερα φτωχά κοινωνικά
στρώματα, αλλά και ότι ο «κλάδος», τροφο-
δοτεί τον «κλάδο», ισχύει σ΄ ένα μεγάλο
δείγμα της έρευνας των μητρώων των παι-
δαγωγικών ακαδημιών με βάση το επάγγελμα
του πατέρα που πραγαματοποίησα στα αρχεία
του «Μαράσλειου Διδασκαλείου», αλλά και
της νεοϊδρυθείσας «Μαρασλείου Παιδαγω-
γικής Ακαδημίας», το 1932, της «Ραλλείου
Παιδαγωγικής Ακαδημίας», θηλέων Πειραιά,
του διδασκαλείου και ιεροδιδασκαλείου Σά-
μου κατά το Μεσοπόλεμο, καθώς και του
Διδασκαλείου και την Παιδαγωγική Ακαδημία
Τρίπολης, όπως και του Διδασκαλείου της
Σπάρτης.

Το 1932 ιδρύονται οι Παιδαγωγικές Ακα-
δημίες και λειτουργούν την ακαδημαϊκή
χρονιά 1933-1934. Επιλέξαμε αρχικά να
δούμε τους πρώτους αυτούς φοιτητές, αφού
η εκπαίδευση και συνεπώς η οικονομική και
επιστημονική θέση των δασκάλων, θα έδινε
δυνητικά άλλες προοπτικές. 

Η ηλικία τους κυμαίνεται από 18 μέχρι
και 22 ετών. Στα πρώτα ακαδημαϊκά έτη
1933-1934 και 1934-1935 φοιτούν 56 άνδρες
και 24 γυναίκες. Εδώ να πούμε ότι δεν γίνεται
καμία διάκριση μεταξύ δασκάλων και διδα-
σκαλισσών ως προς τη συμμετοχή, άλλωστε
η Ζαχαρούλα Ναυπλιώτου είναι μέλος της
ΔΟΕ στα πρώτα διοικητικά της συμβούλια,
αποτελεί στοιχείο της δυναμικής τους. Από
αυτούς οι 18 έχουν πατέρα, γεωργό, οι 13
κτηματία, οι 12 είναι ορφανοί/ες, οι 9 δά-
σκαλο, οι 3 καθηγητές, οι 3 ιερείς, οι 2 ερ-
γάτες, καθώς και από ένας σε διάφορα επαγ-
γέλματα. 

Με βάση το επάγγελμα του πατέρα προκύπτει
ότι σχεδόν οι μισοί έχουν κοινωνική καταγωγή
από γεωργούς και κτηματίες (31 γονείς από
τους 80, σχεδόν οι μισοί) κάτι που κάνει
φανερή την άμεση επαφή με τη γη. Επίσης
πάνω από το 1/10 είναι οι εκπαιδευτικοί, ση-
ματοδοτώντας ότι ένα μέρος του κλάδου «τρο-
φοδοτείται» από τον ίδιο τον κλάδο. Συνολικά
παρατηρούμε ότι η κυριαρχία των χαμηλών
οικονομικά στρωμάτων είναι συντριπτική, απο-
τυπώνοντας την ταξική διαστρωμάτωση της
καταγωγής των δασκάλων. Αντίστοιχη και
χωρίς μεταβολές είναι και η αποτύπωση στην
παιδαγωγική ακαδημία της Τρίπολης, καθώς
και των διαφόρων τύπων διδασκαλείων που
λειτούργησαν κατά το μεσοπόλεμο.

Η γεωγραφική προέλευση
Παρότι θα περίμενε κανείς οι περισσότεροι

σπουδαστές/τριες, να αίρουν την καταγωγή
τους από την Αθήνα ή κοντινές περιοχές, η
εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι μόνο
το 1/8 και για τα δύο έτη δηλώνεται η κατα-
γωγή τους με βάση τα μητρώα, ως κάτοικοι
Αθηνών και κοντινών περιοχών. Ενδεχομένως
το μαθητικό δυναμικό να απορροφά η παιδική
εργασία στη βιομηχανία. 

Στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης το
1937 από τους 37 σπουδαστές/στριες που
φοιτούν οι 25 είναι από το Νομό Αρκαδίας,
ένας δηλώνει καταγωγή από τα Κόσκινα Ευ-
βοίας, ενώ οι υπόλοιποι 11 είναι όλοι από
γειτονικούς νομούς της Πελοποννήσου.7

Η μισθολογική τους πορεία
Για τους δασκάλους η μισθολογική καθή-

λωση μέχρι το 1920 θα αποτελέσει το σημείο
ματαίωσης των προσδοκιών από τους Φιλε-
λεύθερους του Βενιζέλου, μεταβάλλοντας
και γι’ αυτό τον λόγο τη συνδικαλιστική και
πολιτική συμπεριφορά τους, φυσικά μέσα
στα πλαίσια της ανάπτυξης του εργατικού
κινήματος που θα ανατέλλει σταδιακά, κάτω
από την επίδραση των σοσιαλιστικών ιδεών.8

Ο Βενιζέλος έχει διπλασιάσει τους μισθούς
στη Β/θμια εκπαίδευση, έχει υποσχεθεί στους
δασκάλους την αναβάθμιση, η οποία όμως
δεν πραγματοποιείται εξαιτίας του υψηλού
κόστους, αφού οι δάσκαλοι είναι πάρα πολλοί.
Έτσι ο Π. Πουλιόπολος που προσεγγίζει τους
δασκάλους θα δηλώσει: «…μόνο τους δημο-
διδασκάλους παρηγκώνισε, (σ.σ. το κράτος)
δείχνοντας έτσι κι άλλη μία φορά τις εχθρικές
τους διαθέσεις»9.

Η συνδικαλιστική συμπεριφορά
Μέχρι και την εμφάνιση των σοσιαλιστικών

ιδεών οι συνδικαλιστικές τάσεις είναι μέρος
των πολιτικών και κομματικών αντιλήψεων.
Οι κύριες διεκδικήσεις έχουν πρωτίστως
συντεχνιακά χαρακτηριστικά και αναφέρονται
σε επιμέρους ζητήματα. Οι συνδικαλιστές
είναι συνήθως εκφραστές και των κομματικών
σχηματισμών. Μετά το 1920 η κατάσταση
παίρνει περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά,
είναι έντονη η παρουσία των «δεξιών», αλλά
και η άνοδος των αριστερών που μάλλον κα-
ταφέρνουν να συσπειρώσουν αργότερα μεγάλο
μέρος του βενιζελικού χώρου. 

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι
η έντονη πολιτικοποίηση και η προσπάθεια
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ταξικού προσανατολισμού από την αριστερά
του Μεσοπολέμου, βάζοντας πλέον τις διεκ-
δικήσεις σε δρόμους οραματικούς, απογυ-
μνωμένους από μεγαλοϊδεατισμούς και εθνι-
κές ιδέες.

Η επίδραση των σοσιαλιστικών ιδεών, από
τη μια και η καθαρή πλέον έκφραση του
συντηρητικού ιδεολογικού μπλοκ από την
άλλη όπως διαμορφώνεται και εκφράζεται
μέσα στον κλάδο από τον πρώτο πρόεδρο
της ΔΟΕ Αντώνη Καραγιάννη και το περιοδικό
«ΕΡΜΗΣ», που ο ίδιος εκδίδει, αποτελούν
τις βαθιές διαχωριστικές πολιτικές γραμμές. 

Κατά την περίοδο από το 1922 μέχρι και
το 1925 φαίνεται πως έρχονται σε επαφή με
το δυναμικό κίνημα των Παλαιών Πολεμιστών,
αφού αυτό αναπτύσσεται κυρίως στις γεωρ-
γικές περιοχές.

Η συνδικαλιστική τους πορεία θα μπορούσε
να χωριστεί σε δύο περιόδους: Η πρώτη που
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πρώιμη», αφού
κινείται σε επίπεδο συντεχνιών κυρίως, εν-
ταγμένων μέσα σε πλαίσια εθνικά και δίχως
πολιτικό προσανατολισμό, συχνά υπηρέτη
των φορέων εξουσίας, και η δεύτερη που
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ώριμη» και
ξεκινά με την ίδρυση της Διδασκαλικής Ομο-
σπονδίας Ελλάδας το 1921 και έχει πλέον τα
πολιτικά χαρακτηριστικά και τους ανάλογους
πολιτικούς προσανατολισμούς με έντονο το
συγκρουσιακό πνεύμα. 

Ο «πολιτικός διχασμός» του κλάδου θα βα-
σιστεί σε δύο κυρίως δίπολα, σε αυτό μεταξύ
δημοτικής και καθαρεύουσας, αλλά και στο
κομμουνισμός - αντικομμουνισμός. Αν στο
πρώτο τα πράγματα είναι πιο ελαστικά, αφού
κάλλιστα το μπλοκ των δημοτικιστών
συσπειρώνει ευρύτερες μάζες από
δασκάλους με διαφορετικές πολιτικές
αφετηρίες, στο δεύτερο τα πράγματα
είναι πιο καθαρά.

Την εκδοχή αυτή στα αντίστοιχα
ιστορικά του πλαίσια συναντάμε στον
«Ερμή», σε άρθρο του Αντώνη Κα-
ραγιάννη «Περί Ιδανικών» όπου δια-
βάζουμε: «…Βεβαίως ο σοβιετισμός
δεν θα σταθή ως κοινωνικών σύ-
στημα δια τας εξωφρενικάς ακρό-
τητας και δια την κατάλυσιν όλων
των παλαιών αξιών»10.

Είναι λοιπόν αυτός ο «πολιτικός
διχασμός» που οδηγεί στη διάσπαση
της ΔΟΕ, όταν η δεξιά πτέρυγα απο-
χωρεί το 1927 και κυριαρχεί η Αρι-
στερή Παράταξη των δασκάλων, μια
δυναμική μειοψηφία που βασίζεται

στις συμμαχίες κομμουνιστών με σοσιαλι-
στές. Το διχασμό αυτό περιγράφει με ιδι-
αίτερη σαφήνεια ο Χάρης Αθανασιάδης
λέγοντας: «Ο βαθύτατος διχασμός του
κλάδου καταγράφηκε επίσης το φθινόπωρο
του 1927, όταν οι τοπικοί διδασκαλικοί σύλ-
λογοι κλήθηκαν να επιλέξουν στρατόπεδο.»11. 

Είναι τέτοια η συνδικαλιστική παρουσία
που το 1929 ο Γ. Παπανδρέου ως υπουργός
παιδείας ταυτιζόμενος με το πνεύμα του
«ιδιώνυμου αδικήματος» θα πει: «Οι δάσκα-
λοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν, δικαιούνται
βεβαίως να διατηρούν τας πεποιθήσεις των,
αλλά όχι και τας θέσεις τους»12 και αλλού
«Ημείς προκειμένου περί δασκάλων προ-
χωρούμεν πέραν του ιδιωνύμου. Το ιδιώνυμον
προς τιμωρίαν ζητεί “προπαγάνδα κομμου-
νιστικών ιδεών”, ενώ το υπουργείον για την
απόλυσιν των διδασκάλων αρκείτε εις την
ύπαρξιν κομμουνιστικού φρονήματος»13. 

Το 1930 η κατάσταση στην εκπαίδευση
περιγράφεται μέσα από το Διδασκαλικό Βήμα
με τα μελανότερα γράμματα. Μεγάλες συγ-
κεντρώσεις και απεργίες που έγιναν το 1931
και το 1932, αναγκάζουν κύκλους του Κονδύλη
να ομολογούν ότι «γέμισε η Ελλάδα κομμου-
νιστές δασκάλους».

Στις 4 Αυγούστου, παραμονές μεγάλης ερ-
γατικής απεργίας, ο Μεταξάς κηρύσσει τη
δικτατορία με πρόσχημα τις ταραχές και τον
κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί την πα-
τρίδα. Είναι η περίοδος που η ΔΟΕ θα κηρυχθεί
παράνομη και η εγκύκλιος του Υπουργού Παι-
δείας Κ. Γεωργακόπουλου στις 17 Οκτω-
βρίου θα λέει μεταξύ άλλων: «(…) Και ενώ τα
πολιτικά κόμματα ησχολούντο με την αναρρίπισιν 

των παθών και την καλλιέργειαν του
μίσους μεταξύ των Ελλήνων, ύπουλος

εχθρός, ο Κομμουνισμός, ελλοχεύων και μετά
σατανικής μεθοδικότητας ενεργών, προσεπάθει
να διαφθείρει την εθνικήν συνείδηση και να
παρασκευάση την επιβολήν της ερυθράς αναρ-
χίας. (…)αι συνειδήσεις των διδασκάλων διε-
φθείροντο και το σχολείον εχρησιμοποιείτο,
ουχί σπανίως, ως μέσον προπαρασκευής της
κομμουνιστικής επιβολής. (…). Εις αριθμόν
είσθε οι περισσότεροι από κάθε άλλην κατη-
γορίαν Κρατικών λειτουργών. Είσθε επί πλέον
τοποθετημένοι και εις τους πλέον μεμακρυ-
σμένους και εις τους πλέον ολιγανθρώπους
συνοικισμούς της Πατρίδας. (…)»14.

Οι δάσκαλοι διαχρονικά δέχθηκαν μεγάλη
πίεση από την κρατική εξουσία για να υλο-
ποιήσουν τις εκάστοτε κρατικές πολιτικές σε
πολλά επίπεδα, πιεζόμενοι μέσα από το σύ-
στημα ποινών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και
διορισμών. Βρέθηκαν κοντά στους ανθρώπους,
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία
υπαλλήλων, αφού για λόγους κοινωνικής κα-
ταγωγής μιλούσαν την ίδια γλώσσα και φυσικά
βρίσκονταν τοποθετημένοι «εις τους πλέον
μεμακρυσμένους και εις τους πλέον ολιγαν-
θρώπους συνοικισμούς της Πατρίδας.». Είναι
αυτοί που συναντάμε συχνά στον κινηματο-
γράφο, στην ποίηση και τη λογοτεχνία.

* Το άρθρο αποτελεί μέρος της
διατριβής μου στο ΠΜΣ, η οποία
διερευνά την ιστορική διαδρομή
του κλάδου από το Μεσοπόλεμο
και μέχρι τον εμφύλιο, όχι ως μια
διαφορετική-ξεχωριστή εργασιακή
ομάδα, αλλά ως μέλη της ελληνικής
κοινωνίας που παθαίνουν, ενερ-
γούν, διαμορφώνονται πολιτικά και
εξελίσσονται, μέσα στις πολιτικές
συνθήκες του μεσοπολέμου, συμ-
μετέχοντας ΚΑΙ στους εργατικούς
αγώνες.

* Ο Σταύρος Καλλώνης είναι δά-
σκαλος στο 8ο Δ. Σχ.Περάματος και
μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ, εκπρόσωπος
των Παρεμβάσων..
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13. Στο ίδιο.
14. Αριθ. Εγκυκλίου 413, Περίληψης «Περί των έργων των εκπαιδευτικών λειτουργών» Αριθ. Πρωτ. 76854. Εν Αθήναις 17 Οκτωβρίου

1936 (Προσωπικό αρχείο).



2. Η δυτική Ευρώπη και ο
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής

Σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό υπάρχουν
οι τάξεις που παράγουν και οι τάξεις που
ιδιοποιούνται το πλεόνασμα της παραγω-
γής. Η σχέση αυτών των τάξεων με τα μέσα
παραγωγής θεμελιώνει, καταρχήν, τον τρό-
πο παραγωγής αυτού του κοινωνικού σχη-
ματισμού.

Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έχει
σαν προϋπόθεσή του τον αποχωρισμό του
εργαζόμενου από τα μέσα παραγωγής, την
κατοχή των οποίων έχει ο κεφαλαιοκράτης.
Αυτό έχει συνέπεια τη μετατροπή του εργα-
ζόμενου σε μισθωτό εργάτη, κάτοχο μόνο
της εργασιακής δύναμής του, την οποία
πουλάει στην αγορά ως εμπόρευμα. Με τα
λόγια του Μαρξ:

«Πράγματι η κεφαλαιοκρατική παραγωγή

είναι η εμπορευματική παραγωγή σαν γενι-
κή μορφή της παραγωγής, είναι όμως τέ-
τοια, και στην εξέλιξή της γίνεται ολοένα
και περισσότερο τέτοια, μόνο επειδή σ’ αυ-
τήν η ίδια η εργασία εμφανίζεται σαν εμπό-
ρευμα, επειδή ο εργάτης πουλάει την εργα-
σία, δηλαδή τη λειτουργία της εργατικής του
δύναμης, και μάλιστα, σύμφωνα με την υπό-
θεσή μας, την πουλάει στην αξία της, που
καθορίζεται από το κόστος αναπαραγωγής
της. Στο βαθμό που η εργασία μετατρέπεται
σε μισθωτή εργασία, στον ίδιο βαθμό ο πα-
ραγωγός μετατρέπεται σε βιομήχανο κεφα-
λαιοκράτη. Γιαυτό η κεφαλαιοκρατική πα-
ραγωγή (άρα και η εμπορευματική παραγω-
γή) εμφανίζεται σ’ όλη την έκτασή της μόνο
όταν και ο άμεσος αγρότης παραγωγός γίνει
μισθωτός εργάτης.» (Μαρξ Κ., 1979:114).

Οι τελευταίοι αιώνες του Μεσαίωνα (12ος

έως 15ος) χαρακτηρίζονται από την οικο-
νομία της πόλης ή της περιοχής. Σε αυτήν
τη χρονική περίοδο κυριαρχεί στην ύπαιθρο
της δυτικής Ευρώπης ο φεουδαρχικός τρό-
πος παραγωγής. Αντίστοιχα, στις πόλεις η
βιομηχανία οργανώνεται σε συντεχνίες με
την παραγωγή να είναι στα χέρια μικρών μα-
στόρων-τεχνιτών (χειροτεχνών). Σταδιακά
στο τέλος του Μεσαίωνα, αρχίζει η παρακμή
αυτής της μορφής οικονομίας και το αργό
πέρασμα σε μια εθνική οικονομία. Το πέ-
ρασμα αυτό συνδέεται με την ανάπτυξη της
χρηματικής οικονομίας και την επέκταση
της αγοράς. Συνέπεια αυτών ήταν η ραγδαία
ανάπτυξη του εμπορικού κεφαλαίου. Η επο-
χή του εμπορικού κεφαλαίου αποτελεί τον
πρώιμο καπιταλισμό και καλύπτει το 16ο
και 17ο αιώνα. Το τέλος των σταυροφοριών
σήμανε την μεγάλη επέκταση του εμπορίου
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εις

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201766

Η Επανάσταση του 1821

Μια μαρξ ιστ ική  προσέγγ ιση



γράφει ο Γρηγόρης Πανταζόπουλος

Η
μαρξιστική έννοια του τρόπου παραγωγής αποκαλύπτει
τις αιτιακές σχέσεις των φαινομένων της κοινωνικής εξέ-
λιξης. Δεν περιορίζεται στη σχηματοποίησή τους και στην

παρουσίασή τους σαν σταδίων προόδου. Δεν αντιλαμβάνεται
την Ιστορία σαν διαδοχικούς τρόπους παραγωγής, η διαδοχή
των οποίων προσδιορίζεται αποκλειστικά από την εξέλιξη της
τεχνικής. Αντίθετα, για την μαρξιστική θεωρία η δρώσα αιτία
της κοινωνικής εξέλιξης, η κινητήρια δύναμή της, είναι αποκλει-
στικά η ταξική πάλη. Η Ιστορία για την μαρξιστική θεωρία δεν
έχει τέλος ούτε σκοπό. Η κατεύθυνσή της όμως μπορεί να επη-
ρεάζεται και να αλλάζει από την ταξική πάλη. 

