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Ο απολογισμός του καλοκαιριού δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια εφησυχασμού.  
Ενώ η πανδημία ανθούσε, ήρθαν και οι πυρκαγιές 
για να κάψουν το 1/10 της ελληνικής χλωρίδας. 
Μικρή σημασία έχει αν συνωμότησαν οι θεοί 
ενάντια  στο νεοφιλελευθερισμό. Άλλωστε ο 
τελευταίος -όπως δηλώνει- είναι σύμμαχος του 
Μαμωνά (πάλι μπλέξαμε με τους Εβραίους, που 
μας δάνεισαν τη θρησκευτική μυθολογία τους...) 
Μέσα στον κουρνιαχτό η κυβέρνηση επιχείρησε 
να αξιοποιήσει την πανδημία ώστε να απολύσει 
υγειονομικούς, μετέτρεψε τις πανελλαδικές σε 
σφαγείο των εφήβων, ανοίγει πόλεμο τώρα στους 
εκπαιδευτικούς με την αξιολόγηση, και ξεπουλάει 
μπιρ παρά ό,τι πουλιέται. Ρεύμα, νερά, δασικές 
και αστικές εκτάσεις, την επικουρική ασφάλιση 
στο χρηματιστήριο, αεροδρόμια, δρόμους, σαν να 
βιάζεται πριν συναντήσει τη λαϊκή οργή.  
Στη γωνία παραμονεύει ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ, 
περιμένοντας το Μητσοτάκη να πέσει σαν ώριμο 
σύκο ταυτόχρονα ψαρεύοντας στην κοινωνική οργή. 
Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο θα αυξάνονται 
τα δολώματα και η «πολιτική μαλάγρα», ώστε 
να στενεύουν τα διλήμματα και να λέει ο κόσμος 
«σφάξε με Αλέξη ν’ αγιάσω»...
Με την αρχή του φθινοπώρου, μας άφησε 
και ο Μίκης. Ο μεγάλος συνθέτης και ο 
μεγάλος αντιφατικός. Στην περίπτωσή του θα 
παραγνωρίσουμε τη ρήση πως «τα στερνά τιμούν 
τα πρώτα» (ο μαέστρος του πολιτικού τραγουδιού 
κατέληξε αγαπημένος των Μακεδονομάχων 
και της ακροδεξιάς στο όνομα της εθνικής 
ενότητας...). Θα τραγουδάμε τον ποιητικό Μίκη 
και θα παραμερίσουμε τον πολιτικό και τα πολλά 
σφάλματά του. Άλλωστε, ο φασισμός ποτέ δεν 
μπόρεσε να συμφιλιωθεί με το ωραίο, το μεγάλο 
και το αληθινό.
Στο μεγαλύτερο κάδρο -γιατί υπάρχει πάντα 

τέτοιο- η πλανητική υπερδύναμη αποχωρεί ταπεινωμένη από το Αφγανιστάν και οι θεοκράτες ένοπλοι 
βοσκοί ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της χώρας. Οι Αμερικανοί, με κίνηση ΜΑΤ εναντίον της γηραιάς Γαλλίας, 
μαζεύουν η Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία σε μία συμμαχία στον Ειρηνικό ενάντια στην Κίνα. Είπαμε, τα 
στρατόπεδα δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
Για να ξαναγυρίσουμε στα καθ’ ημάς, είμαστε όλοι μάρτυρες της επίθεσης που εξαπολύει η κυβέρνηση (με 
αφορμή και τα εμβόλια). Πυγμαίος απέναντι στους ξένους, υψώνει την πυγμή σ’ αυτούς που εκθείασε και 
χειροκροτούσε χθες, σε όσους ανθρώπους στο χώρο της υγείας δεν έχουν εμβολιαστεί. Έτσι, οι χθεσινοί 
ήρωες, σήμερα γίνονται αποσυνάγωγοι και αποδιοπομπαίοι τράγοι, γιατί η κυρίαρχη πολιτική πρέπει 
να εφευρίσκει εχθρούς, (δεν μιλάμε για τις ομάδες που ανακάλυψαν το «χάραγμα του αντίχριστου» στα 

εμβόλια, αλλά για κείνους που είτε πίστεψαν στα κηρύγματα του νεοφιλελευθερισμού και στο «ατομικό 
δικαίωμα», είτε έχουν άλλου τύπου επιφυλάξεις). Έπρεπε να βρεθεί άλλοθι για απολύσεις και 

αποσάρθρωση τού δημοσίου και δωρεάν (όσο συρρικνωμένο κι αν ήδη είναι) συστήματος υγείας.
Αξίζει να υψώσουμε ένα αμυντικό τείχος απέναντι στην επέλαση των δυνάμεων της αγοράς που 

κυβερνούν. Όχι αύριο, μετά, ίσως, εάν. Αλλά τώρα, στέρεα, χωρίς υποδιαστολές και αμφισημίες. 
Άλλωστε, ο χώρος της εκπαίδευσης έχει σπουδαίες ιστορικές παρακαταθήκες στο κεφάλαιο 

«αλληλεγγύη». Μαζί με την υπεράσπιση της νεολαίας, που είναι μόνιμο μέλημά μας, να δείξουμε 
το μπόι της αντοχής μας. Στο πλευρό όλων των αδικημένων αυτής της χώρας. 

Νικώντας το φόβο και την επανάπαυση. Γιατί το αύριο δεν περιμένει!
Ας κάνουμε την πραγματικότητα να μην είναι αυτονόητη! 
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Ο κομμουνισμός είναι η μέση οδός
Σε ανατροπή της καθεστηκυίας τάξεως να καλούμε
φαντάζει φοβερό.
Πλην όμως η καθεστηκυία δεν είναι τάξη.
Να καταφεύγουμε στη βία πάλι
φαντάζει κακό.
Πλην όμως ό,τι σταθερά ασκείται βία είναι,
δεν είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο.
Ο κομμουνισμός δεν είναι το άκρον των άκρων
που μόνο κάτι λίγο απ’ αυτόν μπορεί να εφαρμοστεί,
αλλά
πριν ολόκληρος εφαρμοστεί ολότελα,
δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να γίνει ανεκτός
από όποιον είναι αναίσθητος.
Ο κομμουνισμός είναι όντως το ελάχιστο αίτημα,
είναι αυτό που βρίσκεται απ’ όλα πιο κοντά μας,
είναι η μέση λογική οδός.
Όποιος του πάει κόντρα, όχι, δεν σκέφτεται αλλιώτικα –
όποιος του πάει κόντρα δεν σκέφτεται καθόλου
ή σκέφτεται απλώς και μόνο το τομάρι του.
Είναι εχθρός του ανθρωπίνου γένους, είναι
φριχτός
κακός
αναίσθητος
και πρωτίστως είναι
οπαδός των άκρων, που,
αν εφαρμοζόταν έστω και κάτι λίγο απ’ αυτά,
η ανθρωπότητα μες στον γκρεμό θε να χανόταν.

Μπέρτολντ Μπρέχτ
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Το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα αλλάζει. Η κραυγαλέα ανεπαρ-
κής αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την κυβέρνηση της ΝΔ 
και η κατάρρευση του περιβόητου «επιτελικού κράτους», σε 

συνδυασμό με την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, είχαν κα-
ταλυτικές επιπτώσεις, πλήττοντας σοβαρά την κυβερνητική εικόνα. 
Η δυσφορία, η δυσαρέσκεια και η οργή διαπερνούν το σώμα της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Συνειδήσεις αφυπνίζονται, ποικίλες διεργασίες 
συντελούνται. Η σχετική πολιτική σταθερότητα που επιτεύχθηκε με 
την άνετη επικράτηση της ΝΔ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, 
μετά την πρωτοφανή κρίση και αστάθεια του αστικού πολιτικού συ-
στήματος κατά τα μνημονιακά χρόνια, μπαίνει πλέον σε δοκιμασία. 

Η λεγόμενη περίοδος χάριτος έληξε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει 
αρχίσει. Η πολιτική φθορά του κυβερνητικού αφηγήματος επιταχύνε-
ται. Ακόμη και στα δικά τους δημοσιευμένα δημοσκοπικά ευρήματα, 
που υφίστανται τις συνήθεις «επεξεργασίες», αναγκάζονται να απο-
τυπώσουν πως μια ισχυρή λαϊκή αμφισβήτηση και αποδοκιμασία 
απλώνεται. Οι διεργασίες αυτές, αν και δεν έχουν βρει ακόμη το δρό-
μο της μαζικής και οργανωμένης έκφρασης, μπορεί να προσλάβουν 
-ανά πάσα στιγμή- μορφή και διαστάσεις ανησυχητικές για την κυ-
βέρνηση ΝΔ και το αστικό πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. 

Ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, 
κοινωνική και οικονομική καταστροφή

Στην εγκληματική και καταστροφική για τη λαϊκή πλειοψηφία δι-
αχείριση της πανδημίας, που πολλαπλασιάζει τα κρούσματα και τους 
θανάτους και διαμορφώνει ένα ζοφερό οικονομικό και κοινωνικό το-
πίο, και στην επιθετική αντιλαϊκή πολιτική της των βίαιων αντιδρα-
στικών «μεταρρυθμίσεων», η οποία πλήττει πλατιά λαϊκά στρώματα, 
προστέθηκαν οι ολέθριοι χειρισμοί της στην αντιμετώπιση των πυρ-
καγιών. Η ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
καταστροφή που προκλήθηκε –με την πλήρη κατάρρευση, κυρίως, 
του οικοσυστήματος στη Βόρεια Εύβοια και όλες τις δραματικές επι-
πτώσεις στη ζωή των κατοίκων της– δεν οφείλεται στην «κλιματική 
κρίση», όπως υποστήριξε η κυβέρνηση για να απεκδυθεί των ευθυ-
νών. Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν σε όλες 
τις αστικές κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, και πρωτίστως στην τρέ-
χουσα του περιβόητου «επιτελικού κράτους», που προκλητικά κό-
μπαζε «πως δεν μας βρήκε απροετοίμαστους η πυρκαγιά»! Αυτοί εί-
ναι οι διαχρονικοί υπεύθυνοι που αδιαφόρησαν και αδιαφορούν σκαν-
δαλωδώς, εδώ και δεκαετίες, να διαμορφώσουν τους κατάλληλους 
μηχανισμούς και να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, για την προστασία της 
ζωής, της περιουσίας, της εργασίας των λαϊκών στρωμάτων. Η πραγ-
ματικότητα της κλιματικής κρίσης επιβάλλει εντατική και επιτακτική 
λήψη δραστικών μέτρων πρόληψης και αποτροπής. Και όχι να χρη-

σιμοποιείται σαν άλλοθι από αυτούς που συστηματικά υποβαθμίζουν 
και υποχρηματοδοτούν την πυροπροστασία και πυρόσβεση και επι-
πλέον ψηφίζουν νόμους –όλοι οι περίφημοι «αναπτυξιακοί νόμοι– 
που προσφέρουν τη «δάδα» στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που 
καραδοκούν για να μετατρέψουν τα δάση, τις ακτές και το περιβάλλον 
του τόπου μας σε αχαλίνωτη πηγή κερδοσκοπίας.

Και η πανδημία απαιτεί εξασφάλιση ασφαλών υγειονομικών συν-
θηκών για το λαό, μέτρα πρόληψης, μέριμνας και προστασίας, γεν-
ναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ, πρωτοβάθμια Υγεία, και προσλήψεις ι-
ατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Και όχι να την 
χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ΝΔ σαν άλλοθι για την κλιμάκωση της α-
ντιλαϊκής επίθεσης, για αναστολές και απολύσεις, για τον εκφοβισμό 
και διχασμό της κοινωνίας. Αποκορύφωμα της αδιαφορίας και της 
βαθιάς εχθρότητάς της προς το λαό, σε συνθήκες εξέλιξης και έντα-
σης της πανδημίας, οι νέες εξοργιστικές περικοπές στο ήδη αποσα-
θρωμένο και υποστελεχωμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δημιουργώ-
ντας ζοφερότερες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα πριμοδοτεί ασύστολα 
τον ιδιωτικό τομέα Υγείας. 

Οι καμένες ζωές, η καμένη γη, η καμένη λαϊκή περιουσία, οι 
καμένες δουλειές έρχονται να προστεθούν στους πάνω από 14 χι-
λιάδες θανάτους από την πανδημία, στις απολύσεις, την εξοντωτι-
κή λιτότητα και εγκατάλειψη, τη μαζική ανεργία και τις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, τον εργασιακό μεσαίωνα και την καρατόμηση 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Δρουν πολλαπλασια-
στικά στη συνθλιμμένη, γκρίζα ζωή των εργαζομένων, των ανέργων 
και των συνταξιούχων. Όσο και αν φτιασιδώνει η εξαγορασμένη δη-
μοσιογραφία -που μονοπωλεί την «ενημέρωση»- αυτή τη σκληρή, για 
το λαό, πραγματικότητα, δεν μπορεί να ανακόψει την ογκούμενη κοι-
νωνική δυσαρέσκεια και οργή εναντίον αυτών που είναι οι αποκλει-
στικοί υπεύθυνοι, της κυβέρνησης της ΝΔ. Ούτε της πανδημίας, ού-
τε της κλιματικής αλλαγής...

Οι απόπειρες πολιτικής χειραγώγησης του λαού περιλαμβάνουν 
και τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηματισμό. Οι αποπομπές, οι με-
τακινήσεις, η εισδοχή νέων και η επαναχρησιμοποίηση παλιών κυ-
βερνητικών επιχειρούν να κατευνάσουν τη λαϊκή αγανάκτηση, να 
«σβήσουν» την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας και των πυρ-
καγιών και να αποτρέψουν την επιταχυνόμενη κυβερνητική φθορά, να 
επανεγκλωβίσουν έτσι –με επιλογές από τον Θεοδωρικάκο μέχρι τον 
Πλεύρη– κρίσιμη εκλογική πελατεία, από το Κέντρο έως το ακροδε-
ξιό άκρο του εκλογικού φάσματος. Οι δυνατότητες επηρεασμού, ό-
μως, των συνειδήσεων είναι πλέον ισχνές, όταν έχει προηγηθεί μια 
διετία ακραίας αντιλαϊκής πολιτικής και όταν οι κυβερνητικές εξαγ-
γελίες προεξοφλούν όχι μόνο συνέχιση, αλλά και ενίσχυσή της. Κα-
νένα γαλάζιο αφήγημα εξωραϊσμού των κυβερνητικών πεπραγμένων 
δεν αντέχει στη σκληρή πραγματικότητα μιας χώρας και ενός λαού 
που αντιμετωπίζουν το φάσμα μιας παρατεταμένης, σφοδρής υγει-
ονομικής, ανθρωπιστικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κρί-
σης. Όσοι βυθίζουν το λαό σε μεγαλύτερη δυστυχία, φτώχεια και ε-
ξαθλίωση, όσοι υποθηκεύουν το μέλλον του, θα εισπράξουν τη λαϊ-
κή αποδοκιμασία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το εργατικό και λα-
ϊκό κίνημα. Θα έρθει η στιγμή που δε θα μπορούν πια να κυβερνή-
σουν. Πρόκειται για μια αναπότρεπτη εξέλιξη.

Εντείνεται η λαϊκή οργή!
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ς 19 μήνες από το ξεκίνημα της πανδημίας όλα επιβε-
βαιώνουν το μέγεθος της εγκληματικής διαχείρι-
σής της. Το νεοφιλελεύθερο δόγμα του «επιτελι-

κού κράτους», δηλαδή του λιγότερου ή και καθόλου κοινω-
νικού κράτους, άφησε με οδυνηρό τρόπο το αποτύπωμά του 
στην ελληνική κοινωνία. Από την έναρξη της πανδημίας ως 
και σήμερα το μοναδικό κατόρθωμα της κυβέρνησης της ΝΔ 
ήταν να φέρει τη χώρα σε μια από τις χειρότερες θέσεις πα-
γκοσμίως, με την υγεία του λαού εκτεθειμένη απέναντι στην 
πανδημία και τις εκατόμβες των νεκρών να αυξάνουν. 

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας βρίσκεται εδώ και σχεδόν 
δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε καθεστώς 
διάλυσης. Αντί να το ενισχύσει με γιατρούς - νοσηλευτές, 
ΜΕΘ και εξοπλισμό, προκλητικά προχώρησε στην ψήφιση 
ενός από τους πιο αντικοινωνικούς προϋπολογισμούς στε-
ρώντας από το ΕΣΥ πόρους ύψους 571 εκατ. ευρώ!

Σε αυτά ήρθαν να προστεθούν οι καταστροφικές πυρκα-
γιές του φετινού καλοκαιριού. Όχι! Δεν πρόκειται για ένα 
σύνηθες καλοκαιρινό «φυσικό» φαινόμενο, ούτε πρόκειται 
για τις συνέπειες κάποιας κλιματικής «κρίσης» ή «αλλα-
γής», όπως μονότονα παπαγαλίζουν κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ό-
λα τα αστικά κόμματα και τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια 
τους. Είναι η άλλη όψη της ίδιας εγκληματικής πολιτικής, η 
διάλυση των δομών δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας 
με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων [ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ], που αφήνει τα δάση, τους ανθρώπους και τις λαϊκές 
περιουσίες στο έλεος των πυρκαγιών, που οπλίζει το χέρι 
των εμπρηστών, που οδηγεί σε ανυπολόγιστη περιβαλλο-
ντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Για τα 1,5 ε-
κατ. στρέμματα δάσους που έγιναν φέτος το καλοκαίρι στά-
χτη ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική, όπως η ίδια θα ευ-
θύνεται και για τις ενδεχόμενες και –λίγο ως πολύ– αναμε-
νόμενες καταστροφές από τις πλημμύρες που θα φέρουν τα 
φθινοπωρινά πρωτοβρόχια και οι χειμερινές καταιγίδες

Το μόνο μέλημα της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση του 
αντιλαϊκού της προγράμματος. Ο αντεργατικός νόμος – έ-
κτρωμα «Χατζηδάκη» γυρίζει τον κόσμο της εργασίας πολ-
λές δεκαετίες πίσω. Πίσω και από το 1886, όταν η εργατική 
τάξη στο Σικάγο έχυνε το αίμα της για την κατάκτηση του 
8ωρου. Σάρωσε όσες εργατικές κατακτήσεις απέμειναν α-
πό τη μνημονιακή θύελλα. Τους χουντονόμους για τις δια-
δηλώσεις και το σιδερόφρακτο καθεστώς αστυνομοκρατί-
ας του χειμωνιάτικου lockdown διαδέχεται το συντριπτικό 
πλήγμα στα συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα, 
στις πολιτικές ελευθερίες. Η κυβέρνηση βάζει «χέρι» στα 
συνδικάτα για να τα καθυποτάξει, να τα χειραγωγήσει, να 
τρομοκρατήσει τον κόσμο της δουλειάς και της πάλης.

Σε αυτούς τους 19 μήνες τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
[ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και το ακροδεξιό μόρφωμα της Ελλη-
νικής Λύσης] πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυβέρ-

νηση της ΝΔ. Η στάση που κράτησαν απέναντι στην κυβερ-
νητική διαχείριση της πανδημίας, στη βάναυση καταπάτηση 
των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθε-
ριών, στο σάρωμα των εργασιακών κατακτήσεων, ήταν στά-
ση ανοχής και τελικά στήριξης. Με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, έβαλαν πλάτη στην πολιτική της κυβέρνησης. ΣΥΡΙΖΑ και 
ΚΚΕ αποτελούν ως και σήμερα τους βασικούς φορείς και εκ-
φραστές της γραμμής του «μετά θα λογαριαστούμε». Χρειά-
στηκε να περάσει σχεδόν ένας χρόνος αφωνίας και ανυπαρ-
ξίας, να φουντώσει το ποτάμι της λαϊκής οργής ενάντια στην 
κυβερνητική πολιτική, να ξεχειλίσουν οι δρόμοι της Ν. Σμύρ-
νης, της Αθήνας και των όλων συνοικιών, για να αλλάξει τρο-
πάρι η ηγεσία του ΚΚΕ. Αλλά ακόμα κι έτσι, όσο κι αν σηκώ-
νουν τώρα ψηλά τον «αμανέ», όπως έγινε στην περίπτωση 
της γενικής πανεργατικής απεργίας στις αρχές του Ιούνη ε-
νάντια στο ν/σχ Χατζηδάκη, αυτό έγινε για να συγκαλύψουν 
την πολιτική της συνθηκολόγησης και της υποταγής. 

Τα σχολεία ανοίγουν με χειρότερους όρους από την πε-
ρασμένη χρονιά! Η κυβέρνηση «ξεφορτώνει» τις ευθύ-
νες της και στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς!

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων επέστρεψαν στις αίθου-
σες μετά από μακρόχρονη απουσία [σχεδόν ενάμιση χρόνου 
με μικρά διαλείμματα]. Η νέα σχολική χρονιά αποτελεί μια 
αναπαραγωγή της περασμένης, με ακόμα χειρότερους ό-
ρους για τους εκπαιδευτικούς. Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δείχνει 
να μη διδάχθηκε από τα τραγικά αδιέξοδα της περασμένης 
χρονιάς, το παρατεταμένο λουκέτο στα σχολεία, ένα από τα 
μεγαλύτερα σε διάρκεια παγκοσμίως, όπως ομολογεί η ί-
δια η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Όχι μόνο δεν μειώνει τον αριθμό 
των μαθητών στα τμήματα, αλλά προχωρά και σε συγχωνεύ-
σεις, αυξάνοντας τους μαθητές στους 27 στις σχολικές αί-
θουσες! Ούτε λόγος για επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτι-
κών ώστε να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες. Προκλητι-
κά, μάλιστα, ο Βορίδης μέσα στο καλοκαίρι ανακοίνωνε πε-
ρικοπές στις δαπάνες για προσωπικό καθαριότητας στα 
σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες. Αρνείται επίσης να 
προχωρήσει στη διενέργεια μαζικών και επαναλαμβανόμε-
νων τεστ με την ευθύνη του ΕΟΔΥ σε μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς. Αντ΄ αυτών εφαρμόζει πιστά το δόγμα της ατομικής 
ευθύνης, καθιστώντας υπεύθυνους τους μαθητές οι οποίοι 
θα διενεργούν από μόνοι τους self-test. Αντίστοιχα μέτρα 
«ατομικής ευθύνης» επιφυλάσσει και για τους εκπαιδευτι-
κούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, κλιμακώνοντας την πολι-
τική του αυταρχισμού, επιβάλλοντας το μέτρο του υποχρε-
ωτικού εμβολιασμού με έμμεσο, έντονα διχαστικό και αυ-
ταρχικό τρόπο, υποχρεώνοντάς τους να πληρώνουν από την 
τσέπη τους δύο τεστ την εβδομάδα σε ιδιωτικά διαγνωστι-
κά κέντρα (περίπου 1000 ευρώ το χρόνο], προσφέροντας 
πελατεία και ακόμα μεγαλύτερα κέρδη στους αετονύχηδες 
του ιδιωτικού τομέα υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

αυξημένα καθήκοντα για το εκπαιδευτικό και το μαζικό κίνημα! 
Να δώσουμε αγωνιστική απάντηση στην κυβερνητική επέλαση!
Όλοι στα σωματεία και στις Γενικές Συνελεύσεις!

ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από την (αυτο)αξιολόγηση
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βρεθούν αντιμέτωποι με αναστολή εργασίας, στέρηση μι-
σθού και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 

Η κυβέρνηση στρώνει μεθοδικά το έδαφος ώστε οι κοινω-
νικές παροχές, δηλαδή καθολική και δωρεάν πρόσβαση του 
λαού στη Δημόσια Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια – Ασφάλιση, να 
μην είναι πλέον αυτονόητο δικαίωμα, πατώντας στο έδαφος 
της «έκτακτης συνθήκης» της πανδημίας. Όπως μεθοδικά 
τσάκισε το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλι-
στικά δικαιώματα, έτσι γκρεμίζει και τις κοινωνικές κατακτή-
σεις. Καλλιεργεί το διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό, ε-
ντείνει τον αυταρχισμό, εκδικείται το λαό και τους εργαζόμε-
νους. Πάνω στα συντρίμμια που άφησε η πολιτική της, οικο-
δομεί τώρα ένα νέο κοινωνικό και εργασιακό μεσαίωνα. 

Λέμε ναι στα εμβόλια – όχι στην υποχρεωτικότητα και 
τις απολύσεις. Τα εμβόλια αποτελούν μια σπουδαία κατά-
κτηση της ανθρωπότητας και της επιστημονικής εξέλιξης 
και ένα βασικό όπλο στην καταπολέμηση της πανδημίας. 
Μαζί με την απολύτως αναγκαία ενίσχυση του ΕΣΥ σε για-
τρούς, ΜΕΘ, νοσοκομεία, φάρμακα, τεστ κλπ αποτελούν το 
μοναδικό όρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Αλλά, με πρόσχημα τον εμβολιασμό, η κυβέρνηση θέτει 
ένα πλαστό και χυδαίο δίλημμα, διχάζοντας την κοινωνία, δι-
αιρώντας τους εργαζόμενους, ώστε να βγει η ίδια από το κά-
δρο των τεράστιων ευθυνών με τις οποίες βαρύνεται. Για να 
κρύψει την ανυπαρξία μέτρων στα Δημόσια Σχολεία, στρέφει 
τους προβολείς των ευθυνών στους εκπαιδευτικούς, που -τά-
χα- δεν εμβολιάζονται. Την ίδια ακριβώς διχαστική πολιτική 
εφαρμόζει αυτή τη στιγμή στους υγειονομικούς, καταπατώ-
ντας βάναυσα το δικαίωμα στην εργασία, προετοιμάζοντας 
το έδαφος για να τη γενίκευσή του. Δείγμα αυτής της διχα-
στικής και κατάφωρα αντεργατικής πολιτικής είναι η επανα-
φορά των συμβασιούχων εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκει-
ας, όχι για να καλύψουν τα κενά των ευπαθών ομάδων, όπως 
συνέβη πέρυσι, αλλά αυτά των ανεμβολίαστων εκπαιδευτι-
κών που θα τεθούν σε αναστολή εργασίας! Όσο αναγκαίος εί-
ναι ο εμβολιασμός, άλλο τόσο επιτακτικό καθήκον για το εκ-
παιδευτικό κίνημα και τα σωματεία του είναι να καταγγείλει 
το αυταρχικό και διχαστικό μέτρο του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού, που ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και α-
νοίγει το δρόμο για απολύσεις, να διεκδικήσει το δικαίωμα 
στην εργασία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Η εγκατάλειψη του Δημόσιου Σχολείου, η πλήρης άρνη-
ση λήψης ενισχυτικών μέτρων προφύλαξης της υγείας της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και η αυταρχική πολιτική της υ-
ποχρεωτικότητας είναι μια συνειδητή επιλογή. Είναι μια πο-
λιτική εγκληματική και καταστροφική, που τις συνέπειές 
της βιώνουν οι εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερα επώδυνο τρόπο.

Το τοπίο στη Δημόσια Εκπαίδευση  
γίνεται ακόμα πιο ταξικό!

Τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα του καλοκαιριού διαμορφώνουν 
νέο αντιδραστικό – ταξικό τοπίο. Οι εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των αντι-
δραστικών μέτρων που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο 
Ιούλη. Πρόκειται για ένα μπαράζ αντιεκπαιδευτικών μέτρων 
κομμένων και ραμμένων στις πάγιες επιταγές ΕΕ και ΟΟΣΑ. 
Η «αυτονομία» της σχολικής μονάδας μαζί με την αυτοα-
ξιολόγηση θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία για την κα-
τηγοριοποίηση των σχολείων με καθαρά ταξικά κριτήρια, για 
την επιβολή λουκέτων, για να απαλλαγεί η κυβέρνηση από 

την υποχρέωσή της να παρέχει την απα-
ραίτητη χρηματοδότηση στο δημόσιο 
σχολείο, μεταθέτοντας την ευθύνη της 
στην ίδια τη σχολική μονάδα και τους εκπαι-
δευτικούς. Η ατομική αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών σηματοδοτεί την επιστροφή στις πιο 
γκρίζες εποχές του επιθεωρητισμού, επιχειρεί 
να επιφέρει καίριο χτύπημα στις εργασιακές 
σχέσεις των εκπαιδευτικών, ανοίγει το δρό-
μο για μισθολογική καθήλωση και στον κα-
τάλληλο χρόνο θα επιβάλει ακόμα και απο-
λύσεις. Τέλος, διαμορφώνεται ένα νέο αυταρ-
χικό καθεστώς στη λειτουργία των σχολείων, 
που αφυδατώνει τη δημοκρατική λειτουργία 
των Συλλόγων Διδασκόντων. Οι διευθυντές 
των σχολείων αποκτούν πλέον τους ρόλους 
του αξιολογητή – επιθεωρητή της σχολικής ζωής 
και του απόλυτου άρχοντα.

Η κυβέρνηση εντείνει ήδη τις πιέσεις θα α-
σκεί κάθε είδους εκβιασμούς και εκτοξεύει 
απειλές. Η τρομοκράτηση και η καταστολή 
είναι άλλωστε για την αστική τάξη και τις 
κυβερνήσεις της ένα δοκιμασμένο όπλο. Σαν 
έτοιμοι από καιρό, αρκετοί διευθυντές σχολείων, 
δασκαλεμένοι καλά από τα στελέχη του ΥΠΑΙΘ, σπεύδουν 
να επιβάλουν την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 
Το ΥΠΑΙΘ έμαθε από το περσινό πάθημα, από τη 
μαζικότατη αντίσταση του κλάδου στην πρώτη 
απόπειρα εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης. 
Γι΄ αυτό σκληραίνει τη στάση του. Οι απειλές 
για «πειθαρχικά» και «στερήσεις μισθού» ε-
κτοξεύονται ήδη από τους «πρόθυμους». 

Η σχεδόν καθολική συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών στην απεργία – αποχή που κήρυ-
ξαν ΟΛΜΕ – ΔΟΕ (και ΑΔΕΔΥ) αποτελεί μια 
πολύτιμη παρακαταθήκη. Δείχνει τη δύνα-
μη που έχει ο ενιαίος μαζικός αγώνας. Για το εκπαι-
δευτικό κίνημα ο δρόμος που χαράχτηκε την περασμένη 
χρονιά είναι μιας κατεύθυνσης. Κανένας να μην υποκύ-
ψει στο κλίμα φόβου που διαμορφώνεται! Να φουντώσει 
η οργή ενάντια στην κυβερνητική πολιτική!

Τα σωματεία σε θέσεις μάχης!
Ο λόγος πέφτει τώρα στα εκπαιδευτικά σωματεία (ΕΛΜΕ – 

ΣΕΠΕ) και τις Ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ – ΔΟΕ). Ο ν. «Χατζηδάκη» 
διαμορφώνει δυσμενείς όρους για τη λειτουργία των σωματεί-
ων. Το φακέλωμα, ο κρατικός έλεγχος και η ασφυκτική παρα-
κολούθηση απειλούν τη δημοκρατική και ανεμπόδιστη λει-
τουργία των σωματείων. Η αντιπαράθεση και απόκρουση αυ-
τών των μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για τα συνδικάτα. 

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια συνδικαλιστικής αφωνίας 
και lockdown που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση (με την 
ανοχή και στήριξη των φιλοκυβερνητικών συνδικαλιστικών 
παρατάξεων, αλλά και του ΠΑΜΕ), χρειάζεται να ενεργο-
ποιηθούν και να ανασυγκροτηθούν όλα τα εκπαιδευτικά 
σωματεία σε αγωνιστική-ταξική κατεύθυνση. Μέσα από 
δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες και μαζικές Γενικές 
Συνελεύσεις να συσπειρώσουμε ξανά τον κόσμο της εκπαί-
δευσης, για την υπεράσπιστη του δημόσιου σχολείου και την 
απόκρουση της αντιδραστικής επίθεσης. 
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Το θεσμικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5787 η βασική διαδικασία επι-

λογής θεμάτων περιλαμβάνει τα εξής:
1. Από την Τράπεζα Θεμάτων κληρώνονται είτε αυτο-

τελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων, που σε ποσοστό αντι-
στοιχούν στο 50% της γραπτής δοκιμασίας. 2. Κάθε Λύ-
κειο καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα γρα-
πτώς εξεταζόμενα μαθήματα από την Τ.Θ.Δ.Δ., το κοινο-
ποιεί ηλεκτρονικά μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των 
εξετάσεων στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη 
σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων στο Ι.Ε.Π. 3. 
Προβλέπεται η αυτόνομη λειτουργία της Τράπεζας Θεμά-
των για το Γενικό Λύκειο, το Λύκειο Ειδικής Αγωγής, το 
ΕΠΑΛ στην ίδια δικτυακή βάση. 4. Την ημέρα των εξετά-
σεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο Διευθυ-
ντής και οι διδάσκοντες, με τη χρήση των κωδικών που 
διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν (έως δύο ώρες προ της 
ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα 
μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνι-
κών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών), με απόλυτη τυχαιότητα, 
το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετα-
σθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Μετά την απόρριψη χιλιάδων υποψηφίων, 
έρχεται ο εξοστρακισμός χιλιάδων μαθητών

Πριν μιλήσουμε αναλυτικά για το δούρειο ίππο που λέ-
γεται Τράπεζα Θεμάτων οφείλουμε δυο παρατηρήσεις: 

• Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων (Ν.4186/13 «Νέο 
Λύκειο»), προβλήθηκε με φωτοστέφανο αθωότητας στις 
διακηρύξεις των πρώην υπουργών Παιδείας Αρβανιτόπου-
λου – Λοβέρδου και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη σχο-
λική χρονιά 2013-2014 στην Α’ Τάξη και Β’ Τάξη του Γενι-
κού και Επαγγελματικού Λυκείου. Αυτός ο θεσμός δημι-
ούργησε πολλές αντιδράσεις, καθώς το 40% των εξεταζό-
μενων μαθητών την πρώτη χρονιά της εφαρμογής του επα-
νεξετάστηκε στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρί-
ου. Καταργήθηκε επισήμως το Μάρτιο του 2015. 

• Το ότι αποτελεί «διεθνή πρακτική», επ’ ουδενί αι-
τιολογεί τη χρησιμότητά της. 

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ μιλά-
νε για «Νέα σελίδα» «Νέο» Λύκειο, «αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις», αναμασούν τα περί «ποιοτικής διδασκαλί-
ας», «διασφάλισης ενός αντικειμενικού συστήματος 
βαθμολόγησης» και άλλα χαρακτηριστικά στερεότυπα 
της γλώσσας της εξουσίας – μιας γλώσσας «Πινόκιο» 
που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και εξαπατά. Οι 
μάχιμοι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι η 
κεντρική γραμμή πλεύσης του υπουργείου Παιδείας εί-
ναι η έμφαση στις εξεταστικές δοκιμασίες, που αφενός 
οδηγεί σε ένα «ξεκαθάρισμα» του μαθητικού πληθυ-
σμού και αφετέρου απλώνει τη «σκιά της» στην ημερή-
σια διάταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατανοούν 
ότι ο ρόλος που επιφυλάσσεται για τους εκπαιδευτικούς 
είναι η μετάλλαξή τους σε μικρόψυχους ελεγκτές, σε 
συμβολαιογράφους επιδόσεων, εξεταστές, επιτηρητές, 
διορθωτές, κοντολογίς σε κακοπληρωμένους τεχνικούς, 
χωρίς ίχνος παιδαγωγικής λειτουργίας.

Από την υποεκπαίδευση στην έξωση των αδυνάτων
Οι 4 συνέπειες της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμέ-

νης Δυσκολίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι εξής: 
1. Μπορεί να κανοναρχήσει και να ελέγξει τη διδα-

κτική πράξη, αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς, στο 
πλαίσιο ενός ατσαλάκωτου ομοιομορφισμού, να προσαρ-
μόσουν το μάθημά τους στις «τανάλιες» της εξεταστέας 
ύλης και στον «τύπο» των ερωτήσεων της Τράπεζας Θε-
μάτων, εκτρέποντας το εκπαιδευτικό έργο. 

3. Μπορεί να αποθαρρύνει –με την αύξηση των απορ-
ρίψεων– εκείνους τους μαθητές που δεν κουβαλάνε από 
το σπίτι τους οικονομικές και μορφωτικές αποσκευές, 

Λύκειο για λίγους 
με Τράπεζα Θ(υ)εμάτων και Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
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Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό Αλλαγών (2021-2022) που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ, η Τράπεζα Θεμάτων 
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.), θα εφαρμοστεί από το νέο σχολικό έτος, στους 150.000 μαθητές της 
Α’ και Β’ Λυκείου. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμοζόταν από το σχολικό έτος 2019-2020, 
αλλά ματαιώθηκε ο σχετικός προγραμματισμός, καθώς λόγω της πανδημίας αναβλήθηκαν όλες οι γραπτές 
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Το 2022-2023 θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της 
Τράπεζας Θεμάτων, καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ  ́Λυκείου.
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

με στόχο να τους εξοστρακίσει και από το Γενικό και από 
το Επαγγελματικό Λύκειο, κατευθείαν σε Σχολές Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης και στα «παραμάγαζα» που 
ιδρύουν οι επιχειρηματίες της γνώσης.

4. Η εκπαιδευτική διαδικασία κινδυνεύει να μπει στα 
εκπαιδευτικά φέρετρα της αυτοαξιολόγησης - αξιολό-
γησης, τα σχολεία να μετατραπούν σε «νησί των νεκρών» 
και να διευκολυνθεί η κατηγοριοποίησή τους με αγοραία 
κριτήρια. Με την Τράπεζα Θεμάτων το υπουργείο Παι-
δείας θα επιχειρήσει σταδιακά να αξιολογήσει τους εκ-
παιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες με βάση τις επι-
δόσεις των μαθητών.

Η πρώτη εμπειρία με την Τράπεζα Θεμάτων θα είναι 
το «τρέξιμο» στην εξεταστέα ύλη, που –για ορισμένα μα-
θήματα αλλά και για πολλά σχολεία– ήταν και παραμέ-
νει μεγάλος βραχνάς. Με την Τράπεζα Θεμάτων, αφενός, 
το είδος και η «ποιότητα» των ερωτήσεων, μπορεί αθέ-
ατα να προσανατολίσει τη μαθησιακή διαδικασία σε συ-
γκεκριμένες κατευθύνσεις, να υποβαθμίσει το «πώς» 
και το «γιατί», να πριμοδοτήσει συγκεκριμένους τρό-
πους διδασκαλίας ή διαβάσματος, αφετέρου, η φροντι-
στηριακή εκγύμναση θα κερδίσει έδαφος ως «σώμα και 
πνεύμα» στο σχολείο, εκτρέποντας το εκπαιδευτικό έργο 
σε τεχνικές απομνημόνευσης πληροφοριών και όχι ανα-
λυτική επεξεργασία της ύλης και δημιουργικής αφομοί-
ωσης από τους μαθητές. Η σχολική αποτελεσματικότη-
τα προσδιορίζεται από δείκτες-κριτήρια που χρεώνουν 
την επιτυχία ή την αποτυχία στους ίδιους τους μαθητές 
και κατ’ επέκταση στους εκπαιδευτικούς. Εδώ, η ανθρώ-
πινη συμπεριφορά αναγορεύεται σε υπό εξέταση αντι-
κείμενο, σε δεδομένο το οποίο μπορεί να αποκτήσει 
αξία και να αποτιμηθεί. Η μέτρηση της επίδοσης φετι-
χοποιείται. Για να το κατανοήσουμε αυτό πρέπει να δού-
με τη διδασκαλία ως εμπόρευμα που αναμένεται να απο-
δώσει σε μια επένδυση. 

Αγνοεί η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ότι σε ορι-
σμένα -για παράδειγμα- φιλολογικά μαθήματα η εξετα-
στέα ύλη μόνο τυπικά μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του 
αυξημένου όγκου της; Όχι βέβαια.

Φαίνεται να μην την απασχολεί, καθώς είναι της αντί-
ληψης ότι το να “βγάλεις” την ύλη είναι αξία. Το να μορ-
φώσεις μαθητές, είναι απλώς ξεπερασμένη ιδεοληψία.

 Όσο προσκολλημένο κι αν είναι το Υπουργείο Παι-
δείας στην «αριστεία» είναι δυνατόν να μην γνωρίζει το 
ότι οι σχολικές τάξεις δεν είναι «ομοιόμορφες»; Ότι οι-
κονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαφορές πρι-
μοδοτούν ή δυσκολεύουν την ολοκλήρωση της εξεταστέ-
ας ύλης; Στοιχειώδη γνώση να έχει κάποιος για την κα-
τάσταση στις σχολικές τάξεις και για τους όρους της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης αντιλαμβάνε-
ται ότι πολύ γρήγορα η λειτουργία της Τράπεζας θα απο-
γειώσει τη σχολική θνησιμότητα, δηλαδή την απόρριψη 
ή την ενσωμάτωση της αδυναμίας, την απόγνωση, την 
αναχαίτιση, το ψαλίδισμα των προσδοκιών, το φόβο και 
την εγκατάλειψη. 

Μα, θέλει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ένα τέ-
τοιο αποτέλεσμα; Πρωτίστως! Είναι η ιδεολογική της ψύ-
χωση! Επείγεται να «ξεσκαρτάρει» το Λύκειο, να το «ελα-

φρώσει», σαν μια επιχείρηση που θέλει να απαλλαγεί από 
το προσωπικό της, και παράλληλα να έχει χειραγωγημέ-
νους τους εκπαιδευτικούς.

Με την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμι-
σμένης Δυσκολίας το ΥΠΑΙΘ προσδοκά μια συνολική 
ανατροπή των δεδομένων στα σχολεία σε όφελος της 
γραμμής που θεωρεί την εκπαίδευση προϊόν που πρέ-
πει να πωλείται και να αγοράζεται. 

Θεωρεί ότι τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσε-
ων θα παρέχουν αντικειμενικά στοιχεία για την πορεία 
υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και το βαθμό 
επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελε-
σμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. «Ενισχύουμε με 
αυτόν τον τρόπο την κοινωνική λογοδοσία των σχολείων, 
ενώ αποθαρρύνουμε χρόνιες παθογένειες, όπως η άκρι-
τη απομνημόνευση από τους μαθητές. Τα στοιχεία της 
Τράπεζας θα είναι πολύτιμα σε βάθος χρόνου, καθώς θα 
διευκολύνουν τη χάραξη πολιτικής βάσει αξιολόγησης», 
αναφέρει το υπουργείο. Δεν είναι τυχαίο που ο λόγος της 
υπουργού Παιδείας για την εκπαίδευση διαπνέεται από 
έντονο οικονομίστικο ήθος και επιχειρησιακή λογική. 
Έτσι τα προκατασκευασμένα διδακτικά πακέτα, τα τεστ 
αξιολόγησης, οι διαχειριστικές λογικές προβλημάτων, 
τα εισαγόμενα-εξαγόμενα, η σύνδεση μισθού – αποτε-
λεσμάτων και άλλες προτάσεις αρχίζουν να διαμορφώ-
νουν την καθημερινότητα του δημόσιου σχολείου και στο 
πλαίσιο αυτό ο παιδαγωγικός λόγος έχει αντικατασταθεί 
από τη γλώσσα της αγοράς. Η νεοφιλελεύθερη φρασε-
ολογία για την εκπαίδευση, όπως «αποτελεσματικότη-
τα», «πιστοποίηση της εκπαιδευτικής ποιότητας», «επι-
λογή», «ανταγωνισμός», «εκσυγχρονισμός», «προτεραι-
ότητα στον πελάτη μαθητή», «προσφερόμενες υπηρε-
σίες», «ανάπτυξη δεξιοτήτων», κυριαρχεί στη δημόσια 
συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο “εξέτασης” των μαθητών 
αυτοματοποιείται σιγά – σιγά η “πιστοποίηση” των κλα-
σμάτων γνώσης που αποκτώνται και στο τέλος θα μπο-
ρεί να γίνεται και η βαθμολόγηση από υπολογιστικά συ-
στήματα, καταργώντας κάθε παιδαγωγική – γνωσιακή 
λειτουργία και, εννοείται, βάζοντας στο περιθώριο τον 
ανθρώπινο παράγοντα, δάσκαλο – εκπαιδευτικό! 
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Ποια είναι η νέα κυρίαρχη «εκ-
παιδευτική ηθική»; Ή έχει 
κανείς από την οικογένειά 

του τις «δυνατότητες και τις ευκαι-
ρίες» να σπουδάσει με στόχο ένα 
επιστημονικό επάγγελμα ή δεν τις 
έχει οπότε δεν χρειάζεται «να προ-
χωρήσει στα γράμματα»! Ορατά το 
ΥΠΕΠΘ προτιμά μια ολόκληρη κατη-
γορία παιδιών, και δεν είναι δύσκο-
λο να πούμε ποια θα παραμείνει όσο 
το δυνατόν λιγότερο χρόνο στην εκ-

παίδευση. Η ίδια η υπουργός δήλω-
σε ότι η κυβέρνηση «δεν θέλει να 
εγκλωβίσει τα παιδιά μας στα πανε-
πιστήμια, αλλά να τους δώσει άλλες 
προοπτικές …»! Και σαν ηχώ, η αγο-
ρασμένη από τη ΝΔ επικοινωνιακή 
προστασία, «εξειδικεύει»: Να μην 
χάνουν «τσάμπα» το χρόνο τους οι 
νέοι μας, να μην βγαίνουν άνεργοι, 
να συνδεθούν με την παραγωγή, να 
στραφούν σε οικονομικά συμφέρου-
σες δεξιότητες κλπ.

Είναι γνωστό ότι το υπουργείο 
Παιδείας έχει δρομολογήσει, εδώ και 
αρκετό καιρό, την «αναδιάταξη» του 
χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, κοντολογίς της δραστικής μείω-
σης τμημάτων και σχολών, αλλά και 
της αλλαγής του περιεχομένου και 
της κατεύθυνσής τους. Κατεύθυνση 
που οφείλουμε να επισημάνουμε 
πως δεν είναι ξένη από την ιδεολογι-
κή και πολιτική «γραμμή» της Κυ-
βέρνησης όπως έχει διατυπωθεί στο 

γράφουν οι Χ. Κάτσικας - Χ. Σόφης

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
για τα Πανεπιστήμια και τους μελλοντικούς υποψηφίους

Μετά την εκκένωση … έρχεται η συρρίκνωση

Είναι ευρύτερα γνωστό πως τα μεγαλύτερα και διαση-
μότερα σε όλον τον κόσμο αμερικανικά πανεπιστήμια, 
όπως τα Harvard, Yale, Princeton, Berkeley, ΜΙΤ, 

Columbia και Stanford προσελκύουν βαθύπλουτους φοιτη-
τές και αποτελούν σύμβολο κοινωνικής τάξης. Σε έρευνα 
που διεξήγαγαν ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος UBS και η 
εταιρεία πληροφοριών της Σιγκαπούρης Wealth-X σχετικά 
με το προφίλ και τις συνήθειες των βαθύπλουτων, αποδεί-
χθηκε ότι στον κατάλογο με τα 20 ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα ανά τον κόσμο με το μεγαλύτερο αριθμό βαθύπλου-
των φοιτητών και αποφοίτων, τα 16 είναι πανεπιστήμια των 
ΗΠΑ με «σημαίες» τα Πανεπιστήμια του Ivy League. Η λε-
γόμενη Ivy League αποτελείται από το Πανεπιστήμια Μπρά-
ουν, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το Πανεπιστήμιο Κόρνελ, 
το Κολέγιο Νταρτμάουθ, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πα-
νεπιστήμιο Πρίνστον, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας και 
το Πανεπιστήμιο Γέιλ. Ο όρος Ivy League έχει ως υπαινιγμό 
την ακαδημαϊκή αριστεία, την επιλεκτικότητα της αποδοχής 
των μελών της και του κοινωνικού εκλεκτισμού. 

Πριν από 3 χρόνια περίπου, για μια ακόμη φορά, ξέ-
σπασε μεγάλο σκάνδαλο στην πανεπιστημιακή κοινότη-
τα στις ΗΠΑ, καθώς αποκαλύφθηκε ότι γόνοι πλούσιων 
οικογενειών έμπαιναν στα καλύτερα πανεπιστήμια της 
χώρας, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. Σύμφωνα 
με τους New York Times, συνολικά 33 βαθύπλουτοι γο-
νείς, αντιμετώπισαν βαριές κατηγορίες για δωροδοκία, 
ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκονταν επόπτες – ελεγκτές, οι 
οποίοι κατηγορήθηκαν ότι πήραν εκατομμύρια δολάρια 
για να εξασφαλίσουν την εισαγωγή φοιτητών που δεν 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις, σε πανεπιστήμια όπως το 
Στάνφορντ, το Γέιλ και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κα-
λιφόρνιας. Και αν γυρίσουμε λίγα χρόνια πριν θα βρε-
θούμε σε πληθώρα παρόμοιας φύσης σκανδάλων, με πιο 
πρόσφατο αυτό της κλοπής των θεμάτων των εισαγωγι-
κών εξετάσεων ή την διαρροή εκατοντάδων ερωτήσεων 
που προορίζονταν για τις εξετάσεις SAT.

ΤΑ «ΝΟΜΙΜΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
Ωστόσο, η απάτη και η εξαγορά είναι απλώς το πιο ο-

ρατό σημάδι ενός πολύ βαθύτερου προβλήματος που α-
φορά στις εισαγωγές στα κολέγια. Γιατί ακόμη και αν δεν 
καταφύγει ένας γονέας στη δωροδοκία ή ένας παράγοντας 
του κολεγίου στην αποδοχή της, υπάρχουν νόμιμες μέθο-
δοι ώστε τα παιδιά των προνομιούχων να έχουν το προβά-
δισμα στο να γίνονται δεκτά σε κορυφαία πανεπιστήμια: 
οι γονείς τους διαθέτουν γνωριμίες που μπορούν να κινή-
σουν τα νήματα, έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν συμ-
βούλους και μπορούν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά στο 
πανεπιστήμιο ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητες του 
παιδιού τους να φοιτήσει σε αυτό. 