Στο παρόν σημείωμα θα προσπαθήσουμε να δούμε τις αιτίες,
οι οποίες οδήγησαν στο ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821
στον Ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιώντας τη μαρξιστική έννοια του
ασιατικού τρόπου παραγωγής, ο οποίος κυριαρχούσε στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, διερευνώντας πώς αυτός μετασχηματί-
στηκε ιστορικά. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε σε αδρές γραμ-
μές τις κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στην Αυτοκρατορία
κατά το 17ο και κυρίως το 18ο αιώνα, οι οποίες οδήγησαν κατά
κύριο λόγο τις δυτικές περιοχές της να περάσουν σταδιακά από
τον ασιατικό τρόπο παραγωγής στην κυριαρχία των κεφαλαιακών
σχέσεων. Γιαυτό θα δούμε και τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που εμφανίστηκε και κυ-

ριάρχησε καταρχήν στη δυτική Ευρώπη. Η έννοια του ασιατικού
τρόπου παραγωγής μας βοηθάει να αποτυπώσουμε τα δομικά
χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερου τύπου κοινωνικών σχέσεων, ο
οποίος ήταν κυρίαρχος σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές για
πολλούς αιώνες. Η στάση του Μαρξ στα πρώιμα έργα του ως
προς την αυτοτέλεια του ασιατικού τρόπου παραγωγής, αλλά
και του Ένγκελς, ήταν διφορούμενη. Στα έργα της ωριμότητάς
του, όμως, από το 1857 και μετά, έχει σε πολλά σημεία σαφή
θέση ότι ο ασιατικός τρόπος παραγωγής αποτελεί μια ιδιαίτερη
μορφή οργάνωσης της εξουσίας, κοινωνικής εκμετάλλευσης και
ιδιοποίησης υπερεργασίας (στα Grundrisse, στην Κριτική της Πο-
λιτικής Οικονομίας, στο Κεφάλαιο). Ενδεικτικά, στον πρόλογο του
Μαρξ στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας διαβάζουμε:

«Σε γενικές γραμμές ο ασιατικός, ο αρχαίος, ο φεουδαρχικός
και ο σύγχρονος αστικός τρόπος παραγωγής μπορούν να χαρα-
κτηριστούν σαν οι προοδευτικές εποχές του οικονομικού σχημα-
τισμού της κοινωνίας.» (Μαρξ Κ., 2011: 20).

Επίσης πολύ πιο αναλυτικός, ως προς τον ασιατικό τρόπο πα-
ραγωγής, είναι ο Μαρξ στα Grundrisse και στην ενότητα Μορφές
που προηγούνται από την καπιταλιστική παραγωγή. Σχετικά με τη
διαδικασία που προηγείται από τον σχηματισμό της κεφαλαιακής
σχέσης, ή από την αρχική συσσώρευση (Μαρξ Κ., 1984, τόμος
Β΄: 358-359).

1. Εισαγωγή



ανάμεσα στη δυτική Ευρώπη και στην Ανα-
τολή. Οι κατακτήσεις των Τούρκων κατά το
15ο αιώνα εμπόδιζαν δραστικά την εμπορι-
κή σύνδεση Ευρώπης-Ανατολής και αυτό
ανάγκασε την Ευρώπη να αναζητήσει νέες
θαλάσσιες οδούς προς την Ανατολή, κάτι
που είχε σαν συνέπεια την ανακάλυψη της
Αμερικής. Έτσι, αναπτύχθηκε το εμπόριο
μεγάλων αποστάσεων. Μέχρι τότε ο κάθε
μικρός χειροτέχνης πωλούσε την παραγωγή
του στην τοπική αγορά. Με την ανάπτυξη
όμως του εμπορίου μεγάλων αποστάσεων,
ο μικρός παραγωγός χρειαζόταν να περιμέ-
νει μεγάλο χρονικό διάστημα για την πώλη-
ση του προϊόντος του σε κάποια μακρινή
αγορά. Οι ανάγκες του όμως τον ανάγκαζαν
να πουλάει το προϊόν του σε μεσάζοντες, οι
οποίοι μετέφεραν μεγάλες ποσότητες προ-
ϊόντων σε οσοδήποτε μακρινές αποστάσεις,
όπου υπήρχε ζήτηση. Αυτός ο μεσάζων-
προαγοραστής απέκτησε μια θέση ανάμεσα
στον παραγωγό και στον καταναλωτή. Αυτό
όμως έφερε σταδιακά την οικονομική εξάρ-
τηση του παραγωγού από αυτόν. Στην πο-
ρεία ο προαγοραστής έδινε προκαταβολές
στον παραγωγό και άρχισε σταδιακά να του
προμηθεύει ακόμη και τις πρώτες ύλες.
Έτσι, ο ανεξάρτητος χειροτέχνης μετατρά-
πηκε σταδιακά σε εξαρτημένο εργάτη χει-
ροτεχνίας και ο προαγοραστής σε χονδρέμ-
πορο καπιταλιστή. Στη συνέχεια ο προαγο-
ραστής επεκτείνοντας τη δραστηριότητά
του, συνεργαζόταν με όλο και περισσότε-
ρους χειροτέχνες. Αυτό είχε τη συνέπεια οι
μεμονωμένοι τεχνίτες να παραχωρήσουν τη
θέση τους στην οικοτεχνική βιομηχανία ή
οικόσιτο σύστημα βιομηχανίας. Έτσι το εμ-
πορικό κεφάλαιο διείσδυσε ιστορικά στη
βιομηχανία και αυτό της έδωσε τη δυνατό-
τητα να οργανωθεί σε καπιταλιστική βάση.

Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια του
16ου και 17ου αιώνα, η εμπορική αστική
τάξη αφενός συσσώρευσε τεράστια χρημα-
τικά κεφάλαια και αφετέρου συντελέστηκε
σταδιακά ο αποχωρισμός των άμεσων πα-
ραγωγών από τα μέσα παραγωγής. Αυτό
έλαβε γενικότερη μορφή στην τάξη των χει-
ροτεχνών και εν μέρει στους αγρότες. Η εμ-
πορική αστική τάξη έχοντας τον έλεγχο του
εξαγωγικού εμπορίου, κατέκτησε σταδιακά
και τη βιομηχανία παραγωγής εξαγώγιμων
προϊόντων. Παράλληλα με τη σταδιακή με-
τάβαση από τη φεουδαρχική στην καπιτα-
λιστική οικονομία, προέκυψε η ανάγκη συγ-
κέντρωσης των κρατικών εξουσιών για την
προστασία των συμφερόντων τής αναδυό-
μενης αστικής τάξης.

Στη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα,
καθώς επεκτεινόταν η οικόσιτη βιομηχανία,
άρχισαν να εμφανίζονται οι μανιφακτούρες.
Η μανιφακτούρα ήταν συγκεντροποιημένη
καπιταλιστική επιχείρηση μεγάλης κλίμα-
κας. Η διαφορά της από την οικόσιτη βιο-
μηχανία ήταν ότι οι εργάτες εργάζονταν

πλέον σε μια μεγάλη εγκατάσταση που εί-
χε οργανώσει ο καπιταλιστής επιχειρη-
ματίας. Μια μανιφακτούρα μπορεί να
προέκυπτε ως εξέλιξη ενός οικόσιτου
συστήματος ή να οργανωνόταν εξαρχής.
Κύριο χαρακτηριστικό της μανιφακτούρας
ήταν ο καταμερισμός της εργασίας.

Στην ιστορική συνέχεια, μέσα στη μανι-
φακτούρα έγινε σταδιακή αντικατάσταση
της χειρωνακτικής εργασίας από τις μηχα-
νές. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή σε μεγάλη
κλίμακα ο μηχανικός εξοπλισμός και οι
ατμομηχανές. Αυτό σηματοδότησε όμως το
ιστορικό πέρασμα από τη μανιφακτούρα
στο εργοστάσιο. Το πέρασμα αυτό συντελέ-
στηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης βιομη-
χανικής επανάστασης στη αγγλική βιομη-
χανία, που διήρκεσε από το τελευταίο τέ-
ταρτο του 18ου αιώνα έως το πρώτο τέταρτο
του 19ου αιώνα.

3. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και ο ασιατικός τρόπος παραγωγής

Από το 13ο αιώνα είχε πάψει πλέον να
υφίσταται ενιαία Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Οι Οθωμανοί είχαν αρχίσει να κατακτούν
βυζαντινά εδάφη από το 1300 περίπου. Η
άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε το
1453 και η κατάκτηση ελληνόφωνων ευρω-
παϊκών περιοχών ολοκληρώθηκε το 1715,
οπότε προέκυψε η τελευταία εδαφική μορ-
φή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Οι κοινωνικές σχέσεις στο εσωτερικό της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανάγονται στον
λεγόμενο ασιατικό τρόπο παραγωγής. Ο
ασιατικός τρόπος παραγωγής αναπτύχτηκε
ιστορικά σε μεγάλες αυτοκρατορίες όπως
η Ρωσία, η Ινδία μέχρι την εποχή των Με-
γάλων Μογγόλων, η Κίνα, η Οθωμανική του-
λάχιστον μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα κ.λπ.
Ο Μαρξ αναφέρεται σε διάφορα σημεία του
έργου του (στα Grundrisse, στην Κριτική της
Πολιτικής Οικονομίας, στο Κεφάλαιο) σε
κοινωνίες του 19ου αιώνα, όπου κυριαρχού-
σε ο ασιατικός τρόπος παραγωγής.

Στον ασιατικό τρόπο παραγωγής, όπως
και στο φεουδαρχικό, οι εργαζόμενοι δεν
έχουν αποχωρισθεί από τα μέσα παραγω-
γής. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν
στην κατοχή τους τα μέσα παραγωγής, θέ-
τοντάς τα σε λειτουργία όποτε και όπως θέ-
λουν. Η ιδιοκτησία τους όμως ανήκει στην
άρχουσα τάξη, η οποία ιδιοποιείται και το
παραγόμενο υπερπροϊόν. Άρα, ένα χαρακτη-
ριστικό του ασιατικού τρόπου παραγωγής
είναι ότι αφενός η ιδιοκτησία των μέσων
παραγωγής ανήκει στην άρχουσα τάξη και
αφετέρου η κατοχή τους ανήκει στους ερ-
γαζόμενους. Εκείνο, όμως, που τον ξεχω-
ρίζει από τους άλλους προκαπιταλιστικούς
τρόπους παραγωγής είναι ότι σε αυτόν δεν
υφίσταται η έννοια του ατόμου, της ατομι-
κής ιδιοκτησίας και κατοχής. Η κοινωνική 

οργάνωσή του γίνεται σε συλλογική και όχι
σε ατομική βάση.

Η άρχουσα τάξη της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας οργανώνεται στο κράτος και λει-
τουργεί μόνο σε σχέση με αυτό. Στην κορυ-
φή της κρατικής εξουσίας βρίσκεται ο
Σουλτάνος, στο πρόσωπο του οποίου εκ-
φράζεται η ενότητα της κρατικής εξουσίας,
θεμελιώνοντας έτσι τον λεγόμενο ασιατικό
δεσποτισμό. Στην ασιατική κοινωνία η συ-
νοχή της εξασφαλίζεται κυρίως στο ιδεο-
λογικό επίπεδο σε συνεργασία με το πολι-
τικό. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται η δι-
ευρυμένη αναπαραγωγή των κοινωνικών
σχέσεων. Η ιδιοκτησία της γης της Αυτο-
κρατορίας ανήκει στο κράτος, δηλαδή στην
άρχουσα τάξη, προσωποποίηση της οποίας
είναι ο Σουλτάνος. Η κατοχή της γης ανήκει
στις κοινότητες. Οι αγρότες κατέχουν και
καλλιεργούν τη γη επειδή εντάσσονται στις
κοινότητες.

Η επικράτεια του Σουλτάνου διαιρείται σε
διοικητικές περιοχές που λέγονται επαρ-
χίες. Κάθε επαρχία χωρίζεται σε τιμάρια.
Το τιμάριο αποτελεί αυτοτελή οικονομική
και πολιτική-στρατιωτική οντότητα. Σε αυτό
συλλέγεται για την κεντρική εξουσία ένα
προκαθορισμένο ποσοστό του παραγόμενου
υπερπροϊόντος. Επίσης, σε αυτό οργανώ-
νονται οι στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Θεός εκ-
προσωπείται στη γη από τον Σουλτάνο. Ο
πληθυσμός της Αυτοκρατορίας χωρίζεται
σε «πιστούς» και «απίστους», το μεγαλύ-
τερο μέρος των οποίων είναι χριστιανοί ορ-
θόδοξοι.

Ο επικεφαλής του τιμαρίου (τιμαριώτης)
δεν έχει ατομική ιδιοκτησία σ’ αυτό, ούτε οι
απόγονοί του έχουν κληρονομικά δικαιώ-
ματα. Είναι διορισμένος από τον Σουλτάνο
και οι όποιες εξουσίες ασκεί επί των αγρο-
τών ορίζονται με φιρμάνια. Συνηθέστερη
μορφή φόρου είναι η «δεκάτη», το 1/10 δη-
λαδή της αγροτικής ή χειροτεχνικής παρα-
γωγής. Οι «άπιστοι» πληρώνουν στον τιμα-
ριώτη και τον «κεφαλικό» φόρο. Προφα-
νώς, υπήρχαν κι άλλες μορφές φόρου που
αφορούσαν άλλες δραστηριότητες, όπως
την κτηνοτροφία κ.λπ. Τα βακουφικά ή βα-
κούφια (vakuf) είναι τα τιμάρια της οθωμα-
νικής και της χριστιανικής εκκλησίας. Τα
μούλκικα (mulk) είναι κομμάτια γης που
έχουν δοθεί από τον Σουλτάνο σε υψηλούς
αξιωματούχους σαν αντάλλαγμα για σημαν-
τικές υπηρεσίες προς το κράτος. Υπάγονται
στο κράτος και δίνουν φόρους. Αυτοί που
τα έχουν όμως έχουν εξουσίες πάνω στους
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ερ-
γαζόμενους

σε αυτά και έχουν
το δικαίωμα να τα κλη-

ρονομήσουν στους απογό-
νους τους. Τα μούλκικα αποτε-

λούν ένα μικρό ποσοστό κτημάτων στο
σύνολο της Αυτοκρατορίας.

Κατακτώντας την Κωνσταντινούπολη, ο
Μωάμεθ ο Β΄ έχρισε πατριάρχη τον Γεννάδιο,
ο οποίος εκπροσωπούσε την αντιδυτική πτέ-
ρυγα της ορθόδοξης εκκλησίας. Ο πατριάρ-
χης έχει θρησκευτικές αρμοδιότητες σε σχέ-

ση με τους ορθόδοξους πληθυσμούς της Αυ-
τοκρατορίας. Στην πορεία, η ορθόδοξη εκ-
κλησία απέκτησε με διάφορους τρόπους
πολλά τιμάρια, από τα οποία παρακρατούσε
τους φόρους. Σταδιακά, το σύνολο του ορθό-
δοξου κλήρου πήρε θέσεις, συχνά σημαντι-
κές, στον οθωμανικό κρατικό μηχανισμό. Αυ-
τό είχε τη συνέπεια να αποκτήσει η ορθόδο-
ξη εκκλησία μεγαλύτερη ισχύ και σπουδαι-
ότερο ρόλο απ’ ό,τι είχε στους αιώνες του
Βυζαντίου. Στη διάρθρωση του μηχανισμού
της ορθόδοξης εκκλησίας, και μάλιστα στα
πολύ υψηλά κλιμάκια, συμμετέχουν και λαϊ-
κοί, που είναι οι γνωστοί Φαναριώτες. Το Πα-
τριαρχείο εκπροσωπεί όλους τους ορθόδο-
ξους πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας έχον-
τας επίσημη γλώσσα την ελληνική, κάτι το
οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέ-
χεια στη διαμόρφωση ελληνικής εθνικής συ-
νείδησης.

Στην ασιατική κοινωνία η οργάνωση σε
κοινότητες είναι θεμελιώδες χαρακτηριστι-
κό σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό-ιδε-
ολογικό επίπεδο. Oι κοινότητες έχουν εσω-
τερική ιεραρχία και διοικούνται από τους
προεστούς (κοτζαμπάσηδες). Οι προεστοί
είναι συνήθως ισόβιοι και προέρχονται κατά
κανόνα από τις ισχυρότερες οικογένειες της
κοινότητας. Κάποιες φορές οι προεστοί
μπορεί και να εκλέγονται ανάμεσα στις ση-
μαντικότερες οικογένειες, χωρίς αυτό να

διαφοροποιεί τις κυρίαρχες κοινωνικές
σχέσεις. Έχουν τοπικό στρατό (τους αρ-

ματολούς), του οποίου ο αρχηγός παίρνει
εντολές από τον τιμαριώτη και τους προ-
εστούς. Κάποιες φορές οι αρματολοί επε-
δίωκαν την ανεξαρτησία τους από την εξου-
σία τιμαριώτη-προεστών. Τότε παρενέβαινε
ο τουρκικός στρατός για την αποκατάσταση
της τάξης. Αν η «εξέγερση» των αρματολών
αποτύγχανε, τότε προφανώς δεν είχαν θέση
στην κοινότητα και αναγκαστικά αποχωρού-
σαν από αυτήν. Αν συνέχιζαν τη στρατιωτική
δράση χωρίς να χάσουν τη συνοχή τους,
ονομάζονταν «κλέφτες», αφού μάχονταν
εναντίον όλων. Δε θα τους λέγαμε βέβαια
επαναστάτες, αλλά ούτε και ληστές με τη
σημερινή έννοια.

4. Ανακατατάξεις στο εσωτερικό
της Αυτοκρατορίας

Όσο διαρκούσαν οι επεκτατικοί πόλεμοι
στα δυτικά, εξασφαλιζόταν και η συνοχή τής
ασιατικής κοινωνίας. Με τη λήξη τους (πε-
ρίπου στα 1650) αρχίζει μια σταδιακή κοι-
νωνική φιλελευθεροποίηση ή με άλλα λόγια
αρχίζει να εκδηλώνεται η κρίση στο εσω-
τερικό της ασιατικής κοινωνίας. Η έκλειψη
της διαρκούς ανάγκης για στρατολόγηση
οδηγεί στο σταμάτημα του βίαιου εξισλαμι-
σμού των «απίστων» και στην ελάττωση της
καταπίεσής τους. Τους δίνεται μάλιστα η
δυνατότητα να καταλαμβάνουν και αυτοί θέ-
σεις στον κρατικό μηχανισμό. Αυτή ήταν η
μεγάλη ευκαιρία των Φαναριωτών. Καθώς
είχαν ήδη υψηλόβαθμες θέσεις στην εκκλη-
σιαστική ιεραρχία, έχοντας άμεση σχέση με
τη Δύση και την ευρωπαϊκή παιδεία, τους
δόθηκε η δυνατότητα να καταλάβουν πολύ
υψηλές θέσεις και στην ιεραρχία του κρα-
τικού μηχανισμού, όπως η διεύθυνση της
εξωτερικής πολιτικής της Αυτοκρατορίας
μέσω των διπλωματικών θέσεων που κατα-
λαμβάνουν και άλλα σπουδαία αξιώματα,
όπως «μέγας διερμηνεύς της υψηλής πύ-
λης», «μέγας διερμηνεύς του στόλου» κ.λπ.
Μια σημαντική επιτυχία των Φαναριωτών
ήταν η διαρκής διοίκηση από αυτούς των
επαρχιών της Βλαχίας και της Μολδαβίας.
Στις επαρχίες αυτές κατάφεραν σταδιακά
να αποκτήσουν σημαντική αυτονομία, διο-
ρίζοντας οι ίδιοι τους διοικητές των επαρ-
χιών και των τιμαρίων. Έτσι, όμως, είχαν και
τον έλεγχο της διάθεσης του παραγόμενου
υπερπροϊόντος.

Από τα τέλη του 17ου αιώνα είχαν ήδη ξε-
σπάσει ταραχές στις ανατολικές επαρχίες
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως στη
Συρία και στα Περσοτουρκικά σύνορα. Επί-
σης, έγινε η εξέγερση των ηγεμόνων της Αι-
γύπτου, καθώς και οι ρωσοτουρκικοί πόλε-
μοι που ξεσπούσαν κάθε τόσο. Αυτές οι τα-
ραχές δυσκόλευαν τη διεξαγωγή του εμπο-

ρίου σε όλες αυτές τις περιοχές. Αυτό είχε
συνέπεια να αποκτήσουν μεγάλη σημασία
για το εμπόριο τα λιμάνια της Σμύρνης και
της Θεσσαλονίκης.

Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, στη διάρ-
κεια του 16ου και 17ου αιώνα αναπτύχθηκε
στη δυτική Ευρώπη η εμπορική αστική τάξη
με έμφαση στο εξαγωγικό εμπόριο και στο
εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. Αυτό είχε
σημαντική επίδραση και στο εμπόριο της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, με επί-
κεντρο τα λιμάνια της Σμύρνης και της Θεσ-
σαλονίκης αναπτύσσεται και στην Αυτοκρα-
τορία το εξαγωγικό εμπόριο, καθώς και αυ-
τό των μεγάλων αποστάσεων. Στην αρχή αυ-
τής της ιστορικής φάσης (κυρίως το 16ο αι-
ώνα) το εμπόριο διεξάγουν κυρίως ξένες
εταιρίες.

Οι Οθωμανοί υπήκοοι της Αυτοκρατορίας
είναι προσανατολισμένοι προς τα αξιώματα
του οθωμανικού κράτους. Έτσι, στα ανώτερα
κλιμάκια αναδεικνύονται τα ανώτερα μωα-
μεθανικά κοινωνικά στρώματα. Αυτό όμως
δημιουργούσε ζωτικό χώρο για επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες των χριστιανικών
πληθυσμών. Ως συνέπεια, σταδιακά το εμ-
πόριο καθώς και η μανιφακτούρα περνούν
στα χέρια των χριστιανών. 

Η ελληνική γλώσσα ήταν, όπως έχει ση-
μειωθεί, η επίσημη γλώσσα του Πατριαρ-
χείου. Είναι όμως και γλώσσα όλων των χρι-
στιανών που έχουν αποκτήσει κρατικά αξιώ-
ματα. Επίσης, αυτήν την εποχή η ελληνική
είναι η μόνη γλώσσα από τις ομιλούμενες
στην Αυτοκρατορία στην οποία τυπώνονται
βιβλία. Οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντι-
κοί για τις δραστηριότητες των εμπόρων.
Αυτό τους ωθεί ώστε να υιοθετήσουν την ελ-
ληνική γλώσσα στις οικονομικές δραστη-
ριότητές τους, ακόμη κι αν δεν είναι ελλη-
νόφωνοι από καταγωγή. Με αυτόν τον τρό-
πο, ο έλεγχος του εμπορίου περνάει στα-
διακά στα χέρια των ελληνόφωνων πληθυ-
σμών, οι οποίοι εκτοπίζουν τις ξένες εται-
ρίες που το έλεγχαν μέχρι τότε. Αυτό γίνεται
διότι οι ελληνόφωνοι δημιουργούν ένα πο-
λύπλοκο σύστημα δοσοληψιών με τον πλη-
θυσμό που στηρίζεται στις οικογενειακές,
στις φιλικές και γενικά στις κοινωνικές σχέ-
σεις. Ο προαγοραστής έχει στη διάθεσή του
την παραγωγή την οποία προωθεί μέσω των
εμπόρων, αν δεν είναι ο ίδιος και έμπορος.
Η διάθεση μάλιστα της παραγωγής δε γίνε-
ται μόνο στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, αλλά κυρίως εξάγεται στην Ευρώπη.
Το ρόλο αυτό έχουν ως γνωστό οι έμποροι
μεγάλων αποστάσεων. Οι προαγοραστές,
πέρα από τη διάθεση της παραγωγής, έχουν
κι έναν άλλο πολύ σημαντικό ρόλο. Προσα-
νατολίζουν την ντόπια παραγωγή στις ανάγ-
κες της ζήτησης της Ευρώπης. Αυτό έχει
συνέπεια την αναδιάρθρωση των καλλιερ-
γειών και τον προσανατολισμό τους σε προ-

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201768

απόψ
εις



χειμώνας 2017 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 69

ϊόντα όπως το λάδι, η σταφίδα και ο καπνός.
Η διαδικασία αυτή σημαίνει όμως το πέ-

ρασμα από τη «φυσική» οικονομία στην εγ-
χρήματη. Με άλλα λόγια σημαίνει τη στα-
διακή διάλυση των προκαπιταλιστικών
ασιατικών σχέσεων παραγωγής και την εξά-
πλωση του εμπορικού καπιταλισμού. Βλέ-
πουμε σε αυτές τις εδαφικές περιοχές πώς
η κινητήρια δύναμη της Ιστορίας, η ταξική
πάλη, διαλύει σταδιακά τις σχέσεις παρα-
γωγής-εκμετάλλευσης που δρούσαν λόγω
του ασιατικού τρόπου παραγωγής. Αποδυ-
ναμώνει τις κοινοτικές κοινωνικές σχέσεις
που πηγάζουν από αυτόν προς όφελος των
νέων κοινωνικών σχέσεων που ταιριάζουν
στον εμπορικό καπιταλισμό που κυριαρχεί
σταδιακά. Οδηγούνται έτσι σε μια εγχρήμα-
τη οικονομία, σε σχέσεις δηλαδή παραγω-
γής-εκμετάλλευσης που απορρέουν από την
κυριαρχία του εμπορικού κεφαλαίου, στην
κεφαλαιακή σχέση που ταιριάζει στον εμ-
πορικό καπιταλισμό.

Η εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, από
την άλλη, σημαίνει όμως και ελληνική πο-
λιτιστική εξάπλωση. Με αυτόν τον τρόπο,
αρχίζει σταδιακά να αναπτύσσεται ελληνική
εθνική συνείδηση. Σε αυτό το ιστορικό στά-
διο έρχεται στο προσκήνιο ξανά η αρχαία
ελληνική κληρονομιά. Έτσι, η νέα ελληνό-
φωνη κοινωνική τάξη των εμπόρων που δη-
μιουργείται, καθώς έρχεται σε επαφή με τις
ιδέες του Διαφωτισμού, συγκροτείται πλέον
στην αναδυόμενη αστική τάξη μέσα στην Αυ-
τοκρατορία με ελληνική εθνική συνείδηση.
Είναι θέμα χρόνου πια αυτή η νέα αστική τά-
ξη να θέσει θέμα ανεξάρτητου εθνικού κρά-
τους στα πρότυπα της δυτικής Ευρώπης.
Προς τούτο είναι χρέος της πλέον να προ-
παγανδίσει όσο εντονότερα μπορεί την επα-
ναστατική ιδεολογία.

Προς το τέλος του 18ου αιώνα, σε όλες
τις πόλεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώ-
πης όπου υπήρχαν Έλληνες έμποροι, δημι-
ουργούνται διάφορες επαναστατικές οργα-

νώσεις που προπαγανδίζουν την επανά-
σταση, μεταφράζουν τα κείμενα του
Διαφωτισμού στα ελληνικά, εκδίδουν
αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, συνερ-
γάζονται με άλλες επαναστατικές οργα-
νώσεις όπως οι Carbonari στην Ιταλία,
παλεύοντας γενικά για τη διάχυση και ενί-
σχυση της ελληνικής εθνικής συνείδησης
και συνακόλουθα της επαναστατικής ιδεο-
λογίας. Πριν τη Φιλική Εταιρεία, η γνωστό-
τερη από αυτές τις οργανώσεις ήταν αυτή
του Ρήγα Φεραίου. Στόχος όλων αυτών των
οργανώσεων ήταν η δημιουργία μιας μεγά-
λης Ελλάδας που θα εκτείνεται από τις πα-
ραδουνάβιες χώρες μέχρι την Αφρική και
από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι τη Μικρά Ασία,
με επίσημη γλώσσα την ελληνική.

Κατά το 17ο και κυρίως το 18ο αιώνα, κα-
θώς χαλαρώνουν οι έλεγχοι, συμβαίνουν
μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών μέσα
στην οθωμανική επικράτεια. Αυτές που κυ-
ριαρχούν είναι οι μετακινήσεις από την
ύπαιθρο προς τις πόλεις και από τις πεδιά-
δες προς τις ορεινές και τις παράκτιες πε-
ριοχές. Η αραίωση των πληθυσμών στις πε-
δινές περιοχές και η αντίστοιχη αύξηση κυ-
ρίως των ορεινών, σημαίνει στην πράξη χα-
λάρωση του κοινοτικού συστήματος και στα-
διακή απεξάρτηση από το τιμάριο και τον
τιμαριώτη. Από την άλλη, η αδυναμία ελέγ-
χου από τις αρχές των ορεινών περιοχών,
τους δίνει τη δυνατότητα αυξημένης εθνι-
κής και θρησκευτικής αυτονομίας. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις ορεινές περιοχές με αυ-
ξημένη αυτονομία από το τιμάριο έχουν τη
δυνατότητα να θέτουν υπό τον έλεγχό τους
άλλες ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα είναι τα 11 χωριά του Σου-
λίου, που απέσπασαν από το τοπικό τιμάριο
και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα 64 γει-
τονικά τους χωριά, το λεγόμενο Παρασούλι. 

5. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί
Ως γνωστό, η ελληνική Επανάσταση ξέ-

σπασε με επιτυχία ουσιαστικά στη Στερεά
Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και σε συγκε-
κριμένα νησιά (κυρίως Ύδρα, Σπέτσες και
Ψαρά). Θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσου-
με το γεγονός αυτό όχι ως κάτι τυχαίο, αλλά
ως συνέπεια των κοινωνικών μετασχηματι-
σμών που συνέβησαν σε αυτές τις περιοχές.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, οι μεγάλες
πληθυσμιακές μετακινήσεις από τις πεδινές
περιοχές προς τις ορεινές, τις παράκτιες και
τις πόλεις, εξασθένισαν τις κοινοτικές σχέ-
σεις που πηγάζουν από τον ασιατικό τρόπο
παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε
δραστικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς
με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. Υπήρχαν περιοχές όπου οι προεστοί
έγιναν εφοπλιστές πλοιοκτήτες και πολλοί
από αυτούς ταυτόχρονα και έμποροι. Τέτοι-
ες ήταν η Ύδρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά και 

κάποιες παράκτιες περιοχές όπως
το Γαλαξίδι. Εδώ οι πλοιοκτήτες, μετατρέ-
ποντας σταδιακά τα ναυτικά πληρώματα σε
έμμισθους, μετατρέπονται οι ίδιοι σε καπι-
ταλιστές. Με άλλα λόγια, οι ναύτες αποχω-
ρίζονται από τα μέσα παραγωγής, που είναι
τα πλοία, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό αυ-
τών των κοινοτήτων να κυριαρχήσουν οι κα-
πιταλιστικές σχέσεις. Παρότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις οι ναύτες είναι και μέτοχοι, αυτό
δεν αλλάζει τον καπιταλιστικό χαρακτήρα
των σχέσεων παραγωγής. Άλλωστε, υπάρ-
χουν ιστορικά στοιχεία που δείχνουν πως οι
ναύτες είχαν δημιουργήσει τις δικές τους
οργανώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ξε-
σηκώθηκαν κατά των εφοπλιστών.

Σε διάφορες περιοχές υπό την κυριαρχία
του εμπορικού κεφαλαίου, δημιουργήθηκαν
μανιφακτούρες. Αυτό έγινε εκεί όπου προ-
ϋπήρχε ανεπτυγμένη χειροτεχνία. Στην αρχι-
κή μορφή της μανιφακτούρας δεν έχει γίνει
ακόμη ολικός διαχωρισμός των εργαζομένων
από τα μέσα παραγωγής. Έτσι, παρότι η ορ-
γάνωση και διεύθυνση της εργασίας είναι κα-
πιταλιστική, είναι δυνατό να υπάρχουν και
συνεταιριστικά σχήματα, όπου οι μισθοί των
εργαζομένων εμφανίζονται σαν συμμετοχή
στα κέρδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
τα Αμπελάκια.

2. Στις μεγάλες πεδιάδες που αρχίζουν
από τη Θεσσαλία και φτάνουν στη βόρεια
Βαλκανική, η εξασθένιση των κοινοτικών
σχέσεων λόγω των πληθυσμιακών μετακι-
νήσεων οδήγησε στην εξασθένιση των
εξουσιών των κοινοτικών αρχόντων. Αυτό
έδωσε τη δυνατότητα στους τιμαριώτες να
μετατρέψουν το τιμάριο σε ατομική ιδιοκτη-
σία τους, σε φέουδο, το γνωστό τσιφλίκι.
Ταυτόχρονα, οι καλλιεργητές του τιμαρίου
μετατράπηκαν σε δουλοπάροικους-κολί-
γους. Δημιουργούνται, έτσι, φεουδαρχικές
σχέσεις παραγωγής, καθώς διαλύεται στα-
διακά ο ασιατικός τρόπος παραγωγής σε αυ-
τές τις περιοχές. Αυτό τεκμηριώνεται ως
εξής: Η ιδιοκτησία της καλλιεργούμενης γης
ανήκει στον τιμαριώτη (φεουδάρχη), ενώ η
κατοχή της ανήκει στον καλλιεργητή. Ο καλ-
λιεργητής, δηλαδή, δεν αποχωρίζεται από
τα μέσα παραγωγής, αλλά η ιδιοκτησία τους
ανήκει στον φεουδάρχη-τσιφλικά. Ο τιμα-
ριώτης-φεουδάρχης εξακολουθεί να πλη-
ρώνει τη δεκάτη στην κεντρική εξουσία, αλ-
λά το παραγόμενο υπερπροϊόν που απομένει
μοιράζεται ανάμεσα σε αυτόν και στους κο-
λίγους σε συγκεκριμένη αναλογία. Επίσης,
οι εργαζόμενοι στο τσιφλίκι δε βγαίνουν από
αυτό χωρίς την άδεια του τσιφλικά. 

απόψεις
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3. Στη Νότια Ελλάδα
κατά το 18ο αιώνα κυριαρ-

χεί η αγροτική παραγωγή. Την
εποχή αυτή συμβαίνουν ανακατατά-

ξεις σε αυτές τις περιοχές που οφείλονται
στην ανάπτυξη του εμπορικού κεφαλαίου.
Οι έμποροι ήδη συλλέγουν ένα μεγάλο μέρος
της αγροτικής παραγωγής, το οποίο προ-
ωθούν στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας ή
το εξάγουν σε χώρες της δυτικής Ευρώπης.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης του θε-
σμού του προαγοραστή και του εμπόρου με-
γάλων αποστάσεων, οι οποίοι πέρα από τη
διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στις
αγορές, προσανατολίζουν στη συνέχεια τις
καλλιέργειες στη ζήτηση των αγορών. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα, από τη μία, τη σταδιακή
αλλαγή των παραγόμενων αγροτικών προ-
ϊόντων και, από την άλλη, την όλο και εντο-
νότερη υπαγωγή των παραγωγών στη δι-
καιοδοσία του εμπορικού κεφαλαίου. Έτσι,
αναπτύσσεται σταδιακά μια τοπική ισχυρή
τάξη εμπόρων-καπιταλιστών που πιέζουν
διαρκώς για αύξηση της παραγωγής και συ-
νεχή αναπροσανατολισμό. Αυτή η αυξανό-
μενη πίεση οδηγεί σε χαλάρωση των εξου-
σιών των προεστών στους τοπικούς παρα-
γωγούς και σε σταδιακή ανεξαρτητοποίηση
αυτών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται
ανεξάρτητοι αγρότες παραγωγοί. Σημειωτέ-
ον ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι οι προ-
εστοί έγιναν έμποροι-καπιταλιστές επιτεί-
νοντας την προηγούμενη διαδικασία. Πολλές
φορές οι αγρότες παραγωγοί αναπτύσσουν
και οικοτεχνική δραστηριότητα, καθώς επε-
ξεργάζονται τα δικά τους προϊόντα και άλ-
λων παραγωγών. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά
η συνολική αγροτική και οικοτεχνική παρα-
γωγή της νότιας Ελλάδας περνάει στον έλεγ-
χο του εμπορικού κεφαλαίου.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στην ύπαιθρο της
νότιας Ελλάδας διαλύεται με γοργούς ρυθ-
μούς ο ασιατικός τρόπος παραγωγής, κα-
θώς εξασθενίζουν οι τοπικές κοινότητες
και στη θέση τους εμφανίζονται ανεξάρτη-
τοι αγρότες με ιδιοκτησία και κατοχή στη
γη που καλλιεργούν. Από την άλλη, ισχυρο-
ποιείται διαρκώς η αναδυόμενη αστική τάξη
των εμπόρων-καπιταλιστών, που μαζί με
τους εφοπλιστές αποτελούν την αναδυόμε-
νη αστική τάξη του Ελλαδικού χώρου. Η
διαδικασία αυτή οδηγεί, όμως, σε μια κα-
τάσταση όπου υπάρχει κατακερματισμός
της εξουσίας σε πολλές τοπικές κοινότητες,
ενώ προχωρά γρήγορα η εμπέδωση καπι-
ταλιστικών κοινωνικών και παραγωγικών
σχέσεων. Η αντίφαση αυτή μπορεί να λυθεί
μόνο με τη δημιουργία μιας κεντρικής αστι-
κής (εθνικής) εξουσίας, με τη δημιουργία
δηλαδή εθνικού-αστικού κράτους. Με αυτόν
τον τρόπο, μπορούμε να ερμηνεύσουμε την

προσχώρηση της αναδυόμενης αστικής
τάξης της νότιας Ελλάδας στη φιλελεύ-
θερη αστική ιδεολογία και στη δράση για

δημιουργία ανεξάρτητου αστικού κράτους.
Μπορούμε έτσι να εξηγήσουμε γιατί η Επα-
νάσταση όχι μόνο ξεκίνησε δυναμικά, μετά
τις παραδουνάβιες περιοχές, από τη νότια
Ελλάδα, αλλά και γιατί κυριάρχησε σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα.