Όπως εύστοχα σημειώνει η Σύλβια Βαρνάβα που έχει 
μελετήσει τη διεφθαρμένη διαδικασία εισαγωγής των πλού-
σιων γόνων σε διακεκριμένα ελίτ Πανεπιστήμια, αντί να δω-
ροδοκούν οι πλουσιότεροι γονείς μπορούν απλά να κάνουν 
δωρεές στο κολέγιο. Το 2017, η Washington Post ανέφερε 
σχετικά με την ειδική μεταχείριση που παρέχεται στους δω-
ρητές. Ακόμα και εκείνοι οι γονείς που δεν βρίσκονται στις 

Οι γόνοι της ελίτ και η επιμονή στις σπουδές στα Χάρβαρντ και στα Γέιλ
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προεκλογικό της πρόγραμμα.
 Η πρώτη μεθόδευση αφορά στη 

μείωση του αριθμού των εισακτέων 
με λαιμητόμο τη λεγόμενη ελάχιστη 
βάση εισαγωγής και την επαναφορά 
της Τράπεζας Θεμάτων, εργαλεία τα 
οποία, με τους «κατάλληλους» ελιγ-
μούς στο βαθμό δυσκολίας των θε-
μάτων μπορούν να δημιουργήσουν 
εκατόμβες απορριπτόμενων. Η δεύ-
τερη μεθόδευση αφορά στην κατα-
δίκη της βιωσιμότητας πολλών πε-
ριφερειακών (και όχι μόνον) πανεπι-
στημιακών τμημάτων, με στόχο τη 
συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και την αλλαγή του προ-
σανατολισμού της.

Την αναγκαιότητα του «επανασχε-
διασμού» του ακαδημαϊκού χάρτη με 
τη μέθοδο της «λιποαναρρόφησης» 
ήρθε σαν από μηχανής θεός η Κερα-
μέως θεός να την επικαιροποιήσει 
Μεγάλο αριθμό κενών θέσεων λόγω 

της θεσμοθέτησης της ελάχιστης βά-
σης εισαγωγής (ΕΒΕ) που αποψιλώ-
νει περίπου 100 Πανεπιστημιακά 
τμήματα. Ήδη, το ΥΠΑΙΘ, επιδέξια 
και αθόρυβα, με τη βοήθεια του τα-
κτοποιημένου λόγου μιας νέας (;) με-
ταρρυθμιστικής σταυροφορίας, όπου 
σκόπιμα έχει υποκατασταθεί η ανα-
ζήτηση των αιτιών από τη διαπίστω-
ση των αποτελεσμάτων, οδηγεί τον 
προβληματισμό της κοινής γνώμης 
να μοιάζει με τη θεωρία του πεπρω-
μένου στη θρησκευτική σκέψη, όπου 
οι άνθρωποι αναφωνούν «είναι θέλη-
μα θεού» για να εξηγήσουν ή να δι-
καιολογήσουν μια ορισμένη εξέλιξη 
των πραγμάτων: Οσα τμήματα δεν 
έχουν «φοιτητές-πελάτες» πρέπει να 
κλείσουν ή να αναμορφωθούν. Έτσι 
το ΥΠΑΙΘ νομιμοποιημένα θα σύρει 
τα «κενά» τμήματα στον «ανακριτι-
κό» φακό της Εθνικής Αρχής για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), η 

οποία, σαν έτοιμη από καιρό, αναμέ-
νεται να εισηγηθεί μείωση των πανε-
πιστημιακών τμημάτων της χώρας.

 Είναι εξάλλου γνωστό ότι μέσα 
στο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο αναδι-
άρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, 
θα έχουμε «ζυμώσεις» μεταξύ Κε-
ραμέως και πρυτάνεων για τα τμήμα-
τα που «καίγονται» από την ΕΒΕ και 
τα 37 τμήματα του Γαβρόγλου που 
κρατιούνται στο «μούσκιο». Το 
υπουργείο έχει ζητήσει από τα ΑΕΙ 
να καταθέσουν έως τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου τις προτάσεις αναδιάταξης 
τμημάτων τους, ενώ η Εθνική Αρχή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης θα κάνει τις 
προτάσεις της σε συνάρτηση με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας, δηλα-
δή την ανάγκη προσαρμογής των 
σχολών, των σπουδών και των τροφί-
μων των ΑΕΙ στην μεγαλύτερη κερδο-
φορία των επιχειρήσεων. Η «αναδι-
άρθρωση» made by Κεραμέως, 

πλουσιότερες κατηγορίες, αλλά βρίσκονται σε μια ανώτερη 
τάξη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για να 
αυξήσουν τις πιθανότητες των παιδιών τους, μέσω δασκά-
λων, μαθημάτων προετοιμασίας, αθλητικών προπονητών. 
Πολλά κολέγια προτιμούν σπουδαστές που έχουν «δείξει εν-
διαφέρον» για το κολέγιό τους. Πώς να δείξετε ενδιαφέρον; 
Με την επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη – εύκολο για ε-
κείνους με χρήματα για πτήσεις και ξενοδοχεία, δύσκολο για 
εκείνους με μέτρια ή χαμηλά εισοδήματα.

ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
Βέβαια θα ήταν η μισή αλήθεια αν κλείναμε εδώ το άρ-

θρο μας, καθώς θα αφήναμε την υπόνοια ότι οι γόνοι των 
προνομιούχων αποκτούν σημαντικούς τίτλους σπουδών εί-
τε με απάτες είτε μέσω των οικονομικών τους δυνατοτήτων. 
Οι γόνοι της ελίτ, σε πολλές περιπτώσεις, αριστεύουν σε ε-
πιστημονικούς κλάδους στους οποίους οι γονείς τους έχουν 
«μακρόχρονη επιτυχημένη προϋπηρεσία», κάνοντας φα-
νερό ότι η επιτυχία τους είναι αποτέλεσμα εξοικείωσης που 
δεν αναπτύσσεται παρά σε εκείνους στους οποίους ο κό-
σμος της επιστημονικής κουλτούρας είναι ο γενέθλιος κό-
σμος τους. Αν πλησιάσουμε τους φακούς της ανάλυσής μας 
στις υλικές συνθήκες ζωής των αριστούχων, θα διαπιστώ-
σουμε ότι στην πλειοψηφία τους είναι «κληρονόμοι» των 

μορφωτικών αγαθών και καμιά θαυματουργική εξαίρεση, 
κανένα παράδειγμα μαθητή που «ξεκίνησε από πολύ χα-
μηλά και έφτασε πολύ ψηλά» δεν μπορεί να αναιρέσει τη 
διαπίστωση ότι στους κληρονόμους προνομιούχων κατα-
στάσεων «ανήκει» η σχολική επιτυχία. Γνώστες όλων των 
λεπτομερειών της σχολικής διαδρομής, των επιλογών και 
των διεξόδων που ανοίγονται μπροστά τους, των επαγγελ-
ματικών προοπτικών, των δυνατοτήτων εξέλιξης σ’ αυτή ή 
την άλλη εξειδίκευση, έχουν προετοιμάσει, πολύ πριν τον 
περπατήσουν, το δρόμο της ανοδικής τους πορείας, πάνω 
στον «χάρτη της καριέρας» των επιτυχημένων προσώπων. 
Οι αντικειμενικές πιθανότητες επιτυχίας «κυοφορούν» α-
νάλογες προσδοκίες και οι προδιαγραφές των σχεδίων 
τους για το μέλλον δρομολογούνται στην εσωτερίκευση α-
λάθητων προγνωστικών, που τους έχουν πείσει για το σχο-
λικό και επαγγελματικό προορισμό των ανθρώπων της δι-
κής τους κοινωνικής κατηγορίας. Πρόκειται για μια «ταξι-
κή συνήθεια» που κάνει το άτομο να θεωρεί κάποια σχολι-
κή ή επαγγελματική επιλογή σαν δυνατή και αυτονόητη, σαν 
πεπρωμένο κοινότυπο και καθημερινό, που συναντά ανα-
γκαστικά μέσα στην ίδια του την οικογένεια.

Η πραγματική τραγωδία είναι ότι πολλοί άνθρωποι, 
των οποίων οι γονείς δεν έχουν την πολυτέλεια να ξοδέ-
ψουν εκατομμύρια για να τους στείλουν στο Χάρβαρντ, 
στο Γέιλ ή σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια, εκείνοι δηλαδή 
που απλά δεν κέρδισαν στην ταξική κλήρωση, λειτουρ-
γούν υπό την εικασία, ότι οι θέσεις που καταλαμβάνουν 
στο κράτος, στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις οι από-
φοιτοι αυτών των περίφημων Πανεπιστημίων δεν είναι 
κληρονομιά της τάξης τους, αλλά νομιμοποιούνται από 
τους σπάνιους τίτλους σπουδών τους… 
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σεις, σημαίνει και δημιουργία τμη-
μάτων δυο ταχυτήτων. Να τι προβλέ-
πει το Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτι-
κής 2021: «Στο πλαίσιο διασύνδεσης 
με την αγορά εργασίας, δημιουργού-
νται προγράμματα σπουδών τριετούς 
διάρκειας, με προσανατολισμό στις 
εφαρμογές των επιστημών και της 
τεχνολογίας και στην ενίσχυση του 
θεσμού της πρακτικής άσκησης». 
Είναι φανερό ότι σε αυτήν την κατη-
γορία θα ενταχθούν, σταδιακά, τμή-
ματα που δεν θα έχουν φοιτητές, 
εξαιτίας της θεσμοθέτησης τής κα-
τώτατης βάσης εισαγωγής.

Αλλάζουν τα ανεμολόγια  
κι οι ορίζοντες…

Αν όμως η συρρίκνωση της Πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης και η 
δημιουργία σχολών διαφορετικών 
ταχυτήτων είναι η μια έγνοια του 
ΥΠΑΙΘ, η άλλη είναι η «αναμόρφω-
ση» των Πανεπιστημιακών σπουδών. 
Και το βασικό εργαλείο για την ανα-
μόρφωση των Πανεπιστημίων, των 
Τμημάτων και των Σχολών είναι η 
αξιολόγηση και η σύνδεσή τους με 
τη χρηματοδότηση. Η κατεύθυνση 
είναι η εξής: Από νομικής πλευράς 
τα Πανεπιστήμια παραμένουν δημό-
σια. Ωστόσο οι αποφάσεις για το τι 
διδάσκεται, πότε διδάσκεται, το πε-
ριεχόμενο των πτυχίων, την έρευνα 
κ.λπ. λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
ζήτησης και της προσφοράς, οι 
οποίες μετριούνται στη βάση των λο-
γιστικών μονάδων που συνδέονται 
με το σύστημα αξιολόγησης. Ακρι-
βώς με όχημα το μηχανισμό της λε-
γόμενης αξιολόγησης και βάσει αυ-
τής διά της στοχευμένης χρηματο-
δότησής τους, τα Πανεπιστήμια εκ-
βιάζονται να δημιουργήσουν πεδία 
ζήτησης των «υπηρεσιών» τους, ερ-
γαλειοποιώντας πλήρως τη διδα-
σκαλία και την έρευνα. Να προωθή-
σουν τις «πωλήσεις» των υπηρεσι-
ών αυτών υποτασσόμενα στις εκά-
στοτε εκτιμήσεις για τις ανάγκες της 
αγοράς, να μετατοπίσουν τη μέριμνα 
των προγραμμάτων σπουδών προς 
τις απαιτήσεις της κατάρτισης και 
πολύ σύντομα να ορίσουν δίδακτρα.

 Το επόμενο χρονικό διάστημα με 
σημαία τις εύηχες λέξεις και φράσεις 
«αξιολόγηση - κοινωνική λογοδο-

σία», «αυτοτέλεια - αυτονομία», 
«σύνδεση με την οικονομία και την 
κοινωνία», η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας, λίγο καιρό μετά 
την κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου, πιστή στη συνταγή Μακιαβέ-
λι (όλα τα χτυπήματα μαζί για να ζαλι-
στεί ο αντίπαλος) είναι έτοιμη να ολο-
κληρώσει το νέο της στόχο..

Από την απορρύθμιση  
στη μετάλλαξη

Μιλάμε για «πριόνισμα των ρι-
ζών» των υπολειμμάτων του δημό-
σιου Πανεπιστηµίου, που γίνεται 
αθόρυβα πολλά χρόνια τώρα και 
πριµοδοτεί το Πανεπιστήμιο της 
υποχρηματοδότησης, της ιδιωτικο-
ποίησης, της επιχειρηµατικότητας, 
της έντασης των ταξικών φραγμών, 
των διδάκτρων. Στο πλαίσιο αυτό η 
ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, εκτός από τη ύπαρξη 
ιδιωτικών Πανεπιστημίων, περιλαμ-
βάνει και την «επιχειρηματοποίη-
ση» του δημόσιου Πανεπιστημίου το 
οποίο, προκειμένου να επιβιώσει 
στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες, 
θα πρέπει να λειτουργήσει µε όρους 
ιδιωτικής επιχείρησης, διαφορετικά 
θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίω-
σης. Ο πυρήνας των αλλαγών:

1. Ενα μεγάλο τμήμα σχολών και 
τμημάτων θα συγχωνευτούν, άλλα θα 
υποβιβαστούν, άλλα θα καταργη-
θούν, ενώ όσα μείνουν σε τίποτε δεν 
θα θυμίζουν την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

2. Τα Πανεπιστήμια καλούνται 
ευθέως να «βγάλουν το ψωμί τους» 
μόνα τους. Το υπουργείο Παιδείας 
εξαναγκάζει τα τριτοβάθμια ιδρύμα-
τα να υιοθετήσουν τη συμπεριφορά 
ιδιωτικής επιχείρησης για να βρουν 
νέους πόρους, κρατώντας από τη μια 
τον δίσκο του εράνου και από την 
άλλη το λιβανιστήρι. Σύμφωνα με τα 
στρατηγικά και «επιχειρηματικά» 
σχέδια του υπουργείου Παιδείας, τα 
Πανεπιστήμια θα αναγκαστούν να 
στραφούν στην αγορά σε αναζήτηση 
νέων πηγών εσόδων (δίδακτρα, σύν-
δεση με επιχειρήσεις, μετατροπή σε 
επιχειρήσεις πώλησης υπηρεσιών).

3. Όσες διαψεύσεις κι αν κάνει 
το υπουργείο, μελλοντικά, αν ευο-
δωθούν οι παραπάνω σχεδιασμοί, το 
ελληνικό Πανεπιστήμιο θα επιβάλει 

δίδακτρα. Και αυτά τα δίδακτρα δεν 
θα επιβληθούν τυπικά από «πάνω», 
κεντρικά, αλλά από την κάθε σχολή 
ξεχωριστά στο πλαίσιο της «αυτοτέ-
λειας», της «σύνδεσης με την κοι-
νωνία και την οικονομία», της αλλα-
γής «χρηματοδοτικής κουλτούρας», 
της «απελευθέρωσης από τα δεσμά 
της δημόσιας χρηματοδότησης» και 
άλλων ζαχαρωμένων εκφράσεων, 
που κάθε λίγο και λιγάκι «ξεφουρνί-
ζει» το υπουργικό επιτελείο. Ουσια-
στικά και τυπικά τα Πανεπιστήμια 
μετατρέπονται σε «επιχειρήσεις» με 
την πλήρη έννοια του όρου, οι οποί-
ες για να επιβιώσουν κυνηγούν διε-
θνώς, ανταγωνιστικά και με όλα τα 
θεμιτά και αθέμιτα μέσα «φοιτητές-
πελάτες». Κύριοι στόχοι τους είναι η 
μεγιστοποίηση του οικονομικού 
οφέλους, από την επίτευξη του 
οποίου και μόνο κρίνονται και οι δι-
οικήσεις τους.  Οι «πελάτες-
φοιτητές» οφείλουν να χρηματοδο-
τούν οι ίδιοι τις σπουδές τους, είτε 
από τους οικογενειακούς πόρους 
τους, είτε δανειζόμενοι τα αναγκαία 
ποσά από τραπεζικά ή άλλα οικονο-
μικά συγκροτήματα, τα οποία θα 
επενδύσουν επιλεκτικά στα διαφαι-
νόμενα προσόντα τους, όπως ακρι-
βώς επενδύουν και στις λεγόμενες 
καινοτόμες επιχειρήσεις.

 4. Στις επιχειρούμενες αλλαγές 
περιλαμβάνεται και το τελικό συντρι-
πτικό χτύπημα σε ό,τι είχε απομείνει 
από τους τρεις βασικούς πυλώνες 
του δημόσιου Πανεπιστημίου: το δω-
ρεάν σύγγραμμα, η σίτιση και η στέ-
γαση των φοιτητών. Η κυρίαρχη πολι-
τική δεν έχει βγάλει από το μυαλό της 
την κατάργηση της δωρεάν διανομής 
των πανεπιστημιακών συγγραμμά-
των. Παράλληλα, η έκταση της φοιτη-
τικής μέριμνας θα πάψει να προσδι-
ορίζεται ενιαία για το σύνολο των 
ιδρυμάτων. Κάθε ίδρυμα θα αποφα-
σίζει χωριστά και αναλόγως με τις οι-
κονομικές δυνάμεις του για τις προ-
ϋποθέσεις παροχής δωρεάν σίτισης, 
στέγασης κλπ στους φοιτητές του. Τι 
σημαίνει αυτό; Πολύ σύντομα και στη 
βάση της αδυναμίας των Πανεπιστη-
μίων να ανταπεξέλθουν σε δαπάνες 
αυτού του χαρακτήρα, θα εξαφανι-
στούν και τα τελευταία ίχνη τής δω-
ρεάν σίτισης, στέγασης και διανομής 
συγγραμμάτων. 
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Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου, έληξε η προθεσμία για 
την ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου 
εκπαιδευτικού/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόρι-

στου εκπαιδευτικού ενός (1) διδακτικού έτους για τη 
κάλυψη κενής θέσης Προτύπων (Π.Σ.) ή Πειραματικών 
Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), που είχε προκηρύξει η Διοικούσα Ε-
πιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
(ΔΕΠΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας. Θυμίζουμε ότι η 
ΔΕΠΠΣ με την «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων 
εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειρα-
ματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το Σχολικό έτος 2021-
2022», επιχείρησε να καλύψει την ανάγκη έγκαιρης 
στελέχωσης των Προτύπων και Πειραματικών Σχολεί-
ων από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προ-
σόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσι-
ας εκπαίδευσης, καλώντας τους εκπαιδευτικούς της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτι-
κή υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να απο-
σπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, σε θέσεις εκπαι-
δευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Η ενέργεια αυτή συνδέε-
ται με την απόφαση του ΥΠΑΙΘ να διπλασιάσει φέτος 
τον αριθμό των λεγόμενων Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων, μετατρέποντας –χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων– κάποια γενικά 
σχολεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά. Γιατί είναι αλήθεια 
ότι η προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας να επεκτεί-
νει το θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολεί-
ων σε όλη τη χώρα και ο προκλητικός τρόπος υλοποί-
ησής του προσέκρουσε στην αντίθεση των γονιών, των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, που αντέδρασαν δυ-
ναμικά με μαζικές κινητοποιήσεις σε μια σειρά από 
πόλεις. Αυτή η πολιτική, παρά τις διακηρύξεις της κυ-
βέρνησης, δεν έχει καμία σχέση με την αναγκαία ανα-
βάθμιση για όλα τα σχολεία ανεξάρτητα από την περι-
οχή, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τη σύν-
θεση του μαθητικού πληθυσμού.

Πολιτική μάρκετινγκ για τις σχολικές μονάδες
Τα πρότυπα–πειραματικά σχολεία είχαν κεντρική θέ-

ση και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΝΔ και υπο-
γραμμίζουν, σήμερα, υπό μία έννοια, την κεντρική νεο-
φιλελεύθερη διάσταση των προτεινόμενων αλλαγών. Δεν 
είναι μια εμμονή απλά του νέου προέδρου του ΙΕΠ, αλλά 
μια σαφής δήλωση αλλαγής πολιτικών και ιδεολογικών 
προτεραιοτήτων στο πεδίο του δημόσιου σχολείου. Το Υ-
ΠΑΙΘ, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τις συνήθεις 
κοινοτοπίες με τις οποίες τρέφεται η κοινή γνώμη, ση-
μείωσε ότι «στόχος μας είναι τα Πρότυπα και τα Πειρα-
ματικά Σχολεία να συμβάλλουν στον καλύτερο εκπαιδευ-
τικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυ-
θούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και 
εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Με τον 
τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης για κάθε μαθητή και μαθήτρια».

Ωστόσο, όταν κανείς αποφασίσει να εκχερσώσει το χω-
ράφι των ψεμάτων και των εξαπατήσεων ανακαλύπτει ότι η 
γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (που 
«πατάει» πάνω στα ιδεολογικά χνάρια του αντίστοιχου νομο-
θετήματος της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία το 2011 με 
τον νόμο 3966 άλλαξε άρδην το θεσμικό πλαίσιο των πειρα-
ματικών σχολείων) δεν είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη α-
ντιεκπαιδευτική πολιτική. Συνδέεται άμεσα με την προσπά-
θεια να ενισχυθεί η διαφοροποίηση, η πολυκατηγοριοποίη-
ση, η δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, καθώς τα σχο-
λεία αυτά λειτουργούν ως προπομποί της δημιουργίας δια-
φορετικών σχολικών μονάδων με διακριτό θεσμικό προφίλ. 
Πέρα από την παραπάνω σύνδεσή της είναι σαφές ότι έχει 
και αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις των εκ-
παιδευτικών, αλλά και στους μαθητές των σχολείων αυτών.

Το ιδεολογικό «πρετ-α-πορτέ» του ΥΠΑΙΘ
 Σε αντίθεση με όσα προβλέπονται από το νέο ΦΕΚ για 

τα Πρότυπα - Πειραματικά, είναι επιστημονικά παραδε-
κτό ότι τα πειραματικά σχολεία θα πρέ-
πει να είναι συνδεδεμένα με τα ΑΕΙ, ώστε 
να εφαρμόζουν τα προτεινόμενα από αυ-
τά προγράμματα με βάση την παιδαγωγι-
κή έρευνα σε προσδιορισμένο χρονικό 
πλαίσιο, σε τυχαίο και αντιπροσωπευτι-
κό δείγμα μαθητών. Τυχαίο πρέπει να εί-
ναι και το δείγμα των διδασκόντων σε αυ-
τά. Επίσης, επιβάλλεται η περιοδική με-
τατροπή σχολείων της Δημόσιας εκπαί-
δευσης σε Πειραματικά. Με τον τρόπο 
αυτό θα μπορούν να συμβάλουν στην ποι-
οτική αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώ-
σης σε όλη τη Δημόσια εκπαίδευση.

Έχουν καμιά σχέση τα παραπάνω 
με όσα προωθεί το ΥΠΑΙΘ; Όχι, βέ-

ΠρότυΠα και Πειραματικα σχολεία : 
Σχολικό «μάννα» ή νέα συρματοπλέγματα;
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τον πυρήνα της ιδεολογίας τους, τη ζούγκλα 
του ανταγωνισμού, το ένα σχολείο αντίπαλο στο 
άλλο, εκπαιδευτικούς ενάντια σε εκπαιδευτι-
κούς. Πρόκειται για το γνωστό νεοφιλελεύθε-
ρο σχέδιο που βασίζεται στην ιδιωτικοποίηση 
και στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκ-
παιδευτικών και στη συρρίκνωση των εργασι-
ακών δικαιωμάτων. Ουσιαστικά η ίδρυση προ-
τύπων σχολείων αποτελεί μία εκ των προτέρων 
κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Η 
γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών 
σχολείων σε κάθε περιοχή, η επιλογή και η συ-
γκέντρωση των «καλών» μαθητών αντικειμε-
νικά υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, α-
νακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί 
τα γεωγραφικά όρια, ανοίγει το δρόμο για την 
επιλογή σχολείου από τους γονείς. Αντικειμε-
νικά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία σχο-
λείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρη-
ματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφο-
ρετικά μαθήματα. Είναι φανερό ότι την ίδια ώ-
ρα που υπουργείο και κυβέρνηση επιχειρούν 
να «ξύσουν» τον δημόσιο, καθολικό και δωρε-
άν χαρακτήρα των δημόσιων σχολείων, φροντί-
ζουν να φτιάξουν ειδικά σχολεία για λίγους και 
εκλεκτούς, που θα λειτουργούν με ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια και με τις προδιαγραφές 
των ακριβών ιδιωτικών. Καθόλου άδικο δεν έ-
χουν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες να απο-
καλύπτουν τα «σχολικά ιερογλυφικά» του Υ-
ΠΑΙΘ στην κοινωνία και να προκαλούν ρωγμές 
στον κεντρικό σχεδιασμό για δημιουργία σχο-
λείων που θα μοιάζουν με σχολές κολύμβησης 
όπου θα τα καταφέρνουν μόνο τα ψάρια, όσοι, 
δηλαδή, έχουν έτοιμες τις μορφωτικές απο-
σκευές από το σπίτι.

Σοβαρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώ-
ματα των 160.000 μονίμων και αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης από τον ν. 4512/2018 
του Κ. Γαβρόγλου που έρχεται να εφαρμόσει 
η σημερινή κυβέρνηση και αφορά στην υπο-
χρεωτική παραμονή στα σχολεία 30 ώρες ε-
βδομαδιαίως, που οδηγεί με μαθηματική α-
κρίβεια σε αύξηση του διδακτικού ωραρίου 
των εκπαιδευτικών, είτε άμεσα, με στόχο τη 
μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, είτε έμμεσα, μέσω εκπαιδευτικών 
δράσεων, όπως η επίβλεψη σχολικών γευ-
μάτων για την Πρωτοβάθμια, οι Δημιουργι-
κές και οι Ερευνητικές εργασίες για τη Δευ-
τεροβάθμια κ.λπ.

30 ώρες την εβδομάδα!

Βέβαια! Να δουλεύεις 12ωρο. Και τι να κάνεις σπίτι, αν 
δεν στο έχει πάρει η τράπεζα και δικαίως; Να τσακώνεσαι 
με τους οικείους σαν το σκύλο με τη γάτα, κι αν δεν έχεις 
φράγκα για τους κατιόντες με το σκύλο και τη γάτα; Δουλειά 
λοιπόν, εν ανάγκη και αμισθί. Για την προϋπηρεσία και για 
την Ελλάδα ρε γαμώτο. Που με χρέος κλάσμα του σημερι-
νού μπήκε στα μνημόνια, ενώ τώρα θριαμβεύει. Και δεν θα 
αφήσουμε τους απεργούς να απειλούν το θρίαμβο και μαζί 
την κοινωνία, αποτελούμενη σαφώς από ασπόνδυλα μαλά-
κια, μικροαστούς, θεούσες, ψεκασμένους και θεατές 
reality. Φωτιά και τσεκούρι στους εξεγερμένους! Διακόσια 
χρόνια από την εθνεγερσία! Και μην δολοφονείτε την προ-
σωπικότητα του Υπουργού! Αιδώς, Αργείοι! Να απολαμβά-
νετε την κόλαση των ευρωλάγνων! 

Κι εσύ, ντελιβερά, μη σκοτίζεσαι για τη ζωή σου που 
κινδυνεύει. Δημόσιε Υπάλληλε, άχθος αρούρης, μη διαμαρ-
τύρεσαι για το μισθό που σου πετσόκοψαν. Έπρεπε, έλεγε 
ο Μπάμπης στις ειδήσεις των 9. Δεν φτάνει που οι νονοί της 
νύχτας ξέρουν σημάδι, όπως λέει κι ο Άρης, κι αν είσαι ψώ-
νιο, άνετα πίνεις τον καφέ σου στο da capo, παρέα με το γη-
ραιό Σημίτη. Ισχυρή Ελλάδα. Με τους κωλόγερους να μην 
ψοφάνε (γιούργια στις συντάξεις), τους νέους να φυτοζω-
ούν και τους μεσήλικες σαν και του λόγου μου εν απογνώ-
σει, διότι ο εργασιακός τους βίος θα τελειώσει μαζί με τη 
ζωή τους. Στα 67, στα 72, στα 80, στα όσα θέλει ο ένδοξός 
μας καπιταλισμός. Ευπρεπέστατη τελευτή και λύπη. Σκάσε 
και κολύμπα. Κι αν δεν μπορείς να κολυμπήσεις, άντε πνί-
ξου. Ελεύθερη αγορά είναι αυτή. Ή Σοβιετία ή Νέα Δημο-
κρατία. Μέση λύση δεν υπάρχει (κι ας σχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις 
καλτσοδέτες του στους δρόμους των αγώνων). Το λέει και ο 
Σκάι που δεν σκάει, παρότι μπουκωμένος από πακτωλούς 
ζεστού κρατικού χρήματος. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφα-
λείς και εργασιακά πάντα ανασφαλείς και επισφαλείς. Σα-
πίζουμε στη φάμπρικα. Περιμένουμε υπομονετικά έξω α-
πό τις τράπεζες, γιατί οι συναλλαγές γίνονται on line και οι 
υπάλληλοι απολύονται. Και αν μας έχουν λείψει οι ειδήσεις 
των 8, ανοίγουμε pc και βουρ για τηλεκπαίδευση. Ως το τέ-
λος του χρόνου, του κόσμου, του κόσμου τους.

γράφει η Μαρία Τσαφαρά

Ως το τέλος του χρόνου,  
του κόσμου, του κόσμου τους!
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

«Μικτή Μάθηση»  
ή εκπαίδευση «αχταρμάς»; 

Παρά τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα της υποκα-
τάστασης της φυσικής διδασκαλίας από την ψη-
φιακή –που στην περίπτωση της Ελλάδας πήρε 

τραγελαφικές και οδυνηρές για τους μαθητές διαστά-
σεις–, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις αρχές 
Αυγούστου «Πρόταση - Σύσταση* του Συμβουλίου σχε-
τικά με τη μικτή μάθηση για πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση»**.

«Μικτή μάθηση» στη «γλώσσα» της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περι-
γράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευ-
όμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις 
στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται για 
συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλ-
λοντος (εταιρεία, κέντρο κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ 
αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός 
χώρος κ.λπ.) ή να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά ερ-
γαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά. Η 
Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαί-
δευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, σημείωσε: 
«Το όραμά μας για μια καλύτερης ποιότητας και χωρίς 
αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση σε καμία πε-
ρίπτωση δεν αφορά μόνο το πλαίσιο της νόσου COVID-19. 
Τώρα έχουμε την ευκαιρία να διδαχθούμε από τις τελευ-
ταίες εμπειρίες και να προχωρήσουμε περισσότερο. Η 
σημερινή πρόταση σκιαγραφεί το όραμα για την εκπαί-
δευση που θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη. Ένα όρα-
μα που υποστηρίζει τους γενικούς στόχους του ευρωπα-
ϊκού χώρου εκπαίδευσης και του σχεδίου δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση…». 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «μικτή μά-
θηση» μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη παροχή 
εκπαίδευσης σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιο-
χές και σε όσους ανήκουν σε ταξιδιωτικές κοινότητες ή 
διαμένουν σε νοσοκομεία και κέντρα περίθαλψης, κα-
θώς και σε όσους συμμετέχουν σε κατάρτιση υψηλών ε-
πιδόσεων. Μιλάμε, λοιπόν, για ένα είδος μείγματος μα-
θησιακών περιβαλλόντων και εργαλείων στη σχολική εκ-
παίδευση που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μπορούν να βελτιώσουν την ευελιξία της μάθησης. Μά-
λιστα, στα πρότυπα των «πληρωμένων οδηγιών» τύπου 
ΕΠΕΑΕΚ – ΕΣΠΑ, η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να ε-
γκρίνουν άμεσα τη σύστασή της, αξιοποιώντας και όλες 
τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης μέσω του 
Erasmus+, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΚΤ+, του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του προ-
γράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του προγράμματος «Ο-

ρίζων Ευρώπη» και του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.
Έχουμε επισημάνει και με άλλη ευκαιρία ότι η παν-

δημία, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, για την κυρίαρχη 
ελίτ, ως η μεγάλη ευκαιρία του εικοστού πρώτου αιώνα. 
Για την ευκαιρία που έψαχνε προκειμένου να γυρίσει την 
εκπαίδευση και την εργασία, με πρόσχημα την προσω-
ρινή προσαρμογή στις νέες συνθήκες, πίσω στο 18ο - 
19ο αιώνα, και την άδραξε κυριολεκτικά από τα μαλλιά. 
Μιλάμε για έναν βομβαρδισμό δήθεν επιστημονικών 
προτάσεων, δήθεν πολιτικά ουδέτερων και κοινωνικά ω-
φέλιμων που «μαντάρουν» και «μοντάρουν» το εκπαι-
δευτικό DNA σε ακραίες νεοφιλελεύθερες κατευθύν-
σεις. Μαζί με τη διασπορά του ιού, χέρι – χέρι και η δι-
ασπορά ρυθμίσεων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης, με συνταγή όλων των νεοφιλελεύθερων ονειρώξε-
ων των ΕΕ–ΟΟΣΑ – ΣΕΒ που δεν είχε γίνει δυνατό να 
πραγματοποιηθούν μέχρι τώρα.

Η «μικτή μάθηση» και ο «Συνδυασμός διαφόρων μα-
θησιακών εργαλείων, είτε ψηφιακών είτε μη ψηφιακών», 
που πλασάρει και πριμοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α-
φορά στον εξοβελισμό της στέρεης και ολοκληρωμένης 
γνώσης και στην αντικατάστασή της από εφήμερες δεξι-
ότητες, αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για άμεση πρό-
σβαση των επιχειρήσεων στο σχολείο. Ένα είδος κατάρ-
τισης και παράλληλα μαθητείας στις επιχειρήσεις, που θα 
συμπεριλαμβάνεται στο χρόνο εκπαίδευσης. Πίσω από τις 
«αποτελεσματικές συμπράξεις για υποδομή και πόρους 
μεταξύ διαφορετικών παρόχων εκπαίδευσης, μεταξύ άλ-
λων από το χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας 
εκπαιδευτικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων της τεχνο-
λογίας, των εκδόσεων και λοιπού εξοπλισμού προγραμ-
μάτων σπουδών)» και πέρα από το «Συνδυασμό του φυ-
σικού χώρου του σχολείου και περιβαλλόντων εξ αποστά-
σεως μάθησης» κρύβεται η εξασφάλιση δωρεάν εργατι-
κού δυναμικού για τις επιχειρήσεις, ενώ το ΥΠΑΙΘ, εν μέ-
σω πανδημίας, αντί να μειώνει τους μαθητές στα τμήμα-
τα, να αυξάνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών και να εξα-
σφαλίζει πρόσθετες σταθερές κατάλληλες σχολικές υπο-
δομές, θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί την εκ-
παιδευτική διαδικασία είτε στην ύπαιθρο είτε σε χώρους 
που θα «ανακαλύπτει» (π.χ.πολιτιστικούς χώρους, απο-
θήκες, κτίρια των δήμων, κ.λπ.).

Παράλληλα, η ΕΕ καθοδηγεί τα κράτη-μέλη να αξιο-
ποιήσουν την τηλεκπαίδευση όχι μόνο περιστασιακά, 
αλλά σε μόνιμη βάση. Με προσχηματικό ενδιαφέρον για 
την εκπαίδευση περιθωριοποιημένων πληθυσμών (πχ 
ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες), το ΥΠΑΙΘ δημιουργεί τα 

γράφουν οι Χ. Κάτσικας - Φ. Πανοπούλου
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«Το σχολείο που θα ανοίξει το Σεπτέμβριο δεν θα είναι το ίδιο». 
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«μονοπάτια» για τη χρήση της τηλεκπαίδευ-
σης με κάθε ευκαιρία. Να μην ξεχνάμε ότι η 
υφυπουργός Παιδείας Ζ. Μακρή δήλωσε ότι 
είναι απολύτως ισάξιοι οι δυο τρόποι διδασκα-
λίας («Άλλοι μαθητές διδάσκονται δια ζώσης 
και άλλοι μαθητές διδάσκονται εξ αποστάσε-
ως. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι διδασκαλί-
ας απολύτως ισοδύναμοι»), η Μυκονιάτισσα 
βουλευτίνα της Ν.Δ, Μονογυιού, πρότεινε αντί 
για σχολεία να γίνουν μόνιμες δομές τηλεκ-
παίδευσης στα μικρά νησιά, ενώ πρόσφατα α-
νακοινώθηκε ότι το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευ-
καρπίας εξαιτίας τεχνικών έργων πρόκειται να 
λειτουργήσει με WEBEX έως τον Νοέμβριο, 
σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου του δήμου Παύλου Μελά και της διεύθυν-
σης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης! Και εδώ ερχόμαστε στην ελλη-
νική εκπαίδευση, στις εξαγγελίες και τις δια-
κηρύξεις, στο «ψητό» δηλαδή, στο πλαίσιο 
των οβιδιακών αλλαγών, κοντολογίς στις κα-
τευθύνσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
κυβέρνησης. Με τη φορεσιά του «μοντέρνου» 
και του «ψηφιακού εκσυγχρονισμού», μέσα α-
πό τη λεγόμενη «αυτονομία», προωθούνται 
αλλαγές στο σώμα της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για την 
αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και τηλεκπαί-
δευσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυ-
τονομία των σχολείων με μεγαλύτερη ελευθε-
ρία στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμ-
ματος και απελευθέρωση της δυνατότητας συ-
νεργασιών της σχολικής μονάδας με τρίτους, 
τον τρόπο αξιολόγησης μαθητών, τις αλλαγές 
στην επαγγελματική εκπαίδευση, τη χρηματο-
δότηση των ΑΕΙ βάσει κριτηρίων-αποτε-
λεσμάτων αξιολόγησης, την ψηφιακή αξιολό-
γηση, την ιδιωτικοποίηση κ.ά. Ουσιαστικά 
ΣΕΒ-ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ-ΑΔΙΠΠΔΕ, με βάση τις προ-
τάσεις του ΟΟΣΑ, επιχειρούν να ολοκληρώ-
σουν τον καμβά ενός φτηνού σχολείου, προσα-
νατολισμένου στην αγορά και τις δεξιότητες, 
τεχνοκρατικού, απογυμνωμένου από κάθε ευ-
ρύτερο μορφωτικό ρόλο.

Σημειώσεις
* Η “Πρόταση - Σύσταση” ς Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής είναι μία μη δεσμευτική για τα κράτη-μέλη 
νομική πράξη του Συμβουλίου, που εγκρίνεται έ-
πειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α-
ντικατοπτρίζει την πολιτική δέσμευση των κρα-
τών-μελών να εφαρμόσουν τα μέτρα που παρουσι-
άζονται.

Στο νόμο με τον βαρύγδουπο τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολεί-
ου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 
στο Άρθρο 104, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήμα-

τος» σημειώνεται, ανάμεσα σε άλλα: «Κάθε σχολικό έτος διενερ-
γούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα 
για τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους 
μαθητές της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενι-
κών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και των Μαθηματικών. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων 
είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 
των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσ-
δοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, πε-
ριφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας».

Η “Ελληνική PISA”: Αποκάλυψη τώρα!
Η «ελληνική PISA», όπως ονομάστηκε, δεν πρόκειται για έ-

ναν αθώο σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘ. Πρώτον, είναι φανερό ότι όλη η 
υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα μηχανισμό «παρακυβέρνη-
σης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα δοκίμια αξιολό-
γησης θα προωθούν μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη σχολική 
γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη σχολική επιτυχία, το μαθη-
τή, κ.ά., που προβάλλουν (και ως ένα βαθμό επιβάλλουν) αντί-
στοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Δεύτερον, τα αποτελέσματα αυτών των τεστ θα αξιο-
ποιηθούν ως εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και 
θα χρησιμοποιηθούν και ως «κριτήρια» για την αξιολόγηση των 
ίδιων των εκπαιδευτικών. Το νέο καθεστώς που θα επιβάλει η 
«ελληνική PISA», με τον κύκλο των τεστ, μπορεί να βλάψει τους 
πιο αδύνατους μαθητές και να αποδυναμώσει τις σχολικές τάξεις, 
καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ πολ-
λαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς προσχεδιασμένα μα-
θήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται πάνω και έξω από 
το σχολείο – και μεγάλο άγχος για τους εκπαιδευτικούς. Στην 
πράξη οι στόχοι της «ελληνικής Pisa» προωθούν αντί της γνώ-
σης τη δεξιότητα. Για να πάει καλά ένα σχολείο στο διαγωνισμό 
πρέπει οι μαθητές του να έχουν αντιμετωπίσει τη Γλώσσα σχεδόν 
αποκλειστικά ως εργαλείο επικοινωνίας, να έχουν διδαχτεί από 
τα Μαθηματικά κυρίως μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλη-
μάτων κ.λπ.. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει, προσαρ-
μοζόμενο στους στόχους του προγράμματος, να «προπονεί» τους 
μαθητές σε τέτοιου είδους θέματα.

Το «manual» της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΑΙΘ
Τίποτε δεν γίνεται και δεν λέγεται τυχαία από την επίσημη 

κρατική εκπαιδευτική πολιτική. Να θυμίσουμε τις κατευθύνσεις 
– οδηγίες – επιβολές του ΟΟΣΑ για το παραπάνω θέμα. Με τίτλο 

ΜΕ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ PISA»  
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ  
ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εκπαιδευτικοί και μαθητές 
στο «κόσκινο» της “PISA” made by Κεραμέως

γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

«Ευθυγραμμίζοντας τα εκπαιδευτικά επίπεδα με την α-
ξιολόγηση των μαθητών», ο ΟΟΣΑ αρχίζει με δύο επι-
σημάνσεις και καταλήγει σε μία οδηγία που είναι και το 
«ζουμί» της πολιτικής του. Αφού σημειώνει ότι είναι α-
παραίτητη «η σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθη-
τών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών» επισημαί-
νει ότι «η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαι-
δευτικού καθώς και τα τυποποιημένα τεστ για την αξι-
ολόγηση των μαθητών σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ε-
ξεταστούν μαζί, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι αποτελε-
σματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων του πλαισίου αξιολόγησης, αλλά και να δη-
μιουργούν συμπληρωματικότητες(…)». 

Η δεύτερη επισήμανση για την Ελλάδα ήταν ότι «το υ-
πουργείο υστερεί ενός ολοκληρωμένου και πλήρους συ-
στήματος αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει:

• Τυποποιημένη εθνική αξιολόγηση που θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της επίδοσης με-
ταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων ή πε-
ριφερειών. 

• Σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολι-
κών μονάδων και εκπαιδευτικών».

Στο πλαίσιο αυτό ξεφύτρωσε και πάλι η Τράπεζα Θε-
μάτων, η οποία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αφενός δίνει τη

 δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν από θέ-
ματα που έχουν δημιουργηθεί σε κεντρικό επίπεδο και 
αφετέρου είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένα μαθησι-
ακά αποτελέσματα, τα οποία είναι συγκρίσιμα. Και τώ-
ρα ξεφυτρώνουν και τα ετήσια τεστ σε εθνικό επίπεδο. 
Καθόλου τυχαία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογι-
κών επιδόσεων των υποψηφίων από το ΥΠΑΙΘ, σε άρ-
θρο του στην ΕΣΤΙΑ (15 Ιουλίου 2021) με τίτλο «Η κατάρ-
ρευσις των βαθμών δείχνει την αποτυχία των εκπαιδευ-
τικών» ο διευθυντής της Εστίας Μ. Κοττάκης, σημειώ-
νει: «Τί μας δείχνουν λοιπόν τα στατιστικά; Πώς όλο το 
οικοδόμημα πάσχει. Πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
στηρίζεται σέ γυάλινα πόδια. Πως οι αντιδράσεις των 
συνδικαλιστών για την τράπεζα θεμάτων στις προαγω-
γικές που θα αποκάλυπταν την πραγματική εικόνα του 
μορφωτικού επιπέδου των μαθητών δεν ήταν αθώες(...) 
Πώς η αξιολόγηση είναι μονόδρομος(...) Θα μπορούσα-
με να ισχυριστούμε ανέτως ότι αρνούνται την αξιολόγη-
ση, όπως ο διάβολος το λιβάνι, γιατί γνωρίζουν ότι θα 
δείξει αυτό που κρύβουν επί έτη και αποκαλύπτεται μό-
νον όταν γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις: Πώς μορφώνουν πλημμελώς 
τούς μαθητές(...)Ο εκπαιδευτικός είναι σαν τον κόουτς: 
Αν θέλει μπορεί να μεταμορφώσει έναν παίκτη και να 

τον οδηγήσει στο να κάνει θαύματα ακόμη 
και αν τον παραλάβει απροπόνητο. Αρκεί 
να αγαπά την δουλειά του». Χέρι χέρι με 
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας οι μόνιμοι «τελάληδες» 
της κυρίαρχης πολιτικής, δημοσιογρά-
φοι, τεχνοκράτες και «ειδικοί», εγχα-
ράσσουν στο «σκληρό δίσκο» της κοι-
νής γνώμης, ως αυτονόητο, ότι «η κα-
κοδαιμονία του Ελληνικού σχολείου 
είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αξιο-
λόγησης-ελέγχου των εκπαιδευτι-
κών». Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαι-
δευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία 
ή αποτυχία των μαθητών τους και η 
διοίκηση του σχολείου «χρεώνε-
ται» με τη σειρά της την επιτυχία 
και την αποτυχία όλων. Η αντίλη-
ψη αυτή «επιβλέπει» τη σχολική 
επιτυχία/αποτυχία μέσα από 
την «κλειδαρότρυπα» της αί-
θουσας διδασκαλίας, όπου ό-
λα εξαφανίζονται εκτός από 
το δάσκαλο και το μαθητή. 
Δεν είναι, ωστόσο, λίγοι αυ-
τοί που κατανοούν ή διαι-
σθάνονται ότι το σχολείο 

δεν είναι «θερμοκήπιο» 
όπου τα παιδιά ανα-

πτύσσονται ομαλά και 
απρόσκοπτα με κα-

λό πότισμα και συ-
στηματική φρο-
ντίδα!

Εκπαιδευτικός προς αξιολόγηση  

Επειδή από το Σεπτέμβριο θα αξιολογηθω ή θα χάσω τουλάχιστον 1 
μισθό κατά το νόμο Κεραμεως, (ως μόνιμη, γιατί ως δόκιμη θα απολυ-
όμουν), θέλω κι εγώ να αξιολογήσω τους κυβερνώντες και τα συμφέρο-
ντα που υπηρετούν, γιατί μόνο αυτό κάνουν. Πρωτοφανής καύσωνας, συ-
νέπεια της κλιματικής αλλαγής και της αέναης καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης για τους λίγους, καταστροφικές πυρκαγιές, κατερειπωμενες ζωές και 
περιουσίες, βουβή –ελπίζω προσωρινά– οργή της κοινωνίας, τουλάχιστον 
αυτής που δεν καταπίνει αμάσητα τα ψέματα των πληρωμένων από ζεστό 
κρατικό χρήμα δημοσιογράφων. Ασύλληπτα πόθεν έσχες, αντίτιμο ενός 
κοινωνικού Καιάδα, που ειδικά τα τελευταία μνημονιακά χρόνια απεργάζο-
νται, τερατώδης κυνισμός και προκλητικότητα, απίστευτη συγκέντρωση 
πλούτου στα χέρια λίγων, ενώ ο ιδιωτικός τομέας κερδοσκοπεί λόγω των κα-
κοπληρωμένων η απλήρωτων δεκάωρων των εργαζομένων που ζουν στην 
κόλαση, κι ας το αγνοούν οι κ. Χατζηδάκης και Πιπιλή, και το δημόσιο φυτο-
ζωεί και απαξιώνεται, για να γίνει βορά των αρπακτικών της αγοράς. Κατά τον 
Λένιν, κι ας μην είμαι άκριτη θαυμάστρια, αλλά ούτε και αρνήτρια του υπαρ-
κτού, θα πουλήσουν και το σχοινί από το οποίο θα μας κρεμάσουν. Κλεισμέ-
νοι ακόμη μια φορά στα σπίτια μας λόγω μικροσωματιδίων, προσπαθούμε να 
επιβιώσουμε, γιατί τη ζωή την κατάντησαν άχθος και πόλεμο κατά των μη προ-
νομιούχων. Με ένα «και μη χειρότερα» βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα και 
κάποτε μακαρίζουμε τους πεθαμένους, γιατί δε ζουν και δεν θα ζήσουν τα χει-
ρότερα που έρχονται. Αν σύντομα στα βασανισμένα από τα μικροσωματίδια, την 
πολιτική αβελτηρία, την κοινωνική φρίκη, τον περιβαλλοντικό Αρμαγεδώνα στή-
θη δεν φυσήξει η απελευθερωτική πνοή της Επανάστασης, η ανθρωπότητα και 
ο homo sapiens νομοτελειακά θα εκλείψει.
* Η Μαρία Τσαφαρά είναι Φιλόλογος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο Περιστέρι.

γράφει η Μαρία Τσαφαρά
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ' ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ

Βασικά σημεία του αντιεκπαιδευτικού νόμου: «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Νόμος Κεραμέως
4823/2021 Τι λένε ότι θα γίνει Τι θα γίνει στην πραγματικότητα Πού θα οδηγήσει αυτό;

1. Αυτονομία σχολικής μονάδας
1α.