6. Επίλογος
Για το κλείσιμο αυτού του κειμένου επι-

λέγουμε μερικές σημειώσεις του Ένγκελς
από την ενασχόλησή του με το λεγόμενο
ανατολικό ζήτημα (Μαρξ Κ., Ένγκελς Φ.,
1985). Στη New York Daily Tribune γράφει
στις 19 Απριλίου 1853:

«Ποιοι είναι οι έμποροι στην Τουρκία;
Ασφαλώς όχι οι Τούρκοι. Η δική τους μέ-
θοδος προαγωγής του εμπορίου, όταν ακό-
μα βρίσκονταν στην αρχέγονη νομαδική
τους κατάσταση, ήταν η ληστεία καραβανιών
και τώρα που εκπολιτίστηκαν κάπως περισ-
σότερο, έγκειται σε κάθε λογής αυθαίρετη
και καταπιεστική φορολογία. Οι Έλληνες, οι
Αρμένιοι, οι Σλάβοι κι οι Φράγκοι, που ‘ναι
εγκατεστημένοι στα μεγάλα λιμάνια, έχουν
όλο το εμπόριο στα χέρια τους(…) Όσο για
την πρόοδο στο γενικό εκπολιτισμό, ποιος
είναι ο φορέας της σ’ όλα τα μέρη της ευ-
ρωπαϊκής Τουρκίας; Όχι οι Τούρκοι, γιατί
αυτοί είναι λίγοι και διασκορπισμένοι(…) Η
ελληνική και σλαβική αστική τάξη σ’ όλες
τις πόλεις και στα εμπορικά λιμάνια απο-
τελεί το αληθινό έρεισμα του όποιου πολι-
τισμού εισάγεται πράγματι στη χώρα.»

Επιπλέον, γράφει στα τέλη του 1889:
«Η τούρκικη κυριαρχία, όπως και κάθε

ανατολική, είναι ασυμβίβαστη με την καπι-
ταλιστική κοινωνία. Όση υπεραξία κερδίζε-
ται δεν είναι σίγουρη από τα χέρια αρπακτι-
κών σατραπών και πασάδων. Λείπει ο πρώ-
τος βασικός όρος της αστικής προσοδοφό-
ρας δραστηριότητας: η ασφάλεια του προ-
σώπου και της ιδιοκτησίας του εμπόρου. Δεν
είναι λοιπόν παράξενο που οι Έλ-
ληνες ξεσηκώθηκαν τώρα ακόμα
μια φορά, αφού από τα 1774 εί-
χαν ήδη δύο φορές αποπειραθεί
να εξεγερθούν.»

Ακόμα, στα τέλη του 1889
έγραφε:

«Οι Έλληνες ήταν εμπορικός
λαός, και οι έμποροι υπέφεραν
περισσότερο από την καταπίεση
των Τούρκων πασάδων. Ο Χρι-
στιανός αγρότης κάτω από την
τουρκική κυριαρχία ζούσε, από
υλική άποψη, καλύτερα από αλ-
λού. Είχε διατηρήσει τους προ-
τουρκικούς του θεσμούς και όλη
του την αυτοκυβέρνηση όσο πλή-
ρωνε τους φόρους του, ο Τούρκος
κατά κανόνα δεν νοιαζόταν γι΄αυ-
τόν. Σπάνια μόνο ήταν εκτεθειμέ-
νος σε βιαιοπραγίες σαν κι αυτές
που ήταν αναγκασμένος να υπο-

μένει ο δυτικοευρωπαίος αγρότης από τους
ευγενείς. Ήταν ζωή αναξιοπρεπής, που μόλις
γινόταν ανεκτή (από μέρους του κατακτητή),
δεν ήταν όμως και υλικά πιεσμένη. Πάντως
δεν ήταν αταίριαστη με την τοπική πολιτισμι-
κή κατάσταση των λαών εκείνων, και γι’ αυτό
χρειάστηκε πολύς καιρός ώσπου ν’ ανακα-
λύψει ο Σλάβος ραγιάς ότι η ζωή αυτή είναι
αφόρητη. Αντίθετα, το εμπόριο των Ελλήνων
είχε ανθήσει γρήγορα, από τότε που η τουρ-
κική κυριαρχία τους ελευθέρωσε από τον κα-
ταθλιπτικό συναγωνισμό των Βενετών και
των Γενοβέζων, κι είχε γίνει κιόλας τόσο ση-
μαντικό, ώστε δεν μπορούσε να σηκώσει την
τουρκική κυριαρχία.»
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Η Μελέκ
Στο Γκάζι περασμένα μεσάνυχτα και η

παρέα στο γωνιακό τραπέζι απολάμβανε γα-
στριμαργικά μια πιατέλα βουνό από σου-
βλάκια. Η μικρή ανθοπώλης με τις κοτσίδες
στο χρώμα του μελιού πλησίασε και ακούμ-
πησε τα τριαντάφυλλα σχεδόν επάνω στην
ψωμιέρα. Δύο κόκκινα και ένα ροζ. Για τα
κορίτσια είπε, με μάτια που έλαμπαν στο
φεγγαρόφωτο. Από το χαμόγελο της αθωό-
τητας φωτίστηκε το τραπέζι. Περίμενε. Κά-
ποιος από την παρέα τής πρότεινε ένα σου-
βλάκι και ψωμί. Παιδί ήταν! Άπλωσε το χε-
ράκι ρωτώντας: «Είναι χοιρινό;» Ναι της
απάντησαν. Αμέσως η μικρή Μουσουλμάνα
έκανε πίσω παίρνοντας μόνο το Ευρώ για
τα λουλούδια και χάθηκε στο φεγγάρι. Η
Μαρία της παρέας έλεγξε τον καλό της για
τα χρήματα που έδωσε στη Μελέκ, υπενθυ-
μίζοντας ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού στο άρθρο 3 απαγορεύει την
παιδική εκμετάλλευση.

Ο Μπαρούχ
Οι διερχόμενοι οδηγοί τον γνώριζαν από

καιρό. Ο σγουρομάλλης Μπαρούχ είχε γίνει
ένα με το φανάρι. Όταν άναβε πράσινο στε-
κόταν ακίνητος σαν πεζός που περίμενε να
περάσει απέναντι. Όταν κοκκίνιζε με απί-

στευτη ταχύτητα καθάριζε τους ρύπους μιας
κοινωνίας που αδιάφορα και μηχανικά
άνοιγε το παράθυρο για να δώσει το κέρμα
ως αντίτιμο της ενοχής. Άραγε ποια σημα-
σία είχε για τον Μπαρούχ η Σύμβαση για τα
Δικαιώματά του, που στο άρθρο 32 τον προ-
στάτευε από τη βλαβερή εκείνη «εργασία»;

Η Γεωργία
Στην τηλεφωνική γραμμή στήριξης κα-

κοποιημένων παιδιών, με δυσκολία, η Γε-
ωργία, κομπιάζοντας και μετά από πολλή
ώρα, αποκάλυψε την κακοποίηση μέσα στην
οικογένεια. Στον περίγυρο τα σημάδια της
σωματικής βίας από καιρό φανέρωναν το
τραύμα της ψυχής. Τα στόματα όμως παρέ-
μεναν κλειστά για το παιδί που δεν ήταν δι-
κό τους. 

Τα άρθρα 19 και 34 στη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού θεωρούν ποινικό
αδίκημα τη σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Διονύσης
Ο Διονύσης, αδύνατος σαν κλαράκι αν και

είχε κλείσει τα δώδεκα χρόνια του, δεν
έδειχνε προθυμία την ώρα της γυμναστικής.
Η καθηγήτρια είπε στον πατέρα ότι τεμπέ-
λιαζε, ώσπου η ξαφνική λιποθυμία του στο
μάθημα αποκάλυψε την αιτία. Έλλειψη βι-
ταμινών, γιατί δεν σιτίζεται σωστά, απάντη-
σε η ιατρική γνωμάτευση. Πληροφορία-χα-
στούκι το 2016 στη χώρα της κρίσης και της
ανέχειας, όπου ακόμα και το φαγητό ως βα-
σικό δικαίωμα του παιδιού παραμένει σε
πολλές περιπτώσεις γραμμένο μόνο μέσα
στο άρθρο 27 της Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού.

Η Αναστασία
Η Αναστασία, μαθήτρια της Ε’ δημοτικού,

είχε αναλάβει τη φροντίδα της μικρής της
αδελφής από τότε που οι γονείς της έπιασαν
δουλειά. Το εργοστάσιο ήταν στη Θήβα.

Έφευγαν 5:30 π.μ και επέστρεφαν 7:30 μ.μ.
Εκείνη πήγαινε τη Σοφία στον παιδικό
σταθμό, την έπαιρνε, την τάιζε, την πρόσε-
χε. Στα μέσα της χρονιάς δυσκολευόταν να
συγκεντρωθεί και την έπαιρνε ο ύπνος στο
θρανίο. Κουρασμένη τη βλέπω, είπε στην
ενημέρωση των γονιών η δασκάλα της στη
μητέρα. Τελευταία ούτε γελάει και αδιαφο-
ρεί για τα μαθήματα. «Τι μπορώ να κάνω γι’
αυτό;», απάντησε η μητέρα. Με τη βοήθεια
της Αναστασίας επιβιώνουμε».

Πράγματι ήταν αλήθεια η έλλειψη του
κράτους πρόνοιας για την οικογένεια. Τα άρ-
θρα όμως 4 και 31 της Σύμβασης άλλα έλε-
γαν για τα δικαιώματα της Αναστασίας, που
παρ’ ότι ψηφισμένα παρέμεναν στα χαρτιά.

Ο Στάθης
Του έλειπε η αυτοπεποίθηση. Ο Στάθης

ήταν ένας ήσυχος και ανασφαλής έφηβος,
δίχως διάθεση να υπερασπιστεί ούτε τον
εαυτό του. Από οικογένεια με αρχές και
υπερβολική αυστηρότητα μεγάλωνε εκτε-
θειμένος στη βία του σχολικού περιβάλλον-
τος και όχι μόνο. Ο Πέτρος, σκληρός όπως
και το όνομά του, τον έβαλε στόχο. Στα παι-
δικά των παραμυθιών χρόνια είχε βιώσει
για τα καλά τη στέρηση και το ξύλο. Τώρα
λοιπόν ήρθε η ώρα να τα επιστρέψει. Το
νταηλίκι τού έδινε πόντους και τον ανέβαζε,
στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τους
φόβους του. Ο Στάθης είχε αποδεχτεί τη
μοίρα του και τον απέφευγε. Ο θύτης και το
θύμα. Εναλλαγή ρόλων μέσα στο χρόνο,
όπου το θύμα γίνεται θύτης και μετατρέπει
τη ζωή σε κόλαση. Οι ειδικοί το είπανε bul-
lying και καθαρίσανε. Στα ελληνικά σημαί-
νει να φοβερίζεις τον άλλον, γιατί δεν αν-
τέχεις να είναι διαφορετικός. Κόλαση λοι-
πόν η ζωή του Στάθη, ακόμα και μέσα στο
σχολείο, με την κατάφορη παραβίαση των
Δικαιωμάτων του, όπως αυτά αναφέρονται
στα άρθρα 2, 37 και 39 του ΟΗΕ.

γράφει η Ανδριανή Στράνη

(για τα δικαιώματα του παιδιού)
Αιών παίς εστί, πεσσεύων 

παιδός η βασιληίη
(Ηράκλειτος, Απόσπ. 52)

Μπαρτολομέ Εστεμπάν Μουρίγιο
“Παιδιά Παίζουν Ζάρια’’ (1675)
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Η Στεφάνκα
Από τον Πειραιά περίπου

στις 11 π.μ μπήκε στο τελευταίο
βαγόνι του τρένου ο μελαχρινός
άνδρας με το ακορντεόν και το
κοριτσάκι. Με το που έκλεισαν
οι πόρτες πίσω τους το ακορν-

τεόν αναστέναξε. Ήχος βιαστικός, βαλκα-
νικός για να προλάβει να παίξει το κομμάτι
μέχρι το Φάληρο. Η μικρή Στεφάνκα προ-
πορευόταν, προτείνοντας το μεταλλικό κου-
τάκι στους επιβάτες. Η καλοντυμένη κυρία
τόλμησε. Αυτό απαγορεύεται για το παιδί,
είπε. Αυτή την ώρα θα έπρεπε να είναι στο
σχολείο της. Η σιωπή των υπόλοιπων την
προκάλεσε. Δε μιλάτε, δε μιλάει κανείς ε;
συνέχισε. Η ενοχή έδωσε σε κάποιον φωνή.
Και τι να κάνουμε εμείς κυρία μου; Αυτό εί-
ναι δουλειά του κράτους. Αυτό είναι υπεύ-
θυνο να προσέχει τα παιδιά. 

Ο επιβάτης είπε την αλήθεια για τα δικαιώ-
ματα της Στεφάνκα, όπως αναφέρονται στα
άρθρα 28 και 32 της Σύμβασης για τα παιδιά.

Ο Άλεξ
Ο Άλεξ Μεσχισβίλι αν μεγάλωνε σε ένα

δίκαιο κοινωνικό σύστημα σήμερα θα ζούσε
και θα ήταν 21 ετών. Το 2006 η κλειστή
επαρχιακή κοινωνία που κατοικούσε ήταν
αρκετά ανοιχτή σε όλα, αρκεί να μην ξεχώ-
ριζες γιατί ήσουν ξένος και έξυπνος. Αυτά
τα «λάθη» τα πλήρωσε με τη ζωή του. Ακό-
μα περιμένουμε το πόρισμα των αρχών για
τη σορό του, αφού είναι γνωστοί οι δολο-
φόνοι του. Η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη
έχουν ανοιχτό χρέος σε μια μάνα που περι-
μένει απαντήσεις, αλλά και σε όλους όσοι
θεωρούμε πως ο Άλεξ είναι ένα δικό μας
παιδί, που του στέρησαν τα δικαιώματά του
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 19 και 37 της Σύμ-
βασης του ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στη Νέα
Υόρκη (20/11/1989) έκανε δεκτή ομόφωνα
στη Γενική Συνέλευση και ψήφισε τη Σύμ-
βαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Con-
vention on the Rights of the child) σε πέντε

επίσημες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική, Ισπα-
νική, Κινεζική, Ρωσική). Πρόκειται για μια
Πράξη Διεθνούς Δικαίου. Η Σύμβαση αυτή,
η ισχύς και η εφαρμογή της λυτρώνει τα παι-
διά όλου του κόσμου από τα βάσανά τους.
Τα 54 άρθρα της Σύμβασης διέπονται από 4
θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να γίνονται
σεβαστές από όλα τα κράτη του ΟΗΕ όπως: 

➧ Η Μη Διάκριση (άρθρο 2), αφού το παιδί
δεν πρέπει να υποφέρει εξ’ αιτίας φυλής,
χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας,
εθνικής, κοινωνικής καταγωγής, οικογενει-
ακής, πολιτικής ή κοινωνικής θέσης του.

➧ Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρ-
θρο 3), αφού οι Νόμοι και οι δράσεις του
κράτους πρέπει να θέτουν σε προτεραιότη-
τα το τι είναι καλύτερο για το παιδί και να
το ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

➧ Η Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία
του Παιδιού (άρθρο 6), αφού το κράτος πρέ-
πει να προστατεύει και να εξασφαλίζει την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού (φυ-
σική, πνευματική, ηθική και κοινωνική).

➧ Η Συμμετοχή (άρθρο 12) και το δικαίω-
μα του παιδιού στις αποφάσεις για ζητήμα-
τα που αφορούν τη ζωή του.

Σήμερα 193 χώρες έχουν επικυρώσει τη
σύμβαση αυτή. Στην Ελλάδα ενσωματώθηκε
στο Εθνικό Δίκαιο με το νόμο 2101/1992,
βάσει του οποίου υπερτερεί των υπολοίπων
διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας. 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι
στη χώρα της Ελευθερίας, στις ΗΠΑ, ενώ
έχουν υπογράψει τη σύμβαση δεν της έδω-
σαν νομική ισχύ οπότε παραμένει ανενεργή.
Δεν κατόρθωσαν να προχωρήσουν σ’ αυτό
ούτε με το Δημοκρατικό και έγχρωμο Ομ-
πάμα. Ίσως γιατί οι πολλαπλές και καθημε-
ρινές παραβιάσεις της σύμβασης για τα δι-
καιώματα των παιδιών στις ΗΠΑ θα προκα-
λούσαν ερωτηματικά και θα έθεταν ερωτή-
ματα για την αποτελεσματικότητα της εφαρ-
μογής της Σύμβασης του ΟΗΕ στο παγκό-
σμιο καπιταλιστικό σύστημα. 

Η Σομαλία, μια χώρα όπου χιλιάδες παι-
διά πεθαίνουν από την πείνα, επίσης δεν
έχει δώσει νομική ισχύ στη Σύμβαση. 

Αλλά και στις υπόλοιπες χώρες που την
έχουν υπογράψει και αποδεχτεί νομικά, οι
παρατηρήσεις του ΟΗΕ δεν είναι αισιόδο-
ξες ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης.
Καθημερινά η ζωή αποδεικνύει ότι άλλα λέ-
νε οι Συμβάσεις και άλλα τα Συμβάντα που
ακυρώνουν τις θέσεις και προθέσεις της
Σύμβασης. Εξάλλου ο δρόμος προς την κό-
λαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες
προθέσεις.

Θεμελιώδεις αρχές και ανάγκες δεν ικα-
νοποιούνται. Για τα παιδιά της ειρήνης οι
ταξικές διακρίσεις είναι αναμφισβήτητο γε-
γονός, αφού (α) 317 εκατομμύρια παιδιά κά-
τω των 17 ετών αναγκάζονται να δουλέψουν,

(β) 126 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται κάτω
από επικίνδυνες για τη ζωή τους συνθήκες.

Για τα παιδιά του πολέμου τα πράγματα
είναι χειρότερα, αφού (α) επιτρέπεται η
συμμετοχή τους στις ένοπλες συγκρούσεις,
(β) ζουν καθημερινά με τον τρόμο, τη βία
και το θάνατο, (γ) είναι υποσιτισμένα, ορ-
φανά, χωρίς δικαιώματα στη μόρφωση και
την υγεία. Αλλά και στις «πολιτισμένες» χώ-
ρες κυκλώματα εμπορίας παιδιών απαγά-

γουν, πωλούν ή εκμεταλλεύονται σεξουα-
λικά ανηλίκους.

Σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα κατα-
λήγουμε να θυμόμαστε τα δικαιώματα των
παιδιών μόνο στις 20 Νοέμβρη, όπως γίνεται
στις επετείους, αφού τα κράτη με την πολι-
τική τους απεμπολούν τις ευθύνες τους στην
τήρηση των άρθρων της Σύμβασης και ανέ-
χονται την αντιμετώπιση των συμβάντων της
παιδικής κακουχίας με τις διάφορες Μη
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Για τις
αιτίες ούτε λόγος να γίνεται. Το κράτος πρό-
νοιας θεωρείται οικονομικά ασύμφορο και
πολυδάπανο, αφού το ενδιαφέρον έχει με-
τατοπιστεί από τον Άνθρωπο στις Αγορές και
το Κεφάλαιο βρίσκεται σε νευρική κρίση.

Εν κατακλείδι, μετά από 26 χρόνια Δια-
κήρυξης της Σύμβασης του ΟΗΕ, τα δικαιώ-
ματα των παιδιών παραμένουν ακόμα όνει-
ρο στο ζοφερό ετούτο κόσμο που ετοίμασαν
οι Μεγάλοι, ενώ τα λουλούδια προσεύχονται
για τα παιδιά.

Αναδύθηκε δάσος ζοφερό
απ’ το πνεύμα μας

κι εκάλυψε τον ορίζοντα.
Μόνο ατραποί τρυπώνουν

και χάνονται μέσα στο φόβο.
Μέλλον δεν φαίνεται.

Τρέχουν, χορεύουν ανύποπτα
για ό,τι γίνεται πάνω τους

τα παιδιά, ενώ γέρνοντας γύρω
και κάτω απ’ τα πόδια τους (ως
ν’ ακούν τη βοή και να βλέπουν
το σύννεφο) σαν ένα απέραντο

υπαίθριο εκκλησίασμα
τα λουλούδια προσεύχονται

Νικηφόρος Βρεττάκος

“Τα Παιδιά του Lidice” 
Γλυπτό της Marie Uchytilova.

γράφει η Ανδριανή Στράνη



Ξημέρωνε 6 Δεκέμβρη. Το ραντεβού είχε δοθεί από την προ-
ηγούμενη. Μόλις χαράξει, συμφώνησαν, θα πηδήξουμε τα
κάγκελα για να μπούμε μέσα και θα βάλουμε καινούργιο λου-

κέτο και αλυσίδα. Σαν τα πουλιά κρεμάστηκαν από τη βαριά σιδε-
ρένια πόρτα. Πρόχειρα κρέμασαν και το χαρτόνι με τα μεγάλα γράμ-
ματα: «ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ», για να φαίνεται από μακριά.

Στην ώρα τους οι δάσκαλοι, ανυποψίαστοι και υποψιασμένοι,
έμειναν να κοιτάνε από το πεζοδρόμιο. Οι γονείς και οι παππούδες
δεν άργησαν να φανούν και να εκδηλωθούν. «Τι συμβαίνει εδώ πέ-
ρα, δέκα αλήτες θα κρατάνε το σχολείο κλειστό;». Μια δασκάλα
φώναξε: «Δεν είναι αργία σήμερα, η κατάληψη απαγορεύεται». Ο
δεκαπεντάχρονος Ερνέστο γελούσε καθώς έπαιζε με την αλυσίδα.
Σήμερα, είπε, είναι του Αλέξη, δεν κάνουμε μάθημα. Ένας οξύθυ-
μος μεσόκοπος πετάχτηκε: «Να πάτε στα Εξάρχεια να τα κάνετε
αυτά ρε!». Τα παιδιά απάντησαν: «Γιατί θείο να πάμε στα Εξάρχεια;
Εμείς είμαστε από τον Πειραιά. Εδώ είναι το σχολείο μας». Το σύν-
θημα για τον Ολυμπιακό ακούστηκε ξεθυμασμένο. Άλλος ήταν ο
λόγος που βρίσκονταν εκεί σήμερα.

«Κατέβα παιδί μου από την πόρτα, θα πέσεις», πετάχτηκε ο Δι-
ευθυντής ανήσυχος βλέποντας τον εύσωμο Τάκη κρεμασμένο επά-
νω της. «Κύριε μην τρελαίνεστε, προχτές δε μας δείξατε video «Τα
χελιδόνια του ‘73» επάνω στην πόρτα του Πολυτεχνείου; Είναι άλλη
εποχή αυτή που ζούμε Παναγιώτη σήμερα. Έχουμε Δημοκρατία.
Άλλη εποχή είναι για σας Κύριε, για μας είναι η δική μας εποχή».
Είπε την αλήθεια. Αυτό που ένιωθε για τον δικό του αγώνα, με τον
τρόπο που μπορούσε, για την ηλικία του και για να υπερασπιστεί
τους νεκρούς της δικής του γενιάς.

Τα λόγια των δασκάλων έδειχναν προχωρημένο φθινόπωρο. Γι’
αυτόν ήταν παραγινομένα φρούτα, αρκετοί από τους σημερινούς
εξηντάρηδες και κάτι, φοιτητές του Πολυτεχνείου τότε. Με τη ζωή
και τις πράξεις τους έφθιναν τη 17 Νοέμβρη. Τα παιδιά καταλα-
βαίνουν περισσότερα από όσα νομίζουμε, πρόσθεσε ένας πατέρας.
Πολλοί από τη γενιά του Πολυτεχνείου, παππούδες και γιαγιάδες
σήμερα, τα «είχαν μαζέψει» σε οπισθοχώρηση. Είχαν τραπεί σε
άτακτη φυγή. Με τα αμάξια τους, τα εξοχικά τους, τα κυριλέ μπου-
φανάκια φίρμας, τα ταγιέρ και τις θέσεις τους στην Ευρώπη και
την Ελλάδα. Όλα ήταν ασορτί με τη Δημοκρατία τους. Τη Δημοκρατία
που ευχαριστεί τους Αμερικανούς για την αμέριστη βοήθειά τους
προς τη χώρα μας, παλιά και τώρα. 

Αυτοί λοιπόν οι βολεμένοι με γραβάτα ή χωρίς, στη γιορτή του
Πολυτεχνείου θυμούνται τα νιάτα τους και βγάζουν λόγους κατά
της Χούντας που τους απαγόρευε να μιλάνε και να αγωνίζονται. Αν
ήταν έτσι, σκέφτονταν οι μαθητές, τότε γιατί οι δάσκαλοι το βου-
λώνουν σήμερα που έχουμε Δημοκρατία; Στη γιορτή του σχολείου
βέβαια όλοι βάζουν τα δυνατά τους. Το αποτέλεσμα είναι «καθώς

πρέπει», με ομιλίες, κείμενα και τραγούδια. Ο Μίκης Θεοδωράκης
απαραίτητος. Έχουν ξεχάσει όμως πότε και γιατί γράφτηκαν τα τρα-
γούδια αυτά και μάλλον δεν διάβασαν το τελευταίο άρθρο του «…
καλή αντάμωση στα γουναράδικα». Απλά ο Μίκης πάει με τη γιορτή.
Έτσι τα παιδιά στη νόμιμη γιορτή του σχολείου προσπαθούσαν να
μπουν στον ρόλο τους με την καθοδήγηση των δασκάλων. Όλα εντός
πλαισίου και εντός νομιμότητας. Φρόνιμα, προσεκτικά, όπως στις
οικογενειακές γιορτές, περίμεναν να τελειώσει η γιορτή ευχάριστα,
χωρίς μάθημα. Και μετά τι; Ψηφισμένα μνημόνια, το ένα μετά το
άλλο, κλειστά στόματα, δάνεια εξάρτησης, αξίες που για κάποιους
«πήγαν περίπατο». 

Αρκετοί από τη γενιά του Πολυτεχνείου αποδέχονται και υπο-
γράφουν ατελείωτες παραχωρήσεις και εκχωρήσεις. Τα συνθήματα
του Πολυτεχνείου που έγραφαν «ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ» και «ΕΞΩ ΑΙ ΗΠΑ»
ξεχάστηκαν. Μας έμεινε η γιορτή και αποδεχτήκαμε τις ξένες πα-
ρεμβάσεις στη χώρα μας με κατάληξη την υποταγή. Ναι σε όλα λοι-
πόν, σε μια πορεία χωρίς επιστροφή; Μεγάλη κουβέντα στήθηκε
έξω από το σχολείο, με αφορμή την κατάληψη των παιδιών στη
μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου που δολοφονήθηκε στις
6/12/2008 και κάηκε η Αθήνα με σύνθημα: «Αυτά τα Δεκεμβριανά
εμείς θα νικήσουμε».

Παραινέσεις, συμβουλές, κηρύγματα… Κάπως έτσι ακούγονταν
στ’ αυτιά των νέων τα λόγια των κηδεμόνων, αλλά και των δασκά-
λων, που άλλα έλεγαν και άλλα έπρατταν. Οι αντιπαραθέσεις εμ-
περιείχαν βία και αντιπαλότητα. «Δεν ντρέπεστε να αδιαφορείτε
που σκότωσαν ένα παιδί;», τόλμησε να πει δυνατά ο Ερνέστο μέσα
από την κατάληψη. Ο ξαναμμένος εξηνταπεντάρης δεν κρατήθηκε:
«Να καθότανε σπίτι του», είπε. Κάποιος περισσότερο ψύχραιμος
τον συγκράτησε. «Όχι παιδί μου δεν είπαμε αυτό, αλλά είδαμε τα
αποτελέσματα που μπορεί να φέρει η βία. Η βία γεννά βία». Ο
«παππούς» είπε μέρος της αλήθειας. Δεν είχε σκεφτεί ή αγνοούσε
τι είναι η βία σε κάθε εκδοχή της και ποιος την προκαλεί. Ο έφηβος
«στα κάγκελα» βιώνει μια άλλη βία που είναι διάχυτη μέσα στην
κοινωνία σαν καθεστώς. Όταν η χώρα του ξεπουλιέται κομμάτι-
κομμάτι για να ξεχρεωθεί (;), ο ίδιος στερείται το δικαίωμα στη
μόρφωση και στη δουλειά και στο τέλος αναγκάζεται να ξενιτευτεί.
Η φτώχεια, η ανεργία και η ξενιτιά δεν είναι βία;

Οι χιλιάδες αυτοκτονίες, η καρατόμηση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης και υγείας, τι είναι; Γιατί στον Ερνέστο λένε τη μισή αλήθεια
για τη βία της Ιστορίας; Γιατί στη Φιορίνα δίνουν τη μισή ζωή και
την άλλη μισή την παίρνουν πίσω με ψεύτικες υποσχέσεις; Ποιος
έβγαλε τα παιδιά από τα θρανία και τα ανέβασε στα κάγκελα;

Η ώρα πέρασε. Πολλοί εκτονώθηκαν και έφυγαν. Τα παιδιά μέσα
στην κατάληψη άκουγαν Σιδηρόπουλο.

Έχει και η Δημοκρατία τα αδιέξοδά της... 

γράφει η Ανδριανή ΣτράνηΓια τον Αλέξη



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201774

Στο λυκαυγές της 25ης Νοεμβρίου του 2016, ένας εφηβος στεκόταν όρθιος
στην ουρά έξω από το μεγάλο πολυκατάστημα, περιμένοντας να ξημερώσει
μια μαύρη μέρα. Πρωί πρωί με τη δροσιά, έφτασες ως εδώ, τον ρώτησε ο
δημοσιογράφος. Ο νεαρός απάντησε χαρούμενος, με τη δροσιά και την
άγνοια της εφηβείας. Δεν κοιμήθηκα καθόλου, είμαι εδώ από τη μία τα ξη-
μερώματα για την Black Friday.

Τον ακούω, κοιτάζω το ημερολόγιο, δεν μου ’βγαινε. Χιλιάδες χρόνια
τώρα, η ορθοδοξία θεωρεί Black Friday τη Μεγάλη Παρασκευή. Το Πάσχα
όμως ήταν πολύ μακριά. Ο Μεσσίας ούτε καν είχε γεννηθεί. Τότε, τι; ρωτάει
ο δημοσιογράφος. Τι συμβαίνει; Πού είναι ο Επιτάφιος; Το παλικάρι λύνει
την απορία. Ξημερώνει η Black Friday, η μέρα των μεγάλων προσφορών
στα μαγαζιά «όπως Αμερική» και περιμένω να αγοράσω ακουστικά. Φαίνεται
πως, σαν νεαρός, ήθελε να την ακούσει και να ξεφύγει από τα προβλήματα.
Όπως η σκέψη τρέχει γρήγορα, έτσι βάζει και τα σχετικά ερωτήματα. Μα
είχαμε ποτέ στην Ελλάδα, ημέρα Ευχαριστιών, για να ακολουθήσει η Black
Friday; Ως γνωστόν, στην Αμερική από παλιά γιορτάζουν τη μέρα της γαλο-
πούλας και των Ευχαριστιών για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιό-
δου. Μετά τις Ευχαριστίες και τη γαλοπούλα στην κοιλιά, ακολουθεί η φρε-
νίτιδα της αγοράς με την Black Friday ως μέρα χαρακτηριστική της αγοραίας
κοινωνίας που ζουν οι Αμερικανοί. Χαίρονται και τσαλαπατιούνται για να
αγοράσουν φτηνά εμπορεύματα, όπως γινόταν μετά τη μέρα των Ευχαρι-
στιών, το εμπόριο των μαύρων σκλάβων στον αμερικάνικο νότο. Από το
σκλαβοπάζαρο των μαύρων ως το ελεύθερο παζάρι της Black Friday, η ίδια
αλυσίδα ενώνει τα πόδια ελεύθερων και δούλων, μαύρων και λευκών.

Στην εποχή του ιμπεριαλισμού, όπου οι αξίες, οι ιδέες και οι λαϊκές πα-
ραδόσεις υποτιμώνται και εξαγοράζονται, οι υποτελείς νεοέλληνες μαϊμου-
δίζουν το δικό τους αμερικάνικο όνειρο. Τώρα που κοντεύουμε να φτάσουμε
στον πάτο με «τη μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες», προ-
σπαθούμε να τσιμπολογήσουμε ψευδαισθήσεις χαράς στη μαύρη αγορά.
Ουρές ατελείωτες οι «σκλάβοι», έξω από τα μεγάλα πολυκαταστήματα με
τις φίρμες να περιμένουν, ενώ μέσα, άλλοι «σκλάβοι», εργαζόμενοι, περι-
μένουν μία άσπρη μέρα μάταια, ζώντας λευκές νύχτες.

Α ρε Γκρέκο μασκαρά, όπως λέει και ο Μηλιώκας. Πιστεύεις ότι θα τη
γλιτώσεις μέσα στη λυκοπαρέα της ΕΕ και δεν σε αφορά η κατάρρευση; Γε-
λιέσαι. Ο ιμπεριαλισμός βάζει τα δυνατά του με τις κρυμμένες εφεδρείες
μοιράζοντας ηχοσυστήματα. «Να παίζει το τρανζίστορ τα Αμερικάνικα και
συ γυρνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους» όπως έλεγε και ένα
παλιό άσμα.

Black Friday, μπιχλιμπίδια και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς στον καιρό
της κρίσης που προσπαθούν να δώσουν ανάσα στο Μεγάλο Ασθενή, το Κε-
φάλαιο. Είναι ζήτημα τιμής για το ποιος θα επικρατήσει. 

Ετούτη την ώρα, στο ξεψύχισμα της πρώτης φοράς Black Friday στη χώρα
μας, με τη δεύτερη φορά αριστερά να αγωνιά για να περάσει τη δεύτερη
αξιολόγηση, ήρθε και το μαντάτο. Η απώλεια του μεγάλου κομαντάντε Φιντέλ
Κάστρο. Αυτή είναι μια μαύρη Παρασκευή για το εργατικό και κομμουνιστικό
κίνημα. Η επανάσταση και ο σοσιαλισμός ετούτη την ύστατη ώρα πενθούν
και αποχαιρετούν τον κομαντάντε με υψωμένη τη γροθιά για τους νέους
αγώνες που είναι μπροστά στο λυκαυγές του αιώνα μας. Σύντροφοι, γρηγο-
ρείτε!...

Καλεί ο Ποιητής:
«Γυρίστε στο βοριά τη ρότα του καραβιού. Τα ξάρτια αντέχουν…
στο μπαρμπερίνικο καράβι πως τα δεσμά το τσούρμο σπάζει
Κι αρπάζουν το τιμόνι οι σκλάβοι κι ίσια τραβάν για το μπουγάζι.»

γράφει η Ανδριανή Στράνη

Black Friday

Η παράσταση ξεκίνησε με μουσική.
Με την εμφάνισή της στην σκηνή και
πριν καλά καλά αρθρώσει λόγο η Νάντια
δέχθηκε ένα καταιγιστικό χειροκρότημα.
Χαρακτηριστική αντίδραση του κοινού
από αμηχανία, με φανερή την έλλειψη
αγωγής και κουλτούρας για τα άτομα με
ιδιαιτερότητα. Στο καθολικό χειροκρό-
τημα αποτυπώθηκε η δυσκολία να απο-
δεχτούν ως κανονική ηθοποιό, το άτομο
με περιορισμένη ικανότητα, πριν ακόμα
παίξει το ρόλο του.

Από την περίπτωση της Νάντιας βλέ-
πουμε τη συνύπαρξη δύο κόσμων εντός
συγκεκριμένου πλαισίου. Τους πλειοψη-
φικά έχοντες προσβασιμότητα στα αγα-
θά και της μειοψηφίας των ατόμων που
εμποδίζονται για διάφορους λόγους
υγείας. Είναι πλαίσιο το οποίο επιβάλλει
μια κοινωνία με διαχωριστικές γραμμές
γιατί δεν έχει κατανοήσει ότι τα άτομα
με σοβαρή ή λιγότερη ανεπάρκεια, σω-
ματική ή νοητική, αποτελούν αναπόσπα-
στο κομμάτι της. 

Στη χώρα μας ένα εκατομμύριο Έλλη-
νες, δηλαδή το 10% του πληθυσμού,
εξαιτίας κάποιας έλλειψης, έχουν ειδι-
κές και ιδιαίτερες, όπως προκύπτουν,
ανάγκες.

Η βιολογική ακεραιότητα συνδέθηκε
στις αστικές και βιομηχανικές κοινωνίες
με την παραγωγικότητα και την ανταγω-
νιστικότητα, αποκλείοντας τα άτομα με
προβλήματα υγείας. Για τα άτομα αυτά
υπάρχει πιθανότητα περιθωριοποίησης
αν δεν ξεκινήσουμε από τη βεβαιότητα
ότι για να αναπτυχθεί μια κοινωνία χρει-
άζεται η συμμετοχή και η αλληλεγγύη
όλων των πολιτών, των «δυνατών», αλλά
και των φυσικώς αδυνάτων.