Πολλαπλό βιβλίο Κατηγοριοποίηση μαθητών σε διαφο-
ρετικά επίπεδα και ταχύτητες

– Μορφωτικές ανισότητες, 
–  Προβλήματα στον καθορισμό κοινής διδακτέας 

και εξεταστέας ύλης 
–  παιδαγωγικές πρακτικές ξεπερασμένες που οδη-

γούν σε κοινωνικό ρατσισμό και απόρριψη μαθητών 
1β. 

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός Ανεστραμμένη τάξη

Αμφισβήτηση της ζωντανής διδασκαλίας, της αξί-
ας της τάξης ως φυσικό χώρο που γεννιούνται ε-
ρωτήματα, αμφισβήτηση, ώστε να προκύψει η δι-
αδικασία της γνώσης. Αύξηση ταξικών ανισοτήτων 
λόγω μη ισότιμης πρόσβασης. 

1γ. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας είναι η επιχειρηματικότητα, η προ-
σαρμοστικότητα, η εθελοντική εργα-
σία, η ευελιξία, οι δεξιότητες 

Οι ανθρωπιστικές σπουδές και η τέχνη 
που προάγουν την κριτική σκέψη δεν 
θεωρούνται αναγκαίες

Μονοδιάστατοι καθηγητές που εκπαιδεύουν μο-
νοδιάστατους αυριανούς πολίτες, παπαγάλους, με 
αποσπασματικές γνώσεις χωρίς συνοχή για την 
ευπείθεια και την υποταγή

1δ. 

«Αυτονομία, ελευθερία, αξιολόγηση, 
διαφάνεια και λογοδοσία»

–  Παρέμβαση των ιδιωτών στα δημό-
σια σχολεία 

–  Χρηματοδότηση των σχολείων με 
δωρεές, χορηγίες και παροχές από 
τρίτους

–  Το κράτος δε θα έχει πλέον την απο-
κλειστική υποχρέωση της χρηματο-
δότησης της δημόσιας εκπαίδευσης

–  Η ευθύνη πέφτει στους εκπαιδευτικούς και 
στους γονείς

–  Σπάσιμο του ενιαίου των αναλυτικών προγραμμάτων
–  Κατηγοριοποίηση σχολείων με ταξικά κριτήρια 

και κλείσιμο ή συγχώνευση σχολικών μονάδων, 
κατάργηση των οργανικών θέσεων

–  Η διαχείριση των εργασιακών ζητημάτων σταδι-
ακά θα περάσει στους Δήμους

2. Ατομική αξιολόγηση
2α.

Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών

–  Εξοντωτικό γραφειοκρατικό πλέγμα 
αξιολόγησης από τον διευθυντή του 
σχολείου και τους συμβούλους εκ-
παίδευσης. 

–  Κάθε εκπαιδευτικός θα συνοδεύεται α-
πό ένα ηλεκτρονικό ατομικό φάκελο, α-
τομικά φύλλα αξιολόγησης, θα υπάρχει 
συνέντευξη, παρατήρηση εντός της σχο-
λικής τάξης και κατάταξη σε τετράβαθ-
μη κλίμακα (μη ικανοποιητικός – ικανο-
ποιητικός – πολύ καλός – εξαιρετικός)

Η αξιολόγηση θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο 
έτσι ώστε 
–  να καθηλώσουν και να περικόψουν τους μισθούς
–  να προωθήσουν ακόμα περισσότερο ελαστικές 

μορφές εργασίας
–  να καταστρατηγήσουν το εργασιακό ωράριο στην 

πράξη
–  να ανοίξουν το δρόμο ακόμα και σε απολύσεις.

2β. Αξιολόγηση μαθητών/ριων
–  τράπεζα θεμάτων 
–  συνεχείς εξετάσεις
–   «διαγνωστικά τεστ» τύπου PIZA στην 

Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου στη 
Γλώσσα και τα Μαθηματικά

Θα στραφεί ένα μεγάλο τμήμα του μα-
θητικού δυναμικού προς την φτηνή 
κατάρτιση και τη μαθητεία, μακριά α-
πό τη Γενική Εκπαίδευση από πολύ 
νεαρή ηλικία και εμπέδωση του ταξι-
κού προορισμού του στην ενήλικη ζωή 

–  Θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την κατηγο-
ριοποίηση των σχολείων και τον αποκλεισμό χι-
λιάδων παιδιών

–  Η κριτική σκέψη απαξιώνεται
–   Η χαρά της μάθησης και η αξία της ουσιαστικής 

μόρφωσης αποκλείονται
2γ.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα 
είναι «περιγραφική και όχι ποσοτική», 
ούτε τιμωρητική

-  Πειθαρχικό παράπτωμα, μισθολογι-
κή καθήλωση έως και περικοπή μι-
σθού το κατώτερο ενός μήνα για ό-
σους δεν συμμετέχουν στην αξιολό-
γηση ή παραλείψεις υποχρεώσεις 
που διαρκούν περισσότερο από δε-
καπέντε μέρες.

-  Δεν μπορεί να γίνει ούτε υποδιευθυ-
ντής σε ένα σχολείο ένας εκπαιδευ-
τικός που δεν πάρει μέρος στις δια-
δικασίες της αξιολόγησης, αφού α-
ποκλείεται από την επιλογή στελε-
χών για τα επόμενα 8 χρόνια

- Η αρνητική αξιολόγηση ή η μη συμμετοχή των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ισοδυναμεί με την μη 
μονιμοποίησή τους
- Παρεμποδίζεται η συνδικαλιστική δράση, αφού 
η υλοποίηση των αποφάσεων του σωματείου οδη-
γεί ρητά στην αρνητική αξιολόγηση «μη ικανοποι-
ητικός» 
- Καθεστώς πελατειακών σχέσεων και εξαρτήσε-
ων μέσα στο σχολείο
- Απόλυτος έλεγχος και χειραγώγησή των εκπαι-
δευτικών, με στόχο να μειωθούν οι αντιστάσεις α-
τομικά και συλλογικά
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3. Διοίκηση και επιλογές στελεχών
3α. Πολυπλόκαμη δομή που περιλαμβάνει

–  ένα ενδιάμεσο επίπεδο αξιολογητών 
στο επίπεδο κάθε Διεύθυνσης (Σύμ-
βουλοι Εκπαίδευσης)

–  ένα επίπεδο παρα-πάνω συστήνονται 
οι Περιφερειακοί

Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης (ένας 
ανά Περιφέρεια), οι Επόπτες Ποιότητας 
Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση καθώς 
και το Περιφερειακό Συμβούλιο Επο-
πτών που θα συντονίζει τα παραπάνω 
στελέχη

Αυστηρός έλεγχος, διαρκής επιτήρηση 
και παρακολούθηση της πορείας της 
αξιολόγησης που θα διαπιστώνει αν 
«συμμορφώνονται» οι εκπαιδευτικοί 

–  Οι πελατειακές σχέσεις, η ευνοιοκρατία καθο-
ρίζουν την επιλογή στελεχών

–  τα στελέχη αλληλοεπιλέγονται και αλληλομο-
ριοδοτούνται 

–  τα στελέχη αποκτούν τη δυνατότητα να απο-
κλείουν άλλους διεκδικητές της θέσης τους με 
«μη ικανοποιητική» αξιολόγηση

–  θα δημιουργηθεί μια κλειστή κάστα καριερι-
στών αποκομμένων από την καθημερινότητα 
της σχολικής τάξης με μοναδικό σκοπό την 
εφαρμογή της κρατικής πολιτικής και όχι τη 
βελτίωση του διδακτικού έργου

3β. Μια σειρά από εξουσίες εκχωρούνται 
στον διευθυντή:
–  Αποφασίζει μόνος για πλήθος ζητη-

μάτων 
–  Ορίζει χωρίς κριτήρια υποδιευθυντή, 

ενδοσχολικό συντονιστή και μέντορα

Επί της ουσίας ο Σύλλογος Διδασκό-
ντων δεν υφίσταται πλέον ως το κυρί-
αρχο όργανο, αφού δεν θα έχει αποφα-
σιστικό ρόλο παρά για επουσιώδη ζη-
τήματα

–  Διαλύεται το παιδαγωγικό κλίμα, η συναδελφι-
κότητα, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μέσα 
στο σχολείο

–  Επικρατεί συστηματική και καθημερινή καλλι-
έργεια του φόβου και της ανασφάλειας

3γ. 

Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού 
Συμβουλίου 

Γίνεται πενταμελές με μέλη τον Διευ-
θυντή, δύο εκπρόσωπους του Δήμου, 
έναν εκπαιδευτικό και έναν εκπρόσω-
πο του Συλλόγου Γονέων, ενώ εξοβελί-
ζεται η συμμετοχή των μαθητικών κοι-
νοτήτων

Επιδίωξη της κυβέρνησης να περάσει στο μέλλον 
όλη η διαχείριση των Δημόσιων Σχολείων στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση, σε διοικητικό και οικονομι-
κό επίπεδο

3δ. Ο διευθυντής αποκτά πλέον υπερεξου-
σίες: του παρέχονται οι αρμοδιότητες 
«σε όσες από τις ενέργειες της αρμο-
διότητας του Συλλόγου Διδασκόντων 
εξακολουθούν να παραλείπονται από 
τον σύλλογο» - με απόφαση διευθυντή 
πραγματοποιούνται εκτός εργασιακού 
ωραρίου: 
α) εκπαιδευτικοί όμιλοι, 
β) παιδαγωγικές συνεδριάσεις ακόμα 
και εξ αποστάσεως και 
γ) ενδοσχολική επιμόρφωση, που και 
πάλι αποφασίζει ο ίδιος και ως προς 
την θεματολογία και ως προς τον φορέα 
υλοποίησής της

–  επιβάλλει ακόμα και ποινή έγγραφη 
επίπληξης 
(μονοπρόσωπο πειθαρχικό όργανο!)

–  αποφασίζει μόνος για πλήθος ζητη-
μάτων, από την ανάθεση εξωδιδακτι-
κών καθηκόντων στους εκπαιδευτι-
κούς μέχρι και την πραγματοποίηση 
πρακτικής άσκησης σπουδαστών ιδι-
ωτικών φορέων μέσα στο δημόσιο 
σχολείο, αλλά και παραχώρηση χώ-
ρων του σχολείου σε ιδιώτες

–  διαμορφώνονται σχέσεις πιο κάθετης ιεραρχί-
ας και ωμής εξουσίας, που θα επιφέρουν αντα-
γωνιστικό κλίμα μέσα στο σχολείο σύμφωνα με 
τους νόμους της αγοράς 

–  σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου δεν προ-
βλέπεται ή διασφαλίζεται η άποψη των εκπαι-
δευτικών για παιδαγωγικά και άλλα ζητήματα 
που αφορούν στη σχολική μονάδα.

Μαζικά και αγωνιστικά να διεκδικήσουμε Γιατί;
-  κατάργηση του Ν. 4823
-  αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας
-  κάλυψη των 50.000 κενών εκπαιδευτικών με μόνιμους εκπαιδευτικούς
-  μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα
-  σύγχρονες κτιριακές υποδομές και όχι κοντέινερ
-  εκσυγχρονισμός τεχνολογικού εξοπλισμού
-  προγράμματα σπουδών που να υπηρετούν το δικαίωμα των παιδιών στην ο-

λόπλευρη μόρφωση, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές με α-
νάλογα βιβλία και εποπτικό υλικό

-  υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενισχυτικής διδασκα-
λίας από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

-  κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και ΕΒΕ
-  κατάργηση των εξετάσεων που οδηγούν σε στείρα γνώση και ανάγκη παρα-

παιδείας
-  καθολική, περιοδική και ετήσια, επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών τό-

σο στο γνωστικό τους αντικείμενο όσο και στις συνεχώς εξελισσόμενες παι-
δαγωγικές και διδακτικές μεθόδους

-  διεθνείς μελέτες σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ό-
τι όπου εφαρμόστηκε δεν επήλθε βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

-  επιφέρει επαγγελματική εξουθένωση
-  επιφέρει ανταγωνιστικό κλίμα - παραμερίζονται οι παιδαγωγικές αρχές 
-  αυξάνονται οι μορφωτικές ανισότητες και απορρίπτει χιλιάδες παιδιά
-  ελαστικοποιεί περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις και ανοίγει το δρόμο σε 

άρση της μονιμότητας
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Η σχολική χρονιά που ξεκίνησε φανέρωσε για μια ακόμα φορά ένα από τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης, 
αυτό των κενών και της αδιοριστίας. Μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τους 11.700 διορισμούς που πραγ-
ματοποιήθηκαν φέτος (ύστερα από σχεδόν 13 χρόνια), ωστόσο τα δεκάδες χιλιάδες κενά που παραμένουν κου-
ρελιάζουν το κυβερνητικό αφήγημα. Πρώτ’ απ’ όλα πρέπει να τονιστεί ότι οι διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν 

δεν μας χαρίστηκαν από την κυβέρνηση. Είναι το αποτέλεσμα των αγώνων των αδιόριστων εκπαιδευτικών και συνολικά 
του εκπαιδευτικού κινήματος πάνω από δεκαετία. Είναι οι αναπληρωτές και οι συμβασιούχοι της εκπαίδευσης, που επα-
νειλημμένα βγήκαν στο δρόμο για να υπερασπιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα και μόνο ως καρπός αυτής της πάλης 
και της πίεσης που αυτή άσκησε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να ιδωθούν και οι διορισμοί.

Παρά τους διορισμούς, τα κενά στην εκπαίδευση παραμένουν σε τέτοια επίπεδα που δημιουργούν πολλαπλά προβλή-
ματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, πλήττοντας τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγε-
λίες που για μια ακόμα χρονιά διαβεβαίωναν ότι το σχολικό έτος θα ξεκινήσει με όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση 
τους, τμήματα ολόκληρα έχουν μείνει χωρίς εκπαιδευτικούς, χιλιάδες μαθητές με αυξημένες μαθησιακές ανάγκες περι-
μένουν ακόμα τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ενώ τα μαθήματα των ειδικοτήτων σε πολλές περιπτώσεις δεν 
γίνονται επειδή ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μέχρι τώρα έχουν προσληφθεί δεν επαρκεί. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στική η περίπτωση της παράλληλης στήριξης, που στην πρώτη φάση των προσλήψεων στις περισσότερες περιοχές καλύ-
φθηκαν μόνο οι μισές από τις συνολικά εγκεκριμένες αντίστοιχες περιπτώσεις!

Από την άλλη, παρά τα δεκάδες χιλιάδες κενά που επιβάλλουν την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών, χιλιάδες αναπλη-
ρωτές περιμένουν στις λίστες του προσοντολογίου για μια θέση «στον ήλιο της δημόσιας εκπαίδευσης», χωρίς καμιά δυ-
νατότητα να προχωρήσουν σε έναν στοιχειώδη προγραμματισμό, μη γνωρίζοντας ούτε πότε, ούτε πού ούτε αν θα προσλη-
φθούν. Το καθεστώς των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την περίοδο της πανδημίας ήρθε να διογκωθεί ακόμα περισσότε-
ρο με την καθιέρωση των επαίσχυντων τρίμηνων συμβάσεων αναπληρωτών. Κι ενώ πέρυσι, οι λεγόμενοι «τριμηνίτες» προ-
ορίζονταν για να αντικαταστήσουν συναδέλφους που έπαιρναν άδειες ειδικού σκοπού, φέτος, και με δεδομένο ότι οι ά-
δειες αυτές θα περιοριστούν σημαντικά, μεγάλο μέρος των τριμηνιτών προορίζεται με βάση την αυταρχική κυβερνητική 
πολιτική να αντικαταστήσει εκπαιδευτικούς που επειδή δεν εμβολιάζονται είναι πιθανόν να βγουν σε διαθεσιμότητα.

Ιδιαίτερο στοιχείο των φετινών προσλήψεων αποτελεί και το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι δηλώσεις σχολικών μο-
νάδων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ, ενώ οι ενημερώσεις για τα σχολεία τοποθέτησης πραγματοποι-
ήθηκαν μέσω ατομικού SMS! Το γεγονός αυτό, όσο και αν η κυβέρνηση το παρουσιάζει σαν «ψηφιακή επανάσταση», 
σε συνδυασμό με το ότι δεν εμφανίζονταν όλα τα κενά στον ΟΠΣΥΔ, φανερώνει τις βασικές προθέσεις του υπουργείου 

πίσω από το υποτιθέμενο σπουδαίο ψηφιακό επίτευγμα και στοχεύει να 
ελέγξει ασφυκτικά την κατανομή των κενών στα σχολεία. Θέλει να διαχει-
ριστεί η κυβέρνηση όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα την πολιτική της χρόνι-
ας αδιοριστίας και των τεράστιων κενών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κε-
νά που επέτρεπε ο ΟΠΣΥΔ να περαστούν στο σύστημά του και να εμφανι-
στούν στους νεοπροσλαμβανόμενους σε κάποια περιοχή, ήταν ακριβώς 
τα ίδια σε αριθμό με τους εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στην αντί-
στοιχη περιοχή. Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ιδιαίτερα τα τε-
λευταία χρόνια οι διευθύνσεις εκπαίδευσης έκρυβαν κενά για τον ίδιο λό-
γο που συμβαίνει και τώρα. Ωστόσο, το υπουργείο κάνει ακόμα ένα βήμα 
παραπάνω σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Μπροστά στο μεγάλο ζήτημα της αδιοριστίας, η οποία εξακολουθεί να 
χαρακτηρίζει την πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, οι εκπαιδευ-
τικοί πρέπει να βγουν στο δρόμο του αγώνα. Μέσα από τις συνελεύσεις 
τους να πάρουν αποφάσεις καταδίκης της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 
κυβέρνησης και υπουργείου. Ανάμεσα στα άλλα να παλέψουν ενάντια στην 
περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας τους. Να διεκδικήσουν 
κάλυψη όλων των κενών και μαζικές προσλήψεις με βάση το πτυχίο και 
την προϋπηρεσία. Αυτός άλλωστε είναι ο δρόμος που πέτυχε και τους τε-
λευταίους διορισμούς στην εκπαίδευση.

* Ο Π.Α. είναι αναπληρωτής δάσκαλος, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Δυτικής Ατ-
τικής «Κ. Βάρναλη», εκπρόσωπος των Παρεμβάσεων Π.Ε. και μέλος του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου.

γράφει ο Παναγιώτης Αργυράκης*

Παρά τα κυβερνητικά πανηγύρια για τους πρόσφατους διορισμούς, 
η πολιτική της αδιοριστίας και των κενών συνεχίζεται
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γράφει ο Αλέξανδρος Κατσιγιάννης*



Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, νομοθετώντας την πολυεπί-
πεδη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, επιχειρεί μια το-
μή στη μεταδικτατορική κληρονομιά του σχετικού εκδη-

μοκρατισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και τις 
σταθερές εργασιακές σχέσεις, που είχαν κατακτηθεί από το εκ-
παιδευτικό κίνημα. Για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρο-
νικά επιδιώκεται η εκ βάθρων αλλαγή της φυσιογνωμίας και 
των πρακτικών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μέσω της ε-
ξαγγελλόμενης μετατροπής τους σε δοκιμαστικό σωλήνα εμπέ-
δωσης και απρόσκοπτης εφαρμογής της καπιταλιστικής ανα-
διάρθρωσης του δημόσιου σχολείου και σε πεδίο βολής για την 
αναίρεση των εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου. Πιο συγκε-
κριμένα, με εργαλείο τη σύνδεση της «υπηρεσιακής επάρκει-
ας» με τη μονιμοποίηση, επιχειρείται η διαμόρφωση μιας νέ-
ας γενιάς εκπαιδευτικών, «προθύμων» καταρχάς να συμμετά-
σχουν ενεργά στο εγχείρημα της αξιολόγησης της σχολικής μο-
νάδας και της ατομικής στη συνέχεια, με το πιστόλι της απόλυ-
σης στον κρόταφο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εργασιακή α-
νασφάλεια παρατείνεται για δύο επιπλέον χρόνια, μετά το πέ-
ρας των οποίων διανοίγονται οι προοπτικές είτε της μονιμοποί-
ησης είτε της απόλυσης. 

Σε αυτό το έδαφος οφείλουμε να διαβάσουμε τις προτεραι-
ότητες της αστικής πολιτικής για τη νέα γενιά εκπαιδευτικών. 
Ως επιθυμητές πρακτικές διαγράφονται σε διοικητικό επίπεδο 
η πλήρης εξατομίκευση και αυτοπειθάρχηση, καθώς και ο α-
πόλυτος φρονηματισμός στο διευθυντικό δεσποτισμό και την 
τερατωδώς πολυπλόκαμη διοικητική ιεραρχία, που εκτείνεται 
από τους εκάστοτε ενδοσχολικούς μέντορες και συντονιστές α-
νά ειδικότητα έως τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Συγχρόνως, 
σε ιδεολογικό επίπεδο μεθοδεύεται η διά ροπάλου νεοσυντη-
ρητική θεώρηση των κρατικών πολιτικών ως «ουδέτερων» και 
«αταξικών» επιλογών «αντικειμενικής» αποτίμησης της ποιό-
τητας του εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο των οποίων εκ των 
πραγμάτων εξοβελίζονται αντίπαλες παιδαγωγικές πρακτικές 
πέραν των «μετρήσιμων» τεχνοκρατικών. Από αυτή τη σκοπιά, 
στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πράξης, οι φαινομενικά «συ-
μπεριληπτικές» πρακτικές των ομαδοσυνεργατικών διδακτι-
κών μεθόδων, της βιωματικής μάθησης ή και των εναλλακτι-
κών μορφών αξιολόγησης των μαθητών/-τριών εγγράφονται α-
ποκλειστικά στο πεδίο των ποσοτικοποιημένων «ήπιων δεξιο-
τήτων». Πολύ περισσότερο, ακυρώνονται ουσιαστικά στο υπαρ-
κτό σχολείο των βαθμών και των διαρκών εξετάσεων τύπου 
PISA στην Στ΄ Δημοτικού και την Γ΄ Γυμνασίου, αλλά κυρίως μέ-
σω της Τράπεζας Θεμάτων στο σύνολο της λυκειακής βαθμί-
δας. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία στην οποία η κυ-

βέρνηση, ως καθαρόαιμος εκφραστής των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, αποφασίζει τίτλους τέλους μιας ολόκληρης επο-
χής, που πρέπει να θεωρούμε ήδη «ανορθογραφία» του παρελ-
θόντος: το μαζικό γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο, το ανα-
φαίρετο δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση και τις 
σπουδές και τις κοινωνικές προσδοκίες για τη γενναία αύξηση 
της δημόσιας δαπάνης για την παιδεία. Τέλος, ο ατομικός φά-
κελος προσόντων, ως σύστημα διορισμών και προσλήψεων α-
ναπληρωτών, γενικεύεται σε κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπει-
ας και επάρκειας» καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου: 
η αέναη συλλογή τυπικών προσόντων, τα πάσης φύσεως επι-
μορφωτικά σεμινάρια, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνη-
τικά προγράμματα και το συγγραφικό έργο απηχούν το νέο πρό-
τυπο διά βίου καταρτιζόμενου, πολυλειτουργικού και αναλώσι-
μου εργαζομένου, που πασχίζει να επιβιώσει όχι με αξιοπρε-
πείς αποδοχές αλλά με αξιολογικά μόρια που πιστοποιούν την 
παραγωγικότητά του σε συνθήκες αδυσώπητου ανταγωνισμού. 

Στο πλαίσιο της ασφυκτικής αξιολογικής περικύκλωσης, η 
ταυτότητα του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού γίνεται απολύτως 
προφανής: «τρέχει», «εκτελεί εντολές, βαρώντας προσοχή» σε 
κάθε λογής ανωτέρους, «γεμίζει προσόντα» τουλάχιστον μέχρι 
τα 67, νιώθει μόνος εναντίον όλων, σκύβει το κεφάλι σαν δουλο-
πάροικος στους αξιολογητές του και διαφημίζει τη βιτρίνα του 
σχολείου του για να μην μπει λουκέτο στην αρένα της «ελεύθε-
ρης» γονικής επιλογής σχολικής μονάδας στο επόμενο ημίχρο-
νο. Στο ενδιάμεσο προπονεί με φροντιστηριακού τύπου πακέτα 
σημειώσεων τους μαθητές του σαν άλογα κούρσας, γνωρίζοντας 
πολύ καλά ότι ολοένα και περισσότεροι θα εγκαταλείπουν τη δι-
αδρομή ενός εξεταστικού μαραθωνίου μετ’ εμποδίων. 

Οι παραπάνω κατευθύνσεις δεν θίγουν απλώς τον πυρήνα 
της παιδαγωγικής ελευθερίας και της εργασιακής δημοκρατίας 
στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά είναι ταυτόσημες με την εκπαι-
δευτική εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ της προηγούμενης δεκαετίας. 
Σύμφωνα με τις επιταγές του υπερεθνικού οργανισμού, κάθε 
σχολική μονάδα θεωρείται διοικητικά και οικονομικά αυτόνομη 
βάσει του μαθητικού δυναμικού της και της οποίας η βιωσιμό-
τητα εξαρτάται από τη θετική ή την αρνητική αξιολόγησή της α-
ντίστοιχα, αλλά και πρέπει να επιλέγεται «ελεύθερα» από τους 
γονείς μέσω των περιβόητων κουπονιών, ένθερμοι υποστηρι-
κτές των οποίων είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και οι 
σχολάρχες. Αντίστοιχα, στις εκθέσεις του ΟΟΣΑ για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα την προηγούμενη δεκαετία, τα «μετρήσι-
μα» και «ποσοτικοποιημένα» μαθησιακά αποτελέσματα είχαν 
αναχθεί στην «αντικειμενική» βάση της αξιολόγησης, ταξικής 
κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης των σχολικών μονάδων 

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί 
ή πώς να μη γίνουμε δούρειος ίππος της αξιολόγησης…

«Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. 
αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής 

περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά 
μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.»

[παρ. 3, Άρθρου 78 («Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, 
καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού»), ν. 4823/’21]
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Going for Groth επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
το 2018, ο ΟΟΣΑ αξιολογούσε ως «δαπα-
νηρή» και «άκαμπτη» επιλογή το διορι-
σμό μονίμων εκπαιδευτικών, εισηγούμε-
νος ευθέως τη διαβάθμιση των δημοσίων 
υπαλλήλων σε πολλές κατηγορίες και την 
αντικατάσταση της σταθερής και μόνιμης 
εργασίας με «μακροχρόνιες συμβάσεις» 
ανά σχολική μονάδα. 

Απ’ αυτή τη σκοπιά, οποιαδήποτε ο-
μοιότητα με το μακροπρόθεσμο σχέδιο 
της υπαγωγής του εκπαιδευτικού συστή-
ματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την 
πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων μέσω της μεταφοράς των οργα-
νικών θέσεων από το ΥΠΑΙΘ στις ίδιες τις 
σχολικές μονάδες –όπου ο εκπαιδευτικός 
έχει μέχρι στιγμής οργανική τοποθέτη-
ση– κάθε άλλο παρά συμπτωματική είναι. 

Στο έδαφος αυτών των κοσμογονικών 
αλλαγών, η μαζική ένταξη, η συλλογική 
οργάνωση και η οργανική σχέση των νε-
οδιόριστων εκπαιδευτικών με τα σωμα-
τεία τους είναι απαράβατη προϋπόθεση 

για την υπεράσπιση της εργασίας τους 
και της αυτοδίκαιης μονιμοποίησής τους 
σε ένα πραγματικά δημόσιο σχολείο. 

Με την επίγνωση ότι η έκβαση της 
μάχης κατά της αξιολόγησης θα κριθεί 
από το συσχετισμό δύναμης, πρώτο βή-
μα αποτελεί η μαζική συμμετοχή των 
νεοδιόριστων στην απεργία-αποχή και 
η συμμετοχή τους στις συλλογικές δια-
δικασίες. 

Συγχρόνως, η ίδια η διαδικασία της 
ταξικής ανασυγκρότησης των σωματεί-
ων, προκειμένου τα τελευταία να μην 
καταλήξουν άδεια κελύφη σε συνθήκες 
ολομέτωπης επίθεσης εναντίον τους α-
πό τους κυρίαρχους κύκλους, προϋπο-
θέτει από την πλευρά τους πλατιές κα-
μπάνιες εγγραφών των νέων συναδέλ-
φων, μαχητικό διεκδικητικό πλαίσιο, 
σαφές πρόγραμμα πάλης παρατεταμέ-
νων αγώνων με πανεκπαιδευτικό βημα-
τισμό, καθώς και ένα μορφωτικό ρεύμα 
με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία. 
Μόνο έτσι τα σωματεία θα αποβούν α-
νοιχτές συλλογικότητες του κλάδου στη 

βάση των ενιαίων υλικών συμφερόντων 
και αναγκών όλων ανεξαιρέτως των εκ-
παιδευτικών, ανεξαρτήτως εργασιακής 
σχέσης, θα αναβαπτιστούν στους σύγ-
χρονους αγώνες για την απόκρουση της 
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής στην 
εκπαίδευση και θα διατυπώσουν αιτή-
ματα στα οποία τα πλατιά λαϊκά στρώμα-
τα θα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και 
τα συμφέροντά τους. 

Στην ίδια την εκπαίδευση αλλά και 
την κοινωνία συσσωρεύονται τον τελευ-
ταίο ενάμιση χρόνο εκρηκτικά υλικά. 
Μεγάλο ζητούμενο για την αναχαίτιση 
της κυβερνητικής πολιτικής –που φθεί-
ρεται μεν, αφήνει πίσω της καμένη γη 
στην υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον 
και τις συνθήκες ζωής των λαϊκών στρω-
μάτων δε– είναι η συγκρότηση κινημά-
των αντίστασης και ανατροπής. Να ση-
κώσουμε το γάντι!

* Ο Α.Κ. είναι νεοδιόριστος φιλόλογος, 
σε λύκειο του Περιστερίου, μέλος της Αγωνι-
στικής Παρέμβασης

Η πορεία 11.700 ανθρώπων στο δημόσιο εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας δεν ξεκινάει σήμερα, μετράει χρό-
νια εργασιακής επισφάλειας, αλλά και συλλογικών δι-

εκδικήσεων. Η πορεία αυτή υπήρξε για χρόνια δημιουργική, 
αν και οι αντικειμενικές συνθήκες επέβαλαν το αντίθετο, και 
επιτυχημένη, αν και ο χαρακτηρισμός εστιάζει στο τελικό α-
ποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία, στο ταλαιπωρημένο «τα-
ξίδι». Επιλέγουμε μάλλον να περιπλανιόμαστε, ενίοτε και να 
χανόμαστε, παρά να είμαστε επιτυχημένοι.

Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας σε μια χρονιά σκοτεινή, 
«δίχως μέλλον», με καινοτομίες που έρχονται από την ελπιδοφό-
ρα νέα δεκαετία του 1980, με ευκαιρίες για όσους θα εστιάσουν 
στον ατομικό αγώνα για επιβίωση ή θα στήσουν την καριέρα και 
την επιχείρησή τους από τη διάλυση του δημόσιου σχολείου. 

Το φετινό σχολικό έτος ξεκινά με μια θέση σε κοντέινερ 
για κάθε τετράχρονο μαθητή, επειδή «δεν υπάρχει άλλος τρό-
πος», «δεν υπάρχει εναλλακτική». Η πραγματικότητα είναι ό-
πως είναι, χωρίς τη δυνατότητα απόδρασης ή ανατροπής, και-
νοτόμα δόγματα βγαλμένα από το παρελθόν. Τουλάχιστον τα 
τετράχρονα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δραστηριότητες 
στα Αγγλικά, οι μαθητές δημοτικού να «καλλιεργήσουν» την 
επιχειρηματικότητά τους και οι έφηβοι να ανακαλύψουν τον 
εαυτό τους μέσα από εξαντλητικές εξετάσεις και συνεχείς 
ματαιώσεις για τους όχι και τόσο άριστους αυτού του κόσμου.

Στόχος της αυξημένης ελευθερίας και αυτονομίας του εκ-
παιδευτικού στο νέο αναβαθμισμένο σχολείο είναι να τον κα-
ταστήσει ανταγωνιστικό, μετρήσιμο, αποδοτικό, ελεγκτή πε-
ρισσότερο παρά εργαζόμενο, εξαναγκασμένο να ελέγχει την 
ίδια του την εργασία. Η εκπαίδευση ως κέντρο παροχής υπη-
ρεσιών. Ο «ανεστραμμένος» λόγος, σύντομα μαζί με την «α-
νεστραμμένη τάξη», στην υπηρεσία όσων απεχθάνονται και 

πολεμούν την εκπαίδευση ως μια κριτική, απελευθερωτική 
και απελευθερωμένη διαδικασία, που τολμά να διεκδικεί έ-
να δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο για όλα τα παιδιά, που 
«κατευθύνεται σε μια ιδέα της ουτοπίας».

Μία πρόκληση της νέας σχολικής χρονιάς είναι και η διασφά-
λιση της αδιάκοπης δια ζώσης λειτουργίας, κι ας υπάρχουν είκο-
σι και εικοσιπέντε παιδιά σε μια αίθουσα ή σε ένα κοντέινερ εν 
μέσω πανδημίας, κι ας κολλήσουν τα μισά συν ένα από αυτά, κι ας 
μην υπάρχουν κρατικές παρά μόνο ατομικές ευθύνες. 

Το Υπουργείο είναι πάντοτε στη διάθεσή μας για κάθε 
πρόταση, συζήτηση, κριτική κι ας νομοθετεί με κλειστά σχο-
λεία, κι ας έχει απέναντί του έναν ολόκληρο κλάδο, κι ας α-
πεγκλωβίζει από το δημόσιο πανεπιστήμιο τα παιδιά που δεν 
είναι φτιαγμένα γι’ αυτό, παρέχοντας στους υπηκόους τους 
την παιδεία που ταιριάζει στην τάξη τους. 

«Τι ωραίο πλιάτσικο!/
Οι στόχοι μας ευτυχώς δεν είναι κοινοί. Η επίθεση που ε-

ξαπολύεται από την κυβέρνηση στην πρόσβαση στη γνώση και 
κατ’ επέκταση στη δυνατότητα αμφισβήτησης και χειραφέτη-
σης, όσο παλιά κι αν είναι κι όσα ωραία λόγια κι αν βρεις να 
την περιγράψεις, παραμένει ειδεχθής. Απέναντι σε αυτή την 
επίδειξη αλαζονείας, την απαξίωση χιλιάδων παιδιών και εκ-
παιδευτικών, ας θυμίσουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν 
μοιραζόμαστε όλοι τις ίδιες αξίες και αυτές οι αξίες δεν εί-
ναι γυαλιστερά λόγια, αλλά ρωγμές και όνειρα, που ένα στέ-
λεχος ή ένας χρυσωρύχος δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ. 

Χωρίς εκτίμηση,
Οι νεοδιόριστες και νεοδιόριστοι

11/9/21
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κατ’ επέκταση στη δυνατότητα αμφισβήτησης και χειραφέτη-
σης, όσο παλιά κι αν είναι κι όσα ωραία λόγια κι αν βρεις να 
την περιγράψεις, παραμένει ειδεχθής. Απέναντι σε αυτή την 
επίδειξη αλαζονείας, την απαξίωση χιλιάδων παιδιών και εκ-
παιδευτικών, ας θυμίσουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν 
μοιραζόμαστε όλοι τις ίδιες αξίες και αυτές οι αξίες δεν εί-
ναι γυαλιστερά λόγια, αλλά ρωγμές και όνειρα, που ένα στέ-
λεχος ή ένας χρυσωρύχος δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ. 

Χωρίς εκτίμηση,
Οι νεοδιόριστες και νεοδιόριστοι
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χανόμαστε, παρά να είμαστε επιτυχημένοι.

Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας σε μια χρονιά σκοτεινή, 
«δίχως μέλλον», με καινοτομίες που έρχονται από την ελπιδοφό-
ρα νέα δεκαετία του 1980, με ευκαιρίες για όσους θα εστιάσουν 
στον ατομικό αγώνα για επιβίωση ή θα στήσουν την καριέρα και 
την επιχείρησή τους από τη διάλυση του δημόσιου σχολείου. 

Το φετινό σχολικό έτος ξεκινά με μια θέση σε κοντέινερ 
για κάθε τετράχρονο μαθητή, επειδή «δεν υπάρχει άλλος τρό-
πος», «δεν υπάρχει εναλλακτική». Η πραγματικότητα είναι ό-
πως είναι, χωρίς τη δυνατότητα απόδρασης ή ανατροπής, και-
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την παιδεία που ταιριάζει στην τάξη τους. 
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Χωρίς εκτίμηση,
Οι νεοδιόριστες και νεοδιόριστοι

11/9/21ΠΑ
ΡΕ

Μ
ΒΑ

ΣΕ
ΙΣ

 Σ
ΥΣ

ΠΕ
ΙΡ

ΩΣ
ΕΙ

Σ 
ΚΙ

ΝΗ
ΣΕ

ΙΣ
 Π

.Ε
.

Σας επιστρέφουμε την επιστολή κ. Κεραμέως!
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

γράφει η Φωτεινή Πανοπούλου*



Τρεις πολύ αξιόλογες και χρήσιμες έρευνες του ΚΕΜΕΤΕ
Είναι απαραίτητο, πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των πορισμάτων των ερευνών που πραγματοποίησε 
το ΚΕΜΕΤΕ τη σχολική χρονιά 2020-2021, να πούμε δυο λόγια για το πώς αντιλαμβάνονται οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ το ρόλο του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ σε σχέση με τις άλλες παρατάξεις. 
Θεωρούμε – και το έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά και δημόσια, αλλά και στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ – 
ότι ο ρόλος του πρέπει να είναι μάχιμος, αυτός δηλαδή του στηρίγματος του συνδικάτου. Κύρια αποστολή του (εκτός 
από εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, εκπαιδευτικά συνέδρια κ.λπ.) πρέπει να είναι η τεκμηρίωση των αιτημάτων του 
κλάδου, έτσι ώστε να εξοπλίζονται οι ΕΛΜΕ και όλο το εκπαιδευτικό κίνημα με ουσιώδη επιχειρήματα στη μάχη για ένα 
δημόσιο σχολείο ανοιχτό σε όλα τα παιδιά και σε όλη τη γνώση, αλλά και στη μάχη για την αντίκρουση κάθε αντιλαϊκής 
πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούμε ότι το ΚΕΜΕΤΕ πρέπει να μετατραπεί σε ένα 
γραφειοκρατικοποιημένο μελετητικό κέντρο, που θα κάνει σεμινάρια και θα μοιράζει πιστοποιήσεις, όπως κάνουν άλλα 
μελετητικά κέντρα και πρώτα και κύρια το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ. Έχουμε δηλώσει μάλιστα ότι δεν επιθυμούμε να έχει στενές 
σχέσεις και συνεργασία το ΚΕΜΕΤΕ με αυτά τα κέντρα.
Με αυτές τις αρχές, προτείναμε τη σχολική χρονιά 2020-2021 να αναλάβει το ΚΕΜΕΤΕ, μελέτες επίκαιρες, που να 
άπτονται των κύριων προβλημάτων και αιτημάτων του κλάδου. Έτσι εισηγηθήκαμε, στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις 
και είχαμε αποφασιστική συμβολή, τρεις έρευνες-μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν (πράγμα 
πρωτοφανές για τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται το ΚΕΜΕΤΕ) πριν τη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. 
Οι έρευνες αυτές αφορούσαν στα εξής θέματα:
1.  «Τεκμηρίωση του αιτήματος του κλάδου για λειτουργία των σχολείων με 15 μαθητές ανά τμήμα κατ’ 

ανώτατο όριο σε συνθήκες πανδημίας»,
2.  «Όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας: Μορφωτικές ανισότητες και συνέπειες στα 

εργασιακά δικαιώματα», 
3.  “Προβλήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία των σχολείων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και 

ΕΕΕΕΚ) εν καιρώ πανδημίας».

Τεκμηρίωση του αιτήματος  
για 15 μαθητές ανά τμήμα

Η δημοσιοποίηση των πρώτων συμπερασμάτων της με-
λέτης αυτής έγινε σε χρόνο ρεκόρ, στα τέλη του Οκτώβρη, 
και προσέφερε σημαντικά επιχειρήματα, τόσο όσον αφορά 
στην τεκμηρίωση του αιτήματος της ΟΛΜΕ και σύσσωμου 
του εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητικού και γονεϊκού κι-
νήματος για 15 μαθητές ανά τμήμα, όσο και στην αποδόμη-
ση και αντίκρουση των επιχειρημάτων του Υπουργείου Παι-
δείας, που βομβάρδιζαν την κοινή γνώμη με ψευδή στοιχεία 
και έωλα επιχειρήματα.Η σημασία της μελέτης αυτής σχε-
τιζόταν με την επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει απρόσκοπτα 
η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων, με τη μέγιστη δυνα-
τή ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς και να μην 
ανασταλεί η λειτουργία τους.

Τα κύρια επιχειρήματα του Υπουργείου Παιδείας, τα 
οποία αντέκρουσε επιτυχώς η μελέτη, ήταν τα εξής: Ότι ο 
μέσος όρος του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πανελλα-
δικά είναι 17, ότι για να υλοποιηθεί το αίτημα για 15 μαθη-
τές ανά τμήμα απαιτείται να δαπανηθεί ένα υπέρογκο ποσό 
και ότι είναι εντελώς ανεφάρμοστο γιατί υπάρχει πλήρης 
απουσία διαθέσιμων αιθουσών για αραίωση του πλήθους 
των μαθητών ανά τμήμα. Για να επικεντρώσουμε μόνο στα 
κύρια σημεία και να μην κουράσουμε, θα αναφέρουμε επι-
γραμματικά τα κύρια συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το 
ΚΕΜΕΤΕ, μετά την επεξεργασία ερωτηματολογίων που συ-

μπλήρωσαν 556 σχολεία πανελλαδικά και αφορούσαν 
120.231 μαθητές (ποσοστό 19% του συνόλου σε εθνικό επί-
πεδο) και 5.743 τμήματα.

Καταρχάς επισημάνθηκαν οι παλινωδίες του Υπουργεί-
ου Παιδείας όσον αφορά στον αριθμό των μαθητών ανά τμή-
μα, αφού οι πρώτες οδηγίες του ΕΟΔΥ μιλούσαν για 1 άτο-
μο ανά 7 τ.μ. (πυκνότητα μεγαλύτερη από ό,τι προβλεπόταν 
για άλλους εσωτερικούς χώρους), στη συνέχεια το Υπουρ-
γείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για το χρονικό διάστημα 
που λειτούργησαν τα σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 1999-
2000, με την οποία καθόριζε ως μέγιστο αριθμό των μαθη-
τών ανά τμήμα τους 15 με εκ περιτροπής λειτουργία και οι 
οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη σχολική χρονιά 2020-2021 ανέφε-
ραν ρητά ότι: «Η χρήση μάσκας προτείνεται από τον ΠΟΥ και 
τη UNICEF ως μέρος ενός συνόλου μέτρων δημόσιας υγεί-
ας, όπως η τήρηση κοινωνικών αποστάσεων … για την 
πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης συγκεκριμένων 
αναπνευστικών ιών συμπεριλαμβανομένων των ιών SARS-
CoV-2 και γρίπης». Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας 
δεν προχώρησε σε μείωση του αριθμού των μαθητών ανά 
τμήμα, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η διασπορά του ιού 
είναι μεγαλύτερη στα μικρότερα τμήματα λόγω του πλήθους 
των καθηγητών! 

Όσον αφορά στην αντίκρουση των κύριων επιχειρημά-
των του Υπουργείου Παιδείας, η μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ κατέ-
ληξε στα εξής συμπεράσματα:

• Εν γνώσει του το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποίησε 
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την πραγματική εικόνα αναφορικά με το πλήθος των μαθη-
τών/τριών ανά τμήμα, όταν η Υπουργός δήλωνε ότι ο μέσος 
όρος των μαθητών πανελλαδικά είναι 17. Εξάλλου φάνηκε 
από την έρευνα ότι το 96% των μαθητών πανελλαδικά και το 
99% στην Αττική φοιτούν σε τμήματα με πάνω από 17 μα-
θητές. Γενικότερα, ο μέσος όρος δεν είναι σωστό μεθοδο-
λογικό εργαλείο γιατί επηρεάζεται από ακραίες τιμές (συ-
νυπολογίζει με απλά λόγια τα ολιγομελή τμήματα της ηπει-
ρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας), ενώ σωστότερη εικόνα 
παρέχουν η επικρατούσα τιμή και η διάμεσος, που πανελ-
λαδικά συμπίπτουν στον αριθμό 22, ενώ η διάμεσος στην 
Αττική είναι 23 μαθητές στο τμήμα. Επίσης, τα 3/5 των μα-
θητών πανελλαδικά και τα 2/3 στην Αττική φοιτούν σε υπερ-
μεγέθη τμήματα (22-27). 

• Ότι το πραγματικό κόστος για την υλοποίηση του αι-
τήματος για 15 μαθητές ανά τμήμα είναι κατά πολύ μικρό-
τερο από το ποσό των 10.000.000 ευρώ που δήλωσε η πο-
λιτική ηγεσία ως προβλεπόμενο ημερήσιο κόστος. Με 
βάση, δηλαδή, τα στοιχεία της μελέτης που αφορούσε στο 
19% του μαθητικού πληθυσμού που θα δημιουργούσε 
4.602 νέες θέσεις εργασίας απαιτώντας 136.986 ευρώ 
ημερήσιο κόστος και εξετάζοντας το ζήτημα αναλογικά, 
υπολόγισε το ημερήσιο κόστος πανελλαδικά σε 700.000 
με 800.000 ευρώ, με το ετήσιο κόστος για πλήρη λειτουρ-
γία των σχολείων (Σεπτέμβριος-Ιούνιος) να μην ξεπερνά 
τα 220.000.000 ευρώ.

• Όσον αφορά στην έλλειψη αιθουσών που καθιστούν 
το αίτημα ανέφικτο, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν 
έγινε από την καλοκαιρινή περίοδο καμία προσπάθεια 
καταγραφής κενών αιθουσών και χαρτογράφησης ελεύ-
θερων χώρων όπως σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία), από 
την έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ προέκυψαν ότι 6 στα 10 σχολεία 
που απάντησαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν τουλάχι-
στον 1 κενή αίθουσα σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ τα 
σχολεία αυτά στην Αττική ήταν 5 στα 10. Επίσης, το 12% 
των σχολείων πανελλαδικά δήλωσαν ότι διαθέτουν πάνω 
από μία κενές αίθουσες ανά τάξη, ενώ τα σχολεία αυτά 
στην Αττική αντιπροσώπευαν το 16% των ερωτηθέντων. 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθη-
τών που φοιτούν σε πολυπληθή τμήματα θα μπορούσε να 
μειωθεί άμεσα κατά 63%. Επίσης θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε μικρότερα τμήματα το 41% του μαθητικού πλη-
θυσμού πανελλαδικά και το 35% στην Αττική. Κι αυτό χω-
ρίς να υπολογιστούν άλλοι ελεύθεροι χώροι που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν αν υπήρχε η στοιχειώδης 
πολιτική βούληση, όπως τα σχολικά κτίρια που μένουν 
αναξιοποίητα με τις 2.358 συγχωνεύσεις-καταργήσεις 
σχολικών μονάδων ή άλλοι χώροι όπως πολιτιστικά κέ-
ντρα, βιβλιοθήκες και λοιποί χώροι των δήμων, όπως 
υπέδειξε σε έρευνά του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Μη-
χανικής του ΑΠΘ. 

• Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες στο τέλος του 
1ου μέρους, να κάνουν μια γενική αποτίμηση της τηλεργα-
σίας με βάση την εμπειρία τους από την τηλεκπαίδευση, οι 
μισοί περίπου εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι την αποτιμούν 
αρνητικά (49,0%), σε ποσοστό 30,7% ότι την αποτιμούν ου-
δέτερα, ενώ σε ποσοστό 20,3% θετικά, γεγονός που κάνει 
φανερό ότι το ποσοστό της αρνητικής αποτίμησης της τη-
λεκπαίδευσης είναι η κυρίαρχη τάση ανάμεσα στους εκπαι-
δευτικούς.

 Η έρευνα σχετικά με τις συνέπειες
της τηλεκπαίδευσης

Η έρευνα αυτή διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων που 
στάλθηκαν για να συμπληρωθούν από τους υπεύθυνους των 
σχολείων και αφορούσε μετρήσιμα στοιχεία που συνδέονταν 
με τις δυσκολίες εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, αλλά και 
μέσω ατομικών ερωτηματολογίων προς τους εκπαιδευτικούς 
που διερευνούσαν δύο βασικά ζητήματα. Στο πρώτο μέρος πε-
ριλαμβάνονταν ερωτήματα που σχετίζονταν με τις πιθανές συ-
νέπειες στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και στο 
δεύτερος μέρος στις πιθανές συνέπειες στα μορφωτικά δικαι-
ώματα και την ισότητα ευκαιριών ανάμεσα στους μαθητές, 
αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης «εκπαίδευσης». Το 
ατομικό ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 4.324 εκπαιδευ-
τικούς και το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό από όλες τις Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
χώρας και όλους τους τύπους Γυμνασίων και Λυκείων. 