Η περίπτωση της Μαρίας είναι άξια
λόγου και μελέτης για το πώς αντιλαμ-
βάνεται η Πολιτεία το θέμα, αν παρεμ-
βαίνει και με ποιον τρόπο, στηρίζοντας
ή αποκλείοντας τις ειδικές πληθυσμια-
κές ομάδες

Η Μαρία από την παιδική ηλικία πα-
ρουσίασε δυσκολία να περπατήσει και
να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα.
Οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν σιγά
σιγά. Δεκατριών χρονών, στο γυμνάσιο,
αγωνιζόταν για να περπατήσει. Οι πατε-

«Ειδικές Δυνάμεις»
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ρίτσες στήριζαν το σώμα της και η οικο-
γένεια την αξιοπρέπειά της. Στο σχολείο
το τμήμα της έμενε πάντα στην ισόγεια
αίθουσα. Τα περισσότερα παιδιά ήταν
φίλοι της, αλλά εκείνη δεν μπορούσε να
παίξει και έμενε μέσα στο διάλλειμα.
Μόνο ο Νίκος μερικές φορές έβαζε το
πόδι του μπροστά της για να πέσει και
γελούσε μαζί της. Η Μαρία την τελευταία
στιγμή κατάφερνε να ισορροπήσει σαν
ακροβάτης σε τεντωμένο σκοινί με πα-
τερίτσες, λέγοντάς του: Όπως βλέπεις
ακόμα στέκω, μπορώ!

Ο Νίκος σίγουρος για τον εαυτό του
και για το σώμα του γυμναζόταν ολημε-
ρίς με όνειρο όταν αποφοιτήσει να κα-
ταταγεί στις ειδικές δυνάμεις. Ειδικώς
υστερούσε κι αυτός. Έτσι οι ειδικές
ανάγκες της Μαρίας δεν τον απασχολού-
σαν. Εκείνη ήταν ευφυής και με χιούμορ.
Την Κυριακή του Παράλυτου τηλεφω-
νούσε σε φίλους για να τους πει ότι γιορ-
τάζει. Αυτοσαρκαζόταν. Είχε ισχυρή θέ-
ληση. Έβαζε στόχους. Ο υψηλότερος
ήταν να περάσει στην ιατρική. Η σπάνια
και ανίατη ασθένεια την κινητοποιούσε
για να πετύχει το στόχο της, ενώ το σώμα
είχε καθηλωθεί πια στο αναπηρικό κα-
ρότσι. Διάβαζε σαν τρελή.

Όταν έδωσε πανελλήνιες με τους «φυ-
σικώς αδυνάτους» διαπιστώθηκε ότι και
το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν αδύναμο.
Την απέρριψε. Στερήθηκε το δικαίωμα
να εισαχθεί στην Ιατρική, αφού οι «υγι-
είς» εξεταστές αποφάνθηκαν ότι δεν εί-
χε προετοιμαστεί αρκετά. Έτσι την άφη-
σαν στο περιθώριο. Τα επόμενα χρόνια
η κατάσταση χειροτέρεψε. Το σώμα την
πρόδωσε. Η μάνα της θύμιζε ηρωίδα της
Πίνδου, καθώς την κουβαλούσε στην
πλάτη, κάθε φορά που ανέβαιναν τα δέ-
κα σκαλοπάτια του σπιτιού τους. Φτωχοί
άνθρωποι, βιοπαλαιστές και η απουσία
του Κράτους ήταν ολοφάνερη. Στερήθη-
κε τις σπουδές, τη ζωγραφική που αγα-
πούσε και ζούσε φυλακισμένη με μονα-
χή παρηγορία την πίστη και την ελπίδα.
Η σταύρωση συνεχίζεται για τη Μαρία
μέχρι και σήμερα, γιατί δεν υπάρχει κοι-
νωνική πολιτική για τις ειδικές πληθυ-
σμιακές ομάδες.

Η Ειδική Αγωγή είναι τομέας με σο-
βαρές ελλείψεις. Η εκπαίδευση των
«φυσικώς αδυνάτων» είναι σε κρίσιμη
φάση με περικοπές κονδυλίων και δεν
διευκολύνει την ένταξη και την απασχό-

λησή τους σε θέσεις μόνιμης εργασίας.
Οι κοινωνικές διακρίσεις είναι περισ-

σότερο ορατές στα άτομα με ειδικές
ανάγκες. Η ανεργία είναι ένα ακόμη εμ-
πόδιο στην πραγματοποίηση των ονεί-
ρων τους. Ειδικά τώρα που οι νέοι επι-
στήμονες έχουν ανάγκη από εργασία και
δικαίωμα στη ζωή.

Μια από τις πολλές περιπτώσεις ατό-
μων που εμποδίζονται από τις υπάρχου-
σες συνθήκες διαβίωσης να ζήσουν κα-
νονικά είναι αυτή της Ευτυχίας και του
Στέλιου. Γνωρίστηκαν στο Μουσείο
Αφής. Όλοι φορούσαν από μια μάσκα.
Με μάτια ερμητικά κλειστά ήρθαν σε
επαφή με τα εκθέματα. Οι «κανονικοί»
σκουντουφλούσαν επάνω στα αγάλματα.
Εκείνοι σίγουροι και με αργό ρυθμό έδι-
ναν χρόνο για να νιώσουν το άγγιγμα.
Στην Αφροδίτη της Μήλου και στο ψα-
χούλεμα των πτυχώσεων του ενδύματος
συναντήθηκαν και ακούμπησαν τα χέρια
τους. Χαμογέλασαν. Από τότε είναι αχώ-
ριστοι. Το πρόβλημα της όρασης δεν
τους εμπόδισε να σπουδάσουν και να
μορφωθούν. Φάνηκε πως έχουν αόρατο
φωτισμό. Τίποτα δεν τους χαρίστηκε. Οι
οικογένειές τους εξαντλήθηκαν για να
τους στηρίξουν. Παρ’ όλα αυτά τώρα εί-
ναι άνεργοι.

Το Μουσείο ως τόπος αφής της σχέ-
σης τους υπήρξε τόπος οικείος για τις
συναντήσεις τους. Είναι ένα όμορφο νε-
οκλασικό στην Καλλιθέα που ιδρύθηκε
το 1984 και ανήκει στον «Φάρο Τυφλών
Ελλάδας». Είναι μοναδικό στη χώρα μας
και ξεχωριστό ανάμεσα στα ελάχιστα πα-
ρόμοια Μουσεία Αφής στον κόσμο. Συ-
νολικά υπάρχουν έξι: Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία, Γερμανία, Κροατία, ΗΠΑ. Τα εκ-
θέματά τους είναι σπουδαία και ακριβή
αντίγραφα έργων Τέχνης πιστοποιημένα
από το Υπουργείο Πολιτισμού που προ-
καλούν το άγγιγμα, για άτομα με προβλή-
ματα όρασης και όχι μόνο. Επίσης φιλο-
ξενούνται έργα ατόμων με προβλήματα
όρασης. 

Το τελευταίο διάστημα όμως παραμέ-
νει κλειστό. Αρρώστησε και αυτό. Χρει-
άζεται «στηρίγματα» για να μην καταρ-
ρεύσει. Δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από τον
σεισμό του 1999, αλλά ξαναφτιάχτηκε το
2004. Τα παλιά κτίρια χρειάζονται φρον-
τίδα. Άραγε είναι ικανοποιητικά τα κον-
δύλια για να στηρίξουν τον πολιτισμό;
Διότι περί αυτού πρόκειται. Κάθε φορά

που ο Στέλιος με την Ευτυχία
φτάνουν μέχρι το Μουσείο
για τη βόλτα τους, ο σκύλος-
οδηγός στυλώνει τα πόδια του και τους
δίνει το μήνυμα. Δυστυχώς ακόμα δεν
έχει ανοίξει. Η αποκατάσταση και η επα-
ναλειτουργία του Μουσείου είναι καθή-
κον της Πολιτείας, όπως και η επαγγελ-
ματική αποκατάσταση των ατόμων με
δυσκολίες κινητικές, αισθητηριακές και
αναπτυξιακές.

Κάθε φορά που ακούμε επαίνους για
τα επιτεύγματα ατόμων με δυσκολίες,
όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τους
Παραολυμπιονίκες, είμαστε επιφυλακτι-
κοί. Οι περισσότεροι Παραολυμπιονίκες
μιλάνε με πίκρα για τις υποσχέσεις που
δεν τηρήθηκαν από την Πολιτεία και για
τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα όταν απο-
μακρυνθούν οι κάμερες και σβήσουν τα
φώτα της δημοσιότητας. Είναι τότε που
μένουν μόνοι, κάνοντας τον απολογισμό
μιας ζωής με καθημερινό αγώνα και τε-
τραπλή προσπάθεια για την επιβίωση, απ’
ότι χρειάζονται οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Συνεπώς το Κράτος Πρόνοιας οφείλει
να διευκολύνει τα άτομα αυτά με συγκε-
κριμένα μέτρα για τη στήριξη, ανεξαρ-
τητοποίηση, ένταξη, ανάπτυξη και συμ-
μετοχή τους στην κοινωνία, ώστε να
έχουν κανονική ζωή. 

Γιατί ο αληθινός δείκτης πολιτισμού
μιας χώρας δεν είναι ο πλούτος για τους
λίγους, αλλά η δυνατότητα ζωής με αξιο-
πρέπεια για όλους. Ωστόσο, η πραγμα-
τικότητα σήμερα δείχνει ότι αυτός ο στό-
χος δεν είναι ακόμα η κύρια προτεραι-
ότητα στην κυρίαρχη κανονικότητα.

γράφει η Ανδριανή Στράνη

John Bramblitt «Ο φανταχτερός κόσμος ενός
τυφλού ζωγράφου»

«Στους φίλους μου που μάχονται καθημερινά»



Εισαγωγή

Ηέκδοση και παρουσίαση του βιβλίου «Απελευθερωτική και Κρι-
τική Παιδαγωγική στην Ελλάδα» των Γ. Γρόλλιου και Π. Γούναρη
αποτελεί αναμφισβήτητα ένα γεγονός για προβληματισμό και

σχολιασμό. Η θεωρία της Κριτικής Παιδαγωγικής έχει μια ευρεία δη-
μοφιλία στους κύκλους των αριστερών δασκάλων-καθηγητών και δεν
περνάει απαρατήρητη στις ανάλογες συζητήσεις. 

Η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα (21/12/2016) από τους Β. Αλε-
ξίου, Γ. Καλημερίδη και Ν. Κονδύλη μπορεί να «έκλεισε» χωρίς συζή-
τηση, αλλά έδωσε το έναυσμα για παράλληλες και αντίθετες σκέψεις.
Το ότι συνδέομαι φιλικά και συναγωνιστικά με την ομάδα των συγγρα-
φέων και των παρουσιαστών, όχι μόνο δε μου αφαιρεί το δικαίωμα της
κριτικής, αλλά μου το δυναμώνει. 

Η θεωρία και η πρακτική μιας αντίπαλης –στο αστικό παιδαγωγικό
σύστημα– πρότασης πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα των αγωνιστών
δασκάλων-καθηγητών, αν δε θέλουν να τους καταπιεί το μεροδούλι-
μεροφάϊ, ο οικονομισμός (απουσία πολιτικής) και ο χειροτεχνισμός, ο
οποίος ευδοκιμεί στις μέρες μας με τη μορφή του ακτιβισμού (πρακτι-
κισμού). Άλλωστε από την αφετηρία της γέννησης των Αγ.Παρεμβάσε-
ων-Συσπειρώσεων-Κινήσεων στην Εκπαίδευση (Φθινόπωρο 1988),
υπήρξε πάντα πρώτιστο μέλημα η άρθρωση ενός μαχητικού λόγου που
να περιλαμβάνει και την κριτική της αστικής παιδαγωγικής (θεωρία,
διδασκαλία, στόχοι, εφαρμογή). 

Η Σοβιετική Ένωση μετά τη νικηφόρα επανάσταση τον Οκτώβρη 1917
έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην παιδαγωγική επιστήμη. Το ίδιο και η
Κίνα στην Πολιτιστική Επανάσταση. 

Αν ο «λαός των δασκάλων/καθηγητών» θέλει να αντιπαραταχθεί στον
επελαύνοντα νεοφιλελευθερισμό οφείλει ν’ανοίξει όλα τα χαρτιά του.
Χωρίς φόβο, αλλά με πάθος και επιστημοσύνη.

Σύντομη ανασκόπηση
Μιλώντας για την παιδαγωγική αναφερόμαστε στην επιστήμη η

οποία ασχολείται με μια κοινωνική δραστηριότητα που έχει ως στό-
χους τη διαμόρφωση των ανθρώπων με συστηματικό και συνεχή τρόπο

και ειδικότερα στους τομείς της αγωγής, της μόρφωσης και της εκ-
παίδευσης. Η παιδαγωγική επιστήμη είναι ευρύτερο σύνολο από το
«υποσύστημα» εκπαίδευση και σε κάθε περίπτωση υπόκειται στους
γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, αλλάζει
με το πέρασμα του χρόνου, αφομοιώνει κι επηρεάζεται από συναφείς
επιστήμες (πχ ψυχολογία). 

Τα πρώτα βήματα της παιδαγωγικής ανάγονται στα πρώτα στάδια
στα πρώιμα στάδια των οργανωμένων κοινωνιών να μεταδώσουν στους
νέους ανθρώπους τις κατακτημένες γνώσεις, να καλλιεργήσουν το
πνεύμα και το σώμα των εφήβων, καθιστώντας τους «άξιους», πα-
ραγωγικούς κι υποτελείς στο βαθμό που η ζωή τους ήταν συνυφα-
σμένη με τον άνθρωπο-εργαλείο, τον άνθρωπο παραγωγικό μέσο. Κα-
τά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και κυρίως κατά την εκπνοή του, η παι-
δαγωγική είναι προσκολλημένη στη θεολογία και οι σπουδές αφορούν
την ερμηνεία των εκκλησιαστικών κειμένων. Ο δουλοπαροικιακός
χαρακτήρας του Μεσαίωνα με τις θρησκευτικές του διαμάχες καθυ-
στέρησε ανεπανόρθωτα τόσο την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-
μεων όσο και την επιστημονική σκέψη. 

Τα πρώτα όμως βήματα του καπιταλισμού σε Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία
και Γερμανία φέρνουν στο προσκήνιο την παιδαγωγική. Τα χριστιανικά
δόγματα και οι λατρευτικές δοξασίες στέκονται εχθρικά και αμήχανα
στην προέλαση του καπιταλισμού και όλων των αστικών ιδεών. Την επο-
χή της Αναγέννησης, που είναι το πρώτο σκίρτημα της νέας εποχής, οι
ιδέες των Μουρ, Εράσμου, Τ. Καμπονέλα, Ραμπελαί και Μονταίν, επη-
ρεάζουν τις επιστήμες της παιδαγωγικής. Όλα τα συστήματα σκέψης
στρέφονται από τον θεοκεντρισμό στον ανθρωποκεντρισμό. Οι ανα-
καλύψεις των νέων χωρών και η τυπογραφία δημιουργούν νέα δεδομένα. 

Από την εποχή της αστικής αγγλικής επανάστασης (17ος αιώνας), η
παιδαγωγική διχάζεται βαθειά. Από τη μια πλευρά βρίσκεται η κληρι-
καλιστική φεουδαρχική θεωρία και από την άλλη η αστική σκέψη που
εστιάζει στον άνθρωπο και την προετοιμασία του στον αγώνα της ζωής.
Αναμφίβολα ο Τζον Λοκ είναι η εμβληματική επιστημονική προσωπι-
κότητα που βλέπει το «ωφέλιμο» της μόρφωσης και καταδικάζει απε-
ρίφραστα τη θεωρία των «έμφυτων χαρισμάτων». 

Τον 18ο αιώνα, στηριγμένοι στη φυσιοκρατία του Τζον Λοκ και στη
θέση για «φυσική ισότητα» των ανθρώπων, οι Ντιντερό, Ελβέτιος, Ζ.Ζ.
Ρουσσώ, με κυρίαρχη μορφή τον τελευταίο, διαμορφώνουν τις απόψεις
για τον καθοριστικό ρόλο του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας. Πρόκειται για επανάσταση στον τομέα της παιδαγωγικής.
Οι Γάλλοι παιδαγωγοί ανατρέπουν τη σχολαστική και θεοκεντρική παι-
δαγωγική και θέτουν τα θεμέλια για τη νέα εποχή του αστικού κόσμου.
Η φυσική ελεύθερη αγωγή του Ζ.Ζ. Ρουσσώ, αν και δεν εφαρμόζεται
πλατειά, αποτελεί το βασικό όπλο της νέας παιδαγωγικής. Στη γερμανία
οι ιδέες του Ρουσσώ «εμβολιάζονται» από τη φιλοσοφική σκέψη των
Χέγκελ, Φίχτε και Καντ, ενώ στην Ελβετία ο Γκ. Πεσταλότσι εισάγει την
επιστήμη της ψυχολογίας στην εκπαιδευτική αγωγή. Ο Πεσταλότσι και
οι θέσεις του για τη γραφή, την ανάγνωση, τη φιλεργία, τη γεωγραφία,
τα μαθηματικά, έδωσε ουσιαστική ώθηση στην παιδαγωγική. 

Στο τέλος του 19ου αιώνα και κατά την πλήρη κυριαρχία του καπιτα-
λισμού στην Ευρώπη εμφανίζεται η μεταρρυθμιστική παιδαγωγική με
άξονες τη νέα αγωγή, το σχολείο εργασίας, την παιδαγωγική της προ-
σωπικότητας, την εισαγωγή της τέχνης στο σχολείο. Μεγάλοι παιδαγωγοί
όπως οι Ντεκρολί, Μοντεσσόρι, Φεριέ ασκούσαν κριτική στο κυρίαρχο
αστικό σύστημα κ.α., αλλά αδυνατούσαν να συνδεθούν με τις ανάγκες
της εργατικής τάξης και τις σοσιαλιστικές ιδέες. Μέχρι και σήμερα βα-
σικές ιδέες της αστικής εποχής όπως ο παιδοκεντρισμός ασκούν ση-
μαντική επίδραση. 

Στη νεαρή Σοβιετική Ένωση οι εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί ση-
μαδεύτηκαν από τη δράση δύο κορυφαίων παιδαγωγών: του Λ. Βιγκότσκι
και του Α. Μακαρένκο και με στόχους της σοβιετικής εξουσίας (που
ανακόπηκαν λόγω Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και καπιταλιστικής παλι-
νόρθωσης):

• Να χτυπηθεί ο αναλφαβητισμός (80-90% του πληθυσμού).
• Να υπάρξει ενιαίο σχολείο για όλους.
• Να διαχωριστεί η εκκλησία από το κράτος και την εκπαίδευση.
• Να υπάρξει δίκτυο προετοιμασίας των εργατών για την ανώτατη

εκπαίδευση.
• Να εξειδικευτούν τεχνικά οι εργάτες και να προετοιμαστεί εξω-

σχολικά και εσωσχολικά το ανάλογο πεδίο (εκπαιδευτικοί, βιβλιο-
θήκες, πολιτιστικά κέντρα, βιβλία, κλπ). 

βιβλιο
κριτική



γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

Τι είναι
θεός, 
τι μη θεός 
και τι
ανάμεσά
τους;

(Κριτική 

της Κριτικής 

Παιδαγωγικής)

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201776



Ήταν τόση και τέτοια η ορμή του σοβιετικού κράτους για την εκπαί-
δευση, ώστε ο Αμερικάνος παιδαγωγός Dewey έλεγε ύστερα από την
επίσκεψή του στην ΕΣΣΔ (1928) «Η οργάνωση των παιδιών στα ρώσικα
σχολεία έχει πιο δημοκρατικό χαρακτήρα πάρα στα δικά μας». 

Ανάμεσα στον θεωρητικό παιδαγωγό Λ. Βιγκότσκι και τον κοινω-
νιστή Α. Μακαρένκο υπήρχαν διαφορές όμως η Παιδαγωγική της προ-
οπτικής και η ένταξή της στο στόχο του σοσιαλιστικού μετασχηματι-
σμού άνοιξαν νέους δρόμους. Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα το έργο του
Α. Μακαρένκο στο σταθμό Γκόργκι και στην κομμούνα Φ.Τζερζίνσκι
με ανήλικα παραβατικά παιδιά, καθώς και τη σύλληψή του για την
Παιδική Εργασιακή Κοινότητα, δηλαδή το σχολείο που συνδέει αρ-
μονικά τη θεωρία με την Πράξη. 

Ανάλογοι πειραματισμοί μεγάλου βεληνεκούς έγιναν στην Πολιτιστική
Επανάσταση στην Κίνα, μόνο που οι σύγχρονοι Κινέζοι καπιταλιστές
έχουν εξαφανίσει σχεδόν όλη τη βιβλιογραφία.

Η νέα εποχή
Η παιδαγωγική επιστήμη επιβραδύνει την ανάπτυξή της στο μεσο-

πόλεμο και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Στη δεκαετία
του ’60, η αντιαυταρχική αγωγή (Ο’ Νηλ) συνδέεται με τα κινήματα αμ-
φισβήτησης της νεολαίας και την αντίθεσή της στο λεγόμενο ωφελιμι-
στικό σχολείο της παραγωγικότητας, που εφαρμόζεται στις δύο υπερ-
δυνάμεις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Πλευρές νέας θέασης, όπως ο αντιρατσισμός,
το φιλειρηνικό πνεύμα, ο φεμινισμός, βρίσκουν χώρο στην κριτική της
αστικής παιδαγωγικής, ενώ η εφαρμογή του «φορντικού μοντέλου» που
ισχύει για τη βιομηχανία, δέχεται σφοδρή κριτική από την παιδαγωγική
της αμφισβήτησης. Ακριβώς στη δεκαετία ’80-’90, όταν βρίσκεται σε
έξαρση ο πολιτικός ρηγκανοθατσερισμός, η αριστερά στο χώρο της παι-
δαγωγικής επανέρχεται με τη θεωρία της «Κριτικής Παιδαγωγικής».
Εμβληματικές μορφές της είναι ο Μαπλ, ο Μακλάρεν, ο Π. Φρέιρε, κα. 

Εδώ εστιάζεται και η κριτική μας. Στην επιστημονική καρδιά της Κρι-
τικής Παιδαγωγικής βρίσκονται ταυτόχρονα δύο όψεις. Από τη μία πλευ-
ρά ασκείται κριτική στο υπάρχον αστικό σύστημα σκέψης (στόχοι, δι-
δακτική, διοίκηση, αναλυτικά προγράμματα) και από την άλλη δειλιάζουν
να πλησιάσουν τις σοσιαλιστικές ιδέες. Πρόκειται για ένα μετέωρο βήμα.
Στο μεσαίωνα, οι λόγιοι έλκουν τη δύναμή τους από τον θεό, στην αστική
εποχή η κυρίαρχη σκέψη στρέφεται -τάχα- στο λαό. Οι κριτικοί παιδα-
γωγοί βρίσκουν την αλήθεια στον εαυτό τους. Είναι αυτοαναφορικοί.
Ακόμα περισσότερο θεωρούν ότι είναι δυνατόν να υπάρχει καπιταλισμός
και ταξική κοινωνία και αυτοί να ασκούν το «λειτούργημά» τους. Να
υπάρχουν νησίδες κριτικής σκέψης. Οποία ουτοπία! 

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Κριτική Παιδαγωγική» ο Γ. Καλημε-
ρίδης εύστροφα και απόλυτα διεισδυτικά ανέφερε πως «η κριτική παι-
δαγωγική έχει σχέση με το μεταβατικό πρόγραμμα που εισηγουνται

ομάδες ή κινήσεις της αριστεράς στην εκπαίδευση και όχι μόνο». Σύμ-
φωνα με τη θεωρία του μεταβατικού προγράμματος είναι δυνατόν ορι-
σμένα συνθήματα (όπως η «διαγραφή του χρέους», η «εθνικοποίηση
τραπεζών», η «απαλλοτρίωση μεγάλων επιχειρήσεων», η «κρατικοποί-
ηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας», κλπ) να μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ως όχημα-γέφυρα για το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο
σοσιαλισμό. Η παραπάνω θεωρία αγνοεί το συγκεκριμένο συσχετισμό
δύναμης, το υποκείμενο δράσης, τον φορέα ανατροπής και το ορισμένο
σχέδιο. Πρόκειται για αθεράπευτο βολονταρισμό (θεληματισμό) και για
«ευγενείς επιδιώξεις» που δεν οδηγούν πουθενά. 

Στον τομέα της παιδαγωγικής, οι «κριτικοί» μας συμπεριφέρονται
όπως οι ηττημένοι διανοούμενοι μετά το γαλλικό Μάη και τη θριαμβευ-
τική επιστροφή του Ντε Γκολ (Ιούνης 1968). Όταν έχασαν στο πεδίο της
πολιτικής στράφηκαν στο πεδίο που γνώριζαν καλύτερα, στη γλώσσα!
Έτσι γεννήθηκε η αποδόμηση και η αυτοαναφορικότητα των διανοού-
μενων. Μέσα στον ερμητικά κλειστό πύργο τους αυτοεκθειαζόμενοι,
αυτοαξιολογούμενοι και αυτοελεγχόμενοι καμώνονταν πως κριτικάρουν
το σύστημα όντες συστατικό τμήμα του.

Ακριβώς το ίδιο κάνουν και αγαπητοί κριτικοί παιδαγωγοί μας. Αναμ-
φίβολα, έχουν να πουν πολλά για τον αστικό κόσμο και τις αλλαγές που
χρειάζεται. Ύστερα όμως, μετεωρίζονται ανάμεσα στο παλιό και το και-
νούριο, θρηνολογώντας για τις ασχήμιες του καπιταλισμού και εφευρί-
σκοντας ένα ενδιάμεσο βήμα: την κριτική παιδαγωγική. Σε ποιο σύστημα
θα εφαρμόζεται, με ποιο στόχο, ποιο το πρόγραμμα, ποιες τάξεις το
στηρίζουν, και μύρια όσα ερωτήματα.

Το βασικό στοιχείο της κριτικής παιδαγωγικής είναι η διαμόρφωση
κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθόλου κακός στόχος. Όμως τι ση-
μαίνει κριτικά σκεπτόμενος; Το ρήμα αμφισβητώ και αμφιβάλλω έχει
βρει την πεμπτουσία του. Αλλά και τα δύο σημαίνουν διπλή όψη. Αν οι
κριτικοί παιδαγωγοί είναι συνεπείς πρέπει να φτάσουν ως το τέλος και
να σύρουν τα πράγματα ως τις αναγκαίες συνέπειές τους, που δεν είναι
τίποτε άλλο από παρά η ανατροπή του καπιταλισμού και η εγκαθίδρυση
ενός ανώτερου κοινωνικού συστήματος, του σοσιαλιστικού. 

Η «παιδοκεντρική παιδεία» δε σημαίνει απολύτως τίποτα όταν δε
συνδέεται με το συνολικό κοινωνικό σύστημα. Οι καταπιεζόμενες τάξεις
δεν έχουν ανάγκη από λόγια παραμυθίας και παρηγόριας, αλλά από το
οξύ εργαλείο της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. Χρειαζόμα-
στε την πατρίδα ως χώρο και την εργατική επαναστατική τάξη ως βασικό
επαναστατικό υποκείμενο. Οι κριτικοί μας αισθάνονται στενάχωρα στη
φυλακή του ξεπερασμένου αστικού κόσμου. Αντί να τον ελεινολογούν,
ας δραπετεύσουν, ανοιχτά, μαζικά, επαναστατικά. Γιατί αλλιώς η δια-
δραστικότητα, αυτενέργεια, ενεργητικότητα του μαθητή, η κριτική σκέψη
είναι πράγματα αφομοιώσιμα από τις κυρίαρχες τάξεις. Γιατί, ανάμεσα
στον πλούτο και τη φτώχεια, ανάμεσα στον παρασιτισμό και τον μόχθο,
δεν υπάρχει κανένας ενδιάμεσος κόσμος.

Έτσι ξεκινάει τον πρόλογο του βιβλίου του ο Στέλιος Μαρίνης, για
να εξηγήσει ότι άνθρωπος αισθάνεται είτε αποξενωμένος από το δη-
μιούργημά του (τη γλώσσα), είτε αλλοτριωμένος απ’ αυτό. Την ακόμη
πιο ξένη στον άνθρωπο γλώσσα των Μαθηματικών επιδιώκει να κάνει
πιο οικεία ο συγγραφέας με την ανάλυση των λέξεων των Μαθηματι-
κών. Η λέξη περιπέτειες του τίτλου δικαιώνεται γιατί για κάθε λέξη
ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι αναζήτησης της ρίζας, της ιστορίας και της
εξέλιξής της μέσα στο πλαίσιο της επιστήμης των Μαθηματικών, αλλά
και έξω απ’ αυτήν.

Το βιβλίο είναι μια αντίδραση στους διαχωρισμούς που ασκούν οι
εξουσίες με σκοπό την καθυπόταξη του ανθρώπου. Είναι ένα επιστη-
μονικό σύγγραμμα που δεν απευθύνεται σε ένα στενό κύκλο ειδικών,
αλλά είναι προσιτό στο ευρύ κοινό. Καταφέρνει να κάνει απλές και κα-
τανοητές έννοιες δυσνόητες για κάποιον που δεν έχει εντρυφήσει στο
θέμα. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο και ακριβώς για
αυτό καταφέρνει να δημιουργήσει από τις πρώτες σελίδες μια οικειό-
τητα σε αυτόν που το διαβάσει. Δεν συναντάς εύκολα ένα επιστημονικό
σύγγραμμα που να «κάνεις παρέα μαζί του», δηλαδή να μη χρειαστεί
να πάρεις κάθετη θέση στο γραφείο, να σκεφτείς ότι δεν είσαι κουρα-
σμένος και να ξεκινήσεις το διάβασμα. Το βιβλίο ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ είναι
μια παγίδα! Σε κρατά μαζί του μέχρι να τελειώσει.

-Μαμά, πού είναι τα κότσαρα;

-Τα ποια; απάντησε τάχα απορημένη

εκείνη.

-Τα κότσαρά μου, πού είναι;

-Δεν σε καταλαβαίνω, συγγνώμη, δή-

λωσε αποφασιστικά η μητέρα.

Εκνευρισμένο το μικρό, έφαγε τον κόσμο

για να βρει τα τσόκαρά της. Όταν το κα-

τάφερε, τα παίρνει στο χέρι, έρχεται

μπροστά στη μαμά της και οργισμένα

αλλά σοβαρά δηλώνει:

-Μαμά, ατά εδώ εγώ τα λέω κότσαρα.

«Οι περιπέτειες των λέξεων 
των Μαθηματικών 
στην Ελληνική Γλώσσα»

Στέλιου Μαρίνη 
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1) «Δημοτικοποίηση» του Γυμνασίου
Πολλοί μιλάνε για τους κινδύνους της περί-

φημης «Γυμνασιοποίησης» του Δημοτικού η
οποία αναφέρεται στη συμμετοχή εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων στα προγράμματα του Δημοτικού.
Πολύ φοβάμαι όμως ότι λόγω της πολιτικής που
ακολουθείται με την ενοποίηση ειδικοτήτων που
έχει εξαγγείλει το υπουργείο και το άνοιγμα των
αναθέσεων στο Γυμνάσιο είναι επίσης ορατός ο
κίνδυνος «Δημοτικοποίησης» του Γυμνασίου.
Δηλαδή οι ειδικότητες να γίνουν αρχικά λίγες,
μετά ελάχιστες και στο τέλος η εξής μια : ο «Κα-
θη-δάσκαλος». Δηλαδή ένα είδος δασκάλου για
το Γυμνάσιο, που θα μπορεί να διδάξει όλα τα
μαθήματα. Θα σας πω κάτι αλλά να μείνει μεταξύ
μας: Αυτός ο τίτλος του «πολύ-εργαλείου» εμένα
πολύ με κολακεύει. Ήδη εγώ έχω ξεκινήσει την
προετοιμασία για την νέα εποχή: παρόλο που εί-
μαι φυσικός ακούω Ζουράρι για να φρεσκάρω
λίγο τα αρχαία μου και Τσίπρα για να αποκτήσω
προφορά στα αγγλικά μου. 

2) Γενναία αύξηση των δαπανών 
για την Παιδεία

Σας το έλεγα ότι θα υπάρξει γενναία αύξηση
των δαπανών για την Παιδεία και δεν με πι-
στεύατε. Νομίζω μου οφείλετε μια συγνώμη. Με
τον νέο προϋπολογισμό του 2017 που κατατέθη-
κε στη Βουλή προβλέπεται για την Παιδεία πο-
σοστό δαπανών επί του ΑΕΠ 2,85 % από το 2,80
% που ήταν το 2016. Μιλάμε για αύξηση-μαμούθ
κατά 0,05% (ή αλλιώς κατά 5). Προσωπικά ανη-
συχώ. Ελπίζω να τα έχουν ζυγίσει καλά τα πράγ-
ματα για το αν μας παίρνει για ένα τόσο μεγάλο
άνοιγμα. Πάντως είναι φανερό ότι η Παιδεία εί-
ναι βασική προτεραιότητα αυτής της χώρας. 

3) Οι ψυχολογικά κουρασμένοι
εκπαιδευτικοί

Ο νέος υπουργός παιδείας κ. Γαβρόγλου
δήλωσε πρόσφατα ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν
κουραστεί φυσικά αλλά και ψυχολογικά. «Μην
το ξαναπείτε αυτό υπουργέ μου! Σας παρακα-
λώ αν είναι να κάνετε ό,τι έκαναν και οι προ-
κάτοχοί σας που και αυτοί μας κατανοούσαν
και μας συμπονούσαν, αφήστε μας έτσι κου-
ρασμένους, δεν μας πειράζει». 

4) Ενοποίηση της φυσικής, 
χημείας και βιολογίας 

Ενοποιούνται λέει τα μαθήματα φυσική, χη-

μεία και βιολογία του Γυμνασίου σε ένα ενιαίο
μάθημα που θα λέγεται «φυσικές επιστήμες».
Σύμφωνα με τα υποδείγματα των ασκήσεων
για το νέο μάθημα που ήδη κυκλοφορούν φαί-
νεται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ανα-
φέρουμε μια άσκηση για παράδειγμα: «Ένας
καθηγητής πηγαίνει καθημερινά σε 3 σχολεία
για να καλύψει το ωράριό του. 

α)Ερώτηση φυσικής : Αν τα σχολεία απέ-
χουν μεταξύ τους ανά δύο μέση απόσταση 2
Km και ο καθηγητής κινείται πεζός από το
ένα στο άλλο με μέση ταχύτητα 4m/s πόσο
χρόνο θα χρειαστεί ημερησίως για τις διαδρο-
μές αυτές; 

β) Ερώτηση χημείας: να δοθεί η χημική αν-
τίδραση της τέλειας καύσης της γλυκόζης λόγω
του βαδίσματος και να υπολογιστεί ο όγκος του
CO2 από την καύση 10 g ζάχαρης(γλυκόζης)

γ) Ερώτηση βιολογίας: αν για κάθε 100m ο
καθηγητής καίει 10 kcal (θερμίδες) , να υπολο-
γιστεί πόσα κιλά θα έχει χάσει σε ένα έτος.

δ) Γενική ερώτηση κρίσεως: Για ποιους λό-
γους κατά τη γνώμη σας παρατηρήθηκε για τον
καθηγητή καλύτερη απόδοση στην εργασία του
από την προηγούμενη χρονιά που πήγαινε μόνο
σε ένα σχολείο, γεγονός που ανέβασε, όχι μόνο
τη διάθεσή του, αλλά και την βαθμολογία της
αξιολόγησής του;» 

5) Θέσπιση της περιγραφικής αξιολόγησης
των μαθητών

Έρχεται λέει η περιγραφική αξιολόγηση
των μαθητών. Καλώς να έρθει. Το περίεργο
όμως είναι ότι ταυτόχρονα δεν φεύγει η βαθ-
μολογική αξιολόγηση. Πολύ φοβούμαι ότι
όπως όλα στη χώρα μας αντί όταν εκσυγχρο-
νίζονται να ελαττώνονται στο μισό αυτά αυξά-
νονται στο διπλάσιο. Η περιγραφική αξιολό-
γηση έχει νόημα μόνο άμα έρχεται για να κα-
ταργήσει την βαθμολογική, αλλιώς εκφυλίζε-
ται αναγκαστικά, όπως έχει συμβεί και σε άλ-
λες χώρες, σε μέθοδο τεκμηρίωσης του βαθ-
μού και τίποτα παραπάνω. Μην φτάσουμε δη-
λαδή στο σημείο που έφτασαν οι συνάδελφοί
μας στην Αγγλία και στην Αυστραλία που βγή-
καν στους δρόμους με σύνθημα: «Να σταμα-
τήσουμε επιτέλους να αξιολογούμε για να κά-
νουμε και λίγο μάθημα». Τότε θα μιλάμε για
εντελώς «απερίγραπτη» περιγραφική αξιο-
λόγηση. Ας υποθέσουμε όμως ότι όντως θα
έχουμε σωστή εφαρμογή της περιγραφικής

αξιολόγησης, μήπως όμως και σε αυτή την
περίπτωση αρχίζουμε λιγάκι από το τέλος; Αν
θα πρέπει να αξιολογούμε τόσες επιμέρους
πτυχές της επίδοσης, των δεξιοτήτων αλλά
και του χαρακτήρα ενός μαθητή μήπως πρέ-
πει, λέω εγώ τώρα, να βρίσκεται ο μαθητής
λίγο περισσότερο στο προσκήνιο για να εκ-
φράζει αυτές τις πτυχές; Δηλαδή μήπως πρέ-
πει πρώτα οι μέθοδοι διδασκαλίας να γίνουν
πιο μαθητοκεντρικές, αλλιώς, όπως και πριν,
δεν θα έχουμε τίποτα να περιγράψουμε παρά
μόνο μια γενική εικόνα επίδοσης; Το υπουρ-
γείο λέει ότι στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
έρχεται το “προφίλ των μαθητών”. Το ζητού-
μενο όμως είναι το “ανφάς”, δηλαδή να στα-
ματήσουμε να ρίχνουμε πλάγιες, κλεφτές μα-
τιές στους μαθητές και να τους κοιτάξουμε
με εμπιστοσύνη κατά πρόσωπο. 

6)Εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας
Ο στόχος επετεύχθη. Θα έχουμε εφαρμογή της

Ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυμνάσια στις αρ-
χές του έτους του 2017. Το υπουργείο τήρησε τις
δεσμεύσεις του. Βλέπετε όταν εξήγγειλε ενισχυ-
τική από την αρχή του νέου έτους, δεν είχε ξε-
καθαρίσει αν εννοούσε το σχολικό ή το ημερο-
λογιακό έτος. Προφανώς λοιπόν εννοούσε το
ημερολογιακό και έτσι τήρησε το χρονοδιάγραμ-
μα. Κάποιοι συνδικαλιστές μόνο μουρμουράνε
ότι το 1ο τετράμηνο έχει σχεδόν τελειώσει, ότι τα
διαγωνίσματα έχουν ήδη μπει αλλά αυτοί έχουν,
πώς να το πούμε, «το ανικανοποίητο». 