Όσον αφορά στο 1ο μέρος, που σχετίζονταν με τις συνέ-
πειες στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τα βα-
σικά συμπεράσματα, σύμφωνα με τις απαντήσεις της πλει-
οψηφίας των ερωτηθέντων ήταν τα παρακάτω, εκτός από 
την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων συνδεσιμότητας:

• Το πρώτο ζήτημα που επισημάνθηκε με συντριπτικά 
ποσοστά από τους ερωτηθέντες συναδέλφους ήταν η παρα-
βίαση του εργασιακού τους ωραρίου. Αυτό συντελέστηκε 
μέσω της σημαντικής αύξησης του χρόνου προετοιμασίας 
για 1 ώρα τηλεκπαίδευσης (δημιουργία και ανάρτηση υλι-
κού κ.λπ) σε σχέση με τη συνήθη προετοιμασία του μαθή-
ματος κατά τη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου. Επίσης, 
επισημάνθηκε η καταστρατήγηση κάθε έννοιας εργασιακού 
ωραρίου για την πραγματοποίηση διαδικτυακών συνεδριά-
σεων του συλλόγου διδασκόντων κατά τις απογευματινές 
ώρες, αλλά και για την ενημέρωσή των συναδέλφων για τις 
απανωτές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας που στέλ-
νονταν ακόμη και κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

• Ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα που επισημάνθηκε, 
με συντριπτικά επίσης ποσοστά, είναι το ζήτημα της οικο-
νομικής επιβάρυνσης του εκπαιδευτικού για την αγορά/
αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού. Αυτό που κατέστη 
πλέον σαφές είναι ότι η τηλεκπαίδευση “φορτώθηκε” κυ-
ριολετικά στις πλάτες του εκπαιδευτικού και το Υπουργείο 
κόμπαζε για την “απρόσκοπτη” λειτουργία της, χωρίς να 
αναλάβει καμία ευθύνη και κανένα κόστος.

• Σε σημαντικό, επίσης, ζήτημα αναδείχθηκε το ζήτημα 
της απομάκρυνσης από τον εργασιακό χώρο και της περι-
στολής της κοινωνικότητας, της συλλογικότητας και τα 
εμπόδια στη συνδικαλιστική συμμετοχή και δράση.

• Ακόμη, επισημάνθηκε η παραβίαση μιας σειράς δι-
καιωμάτων, όπως των προσωπικών δεδομένων, του προ-
σωπικού χώρου και των πνευματικών δικαιωμάτων.

• Από την άλλη πλευρά αναδείχθηκαν μια σειρά από πιθα-
νούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η μελλοντική χρή-
ση της τηλεκπαίδευσης, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέ-
γεται η αξιοποίησή της για τη μείωση θέσεων εργασίας, για τη 
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 εκπαίδευση στο στόχαστρο

δημιουργία απεργοσπαστικού μη-
χανισμού, αλλά και για την εισχώ-
ρηση ιδιωτικών εταιρειών τεχνο-
λογίας στη δημόσια εκπαίδευση. 

Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος «Μορφωτικές Ανισότη-
τες», προέκυψε ότι:

• Η τελεκπαίδευση «ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες εκ-
παιδευτικές και μορφωτικές ανισότητες, ιδιαίτερα για τις 
ευάλωτες μαθητικές ομάδες και συνδέεται επιπλέον με τη 
δημιουργία νέων ανισοτήτων». Από την μία επισημάνθηκε 
η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού από το σύνολο των μα-
θητών και ο αποκλεισμός ολόκληρων μαθητικών ομάδων 
από τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, καθώς και τα κα-
κής ποιότητας μέσα (π.χ κινητά τηλέφωνα). Αυτά τα ζητή-
ματα έγιναν ιδιαίτερα ορατά στα φλέγοντα ζητήματα της ελ-
λιπούς φοίτησης, αλλά και της αξιολόγησης των μαθητών. 

• Τα ίδια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης 
δημιουργούν μια σειρά από μορφωτικά κενά και ψυχοκοινω-
νικά προβλήματα και την καθιστούν μη συγκρίσιμη με τη δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ επηρεάζουν σημαντικά 
την κάλυψη και αφομοίωση της ύλης. Όπως επισημάνθηκε χα-
ρακτηριστικά, από την έρευνα διαπιστώνονται «προβλήματα 
στην αλληλεπίδραση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, προ-
βλήματα συγκέντρωσης και οργάνωσης, κόπωση, περιορισμέ-
νη ανταπόκριση των μαθητών/τριών στα μαθήματα και στις ερ-
γασίες που τους ανατίθενται. Επίσης, σε μικρότερο βαθμό, 
αλλά όχι αμελητέο διαπιστώνονται προβλήματα εξάρτησης, 
παρενόχλησης/εκφοβισμού, καθώς και σωματικής και ψυχι-
κής υγείας. Συνεπώς, η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να υποκα-
ταστήσει τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία».

• Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση: «Εκτιμάτε ότι 
η τηλεκπαίδευση αποτελεί εναλλακτική μορφή εκπαίδευ-
σης, ισότιμη με τη δια ζώσης;» η συντριπτική πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων, το 90,8%, απάντησε ότι δεν είναι ισότι-
μη, το 5,7% ότι είναι ισότιμη και το 3,5% ότι δεν γνωρίζει. 

• Επισημάνθηκε, ακόμη, ότι σε κάποια διδακτικά αντι-
κείμενα, όπως τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ, το μά-
θημα της Τεχνολογίας, της Φυσικής Αγωγής, των Καλλιτε-
χνικών η τελεκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει από 
καθόλου έως ελάχιστα.

• Όταν, τέλος, ζητήθηκε από τους συναδέλφους που συμ-
μετείχαν στην έρευνα να επιλέξουν τα μέτρα που κατά τη γνώ-
μη τους θα καθιστούσαν πιο ασφαλή τη δια ζώσης επαναλει-
τουργία των σχολείων, στην πρώτη θέση με συντριπτικό πο-
σοστό αναδείχθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, η μείωση του αριθ-
μού των μαθητών σε 15 ανά τμήμα (92,2%) και η διενέργεια 
επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ σε μαθητές και καθηγη-
τές (78,6%), τα κυρίαρχα δηλαδή αιτήματα του κλάδου. 

Προβλήματα στη λειτουργία 
των σχολείων Ειδικής Αγωγής

Την ίδια περίοδο και παράλληλα με την έρευνα για την 
τηλεκπαίδευση, διεξήχθη έρευνα στις σχολικές μονάδες 
Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ), σχετικά με 
τα προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία τους σε 
συνθήκες πανδημίας, αφού ενώ είχε ανασταλεί η λειτουρ-
γία όλων των σχολικών μονάδων, τα Ειδικά Σχολεία λειτουρ-
γούσαν κανονικά, χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
για την αποφυγή της διασποράς του ιού.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο, που απευθύνονταν αποκλειστι-
κά στους συναδέλφους, συμπληρώθηκε από 709 Εκπαιδευτι-

κούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, και το δείγμα ήταν 
αντιπροσωπευτικό από όλες τις Περι-
φερειακές Διευθύνσεις της χώρας. 

Τα βασικά προβλήματα που επι-
σημάνθηκαν από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν:

• Το ζήτημα της δυσκολίας εφαρμογής των πρωτοκόλλων 
του ΕΟΔΥ αναφορικά με τη χρήση μάσκας και την τήρηση των 
αποστάσεων στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

• Το ζήτημα της δυσκολίας καθαριότητας των χώρων και 
των θρανίων ανάμεσα στις διδακτικές ώρες και μετά τα ερ-
γαστηριακά μαθήματα, αλλά και της ανεπαρκούς καθαριό-
τητας των κοινόχρηστων χώρων, λόγω έλλειψης ικανού 
αριθμού προσωπικού καθαριότητας.

• Σε μείζον, επίσης, αναδεικνύεται το ζήτημα της μετα-
κίνησης των μαθητών, αφού στην ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/
Γ.Π.οικ. 69543, παρ. 4 του άρθρου 21 δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για την τήρηση των μέτρων φυσικής απόστασης 
στα μεταφορικά μέσα (λεωφορεία, ταξί) με σκοπό την απο-
τροπή της διασποράς του ιού.

Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
υπήρξε/αν κρούσμα/τα στο σχολείο τους, η πλειοψηφία δή-
λωσε ότι δεν έγιναν καθόλου ή ότι δεν έγιναν σε ικανοποι-
ητικό βαθμό τεστ ανίχνευσης κρουσμάτων.

• Επίσης, αναδείχθηκε το ζήτημα έλλειψης χώρων ώστε 
να τηρείται το μέτρο της τήρησης αποστάσεων ανάμεσα στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Όσον αφορά δε στους χώρους απο-
μόνωσης ύποπτων κρουσμάτων, ενώ φάνηκε ότι στην πλειο-
ψηφία των σχολείων υπάρχουν τέτοιοι χώροι, αναδείχθηκε 
ένας σημαντικός αριθμός σχολείων που δεν τον διαθέτουν.

• Τέλος, αναδείχθηκε ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που 
άπτεται των εργασιακών ζητημάτων των εκπαιδευτικών, μόνι-
μων και αναπληρωτών, αλλά και του ειδικού εκπαιδευτικού και 
βοηθητικού προσωπικού. Ένα ποσοστό 12% των μόνιμων εκ-
παιδευτικών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες δήλωσε ότι δεν 
διευκολύνεται στη λήψη άδειας, ποσοστό που διπλασιάζεται 
στην περίπτωση των αναπληρωτών/ωρομισθίων και κινείται 
υψηλά στην περίπτωση του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθη-
τικού προσωπικού. Αναδείχθηκε, ακόμη, και το ζήτημα της ανα-
πλήρωσης όσων έλαβαν άδεια επειδή ανήκαν σε ευπαθείς ομά-
δες. Σε ποσοστό πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε 
ότι δεν αναπληρώθηκαν τα κενά των μονίμων εκπαιδευτικών 
που πήραν άδεια. Το νούμερο αυτό ανεβαίνει σημαντικά στην 
περίπτωση της αναπλήρωσης των κενών αναπληρωτών/ωρομι-
σθίων, για να εκτιναχθεί στο 70% στην περίπτωση της αναπλή-
ρωσης του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή παρουσίαση των τριών 
ερευνών-μελετών του ΚΕΜΕΤΕ, θέλουμε να δηλώσουμε ότι 
σε ό,τι μας αφορά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε η θετική αυτή δραστηριότητα να συνεχιστεί και κατά τη 
νέα σχολική χρονιά, που προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη, κα-
θώς η κυβέρνηση της ΝΔ θα επιχειρήσει να επιβάλει όλη τη 
γκάμα της αντιδραστικής-αντιλαϊκής πολιτικής της. Επίσης, 
θεωρούμε ότι οι έρευνες της προηγούμενης χρονιάς δεν πρέ-
πει να μείνουν στις βιβλιοθήκες των ΕΛΜΕ και στα αρχεία των 
υπολογιστών μας, αλλά να αξιοποιηθούν από το μάχιμο εκ-
παιδευτικό κίνημα για να αντικρούσουν την αντιλαϊκή λαί-
λαπα και να προβάλουν τα αιτήματα του κλάδου.

* Η Φωτεινή Πανοπούλου είναι φιλόλογος, μέλος του ΔΣ του 
ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, εκπρόσωπος των Αγωνιστικών Παρεμβάσε-
ων, και μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
06/09 το απόγευμα συνάντηση του ΔΣ της 
ΟΛΜΕ με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Τα βασι-
κά θέματα της συνάντησης ήταν το άνοιγ-
μα των σχολείων και τα μέτρα για την α-
σφαλή λειτουργία τους, καθώς και η έ-
γκριση όλων των ολιγομελών τμημάτων.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επιβεβαίωσε 
αυτό που ήδη ήταν γνωστό σε όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα, ότι δηλαδή 
δεν θα μειώσει τα παιδιά στα τμήματα, 
ούτε και θα προσλάβει εκπαιδευτι-
κούς για να καλύψουν τις αυξημένες 
ανάγκες, δεν θα πραγματοποιήσει ε-
παναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς με την 
ευθύνη του ΕΟΔΥ κλπ. Με δύο λόγια 
αρνήθηκε για μια ακόμα φορά την ι-
κανοποίηση των αιτημάτων του εκ-
παιδευτικού κινήματος.

Στην τοποθέτησή μας επαναλάβα-
με για μια ακόμα φορά ότι είναι ζωτι-
κής σημασίας τα σχολεία να μείνουν α-
νοιχτά και χρειάζεται να παρθούν εδώ 
και τώρα μέτρα για όλους τους εκπαι-
δευτικούς και τους μαθητές. Στην επι-
μονή μας μάλιστα να πραγματοποιού-
νται επαναλαμβανόμενα τεστ στο σύ-
νολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
για να υπάρχει επαρκής επιτήρηση της 
πανδημίας και να μην κινείται η πλει-
οψηφία των εκπαιδευτικών στα «τυ-
φλά», η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επεσήμανε 
κυνικά πως έχουν ήδη παρθεί μέτρα 
και αυτά είναι.. . το εμβόλιο! Όπως μας 
είπε η υφυπουργός, για τους εκπαι-

δευτικούς που έχουν εμβολιαστεί δεν 
υπάρχει ανάγκη για τεστ. Ακόμα παρα-
πέρα υπογράμμισε πως «η πολιτεία έ-
κανε το μείζον, δηλαδή εξασφάλισε 
δωρεάν εμβόλια για όλους, επομένως 
δεν μπορεί να πληρώνει και για τα τεστ 
μιας μικρής μερίδας που αρνείται να 
εμβολιαστεί. Ας πληρώσουν λοιπόν 
κάτι και αυτοί από την τσέπη τους!». Η 
ηγεσία του ΥΠΑΙΘ όχι μόνο επανέλαβε 
το κυβερνητικό δόγμα της ατομικής 
ευθύνης, αλλά προχώρησε ένα βήμα 
παραπέρα, δηλώνοντας πως θα εφαρ-
μόσει τη διχαστική και εκδικητική πο-
λιτική του έμμεσου υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού για να συγκαλύψει τις δικές 
της εγκληματικές ευθύνες για την α-
πουσία μέτρων στα σχολεία και να τις 
χρεώσει στους εκπαιδευτικούς.

Για τα ολιγομελή και την έγκρισή 
τους, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ξεκαθάρισε 
από την πρώτη στιγμή πως δεν πρό-
κειται να προχωρήσει σε νέα Υπουργι-
κή Απόφαση που να ανοίγει επιπλέον 
τμήματα. Αντίθετα θα δουν μόνο ορι-
σμένες ελάχιστες και μεμονωμένες 
περιπτώσεις που υπάρχουν «λάθη του 
αλγόριθμου». Χαρακτήρισαν μάλιστα 
ως «παθογένεια» που «πρέπει να α-
ντιμετωπιστεί» το δικαίωμα του κάθε 
μαθητή να μπορεί να μορφώνεται ανε-
μπόδιστα στο σχολείο του. Για την ηγε-
σία του ΥΠΑΙΘ η περικοπή ολιγομελών 
τμημάτων, ο διωγμός μαθητών ακόμα 
και από τα σχολεία που φοιτούν για να 
βρουν ειδικότητα και Ομάδα Προσανα-
τολισμού της επιλογής τους βαφτίζε-
ται ως «εξορθολογισμός»,με το επι-
χείρημα ότι «δεν είναι δυνατό να ε-
γκρίνονται τμήματα με 2 και 3 παιδιά». 
Δείγμα της θρασύτατης πολιτικής τους 
σε βάρος των μαθητών ήταν η δήλωση 
της ηγεσίας πως «οι δάσκαλοι είναι 
χρήσιμοι εκεί που υπάρχουν παιδιά», 
με την οποία προανήγγειλαν επί της 
ουσίας εκδίωξη μαθητών σε διαφορε-
τικά σχολεία και μετακινήσεις εκπαι-
δευτικών. Και όλα αυτά στο όνομα των 
περικοπών των δαπανών για τη δημό-
σια εκπαίδευση. Δεν ίδρωσε το αυτί 
της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ μπροστά στο 

βέβαιο ενδεχόμενο να μετακινηθούν 
μαθητές πολλά χιλιόμετρα ακόμα και 
σε άλλη πόλη στην επαρχία. Για την η-
γεσία του ΥΠΑΙΘ τα σχολικά λεωφο-
ρεία επιβαρύνουν λιγότερο τον κρατι-
κό προϋπολογισμό από τις προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών! 

Παρά το γεγονός ότι δεν συζητήθη-
κε το θέμα της αξιολόγησης της σχο-
λικής μονάδας και των εκπαιδευτικών, 
η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ έκανε σαφές ότι 
θα σκληρύνει τη στάση της απέναντι 
στον κλάδο και τη μαζική αντίσταση 
που πρόβαλε την προηγούμενη χρονιά, 
εκτοξεύοντας έμμεσες απειλές περί 
πειθαρχικών διώξεων σε όσους συ-
νταχθούν με τις αγωνιστικές αποφά-
σεις των Γενικών μας Συνελεύσεων.
Συνάδελφοι

Είναι φανερό ότι η ηγεσία του Υ-
ΠΑΙΘ προχωρά σε όλα τα μέτωπα ακά-
θεκτη και μόνο η μαζική και αγωνιστι-
κή κινητοποίηση του κλάδου μπορεί 
να την ανακόψει. Με δεδομένο λοιπόν 
αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένο το ε-
πόμενο διάστημα:

1. Να πραγματοποιηθούν άμεσα 
Γενικές Συνελεύσεις σε όλες τις ΕΛ-
ΜΕ. Η ΟΛΜΕ να αποφασίσει και να 
πραγματοποιήσει μέσα στο Σεπτέμβρη 
Γενική Συνέλευση Προέδρων.

2. Να στηρίξουμε αποφασιστικά με 
τη συμμετοχή μας το πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο που θα πραγματοποιη-
θεί τηνΤετάρτη15/9 και να προχωρή-
σουμε τον αγώνα μας με απεργία μέσα 
στον Οκτώβρη κλιμακώνοντας παρα-
πέρα τη δράση μας!

3. Να επιμένουμε αποφασιστικά 
και μαζικά στην απεργία – αποχή από 
κάθε μορφή αξιολόγησης! Η ΟΛΜΕ να 
επικαιροποιήσει αμέσως την απόφα-
ση για απεργία – αποχή!

Η πολιτική τους και οι απειλές 
τους δεν μας φοβίζουν, μας γεμίζουν 
με οργή!

Μόνο με τον μαζικό και παρατε-
ταμένο αγώνα μας μπορούμε να ανα-
τρέψουμε την αντιεκπαιδευτική λαί-
λαπα!

7 Σεπτέμβρη 2021

Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ εγκαταλείπουν στην τύχη τους εκπαιδευτικούς και μαθητές
Υλοποιούν τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα που οι ίδιοι επέβαλαν! – Θα μας βρουν απέναντί τους!

Δήλωση των Γιάννη Σαμοΐλη και Χρίστου Σόφη, μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ  
εκπροσώπων των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων Συσπειρώσεων Κινήσεων ΔΕ
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Η αντεργατική ομοβροντία της κυβέρνησης συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση. Πριν προλάβει να στεγνώ-
σει το μελάνι τού πρόσφατα ψηφισμένου αντεργα-
τικού τερατουργήματος «Χατζηδάκη», η κυβέρνηση 
επανέρχεται και μάλιστα με αστραπιαίες διαδικα-
σίες, φέρνοντας για ψήφιση μέσα σε λίγα 24ωρα το 
νομοσχέδιο που προωθεί την πλήρη ιδιωτικοποίη-
ση της επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για το ν/
σχ που επιχείρησε να ψηφίσει μέσα στο κατακαλό-
καιρο ελάχιστες ημέρες μετά την ψήφιση του νό-
μου «Χατζηδάκη» και το οποίο πάγωσε την ίδια 
στιγμή. Τώρα επανέρχεται με ακόμα μεγαλύτερη 
ένταση προωθώντας το για ψήφιση την Πέμπτη 
02/09 με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο δημιουργεί-
ται το λεγόμενο «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαι-
οποιητικής Ασφάλισης – ΤΕΚΑ» που θα χρημα-
τοδοτείται από τις εισφορές των εργαζομένων. 
Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των 
κυβερνητικών στελεχών, πως τάχα «διασφα-
λίζονται οι επικουρικές συντάξεις», η πραγ-
ματικότητα είναι πολύ χειρότερη για το μέλ-
λον και των συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων μας. Η κυβέρνηση στην πραγ-
ματικότητα προωθεί μέτρα για τη σύσταση 
ενός ταμείου που θα το χρηματοδοτούν οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι, τα χρήματα του οποί-
ου θα ρίχνονται στην καπιταλιστική αγορά 

για τις επενδυτικές ανάγκες του μεγάλου 
κεφαλαίου στο πλαίσιο της «ανάπτυξης». 
Οι ασφαλιστικές εισφορές και ο μόχθος μιας 
ολόκληρης ζωής θα υπάγονται στους κανό-
νες του «τζόγου» και των «ρίσκων» που η 
ίδια η καπιταλιστική αγορά και η οικονομία 
θέτει. Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι θα χρη-
ματοδοτούν τις επενδύσεις του μεγάλου κε-
φαλαίου!

Το νέο κυβερνητικό χτύπημα στην επικου-
ρική ασφάλιση δεν πρέπει να περάσει! Οι εργα-
ζόμενοι δεν πρέπει να επιτρέψουν να θυσιαστεί 
ο μόχθος και ο ιδρώτας μιας ολόκληρης ζωής 
στο βωμό του κέρδους και των χυδαίων κανόνων 
της καπιταλιστικής αγοράς!

•  Κάτω τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα! – Όχι 
στον «τζόγο» των εισφορών των εργαζο-
μένων! – Κάτω όλοι οι αντιασφαλιστικοί 
νόμοι!

•  Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλους! 
Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και 
τις συντάξεις! Να μειωθούν τα όρια συντα-
ξιοδότησης!

Όλοι στους Δρόμους! – Όλοι στον Αγώνα!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.
31/8/2021

Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση!

Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ επιβε-
βαίωσαν απόλυτα τις εκτιμήσεις του εκ-
παιδευτικού κινήματος για τα αποτελέ-
σματα των αντιδραστικών και αντιλαϊκών 
επιλογών της κυβέρνησης, η οποία με 
όχημα την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 
(ΕΒΕ) επιχειρεί να αποδυναμώσει τα Δη-
μόσια Πανεπιστήμια, να προσθέσει έναν 
ακόμη “ταξικό κόφτη” για το ξεσκαρτάρι-
σμα των παιδιών από τα λαϊκά στρώματα, 
την ίδια ώρα που προσφέρει “έτοιμη 
λεία” για το ιδιωτικό κεφάλαιο των Κολε-
γίων και των ΙΕΚ.

Συγκεκριμένα, 40.000 υποψήφιοι, τα 
2/5 του συνόλου, έμειναν έξω από τα ΑΕΙ, 
17.000 θέσεις σε δεκάδες τμήματα έμει-
ναν κενές, ενώ 22.000 υποψήφιοι Γενικών 
Λυκείων δεν έκαναν καν μηχανογραφικό, 
αφού η ΕΒΕ δεν τους το επέτρεψε! Και μι-

λάμε για μια μεταβατική χρονιά, μια χρο-
νιά που οι υποψήφιοι βρέθηκαν στις πιο 
αντίξοες συνθήκες της πανδημίας και της 
τηλεκπαίδευσης, η οποία δημιούργησε 
τεράστια μορφωτικά κενά. Αν, μάλιστα, 
εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά η 
Τράπεζα Θεμάτων και ο περιορισμός των 
δέκα σχολών στο μηχανογραφικό, θα μι-
λάμε για την απόλυτη σφαγή των υποψη-
φίων και την επιστροφή στα μέσα του 
προηγούμενου αιώνα, όπου οι απόφοιτοι 
του εξατάξιου Γυμνασίου προέρχονταν 
κατά κύριο λόγο από τα ανώτερα κοινωνι-
κά στρώματα! 

(...) Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει 
να πρωτοστατήσει στον αγώνα για τη δη-
μιουργία πανεκπαιδευτικού μετώπου 
αγώνα εκπαιδευτικών – γονιών – μαθη-
τών, να βάλει στην προμετωπίδα του τα 

συνθήματα εκείνα που για δεκαετίες 
ολόκληρες τρέφουν τους αγώνες μας και 
είναι σήμερα όσο ποτέ επίκαιρα:

• Όχι στους ταξικούς φραγμούς και 
την ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης!

• Κατάργηση της ΕΒΕ και της Τρά-
πεζας Θεμάτων!

• Να καταργηθούν όλοι οι αντιεκ-
παιδευτ ικο ί  νόμο ι  (4692/2020 , 
4823/2021, 4777/2021 κλπ)!

• Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο 
υποχρεωτικό σχολείο για όλους, με δί-
χρονη προσχολική αγωγή!

• Μόρφωση και σπουδές για όλους!

Αύγουστος 2021

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις
Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Βάσεις Εισαγωγής: �Πρωτοφανής ταξικός κόφτης για�40.000�υποψήφιους!�

Ολοταχώς προς ένα ακόμα πιο ταξικό σχολείο!
Ανυποχώρητος αγώνας για Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο – μόρφωση και Σπουδές για όλους!
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Το ΥΠΑΙΘ έχει βγάλει τον ίδιο τον Γενι-
κό Γραμματέα και διάφορους «παρατρε-
χάμενους», συντονιστές και επιμορφω-
τές σε εντεταλμένη υπηρεσία να τρο-
μοκρατήσουν σύσσωμο τον κλάδο, 
στελέχη και μη, για τη συναίνεση, τη 
δημιουργία κουλτούρας και τελικά 
την επιβολή της παγκοσμίως αποτυ-
χημένης αντιδραστικής πολιτικής 
της αξιολόγησης, που έρχεται να 
διαλύσει το δημόσιο σχολείο.

Επιδίωξη του ΥΠΑΙΘ και της 
κυβέρνησης της ΝΔ είναι να 
περάσει κλίμα φόβου και τρο-
μοκρατίας στα στελέχη εκπαί-
δευσης και στους εκπαιδευ-
τικούς της τάξης. Επιχειρεί 
με πειθαρχικό πέλεκυ να 

διαμορφώσει διευθυντές και στελέχη 
«επιθεωρητές», μάνατζερ και αφεντικά του εκ-

παιδευτικού σώματος, απειλώντας ότι όποιος δεν εφαρμόζει 
το αξιολογικό πλέγμα θα εκδιώκεται. 

Συγκεκριμένα, στις πρόσφατες ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις φα-
νέρωσαν διάπλατα τα σχέδιά τους για ένα σχολείο κάτεργο, προκαλώ-
ντας την οργή και την αποδοκιμασία των Διευθυντών, με μεγάλο κύμα 
παραιτήσεων να είναι προ των πυλών. Οι έννοιες που ειπώθηκαν όπως 
«τεκμήρια της γνώμης των γονέων ή συναδέλφων, αναβάθμιση, πειθαρ-
χικό, ιεραρχία, 30ωρο, δουλειά και το απόγευμα, σύμβουλος, είσοδος του 
διευθυντή στην τάξη για να αξιολογεί το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχεί-
ριση της τάξης (!), μέντορες, έσοδα και επιμορφώσεις επι πληρωμή με 
τα λεφτά να πηγαίνουν στη σχολική επιτροπή, μόνο για να διατεθούν ξα-
νά στο σχολείο που συγκέντρωσε αυτά τα έσοδα.(!), 15ωρη υποχρεωτική 
ενδοσχολική επιμόρφωση, σε ετήσια βάση, εκτός ωραρίου, την οποία 
συμφωνα με το νόμο την αποφασίζει ο διευθυντής κλπ» θα έρθουν να ε-
πιβεβαιωθούν μέσα σε άρθρα άμεσης Υπουργικής Απόφασης. 

Οδηγούν το σχολείο και τη δημοκρατία, στο απόσπασμα!
Χαιρετίζουμε την περήφανη απάντηση πολλών συμμετεχόντων στο 

σεμινάριο (προϊσταμένων νηπιαγωγείων και διευθυντών/ντριων), που 
όχι μόνο δεν “μάσησαν” από τις επαναλαμβανόμενες απειλές του 
Κόπτση, που καταϊδρωμένος επαναλάμβανε τα περί πειθαρχικού 
παραπτώματος, αλλά τον αποστόμωσαν. Ο γ.γ. ξέχασε ότι τα ίδια έλε-
γε και ο πρόεδρος του ΙΕΠ στα αντίστοιχα “σεμινάρια” πριν την έναρ-
ξη της διαδικασίας και είδαμε τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς 
με 95% συμμετοχή πανελλαδικά στην απεργία αποχή από την εσωτε-
ρική αξιολόγηση. Γελοιοποίησαν κατάμουτρα τον Γενικό Γραμματέα με 
τα σχόλια και το χλευασμό, εκδηλώνοντας την οργή τους απέναντι στα 
εκτρωματικά και ανεδαφικά, εξωπραγματικά για την πραγματικό-
τητα του σχολείου σχέδιά τους, που ταιριάζουν σε ιδιωτική επιχεί-
ρηση και στρατώνα, αλλά όχι σε δημόσιο σχολείο. 

Θεωρεί άβουλους τους εκπαιδευτικούς και ΔΕΝ απαντάει στο γε-
γονός ότι οι εκπαιδευτικοί και οι προϊστάμενοι των σχολείων δηλώ-
νουν ΑΠΕΡΓΟΙ σε νόμιμη προκηρυγμένη απεργία και αυτό δεν μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός αν επίσημα κη-
ρύξουν δικτατορία στη χώρα. 

«Ας κάνει εδε σε όλους και στους 140.000 Εκπαιδευτικούς λοιπόν 
και να έρθουν αυτοί οι άσχετοι να λειτουργήσουν τα σχολεία, μήπως 

και καταλάβουν επιτέλους τι θα πει τάξη, τι σημαίνει παιδαγωγική σχέ-
ση και λειτουργία του σχολείου και τι κάνει ο εκπαιδευτικός της πρά-
ξης, με τον οποίο έχουν πάρει διαζύγιο στα σαλόνια που ζουν».

Το υπουργείο έφαγε “χαστούκι” από το πιο “φιλικό” και ευάλωτο 
όπως πίστευε κομμάτι του κλάδου. Καλώς να ορίσουν και στο ευρύ 
σώμα των εκπαιδευτικών της τάξης να δουν τι τους επιφυλάσσει η 
συλλογική στάση του κλάδου. Στους εκπαιδευτικούς των 20 και 30 
χρόνων που καταθέτουν την ψυχή τους κόντρα στα εμπόδια και το πρι-
όνισμα όλων των υπουργών Παιδείας και των κυβερνήσεων. Των νεο-
διόριστων που έδωσαν μάχες για να μπουν στο δημόσιο σχολείο και τη 
σταθερή δουλειά. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους εκ-
βιάσουν να παραδώσουν όλα αυτά για τα οποία πάλευαν και παλεύουν 
και να βρεθούν να δουλεύουν σε κάτεργο χειρότερο από τα ιδιωτικά 
σχολεία. Τους αναπληρωτές συναδέλφους που γνωρίζοντας το δημό-
σιο σχολείο αποκτούν τη συνείδηση ότι αν δεν ενώσουν τη φωνή τους 
με το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα θα είναι οι πρώτοι που θα κο-
πούν, με τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και την ελαστικοποίη-
ση των σχέσεων εργασίας (3μηνα κλπ) να κυριαρχήσει. 

Όσες δυνάμεις στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες μιλούν για ανα-
μονή της ΥΑ, νομική διευθέτηση κλπ, στην ουσία βάζουν φρένο στις 
ανάγκες και στις επιθυμίες των εκπαιδευτικών και προσφέρουν χρό-
νο στο ΥΠΑΙΘ. Υπονομεύουν τον αγώνα τους και τη ζωή τους και παί-
ζουν - συνειδητά ή ασυνείδητα - το παιχνίδι της Κεραμέως και της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη στην εκπαίδευση. Τώρα είναι η στιγμή που το κύ-
μα οργής πρέπει να εκφραστεί με γενναίες αποφάσεις και σταθμούς, μα-
ζική συμμετοχή των 140.000 και πλέον συναδέλφων/ισσών σε έναν απο-
φασιστικό αγώνα. Στο φόβο απαντάμε με την ευθύνη του αγώνα των συλ-
λογικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών. Οι όποιες απειλές για πειθαρχι-
κά, περικοπές μισθού κλπ είναι έωλες, αφού η απεργία αποτελεί νό-
μιμο δικαίωμα και σε καμιά περίπτωση πειθαρχικό παράπτωμα.

Τώρα να τοποθετηθούν όλες οι δυνάμεις (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΕΡΑ/ΑΕΕ-
ΚΕ) στη ΔΟΕ, στην πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟ-
ΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, να επικαιροποιήσουν την απόφα-
ση για Απεργία-Αποχή από την αυτό-αξιολόγηση ενσωματώνοντας σε 
αυτή και τις ρυθμίσεις του καλοκαιριού (ν. 4823) για την ατομική αξιο-
λόγηση και όσα προβλέπει στα πλαίσια της αντιδημοκρατικής λειτουρ-
γίας του σχολείου, της αυτονομίας της σχολικής μονάδας κ. α.

Να καλέσουν τον κλάδο ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗ-
ΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ και ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ στο σώμα των εκπαιδευ-
τικών του σχολείου. ΚΑΝΕΝΑΣ μέντορας, υπεύθυνος τάξης, παιδαγω-
γικός υπεύθυνος κλπ σε ΚΑΝΕΝΑ σχολείο.

Να αποφασίζει για όλα ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ και κανένας 
διευθυντής να μην αποδεχτεί να παίξει το ρόλο του “λαγού” στην κα-
τάργηση κάθε δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου.

ΚΑΜΙΑ αποδοχή των φακέλων και του portfolio των μαθητών 
στα προγράμματα δεξιοτήτων.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ πανελλαδικών ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ και τράπεζας θε-
μάτων στην ΣΤ δημοτικού που θα σπρώχνει τα παιδιά από το δημοτι-
κό εκτός της γενικής μόρφωσης(...)

Οργανώνουμε συλλογικά και ανυποχώρητα την αντίστασή μας. Με απο-
φάσεις συλλόγων διδασκόντων, ενημερωτικές συναντήσεις ανά ομάδες σχο-
λείων, έκτακτες Γ.Σ., επιτροπές αγώνα και ΑΜΕΣΗ απεργιακή απάντηση.

Αποτελεί όρο τιμής για την Ιστορία του εκπαιδευτικού κινήματος 
η υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου. ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ ΠΙΣΩ!

Σε αυτή τη μάχη δε θά’ χετε γωνιά να σταθείτε

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε.

Η ΟΡΓΗ του κόσμου της εκπαίδευσης θα σας κάνει παρελθόν
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ενάντια στην αξιολόγηση και την αντιεκπαιδευτική πολιτική 

στο σχολείο / επιχείρηση και αντιδημοκρατικό κάτεργο
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ με 
βαθιά συγκίνηση, λίγο πριν ευλαβικά τον σκεπάσει η γενέθλιος γη 
του, αποχαιρετούν το, δικό μας Μίκη, τον κορυφαίο μουσικοσυν-
θέτη του οποίου το έργο εξέφρασε με τον πιο γνήσιο τρόπο τους 
καημούς, τους πόθους και τους αγώνες του λαού μας, για ένα μέλ-
λον φωτεινό, για μια άλλη κοινωνία, δίκαιη και ανθρώπινη. 

Το τεράστιο μουσικό του έργο (συμφωνικό, επικό, λαϊκό και 
λυρικό) έσπασε όλα τα σύνορα και έγινε κοινή παρακαταθήκη, 
κληρονομιά και φλάμπουρο όλων των αγωνιζόμενων λαών του 
κόσμου. Για τη χώρα μας είναι ορόσημο που σφραγίζει κάθε πτυ-
χή του νεοελληνικού πολιτισμού. Με τον Μίκη Θεοδωράκη η έ-
ντεχνη μουσική συνάντησε δημιουργικά τη λαϊκή μουσική και τη 
λαϊκή ψυχή, η μεγάλη και ρωμαλέα ποίηση έγινε κτήμα του λα-
ού, η αληθινή Τέχνη μπήκε σε μια ατέρμονη αλληλεπίδραση με 
τις γνήσιες λαϊκές αξίες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το έρ-
γο του Μίκη Θεοδωράκη είναι για μας η ίδια η Ρωμιοσύνη! 

Όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, το έργο του αυ-
τονομήθηκε και υψώθηκε πάνω και από το δημιουργό του. Το 
έργο αυτό μπολιάστηκε με την ίδια την ιστορία του αγωνιζόμε-
νου λαού, την Εθνική Αντίσταση, τους αγώνες του Δημοκρατι-
κού Στρατού, τις φυλακές, τις εξορίες, την Ικαρία, τη Μακρό-
νησο… Ο ίδιος ο δημιουργός μπολιάστηκε με τα οράματα του 
κομμουνιστικού κινήματος ως μέλος της ΕΠΟΝ και του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, γεγονός που άσκησε καθοριστική επί-
δραση στην προσωπικότητα και το έργο του. Τις σκληρές δεκα-
ετίες που ακολούθησαν την ήττα, συχνά ο δημιουργός στραβο-
πάτησε, ταλαντεύτηκε, λοξοδρόμησε, λάθεψε… Το έργο του, ό-
μως, ένας γίγαντας που λες και είχε τη δική του ανεξάρτητη 
ζωή και ψυχή, έμεινε σταθερά προσανατολισμένο στην υπηρε-

σία των αγώνων και των ιδανικών του λαού μας και των λαών ό-
λου του κόσμου! 

Ο Μίκης έφυγε αλλά τα τραγούδια του και η μουσική του 
παρακαταθήκη πέρασαν στην αιωνιότητα, μπήκαν στη χορεία 
των Μεγάλων πολιτιστικών έργων όλων των εποχών. 

Μ’ αυτά τα τραγούδια θα ερωτευόμαστε, μ’ αυτά τα τραγού-
δια θα πηγαίνουμε στη διαδήλωση, μ’ αυτά τα τραγούδια θα πο-
λεμάμε. Όσο και να προσπαθεί η πολιτική ηγεσία και η κυρί-
αρχη αστική τάξη υποκριτικά να μας πείσουν ότι ο Μίκης Θεο-
δωράκης είναι οικουμενικός και ανήκει σε όλους, χύνοντας μά-
λιστα κροκοδείλια δάκρυα, τους διαψεύδει το ίδιο το έργο του.

Καλό σου ταξίδι δικέ μας Μίκη Θεοδωράκη και ελαφρύ το 
χρώμα που θα σε σκεπάσει. Εμείς θα σε θυμόμαστε και θα σε 
τραγουδάμε πάντα!

9 Σεπτεμβρίου 2021
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις

Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Καλό ταξίδι Μίκη...

Και αυτή η σχολική χρονιά προβλέπεται να είναι μια χρονιά των αρίστων...

Το υπουργείο παιδείας, θέλοντας να αποδείξει πόσο ικανό και καινοτόμο είναι, φέτος προχώρησε στην έγκριση ή μη των 
ολιγομελών τμημάτων στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑΛ την 1 Σεπτεμβρίου, προτού καν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίο-
δος των ηλεκτρονικών εγγραφών, η οποία έληγε τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στις 12.00 το βράδυ! Συγκεκριμένα, στη Δυ-

τική Θεσσαλονίκη δεν έχουν εγκριθεί 25 Ομάδες Προσανατολισμού και 7 ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ, 4 τομείς και 3 ειδι-
κότητες, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναγκαστούν είτε να αλλάξουν σχολείο, είτε να επιλέξουν άλλη ειδικότητα από αυτήν 
που επιθυμούν…

Στην άλλη πλευρά, αυτήν της διοικητικής λειτουργίας των σχολείων, αυτές τις μέρες γίνεται στην κυριολεξία ο κακός χα-
μός. Θα ήταν λίγο να πούμε ότι βιώνουμε απλά ιστορίες καθημερινής εργασιακής τρέλας. Από την μία ακούμε για αναβάθμι-
ση του δημόσιου σχολείου και όλες αυτές τις υποθετικά καινοτόμες λειτουργίες (όπως μέντορες, επόπτες εκπαίδευσης, υ-
πεύθυνοι επιστημονικής καθοδήγησης, ενδοσχολικές επιμορφώσεις) και από την άλλη να ζούμε την πλήρη και πραγματική 
αποδόμησή του.

Μέσα σε αυτό το πανηγύρι, οι εκπαιδευτικοί, μόνοι και αβοήθητοι, προσπαθούμε για μια ακόμη φορά να στηρίξουμε και 
να λειτουργήσουμε τα δημόσια σχολεία. Ενώ η πανδημία δημιουργεί μια σκληρή πραγματικότητα για ολόκληρη την εκπαιδευ-
τική κοινότητα, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς για μια ακόμη χρονιά είναι τεράστιες, οι υποδομές ανεπαρκείς, τα τμήματα 
με 25 μαθητές και άνω, το υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει τον covid-19 ζητάει σχεδιάγραμμα για το πώς θα κάθο-
νται οι μαθητές στην τάξη και απειλεί με πειθαρχικές κυρώσεις και τιμωρίες τους εκπαιδευτικούς, για να μπορέσει να εφαρ-
μόσει την πολυπόθητη για αυτό αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, με συνέχεια την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Δεν φοβόμαστε! Σε όλη αυτήν την προσπάθεια απαξίωσης και καταστροφής του δημόσιου σχολείου θα μας βρουν και 
πάλι απέναντί τους! 

γράφει η Ειρήνη Σωπιάδου
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Η καταγραφή ενός ονείρου θα μπορούσε να πει κανείς. Του ονείρου των ραγιάδων για το πώς φαντάζονταν την λευ-
τεριά τους… Ο Ανώνυμος βάζει το πρόταγμα για τους υπόδουλους Έλληνες ξεκάθαρα και χωρίς περικοκλάδες. Επανά-
σταση ΤΩΡΑ και μόνο από αυτούς. Δεν περιμένουμε τίποτα από την Ευρώπη και τους ξένους. Η λευτεριά κατακτιέται και 
δεν χαρίζεται. Όπως έδειξαν και οι γείτονες Σέρβοι με την επανάστασή τους δυο χρόνια πριν με ηγέτη τον Καραγιώργη 
Πέτροβιτς.

Ο Ανώνυμος ενσωματώνοντας στο έργο του τις παρακαταθήκες της Γαλλικής Επανάστασης, του Γράκχου Μπαμπέφ, των Καρμπονάρων, καθώς και 
του γενικότερου επαναστατικού πνεύματος που επικρατεί στην Ευρώπη με προωθητική δύναμη τις ιδέες του Διαφωτισμού, θέτει και αυτός μαζί με τον 
Ρήγα, στον οποίον αφιερώνει το έργο του, τις βάσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού που θα αποτελέσει το γόνιμο έδαφος και συνάμα την θρυαλλί-
δα για τον ξεσηκωμό. Οι ριζοσπαστικές ιδέες αυτές που έρχονται στον ελλαδικό χώρο από τα Επτάνησα και τα εμπορικά δίκτυα που αναπτύσσονται 
μετά την Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, σε συνδυασμό με την οργανωτική δράση της Φιλικής Εταιρείας, θα είναι οι κινητήριες δυνάμεις για την 
κοινωνική έκρηξη που θα επακολουθήσει. Η Φιλική Εταιρεία θα καταφέρει και αυτή με την σειρά της να δώσει διέξοδο στην προσπάθεια της αστικής 
τάξης να έρθει στο προσκήνιο και να αποκτήσει την κοινωνική της θέση.

Ο Ανώνυμος στην «Νομαρχία» του προβάλλει την προοπτική να αποκτήσει το Έθνος, εθνικό κράτος. Το βιβλίο είναι σάλπισμα αγώνα για την Ε-
λευθερία. Συνδέει το μήνυμα του Ρήγα με την Φιλική Εταιρεία. Είναι σάλπισμα και συνάμα επιστολή-πρόσκληση στους υπόδουλους να πάρουν στα χέ-
ρια τους την λευτεριά. Όχι μια απλή, αλλά ξεκάθαρα μια ριζοσπαστική πρόσκληση. Το υπόδουλο Έθνος πρέπει να απελευθερωθεί. Πρέπει να απελευ-
θερωθεί από όλους τους δυνάστες του. Από τον ζυγό του Τούρκου αλλά και όσων τον στηρίζουν. Από τον ζυγό των Προκρίτων, των Φαναριωτών, του 
Ανώτερου Κλήρου και της επίσημης Εκκλησίας που απομυζούν τον ραγιά και σφίγγουν και αυτοί με την σειρά τους περισσότερο την θηλιά στο λαιμό 
του. Οι Κοτζαμπάσηδες, οι Φαναριώτες και ο Ανώτερος Κλήρος, το Πατριαρχείο, είναι εχθροί για τον Ανώνυμο. Είναι η αριστοκρατία που συνεργάζε-
ται. Είναι η αριστοκρατία που θέλει για να διατηρήσει τα προνόμιά της και την ισχύ της, να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Η αυθαιρεσία του Τούρ-
κου, η σκληρή εκμετάλλευση από τους Κοτζαμπάσηδες, ή υπέρμετρη φορολογία της επίσημης Εκκλησίας και τα κελεύσματα όλων αυτών για υποτα-
γή στο τούρκικο σαρίκι, δίνουν στην πρόταση του Ανώνυμου σαφέστατα κοινωνικά χαρακτηριστικά για τον ξεσηκωμό, εκτός των εθνικών.

Προβάλλει την αξία της Παιδείας η οποία πρέπει να συναρτάται με τον ορθό λόγο. Η πρώτη αιτία για την επαναστατική διαδικασία είναι η προσχώ-
ρηση στα μαθήματα… Απευθύνεται στους εθνικούς ευεργέτες που ζουν στην Ευρώπη και τους καλεί να έρθουν και να συμμετάσχουν ενεργά στον α-
γώνα για την λευτεριά. Θεωρεί ότι τώρα είναι ώριμες οι συνθήκες, αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία νοσεί βαριά και παράλληλα το υπόδουλο έθνος 
διαθέτει αρκετές χιλιάδες αξιόμαχους στρατιώτες ( κλέφτες και αρματολοί). 

Σύμφωνα με τον Γ. Βαλέτα που επανέκδωσε την «Ελληνική Νομαρχία» στα 1949, το σάλπισμα του Ανωνύμου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν 
το Μανιφέστο της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι το σοβαρότερο προεπαναστατικό κείμενο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Είναι ένα κείμενο που 
πυρπολεί ψυχές, καταδεικνύει ενόχους και αναδεικνύει όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που πρέπει να πάρουν την υπόθεση της λευτεριάς στα 
χέρια τους και να διαμορφώσουν την νέα Εθνική Συνείδηση. Το Έθνος θα πρέπει να συγκροτηθεί στα πλαίσια των ιστορικών γεγονότων και την ιστο-
ρική ευθύνη για την διαμόρφωσή τους έχουν, η ανερχόμενη αστική τάξη, οι έμποροι, οι καραβοκύρηδες, η διανόηση, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι. 
Τα υγιή στρώματα του υπόδουλου έθνους πρέπει να αναλάβουν τον ιστορικό τους ρόλο και να αποτινάξουν την τυραννία του Τούρκου και των ντόπιων 
παρασίτων που απομυζούν τον ραγιά. 

Η «Ελληνική Νομαρχία» μετά και την έκβαση της Επανάστασης και την ήττα των κοινωνικών της προταγμάτων, αποσιωπήθηκε συστηματικά από 
την κυρίαρχη ιστοριογραφία. Είναι προφανές ότι ξεμπρόστιαζε το εθνικό αφήγημα που διαμορφώθηκε αντιϊστορικά και το οποίο έλεγε, ότι όλοι οι Έλ-
ληνες, πλούσιοι και φτωχοί μαζί με την βοήθεια των χριστιανών της Ευρώπης επαναστάτησαν και μπόρεσαν να φτιάξουν χώρα με την οικονομική και 
στρατιωτική βοήθεια της Δύσης στην οποία και χρωστάμε την απελευθέρωση, γιατί εμείς δεν ήμασταν ικανοί επειδή τρωγόμασταν μεταξύ μας κλπ-
κλπ...Επίσης διώχθηκε συστηματικά και από την επίσημη Εκκλησία με κείμενα όπως η «Πατρική Διδασκαλία», μνημείο ραγιαδισμού, η οποία χαρα-
κτήριζε τις ιδέες της ελευθερίας που εξέφραζε ο Διαφωτισμός, ως «νεοφανή και έντεχνον παγίδα» και ως το τελευταίο τέχνασμα το οποίο «εμεθο-
δεύθη ο πρώτος αποστάτης Διάβολος» για να παραπλανήσει τους ευσεβείς. Ο συγγραφέας της, Αθανάσιος Πάριος, εκπροσωπώντας το Πατριαρχείο 
και απηχώντας τις απόψεις του, συμβούλευε υποταγή στην «ισχυράν βασιλείαν των Οθωμανών», η οποία ήταν το δώρο του Θεού προς τους ορθόδο-
ξους χριστιανούς. Και σήμερα όμως η θέση της Εκκλησίας παραμένει η ίδια απέναντι στο έργο του Ανωνύμου, γιατί η «Νομαρχία» αμφισβητεί ευθέ-
ως την θέση και τους ισχυρισμούς της, ότι υπήρξε εθνικός πυλώνας στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. Και για τον λόγο βέβαια του ότι ο Ανώνυμος 
στηλίτευσε την θεσμική και επίσημη Εκκλησία και τους εκπροσώπους της, διαχωρίζοντάς την σαφώς από τους λίγους διανοούμενους μέσους κληρι-
κούς και από τον παππά του χωριού που συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα, σαν κομμάτι και αυτοί των καταπιεσμένων.

Ο Ανώνυμος Έλληνας και η «Νομαρχία» του αποτελούν ένα ακόμα όνειρο του λαού μας που δεν έγινε πραγματικότητα. Ένα όνειρο που ναυάγησε 
στις συμπληγάδες της κοινωνικής σύγκρουσης και στην κυριαρχία τελικά των αντιδραστικών δυνάμεων του καιρού του. Όσο όμως και αν τα προτάγ-
ματα του Ανώνυμου, τα προτάγματα της Επανάστασης, δεν δικαιώθηκαν, κείμενα σαν κι’ αυτό παρά την συστηματική προσπάθεια να αποσιωπηθούν 
για να μην διαταραχθεί η « εθνική ενότητα» της κυρίαρχης ιδεολογίας και της κυρίαρχης τάξης, υπάρχουν για να μας θυμίζουν ότι οι Θερμοπύλες του 
Λεωνίδα, η Αλαμάνα του Διάκου και ο Γοργοπόταμος του Βελουχιώτη, δεν είναι παρά ένα τσιγάρο δρόμος…

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ»,1806, ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
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το μανιφέστο της επανάστασης του ’21
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Η εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του 1821, η ο-
ποία δημιούργησε το νεοελληνικό κράτος, είναι πνιγμέ-
νη από τους μύθους και τα μυθεύματα της κυρίαρχης ι-
στοριογραφίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση υπηρετούν 
την ταξική συσκότιση γύρω από το θέμα. Μετά τη συμ-
βολή του ιστορικού Κ. Παπαρρηγόπουλου, ο οποίος ει-
σήγαγε την ιδέα της τρισχιλιετούς αδιατάραχτης πορεί-
ας του ελληνικού έθνους(!), υπήρξαν δεκάδες δημοσι-
εύματα, βιβλία και εργασίες για τον ίδιο σκοπό. Έτσι πα-
ραγνωρίστηκαν το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο με τον 
ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, η κοινωνική πλευ-
ρά της επανάστασης και ο δόλιος ρόλος των κοτζαμπά-
σηδων, προεστών και του ανώτατου κλήρου, μειώθηκε 
έως εξαφάνισης η συμβολή σημαντικών μειονοτήτων 
στην επανάσταση (όπως Αλβανών), καθαγιάστηκε ο ρό-
λος των προστάτιδων δυνάμεων.

Σε κάθε περίπτωση, η κυρίαρχη προπαγάνδα -άλλοτε 
άτεχνα και άλλοτε περίτεχνα- εστιάζει στο μεγαλείο και 
τον ηρωισμό των Ελλήνων, μηδενίζει τους εμφύλιους πο-
λέμους, γιγαντώνει το ρόλο των προσωπικοτήτων και «ξε-
χνάει» τους οικονομικούς όρους που αποτελούσαν το έ-
δαφος της εθνικής επανάστασης. Στα σχολεία ο ανάλογος 
γιορτασμός κινείται ανάμεσα σε ανούσια αφηγήματα και 
βαρετές εικόνες, ενώ οι αστοί πολιτικοί επαναλαμβάνουν 
μονότονα το τροπάρι της εθνικής ενότητας. Στην αντίπε-
ρα όχθη, ένας ισοπεδωτικός και μηδενιστικός λόγος αδυ-
νατεί να κατανοήσει βαθύτερα το πραγματικό περιεχόμε-
νο του απελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος δεν ήταν μονα-
δικός ούτε περίκλειστος. Εμπεριείχε όλες τις προδιαγρα-
φές των εθνικών κινημάτων στις αρχές του 19ου αιώνα 
που γεννούσαν τα νέα εθνοκράτη, είχαν σφραγίδα της α-
στικής τάξης κάθε χώρας και, στην περίπτωσή μας, έφερ-
ναν στο χάρτη ένα νέο έθνος, με τα σημάδια της εξάρτη-
σης και της λειψής ελευθερίας. Αυτά που καθόρισαν την 
πορεία του ελληνικού έθνους ως τις μέρες μας.

Πριν την ελληνική επανάσταση είχε προηγηθεί η αγ-
γλική αστική επανάσταση (Κρόμβελ, 1648) και φυσικά η 

γαλλική (1789). Ο Μαρξ μιλώντας γι’ αυτά τα δύο κοσμο-
ϊστορικά γεγονότα, γράφει πως ήταν προάγγελοι μιας νέ-
ας κατάστασης σ’ όλη την Ευρώπη. Η νίκη της αστικής 
τάξης εσήμανε το σπάσιμο των κλειστών και «αργών» 
φεουδαρχικών κοινωνιών και την αντικατάσταση της πα-
λιάς οικονομίας και εξουσίας από τις αστικές δυνάμεις 
του έθνους. Το χρήμα νίκησε το σπαθί και οι έμποροι-
αστοί κυριάρχησαν πάνω στους παλιούς γαιοκτήμονες, 
τσιφλικάδες, ευγενείς. Χίλια χρόνια φεουδαρχικών, πα-
ραγωγικών σχέσεων δίνουν τη θέση στην εμποροκρατία 
και τις αναδυόμενες αστικές δυνάμεις, που προτάσσουν 
την αστική δημοκρατία, τα ατομικά δικαιώματα και την 
ελευθερία αγαθών και ανθρώπων. Μέσα σ’ αυτό το πλαί-
σιο γεννιέται η ιδέα της ελληνικής επανάστασης, που εί-
ναι κρίκος και μέρος του «Ανατολικού Ζητήματος», δη-
λαδή τι θα απογίνει η τεράστια Οθωμανική αυτοκρατο-
ρία, που μαζί με τη ρώσικη και την αυστροουγγρική κα-
τέχουν την πλειονότητα των εδαφών της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής σκλαβιάς, το με-
γαλύτερο τμήμα των πληθυσμών στα Νότια Βαλκάνια (ά-
ρα και στην Ελλάδα) ζούσε ως καλλιεργητής χωραφιών 
σε μεγαλύτερες διοικητικές εκτάσεις (τιμάρια-
τσιφλίκια). Οι καλλιεργητές έδιναν το μεγαλύτερο τμήμα 
της σοδειάς στον ιδιοκτήτη και κρατούσαν ένα μικρότε-
ρο τμήμα για την αναπαραγωγή και συντήρησή τους. Ή-
ταν εξαρτημένοι από τα τσιφλίκια που τους παραχωρού-
σε, τη γη και ενδεχομένως τις καλύβες για σπίτια. Μπο-
ρούσαν να δουλέψουν και αλλού για να πληρώσουν τα 
χρέη τους, αλλά αυτό, το ανατολικό σύστημα δουλοπα-
ροικίας, «έδενε» τον «κολλήγο» με τη γη και τον ιδιο-
κτήτη της. Δίπλα στους Τούρκους μπέηδες (ιδιοκτήτες 
γης), υπήρχαν και Έλληνες τσιφλικάδες καθώς και τα α-
πέραντα κτήματα της εκκλησίας, που είχε διατηρήσει ό-
λα τα προνόμιά της, κι ας λένε το αντίθετο σημερινοί υ-
ποστηρικτές της. Άλλες φορές, οι ντόπιοι τσιφλικάδες 
είχαν και διοικητική εξουσία, δημογέροντες, κοτζαμπά-
σηδες και προεστοί.

Ο εθνικός και  
κοινωνικός χαρακτήρας
της επανάστασης του 1821

Η άρχουσα τάξη αναστοχάζεται, αναθεωρεί και ξαναγράφει το 
παρελθόν, όπως κάνει και η ηγεσία του ΚΚΕ, που μηδενίζει τον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ισοπεδώνει το αντιιμπεριαλιστικό 
κίνημα, εξοβελίζει την εθνική ανεξαρτησία και τροφοδοτεί 

τμήματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με ανιστόρητες 
απόψεις. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το 1821.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 1821

Επιμέλεια: - κείμενα: Μαρία Δανιήλ, Θανάσης Τσιριγώτης
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Στο πλάι των Βαλκάνιων δουλοπάροικων, που απο-
τελούσαν την πλειονότητα των πληθυσμών, υπήρχε μία 
μεγάλη μάζα, κυρίως συγκεντρωμένη σε πόλεις, κωμο-
πόλεις ή κεφαλοχώρια επαγγελματιών. Αυτοί ασχολού-
νταν με την παραγωγή γεωργικών εργαλείων, κατεργά-
ζονταν μέταλλα, υφαντά, καπνό, είχαν ταρσανάδες (ναυ-
πηγεία). Ένα μεγάλο τμήμα απασχολούνταν με το εμπό-
ριο και τις μεταφορές στις διπλανές χώρες και πολλές 
πόλεις εξελίχθηκαν σε συγκοινωνιακά κέντρα (Γιάννενα, 
Μοναστήρι). Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα λεγόμενα «ε-
λευθεροχώρια» που είχαν ειδικό φορολογικό καθεστώς. 
Στις ορεινές περιοχές (Ζαγορά, Δερβενοχώρια, Συράκο, 
Καλαρύτες) πλήρωναν μόνο φόρους, αλλά είχαν ειδική 
ασυλία στο εμπόριο. Όμως το καθοριστικό στοιχείο συ-
γκρότησης και ανάδυσης της ελληνικής αστικής τάξης 
και ουσιαστικό όπλο στον αγώνα για εθνική απελευθέ-
ρωση και ανεξαρτησία ήταν το ναυτικό-εφοπλιστικό κε-
φάλαιο. Μπορεί τα σινάφια (ισνάφια) των κατεργαστών 
μετάλλων, ξύλου, γούνας, καπνού και δέρματος να ένω-
ναν σε φατρίες χιλιάδες κό σμου, αλλά οι εμποροναυτι-
κοί, ως νέα και ανερχόμενη δύναμη, έδωσαν τον εξεγερ-
τικό τόνο. Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως το 
«1821» είχε ως νου τους ριζοσπάστες διανοούμενους, 
ως σώμα την αγροτιά, ως καρδιά και οπλισμένα χέρια 
τους κλεφταρματωλούς, αλλά ως κινούσα δύναμη τους 
εμποροεφοπλιστές.

Την ανάπτυξη της ναυτιλίας στην ανατολική Μεσόγειο 
και τη Μαύρη Θάλασσα τη βοήθησαν οι ρωσοτουρκικοί 
πόλεμοι και οι αντίστοιχες συνθήκες του 1774, 1789 και 
1792. Σύμφωνα μ’ αυτές, επειδή η Τουρκία ηττήθηκε, τα 
πλοία που είχαν ρωσική σημαία μπορούσαν να περνούν 
ελεύθερα (χωρίς διόδια) τα στενά των Δαρδανελίων, 
πράγμα που ώθησε τους καραβοκυραίους να υψώσουν 
ρώσικη σημαία. Σπουδαία ναυτικά κέντρα έγιναν το Με-
σολόγγι, το Γαλαξίδι, η Μύκονος, οι Σπέτσες, η Ύδρα, τα 
Ψαρά. Πολλοί καραβοκυραίοι συνδύαζαν το εμπόριο με 
την πειρατεία και το κούρσεμα, πράγμα που βοηθούσε 
στην προετοιμασία εμπειροπόλεμων πληρωμάτων. Τα 
καραβάνια στο εσωτερικό (καρατζήδες) και το εμπόριο 
στη θάλασσα πέρασε στα χέρια της αστικής τάξης, που 
ασφυκτιούσε στις καθυστερημένες παραγωγικές σχέ-
σεις των τιμαρίων και των τσιφλικιών.

Θα ήταν παράλειψή μας, αν δεν μνημονεύαμε το ρόλο 
της πνευματικής αναγέννησης και του λεγόμενου νεοελ-
ληνικού διαφωτισμού. Απέναντι στο θεοκρατικό και σχο-
λαστικιστικό ρεύμα της παπαδοκρατίας και των Φαναριω-
τών, που ήταν τσιράκια του Σουλτάνου, αναπτύχθηκε ο νέ-
ος διαφωτισμός. Στην Ελλάδα μόνο ο κλήρος ήξερε γρα-
φή και ανάγνωση. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανά-
ρι, ιδρυμένη το 1454, συνέχιζε τις αντιδραστικές παραδό-
σεις του Βυζαντίου. Αλλά από τις αρχές του 17ου αιώνα, 
δίπλα στην άνοδο της βιοτεχνικής παραγωγής και των ε-
μποροχρηματικών συναλλαγών, άρχισε να αναπτύσσεται 
νέος διαφωτισμός. Στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται σχολείο το 
1490, στην Αδριανούπολη το 1556, στην Τραπεζούντα το 

1692, στη Σμύρνη το 1700, στο Αϊβαλί το 1750, ενώ στην 
Ελλάδα πρωτοστατούν τα Γιάννενα, ύστερα η Αθήνα, η Πά-
τμος, η Δημητσάνα, η Λάρισα και ο Τύρναβος. Ταυτόχρο-
να, στις ελληνικές παροικίες (Οδησσός, Μασσαλία) αρχί-
ζει μετά το 1750 μία πιο συστηματική παραγωγή και εκτύ-
πωση επιστημονικών έργων και μεταφράσεων, κόντρα στο 
Πατριαρχείο και το Φανάρι που μισεί τους Ευρωπαίους 
και την αρχαία ελληνική κληρονομιά και επιδιώκει με κά-
θε τρόπο το σκοταδισμό και την πνευματική καθυστέρη-
ση. Έτσι, οι φυσικές επιστήμες, που ανθούν στην Ευρώ-
πη, αποκλείονται από τα ελληνικά σχολεία και μπαίνουν 
σε δεύτερη μοίρα. Η γλώσσα του Φαναριού και της εκκλη-
σίας, είναι η γλώσσα των λογιότατων, δηλαδή η αρχαΐζου-
σα και παράλληλα καλλιεργείται και η μεικτή γλώσσα, που 
όμως έχει αδύναμη επιρροή.

Εξωτερικές συνθήκες
Την ώρα που ωρίμαζαν οι συνθήκες για την εξέγερ-

ση, το εθνικό ζήτημα συγκλόνιζε μια σειρά χώρες. Στην 
Αμερική ξεσπούν επαναστάσεις σε Βενεζουέλα, Κολομ-
βία, Χιλή, Αργεντινή, Περού, με εμβληματική μορφή τον 
Σιμόν Μπολιβάρ (κάτι αντίστοιχο του Ρ. Φεραίου). Οι ε-
ξεγέρσεις στις παραπάνω χώρες ενάντια στην αποικιο-
κρατία της Ισπανίας καταλήγουν στην ανεξαρτησία. Στην 
Ευρώπη το κίνημα των καρμπονάρων στην Ιταλία δημι-
ουργεί πανικό στις βασιλείες και οι γαλλικές ξιφολόγ-
χες του Ναπολέοντα μεταφέρουν μαζί με την καταπίεση 
τον αστικοδημοκρατικό άνεμο. Στην Ισπανία το 1820 ε-
παναστατεί το Καντίζ και επεμβαίνει η Ιερή Συμμαχία. 
Στην Πορτογαλία γίνονται εξεγέρσεις το 1817 και το 
1820. Τα παραπάνω γεγονότα υποδαυλίζουν τον πόθο για 
ανεξαρτησία και δημιουργούν σ’ όλα τα Βαλκάνια το υ-
πέδαφος για αντιοθωμανική δράση. Είναι σοβαρότατο ι-
στορικό σφάλμα να εξετάζουμε το «1821» αποκομμένο 
από τις γενικότερες εξελίξεις. Ο επαναστατικός πόλε-
μος της γαλλικής δημοκρατίας μεταφέρεται παντού. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ο γαλλικός στρατός του Βοναπάρ-
τη, όταν κατέλαβε τα Εφτάνησα το 1807, καίει το περί-
φημο libro d’ oro, δηλαδή τη λίστα των αριστοκρατών, 
μέσα σ’ έξαλλους πανηγυρισμούς των ποπολάρων (φτω-
χοί ακτήμονες). Όταν ο Ναπολέοντας πολεμάει στην Αί-
γυπτο, μαζί του βρίσκεται και μία ελληνική λεγεώνα. Σε 
κάθε περίπτωση, ο φιλελληνισμός, το ρεύμα των διανο-
ούμενων στην Ευρώπη που ελκύστηκε από τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό, πίεζε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
για επίλυση του εθνικού ζητήματος και δημιουργούσε 
θετικές προϋποθέσεις στο διεθνές σκηνικό.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες και με βασικό μοχλό την 
ανάδυση της αστικής τάξης, αρχίζει ν’ αναπτύσσεται ε-
θνική συνείδηση που παίρνει όπως γνωρίζουμε, κυρίως 
από το έργο του Ρήγα Φεραίου, αστικοδημοκρατικό χα-
ρακτήρα. Η βαθύτερη κοινωνική της βάση είναι το αγρο-
τικό ζήτημα, το ζήτημα της γης και των φόρων. Στη Στε-
ρεά Ελλάδα κατοικούν περίπου 250.000 ορθόδοξοι Έλ-
ληνες και 21.000 Τούρκοι. Στην Πελοπόννησο 450.000 
Έλληνες και 43.000 Οθωμανοί, ενώ στην ίδια περιοχή οι 
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Έλληνες έχουν 1.500.000 στρέμματα και οι Τούρκοι 3 ε-
κατ. στρέμματα. Με βάση τις -αμφισβητούμενες- στατι-
στικές των ιστορικών, ενώ οι Τούρκοι είναι το 1/10 του 
πληθυσμού στον Ελλαδικό χώρο, κατέχουν το ½ της καλ-
λιεργούμενης γης. Αλλά η υπόλοιπη γη ανήκει ολοκλη-
ρωτικά στους άρχοντες και την εκκλησία. Μόνο τα μονα-
στήρια φτάνουν τα 545 αντρικά και 18 γυναικεία. Στην α-
πελευθέρωση, από τις 120.000 οικογένειες, οι 100.000 
είναι ακτήμονες και οι υπόλοιποι ανήκουν στην τάξη των 
αρχόντων. Μ’ αυτήν την έννοια, αν στο εθνικό ζήτημα της 
ανεξαρτησίας, το χρώμα και τον τόνο δίνουν οι εμπορο-
καραβοκυραίοι, στην ταξική πλευρά του 1821 το αγροτι-
κό ζήτημα είναι η βαθύτερη ουσία του και βασικό κίνη-
τρο κινητοποίησης της αγροτιάς, που ζει διπλή σκλαβιά, 
των τούρκων μπέηδων και των ντόπιων κοτζαμπάσηδων.

Στην αρχή του 19ου αιώνα, Τούρκοι, τζάκια και ανώ-
τερος κλήρος συνεργάστηκαν στενά για να χτυπήσουν τις 
επαναστατημένες δυνάμεις του έθνους. Στο επίπεδο των 
γραμμάτων, αυτός ο εσωτερικός διχασμός εκφράσθηκε 
στο ζήτημα της γλώσσας. Η αρχαΐζουσα γλώσσα καλλι-
εργούνταν στα ανώτερα στρώματα, η λαϊκή δημοτική στον 
απλό λαό, ενώ οι μεσοβέζοι αστοί, όπως ο Κοραής, προ-
τείνουν τη μέση οδό της καθαρεύουσας για να αποφύ-
γουν τις ακρότητες, εκφράζοντας ανάγλυφα το συμβιβα-
σμό ενός τμήματος των διανοούμενων προς το βυζαντι-
νισμό και τον κοτζαμπασισμό. Απέναντί τους στέκεται 
-στα χρόνια της επανάστασης- ο Δ. Σολωμός με την εμ-
βληματική ρήση του: «Δεν έχω στο μυαλό μου πάρεξ 
γλώσσα κι ελευθερία».

Αναστοχασμοί
Πλησιάζει λοιπόν ο χρόνος όπου η Επιτροπή της Γιάν-

νας Αγγελοπούλου θα παρουσιάζει το παρελθόν μας, δη-
λαδή θα μας πει ποιοι είμαστε, πώς φτάσαμε ως εδώ ύ-
στερα από 200 χρόνια ανεξαρτησίας, θ’ ακούσουμε πολ-
λούς και για πολλά και καλό είναι να δεθούμε στο μεσια-
νό κατάρτι, γιατί θα μας ξεκουφάνουν οι Σειρήνες των α-
στών. Η επανάσταση θα βάλει το φωτοστέφανό της και θα 
καθαγιαστεί ο κοινωνικός της χαρακτήρας, δηλαδή το βα-
θύ DNA της θα εξαφανιστεί, οι μεγάλες δυνάμεις (Αγγλία 
– Γαλλία – Ρωσία) θα εξωραϊστούν και θα παρουσιαστούν 
σαν ο άξονας του καλού, για να δικαιολογηθεί η καθυπό-
ταξη της χώρας δύο αιώνες στις Δυτικές δυνάμεις, η ο-
θωμανική αυτοκρατορία θα βαφτιστεί συλλήβδην σε 
Τούρκους, η αρβανίτικη κλεφταρματολική συνιστώσα τού 
1821 θα εξαφανιστεί, οι βαλκανικοί λαοί επίσης και εν τέ-
λει το ’21 θα παρουσιαστεί σαν να έπεσε από τον ουρανό, 
μόνο και ανάδελφο, ασύμπτωτο και ιδιαίτερο. Ούτε το α-
νατολικό ζήτημα θα αναλυθεί, ούτε η ιστορικότητα του ’21. 
Κυρίως όμως οι ιθύνοντες νόες θα φροντίσουν να εξαφα-
νίσουν το ρόλο των κοτζαμπάσηδων και των τσιφλικάδων, 
δηλαδή των Ελλήνων που προσκύνησαν την οθωμανική 
διοίκηση, στρά φηκαν ανοιχτά ενάντια στο εγερτήριο σάλ-
πισμα της Φιλικής Εταιρείας και του Ρήγα και αντιμετώ-
πισαν την οργή των εξεγερμένων.

Το 1821 λοιπόν ήταν εθνικοαπελευθερωτική επα-

νάσταση ως προς τους 
στόχους, έχοντας ταυ-
τόχρονα κοινωνικό υ-
πόβαθρο. 

Στη σημερινή πολι-
τική συγκυρία, η άρ-
χουσα τάξη θα θελήσει 
να παρουσιάσει τα ψέ-
ματα για το 1821 ως α-
λήθειες και να θάψει το 
πραγματικό ιστορικό 
γεγονός. Δεν είναι διό-
λου τυχαίο ότι στις α-
στικές εφημερίδες φι-
λοξενούνται κατά κό-
ρον απόψεις που δια-
στρέφουν την ιστορική 
αλήθεια, αλλά και τα 
χαρακτηριστικά του νε-
οελληνικού κράτους 
που προέκυψε από το 
1821. Ανάμεσά τους εί-
ναι και εκείνες διανο-
ουμένων προερχόμε-
νων από την άλλοτε “α-
νανεωτική Αριστερά”, 
σαν τον θεωρητικό πατέρα της ιμπεριαλιστικής Ελλάδας, 
τον Γιάννη Μηλιό, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διεθνείς εξελίξεις
Στα Βαλκάνια και στα δυτικά της Οθωμανικής αυτοκρα-

τορίας διαδραματίζεται αυτό που ονομάστηκε «ανατολικό 
ζήτημα». Δηλαδή το κενό που παρουσιάστηκε από τη φθο-
ρά και υποχώρηση της οθωμανικής δύναμης ήδη από τον 
17ο αιώνα. Η κατάκτηση της Κρήτης (1669) ήταν το κύκνειο 
άσμα των Οθωμανών, ενώ για τα σχέδια του κράτους που 
αρχίζει από την Αυστρία και φτάνει ως την Αίγυπτο και τη 
Συρία ερίζουν η Αγγλία, η Αυστροουγγαρία, η Γαλλία και η 
Ρωσία. Η προέλαση των Τούρκων στη «Χριστιανική Ευρώ-
πη» έχει ανακοπεί και η μεγάλη Αικατερίνη στη Ρωσία 
(1762-1796) έχει σχέδια για να κατέβει στη Μεσόγειο. Ό-
ταν οι Γάλλοι καταλαμβάνουν το 1797 τα Επτάνησα και ο 
Ναπολέοντας εκστρατεύει κατά της Αιγύπτου (1798) είναι 
μία καλή ευκαιρία για τη μεγάλη Πύλη (Τουρκία) να ζητή-
σει τη βοήθεια των Ρώσων και για πρώτη φορά ο ρώσικος 
στόλος «βλέπει» τη Μεσόγειο. Με τη συνθήκη της Αδρια-
νούπολης (1829) η Σερβία αποκτά την αυτονομία της και με 
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1830) η Ελλάδα την ανεξαρ-
τησία της. Όλα τα παραπάνω ανοίγουν την όρεξη της Ρωσί-
ας που αρχίζει τον Κριμαϊκό πόλεμο, ο οποίος βρίσκει τους 
Αγγλογάλλους στο πλευρό των Τούρκων. Παρά τις εκκλή-
σεις των Ρώσων στους ορθόδοξους πληθυσμούς των Βαλ-
κανίων, το 1853 οι Αγγλογάλλοι μπαίνουν στη Σεβαστούπο-
λη κι έναν χρόνο μετά συνάπτεται η Ειρήνη των Παρισίων 
που αναβαθμίζει τα τουρκικά δικαιώματα και ταπεινώνει 
τη Ρωσία, ενώ βάζει την Αγγλία τοποτηρητή στην περιοχή. 
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διαθέτει πρώτες ύλες από τις πολυάριθμες αποικίες της, 
κάνει άλμα στην κλωστοϋφαντουργία εισάγοντας τις μηχα-
νές, διαθέτει το πλέον προηγμένο δίκτυο μεταφοράς σ’ ό-
λο τον κόσμο, έχει εκτοπίσει Ισπανούς και Ολλανδούς και 
τέλος διαθέτει προηγμένο πιστωτικό σύστημα και νομοθε-
σία που ευνοεί την αγορά. Με δυο λόγια, έχει προχωρήσει 
γοργά στο δευτερογενή τομέα. Η Δυτική Ευρώπη προχω-
ράει με άλματα. Ενσωματώνει την βιομηχανική επανάστα-
ση που σαρώνει τις παλιές βιοτεχνίες (μανιφακτούρες) και 
αλλάζει δραματικά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας 
(γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία).

Οι βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης αποτελούσαν 
πλέον (19ος αιώνας) το κέντρο ενός παγκόσμιου οικονο-
μικού συστήματος στο οποίο προστίθενται μετά την ενο-
ποίησή τους και οι ΗΠΑ. Ο πληθυσμός αυξάνεται από 
250 σε 450 εκατομμύρια και το ασφαλιστικό και τραπε-
ζικό σύστημα κάνει άλματα. Ο ατλαντικός ωκεανός είναι 
γέφυρα των δύο ισχυρότερων οικονομικών πόλων, η α-
γορά και οι τράπεζες κανοναρχούν.

Αλλά η αστική ανάπτυξη κουβαλάει μέσα της το 
σπέρμα των καταστροφών. Τεράστιες μάζες ανθρώπων 
οδηγούνται στο μαρασμό, την προλεταριοποίηση και το 
περιθώριο. Τα αστικοδημοκρατικά δικαιώματα θυσιάζο-
νται στο βωμό της μεταστροφής της αστικής τάξης, που 
από επαναστατική γρήγορα ξεθυμαίνει σε συνεργάτιδα 
των φεουδαρχών και αποικιοκρατική δύναμη.

Έτσι, το 1848, ξεσπάει στο Παρίσι επανάσταση που 
ανατρέπει το Λουδοβίκο Φίλιππο, για να βρεθεί αντιμέ-
τωπη με το στρατό του Λουδοβίκου Ναπολέοντα του Γ΄ 
που μετατρέπει την πρωτεύουσα της Γαλλίας σε λουτρό 
αίματος. Ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη δυναμώνουν κι 
εξελίσσονται νέες αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις με 
έντονο λαϊκό και εργατικό χρώμα.

Στην Ουγγαρία ο πατριώτης Κόσουτ ζητά Σύνταγμα 
για τη χώρα του και οι Μαγυάροι επαναστάτες προκαλούν 
αναταραχή στη Βιέννη και την Αυστροουγγρική αυτοκρα-
τορία, ενώ ο μισητός Μέτερνιχ είδε το τέλος της παντο-
δυναμίας του. Ταυτόχρονα δυναμώνουν όλες οι τάσεις 
για τα εθνοκράτη και ξεψυχούν τα μικρά και αδύναμα 
φεουδαρχικά κρατίδια. Στην Ιταλία ξεσπά γενικό κίνημα 
ενοποίησης με ηγέτη τον Μαντσίνι. Ανάλογη πορεία βλέ-
πουμε και στη Γερμανία όπου η δυναστεία των Χοεντσό-
λερν, που στηρίζεται στους γιούνκερς (φεουδάρχες) και 
ελέγχει το στρατό, διαλύεται για να επανενωθεί μιλιτα-
ριστικά από τον καγκελάριο Βίσμαρκ, ο οποίος κατηύ-
θυνε την Πρωσία και έπειτα τη Γερμανία, συγκρουόμε-

νος με Άγγλους, 
Γάλλους και Αυ-
στριακούς. Οι πό-
λεμοι  του  Βί-
σμαρκ έχουν σαν 
σταθμό τη σύ-
γκρουση με τους 
Γάλλους, την επα-
νάσταση στο Πα-

ρίσι και την Παρισινή Κομμούνα (1871), από τις στάχτες 
της οποίας αναδύεται η δύναμη της εργατικής τάξης.

Ταυτόχρονα στις ΗΠΑ ξεσπά εμφύλιος πόλεμος με 
720.000 θύματα και ήττα των Νοτίων πολιτικών που υπο-
στηρίζουν τη δουλεία. Μετά τον εμφύλιο οι ΗΠΑ μπαίνουν 
σ’ ένα γοργό δρόμο ανάπτυξης αφού διαθέτουν ανεξά-
ντλητο πλούτο πρώτων υλών, ένα φιλελεύθερο αστικό πο-
λιτικό σύστημα που δεν έχει βαρίδια φεουδαρχίας, τερά-
στια αύξηση πληθυσμού που ενσωματώνει γοργά μετανά-
στες. Στη δεκαετία του 1870, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα τερά-
στιο εργοστασιακό φάσμα, ένα ευρύ σιδηροδρομικό δί-
κτυο και τεράστια συγκεντρωμένη τραπεζική δύναμη, ε-
νώ δεν έχουν φθαρεί από τους πολέμους που κατέτρωγαν 
την Ευρώπη. Ακριβώς αυτήν την περίοδο που οι αποικιο-
κρατικές χώρες στερεώνουν την κυριαρχία τους, η Ελλά-
δα ακολουθεί τους συμμάχους στον πόλεμο της Κριμαί-
ας, ενώ οι Τούρκοι ερημώνουν Θεσσαλία και Μακεδονία.

Η λαϊκή μούσα θα τραγουδήσει:
«Μέσα με δέρνει ο θάνατος
απ’ τη στεργιά ο Τούρκος
κι από τη θάλασσα η Φραγκιά».
Η επανάσταση του 1821, εθνικοαπελευθερωτική ως 

προς τους στόχους της και κοινωνική ως προς το βαθύτε-
ρο εσωτερικό περιεχόμενο, απομακρύνονταν από τους 
στόχους της. Πολλοί επαναστάτες παροπλίστηκαν, οι φι-
λέλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα, όπως οι Γαριβαλδινοί της 
Ιταλίας, και ο λαός κατέβασε το κεφάλι απέναντι στην «ξέ-
νη ακρίδα» και αποδέχτηκε τη δυναστεία των Γλύξ-
μπουργκ. Στην Κρήτη όμως δεν παύουν οι εξεγέρσεις κα-
τά των Τούρκων, με κυριότερη αυτή του 1866, στην οποία 
παίρνουν μέρος και αρκετοί φιλέλληνες, με κυριότερο τον 
Αύγουστο Φλουράνς που τον βρίσκουμε αργότερα στην 
Παρισινή κομμούνα. Το 1876 επαναστατεί πάλι η Θεσσα-
λία για να ενωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι η αστική τάξη καταπολέμησε κάθε παρα-
γωγική ανάπτυξη, στράφηκε στη γη και όχι στην βιοτεχνία, 
αγόραζε χωράφια και δεν έφτιαχνε βιοτεχνίες, ενώ η α-
στικοτσιφλικάδικη -πλέον- τάξη συσπειρώθηκε γύρω α-
πό το παλάτι που αναδείχτηκε ισχυρός πόλος εξουσίας.

Επανερχόμαστε στο προκείμενο.
Να πώς παρουσιάζεται μέσα από αυθεντικά κείμενα 

των πρωταγωνιστών της επανάστασης ο εθνικοαπελευ-
θερωτικός αγώνας.

Ο Φωτάκος (ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη) στα Απο-
μνημονεύματά του λέει: «Οι κοτζαμπάσηδες ή προύχοντες 
δεν ήταν λαοπρόβλητοι, κα-
θώς τινές γράφουσι και λέ-
γουσι. Αλλ’ ήσαν ένα σώμα 
ενωμένον δια του μεταξύ 
τους συμφέροντος. Όλα τα 
γινόμενα έξοδα (από την 
φατρίαν των κοτζαμπάση-
δων ήσαν εις βάρος του ρα-
γιά, ώστε ο ραγιάς δεν είχε 
καμμίαν ανακούφισιν εκ 
μέρους των κοτζαμπάση-



αφιέρω
μα

δων ή των λεγόμενων πληρεξούσιων (βεκίληδων). Όλος ο 
θόρυβος και η κίνησις εγίνετο προς το συμφέρον των Τούρ-
κων και των συντρόφων των κοτζαμπάσηδων… Ούτοι ενήρ-
γουν ως υπηρέται των ορέξεων των Τούρκων και το επάγ-
γελμα αυτό ήτο ο πόρος της απαλλαγής της από τα βάρη και 
τας φορολογίας. Εισέπραττον εκατόν και έδιδον μόνον ει-
κοσιπέντε, εξαπατώντες τους Τούρκους. Τοιούτος ήτο ο κο-
τζαμπάσης, όστις κατά τα άλλα πάντα εμιμείτο τον Τούρκον, 
καθώς εις την ενδυμασίαν, εις τους εξωτερικούς τρόπους 
και εις τα της οικίας του. Η ευζωία του ήτο όμοια με εκεί-
νην του Τούρκου και μόνον κατά το όνομα διέφερεν. Αντί 
π.χ. να τον λέγουν Χασάνην, τον έλεγαν Γιάννην και αντί να 
πηγαίνει εις Τζαμί, επήγαινεν εις Εκκλησίαν. Μόνον κατά 
τούτο υπήρχε διάκρισις…».

«Ο κοτζαμπασιδισμός ήταν μια πληγή αγιάτρευτη διά 
την μεγάλην μάζα του παραγωγικού πληθυσμού. Από το 
Αρχείον Ανδ. Λόντου πληροφορούμαστε ότι κατά το έτος 
1789 οι κάτοικοι του Διακοφτού παραπονούντανε δια την 
τυραννία, αδικίες, καταφρόνιες που λαμβάνουν καθημε-
ρινώς από τον (φεουδάρχη) Χρύσανθο Χαραλάμπη. Επί-
σης, τον Απρίλιον του 1818 εις το χωριό Γελίνι Αιγαίου οι 
αγρότες εδήλωσαν ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το βά-
ρος των φόρων και, επειδή δεν τους άκουε κανείς, πα-
ράτησαν το χωριό και έφυγαν και πήγαν σ’ άλλα τσιφλί-
κια δουλευτάδες. Εις τα χρόνια αυτά, φαίνεται οι αγρό-
τες καλλιεργητές κατεπιέζοντο πολύ από διάφορα δοσί-
ματα και δι’ αυτό αναγκάζονταν να παίρνουν τα βουνά. Έ-
φευγαν από τα κτήματα που δούλευαν και πολλές φορές 
κρύβονταν μέσα σε σπηλιές και λόγγους».

Και ο Ανώνυμος συγγραφέας της «Ελληνικής Νομαρ-
χίας», λίγο πιο ύστερα από το θάνατο του Ρήγα, τόνιζε ορ-
θά κοφτά: «Τι λοιπόν (οι κληρικοί) διδάσκουν τον απλού-
στατον λαόν;… Αναφέρουσι ποτέ το ρητόν «μάχου υπέρ πί-
στεως και πατρίδος»; Εξηγώσι ποτέ τι εστί Πατρίς; Λέ-
γουσι ποτέ πώς και ποιοι πρώτον πρέπει να τη βοηθή-
σουν; Φέρουσι ποτέ τα παραδείγματα του Θεμιστοκλέους, 
του Αριστείδου, του Σωκράτους και άλλων μυρίων εναρέ-
των και σοφών; Μας είπαν ποτέ πώς διοικείται ο κόσμος 
και ποια είναι η καλλιτέρα διοίκησις; Μας εξήγησαν πο-
τέ τι είναι αρετή;… Οι ιεροκήρυκες αρχινούν με τας ελεη-
μοσύνας και τελειώνουν με τας νηστείας. Πώς θέλεις λοι-
πόν να εξυπνήσουν οι Έλληνες από της τυραννίας;…».

Αν η Φιλική Εταιρεία και οι διανοούμενοι είναι το 
«κεφάλι» της επανάστασης, τα οπλισμένα χέρια της εί-
ναι οι κλέφτες και το σώμα της αγρότες, ναύτες, επιτη-
δευματίες. Μέσα τους βρίσκονταν τίμιοι αστοί και μεγα-
λέμποροι. Απέναντί τους η οθωμανική αυτοκρατορία, ο 
ανώτατος ορθόδοξος κλήρος και οι κοτζαμπάσηδες.

Η κλεφτουριά λοιπόν είναι μια ιδιότυπη μορφή της 
πάλης των τάξεων, κατά την προ του 1821 εποχή. Η λα-
ϊκή Μούσα γι’ αυτό ύμνησε και τραγούδησε -πότε παθη-
τικά και πότε με λυρική έξαρση- τα κατορθώματα, τη λε-
βεντιά και τα έργα των κλεφτών:

«Βασίλη κάτσε φρόνιμα, να γένεις νοικοκύρης,/ για 
ν’ αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες,/ χωριά κι 
αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν./ –Μάννα μ’, ε-

γώ δεν κάθομαι να γένω νοικοκύρης,/ να κάνω αμπελο-
χώραφα, κοπέλια να δουλεύουν/ και να ’μαι σκλάβος των 
Τουρκών, κοπέλι στους γερόντους». 

Άλλο δημοτικό τραγούδι πάλι λέει: «Εγώ ραγιάς δε 
γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω,/ δεν προσκυνώ τους 
άρχοντες και τους κοτζαμπασήδες·/ μον’ καρτερώ την ά-
νοιξη, να ρθούν τα χελιδόνια,/ να βγουν οι βλάχες στα 
βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες».

Και ο αγωνιστής του Εικοσιένα Ν. Κασομούλης επι-
γραμματικά τονίζει: «Πολλοί Έλληνες ραγιάδες, μη υπο-
μένοντες τας αδικίας των διοικη-
τών Τουρκών, τα βαρειά δοσίματα 
και τους τυραννικούς προεστούς, 
πάντοτε εφοβέριζαν με το σηκώνο-
μαι κλέφτης».

Όμως ηχώ της λυσσασμένης α-
ντεθνικής πολιτικής του Πατριαρ-
χείου είναι τα όσα έγραφε τότε ο κα-
λόγερος Κύριλλος Λαυριώτης: «Ο 
διεφθαρμένος την φρένα Ρήγας και 
οι περί αυτόν ακαίρως και αφρόνως 
σπουδάσαντες και προ γε τούτων 
άλλοι συχνοί επιχειρήσαντες μεν 
μηδέν μέγα ή μικρόν κατορθώσα-
ντες, αλλά προς το κακώς δραμείν 
και σφας αυτούς παρέδωσαν θανάτω ασχήμονι, τους ομο-
γενείς δε πιστούς μεγάλοις πειρασμοίς και ζημίαις εμβα-
λόντες». Και ο ίδιος κατακρίνει το Ρήγα για την εθνική του 
δράση και επιχαίρει για τη σύλληψη και θανάτωσή του: 
«…μερικώς μεν επί των καθ’ έκαστα: ως επί του παρά-
φρονος Ρήγα, ος εκδούς εγκύκλια γράμματα διεγερτικά 
κατά των νυν τυράννων άνευ της Χριστού ευδοκίας κακώς 
ως κακός το ζην απεστέρεται· θοίνη (φαγητό) προσήκου-
σα τοις εν τω ποταμώ Ίστρω ιχθύσι γενόμενος μετά των 
αυτού συνωμοτών και ύλη της αιωνίου κολάσεως κατά του 
Χριστού λυττήσας (λύσσαξε) ούτε Χριστιανός ουθ’ Εβραί-
ος, αλλά διάβολος ην ανθρώπου μορφήν ενδεικνύμενος».

Τι στάση κρατάει το Πατριαρχείο για την επανάσταση; 
Ας δούμε αυθεντικά τον πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄ που α-
φόρισε την επανάσταση: «Και άλλοτε δια πολλών εκκλη-
σιαστικών ημών εγκυκλίων γραμμάτων εδηλώσαμεν προς 
πάντας τους ομογενείς ημών ευσεβείς… της κραταιάς και 
αηττήτου βασιλείας το χρέος όπου έχομεν να φυλάττωμεν 
το πιστόν ημών του ραγιαλικίου και να δεικνύωμεν πάντο-
τε λόγοις και έργοις και κατ’ εξοχήν εν τοις παρούσι και-
ροίς… να διατηρήσητε εαυτούς ανωτέρους πάσης διαβο-
λής και ενέδρας των υπεναντίων και εχθρών της κραται-
άς βασιλείας… δίκην σάλπιγγος ε-
πηχήσαμεν εις όλων τας ακοάς… να 
μη τολμήσητε καθ’ οιονδήποτε τρό-
πον να δεχθήτε ποτέ τους υπεναντί-
ους και εχθρούς κατά της κραταιάς 
βασιλείας…».

Απέναντί τους φωτισμένοι διανο-
ούμενοι όπως ο Άνθιμος Γαζής. Ιδού 
τι λέει απευθυνόμενος στον λαό:
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μα «… Πρέπει να ξέρετε πως αυτά έχει ο πόλεμος. […] 

Θα πέσουν κεφάλια, θα χαλάσουν σπίτια, θα καούν χω-
ριά, θα κλάψουν πολλές μανάδες. Μα τι να γίνει; Η ελευ-
θερία δεν μπορεί να παρθεί με τα ψέματα, ούτε μπορού-
με να πάρουμε μ’ ένα ρεσάλτο τα κάστρα της Τουρκιάς. 
Θα πολεμήσουμε, θα σκοτωθούμε, μα στο τέλος θα νι-
κήσουμε…».

Αλλά και ο φλογερός πα-
τριώτης Αντ. Οικονόμου, με-
σαίος πλοιοκτήτης της Ύδρας, 
μυημένος στη Φιλική Εται-
ρεία, λέει:

«Αδέρφια, ο πόλεμος της 
ελευθερίας άρχισε. Παντού 
ακούεται το ντουφέκι. Οι Α-
γαρηνοί χτυπιώνται και διώ-
χνονται από την πατρίδα μας. 
Μόνο εδώ οι τουρκολάτρες 
πρόκριτοι κάθονται με σταυ-
ρωμένα τα χέρια. Είναι ντρο-

πή μας να μην παίρνουμε μέρος εις τον εθνικόν αγώ-
να. Αντίς να είμαστε οι πρώτοι, μείναμε οι τελευταίοι. 
Οι άρχοντές μας δεν θέλουν να κινηθούν, γιατί φοβού-
νται τον πόλεμο και γι’ αυτούς ο πατριωτισμός είναι 
μόνο το πουγγί τους. Εμείς όμως τους φτιάξαμε τις πε-
ριουσίες τους. Εμείς θαλασσοπνιγήκαμε τόσες φορές. 
Εμείς με τη ζωή μας κρεμασμένη από μια κλωστή μα-
ζέψαμε τα πλούτη που έχουν, για να τα κρύψουν στις 
στέρνες και να τα έχουν αυτοί και να μας καταφρονούν 
τώρα που δε μας έχουν ανάγκη.. Είναι δίκαιο και σω-
στό όμως να προτιμώνται τα πλούτη από την ελευθερία 
του γένους; Είναι δίκαιο να μένουμε αργοί εις την ση-
μερινήν περίστασιν, που τ’ αδέρφια μας σκοτώνονται 
για την ελευθερία όλων μας; Οι άρχοντες προτιμούν το 
πουγγί τους και όχι την ελευθερία της πατρίδος. Πρέ-
πει να τους αφήσουμε να προδίδουν την πατρίδα και να 
μας κάνουν και εμάς καταφρονεμένους αύριο στους 
άλλους Γραικούς και η ιστορία να μας γράψει προδό-
τες εις τα κατάστιχά της; Ας θυμηθούμε του Ρήγα το 
κήρυγμα, που σάλπισε πριν από λίγα χρόνια και ας ορ-
κιστούμε πάνω εις τον σταυρόν πως θα πολεμήσουμε 
ως τον ένα για την ελευθερία του γένους και για μια κα-
λύτερη και δικαιότερη κατάστασή μας. Πρέπει όλα ν’ 
αλλάξουν και θ’ αλλάξουν, αν δώσουμε το χέρι και μεί-
νουμε πιστοί στον όρκο μας. Τα πλεούμενα της Ύδρας 
μπορούν να κάνουν μεγάλα πράματα. Δεν είναι των αρ-
χόντων, αλλά της πατρίδος. Θυμάστε τι έκαναν οι Φρα-
ντζέζοι και πόσο δόξασαν την Φράντζα. Ήρθεν η ώρα 
και οι Γραικοί να δείξουν εις όλον τον κόσμον πως δεν 
εξέχασαν την ιστορία των πατέρων τους. Ας μην αφή-
σουμε λοιπόν τους προεστούς να μας κυβερνούν. Η 
φωνή της πατρίδος μας καλεί να λάβωμεν τα όπλα και 
με τα καράβια μας να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι 
γραικοί ναυτικοί…».

Όλοι οι σοβαροί μελετητές της επανάστασης χαρα-
κτηρίζουν με τα πιο μελανά χρώματα τον κοτζαμπασι-

δισμό: «Οι μεγάλοι θησαυροί των εθνικών κτημάτων 
(δηλαδή των πρώην τουρκικών) και των ιδιωτικών και 
δημοσίων, που ύστερα από το διώξιμον και την κατα-
στροφήν των Τούρκων έπεσαν στα ελληνικά χέρια, πο-
λύ λίγο διατεθήκανε για τις ανάγκες της Επαναστάσε-
ως και για όφελος του νέου κράτους που δημιουργού-
ντανε». (Μέντελσον-Βαρθόλδη: Ιστορία της Επαναστά-
σεως τομ. Α΄).

«Εκείνος που ζημιώνει το Έθνος κανένα δε βλά-
φτει!… Τι πιο ταιριαστό γι’ αυτούς, παρά μια επανάστα-
ση που θα τους έφερνε κέρδη; Έπαιρναν τους φόρους 
που πλήρωναν οι έλληνες αγρότες και τους τσέπωναν 
ταχτικώτατα, όπως τον παλιό καιρό τους μάζευαν οι 
Τούρκοι. Κι ακόμα, σα να μην έφταναν αυτά, έπαιρναν 
και τον παρά των Τούρκων, καθώς και τα χαλκώματα και 
τα έπιπλα των τουρκικών σπιτιών… Μια που γκρεμίστη-
κε το καθεστώς του Σουλτάνου, ο προεστώς (κοτζαμπά-
σης) άρχιζε να νομίζει τον εαυτούλη του Σουλτάνο… Οι 
Χριστιανοί εκείνοι πασάδες προετοιμάζονταν έτσι να ε-
ξακολουθήσουν το έργον των Τούρκων πασάδων».

«Ανάμεσα στους προύχοντας εξείχαν τώρα (δηλα-
δή στα 1824) οι δύο Αντρέηδες, ο Ζαΐμης και ο Λό-
ντος, καθώς και ο πλούσιος από την Ηλεία γαιοκτή-
μονας Σισίνης, που οι κολλιγάδες του έπρεπε γονα-
τιστοί να τονε καλούνε άρχοντα. Ο Σισίνης ευχόντανε 
να αποθάνει όπως ο Κλάρενς, πίνοντας κρασί της 
Μονεμβασιάς και επιθυμώντας το πιο πολύ να ξακο-
λουθήσει η τουρκική-πασάδικη ζωή και να βλέπει 
μπροστά του να τρέμουν οι δούλοι και οι σκλάβες, 
ζώντας μέσα στα ωραία αγροκτήματά του, που είχαν 
μπαξέδες μεγάλους και μεγαλόπρεπους σταύλους, 
όπου τρέφονταν διαλεχτά άλογα».