7) «Αυτονομία» των σχολικών μονάδων 
Έρχεται η περίφημη «αυτονομία» των σχολι-

κών μονάδων. Θα έχει τρία πρόσωπα: α) Το «κα-
λό» που είναι παιδαγωγική αυτονομία, β) το «κα-
κό» που είναι η διοικητική αυτονομία και γ) το
«άσχημο» που είναι η οικονομική αυτονομία. Ει-
δικά στην οικονομική αυτονομία προβλέπεται ότι
το σχολείο θα αναζητά και άλλους οικονομικούς
πόρους (εκτός των κρατικών) από άλλους φο-
ρείς(δήμοι) και ιδιώτες. Τώρα τι σόι αυτονομία
θα επιτυγχάνεται όταν η σχολική μονάδα θα δέ-
χεται χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες και ου-
σιαστικά μετά θα ελέγχεται από αυτές αυτό είναι
ένα άλλο ερώτημα.

8)Ξαναρχίζει η Αυτοαξιολόγηση 
Σχολικής Μονάδος

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου
σύντομα θα εφαρμοστεί ξανά ο θεσμός της Αυ-

Καζαμίας για την Παιδεία 2017
( σ ά τ ι ρ α )  



γράφει ο Δημήτρης Τσιριγώτης*

Σ
το κείμενο αυτό αναφέρονται οι προβλέψεις για την Παιδεία για

το έτος 2017 με βάση τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας,

έτσι όμως όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από την αφεντιά μου. 
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τοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδος. Μάλιστα τονίζει ότι ο βασικό-
τερος λόγος για την επαναφορά αυτού του θεσμού είναι ότι έτσι «θα
καταγραφούν και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι σε αυτές,
τις σχολικές μονάδες». Όταν λέει το υπουργείο να καταγραφούν οι
υποχρεώσεις αυτές φαντάζομαι εννοεί, λέω εγώ τώρα, με μοναδικό
σκοπό να εκπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Εμ έτσι εξηγείται
και η τρομακτική αύξηση στο ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία που
αναφέραμε παραπάνω (από το 2,80% στο 2,85%). 

Κάτι άλλο που με απασχολεί και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας
είναι οι τελευταίες δηλώσεις του υπουργού ότι «η αυτοαξιολόγηση
θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον σύλλογο διδασκόντων αλλά και
μαθητές, γονείς και την τοπική κοινωνία». Δηλαδή τους πάντες. Το
σόι αυτό-αξιολόγηση είναι τούτη; Μήπως να τη πούμε ετερο-αξιο-
λόγηση; Μπα όχι το βρήκα. Αφού θα αξιολογήσουν οι πάντες να τη
πούμε παν-αξιολόγηση!

9) Ενδυνάμωση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων
Οι προγραμματικές δηλώσεις του νέου υπουργού Παιδείας πε-

ριλαμβάνουν και την «Ενδυνάμωση του ρόλου του συλλόγου διδα-
σκόντων». Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν ο σύλλογος διδασκόντων απο-
φασίσει την μη συμμετοχή στη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης
Σχολικής Μονάδος, να μην πάρει ο υπουργός πίσω τις προγραμμα-
τικές δηλώσεις και προχωρήσει στην αποδυνάμωση του συλλόγου
διδασκόντων, όπως είχε συμβεί με το «εντέλλεσθε» (υποχρεωτική
συμμετοχή στην Αυταξιολόγηση) της προηγούμενης κυβέρνησης. 

10) Αποτυχία των μαθητών μας στο διαγωνισμό PISA
Κλαυθμός και οδυρμός γιατί λέει πάτωσαν οι Έλληνες μαθητές

στο διεθνή διαγωνισμό PISA. Απορώ γιατί. Καταρχάς να ξεκινήσουμε
από το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι σικέ αφού οι χώρες που παίρ-
νουν τις πρώτες θέσεις έχουν προσαρμόσει τα εκπαιδευτικά τους
συστήματα με σκοπό να διακρίνονται σε αυτόν. Δηλαδή στα σχολεία
τους κάνουν ειδική προετοιμασία για τον PISA. Εξάλλου τι περιμένανε
δηλαδή από τα ελληνόπουλα να επιδιώξουν σοβαρά να διακριθούν
σε έναν διαγωνισμό που δεν τα βάζει στο πανεπιστήμιο; Επίσης με
ιντριγκάρει πολύ η ιδέα τι βαθμούς θα έπαιρναν οι μαθητές όλων των
υπολοίπων χωρών αν στο διαγωνισμό PISA βάζανε θέματα επιπέδου
δυσκολίας των δικών μας πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος πρέπει
να αναρωτηθούμε τι εξυπηρετεί το πρόγραμμα PISA; Ένας μηχανι-
σμός κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής αναπαραγωγής όπου προ-
ωθεί το νεοφιλελεύθερο μοντέλο αφού ταυτίζει την εκπαίδευση με
την απόδοση των μαθητών. Με λίγα λόγια το PISA «γέρνει» λίγο σαν
τον πύργο της ομώνυμης πόλης και το μόνο που εμένα με ανησυχεί
είναι γιατί εμείς το βλέπουμε ίσιο.

11)Κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων
Κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων μέσα στην επόμενη

τριετία εξήγγειλε το υπουργείο. Χαράς ευαγγέλια για τους ιδιοκτήτες
φροντιστηρίων. Όχι δεν τρελάθηκαν μην ανησυχείτε. Απλά οι Πα-
νελλαδικές θα αντικατασταθούν από διπλές εξετάσεις στο τέλος
της Β΄ και Γ΄ Λυκείου με χρήση της τράπεζας θεμάτων. Επίσης θα
μετράνε οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου. Μιλάμε για
συντριπτικό κτύπημα της παραπαιδείας δηλαδή. 

12) Χρονοδιάγραμμα για μόνιμους διορισμούς 
Ο υπουργός Παιδείας κος Γαβρόγλου δήλωσε πρόσφατα τα εξής:

«Για πρώτη φορά μπαίνει η ανάγκη και γραπτά για μόνιμους διορι-
σμούς. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Χρονοδιάγραμμα για μόνιμους
διορισμούς δεν μπορεί να υπάρξει». Αν σας φαίνονται κάπως αντι-
φατικές οι δηλώσεις αυτές μην ανησυχείτε, υπάρχει λογική ερμη-
νεία: Ο υπουργός θα έρθει μια μέρα, να μου το θυμηθείτε, που θα
κάνει τους διορισμούς χωρίς κανείς να το περιμένει. Σαν ένα «πάρτι
έκπληξη». Αυτό είναι λοιπόν, δεν θέλει να μας χαλάσει την έκπληξη! 

Καλ ή  σ α ς  Χρ ο ν ι ά !
* O Δημήτρης Τσιριγώτης είναι φυσικός 

Έχουμε 2 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που τον Ιούλιο του 2015 έφερε
το τρίτο μνημόνιο. Για να δικαιολογηθεί διατυμπάνιζε τότε ότι έγινε πρα-
ξικόπημα… Στη συνέχεια ότι θα εφαρμόσει παράλληλο πρόγραμμα, κα-

τόπιν ότι θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο, ξέχασε γρήγορα τη λέξη πρα-
ξικόπημα, και τώρα τελευταία, χωρίς καθόλου ντροπή, το μόνο τους επιχείρημα
είναι «μα να έρθει ο Mητσοτάκης;».  Αυτό είναι πλέον το μπόι τους, από το να
σκίσουν τα μνημόνια, κατάντησαν να λένε «μην πέσουμε και έρθει ο ο Μητσο-
τάκης», εγκλωβίζοντας τον κόσμο στις δύο αυτές επιλογές. Γαντζωμένοι πάνω
στην εξουσία, όπως και οι προηγούμενοι.

Βεβαίως, συνεχίζουν το έργο τους, το ξεπούλημα, δηλώνοντας ότι έτσι θα
έρθουν οι επενδύσεις… Οι προηγούμενοι ένα Eλληνικό προσπάθησαν να που-
λήσουν κι έφαγαν τα μούτρα τους. Αυτοί εδώ πούλησαν όχι ένα άλλα 14 αερο-
δρόμια, έφεραν ασφαλιστικό με συντάξεις στα 67 ή με 40 χρόνια εργασία, τη
χρηματοδότηση της παιδείας την πήγαν στα Τάρταρα, κατάφεραν, εκτός όλων
των άλλων, να φέρουν το ΝΑΤΟικό στόλο στο Αιγαίο και να το περηφανεύονται
και τόσα άλλα. 

Αυτή δεν είναι αριστερά, ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Καπηλεύονται
το όνομα. Δεν μπορεί η αριστερά να ξεπουλάει την περιουσία του λαού, δε μπο-
ρεί επί των ημερών της να υπολειτουργούν σχολεία και νοσοκομεία. Εδώ ένα
σχολείο -για την τιμή των όπλων βρε αδερφέ- δεν άνοιξε, μια πρόσληψη κα-
θηγητών δε έκανε, παρά συνεχίζει από κει που το άφησαν οι προηγούμενοι.

Θα έπρεπε το αίτημα για μαζικούς διορισμούς να ακούγεται δυνατά επί κα-
θημερινής βάσεως. Αυτό θα έπρεπε να ζητάμε όλοι μας επιτακτικά και όχι ο
ένας να υποβλέπει το διπλανό του για να επιβιώσει. Μόλις «οι θεσμοί», είπαν
«κάντε αξιολόγηση και διώξτε τον κάθε τεμπέλη (έτσι μιλάνε οι δανειστές)
για να προσλάβετε καινούργιους καθηγητές», ο Γαβρόγλου έσπευσε. Αρχίζει
με την αξιολόγηση 20.000 στελεχών, με την αυτοαξιολόγηση και την «αυτο-
νομία» των σχολείων και τα υπόλοιπα έπονται.

Για να μην τα πολυλογούμε, μας δουλεύουν χοντρά και μας υποτιμούν. Πρέ-
πει να τους τιμωρήσουμε! Η διέξοδος είναι να ξαναπιστέψει ο κόσμος στη δύ-
ναμή του και –αγωνιστικά, μαζικά, αλληλέγγυα– να κατέβει σε αγώνες δύσκο-
λους, επίπονους, αλλά και αποτελεσματικούς, για να διεκδικήσει πίσω τη ζωή
του και όχι να αναθέτει τη σωτηρία του σε κάποιον μεσσία.

Ο κάθε εργαζόμενος να δραστηριοποιηθεί στο σωματείο του ενεργά. Το σω-
ματείο ενοχλεί κυβέρνηση και κεφαλαιοκράτες, γιατί προτιμούν να διαπραγ-
ματεύονται με τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, δηλαδή να τον έχουν έρμαιο
και αδύναμο. ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ αδρανοποιούν και το καταφέρνουν διότι οι
περισσότεροι εργαζόμενοι απέχουν απογοητευμένοι. Και κάποιοι χαιρέκακα
προσπαθούν να αποδυναμώσουν το σωματείο και τους αγώνες του, ώστε στο
τέλος να πούνε «Είδατε, είχε λίγο κόσμο η κινητοποίηση, η Ομόνοια όμως
είχε περισσότερο». 

Και πώς να μην είναι απογοητευμένοι όταν τα τριτοβάθμια αποφασίζουν να
κάνουν απεργία την ώρα που θέλει η κυβέρνηση [αναφέρομαι στο φιάσκο για
το ασφαλιστικό πριν το καλοκαίρι]. Ακόμα την Άνοιξη του 13 (επι Σαμαρά) που
ήμασταν σε κατά μέτωπο αναμέτρηση με το υπουργείο κάποιοι αποσύρθηκαν
από τον αγώνα με το γνωστό πραξικόπημα στην ΟΛΜΕ.

Η ΟΛΜΕ, ιδίως από το καλοκαίρι και μετά, δε βλέπει κανένα λόγο (αλλαγές
στα γυμνάσια, νέο λύκειο, μαθητεία στα ΕΠΑΛ, κλπ) να υπάρξει κάποια έστω
μικρή κίνηση στο χώρο της παιδείας. Αυτή τη στιγμή ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ πολιτεύονται
με σκοπό να εδραιώσουν την αδράνεια και να αποσυσπειρώσουν εντελώς τον
κλάδο, μπροστά στις αντιδραστικές αλλαγές που ήρθαν ή πρόκειται να έρθουν. 

Στις Παρεμβάσεις πιστεύουμε ότι το σωματείο είναι ιερό πράγμα, όπως για
το χριστιανό η εκκλησία. Πρέπει να ενώνει τους εργαζόμενους, να τους συσπει-
ρώνει, να τους ατσαλώνει, να τους εμψυχώνει, να διεκδικεί, να συγκρούεται με
την εκάστοτε εξουσία. Όπως αποδείξαμε με τη σύγκρουση που επιδιώξαμε την
άνοιξη του ’13, όπως αποδείξαμε με την αξιολόγηση, που χωρίς ήξεις αφίξεις
δηλώσαμε ότι δε συμμετέχουμε σε αυτό το αντιπαιδαγωγικό καθεστώς που επέ-
βαλλαν με αυταρχικό τρόπο, με ό,τι συνέπειες μπορεί να είχαμε (σας θυμίζω το
κλίμα τότε). Έχουμε διαλέξει την ξεκάθαρη στάση απέναντι στην εξουσία, τη
σύγκρουση, διότι τότε μόνο θα μας υπολογίσουν, τότε μόνο μπορούμε να κερ-
δίσουμε! Μας ξέρετε, μας γνωρίζετε, ζητάμε να μας δυναμώσετε!

Σίμος Σταυρόπουλος

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ;



Πρόσφατη έρευνα του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ που βασίστηκε στην

ανάλυση στοιχείων τριών δεκαετιών δείχνει ότι η
κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών μπορεί να μειώσει τη

διάρκεια της ζωής. Στη σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε σε
έγκριτη ιατρική επιθεώρηση συμμετείχαν 126.233 εθελοντές, οι

οποίοι ήταν 40άρηδες όταν οι ερευνητές άρχισαν να παρακολουθούν
τις διατροφικές τους συνήθειες. Περίπου 32 χρόνια αργότερα οι

33.304 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Παρ’ όλ’ αυτά τα
τυποποιημένα προϊόντα που βρίσκονται στα κυλικεία

των σχολείων [κρουασάν, ντόνατς, σοκολάτες,
μπισκότα κλπ] αγοράζονται μανιωδώς. Το

υπουργείο Παιδείας τι κάνει; 



γράφει ο Νικηφόρος Ζερβός

«Το κακό να το κάνεις μονομιάς,

το καλό σε δόσεις». Αυτά έγραφε ο

Νικολό Μακιαβέλι, αυτό εφαρμόζει και ο

ΣΥΡΙΖΑ σ’ ότι αφορά συντάξεις και μισθούς.

Ακαριαίος ο κόφτης, ο «δότης» 

σε δόσεις...

Ώστε τρίζει η Ευρώπη μετά το
Brexit και το ιταλικό δημοψήφισμα! Εδώ στη

χωρά μας απέμειναν τα «ευρωλιγούρια», κάτι
μπατιρημένοι και τα λαμόγια να δοξάζουν τις

Βρυξέλλες. Ίδωμεν!

Έφαγε το Νίκο Φίλη ο
Ιερώνυμος. Ο πρώην

υπουργός δεν είναι σοσιαλιστής.
Αστική μεταρρύθμιση ήθελε να

κάνει, αλλά η εκκλησία,
στενάχωρη και κοντόθωρη,

ούτε αυτό δεν του
επέτρεψε...
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Οι απεργίες δεν
εξαγγέλλονται απλώς. Γίνονται. Αυτό

σκεφθήκαμε μ’ αφορμή την τελευταία απεργία
ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ [8/12], όπου έσωσαν την τιμή της οι
γνωστοί και μη εξαιρετέοι. Αυτοί που σαν ιμάντες

κινούν το σύμπαν. Αυτοί που ξελασπώνουν το μέλλον.
Τί έκανε το ΠΑΜΕ/ΚΚΕ κλπ ενόψει απεργίας; Το παγώνι.

Δεν είπε λέξη για τις 24 Νοέμβρη, κρύφτηκε στις
φούστες του Παναγόπουλου και σαν ξεθόλωσε

το τοπίο βγήκε να κάνει τον τιμητή. Τι
έχεις Γιάννη, τι είχα πάντα...

Τα εθνικά σύνορα είναι
σύνορα. Ανατροπή τους σημαίνει

πόλεμο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει εί-
ναι «ταξικός μπουμπούνας». Από αυτό το
σημείο ως το να περπατάνε χεράκι-χεράκι

Συριζαίοι και Χρυσαυγίτες στις βραχονησίδες,
η απόσταση είναι μεγάλη. Ως που θα φτάσει

ο κατήφορος των μεταλλαγμένων;

Ωστε έχουμε υφυπουργό

παιδείας τον Κ. Ζουράρη! Σκέτο

ανέκδοτο… Ο επηρμένος μπουρδολόγος

επιστήμονας εκ Παρισίων έκανε την πολιτική

«τσάρκα» του περνώντας από το ΚΚΕ στο ΚΚΕ

(εσωτερικού), στην ΕΑΡ, στον ελληνοκεντρισμό και την

ορθοδοξία, συνεργάστηκε με το γνωστό Παπαθεμελή και

τώρα με τους ΑΝΕΛ, έχοντας την κίνηση «Πυρίκαυστος

Πολιτεία»! Ναρκισσιστής, ελληνοφρενικός,

σπουδαιολόγος, κενολόγος, «όπου φυσάει ο άνεμος».

Να τον χαίρονται οι ΣΥΡΙΖΑίοι! Σε κάθε περίπτωση η

υπουργοποίηση ενός τυχάρπαστου δείχνει και το

μέγεθος -σε βαθμό- που έχει η

κυβέρνηση για την Παιδεία.

Βόμβες κατ’ αμάχων
στην Ευρώπη και στη Μέση Ανα-

τολή, δολοφονίες στην Άγκυρα, στρα-
τοί των ιμπεριαλιστών παντού. Και η
πελώρια απάντηση φτάνει και περισ-
σεύει. Δεν έχει καμία σημασία ποιος

το έκανε. Σημασία έχει ποιος
ωφελείται. Σκεφτείτε το.
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Αναρχικοί 
δεν είμαστε, ούτε οπαδοί της

τυφλής, αδιέξοδης και παράλογης βίας.
Αλλά όλος αυτός ο τηλεοπτικός εμετός που

έσκασε πάνω μας μ’ αφορμή τη σύλληψη της Π.
Ρούπα μας βρίσκει απέναντι. Σε λίγο θα

ανακηρυχθεί από τα κανάλια το αντάρτικο
πόλης (τι φαντασίωση κι αυτή!)
«υπεύθυνο» για την κατάσταση 

της χώρας. 
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