Συμπερασματικά
Ωστόσο, η αστική τάξη δεν ήταν τόσο δυνατή ώστε 

να παραμερίσει τη δειλία και την προδοσία των κο-
τζαμπάσηδων που παρουσιάζονταν με δύο πρόσωπα. 
Η αναδυόμενη αστική τάξη εύκολα δεχόταν την επιρ-
ροή των ξένων κυβερνήσεων και κυρίως την αγγλική 
επίδραση, στο βαθμό μάλιστα που η Αγγλία είχε ανα-
πτύξει τη δεύτερη εικοσαετία του 19ου αιώνα εκπλη-
κτική οικονομική και πολιτική αποικιοκρατία. Στο ε-
σωτερικό της χώρας επίσης δεν ήταν τόσο δυνατή ώ-
στε να παίζει ένα αυτόνομο ρόλο, γι’ αυτό και υποχω-
ρούσε συμμαχώντας με τους τσιφλικάδες και τους κο-
τζαμπάσηδες, όταν μάλιστα πολλοί από αυτούς βλέ-
ποντας το επαναστατικό κύμα, τρύπωναν σ’ αυτό για 
να το υποτάξουν και να το κατευθύνουν. Το «όλοι μα-
ζί» που πλασάρει τώρα η κυρίαρχη προπαγάνδα εί-
ναι «παραμύθια της Χαλιμάς». Να τι έγραφε ο ραδι-
ούργος εγγλεζόφιλος και δανειολήπτης Μαυροκορ-
δάτος προς την αγγλική κυβέρνηση: «Είναι γεγονός 
αναμφισβήτητο ότι δεν έχουμε εργατικό κίνημα -αυ-
τό θα προκύψει πολύ αργότερα- και τα μηνύματα από 
την Ευρώπη είναι ασθενικά». Διαβάζουμε επίσης σε 
προκήρυξη της Άνδρου: «Ήλθεν η ώρα να καταργή-
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σωμεν την αθλιότητα, να απαλλάξωμεν την κατάντια 
μας και να δώσωμεν το παράδειγμα και εις τους λοι-
πούς νησιώτας και τους άλλους Γραικούς όπου στε-
νάζουν από την αγροτικήν σκλαβιάν. Η γη ανήκει εις 
ημάς τους δουλευτάς της και όχι εις τους ολίγους 
τουρκάρχοντας που την νέμονται με το δικαίωμα του 
ισχυρότερου το οποίον απέκτησαν από τους Φρά-
γκους και τους Οθωμανούς κατακτητάς. Ο εθνικός α-
γών μας δια να πάρει ουσιαστικήν σημασίαν πρέπει 
να ολοκληρωθεί με την κατάργησιν κάθε προνομίου 
και κάθε δικαιώματος τα οποία υποβιβάζουν την 
πλειονότητα των γεωργών εις την κατάστασιν του δού-
λου. Η ένωσις φέρει την δύναμιν και θα μας δώσει την 
εξουσίαν να εκτελέσωμεν την απόφασίν μας. Η κοι-
νοκτημοσύνη δεν είναι ζορμπαλίκι, αλλά έργον δικαι-
οσύνης. Πρέπει να παύσωμεν να είμεθα κολλιγάδες, 
όπως επαύσαμεν να είμεθα ραγιάδες. Και αυτό είναι 
στο χέρι μας, αρκεί να μη δειλιάσωμεν. Θα δουλεύω-
μεν εις το εξής τα φέουδα όλοι μαζί και θα απολαμ-
βάνει τον καρπόν των η κομμούνα μας και θα γίνεται 
δικαία μοιρασιά της σοδειάς εις όλους τους δουλευ-
τάδες, ανάλογα με τον κόπον και την δούλευσίν τους. 
Δι’ όλα αυτά θα γίνει σύναξις εις την Μεσαριάν, δια 
να λάβωμεν από κοινού αποφάσεις. Το φέρσιμό μας 
αυτό θα μας κάνει πρωτολάτας εις τον δίκαιον αγώνα 
όλων των κολλίγων και θα γίνει άκουσμα εις όλα τα 
μέρη της πατρίδος και εις όλον τον κόσμον και παντού 
θα μας επαινέσουν και θα μας δώσουν δίκαιον». 

Το τέλος του 1824 ξεκινάει η β΄ φάση του εμφυλίου 
πολέμου, αφού ο σουλτάνος είχε ζητήσει τη βοήθεια του 
Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου και ενώ είχε προηγηθεί η κα-
ταστροφή της Κάσου και των Ψαρών από τους Τουρκοαι-
γυπτίους. Στις αρχές του 1825 η Αγγλία δίνει το δεύτερο 
δάνειο της ανεξαρτησίας και ο καλά εκπαιδευμένος 
στρατός του Ιμπραήμ αποβιβάζεται στη Μεθώνη. Μετά 
τη λήξη του εμφυλίου, ανάμεσα πάλι στους μικροκαπε-
ταναίους και τον Κολοκοτρώνη από τη μία μεριά και τη 
«νόμιμη» κυβέρνηση από την άλλη, υπογράφεται (4 Α-
πρίλη) το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης ανάμεσα στη 
Ρωσία και την Αγγλία και το 1828-29 (Λονδίνο-
Αδριανούπολη) αποφασίζεται η ανεξαρτησία της Ελλά-
δας, που επικυρώνεται στις 3 Φλεβάρη 1830 (Λονδίνο). 
Μεσολάβησε η ναυμαχία του Ναυαρίνου (Οκτώβρης 
1927), που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των ελληνικών δυ-
νάμεων, παρ’ ότι στις τελευταίες -όλο και περισσότε-
ρο- στους κόλπους της επανάστασης κυριαρχούσαν συ-
ντηρητικές και ξενόδουλες δυνάμεις. Το προσωρινό πο-
λίτευμα της Ελλάδας (1822) αποτελούσε περισσότερο 
μία φαντασιακή υπόσχεση παρά μια πραγματικότητα και 
η πλάστιγγα έγερνε προς το αγγλικό κόμμα του Μαυρο-
κορδάτου και τις συνωμοσίες του Κωλέττη. Το νεότευ-
κτο κράτος, που περιοριζόταν στο Μοριά, τη Στερεά Ελ-
λάδα και τις Κυκλάδες, είχε ελάχιστη σχέση με την εν-
δοχώρα των Βαλκανίων και κυρίως με τη Σερβία του Κα-
ραγιώργη. Εκτός ελληνικού κράτους έμεναν η Κρήτη, τα 
Δωδεκάνησα, τα Ιόνια νησιά, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, 

η Ήπειρος και η Θράκη και η «μικρή Ελλάδα» ήταν ο αρ-
ραβώνας των επαναστατημένων με τις μεγάλες δυνά-
μεις. Ο Καποδίστριας, πατερναλιστής, συγκεντρωτικός 
και ξεκομμένος από το λαό, μάλλον είχε στο μυαλό του 
ένα «άλλο έθνος» μοναρχικού τύπου, με απουσία συ-
ντάγματος. Έτσι ο Όθωνας ήταν μάλλον προδιαγεγραμ-
μένη κοντυλιά.

Τις παραμονές της επανάστασης, λοιπόν, οι κοινωνι-
κοπολιτικοί παράγοντες διαμορφώνονται ως εξής:

• Το Πατριαρχείο ως βασικός φορέας του βυζαντινι-
σμού και της δολοπλοκίας είναι εχθρικό σε κάθε νεωτε-
ριστική και αστική δημοκρατική ιδέα. Στις παραμονές 
της εξέγερσης, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ βγάζει συνο-
δικό τόμο για να χτυπήσει τις ολέθριες ιδέες του διαφω-
τισμού, καταγγέλλοντας τον Ρουσσώ, τον Βολταίρο και τη 
γαλλική επανάσταση. Ήδη από το 1806 είχε αφορίσει 
τους κλέφτες και το 1821 την επανάσταση (λίγο πριν τον 
κρεμάσει ο Σουλτάνος). Δίπλα του οι Φαναριώτες, που 
ακολουθούν υποτελή και συμβιβαστική στάση στο Σουλ-
τάνο με αντάλλαγμα τον διορισμό σε ανώτερες διοικητι-
κές θέσεις, όπως στις παραδουνάβιες ηγεμονίες (Μολ-
δαβία-Βλαχία). Μόνο κατά την έναρξη της επανάστασης 
διαφοροποιήθηκαν για ίδιον όφελος οι Μαυροκορδάτοι 
που ίδρυσαν το αγγλικό κόμμα, οι Κωλέττηδες που προ-
σχώρησαν στους Γάλλους και οι Υψηλάντηδες που ακο-
λούθησαν ρωσόφιλη πολιτική. Οι κοτζαμπάσηδες, μαζί 
με τον μεσαίο κλήρο, φιλοδοξούν να πάρουν τα χτήματα 
των Τούρκων, είναι εχθρικοί προς το επαναστατικό κίνη-
μα, ιντριγκαδόροι και σε κάθε περίπτωση προσδοκούν 
στις ξένες δυνάμεις χωρίς να έχουν καμιά εμπιστοσύνη 
στα επαναστατικά σκιρτήματα της κοινωνίας, μισούν την 
επανάσταση. Το εμποροτραπεζικό, εφοπλιστικό και με-
σιτικό κεφάλαιο κινείται δυναμικά και αντιφατικά. Ένα 
μικρότερο τμήμα του δένεται με τους Αγγλογάλλους, ε-
νώ το μεγαλύτερο αντιδρά στα πολιτικά δεσμά της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας. Στις παροικίες του εξωτερικού 
στηρίζει τη Φιλική Εταιρεία, ενώ η «διανοούμενη πλευ-
ρά» τους επιδιώκει να ωριμάσει το έθνος, όπως κηρύσ-
σουν ο Αδ. Κοραής, ο Ανθ. Γαζής, ο Αλ. Μαυροκορδάτος.

• Το Φανάρι, οι πρόκριτοι-κοτζαμπάσηδες-προεστοί, 
και ο ανώτερος κλήρος αποτελούν τα 3 εσωτερικά «κα-
κά» της επανάστασης.

• Αντίθετα, οι μεγάλες μάζες του έθνους, οι αγρότες, 
οι ναύτες, οι ακτήμονες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
οι οπλισμένοι κλεφταρματoλοί πιστεύουν στην επανά-
σταση και την αποτίναξη του τούρκικου ζυγού. Είναι αυ-
τοί που αποτελούν το στρατό των ανυπότακτων. Οι αγρό-
τες, οι ναύτες, οι γυρολόγοι, ο κατώτατος κλήρος, οι δά-
σκαλοι, οι μικρέμποροι, οι σπουδαστές, αποτελούν μια 
δραστήρια επαναστατική δύναμη που υπερνικά την ντό-
πια συντήρηση και τον υπέρτερο τούρκικο στρατό. Ο στό-
χος για μία ελευθερωμένη και δημοκρατική πατρίδα, για 
ένα κοινωνικό σύνταγμα στις αρχές του διαφωτισμού, 
συνέχει, συγκροτεί και εμπνέει.

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)
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«Ο Τσέχωφ ήταν ένας ασύγκριτος καλλιτέχνης(…) αφαιρούσε απ’ τη ζωή αυτό 
το οποίο έβλεπε ανεξαρτήτως του περιεχομένου του, μόνον ό,τι έβλεπε(…) και 
αν έπαιρνε κάτι, το έδινε πίσω κατανοητά και με εκπληκτική πλαστικότητα, ξε-
κάθαρα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια(…) ήταν ειλικρινής και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έγρα-
φε γι’ αυτό που έβλεπε κι όπως το έβλεπε.» (Λέον Τολστόι.)
«Η ειλικρίνεια του Τσέχωφ είναι ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα που τον ξεχωρίζει και συνδέεται αναπό-
σπαστα με τη συγγραφική του δουλειά(…) Όταν διαβάζει κάποιος τα διηγήματά του έχει την αίσθηση μιας 
λυπημένης μέρας προς το τέλος του φθινοπώρου, που ο αέρας είναι τόσο διάφανα καθαρός και τα γυμνά α-
πό φύλλα δέντρα, τα στενά σπίτια, οι γκρίζοι άνθρωποι όλα σκιαγραφημένα με τόση σαφήνεια.» (Μαξίμ Γκόρ-
γκι: Αναμνήσεις από τους σύγχρονους.) 
Τη χρονιά που έφυγε συμπληρώθηκαν 160 χρόνια απ’ τη γέννηση του Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχωφ, ενός 
απ’ τους κλασικούς της ρωσικής λογοτεχνίας. Ο Τσέχωφ είναι γνωστός περισσότερο απ’ τα σπουδαία 
θεατρικά του έργα («Ο Θείος Βάνια», «Ο Γλάρος», «Ο Βυσσινόκηπος», «Οι Τρεις Αδελφές») και λιγότερο 
ως διηγηματογράφος, αν και κατά τη γνώμη μου τα διηγήματά του, τα έργα του πρόζας γενικότερα, α-
ποτελούν τον καλύτερο καθρέφτη της Ρωσίας του 19ου αιώνα.
Το πρώτο μέρος του αφιερώματος αυτού περιλαμβάνει μέρος του επίλογου του πρώτου τόμου μιας α-
νατολικογερμανικής έκδοσης διηγημάτων του Τσέχωφ με ημερομηνία 1947, από τις εκδόσεις «Ίνζελ, Βι-
βλία Τσέπης». Η έκδοση ήταν δίτομη. Ο πρώτος τόμος είχε τίτλο «Η Κυρία με το Σκυλάκι και άλλα διηγή-
ματα» και ο δεύτερος «Το Παραστράτημα και άλλα διηγήματα». Την ανθολόγηση και τον επίλογο έκανε 
ο γερμανός εκδότης, κριτικός ρωσικής λογοτεχνίας και κομμουνιστής Βέρνερ Μπέρτχελ. Τη μετάφραση 
απ’ τα ρωσικά στα γερμανικά έκανε ο σπουδαίος σλαβολόγος Ράινχολντ Τράουτμαν, ο κορυφαίος μετα-
φραστής ρωσικής λογοτεχνίας. Η δίτομη έκδοση είχε εικονογραφηθεί από δύο ζωγράφους: τον Ούγγρο 
Αντρέ Καράκας, καθηγητή στη Σχολή Καλλών Τεχνών της Βουδαπέστης και αργότερα, ο γερμανός Λουτς 
Ζίμπερτ εικονογράφησε το δεύτερο τόμο.
Ο επίλογος του Μπέρτχελ βλέπει το έργο του Τσέχωφ απ’ την πλευρά του διαλεκτικού υλισμού και το 
μελετά σε συνάφεια με τις συνθήκες της Ρωσίας του 19ου αιώνα. Ο Μπέρτχελ δεν γράφει κοινοτυπίες 
περί «Τσέχωφ, ανατόμου της ανθρώπινης ψυχής», αλλά στην οπτική του, απέναντι στον Τσέχωφ, ακο-
λουθεί τη γραμμή του Μ. Γκόργκι και του Λ. Τολστόι. Δυστυχώς για λόγους χώρου δεν μπορέσαμε να συ-
μπεριλάβουμε όλο τον επίλογο του Βέρνερ Μπέρτχελ αλλά μόνο ένα μέρος του. Να αναφέρουμε πως 
το σημαντικό αυτό κείμενο κριτικής στον Τσέχωφ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη γλώσσα μας.
Μετά τον επίλογο, στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, ακολουθούν τρία σύντομα διηγήματα, με-
ταφρασμένα απ’ το δεύτερο τόμο και τα τρία, τα οποία και αυτά, όπως και ο επίλογος του Μπέρ-
τχελ, μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. 
Είναι σαφές πως το αφιέρωμα αυτό στον Τσέχωφ από πλευράς «αντιτετραδίων» περιλαμβάνει και από-
τιση φόρου τιμής στον Βέρνερ Μπέρτχελ.
Κλείνοντας πρέπει να επισημάνω πως η μετάφραση είναι απ’ τα γερμανικά και όχι απ’ τα ρωσικά, κάτι 
που αποτελεί μια καταφανή αδυναμία του αφιερώματος. «Παρηγορούμαστε» όμως απ’ το γεγονός πως 
φτασμένοι μεταφραστές του Τσέχωφ, (ενδεικτικά αναφέρω τους Α. Παπαδιαμάντη, Γ. Πολιτόπουλο), τον 
μετέφρασαν απ’ τα γαλλικά, ενώ οι Α. Μίχας, Σ. Κανονίδης απ’ τα γερμανικά.

Γιάννης Παπαδόπουλος 
Πάτμος, Φεβρουάριος του 2021

Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχωφ (1860-1904)

(160 χρόνια από τη γέννησή του - ένα μικρό αφιέρωμα)
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Ο Αντόν Πάβλοβιτς Τσέχωφ γεννήθηκε στις 17 Ιανουα-
ρίου του 1860 στην πόλη Ταγκανρόγκ της Αζοφικής Θάλασ-
σας. Ο πατέρας του Πάβελ Γιεγκόροβιτς ήταν, στην οδό Μο-
ναστηρίου της πόλης αυτής, ιδιοκτήτης ενός μπακάλικου. 
Ο Τσέχωφ είχε πέντε ακόμη αδέλφια: τους μεγαλύτερους 
Αλεξάντερ και Νικολάι, τους μικρότερους Ιβάν και Μιχαήλ 
και την ακόμη μικρότερη Μαρίγια. Γνώρισε τη σκληρή και 
γεμάτη στερήσεις ζωή των ρώσων μικροαστών. Η δουλειά 
στο πατρικό μαγαζί, που άνοιγε νωρίς το πρωί στις πέντε η 
ώρα και έκλεινε γύρω στις έντεκα τη νύχτα, διακοπτόταν μό-
νο από τον εκκλησιασμό, τις προσευχές και την επίσκεψη 
στο σχολείο. Ο πατέρας του ήταν ένας σκληρός, ψευδοευ-
λαβής άντρας, ένας τύραννος του σπιτιού, στον οποίο όλοι 
υποτάσσονταν μαζί και η μητέρα. 

Η οικογένεια μπήκε, αφότου ο παππούς και οι δικοί του 
απέκτησαν με εξαγορά την ελευθερία τους απ’ τη δουλοπα-
ροικία, στον κοπιαστικό δρόμο της κοινωνικής ανόδου. Το 
να απελευθερωθούν από εκείνα τα δεσμά, τα οποία έβαλε 
η φεουδαρχική κοινωνία στη συνείδηση των εξαρτημένων 
ανθρώπων ήταν προφανώς το ίδιο κοπιαστικό με την εξω-
τερική απελευθέρωση. Η αυστηρή δομή της τσαρικής κοι-
νωνίας των ευγενών είχε αντανάκλαση στη δομή της ρωσι-
κής ορθόδοξης εκκλησίας. Η τάξη και των δύο ήταν ευάρε-
στη στο Θεό και αδιατάρακτη. Η αυστηρή ψευδευλάβεια του 
Πάβελ Γιεγκόροβιτς Τσέχωφ έβγαλε διφορούμενα άνθη: δη-
μιούργησε μια εκκλησιαστική χορωδία, στην οποία τα παι-
διά του έπρεπε να συμμετέχουν, ζωγράφιζε εικόνες, παρα-
μελούσε όμως το κατάστημά του, έτσι που το 1876 είναι πια 
ένας χρεοκοπημένος άνθρωπος και πρέπει να εγκαταλεί-
ψει την Τουγκανρόγκ. Η οικογένεια πηγαίνει στη Μόσχα, μό-
νον ο Αντόν μένει πίσω για τρία χρόνια προκειμένου να δώ-
σει τις απολυτήριες εξετάσεις. Ο Τσέχωφ είναι πια χωρίς 
μέσα διαβίωσης και πρέπει να κερδίζει τα προς το ζην με 
ιδιαίτερα μαθήματα σε αδύνατους μαθητές.

Είναι θαύμα που ο Τσέχωφ από την πρώιμη νεότητά του 
είχε μια σχέση απόστασης προς την εκκλησία: «όλοι μάς έ-
βλεπαν με συγκίνηση και ζήλευαν τους γονείς μου, αλλά ε-
μείς αισθανόμασταν σαν τους σκλάβους στη γαλέρα. Όταν 
οι συμμαθητές μου έπαιζαν έξω, εμείς έπρεπε να πάμε 
στην εκκλησία(…) έχω φόβο απέναντι στη θρησκεία. Όταν 
περνώ από μια εκκλησία θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια και 
με καταλαμβάνει ένα ρίγος.» Οι εκκλησίες του εμπνέουν 
φόβο, όπως ο πατέρας του, ο οποίος έδερνε τα παιδιά του 
και τα παραπαίδια στο μαγαζί.

Στον Αλεξέι Σεργκέγιεβιτς Σουβορίν, τον συγγραφέα, 
εκδότη και υπεύθυνο του περιοδικού Νοβόγιε Βρέμγια (Νέα 
Εποχή) έγραφε ο Τσέχωφ στις 7 Ιανουαρίου του 1889: 
«Γράψτε ένα διήγημα για το πώς ένας νεαρός άντρας, γιός 
ενός δουλοπάροικου, κάποτε παραπαίδι σε μαγαζί, μέλος 
χορωδίας, γυμνασιόπαιδο και φοιτητής γαλουχημένος στον 
έμφοβο σεβασμό μπροστά στην ιεραρχία, με χειροφιλήμα-
τα σε παπάδες και στον σεβασμό απέναντι σε σκέψεις άλ-
λων, που νοιώθει ευγνωμοσύνη για κάθε κομμάτι ψωμί, που 

τον χτύπησαν πολύ, που πήγαινε στις παραδόσεις χωρίς γα-
λότσες, που τον ξυλοφόρτωναν, που βασάνιζε ζώα, που έ-
τρωγε ευχαρίστως για μεσημέρι σε πλούσιους συγγενείς, 
που μπροστά στο θεό και στους ανθρώπους υποκρινόταν 
χωρίς να υπάρχει καμία αναγκαιότητα αλλά μόνο απ’ τη συ-
νείδηση της μηδαμινότητάς του– γράψτε για το πώς αυτός 
ο νεαρός άντρας έβγαζε με το σταγονόμετρο από μέσα του 
το σκλάβο και για το πώς ένα ωραίο πρωί ξυπνάει και νοι-
ώθει ότι στις φλέβες του δεν κυλάει αίμα σκλάβου αλλά κα-
θαρό ανθρώπινο αίμα.» 

Ο Λέο Σεστόφ παρουσίασε δοκίμιό του για τον Τσέχωφ το 
1928 στην ελβετική επιθεώρηση: «Νόυερ Σβάιτσερ Ρούντσά-
ου» με τον τίτλο <Δημιουργία από το Τίποτε> και του καταλό-
γισε τα εξής: «ξεροκέφαλα, χωρίς παρηγοριά και μονότονα 
στη διάρκεια της σχεδόν εικοσιπενταετούς λογοτεχνικής του 
δημιουργίας δεν έκανε παρά μόνο το εξής ένα: δολοφόνησε 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις ανθρώπινες ελπίδες.».

Έτσι, αυτό που στον Τολστόι και τον Γκόργκι λέγεται ρε-
αλισμός και ειλικρίνεια, εδώ εκλαμβάνεται ως μηδενιστι-
κή τάση. 

Δεν είναι όμως αποκομμένη από τις εμπειρίες των παι-
δικών του χρόνων η αντίληψη του Τσέχωφ για την πραγμα-
τικότητα, η οποία δεν λαμπρύνεται ιδεαλιστικά. Στη μεγα-
λοαστική ματιά ο λαός και το περιβάλλον του γίνεται εύκο-
λα φολκλόρ και η ζωή κοιτάζεται από την απόσταση που δι-
αμεσολαβεί ένα θεωρείο, όπως η «οχλαγωγία του λαού» της 
χορωδίας στην οπερέτα. Ο αδελφός του, ο Μιχαήλ Π. Τσέ-
χωφ δημοσιεύει το 1923 στη Μόσχα δοκίμια υπό τον τίτλο: 
«Ο Τσέχωφ και οι επιδράσεις του». Στο δοκίμιο αυτό γίνε-
ται σαφές, σε ποιο μέτρο ο Τσέχωφ έφερε μέσα στο λογο-
τεχνικό του έργο τις αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων, 
έτσι όπως έκανε στο σύντομο διήγημα: «Η Ζωή μου. Διήγη-
ση για έναν άντρα από την επαρχία.»

Γράφει ο Τσέχωφ: «Αγάπησα τη γενέθλια πόλη μου. Μου 
εμφανιζόταν τόσο όμορφη και ζεστή! Αγάπησα αυτό το πρά-
σινο, τις ήρεμες ηλιόλουστες πρωινές ώρες και τον ήχο απ’ 
τις καμπάνες μας’ μόνον οι άνθρωποι που έζησαν στην πό-
λη αυτή μου είναι δυσάρεστοι, ξένοι και ενίοτε ακόμη και 
σιχαμεροί. Δεν τους αγαπούσα και δεν τους καταλάβαινα(…) 
Σε όλη την πόλη δεν γνώρισα ούτε έναν έντιμο άνθρωπο.»

Ο Τσέχωφ το 1879 ταξίδεψε στη Μόσχα για σπουδές 
στην ιατρική(…) Αποφοίτησε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και συγχρόνως έγραψε μικρά κείμενα για σατυρικά περιο-
δικά και κωμικά φύλλα με το ψευδώνυμο Αντόσα Τσεχό-
ντε– παρατσούκλι απ’ το σχολείο. Όλα αυτά για μια γλίσχρη 
αμοιβή, την οποία έπρεπε πάντοτε να την υπενθυμίζει, για-
τί οι εκδότες πλήρωναν απρόθυμα.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, το 1884, ο Τσέ-
χωφ έγινε κλινικός γιατρός στο Βοσκρεσένκ και για ένα μι-
κρό διάστημα ακόμη, γιατρός στη διοικητική περιφέρεια 
της Μόσχας. Στο ίδιο έτος εμφανίστηκε η πρώτη δημοσίευ-
σή του, μια συλλογή με τίτλο: οι Διηγήσεις της Μελπομένης. 
Από την κριτική δεν δόθηκε παρά ελάχιστη σημασία. Εκεί-

Π ρ ώ τ ο  Μ έ ρ ο ς

Απόσπασμα απ’ τον επίλογο του Βέρνερ μπέρτχελ στην έκδοση του 1947 στο Ανατολικό Βερολίνο
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τρούπολη, δεν ήταν η Μόσχα (…)
Στις 25 Μαρτίου του 1886 λαμβάνει ο Τσέχωφ ένα γράμ-

μα του Ντμίτρι Βασίλιεβιτς Γκριγκόροβιτς (1822-1899), ε-
νός τότε εκτιμημένου απ’ όλες τις πλευρές γνωστού συγ-
γραφέα. Στο γράμμα αυτό, που για τον Τσέχωφ αποτέλεσε 
σημείο καμπής, γράφεται ανάμεσα στα άλλα: «εσείς-είμαι 
πεισμένος γι’ αυτό- έχετε κληθεί να γράψετε μερικά πραγ-
ματικά ξεχωριστά έργα. Διαπράττετε μια μεγάλη αμαρτία αν 
δεν δικαιολογήσετε αυτές τις προσδοκίες. Προς τούτο ένα 
είναι αναγκαίο. Σεβασμός μπροστά στο ταλέντο που τόσο 
σπάνια δίνεται σε κάποιον(…)». Από εδώ και μπρος ο Τσέ-
χωφ παραιτείται απ’ το ψευδώνυμό του και μελλοντικά δη-
μοσιεύει με το όνομά του. Απαντάει στο γράμμα του Γκρι-
γκόροβιτς: «Το γράμμα σας, αγαπητέ μου, με χτύπησε σαν 
κεραυνός. Παραλίγο να κλάψω, αναστατώθηκα για τα καλά 
και αισθάνομαι πως άφησε στην ψυχή μου βαθιά ίχνη(...) Αν 
έχω ταλέντο, τότε ομολογώ με καθαρή καρδιά πως δεν το έ-
χω μέχρι τώρα εκτιμήσει.»

Την ίδια χρονιά αρχίζει η συνεργασία του Τσέχωφ με το 
περιοδικό Νέοι Καιροί, του οποίου ο εκδότης, ο Σαβορίν, 
γίνεται για μακρό διάστημα φίλος του. Ανάμεσα στο 1886 
και 1888 εκδίδονται τέσσερις τόμοι με νουβέλες: Πολύχρω-
μα Διηγήματα, Στη Σκοτεινιά, Αθώες Λέξεις και Διηγήματα. 
Ο Ιβανόφ ανεβαίνει, πριν τη δημοσίευσή του, στις 19 Νοεμ-
βρίου του 1887 στη Μόσχα. Η απονομή του βραβείου Πού-
σκιν από την Ακαδημία Επιστημών το 1888 φέρνει και την 
εξωτερική αναγνώριση(…) Μετά την απονομή δεν δούλεψε 
πια για πολύ ο Τσέχωφ για μικρότερες εφημερίδες και τα 
περιοδικά της Πετρούπολης είναι τώρα ανοικτά γι’ αυτόν. 
Μεγαλύτερα διηγήματα όπως Η Στέπα εμφανίστηκαν την ί-
δια χρονιά στο περιοδικό Ρούσκαγια Μίσλ (Ρώσικη Σκέψη), 
μια παρουσίαση του Ιβανόφ ένα χρόνο μετά στο Αλεξάντερ 
Θέατρο της Πετρούπολης έγινε επιτυχία.

Προκαλώντας την έκπληξη των φίλων του, ο Τσέχωφ α-
ναχωρεί το 1890 για ένα ταξίδι μέσω της Σιβηρίας στη Νή-
σο Σαχαλίνη– διαβόητος τότε τόπος εξορίας για πολιτικούς 
και ποινικούς κρατούμενους. Με τη βοήθεια ενός ερωτη-
ματολογίου, το οποίο συνέταξε ο ίδιος, επεξεργάστηκε μια 
μελέτη για τους όρους διαβίωσης των φυλακισμένων και δι-
ερεύνησε τις αιτίες, που τους οδήγησαν στην εξορία. Εκεί-
νοι οι κρατούμενοι, τους οποίους η κοινωνία διέγραψε με-
τά την καταδίκη τους, έπρεπε εκείνα τα χρόνια να υφίστα-
νται τους πλέον απάνθρωπους όρους ζωής– να παραδίνο-
νται σε σκληρούς φύλακες. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στη χερσόνησο, ο Τσέχωφ φωτογράφισε ό,τι έβλε-
πε. Η δημοσίευση των ταξιδιωτικών του ανταποκρίσεων και 
εμπειριών με τίτλο Η Νήσος Σαχαλίν προκάλεσε αίσθηση 
στη ρωσική κοινή γνώμη– ακόμη και σε κυβερνητικούς κύ-
κλους. Λίγο αργότερα όλα αυτά είχαν αποτέλεσμα τη βελτί-
ωση των συνθηκών ζωής των κρατουμένων (...)

Το χειμώνα του 1894-1895 τον περνάει μαζί με τον Σα-
βορίν στη Νίτσα. Τα επόμενα χρόνια ανήκουν στα πιο παρα-
γωγικά της ζωής του, παρότι χειροτερεύει η κατάσταση της 
υγείας του και μάλιστα γίνεται απαραίτητη η παραμονή του 
σε κλινική της Μόσχας. Ανάμεσα στα 1895 και 1900 εμφα-
νίζονται τα κείμενα πρόζας: Γυναικεία Κυριαρχία, Τρία Χρό-
νια, Η Ζωή μου, Οι Μουζίκοι, Ο Άνθρωπος στη Θήκη, Ιόνιτς, 

Μια Περίπτωση απ’ το Ιατρείο και Η Κυρία με το Σκυλάκι. 
Εκτός αυτών ο Τσέχωφ γράφει και θεατρικά έργα, τα οποία 
σταθεροποιούν περισσότερο τη φήμη του ως θεατρικού 
συγγραφέα. Σημαντική γι’ αυτόν είναι η ίδρυση του Θεάτρου 
Τέχνης της Μόσχας από τον Στανισλάφσκι το έτος 1897. Ε-
δώ ανεβαίνουν Ο Θείος Βάνια μια νέα σύλληψη του Διάβο-
λος του Δάσους και Ο Γλάρος με μεγάλη επιτυχία.

Στο Θέατρο Τέχνης ο Τσέχωφ γνωρίζει το 1898 την Όλ-
γα Κνίπερ, μια νεαρή ηθοποιό, την οποία παντρεύεται το 
1901(….) Το 1899 μετακομίζει στη Γιάλτα, όπου εκεί χτίζει 
μια βίλλα. Είναι η περίοδος που έχει επαφές με πολλούς 
καλλιτέχνες. Γνωρίζει μεταξύ άλλων τον ζωγράφο Λεβιτάν, 
τον συνθέτη Πέτερ Τσαϊκόφσκι, τους συγγραφείς Τολστόι, 
Γκόργκι, Μπούνιν και Κουπρίν. 

Το 1900 ο Τσέχωφ ανακηρύσσεται επίτιμο μέλος της Α-
καδημίας Επιστημών της Πετρούπολης. Όταν όμως αργό-
τερα η ακαδημία –με την παρώθηση του τσάρου Νικολάου 
του II– αποφασίζει κατά του Γκόργκι, ο Τσέχωφ, ως ένδει-
ξη διαμαρτυρίας, στις 25-8-1902 παραιτείται από την Ακα-
δημία. Πρόκειται για ένα θαρραλέο βήμα αν αναλογιστεί κα-
νείς πως ο Γκόργκι, τον οποίο υποστήριξε, βρισκόταν εκεί-
νη την εποχή υπό αστυνομική επιτήρηση.

Την ίδια χρονιά εμφανίζονται καινούργια κείμενα πρό-
ζας, ανάμεσά τους Η Νύφη΄ Πάνω απ’ όλα όμως τώρα ο Τσέ-
χωφ γράφει θεατρικά έργα: Οι Τρεις Αδελφές (1901) και Ο 
Βυσσινόκηπος (1903). Στην πρεμιέρα του Βυσσινόκηπου 
απ’ το Θέατρο Τέχνης το 1903 βρίσκεται ο Τσέχωφ για τε-
λευταία φορά στη Μόσχα. Η χειροτέρευση της υγείας του 
τον αναγκάζει το 1904 σε μια θεραπεία στο Μέλανα Δρυμό. 
Στις 2 Ιουλίου του 1904 πεθαίνει στο Μπάντενβάιλερ και 
στις 9 Ιουλίου θάβεται στη Μόσχα. 

Η σημασία του Τσέχωφ για τη ρωσική και ευρωπαϊκή λο-
γοτεχνία μπορεί να εκτιμηθεί μόνον αν κοιτάξει κανείς τη συγ-
γραφική του δουλειά σε συνάφεια με την ιστορική και οικονο-
μική κατάσταση του καιρού του. Τα σημαντικότερά του έργα 
πέφτουν μέσα σ’ εκείνη την περίοδο, η οποία, διαστρέφοντας 
τις έννοιες, ονομάστηκε Belle Epoque. Αυτούς τους χαρακτη-
ρισμούς του φαίνεσθαι πρέπει κανείς να τους απογυμνώσει 
και να αναρωτηθεί για τους όρους υπό τους οποίους στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση του Τσέχωφ γεννήθηκε τέχνη.

Η Ρωσία την εποχή του Τσέχωφ ήταν μια οπισθοδρομι-
κή χώρα, παραβάλλοντας την ανάπτυξή της με εκείνη των 
υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Μόλις το 1861, ένα χρόνο 
μετά τη γέννηση του Τσέχωφ, αίρεται η δουλοπαροικία, κά-
τι που ασφαλώς δεν σήμαινε την απελευθέρωση των μου-
ζίκων, αλλά μόνο τη μετατόπιση της καταπίεσης. Κατά τη 
διάρκεια ακόμη των σπουδών του Τσέχωφ, το 1881, δολο-
φονείται, από μια απόπειρα αναρχικών, ο τσάρος Αλέξαν-
δρος, ο ΙΙ. Συνεπεία τούτου καταπνίγονται με ανελέητη 
σκληρότητα από τον διάδοχό του όλες οι προσπάθειες φι-
λελευθεροποίησης του καθεστώτος. Ήδη τη δεκαετία 1870-
1880 είχαν ναυαγήσει οι κινήσεις της ρωσικής διανόησης, 
τις οποίες είχε αντιπροσωπεύσει το σύνθημα της «προς το 
λαό πορείας.». Επρόκειτο για μια σύμπραξη προοδευτικά 
σκεπτόμενων από διαφορετικά στρατόπεδα, η οποία ήθελε 
να επιδράσει, μέσω προπαγάνδας, διαφωτιστικά στο λαό. 
Το 1874, επτακόσιοι περίπου ανήκοντες στην κίνηση αυτή, 
καθώς και συμπαθούντες τους, φυλακίστηκαν και καταδι-
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κάστηκαν σε δύο μεγάλες δίκες. «Η Υπόθεση των 50» και 
«Η Υπόθεση των 193» συνέχισαν να επιδρούν για καιρό στην 
επαναστατημένη νεολαία.

Περίπου απ’ το 1876 οι Ναρόντνικοι προσπάθησαν, οργα-
νωμένοι σε κομμούνες στην επαρχία, να δημιουργήσουν κοινό-
τητες ανάμεσα στο λαό. Κατά τη διαδικασία αυτή οι αντιλήψεις 
τους ήρθαν σε επαφή με αυτές του Λέοντα Τολστόι, αυτές όμως 
του Τολστόι είχαν στο υπόβαθρό τους ένα μεταρρυθμιστικό, 
θρησκευτικό μοτίβο. Με το όνειρο αυτό της ζωής στην ύπαιθρο, 
της φυγής απ’ την πόλη καταπιάστηκε ο Τσέχωφ σε μερικά του 
διηγήματά. Μέλη μάλιστα των αναρχικών ομάδων έκαναν πρό-
ταση στον τσάρο να διακόψουν την τρομοκρατική δράση, αν ε-
κείνος συγκαλούσε τους εκπροσώπους του λαού. Η απάντηση 
σ’ αυτή την πρόταση ήταν ένα μανιφέστο που ισχυροποιούσε τον 
απολυταρχισμό. Το 1884 απαγορεύονται όλες οι φοιτητικές ορ-
γανώσεις, οι περισσότεροι αναρχικοί φυλακίζονται και καταδι-
κάζονται. Στη χώρα απλώνεται μια παραλυτική σιγή. Και στο λαό 
τον ίδιο υπάρχει επίσης σιγή, αφότου καταπνίγηκαν οι απεργί-
ες των εργατών της Πετρούπολης τη διετία 1878-1879. Την ε-
ποχή του μεγάλου λιμού και της επιδημίας χολέρας, το 1892, α-
ναφλέγονται πάλι μεμονωμένες κινητοποιήσεις.

Στα χρόνια που δημοσιοποιούσε ο Τσέχωφ, τύπος και 
άλλα έντυπα μέσα υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία. Στο 
πλαίσιο αυτό ένα γράμμα του Τσέχωφ έχει ιδιαίτερη σημα-
σία: Το τεύχος του Μαρτίου του 1890 της Ρούσκαγια Μίλς, 
σε μια βιβλιοκριτική του τον χαρακτήρισε ως ένα συγγρα-
φέα χωρίς αρχές. Η απάντησή του στον εκδότη Λαβρόφ εί-

ναι ένα εύγλωττο παράδειγμα της ει-
λικρίνειάς του, για την οποία μίλησε 
ο Τολστόι: «Με τους συναδέλφους 
μου έχω εξαιρετικές σχέσεις. Δεν 
πόζαρα ποτέ ως δικαστής γι’ αυτούς 
ή για τις εφημερίδες και τα περιοδι-
κά για τα οποία εργάζονται γιατί δεν 
θεωρώ τον εαυτό μου αρμόδιο και 
γιατί θεωρώ πως στην παρούσα εξαρτημένη θέση του τύ-
που, κάθε λέξη κατά ενός περιοδικού ή ενός συγγραφέα δεν 
είναι μόνο σκληρόκαρδη και χωρίς τακτ αλλά και εγκλημα-
τική.». Με το γράμμα αυτό ο Τσέχωφ διακόπτει κάθε προ-
σωπική και επαγγελματική σχέση με τον Λαβρόφ. Αυτό το 
γράμμα, υπό τις συνθήκες εκείνου του καιρού, ήταν ένδει-
ξη υψηλού προσωπικού θάρρους. 

Η δεκαετία του 1880 χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη 
βιομηχανοποίηση, ο καπιταλισμός θεμελιώνεται κι αν και 
στη Ρωσία αναπτύσσεται διστακτικά, ωριμάζει έχοντας τα 
ίδια αποτελέσματα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και 
αυτή η πραγματικότητα βρίσκει τον αντίκτυπό της στο έργο 
του Τσέχωφ και δεν μένει εκ μέρους του χωρίς κριτική. Το 
1898 λαμβάνει χώρα το ιδρυτικό συνέδριο του Ρωσικού Σο-
σιαλδημοκρατικού Κόμματος και λίγο πριν τον θάνατό του ο 
Τσέχωφ βιώνει επίσης τις, υπό τον τσάρο Νικόλαο τον ΙΙ, 
προετοιμασίες για τον Ρωσο-ιαπωνικό Πόλεμο, μια κατά-
σταση η οποία τον πίκρανε βαθιά, όπως τους περισσότε-
ρους προοδευτικούς διανοούμενους της πατρίδας του.

Δ ε ύ τ ε ρ ο  Μ έ ρ ο ς

Στην εκκλησία της Παναγίας της οδηγήτριας, που βρίσκε-
ται στο χωριό Βερχνίε Τσαμπρούντι, μόλις είχε τελειώσει η 
λειτουργία. Το πλήρωμα της εκκλησίας ήταν σε κίνηση και 
ξεχυνόταν απ’ αυτήν. Μόνον ο μπακάλης, ο Αντρέι Αντρέιτς, 
με καλή μόρφωση, ηλικιωμένος κάτοικος του Βερχνίε Τσα-
μπρούντι δεν αναδεύει. Έχει στηριχτεί στο στηθαίο τού χώ-
ρου της αριστερής χορωδίας και περιμένει. Το φρεσκοξυρι-
σμένο, παχουλό του πρόσωπο, σκαμμένο από παλιότερη ακ-
μή, εκφράζει σήμερα δύο αντιτιθέμενα συναισθήματα: ταπει-
νοφροσύνη απέναντι στην ανεξερεύνητη μοίρα και μια χωρίς 
όρια, ανόητη υπεροψία απέναντι στα φουστάνια και στα κε-
φαλομάντηλα των διερχομένων από μπροστά του αγροτισσών. 
Εξ’ αφορμής της Κυριακής ντύθηκε σαν κομψευόμενος. Φο-
ράει ένα υφασμάτινο παλτό με κίτρινα κοκάλινα κουμπιά, 
μπλε παντελόνι με ρεβέρ και στέρεες γαλότσες, σαν αυτές 
που φροντίζουν να φορούν μόνον στέρεοι, μυαλωμένοι και 
θρησκευτικά πεπεισμένοι άνθρωποι. 

Τα πρησμένα, νωθρά του μάτια είναι στραμμένα στο εικο-
νοστάσι. Βλέπει τα οικεία πρόσωπα των αγίων, τον υπηρέτη, 
τον Μάτβει, ο οποίος φουσκώνει τα μάγουλα και σβήνει τα 
κεριά, βλέπει τα σκοτεινά παραθυρόφυλλα, το φαγωμένο χα-

λί, το νεωκόρο, τον Λοπούχωφ, ο οποίος ξεπροβάλλει γρή-
γορα πίσω απ’ την αγία τράπεζα και φέρνει αντίδωρο στους 
γηραιότερους… Όλα αυτά τα έβλεπε συχνά, ξανά και ξανά, τα 
ήξερε σαν την τσέπη του… Κατά τα λοιπά μόνο ένα είναι λίγο 
περίεργο και ασυνήθιστο: στη βόρεια πόρτα στέκει ο ιερέας 
Γκριγκόρι, ο οποίος δεν αφαίρεσε ακόμη το καλυμμαύκι του 
και με τα πυκνά του φρύδια ρίχνει αγριεμένες ματιές.

«Σε ποιόν όμως θέλει να κάνει σήμα;» σκέπτεται ο μπα-
κάλης.

«Και μάλιστα τώρα έγνεψε με το δάκτυλο και χτύπησε 
το πόδι! Κοιτάζει προς κάποιον! Τι τρέχει, Ουράνια Βασί-
λισσα; Για ποιόν είναι όλα αυτά;»

Ο Αντρέι Αντρέιτς έριξε μια ματιά γύρω του και είδε ότι 
η εκκλησία είχε κιόλας αδειάσει εντελώς. Στις πόρτες συ-
νωθούνται ακόμη περίπου δέκα άνθρωποι ,αλλά στέκουν με 
την πλάτη γυρισμένη προς το ιερό.

«Να έρχεσαι, όταν σε φωνάζω. Τι στέκεις εκεί σαν κο-
λόνα», ακούει την οργισμένη φωνή του πάτερ Γκριγκόρι. «Ε-
σένα φωνάζω!».

Ο μπακάλης βλέπει το αναψοκοκκινισμένο, οργισμένο 
πρόσωπο του πατέρα Γκριγκόριγ και συμπεραίνει ότι το σι-

Τρία διηγήματα του Τσέχωφ, για πρώτη φορά στα ελληνικά: Το Τρισάγιο (1886), 
Ένας γνωστός Κύριος (1883;), Το Παραστράτημα (1887). 

ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ
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να αναφέρονται σ’ αυτόν. Τινάζεται, απομακρύνεται από το 
χώρο της χορωδίας και διστακτικά, με τις σταθερές του γα-
λότσες να χτυπούν, πηγαίνει προς το ιερό.

«Αντρέι Αντρέιτς μήπως έδωσες σημείωμα για μια δέ-
ηση προς ανάπαυση της μακαρίτισσας της Μαρίγια;» ρωτά-
ει ο ιερωμένος και στρέφει αγριεμένος το βλέμμα του πά-
νω στο παχύ, ιδρωμένο πρόσωπο.

«Ναι, έτσι είναι.»
«Οπότε εσύ το έγραψες αυτό; Εσύ;»
Και ο πάτερ Γκριγκόρι παρουσιάζει οργισμένος ένα ση-

μείωμα μπρος στα μάτια του. Και πάνω στο σημείωμα αυτό 
που μαζί με πρόσφορο, παρέδωσε ο Αντρέι Αντρέιτς, με 
σκοπό μια δέηση, βρίσκεται γραμμένο με μεγάλα, τρόπον 
τινά ταλαντευόμενα, γράμματα: «Υπέρ αναπαύσεως της κό-
ρης του Θεού, της εταίρας Μαρίγια.»

«Μάλιστα… εγώ το έγραψα…» απαντά ο μπακάλης.
«Πώς τόλμησες, να γράψεις κάτι τέτοιο;» ψιθυρίζει ο ι-

ερωμένος τραβώντας τις λέξεις και οργή και τρόμος ήχη-
σαν απ’ το βραχνό του ψιθύρισμα.

Ο μπακάλης τον κοιτάζει με μια ηλίθια έκπληξη, βρίσκε-
ται σε απορία και φοβάται και ο ίδιος: ποτέ μέχρι τώρα δεν 
μίλησε ο ιερέας σ’ αυτό τον τόνο σε κάποιον με μόρφωση στο 
Βέρχνιε-Τσαπρούντι! Και οι δυο τους σιωπούν για μια στιγ-
μή και κοιτάζονται στα μάτια. Η αναποφασιστικότητα του 
μπακάλη είναι τόσο μεγάλη που το παχύ του πρόσωπο ξεχει-
λώνει προς όλες τις πλευρές όπως το νερωμένο ζυμάρι.

«Πώς τόλμησες;» επαναλαμβάνει ο ιερωμένος
«Τι… τι συμβαίνει;» ρωτάει έκπληκτος ο Αντρέι Αντρέ-

ιτς. «Δεν το κατανοείς;» ψιθυρίζει ο πάτερ Γκριγκόρι, κάνει 
έκπληκτος ένα βήμα πίσω και χτυπάει τα χέρια. «Τι κουβα-
λάς στους ώμους σου: κεφάλι ή τίποτε άλλο;» Δίνεις ένα 
σημείωμα προς την ιερά τράπεζα και πάνω του γράφεις μια 
λέξη που ούτε στο δρόμο δεν αρμόζει να την εκφέρουμε! Τι 
γουρλώνεις τα μάτια; Μα, δεν ξέρεις την έννοια της λέξης;»

«Εννοείτε τη λέξη <εταίρα>;» μουρμουρίζει ο μπακάλης, 
κοκκινίζοντας και ανοιγοκλείνοντας τα μάτια. «Μα ο Κύριος 
στην ευσπλαχνία του… ακριβώς το ίδιο, συγχωρεί την εταίρα… 
της παρέχει μια θέση και ακόμη από τις διηγήσεις του βίου 
της Αγίας Μαρίας από την Αίγυπτο διαφαίνεται με ποια ακρι-
βώς έννοια χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, συγχωρέστε με…»

Ο μπακάλης θέλει να παραθέσει ένα ακόμη επιχείρημα 
προς δικαιολόγησή του, αλλά τρομάζει και σκουπίζει το 
στόμα του με το μανίκι.

«Έτσι λοιπόν το αντιλαμβάνεσαι;» φωνάζει ο πάτερ 
Γκριγκόρι και χτυπά τα χέρια. «Ο Θεός όμως συγχώρεσε, 
κατάλαβες; Συγχώρεσε, ενώ εσύ καταδικάζεις, διαβάλλεις 
και με μια αναξιοπρεπή λέξη χαρακτηρίζεις, και επιπλέον 
ποιά, την πεθαμένη εξ αίματος κόρη σου! Όχι μόνο απ’ την 
Αγία Γραφή, αλλά ούτε κι από ένα κοσμικό κείμενο δεν μπο-
ρείς να συναγάγεις μια τέτοια αμαρτία! Σου επαναλαμβάνω, 
Αντρέι: Δεν πρέπει να λέγονται σοφιστείες: Αν ο Θεός σού 
έδωσε κριτικό πνεύμα και δεν μπορείς να το εφαρμόσεις, 
τότε καλύτερα μην κάνεις καθόλου συλλογισμούς… Μην κά-
νεις συλλογισμούς και μείνε σιωπηλός.»

«Αλλά αυτή όμως ήταν… συγχωρήστε με, ήταν όμως η-
θοποιός!» λέει ο Αντρέι Αντρέιτς σε σύγχυση.

«Ηθοποιός! Ας ήταν ό,τι θέλει, εσύ μετά το θάνατό της 

πρέπει να τα ξεχάσεις όλα και ούτε πάνω σε σημείωμα να 
μην το γράφεις!»

«Σωστό είναι αυτό!...» συμφωνεί ο μπακάλης.
«Θα έπρεπε να σου επιβληθεί μετάνοια», φωνάζει ο διά-

κονος από το βάθος του ιερού και κοιτάζει με περιφρόνηση το 
σε σύγχυση πρόσωπο του Αντρέι Αντρέιτς, «μετά θα σταματού-
σες να λες εξυπνάδες γύρω-γύρω! Η κόρη σου ήταν μια γνω-
στή καλλιτέχνης. Και μάλιστα για τον θάνατό της έγραψαν και 
οι εφημερίδες… Που παριστάνεις το φιλόσοφο!» 

«Είναι φυσικά… πράγματι…», μουρμουρίζει ο μπακάλης, 
«δεν είναι ταιριαστή λέξη αλλά δεν ήθελα να τη χρησιμοποιή-
σω σαν καταδίκη, πάτερ Γκριγκόρι, μα με τον τρόπο του Θεού, 
ώστε να σας είναι σαφέστερο για ποιόν πρέπει να κάνετε πα-
ράκληση στο Θεό. Στα σημειώματα των ψυχοσάββατων σημει-
ώνονται διάφορα ονόματα του είδους: το αγόρι ο Γιοχάνες, η 
πνιγμένη Πελαγία, ο πολεμιστής Γκεόργκ, ο δολοφονημένος 
Πάουλους και κάποια του είδους… Έτσι το εννοούσα κι εγώ.»

«Πόσο ανόητο, Αντρέι… ο Θεός θα σε συγχωρέσει, αλλά 
την άλλη φορά να είσαι προσεκτικός. Και πάνω απ’ όλα, ά-
σε τις σοφιστείες και ακολούθησε στη σκέψη το παράδειγ-
μα των υπολοίπων. Κάνε δέκα μετάνοιες και πήγαινε.»

«’Έτσι θα κάνω», λέει ο μπακάλης, χαρούμενος, που η επι-
τίμηση πήρε τέλος και δίνει στο πρόσωπό του πάλι την έκφρα-
ση της αξιοπρέπειας και της σοβαρότητας. «Δέκα μετάνοιες; 
Πολύ καλά, το κατανοώ. Και τώρα, πατερούλη, επιτρέψτε μου να 
σας παρακαλέσω… Επειδή βέβαια είμαι ο πατέρας της… Ξέρε-
τε και ο ίδιος και είναι βέβαια, ας ήταν ό,τι θέλει, κόρη μου, έ-
τσι θέλω… συγχωρήστε με θέλω να σας παρακαλέσω να λει-
τουργήσετε σήμερα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της. Επιτρέψ-
τε μου να σας παρακαλέσω γι’ αυτό, πατέρα διάκονε!»

«Έτσι, καλώς!» λέει ο πάτερ Γκριγκόρι και βγάζει το κα-
λυμμαύχι του. «Σε επαινώ γι’ αυτό. Αυτό εγκρίνεται… Πή-
γαινε τώρα. Βγαίνουμε κι εμείς απ το ιερό.»

Ο Αντρέι Αντρέιτς απομακρύνεται σεβάσμια απ’ το ιερό 
και με αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο και επίσημα θλιμμένο 
ύφος παραμένει στέκοντας στη μέση της εκκλησίας. Ο υπη-
ρέτης, ο Μάτβει, στήνει το τραπεζάκι με το πρόσφορο μπρο-
στά του και αμέσως μετά απ’ αυτό ξεκινάει το τρισάγιο.

Στην εκκλησία επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ακούγεται μόνον 
ο μεταλλικός ήχος του θυμιατού και το μακρόσυρτο ψάλσιμο… 
Δίπλα στον Αντρέι Αντρέιτς ο υπηρέτης Μάρβει, η μαμή Μακα-
ρίεβνα και το αγοράκι της, ο Μίτγιακα με τον παράλυτο βραχίο-
να. Κανένας άλλος δεν ήταν παρών. Ο νεωκόρος ψέλνει άσχη-
μα, με δυσάρεστη, μπάσα φωνή, αλλά η μελωδία και τα λόγια εί-
ναι τόσο λυπητερά που ο μπακάλης χάνει τη σοβαρή του έκφρα-
ση και βυθίζεται στο πένθος. Σκέπτεται τη Μασούρκα του… Θυ-
μάται ότι του γεννήθηκε όταν ήταν υπηρέτης στους άρχοντες του 
Βερχνίε Τσαμπρούντι. Μέσα σ’ όλες τις έγνοιες της δουλειάς 
τού υπηρέτη δεν το παρατηρούσε πώς μεγάλωνε το παιδί. Όλος 
αυτός ο καιρός που εξελίχτηκε σ’ ένα χαριτωμένο πλάσμα με α-
νοικτόξανθο κεφαλάκι και μεγάλα στοχαστικά μάτια, πέρασε α-
πό μπροστά του χωρίς να το καταλάβει. Ανατράφηκε κακομαθη-
μένα κοντά στις δεσποινίδες των αρχόντων, όπως γενικά όλα τα 
παιδιά των αγαπημένων υπηρετών. Οι άρχοντες από ανία την έ-
μαθαν να διαβάζει, να γράφει και να χορεύει και ο ίδιος δεν α-
νακατευόταν στην ανατροφή της. Μόνο που και που, όταν την συ-
ναντούσε τυχαία οπουδήποτε, στην πόρτα ή στο πλατύσκαλο και 
άρχιζε, για όσο είχε χρόνο προς τούτο, να της διδάσκει προσευ-
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χές και ιερές κατηχήσεις: από 
τότε περνιόταν για γνώστης 
των εκκλησιαστικών κανόνων 
και των ιερών γραφών! Το κο-
ρίτσι τον άκουγε με προθυμία, 
όσο σκοτεινό και σοβαρό κι αν 
ήταν το πρόσωπο του πατέρα 
της. Επαναλάμβανε με χα-
σμουρητά τις προσευχές, ήταν 
όμως όλο αυτιά, όταν αυτός, 
τραυλίζοντας και κατάκοπος, 
ώστε να εκφραστεί όσο το δυ-
νατόν πιο εικονοπλαστικά, άρ-
χιζε να της διηγείται ιστορίες. 

Το πινάκιο φακής, η ισοπέδωση στα Σόδομα και τα πάθη του νε-
αρού Ιωσήφ την έκαναν να χλομιάζει και άνοιγε διάπλατα τα γα-
λάζια της μάτια. 

Όταν ύστερα αυτός εγκατέλειψε τη θέση του υπηρέτη 
και με τις αποταμιεύσεις του άνοιξε ένα μαγαζί στο χωριό, 
η Μασούτκα έφυγε με τους άρχοντες για τη Μόσχα…

Τρία χρόνια πριν το θάνατό της επισκέφτηκε τον πατέρα 
της. Μόλις που την αναγνώρισε. Ήταν μια νεαρή λεπτή γυναί-
κα με τους τρόπους μιας κυρίας και ντυμένη όπως οι κυρίες. 
Μιλούσε με σοφία, σχεδόν σαν βιβλίο, κάπνιζε τσιγάρα και 
κοιμόταν μέχρι το μεσημέρι. Όταν ο Αντρέι Αντρέιτς τη ρώτη-
σε με τι ασχολείται, του απάντησε, κοιτάζοντάς τον θαρραλέα 
στα μάτια: «Είμαι ηθοποιός!». Αυτή της η ομολογία φάνηκε 
στον πρώην υπηρέτη ως το αποκορύφωμα του κυνισμού. Η 
Μασούρκα ήθελε να αρχίσει να του μιλάει για τις επιτυχίες της, 
να καυχηθεί για τη ζωή της ως ηθοποιός, όταν όμως είδε πως 
ο πατέρας της έγινε κατακκόκινος και κούνησε τους ώμους, 
βουβάθηκε. Και σιωπώντας και μη κοιτάζοντας ο ένας τον άλ-
λο, πέρασαν μαζί δύο εβδομάδες, μέχρι λίγο πριν απ’ την ανα-
χώρησή της. Τότε παρακάλεσε τον πατέρα της να πάει μαζί της 
μια βόλτα στην όχθη του ποταμού. Όσο λυπηρό κι αν του ήταν, 
να κάνει τον περίπατό του στο φως της μέρας μπροστά στα μά-
τια όλου του εντίμου κόσμου με μια κόρη, η οποία ήταν ηθο-
ποιός, υποχώρησε μπροστά στην παράκλησή της…

«Τι θαυμάσια περιοχή», αναφώνησε με ενθουσιασμό η 
κόρη του στη διάρκεια του περίπατου. «Τι ωραίες λαγκα-
διές και έλη! Θεέ μου, πόσο όμορφη είναι η πατρίδα μου!» 

Και ξέσπασε σε κλάματα.
«Αυτό το τοπίο μόνο τον τόπο πιάνει…», σκέφτηκε ο Α-

ντρέι Αντρέιτς και κοίταξε σαν καθυστερημένος τις λαγκα-
διές- δεν αντιλήφθηκε τον ενθουσιασμό της κόρης του…

«Απ’ αυτές έχει κανείς το ίδιο όφελος, όσο κι απ’ το γά-
λα του τράγου.»

Και αυτή έκλαιγε, έκλαιγε και ανέπνεε λαίμαργα με γε-
μάτο το στήθος, σαν να το ένοιωθε πως δεν της μένει πια 
πολύς καιρός για ανάσα…

Ο Αντρέι Αντρέιτς κουνάει το κεφάλι του σαν το άλογο 
που το τσίμπησε μύγα και για να ναρκώσει τις θλιβερές α-
ναμνήσεις άρχισε να σταυροκοπιέται βιαστικά… «Μνήσθη-
τι Κύριε», μουρμουρίζει «την απολεσθείσα δούλη σου, την 
εταίρα Μαρίγια και συγχώρεσε τις αμαρτίες της, τις ηθελη-
μένες και τις αθέλητες…».

Η άπρεπη λέξη πάλι αγωνίστηκε να μη βγει απ’ τη γλώσ-
σα του, αλλά αυτός δεν το αντιλαμβάνεται: Αυτό που έχει 
σταθεροποιηθεί στη συνείδησή του κανένας δεν μπορεί να 
του το αποσπάσει, δεν μπορεί, ως γνωστόν, να του το απο-
σπάσει ούτε με τις διδαχές του πάτερ Γκριγκόρι, αλλά ούτε 
και με σκαρπέλο ακόμη. Η Μακάρεβνα αναστενάζει και κά-
τι ψιθυρίζει ακριβώς τη στιγμή που παίρνει αέρα και ο Μίτ-
γιακα με τον παράλυτο βραχίονα κάτι συλλογίζεται..

«… Ένθα απέδρα πάσα οδύνη και στεναγμός…», αντη-
χεί η φωνή του νεωκόρου, ο οποίος με το χέρι καλύπτει το 
δεξιό του μάγουλο.

Από το θυμιατό ανεβαίνει γαλαζωπός καπνός και κολυ-
μπάει στην πλατιά επικλινή ακτίνα που διαπερνά και τέμνει 
στα δύο τη σκοτεινή, άψυχη ερημιά της εκκλησίας. Και 
μοιάζει, σαν μαζί με τον καπνό να αιωρείται μέσα στην α-
κτίνα του ήλιου και η ψυχή της πεθαμένης. Τα μικρά ρεύμα-
τα καπνού, όμοια με παιδικές μπούκλες, κάνουν περιδίνη-
ση και τραβάνε την ανηφόρα προς το παράθυρο’ κατά κά-
ποιο τρόπο υπεκφεύγουν της δειλίας και του πένθους, με 
τα οποία είναι πλήρης αυτή η αθώα ψυχή…

ΕΝΑΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ

Η αξιαγάπητη Βάντα ή, όπως λεγόταν στο διαβατήριό της, 
η «αξιότιμη πολίτης» Ναστάζια Καναβκίνα βρέθηκε κατά την 
έξοδό της απ’ το νοσοκομείο σε μια θέση, στην οποία παλαι-
ότερα δεν είχε περιέλθει ποτέ’ ήταν χωρίς κατάλυμα και χω-
ρίς καπίκι τσακιστό. Πώς έπρεπε να πορευτεί;

Το πρώτο που έκανε ήταν να μεταβεί στο ενεχυροδανει-
στήριο και να αφήσει εκεί το τουρκουάζ της δακτυλίδι– το 
μοναδικό της πολύτιμο αντικείμενο. Για το δακτυλίδι πήρε 
ένα ρούβλι… Τι να αγοράσει κανείς μ’ ένα ρούβλι;

Έναντι αυτού του ποσού δεν μπορεί κανείς να αγοράσει 
ούτε μια μοντέρνα ζακέτα, ούτε ένα ψηλό καπέλο, ούτε παπου-
τσάκια στο χρώμα του μπρούτζου και χωρίς τα πράγματα αυτά 
αισθανόταν τελείως γυμνή. Της φαινόταν, πως όχι μόνον οι άν-
θρωποι αλλά επιπλέον και τα άλογα και τα σκυλιά την κοίτα-
ζαν και γελούσαν με το απλοϊκό της ντύσιμο. Και μόνο το ντύ-
σιμό της σκεπτόταν, η ερώτηση όμως τι θα έτρωγε και που θα 

διανυχτέρευε δεν την ανησυχούσε στο παραμικρό. 
«Ας συναντούσα τουλάχιστον έναν γνωστό κύριο», σκεπτό-

ταν «θα δεχόμουν χρήματα… Κανείς δεν θα μου το αρνιόταν, 
γιατί…»

Όμως γνωστοί κύριοι δεν την συνάντησαν. Δεν είναι δύ-
σκολο να τους απαντήσει στο «Renaissance», αλλά μ’ αυτό 
το απλοϊκό ντύσιμο δεν θα την άφηναν καθόλου να μπει στο 
«Renaissance». Πώς να πορευτεί; Μετά από μακρύ, βασα-
νιστικό πέρα δώθε, όταν είχε κουραστεί απ’ το περπάτα– 
κάτσε και τους συλλογισμούς της, η Βάντα αποφάσισε να 
μετέλθει του τελευταίου μέσου: Να πάει σε κάποιον γνω-
στό της κύριο, απ’ ευθείας στο διαμέρισμά του και να πα-
ρακαλέσει για χρήματα.

«Σε ποιόν όμως θα μπορούσα να πάω;» σκέφτηκε. 
«Στον Μίσα δεν γίνεται- είναι παντρεμένος… Ο γέρο κοκκι-
νοτρίχης έχει τώρα υπηρεσία…»
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φ Απ’ το μυαλό της Βάντα πέρασε ο οδοντίατρος, ο Φίνκελ, 

ένας βαπτισμένος εβραίος, ο οποίος προ τριμήνου της δώ-
ρισε ένα βραχιόλι και στον οποίο, κατά τη διάρκεια του δεί-
πνου στο γερμανικό κλάμπ, έχυσε ένα ποτήρι μπύρα στο κε-
φάλι. Όταν της πέρασε απ’ το μυαλό ο Φίνκελ, χάρηκε πολύ.

«Σίγουρα θα μου δώσει κάτι αν τον βρω στο σπίτι…», 
σκέφτηκε στο δρόμο προς αυτόν. «Αν δεν μου δώσει τίπο-
τε θα του κάνω θρύψαλα όλες του τις λάμπες.»

Όταν πλησίασε την πόρτα του οδοντιάτρου είχε ήδη έτοι-
μο το σχέδιό της: θα ανέβει τρέχοντας και γελώντας τα σκα-
λιά, θα ορμήσει στο δωμάτιό του και θα ζητήσει εικοσιπέντε 
ρούβλια… Όταν όμως έκανε να πιάσει το σήμαντρο, σαν να 
εξαφανίστηκε από μόνο του αυτό το σχέδιο απ’ το μυαλό της. 
Η Βάντα απέκτησε ξάφνου άγχος και αναστατώθηκε, κάτι που 
παλαιότερα δεν της είχε συμβεί ποτέ. Τολμηρή και αυθάδης 
ήταν μόνο στις παρέες του γλεντιού, τώρα όμως, με το συνη-
θισμένο ντύσιμο και στο ρόλο μιας καθημερινής ζητιάνας, 
την οποία κανένας δεν έχει ανάγκη να δεχτεί, αισθανόταν 
ντροπή και ταπείνωση. Ντρεπόταν και ήταν φοβισμένη.

«Ίσως ήδη να με έχει ξεχάσει», σκέφτηκε και δεν μπο-
ρούσε να πάρει την απόφαση να τραβήξει το σήμαντρο. «Και 
πώς πάω σ’ αυτόν μ’ αυτό το φόρεμα; Εντελώς σαν ζητιάνα 
ή μικροαστή.».

Και έκρουσε διστακτικά.
Πίσω απ’ την πόρτα διέκρινε βήματα’ ήταν ο θυρωρός. 

«Είναι στο σπίτι ο γιατρός;» ρώτησε.
Θα προτιμούσε να της έλεγε ο θυρωρός «όχι», αλλά αντί 

να απαντήσει την άφησε να περάσει μέσα και της πήρε το 
πανωφόρι. Η σκάλα της φάνηκε πολυτελής και μεγαλοπρε-
πής, αλλά απ’ όλη την πολυτέλεια την εντυπωσίασε ιδιαιτέ-
ρως ένας μεγάλος καθρέπτης στον οποίο αντίκρισε ένα κου-
ρελιασμένο πράγμα χωρίς ψηλό καπέλο, χωρίς μοντέρνα 
ζακέτα και χωρίς παπουτσάκια στο χρώμα του μπρούτζου. 
Και στη Βάντα φάνηκε παράξενο, που τώρα, επειδή ήταν 
φτωχικά ντυμένη και έμοιαζε με ράφτρα ή πλύστρα, εμφα-
νίστηκε μέσα της το αίσθημα της ντροπής και δεν ένοιωθε 
ούτε τόλμη ούτε θρασύτητα και στη σκέψη της ήδη δεν λε-
γόταν πια Βάντα αλλά όπως παλιά Ναστάζια Καναβκίνα…

«Παρακαλώ!» είπε η καμαριέρα και την οδήγησε στο 
δωμάτιο. «Ο γιατρός θα έρθει αμέσως… Καθίστε!»

Η Βάντα κάθισε σε μια μαλακή πολυθρόνα. «θα το πω 
ως εξής: δανείστε με κάποιο ποσό!» σκέφτηκε. «Είναι αξι-
οπρεπές γιατί είναι βεβαίως γνωστός μου. Μόνο να έβγαι-
νε τώρα έξω το κορίτσι. Παρουσία της μου είναι δυσάρε-
στο… Και αν σταθεί αυτή εδώ;»

Μετά από δέκα περίπου λεπτά άνοιξε η πόρτα και μπή-
κε μέσα ο Φίνκελ, ένας ψηλός, μελαχρινός εβραίος με χο-
ντρά μάγουλα και παγωμένα μάτια. Μάγουλα, μάτια, κοιλιά, 
οι χοντροί γοφοί- όλα ήταν σ’ αυτόν τόσο χορτάτα, απεχθή, 
χοντροκομμένα. Στο «Renaissance» και στο γερμανικό 
κλαμπ ήταν συνήθως ευδιάθετος, ξόδευε πολλά για τις γυ-
ναίκες και ανεχόταν υπομονετικά τα αστεία τους (όταν η Βά-
ντα για παράδειγμα του έχυσε μπύρα στο κεφάλι, μόνο χα-
μογέλασε και φοβέρισε με το δάκτυλο), τώρα όμως έμοια-
ζε σκοτεινός και νυσταγμένος, κοίταξε μέσα σοβαρά και 
ψυχρά σαν ένας προϊστάμενος και κάτι μασούσε. 

«Τι επιθυμείτε;» ρώτησε, χωρίς να κοιτάζει τη Βάντα.
Η Βάντα κοίταξε το σοβαρό πρόσωπο της καμαριέρας 

και το χορτάτο παρουσιαστικό του Φίνκελ, ο οποίος κατά τα 
φαινόμενα δεν την είχε αναγνωρίσει και κοκκίνισε… 

«Τι επιθυμείτε;» επανέλαβε ο οδοντίατρος, ήδη εκνευ-
ρισμένος.

«Τα- τα δόντια μου πονάνε», ψέλλισε η Βάντα.
«Άχα, ποια δόντια; Που;»
Η Βάντα θυμήθηκε πως έχει ένα κούφιο δόντι.
«Κάτω δεξιά», είπε.
«Μάλιστα! Ανοίξτε το στόμα!»
Ο Φίνκελ συνοφρυώθηκε, κράτησε την αναπνοή του και 

άρχισε να εξετάζει το άρρωστο δόντι.
«Πονάει;» ρώτησε, ψαχουλεύοντας γύρω- γύρω το δό-

ντι μ’ ένα σίδερο.
«Πονάει», είπε ψέματα η Βάντα. «Θα έπρεπε να του θυ-

μίσω», σκέφτηκε, «μετά θα με αναγνώριζε σίγουρα… Αλλά… 
η καμαριέρα! Γιατί στέκει αυτή ακόμη εδώ;»

Ο Φίνκελ άρχισε ξαφνικά να ασθμαίνει σαν ατμομηχανή απ’ 
ευθείας στο στόμα της και είπε: «Δεν σας προτρέπω να το σφρα-
γίσετε… Αυτό το δόντι έτσι κι αλλιώς δεν σας ωφελεί σε τίποτε.»

Αφού είχε σκαλίσει γύρω- γύρω στο δόντι και είχε μα-
γαρίσει τα χείλη και τα ούλα της Βάντα με τα δάκτυλα του 
που μυρίζανε καπνό, κράτησε ξανά την αναπνοή του και το-
ποθέτησε μέσα στο στόμα της κάτι κρύο…

Η Βάντα ένοιωσε ξαφνικά έναν αφόρητο πόνο, ούρλια-
ξε και έπιασε τον καρπό του Φίνκελ.

«Δεν πειράζει, δεν πειράζει…», μουρμούρισε. «Μην 
φοβάστε… Από το δόντι αυτό δεν θα είχατε κανένα όφελος. 
Πρέπει να είναι γενναίος κανείς.»

Και τα λερωμένα με αίμα δάκτυλά του που μυρίζανε κα-
πνό της κράτησαν μπρος τα μάτια της το ξεριζωμένο δόντι, 
μετά ήρθε η καμαριέρα και κράτησε μια μικρή γαβάθα κάτω 
από το στόμα της.

«Ξεπλύνετε στο σπίτι το στόμα με κρύο νερό…», είπε ο 
Φίνκελ «και τότε θα σταματήσει το αίμα…»

Στάθηκε μπροστά της με τη στάση ενός ανθρώπου που 
περιμένει να του αδειάσει κάποιος επιτέλους τη γωνιά και 
να τον αφήσει στην ησυχία του...

«Να είστε καλά!» είπε η Βάντα και στράφηκε προς την 
πόρτα.

«Χμ!... Δεν θα με πληρώσετε για τη δουλειά μου;» ρώ-
τησε γελώντας ο Φίνκελ.

«Αχ ναι», θυμήθηκε η Βάντα, κοκκίνισε και έδωσε στον 
εβραίο το ρούβλι που είχε λάβει για το τουρκουάζ δακτυλί-
δι της. Όταν βγήκε πάλι στο δρόμο, ντρεπόταν περισσότερο 
από πριν, αλλά τώρα δεν ντρεπόταν πια για τη φτώχεια της. 
Δεν αντιλαμβανόταν άλλο πια πως δε φορούσε ψηλό καπέ-
λο και μοντέρνα ζακέτα. Διάβηκε το δρόμο, έφτυνε αίμα και 
η κάθε κηλίδα αίματος της μιλούσε για την άσχημη και δύ-
σκολη, γεμάτη προσβολές, ζωή που είχε υπομείνει και θα 
έπρεπε συνεχώς να υπομένει: αύριο, μετά από μια εβδομά-
δα, μετά από ένα χρόνο, σ’ όλη της τη ζωή. 

«Ω, πόσο τρομερό είναι αυτό!» ψιθύρισε, «πόσο τρομα-
κτικό, θεέ μου!»

Κατά τα λοιπά, την επόμενη μέρα ήταν κιόλας στο «Renais-
sance» και χόρευε. Φορούσε ένα τεράστιο κόκκινο καπέλο, 
μια καινούργια μοντέρνα ζακέτα και παπουτσάκια στο χρώμα 
του μπρούτζου. Και στο απογευματινό φαγητό ταλαιπωρούσε 
έναν νεαρό έμπορο, άρτι αφιχθέντα από το Καζάν. 
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Κατά τη διάρκεια ενός απογευματινού περίπατου, ο δι-
καστικός πάρεδρος, ο Σεμιγκούτσεφ, στάθηκε δίπλα στο 
τηλεγραφόξυλο αριθμός 36 και αναστέναξε βαθιά. Στην 
ίδια θέση τον είχε προφτάσει μια εβδομάδα από σήμερα, 
όταν το βράδυ επέστρεφε στο σπίτι μετά από τον προγραμ-
ματισμένο του περίπατο, η παλιά του υπηρέτρια, η Αγκνί-
για, και γεμάτη οργή του είχε πει: «Περίμενε! Γεροκαρά-
φλα! Θα στο ανταποδώσω για να μάθεις τι σημαίνει να 
φέρνεις αθώα κορίτσια στη δυστυχία. Το μικρό θα στο 
ρίξω μπροστά στην πόρτα σου, θα σου κάνω αγωγή και θα 
τα διηγηθώ όλα στη γυναίκα σου…»

Μετά είχε απαιτήσει να καταθέσει στην τράπεζα, στο 
όνομά της, πέντε χιλιάδες ρούβλια. Αυτά θυμήθηκε ο Σε-
μιγκούτσεφ, αναστέναξε και γεμάτος μετάνοια επέκρινε 
τον εαυτό του εξ’ αιτίας της φευγαλέας του έξαψης που 
είχε δημιουργήσει εναντίον του τόση οργή και πόνο. 

«Τώρα πρέπει να βασανιστείς» σκέφτηκε, ενώ πήρε 
το δρόμο για το σπίτι. «Πόσο συχνά δεν είπα μέσα μου: 
μην τα μπλέξεις με μια υπηρέτρια. Αλλά όχι πρέπει να σ’ 
έπιασε ο διάολος, μεθυσμένο γουρούνι! Αχ και επιπλέον 
έναν δικαστικό πάρεδρο, παντρεμένο και σε ώριμη ηλι-
κία… Εκατό χιλιάδες φορές να μην είχα κάνει τίποτε. Να, 
μετά ντροπιάσου… Η Αγκνούσκα είναι διαβολοκόριτσο και 
θα εμμείνει στην απαίτησή της!»

Φτάνοντας στο διαμέρισμά του κάθισε στη σκάλα για 
να ηρεμήσει. Ήταν ακριβώς δέκα η ώρα και ένα κομμάτι 
του φεγγαριού ξεπρόβαλε πίσω από τα σύννεφα. Δεν 
υπήρχε πλέον άνθρωπος στο δρόμο, ούτε μπροστά απ’ τις 
βίλλες: οι ηλικιωμένοι παραθεριστές είχαν ήδη ξαπλώ-
σει να κοιμηθούν και οι νεότεροι βγήκαν βόλτα στο δάσος. 
Όταν ο Σεμιγκούτσεφ έψαξε στις δυο τσέπες για ένα σπίρ-
το ώστε να ανάψει το τσιγάρο του, τράκαρε με τον αγκώνα 
σε κάτι μαλακό, όταν εξέτασε προσεκτικά τι είναι εκεί το 
πρόσωπό του παραμορφώθηκε ξαφνικά από τρόμο, σαν 
να είδε δίπλα του φίδι. Πάνω στη σκάλα, αμέσως δίπλα 
στην πόρτα, βρισκόταν ένα μπόγος, ένα μακρουλό αντικεί-
μενο τυλιγμένο σε κάτι που στην αφή έμοιαζε με πάπλω-
μα. Η μια άκρη του μπόγου ήταν λιγάκι ανοικτή και όταν ο 
δικαστικός πάρεδρος έχωσε μέσα το χέρι του, ένοιωσε 
κάτι θερμό και υγρό. Τρομαγμένος πήδηξε όρθιος και κοί-
ταξε γύρω του σαν τον εγκληματία που θέλει να διαφύγει 
των φρουρών του… 

«Μου το άφησε πράγματι, το βρωμοθήλυκο!» Πίεσε 
σφίγγοντας τις γροθιές και τις λέξεις ανάμεσα στα δόντια. 
«Εδώ βρίσκεται αυτό, το παραστράτημα! Ω, Θεέ!»

Ο φόβος, η οργή και η ντροπή τον πάγωσαν… Τι πρέ-
πει τώρα να κάνει; Τι θα πει η γυναίκα του, αν το μάθει; Τι 
θα πουν οι συνάδελφοί του; Η εξοχότητά του θα τον σκου-
ντήσει στην κοιλιά και σκασμένος στα γέλια θα πει: «συγ-
χαρητήρια- χε, χε, χε… Γκρίζα μαλλιά στην κεφαλή κι ο 
διάολος στα σκέλια… Είστε του ποδόγυρου, Σέμγιον Ερά-
στοβιτς». Όλη η γειτονιά με τις βίλλες θα πληροφορηθεί 
τώρα το μυστικό του και οι αξιότιμες σύζυγοι των οικογε-
νειαρχών θα του απαγορεύσουν κατά το δυνατόν τα σπίτια 
τους. Τούτο τον καιρό όλες οι εφημερίδες γράφουν περί 
έκθετων παιδιών και το σεμνό όνομα Σεμιγκούτσεφ θα 

κάνει το γύρο της Ρωσίας.
Το μεσαίο παράθυρο του διαμερίσματός του έστεκε 

ανοικτό και ακουγόταν καθαρά πώς η γυναίκα του Σεμι-
γκούτσεφ, η Άννα Φιλίπποβνα, έστρωνε το τραπέζι για το 
βραδινό’ στην αυλή, αμέσως πίσω απ’ την πόρτα, ο υπη-
ρέτης του σπιτιού, ο Γιεμορλάιγ, έπαιζε αδέξια και παρα-
πονιάρικα στην μπαλαλάικά του… Δεν χρειάζεται τίποτε 
άλλο απ’ το να ξυπνήσει τώρα το μικρό και να κλαψουρί-
σει, οπότε θα αποκαλυπτόταν όλο το μυστικό. Τον Σεμι-
γκούτσεφ τον κατέλαβε η ακατανίκητη επιθυμία να βια-
στεί… «Γρήγορα, γρήγορα…», μουρμούρισε. «Τώρα αμέ-
σως, όσο δεν το βλέπει κανείς. Θα το μεταφέρω οπουδή-
ποτε και θα το τοποθετήσω πάνω σε μια ξένη σκάλα…»

Ο Σεμιγκούτσεφ πήρε το μπόγο κάτω απ’ τον ώμο και 
περπάτησε με αργά, διστακτικά βήματα το δρόμο προς τα 
κάτω, ώστε να μην εγείρει καμία υποψία…

«Τι παράξενη, απεχθής θέση!» σκέφτηκε και προσπά-
θησε να δείξει μια αδιάφορη όψη. «Ένας δικαστικός πά-
ρεδρος βαδίζει με ένα βρέφος στο δρόμο! Ω Θεέ μου! Αν 
μας δει κανείς, αν κάποιος προσέξει περί τίνος πρόκει-
ται, είμαι χαμένος… Θα το τοποθετήσω σ’ αυτή τη σκάλα… 
Όχι, στάσου, εδώ τα παράθυρα είναι ανοικτά και ίσως κά-
ποιος κοιτάζει έξω… Μα πού πρέπει να το τοποθετήσω; 
Στάσου, θα το μεταφέρω στη βίλλα του εμπόρου Μέλκιν… 
Οι έμποροι είναι πλούσιοι, σπλαχνικοί άνθρωποι ή ίσως 
να είναι ακόμη και ευγνώμονες γι’ αυτό και το αφήσουν να 
μεγαλώσει μαζί τους.»

Και ο Σεμιγκούτσεφ αποφάσισε χωρίς χρονοτριβή να φέ-
ρει το βρέφος στον Μέλκιν, παρότι το σπίτι του βρισκόταν 
στην άκρη της συνοικίας με τις βίλλες, ευθεία στο ποτάμι.

«Μόνο μην αρχίσει να ουρλιάζει ή πέσει έξω απ’ το 
μπόγο», σκέφτηκε ο δικαστικός πάρεδρος. «Τώρα πρέ-
πει να είμαι ευγνώμων για το απρόσμενο δώρο! Εδώ κου-
βαλάω κάτω απ’ τον ώμο ένα ζωντανό πλάσμα σαν να ήτα-
νε χαρτοφύλακας. Ένα ζωντανό πλάσμα με ψυχή όπως 
όλοι μας… Αν οι Μέλκιν το δεχθούν και το αναθρέψουν, 
μπορεί να γίνει κάποιος… Ίσως γίνει ένας καθηγητής ή 
συγγραφέας… Όλα μπορούν να συμβούν στον κόσμο. Τώρα 
το κουβαλάω κάτω απ’ τον ώμο σαν ένα σκουπίδι αλλά 
μετά από τριάντα ή σαράντα χρόνια θα πρέπει ίσως να 
στέκομαι κλαρίνο μπροστά του.»

Όταν ο Σεμιγκούτσεφ προχωρούσε στο στενό, μοναχι-
κό δρομάκι μπροστά από ψηλούς φράχτες κάτω απ’ την 
πυκνή, μαύρη σκιά των φλαμουριών, του φάνηκε ξάφνου 
σαν να ήθελε να διαπράξει κάτι τρομακτικά εγκληματικό. 
«Πόσο τιποτένιο είναι όμως αυτό», σκέφτηκε. «Κάτι πιο 
τιποτένιο δεν μπορεί κανείς να σκαρφιστεί… Γιατί λοιπόν 
κουβαλάω το δυστυχισμένο παιδάκι από τη μια σκάλα 
στην άλλη; Αυτό φταίει που γεννήθηκε; Τι μας έκανε; Πα-
λιάνθρωποι είμαστε, αχρείοι και εγκληματίες… Μας αρέ-
σει να πηγαίνουμε βόλτα πάνω στα έλκηθρα, αλλά τα αθώα 
παιδιά πρέπει να σέρνουν τα έλκηθρα… Χρειάζεται μόνο 
καμιά φορά κάποιος να μπει στη θέση τους. Διέπραξα ένα 
ολίσθημα, στο παιδί όμως μπροστά βρίσκεται μια τρομα-
κτική μοίρα… Παράτα το στους Μέλκιν κι αυτοί θα το φορ-
τώσουν στο ορφανοτροφείο εκεί ανάμεσα σε ξένους αν-
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ίδρυμα… Ούτε τρυφερότητα, ούτε αγάπη, μόνο μερικές 
κακές συνήθειες θα του λάχουν… Αργότερα θα μπει μα-
θητευόμενος σ’ έναν τσαγκάρη… Θα αρχίσει να πίνει, θα 
μάθει να λέει αισχρόλογα και στο τέλος θα τα τινάξει απ’ 
την πείνα… Σε έναν τσαγκάρη, κι όμως είναι γιός ενός δι-
καστικού παρέδρου και ευγενούς καταγωγής… Και σε τε-
λική ανάλυση είναι το σώμα μου και το αίμα μου...».

Ο Σεμιγκούτσεφ βγήκε απ’ τη σκιά των φλαμουριών 
στον πλημμυρισμένο από το φως του φεγγαριού δρόμο, 
ξετύλιξε το μπόγο και κοίταξε το παιδάκι.

«Κοιμάται», ψιθύρισε. «Κοίτα εκεί, μια μικρή πλακου-
τσωτή μύτη έχει το άτιμο, ακριβώς όπως ο πατέρας του… 
Κοιμάται και δεν νοιώθει πως τον κοιτάζει ο φυσικός του 
πατέρας… Ένα δράμα, αγαπημένο μου… Τώρα, συγχώρε-
σέ με… Δεν σου ορίζεται καμιά άλλη μοίρα…»

Ο δικαστικός πάρεδρος άρχισε να ανοιγοκλείνει τα μά-
τια και αισθάνθηκε να μυρμηγκιάζουν τα μάγουλά του… Τύ-
λιξε πάλι το παιδί, το πήρε κάτω απ’ τη μασχάλη του και συ-
νέχισε το δρόμο του. Όλο το δρόμο μέχρι τη βίλλα του Μέλ-
κιν του πέρναγαν απ’ το μυαλό κάθε είδους κοινωνικά ζη-
τήματα και στο στήθος του τον έτρωγε η συνείδησή του. 

«Αν ήμουν ένας αξιοπρεπής, έντιμος άνθρωπος», σκέ-
φτηκε «τότε δεν θα έδινα σημασία σε τίποτε και θα πήγαινα 
στην Άννα Φιλίπποβνα, θα γονάτιζα μπροστά της και θα της 
έλεγα: <συγχώρεσε με! Αμάρτησα! Τιμώρησέ με αλλά το 
αθώο παιδί δεν πρέπει να το αφήσουμε να υποφέρει. Δεν 
έχουμε παιδιά, ας το αποδεχτούμε, ας το αναθρέψουμε… Και 
τότε θα ήταν βέβαια μαζί μου και το παιδί μου … Αχ!».

Είχε ήδη φτάσει στο σπίτι των Μέλκιν και στάθηκε 
αναποφάσιστος… Έβλεπε στη φαντασία του πως κάθεται 
στο δωμάτιό του και διαβάζει την εφημερίδα του και πως 
τριβόταν πάνω του το μικρό παιδί με την πλακουτσωτή 
μύτη και έπαιζε με τα κρόσσια της πυτζάμας του’ την ίδια 
στιγμή όμως εμφανίζονταν μπροστά του οι συνάδελφοί 
του και έβλεπε πως τον κοίταζαν επικριτικά και η εξοχό-
της του, πώς σκάει απ’ τα γέλια και τον χτυπάει στην πλά-
τη… Στα κατάβαθα της ψυχής του όμως σάλευε δίπλα στη 
συνείδησή του που την έτρωγαν οι τύψεις κάτι τρυφερό, 
ζεστό, μελαγχολικό.

Ο δικαστικός πάρεδρος τοποθέτησε το παιδάκι προ-
σεκτικά πάνω σε μια βαθμίδα πριν το πλατύσκαλο και 
έκανε μια χειρονομία απελπισίας. Πάλι του φαινόταν σαν 
να μυρμηγκιάζει, το πρόσωπό του…

«Συγχώρεσέ με πονηρούλικο!» μουρμούρισε «μη μου 
κρατάς κακία!».

Έκανε μερικά βήματα για να συνεχίσει τρέχοντας το 
δρόμο του, μετά όμως ξερόβηξε κι είπε: «Α, ας γίνει ό,τι 
θέλει! Τα αγνοώ όλα! Θα το πάρω μαζί μου κι ας λέει ο κό-
σμος ό,τι θέλει!».

Ο Σεμιγκούτσεφ σήκωσε το παιδί και γύρισε βιαστικά 
πίσω.

«Ας πούνε ό,τι θέλουνε», σκέφτηκε. «Δεν με νοιάζει 
τίποτε! Γυρίζω αμέσως, πέφτω στα γόνατα και λέω: <Άννα 
φιλίπποβνα!> Είναι καλή ψυχή και θα το καταλάβει… Και 
θα το αναθρέψουμε… Αν είναι αγόρι, τότε θα το πούμε 
Βλαντιμίρ, αν είναι κορίτσι, τότε Άννα… Τουλάχιστον θα 
έχουμε μια παρηγοριά στα γεράματα…!».

Και έκανε όπως είχε 
αποφασίσει… Κλαίγο-
ντας, υποφέροντας από 
φόβο και ντροπή, γεμά-
τος ελπίδα και με έναν 
ακαθόριστο ενθουσιασμό 
μπήκε στο διαμέρισμα, 
πήγε στη γυναίκα του και 
γονάτισε βαθιά μπροστά 
της…

«Άννα φιλίπποβνα!» 
είπε κλαίγοντας με λυγ-
μούς και τοποθέτησε το 
παιδί στο πάτωμα. «Δεί-
ξε επιείκεια! Αυτό είναι 
το παιδί μου… Αμάρτη-
σα… Θυμάσαι την Αγκνιούσκα, ναι λοιπόν … Το κακό με 
τύλιξε στα δίχτυα του…»

Και εντελώς εκτός εαυτού από ντροπή και φόβο και 
χωρίς να περιμένει απάντηση, αναπήδησε και έτρεξε σαν 
κυνηγημένος από χτυπήματα στον καθαρό αέρα…

«Θα μείνω έξω μέχρι να με φωνάξει», σκέφτηκε. 
«Πρώτα να έρθει στα συγκαλά της και να συλλογιστεί το 
πράγμα…»

Ο υπηρέτης του σπιτιού, ο Γιερμολάιγ, με την μπαλα-
λάικα, πέρασε από μπροστά του, τον κοίταξε και κούνησε 
του ώμους… Μετά από λίγο, πέρασε άλλη μια φορά και 
ξανακούνησε τους ώμους.

«Τι ιστορία κι αυτή, πρέπει όμως να την πω!» μουρ-
μούρισε χαμογελώντας. «Μόλις, Σέμγιον Εράστοβιτς, 
ήρθε εδώ μια καμαριέρα, η πλύστρα, η Ακσίνγια. Το ζώο 
έβαλε το παιδί στη σκάλα μπροστά στο σπίτι και ενώ κα-
θόταν μέσα μαζί μου, κάποιος πήρε το παιδί και το μετέ-
φερε μακριά… Τι ιστορία κι αυτή!»

«Τι; Τι λες εκεί πέρα;» ούρλιαξε ο Σεμιγκούτσεφ.
Ο Γιερμολάιγ, ο οποίος είχε προετοιμαστεί με το δικό 

του τρόπο στην οργή του κυρίου του, έξυσε το κεφάλι του 
και αναστέναξε.

«Συγχωρέστε με, Σέμγιον Εράστοβιτς», είπε «αλλά 
τώρα είμαστε στο θέρετρο. Δεν πάει αλλιώς… χωρίς γυ-
ναίκες εννοώ…»

Κοίταξε τον κύριό του στα ορθάνοικτα από έκπληξη 
μάτια του και συνέχισε: «φυσικά είναι αμαρτία, όμως τι να 
κάνει κανείς… Απαγορεύσατε να αφήνουμε ξένες γυναί-
κες στο αγρόκτημα, αλλά από πού να πάρει κανείς δικιά 
του, τώρα βέβαια, ευαρεστηθείτε να το κατανοήσετε… Χω-
ρίς ξένες γυναίκες δεν τη βγάζει κανείς… Όσο ήταν εδώ 
η Αγκνιούσκα δεν υπήρχε αναστάτωση, γιατί…»

«Πήγαινε στο διάολο, βδέλυγμα!» τον αποπήρε ο Σε-
μιγκούτσεφ, βρόντηξε τα πόδια και επέστρεψε στο σπίτι…

Κατάπληκτη και οργισμένη η Άννα Φιλίπποβνα καθό-
ταν στην ίδια θέση και κοίταζε το παιδί με μάτια κατακκό-
κινα απ’ το κλάμα…

«Λοιπόν, λοιπόν…» μουρμούρισε ο χλωμός Σεμιγκού-
τσεφ στραβώνοντας το στόμα σ’ ένα χαμόγελο, «πλάκα 
έκανα… Δεν είναι δικό μου το παιδί αλλά… Της πλύστρας, 
της Ακσίνγια. Εγώ… Εγώ απλώς έκανα πλάκα… Πήγαινέ 
το στον επιστάτη.»
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Τι τρέχει με το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας;
Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο για τις Επανορθώσεις, ο συ-

γκεκριμένος διακρατικός οργανισμός στοχεύει πρωτίστως και κυ-
ρίως, μέσω της διείσδυσης της Γερμανίας στο ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα, να στρεβλώσει την ιστορική μνήμη της Εθνικής Α-
ντίστασης και να ξεπλύνει τα εγκλήματα που διέπραξε η ναζιστική 
Γερμανία κατά του ελληνικού λαού.

Μία πρώτη προσέγγιση του προγράμματος 
MOG/Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών της Ο.Δ. της Γερμανίας παρουσίασε πρόσφατα και στην Ελ-
λάδα την εκπαιδευτική πλατφόρμα του. Η νέα πρωτοβουλία του 
γερμανικού κράτους έχει ως κύριο στόχο της τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές των ελληνικών σχολείων. Το πρόγραμμα αυτό, που 
χρηματοδοτείται επίσης και απ’ το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», α-
ποτελεί κατά τους δημιουργούς του μία επιστημονική σύγχρονη 
προσπάθεια για να μελετηθούν πλευρές της ιστορίας της γερμανι-
κής κατοχής στη χώρα μας. Σύμφωνα με τους οργανωτές της πλατ-
φόρμας χρειάζεται ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της ιστορικής 
αλήθειας, που θα βάζει στο περιθώριο την εμπάθεια και τις στρα-
τευμένες απόψεις και –μέσα από ατομικές μαρτυρίες ανθρώπων 
που έζησαν τα γεγονότα εκείνης της περιόδου αλλά και με την προ-
βολή των απόψεων και απ’ τις δύο πλευρές– οι μαθητές θα κατα-
νοήσουν την ιστορία με αντικειμενικό τρόπο.

Πρόκειται για μια χονδροειδέστατη προσπάθεια της γερμανικής 
κυβέρνησης να ξαναγράψει την ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πο-
λέμου και να αμβλύνει τις ευθύνες της ναζιστικής Γερμανίας και των 

εγκλημάτων που η ί δ ι α 
προκάλεσε στους λα- ούς όλου του 
κόσμου. Η προσπά- θεια αυτή εντάσσεται επίσης 
στη γενικότερη προ- σπάθεια του διεθνούς ιμπεριαλιστικού 
συστήματος να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα του πλέον κατα-
στροφικού πολέμου, με τα δεκάδες εκατομμύρια θύματα που προκά-
λεσε η ναζιστική θηριωδία, να μειώσει ή και να εξαφανίσει το ρόλο 
της Σοβιετικής Ένωσης και των κομμουνιστικών κομμάτων σε όλο τον 
κόσμο. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, με τα 
αντικομμουνιστικά μνημόνια και τη “μαύρη βίβλο” της ΕΕ, με την κα-
τάργηση της επετείου της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών στις 
9 Μάη, που την μετέτρεψαν σε μέρα της … Ευρώπης.

Τι υποστηρίζουν όμως οι οργανωτές του προγράμματος αυτού; 
Μέσα από τις ατομικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα 
εκείνης της περιόδου υποτίθεται ότι μπορεί κάποιος να διαμορφώσει 
μια αντικειμενική γνώση για το τι έγινε στη μαύρη αυτή περίοδο της ι-
στορίας μας. Έτσι λοιπόν, για να μάθουμε για τη σφαγή στο Δίστομο ή 
στα Καλάβρυτα, πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των ναζιστών δο-
λοφόνων ή κάποιων δοσίλογων για να σχηματίσουμε αντικειμενική 
γνώμη! Για να μάθουμε τι ήταν ο Άξονας, θα πρέπει να ακούσουμε και 
την άποψη του Μουσολίνι, ότι δήθεν ο Άξονας ήταν μια ένωση κρατών 
για να προωθηθεί η παγκόσμια ειρήνη(!) και έτσι θα έχουμε μια αντι-
κειμενική άποψη. Με τη λογική αυτή, για να μάθει κάποιος τι έγινε 
στην Κύπρο το 1974, δεν φτάνει να γνωρίζει την τούρκικη εισβολή και 
την κατοχή του 40% του νησιού, αλλά να μάθει και την άποψη του ει-
σβολέα για να διαμορφώσει δήθεν αντικειμενική άποψη.

Στράτευση στην πλαστογράφηση της Ιστορίας
Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεότητας στρατεύεται στην απόλυτη 

αναθεώρηση της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο πο-
λύτομο έργο «Η Γερμανία και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» που 
χρηματοδοτεί η γερμανική κυβέρνηση μαθαίνουμε, μεταξύ πολλών άλ-
λων, ότι τον τρομερό αυτό πόλεμο τον ξεκίνησε η Σοβιετική Ένωση, όχι 
η Γερμανία! Αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι χώρες και οι λαοί οι οποίοι υπέστη-
σαν τα δεινά της γερμανικής κατοχής πρέπει να «συμφιλιωθούν» με τη 
σκοτεινή αυτή σελίδα της ιστορίας τους, δηλαδή να την ξεχάσουν. Ειδι-
κά για την Ελλάδα που, τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει δύο ρηματικές 
διακοινώσεις στη γερμανική αντίστοιχη για το θέμα των «αποζημιώσε-
ων» και έχει διεκδικήσει μέσα από Προέδρους της Δημοκρατίας τα ο-
φειλόμενα, το σχέδιο «λήθη και αναθεώρηση» έχει καταστεί επείγον.

Ιδού λοιπόν γιατί το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας εν-
διαφέρεται για τη διδασκαλία της Ιστορίας στην ελληνική εκπαί-
δευση. Για να την πλαστογραφήσει!

Το ξέπλυμα των εγκλημάτων των Ναζί
Το Εποπτικό Συμβούλιο του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας με πρόεδρο 
τη Ν. Κεραμέως και ο ρόλος του στην πλαστογράφηση της Ιστορίας 

Εποπτικό Συμβούλιο του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, συ-
γκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας ως εξής:

1. Νίκη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, 
με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Γεώργιο Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, με αναπληρωτή τον Βασίλει-
ο-Νικόλαο Γκατζάρα, Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Κωνσταντίνος Δέρβος, Πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Δελακουρίδη, Αντιπρόεδρο του Ιδρύμα-
τος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

4. Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αναπλη-
ρώτρια την Ιωάννα Κοσμοπούλου του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Παιδείας και 
Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Κωνσταντίνα Πισλή, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο-

νομικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 
Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του υπουργείου Παιδείας, Διευθύ-
ντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Γεώργιου Βούτσινου, 
με αναπληρώτρια την Μαρία Καλδή του Ευστράτιου, Προϊσταμένη του Τμήμα-
τος Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία, της Διεύθυνσης Νε-
ολαίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Ισίδωρος Κανέτης, οικονομολόγος και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σώματος 
Ελλήνων Προσκόπων, με αναπληρωτή τον Ευθύμη Τσίγκα, Μέλος της Ένωσης 
Παλαιών Προσκόπων Αμαρουσίου.

7. Στυλιανός Λεριός, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασκούμε-
νων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών με αναπληρώτρια την Δανάη Παπαδημητρί-
ου, οικονομολόγο και Γενική Διευθύντρια της ARTIT LTD.

8. Βασίλειος Καρύδας-Υφαντής, οικονομολόγος και μέλος του Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αναπληρώτρια την Άννα Ζαχαριάδου, διεθνο-
λόγο και υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Αμαρουσίου.

Η φωτογραφία 
από τη σφαγή στο Δίστομο
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γράφει η Αρετή Σπαχή

Η Γλώσσα ως σύ-
στημα «σημεί-
ων» επικοινωνί-

ας, δηλ ως σύστημα η-
χητικών αρχικά και 
γραπτών στη συνέχεια 
συμβόλων της σκέψης 
μας, ως «όργανο» της 
συνεννόησης, της επι-
κοινωνίας και της συ-
νεργασίας των ανθρώ-
πων, στα πλαίσια του 
πρωτόγονου αρχικά 
κοινοτικού βίου και του 
ανεπτυγμένου κοινωνι-
κού στη συνέχεια, απο-
τελεί μια από τις θεμε-
λιώδεις κοινωνικές κα-
τακτήσεις στην πορεία 
εξέλιξης του ανθρώπι-
νου πολιτισμού. Μια 
κοινωνική κατάκτηση 
που είναι άρρηκτα δε-
μένη με την πορεία του 
εξανθρωπισμού του εί-
δους μας, αλλά και συ-
νολικότερα με κάθε 
φάσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, όπως 
αυτή ξεδιπλώθηκε στην 
ιστορική εξέλιξη, που 
-με τη σειρά της- διέ-

πεται από το νόμο της μετάβασης από ένα κατώτερο κοι-
νωνικο-οικονομικό στάδιο σε ένα ανώτερο.

Στη βάση αυτή, γίνεται κατανοητό ότι είναι αδύνατο 
να μελετήσουμε τη γλώσσα ως ένα σημαντικό κοινωνικό 
φαινόμενο, χωρίς να τη συνδέσουμε με την κοινωνική 
φύση του ανθρώπου ή καλύτερα με την πολιτική του φύ-
ση, όπως επιτάσσει ο αριστοτελικός όρος «πολιτικό ζώ-
ον», όρος που συμπύκνωσε τον 4ο αιώνα όλες τις μέχρι 
τότε θεωρητικές προσπάθειες προσδιορισμού της αν-
θρώπινης οντότητας και απέδωσε, με τον πιο ορθό δια-
χρονικά τρόπο, την ανωτερότητά της, ερμηνεύοντάς την 
ως έκφραση του πλέγματος των σχέσεων που διαμορ-
φώνονται στο πολιτικό σώμα της κοινωνίας.

Βέβαια, η οπτική του αντικειμενικού ιδεαλισμού, την 
οποία παρακολουθεί η αριστοτελική θεώρηση, ανάγει τη 
διαμόρφωση της ανθρώπινης φύσης (με όλα τα χαρακτη-

ριστικά της όρθιας στάσης και του ανεπτυγμένου νευρι-
κού συστήματος) στην «εντελέχεια» που –σύμφωνα με 
τον Αριστοτέλη- διέπει το φυσικό και κοινωνικό γίγνε-
σθαι και παράλληλα παραπέμπει την οργάνωση της πο-
λιτικής κοινωνίας της «πόλης» και την εξελικτική δια-
δικασία της κοινωνικής ζωής στο «πρώτον κινούν», δηλ. 
σε μια πνευματική δύναμη ανώτερη που καθορίζει την 
πορεία εξέλιξης του υλικού κόσμου.

.Ωστόσο, η νεότερη επιστημονική έρευνα και –κυρί-
ως- η διαλεκτική θεώρηση του διαχρονικού ζητήματος 
της κοινωνικής ανθρώπινης φύσης, με την οποία είναι 
σύμφυτη η γλώσσα, έδειξε άλλο δρόμο. Εφερε στο ιστο-
ρικό προσκήνιο και ανέδειξε τον κυρίαρχο ρόλο της ερ-
γασίας ως καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης της 
γλώσσας και ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο 
οποίος αποτελεί την πιο ανεπτυγμένη μορφή οργάνωσης 
της ύλης.

Η  ε ξ έ λ ι ξ η  τ η ς  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς  σ κ έ ψ η ς  
–και ιδιαιτέρα η ανάπτυξη του διαλεκτικού υλισμού το 19 
αιώνα– έδωσε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ήδη εί-
χαν απασχολήσει τους αρχαίους φιλοσόφους (το Δημόκρι-
το, τον Αριστοτέλη, τον Επίκουρο κλπ), αναδεικνύοντας 
την καθοριστική σημασία της ανθρώπινης εργασίας και ι-
διαίτερα της χρήσης του χεριού στη διαμόρφωση του 
γλωσσικού κώδικα. Γιατί η εργασία ως διαδικασία ανταλ-
λαγής της ύλης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, δηλ. 
ως σκόπιμη, συνειδητή ανθρώπινη δραστηριότητα που α-
πέβλεπε στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
στη διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών επιβίωσης 
των πρώτων ανθρώπων, απαιτούσε, και προϋπόθετε αρ-
χικά τη συμ-βίωση και τη συν-εννόησή τους, δηλ τη συ-
μπόρευσή τους σε μια αγωνιώδη προσπάθεια κίνησης των 
χεριών, με βάση τον αδυσώπητο νόμο της Ανάγκης και ό-
χι με βάση την επιταγή του ενστίκτου.

Αυτή ακριβώς η σκόπιμη προσπάθεια υπέρβασης της 
τυποποιημένης, ενστικτώδους σωματικής κίνησης του 
ζώου σηματοδοτεί την απαρχή της ευέλικτης κίνησης του 
χεριού, με στόχο την κατασκευή των πρώτων εργαλείων 
που ήταν τα αναγκαία τεχνικά μέσα για την παρέμβαση στο 
φυσικό περιβάλλον και την αξιοποίηση των φυσικών στοι-
χείων, για τη διασφάλιση της τροφής και την προστασία 
από τις πολλαπλές απειλές. Μια τέτοια όμως πρακτική 
δραστηριότητα παραπέμπει στη δημιουργική φύση του 
ανθρώπου, δηλ. στο έργο του δήμου, του συνόλου που 
στην πράξη διαμορφώνει κανόνες γλωσσικής συνεννόη-
σης. Αυτοί οι γλωσσικοί κανόνες υπερβαίνουν τη σημει-
ωτική του ζώου και καταργούν το άναρθρο της κραυγής 
του. Έτσι, σταδιακά διαμορφώνονται τα πρώτα φωνητικά 

Η γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο και 

τα προβλήματα της γλωσσικής διδασκαλίας 

στη Β/θμια εκπαίδευση
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όργανα του εξελισσόμενου ανθρώπινου είδους, ο οποίος 
«αρθρώνει λόγο», δηλ. παράγει τις πρώτες λέξεις, για να 
ονομάσει αρχικά τα αναγκαία αντικείμενα και στη συνέ-
χεια να ορίσει το πλαίσιο της συνύπαρξής του με τους άλ-
λους, αλλά και παράλληλα να προσδιορίσει τη φυσική και 
κοινωνική πραγματικότητα, στα πλαίσια της οποίας δια-
μορφώνεται, όντας σε μια σταθερή σχέση αλληλεπίδρα-
σης με το περιβάλλον.

Είναι βέβαια προφανές ότι η ευελιξία του χεριού που 
είναι όργανο εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα παράγωγό 
της, συμπορεύεται με την όρθια στάση του οργανισμού 
και με την ανάπτυξη των φωνητικών και των αισθητηρί-
ων οργάνων και αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της πα-
ραγωγής της σκέψης, δηλ. της διαμόρφωσης του λογι-
κού, που σταδιακά αποτυπώνεται και βιολογικά στο δι-
ευρυμένο εγκέφαλο. Έτσι, η πρώτη ανθρώπινη κοινότη-
τα- απολαμβάνοντας ήδη την ασφάλεια που παρείχε η 
χρήση της φωτιάς και βαδίζοντας τον τραχύ και ανηφο-
ρικό δρόμο της δημιουργίας των μέσων της επιβίωσής 
της- ανοίγει το κοινωνικό της κεφάλαιο, μέσα από την 
πρώτη πνευματική κατάκτησή της που είναι η άρθρωση 
των λέξεων, η απαρχή δηλ. της δημιουργίας της γλώσ-
σας ως κοινού για όλα τα μέλη του πρωτόγονου κοινοτι-
κού σώματος κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης.

Η μετάβαση λοιπόν από την αγελαία κατάσταση του 
ζώου στην πρωτόγονη κοινοτική ζωή εδραιώνεται στη 
συνειδητή δραστηριότητα του ανθρώπου, στη συνερ-
γασία, την κοινή πράξη, που με τη σειρά της κατοχυρώ-
νεται μόνο μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος 
«σημείων» επικοινωνίας, λέξεων, ηχητικών συμβόλων, 
το οποίο καθρεπτίζει μια νοητική κίνηση ανώτερη, υπα-
γορευμένη από την ανάγκη και αντίστοιχη του επιπέδου 
εξέλιξης των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπου.

Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι η επισήμανση ότι ο 
έναρθρος λόγος αποτελεί το τεκμήριο της ανωτερότητας 
του είδους μας, διαπιστώνεται ήδη από τους αρχαίους 
φιλοσόφους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 
Πρωταγόρα ( Πρωταγόρας του Πλατωνα: « φωνήν και ο-
νόματα ταχύ διηρθρώσατο τη τέχνη..»), ο οποίος αναφέ-
ρεται στην τέχνη, δηλ στη διαδικασία, τη δραστηριότητα, 
που μετατρέπει τη φυσική δυνατότητα σε ικανότητα, ό-
μως θα περάσουν πολλοί αιώνες προβληματισμού μέχρι 
να ερμηνευτούν οι όροι και οι συνθήκες παραγωγής των 
λέξεων, δηλ. τα αίτια της χρήσης τους και να αποκρυ-
σταλλωθεί η επιστημονική θέση για την πρωταρχική ση-
μασία της πράξης των χεριών στη νοητική κίνηση του αν-
θρώπου και τη συνακόλουθη γλωσσική του λειτουργία. 
Στους αιώνες αυτούς που ακολούθησαν από την αρχαι-
ότητα μέχρι το 19ο, καθοριστική είναι η συμβολή του 
Ντεκάρτ και του Καντ, ο οποίοι με τη σειρά τους θα επι-
βεβαιώσουν την ίδια ιστορική αλήθεια: ότι η διαφορο-
ποίηση, δηλ. η λογική φύση του ανθρώπου επιβεβαιώ-
νεται στον αρθρωμένο λόγο του, μένοντας όμως και αυ-
τοί στο τεκμήριο της πνευματικής ανωτερότητας που εί-
ναι η γλώσσα, χωρίς την απαιτούμενη σύνδεσή της με την 
ανθρώπινη δράση.

Η θεωρητική ερμηνεία όμως που αποδεικνύει την 
άρρηκτη σχέση γλώσσας-εργασίας, η οποία αιτιολογεί 

την παραγωγή των λέξεων ως έκφραση της ανάγκης των 
ανθρώπινων για κοινή δράση, με στόχο τη συλλογική ω-
φέλειά τους, ανήκει στο θεμελιωτή και βασικότερο εκ-
πρόσωπο του διαλεκτικού υλισμού, Engels, του οποίου 
η θέση αποτελεί πια παραδεδεγμένη αλήθεια στην επο-
χή μας. Ο Ένγκελς (στα έργα του…..), βοηθούμενος από 
τις έρευνες του Μόργκαν και του Δαρβίνου, ερμηνεύει τη 
λογική φύση και επομένως τη γλωσσική λειτουργία του 
ανθρώπου, αναφερόμενος στη χρήση του χεριού στη δι-
αδικασία της εργασίας, την οποία ορίζει ως συνειδητή 
και ωφέλιμη ανθρώπινη δραστηριότητα. Μάλιστα σήμε-
ρα η ιστορική αλήθεια για την κατάκτηση του λόγου- ο ο-
ποίος νοείται ως αδιάρρηκτη ενότητα σκέψης και γλώσ-
σας- συμπυκνώνεται στη θέση ότι τα «χέρια μας είναι η 
βάση του λόγου μας».

Στη βάση αυτή, γίνεται προφανές ότι είναι αδύνατη η 
ερμηνεία της γλώσσας ως συστήματος συμβόλων επι-
κοινωνίας που αποτυπώνει την ανθρώπινη σκέψη και 
δείχνει την πορεία της κοινωνικής εξέλιξής, χωρίς την 
αναγωγή στην αναγκαιότητα της συν-ύπαρξης και της α-
πό κοινού δράσης των πρώτων ανθρώπων, χωρίς δηλ. τη 
θεώρηση του οργάνου του χεριού ως κινητήριας δύνα-
μης στην πορεία εξέλιξης του πολιτισμού.

Με βάση αυτές τις παραδοχές, γίνεται προφανές ότι 
η γλώσσα γεννιέται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται μό-
νο στα πλαίσια της κοινωνίας ως έκφραση της κινητήρι-
ας δύναμης της ανάγκης και λειτουργεί ως κοινό σύστη-
μα επικοινωνίας και ως ζωντανός οργανισμός συλλογι-
κής έκφρασης.Για το λόγο αυτό, είναι αδύνατη έξω από 
τα όρια της κοινωνικής ζωής.

Η γλώσσα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κοι-
νωνικές κατακτήσεις, ένα κοινωνικό φαινόμενο που α-
ντανακλά όχι μόνο τις εξελίξεις στο οικονομικό σύστη-
μα και στο εποικοδόμημα της κοινωνίας μιας συγκεκρι-
μένης εποχής, αλλά όλο το φάσμα της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας σε κάθε στάδιο, είτε αυτή αναφέρεται στη 
βάση, είτε στο εποικοδόμημα. Έτσι, η γλώσσα ως ζωντα-
νός οργανισμός και εξελισσόμενο σύστημα επικοινωνί-
ας και συνεννόησης όλων των μελών του κοινωνικού σώ-
ματος έχει τη δύναμη να παρακολουθεί και να αντανα-
κλά την πορεία μετάβασης από την πρωτόγονη κοινότη-
τα του γένους, της φυλής στα μεταγενέστερα και ανώτε-
ρα στάδια της δουλοχτησίας, της φεουδαρχίας και του 
καπιταλισμού.
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Η ευρύτητα του φάσματος της αναφοράς της γλώσ-
σας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητά της να αφομοιώνει δημι-
ουργικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του νέου κοινωνι-
κού περάσματος, διατηρώντας όμως στο λεξιλογικό της 
πλούτο και στη συνατκτικο-γραμματική δομή της τα θε-
μελιώδη χαρακτηριστικά (δηλ. τις ρίζες των λέξεων, τις 
συντάξεις των ρημάτων κλπ) όλων των ιστορικών σταδί-
ων κατά τη μετατροπή της από γλώσσα γένους και φυλής 
σε γλώσσα λαού και έθνους, επιβεβαιώνουν ότι βασικός 
νόμος ανάπτυξής της είναι η αφαιρετική της λειτουργία.

Αυτή η αφαιρετική της λειτουργία τής επιτρέπει να 
κρατεί γερά τις ρίζες στο παρελθόν, ενώ η εξελικτική της 
δύναμη της επιτρέπει να αφομοιώνει δημιουργικά τα νέα 
στοιχεία του ανώτερου κοινωνικού σταδίου, όπως διαμορ-
φώνονται στο επίπεδο της οικονομικής βάσης. Γιατί η 
γλώσσα αντανακλά απευθείας ως ευαίσθητος δέκτης κά-
θε παραγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, αποτυπώνει 
κάθε κίνηση και αλλαγή στο χώρο των ιδεών, αγκαλιάζο-
ντας όλο το φάσμα της πνευματικής δημιουργίας που συ-
νιστά το εποικοδόμημα κάθε εποχής, είτε αυτό αναφέρε-
ται στην επιστήμη, την ιδεολογία, τις επικρατούσες αντι-
λήψεις, πεποιθήσεις, είτε αφορά τους αντίστοιχους θε-
σμούς. Με αυτήν την έννοια, η γλώσσα ως αντανάκλση ό-
λου του φάσματος της ανθρώπινης δραστηριότητας σε κά-
θε ιστορικό στάδιο και ως κοινό εργαλείο συνεννόησης 
και επικοινωνίας των μελών του κοινωνικού σώματος, εί-
ναι αδιάψευστο τεκμήριο του επιπέδου της οικονομικο-
κοινωνικής και πνευματικής εξέλιξης κάθε εποχής, δηλ. 
της ιστορικής αλήθειας που διαμορφώνεται σε κάθε στά-
διο. Ως τέτοιο κοινωνικό φαινόμενο η γλώσσα αποτελεί 
ξεχωριστό επιστημονικό αντικείμενο, που πρέπει να δι-
δάσκεται στην εκπαίδευση με τους απαιτούμενους όρους 
του σεβασμού των νόμων της ανάπτυξής της.

Ωστόσο, η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία επιβε-
βαιώνει το αντίθετο. Αρνείται την επιστημονική αλήθεια 
για το χαρακτήρα της γλώσσας ως ζωντανού μηχανισμού 
επικοινωνίας, που παρακολουθεί και αφομοιώνει δημι-
ουργικά τα χαρακτηριστικά των ιστορικών σταδίων εξέ-
λιξης ενός λαού και καθρεπτίζει τα γνωρίσματα του κά-
θε νέου περάσματος με τρόπο ευθύ και άμεσο. Αρνείται 
να ερμηνεύσει τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο, με ι-
στορικές καταβολές και εξελικτική δύναμη, όπως πει-
σματικά αρνείται να διδάξει στο νέο, αναπτυσσόμενο άν-
θρωπο τους βασικούς νόμους της μορφολογίας, της σύ-
νταξης και της σημασιολογίας που αποτελούν τα θεμέ-
λια της κατανόησης της γλώσσας.

Συγκεκριμένα, η γλωσσική διδασκαλία, είτε αφορά 
το Γυμνάσιο, είτε το Λύκειο, είτε αναφέρεται στην αρχαία, 
είτε στη νέα ελληνική, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της α-
ποσπασματικής και ασύνδετης πληροφορίας, που στέ-
κει μετέωρη, καταναγκαστική και εν τέλει μη αφομοιώ-
σιμη. Γιατί, ο μαθητής/τρια εξαναγκάζεται να μαθαίνει 
π.χ τύπους της μορφολογίας (πνεύματα, τονισμούς, κα-
ταλήξεις κλπ), χωρίς ποτέ να του εξηγηθεί πώς και για-
τί παίρνουν πνεύματα οι λέξεις, ποια σύμφωνα και γιατί 
αποδόθηκαν συμβολικά με τα πνεύματα ή ποια απουσία 
συμφώνων αποτυπώθηκε με αυτά. Δε γνωρίζει ποιους 

ήχους καθρεπτίζει η οπτική εικόνα των γραμμάτων, ποια 
η σύνδεση της οξείας με τον τρόπο και το χρόνο εκφο-
ράς της συλλαβής και ποια της περισπωμένης κλπ. Α-
πουσιάζουν δηλ. τα θεμελιώδη μαθήματα κατανόησης 
των λεκτικών συμβόλων, ηχητικών και γραπτών, που θα 
επιτρέψουν αρχικά την πρόσβαση στον τύπο και στη συ-
νέχεια στον κανόνα οργάνωσης και στο νόημα των λέξε-
ων του αρχαίου σταδίου της γλωσσικής έκφρασης. Γι’ αυ-
τό, η διδασκαλία των αρχαίων, ενώ εντάσσεται στο πρό-
γραμμα του Γυμνασίου και, λογικά, θα έπρεπε να διευ-
κολύνει την κατανόηση των αρχαίων, ιστορικών, φιλοσο-
φικών και ρητορικών κειμένων που διδάσκονται στο Λύ-
κειο (από το Ξενοφώντα, το Θουκυδίδη, τον Πλατωνα, τον 
Αριστοτέλη, τον Ισοκράτη και το Λυσία κλπ), στην πραγ-
ματικότητα, δημιουργεί ένα αρνητικό δεδομένο απο-
στροφής στον αρχαίο λόγο και απόρριψής του ως ακατά-
ληπτου, δυσνόητου. Μένουν δηλ. αναπάντητα τα θεμελι-
ώδη ερωτήματα που αφορούν στους κανόνες της μορφο-
λογίας της γλώσσας, στη σύνδεση των λέξεων για την πα-
ραγωγή νοημάτων. Επομένως, δε διδάσκονται οι θεμε-
λιώδεις νόμοι διαμόρφωσης και οργάνωσης του λόγου, 
όπως διαλεκτικά πρέπει να εξετάζονται από τους αντί-
στοιχους κλάδους της ιστορικής, συγκριτικής γλωσσο-
λογίας, της φωνολογίας και της σημασιολογίας. Και εί-
ναι προφανές ότι αναφερόμαστε στην εκλαΐκευση των 
βασικών επιστημονικών νόμων. Γιατί η Β/θμια εκπαί-
δευση υπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό : να μυήσει το 
νέο στις βασικές επιστημονικές κατακτήσεις και να τον 
εξοπλίσει με ένα βασικό κεφάλαιο γνώσεων, ώστε να εί-
ναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις θεμελιώδεις κατακτή-
σεις κάθε εποχής και να έχει συνείδηση της ιστορικής 
πορείας της ανθρωπότητας ως την εποχή του

Παρά ταύτα, απουσιάζει εντελώς από το μάθημα της 
γλωσσικής διδασκαλίας η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ των γλωσ-
σικών σταδίων, δηλ. η μετάβαση από τη γλώσσα των γε-
ωμετρικών χρόνων, στην κλασσική, την ελληνιστική, τη 
βυζαντινή, τη ρωμέϊκη της οθωμανικής κατοχής. Δε δι-
δάσκεται επίσης η γλωσσική διαμάχη κατά την προεπα-
ναστατική περίοδο του ’21 (την επονομαζόμενη και πε-
ρίοδο Νεοελληνικού Διαφωτισμού), δε θίγεται το δημο-
κρατικό κίνημα του δημοτικισμού και η διαπάλη του με 
τους γλωσσαμύντορες της αρχαϊκής και της καθαρεύου-
σας, δε διδάσκεται δηλ. μια ιστορική περίοδος που ση-
ματοδότησε την έναρξη του νεότερου εθνικού βίου και 
έφτασε μέχρι τη μεταπολίτευση, γιατί στόχος είναι η α-
πόκρυψη της ιστορικής αλήθειας ότι η γλώσσα είναι ζω-
ντανό όργανο επικοινωνίας, διαμορφώνεται από το λαό 
και αντανακλά τις κατακτήσεις του, σε όλο το φάσμα της 
δράσης του και ως τέτοιο όργανο δεν κατασκευάζεται, 
δεν τυποποιείται, δεν επιβάλλεται. 

Η διδασκαλία δηλ. του γραπτού λόγου, στην ιστορική 
του εξέλιξη ως αδιάψευστου τεκμηρίου της έκφρασης 
του λαού στα στάδια της ιστορικής του διαδρομής-
διδασκαλία που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την κα-
τανόηση αρχικά του μηχανισμού της γλώσσας ως ζωντα-
νού οργάνου έκφρασης του κοινωνικού σώματος που α-
ποτυπώνει όλη τη σφαίρα της κοινωνικής δημιουργίας 
σε μια συγκεκριμένη φάση -απουσιάζει από το πρό-
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γραμμα σπουδών. Έτσι, αποσπασματικά και ασύνδετα οι 
μαθητές έρχονται σε επαφή με τους γλωσσικούς τύπους 
της κλασικής αρχαιότητας, των ελληνιστικών χρόνων και 
των πατερικών κειμένων στο Γυμνάσιο, όντας μέσα σε έ-
να πέλαγος ακατάληπτων πληροφοριών, με αποτέλεσμα 
να εξωθούνται στην αποστήθιση και την παπαγαλία ή την 
απόρριψη όχι μόνο του μοντέλου της διδασκαλίας, αλλά 
και της αξίας συνολικά της μελέτης του λόγου στα πα-
λιότερα στάδια.

Και είναι προφανές ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών 
της γλώσσας, στην ουσία, στοχεύει στην καλλιέργεια ε-
νός τέτοιου αισθήματος αποστροφής στους μαθητές, α-
φού οι ιθύνοντες του ΥΠΕΠθ γνωρίζουν καλά ότι η έλλει-
ψη ιστορικού πλαισίου διδασκαλίας του γραπτού λόγου 
αναγκαστικά οδηγεί στην αποσύνδεση της γλώσσας από 
την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα και επομέ-
νως στην απουσία των αναγκαίων κινήτρων κίνησης του 
ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, μάθησης και δημι-
ουργικής αφομοίωσης της ιστορίας του πολιτισμού τους. 
Γιατί πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη της εξέλιξης της 
γλώσσας ενός λαού αναγκαστικά συμπορεύεται και με τη 
μελέτη της ιστορικο-κοινωνικής εξέλιξης, δηλ. με τη 
γνώση των σταδίων ανάπτυξης των παραγωγικών δυνά-
μεων και του χαρακτήρα των συνακόλουθων παραγωγι-
κών σχέσεων, πάνω στο τοπίο των οποίων διαμορφώθη-
καν ιστορικά τα κοινωνικά συστήματα και πρόκειται να 
διαμορφωθούν στο μέλλον.

Με αυτήν την έννοια, η γνώση της ιστορικής εξέλιξης 
της γλώσσας δεν αφορά μόνο τους ειδικούς επιστήμο-
νες, γλωσσολόγους και φιλολόγους και δεν περιορίζεται 
μόνο στο χώρο των γλωσσικών μαθημάτων. Γιατί μια τέ-
τοια γνώση παρέχει τα εφόδια για την αφομοίωση όλου 
του φάσματος της κοινωνικής δημιουργίας από την πρω-
τόγονη μέχρι τη σύγχρονη κοινωνία, είτε αυτή αφορά την 
υλική παραγωγή και την τεχνική ανάπτυξη, είτε τη φιλο-
σοφική σκέψη και τον επιστημονικό λογισμό, είτε την ι-
δεολογία και την καλλιτεχνική δημιουργία σε κάθε έκ-
φρασή της. Το μέσο, το διαβατήριο για την κατανόηση 
κάθε εποχής και του πολιτισμού της είναι οι γραπτές πη-
γές, δηλ. τα φιλοσοφικά, ποιητικά, ιστορικά, επιστημο-
νικά κείμενα, των οποίων τα νοήματα κατανοούνται μό-
νο μέσω της γνώσης του εργαλείου της έκφρασής του, 
δηλ. της γλώσσας τους. Συνεπώς, η γνώση του λεκτικού 
πλούτου της γλώσσας, των μορφο-συντακτικών της κα-
νόνων, της σηματοδότησης των λέξεων και του εμπλου-
τισμού των σημασιών τους ή της αλλαγής της σημασίας 
τους, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ανάγει το μά-
θημα της γλωσσικής διδασκαλίας σε κινητήρια δύναμη 
παιδείας, έτσι ώστε να μας υποχρεώνει να συνδέουμε το 
μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας με όλο το φάσμα 
των μορφωτικών αξιώσεων της νεολαίας. Για το λόγο αυ-
τό, το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας της γλώσ-
σας δε συνιστά τοπίο προνομιακής ενασχόλησης απο-
κλειστικά των φιλολόγων, αλλά αντιθέτως αφορά και 
πρέπει να αφορά όλες τις ειδικότητες στην εκπαίδευση, 
αφού η γνώση της γλώσσας και η συναφής καλλιέργεια 
του γλωσσικού οργάνου είναι το μέσο για την κατανόηση 
και αφομοίωση όλων των θεωρητικών, επιστημονικών 

και τεχνολογικών κατακτήσεων στην πορεία του ανθρώ-
πινου πολιτισμού.

Ωστόσο, αυτή την επιστημονική και ιστορική αλήθεια 
δε θέλει να παρακολουθήσει η εφαρμοζόμενη εκπαι-
δευτική πολιτική, που εστιάζει στη φορμαλιστική και την 
αποσπασματική διδασκαλία της γλώσσας, επιλέγοντας 
φιλοσοφικά, ποιητικά και ιστορικά κείμενα, ασύνδετα με 
το κοινωνικό τους πλαίσιο, με τις ιστορικές συνθήκες 
παραγωγής τους. Στη βάση αυτή, η επιλογή π.χ. κάποιων 
κεφαλαίων της Πλατωνικής Πολιτείας, χωρίς την αντί-
στοιχη και δεδομένη αντιπαράθεση με τη φιλοσοφική ο-
πτική των Σοφιστών στο επίπεδο της γνωσιοθεωρίας, 
χωρίς την αναγκαία αναφορά στην αναίρεση της θεωρί-
ας «του κόσμου των ιδεών» από τον Αριστοτέλη, όχι μό-
νο δεν ευνοεί τους μαθητές να αντιληφθούν τα νοήματα 
και τις θέσεις των φιλοσόφων, αλλά επιπλέον τους απο-
κρύπτει ιστορικές αλήθειες σχετικά με τη σύγκρουση 
των φιλοσοφικών σχολών στο θέμα της ερμηνείας της ί-
διας της γλώσσας και ιδιαίτερα στον τρόπο παραγωγής 
των αφηρημένων εννοιών. Ετσι, μια τέτοια διδασκαλία 
απέχει πολύ από το νόημα που εκφράζει η λέξη, αφού 
αποκόπτει τα κείμενα από το ευρύτερο φιλοσοφικό και 
κοινωνικό πλαίσιο που τα ορίζει, έτσι ώστε όχι μόνο να 
φαντάζουν δυσνόητα και ακατάληπτα, αλλά επιπλέον να 
πολλαπλασιάζουν το άγχος. Γιατί οι μαθητές μας καλού-
νται ακριβώς πάνω σε αυτό το αποσπασματικό υλικό της 
φιλοσοφικής σκέψης να εξεταστούν για την εισαγωγή 
στην Γ/θμια, ‘όντας μέσα σε έναν κυκεώνα πληροφορι-
ών ασύνδετων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε θε-
τική παρένθεση τη διδασκαλία της τραγωδίας στη Β΄ Λυ-
κείου, αν βέβαια υπήρχαν οι προϋποθέσεις κατανόησης 
των λέξεων και αφομοίωσης των νοημάτων και αν συνο-
δευόταν η διδασκαλία με το απαιτούμενο θεατρικό μά-
θημα θεατρικής αγωγής.Λείπουν όμως όλες αυτές οι 
προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα και αυτό το γλωσσικό μά-
θημα εν πολλοίς να τυποποιείται, αφού ο χρόνος και η 
ένταση της διδασκαλίας δεν επιτρέπει την ανάδειξη της 
ιστορικότητας της γλώσσας (με την ενδελεχή μελέτη του 
λεξιλογίου του έργου που δείχνει τη ρίζα αρκετών λέξε-
ων της νεοελληνικής), αλλά και τη συγκριτική μελέτη των 
χαρακτηριστικών των ιστορικών σταδίων, του δουλοκτη-
τικού και σύγχρονου.

Παράλληλα, το μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας 
της Νεοελληνικής γλώσσας ορθώνει απαιτήσεις πύκνω-
σης νοημάτων και απόδοσης αφηρημένων εννοιών, ιδι-
αίτερα στη Γ Λυκείου, που δε μπορούν να θεμελιωθούν 
στην παρεχόμενη γνώση, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό σύ-
στημα που απογυμνώνει το μαθητή από τη θεωρητική 
γνώση και γλωσσική παιδεία να γίνεται στη συνέχεια ο 
τιμητής του(!), αξιολογώντας τον με τα αυστηρά κριτήρια 
του επιστημονικού λόγου που δε δίδαξε και της θεωρη-
τικής παιδείας που δεν παρείχε. Πρόκειται δηλ. για μια 
εκπαιδευτική πολιτική που συνειδητά επιδιώκει τον α-
ποπροσανατολισμό της συνείδησης των νέων, με το α-
σύνδετο των παρεχόμενων πληροφοριών, έτσι ώστε το 
σχολείο ως ιδεολογικός μηχανισμός να υπηρετεί πιστά 
τα αιτήματα της κυρίαρχης ιδεολογίας, που με τη σειρά 
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της εστιάζει στην αφομοίωση της ιδεαλιστικής οπτικής 
και στην αποσύνδεση της ανθρώπινης, δηλ. κοινωνικής 
πράξης, από το λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, χειραγωγείται 
εύκολα ο νέος και διαμορφώνονται συνολικότερα στην 
κοινωνία οι συνθήκες εύκολης και άκριτης αποδοχής ό-
λων των αντιεπιστημονικών και αντιδραστικών θεωριών 
που κυριαρχούν στις μέρες μας.

Σε γενικές γραμμές, με τη σημερινή γλωσσική διδα-
σκαλία διασπάται η άρρηκτη εσωτερική ενότητα σκέ-
ψης-γλώσσας, αναιρείται η επιστημονικά θεμελιωμένη 
αρχή ότι ο άνθρωπος σκέπτεται με τις λέξεις, ότι δηλ. οι 
έναρθροι ήχοι είναι νοήματα που αποτυπώνουν μια σύν-
θετη νοητική λειτουργία και καθρεπτίζουν ένα συγκεκρι-
μένο ιστορικό στάδιο της ανάπτυξης της ανθρώπινης νό-
ησης. Καλλιεργείται δηλαδή τεχνηέντως και μεθοδικά, 
μέσω των προγραμμάτων της γλωσσικής διδασκαλίας, 
το αίσθημα της αποξένωσης του νέου από την ίδια τη 
γλώσσα του, την οποία αντιμετωπίζει ως «δοσμένο σύ-
στημα λέξεων» έξω από τις ανάγκες και τα αιτήματά του, 
έξω από τις ίδιες τις δυνατότητές του για διεκδίκηση, 
κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου.

Συνολικά, το μάθημα της γλωσσικής αγωγής στο ση-
μερινό σχολείο αποτρέπει τους νέους από την κατάκτη-
ση εκείνου του εποικοδομητικού χαρακτήρα της σκέψης, 
ο οποίος οδηγεί στη σφαιρική αντιμετώπιση και ουσια-
στική ερμηνεία όλων των ζητημάτων που αφορούν στο 
φυσικό και κοινωνικό κόσμο, στα φαινόμενα, τους νό-
μους και τις νομοτέλειές τους. Με αυτήν την έννοια, οι 
συνέπειες του αποπροσανατολιστικού χαρακτήρα της ε-
πιβαλλόμενης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις γλωσσικής 
διδασκαλίας δεν περιορίζονται μόνο σε όσα, πολύ συνο-
πτικά και αφαιρετικά, για λόγους οικονομίας, αποτυπώ-
νουμε σε αυτήν την τοποθέτηση.

Απεναντίας, οι συνέπειες αυτές αφορούν το συνολικό-
τερο τοπίο της σκέψης, της γλωσσικής και πολιτιστικής 
έκφρασης, της κοινωνικής δράσης και της αναζήτησης 
των νέων. Γιατί η διδασκαλία του λόγου είναι, ουσιαστικά, 
η διδασκαλία του παραγωγικού και εποικοδομητικού τρό-
που σκέψης, ο οποίος μαθαίνει το νέο να ερευνά τα φυσι-
κά και κοινωνικά φαινόμενα, να θέτει ερωτήματα για τη 
φύση και τη λειτουργία τους, να αναζητεί τις εσωτερικές 
τους σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους στη διαδικα-
σία της αδιάλειπτης κίνησης που διέπει το φυσικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι η διδασκαλία που τον μαθαί-
νει να γίνεται πραγματικό υποκείμενο της γνώσης, να αρ-
νείται και να αποστρέφεται την τυποποιημένη και απο-
σπασματική πληροφορία. Είναι αυτή που τον μαθαίνει να 
διεκδικεί εκείνη τη νοητική κατάκτηση, η οποία του επι-
τρέπει να κατανοεί τους γενικούς νόμους της κίνησης της 
φύσης και της κοινωνίας, να οριοθετείται στο ιστορικο- 
κοινωνικό πλαίσιο που ζει, να ανακαλύπτει και να ερμη-
νεύει τον αντιθετικό χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων 
της εποχής του. Είναι πάλι εκείνη που τον εξοπλίζει με τα 
αναγκαία νοητικά εργαλεία, τα οποία του δίδουν τη δυνα-
τότητα να κατανοεί τις αντιφάσεις του κοινωνικού συστή-
ματος και παράλληλα να δρα ως κοινωνικός άνθρωπος 
που έχει συνείδηση του ιστορικού φορτίου του πολιτισμού 
του και των κοινωνικών αναγκαιοτήτων της εποχής του.

Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο της κατακερματισμέ-
νης και ασύνδετης πληροφορίας, της αποσπασματικής 
γνώσης, της επιφανειακής προσέγγισης όλων των φαι-
νομένων, είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει 
τη γλώσσα ως μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές 
κατακτήσεις, που παρακολουθεί και αντανακλά τους νό-
μους της κοινωνικής εξέλιξης, αλλά αντιθέτως επιβάλ-
λει τη γλωσσική διδασκαλία της αποστήθισης που υπνω-
τίζει το νου και την ψυχή του νέου και επιτάσσει την α-
ποσύνδεση από τη ζωντανή κοινωνική πραγματικότητα, 
της οποίας καλός και ευαίσθητος δέκτης είναι πάντα ο 
γεμάτος ανησυχίες νέος άνθρωπος.

Το αρνητικό αυτό μοντέλο διδασκαλίας των γλωσσι-
κών μαθημάτων, που κατακερματίζει αντί να ενώνει σε 
ένα σώμα τις επιμέρους μορφωτικές κατακτήσεις, που 
συσκοτίζει αντί να φωτίζει το δρόμο για τη γνώση της α-
ντικειμενικής αλήθειας, οφείλουμε όλοι οι δάσκαλοι – 
που θέλουμε να υπηρετούμε την επιστημονική γνώση 
και το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης – απαρέγκλι-
τα και αταλάντευτα να αντιστρατευόμαστε. Γιατί αποστο-
λή του δασκάλου και παιδαγωγού που αναλαμβάνει το 
δύσκολο έργο της διδασκαλίας της γλώσσας είναι πρώ-
τα και κύρια να καταστήσει τους νέους ικανούς να ακούν 
και να βλέπουν τις λέξεις ως ηχητικές και οπτικές εικό-
νες των σκέψεων, ως αγωγούς νοημάτων που παράγο-
νται μέσα από την αδιάλειπτη συλλογική προσπάθεια 
κατάκτησης της κρυμμένης πίσω από τα φαινόμενα αλή-
θειας. Να αντιμετωπίζουν τον λόγο ως ενότητα σκέψης 
και πράξης, ως έκφραση της συλλογικής πείρας της κοι-
νωνίας που κατακτήθηκε ιστορικά, αλλά και να μελετούν, 
να ζουν και, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως ζωντανό 
οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς, ανανεώνοντας το 
βασικό γλωσσικό του κεφάλαιο, ανασηματοδοτώντας το 
παλιό με νέες σημασίες ή και παράγοντας νέες λέξεις, 
για να εκφράσει τη νέα οικονομικο-κοινωνική και πολι-
τισμική πραγματικότητα.

Αυτήν την αποστολή θέλουμε να προασπιστούμε, αυ-
τό το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο επιθυμούμε να α-
σκούμε και γι΄αυτό, πρώτα και κύρια, διαλέγουμε το χώ-
ρο του διαλόγου και του κοινού προβληματισμού.

* Η Αρετή Σπαχή είναι φιλόλογος, εκπρόσωπος της ΑΓΩΝΙΣ-
ΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στο Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρα-
κλείου και μέλος του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
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Ότι η αγωγή και εκπαίδευση παιδιών και νέων έχει εργαλειοποι-
ηθεί από τη σύσταση των εθνικών κρατών και πέρα, είναι γνωστό σε 
όλους και στην κοινωνιολογική βιβλιογραφία παίρνει διάφορα ονό-
ματα, όπως π.χ. αναπαραγωγή της κρατούσας κοινωνικής δομής και 
ιδεολογίας1. Λιγότερο έχουμε σκεφτεί, όμως, την εκπαίδευση ως ερ-
γαλειοποίηση της εργαλειοποίησής της (δηλαδή ως διπλή εργαλει-
οποίηση ή εργαλειοποίηση στο τετράγωνο) που παράγει για το κρά-
τος ή για τρίτους μια συμβολική “υπεραξία”, δηλαδή ένα ιδεολογικό 
όφελος πέρα από την απλή αναπαραγωγή του συστήματος.

Στις ρωμαϊκές γαλέρες οι σκλάβοι πέθαιναν κωπηλατώντας, αλ-
λά με την κατάργηση της δουλείας τέτοιες δουλειές τις ανέλαβαν 
πλέον οι κατάδικοι. Είναι πιθανό κάπως έτσι να ξεκίνησε η ιδέα της 
αδιαμαρτύρητης εκμετάλλευσης ανθρώπων υπό “σωφρονισμό”, που 
είναι μια από τις πρώτες μορφές της διπλής εργαλειοποίησης της 
εκπαίδευσης ή αλλιώς της λεγόμενης «Μαύρης Παιδαγωγικής».

Το παραδοσιακό σχολείο όπως το ξέρουμε, με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, το κουδούνι, τα θρανία και τους συνηθισμένους κανό-
νες συμπεριφοράς μέσα στην τάξη φαίνεται πως δημιουργήθηκε 
στην προτεσταντική Γερμανία τον 18ο αιώνα, και πιο συγκεκριμένα 
από μια ιδιαίτερη ομάδα Λουθηρανών, τους Πιετιστές της πόλης 
Halle και το εκεί πανεπιστήμιο. Όπως θα δούμε όμως παρακάτω, 
κινητήρια δύναμη στους Πιετιστές δεν ήταν η απόδοση του ελέους 
(pieta), αλλά η επιδιωκόμενη ιδεολογική επιρροή και ο έλεγχος του 
εμπορίου μέσω των ιεραποστολών στην Άπω Ανατολή.

Από τους Λουθηρανούς μεταρρυθμιστές μέχρι σήμερα η πα-
γκόσμια εκπαίδευση πέρασε πάρα πολλές περιπέτειες, και το μο-
νοπάτι που ακολουθώ για την κατανόηση κάποιων πτυχών αυτού 
του χάους μπορεί να φανεί κάπως ολισθηρό. Ο κύριος σκοπός μου 
είναι, πάντως, να ερμηνεύσω ορισμένες, νεοσυντηρητικές ή νεο-
φιλελεύθερες εκπαιδευτικές κινήσεις και ρεύματα των καιρών 
μας, κάνοντας μια νέα ανάγνωση ενός απλού κειμένου του Μαρξ 
για την εκπαίδευση. Οφείλω όμως μια εξήγηση, πρώτα, σχετικά με 
τη μέθοδο της προσέγγισής μου.

Ένα μεθοδολογικό προοίμιο
Δρ Άϊσλερ: Δόκτωρ Ράιχ, θα ήθελα να σας κά-

νω μια πολύ απλή ερώτηση. Μια πολύ γενική, αλ-

λά απλή ερώτηση. Θα ήθελα πολύ να μάθω όλα ό-
σα γνωρίζετε σεις για τον Φρόυντ. Ακόμα κι όταν 
δεν πρόκειται για άμεσες εμπειρίες, και μόνο το 
γεγονός πως είναι σκέψεις και παρατηρήσεις δι-
κές σας, για τον Φρόυντ, έχουν για μας σημασία.

Δρ Ράιχ: Σύμφωνοι. Μου αναθέτετε, δηλαδή, 
κάτι πολύ σημαντικό. Γνωρίζω πολλά για τον Φρό-
υντ. Πιο καλά θα ήταν ν’ αρχίσω με τη βασική θεω-
ρητική διαφορά ανάμεσα στις αρχές της Ψυχανά-
λυσης και στη δική μου εργασία (…) Η Ψυχανάλυ-
ση, όπως πολύ καλά ξέρετε, δουλεύει με λέξεις 
και ασυνείδητες ιδέες. Αυτά είναι τα εργαλεία της. 
Κατά τον Φρόυντ, όπως τον καταλάβαινα εγώ όταν 
δημοσίευσε αυτά τα πράγματα, μπορεί κανείς να 
παρακολουθήσει το Ασυνείδητο προχωρώντας 
προς τα πίσω μόνον ως τις λεκτικές παραστάσεις 
(…) Μ’ άλλα λόγια, η Ψυχανάλυση δεν μπορεί να δι-
εισδύσει πίσω από το δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο της 
ζωής του ανθρώπου. Η Ψυχανάλυση, δηλαδή, δε-
σμεύεται από την ίδια της τη μέθοδο (…) Η Χαρα-
κτηρολογική Ανάλυση ανέπτυξε τώρα μια δυνατό-
τητα να διαβάζει κανείς εκφράσεις συναισθημά-
των (…) Ο Φρόυντ μού έλεγε με την έκφραση του 
προσώπου του τι ήταν.2

Το παραπάνω απόσπασμα συνέντευξης, που έδωσε ο Βίλχελμ 
Ράιχ στο γιατρό του Φροϋδικού Κύκλου δόκτορα Άισλερ (Eissler) το 
1952, πιστεύω πως είναι πολύ διαφωτιστικό, γιατί μας δείχνει καλά 
κάποιες εντάσεις και μεθοδολογικούς προβληματισμούς στις κοι-
νωνικές επιστήμες του 20ου αιώνα. Στο διάλογο αυτό, μεταξύ Άισλερ 
και Ράιχ για τον Φρόυντ, αναπτύσσεται (ή υπονοείται) μια μεθοδολο-
γική στάση απέναντι στην απόκτηση γνώσης, που χαρακτηρίζει από 
τα χρόνια εκείνα και μέχρι σήμερα την ιστορία και τις κοινωνικές ε-
πιστήμες: ότι στις επιστήμες αυτές τουλάχιστον, δεν μπορεί να δο-
θεί άλλο νόημα στην «αντικειμενική γνώση» πέρα από την κριτική 
αντιπαράθεση ανάμεσα στις επιμέρους ερμηνείες και παρατηρήσεις 
που συνθέτουν μια ολότητα, με άλλα λόγια, την κριτική σύνθεση των 
διυποκειμενικών προσεγγίσεων. Αυτή τη μεθοδολογική στάση επι-

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Αγωγή & Εκπαίδευση 
από την Προτεσταντική Ηθική ως το Νέο Τεϋλορισμό

γράφει ο Τάσος Πατρώνης

Τρία πράγματα στον κόσμο αυτό πολύ να μοιάζουν είδα:
τα ολόλευκα μα πένθιμα σχολεία των Δυτικών,

των φορτηγών οι βρώμικες σκοτεινιασμένες πλώρες
κι οι κατοικίες των κοινών, χαμένων γυναικών.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

1 Βλ. σχετ. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση & Αναπαραγωγή: ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), 
εκδόσεις Θεμέλιο, 1982.
2 Βίλχελμ Ράιχ, Ο Φρόυντ κι εγώ, εκδόσεις Πύλη, 1973, σελ. 35-37 (οι υπογραμμίσεις δικές μου).
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χειρώ να κρατήσω σε όσα ακολουθούν, προσπαθώντας να συνθέσω, 
κυρίως, ερμηνείες ιστορικών γεγονότων και κατά δεύτερο λόγο ανα-
λύσεις επιτόπιας παρατήρησης.

1.  Ξαναδιαβάζοντας τον Μαρξ σε σχέση με την 
εκπαίδευση: η έννοια της συμβολικής υπεραξίας

…Η συγκεντροποίηση μάς φανερώνεται κατά 
ένα μέρος μέσω της αντίστασης σ’ αυτή και κατά έ-
να άλλο μέρος μέσω της ανικανότητας να πετύχει 
τους στόχους της ή της αποτυχίας να εισδύσει [ο-
λότελα] στο μυαλό των ανθρώπων…3

Στο εξαιρετικά εύστοχο αυτό απόσπασμα της ιστορικού Helen 
Sullivan, που αναφέρεται στη γένεση του καπιταλιστικού κράτους 
από τον 16ο αιώνα, αρκεί να συμπληρώσουμε τη συγκεντροποίηση 
του κεφαλαίου και της εξουσίας με δύο από τα πιο σύγχρονα μέσα, 
που είναι η εκμηχάνιση των υπολογισμών και η έμμεση χειραγώ-
γηση, για να έχουμε μια αδρή σκιαγράφηση της μεταλλαγής των ε-
πιστημονικών και εκπαιδευτικών πρακτικών κατά τους τρεις τελευ-
ταίους αιώνες.

Για παράδειγμα, η διαφορά ανάμεσα στο “λογαριάζειν” (“cal-
culate”) και το “υπολογίζειν” (“compute”) αντιστοιχεί στη διαφο-
ρά μεταξύ της ανθρώπινης και της μηχανικής-υπολογιστικής δια-
δικασίας – δηλαδή μιας διαδικασίας που εκτελείται αυτόματα, με 
βάση έναν ήδη επινοημένο αλγόριθμο, πάνω σε κάποια “δεδομέ-
να” και μας δίνει ως αποτέλεσμα κάποια “ζητούμενα”. Και δεν εί-
ναι καθόλου υπερβολικό να θεωρήσουμε το πρώτο είδος υπολογι-
στικής διαδικασίας ως ζωντανή ανθρώπινη εργασία, ενώ το δεύτε-
ρο είδος ως εκτελούμενο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που δια-
θέτει ως μηχανή τον εαυτό του ή ενός ψηφιακού μηχανισμού (αλ-
γόριθμου), που είναι το αποτέλεσμα μιας ήδη συσσωρευμένης – και 
πλέον νεκρής – ανθρώπινης εργασίας.4 Έτσι, όπως ο πίνακας του 
πολλαπλασιασμού ήταν μια συσσωρευμένη και νεκρή εργασία, που 
οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουν παθητικά από 
μνήμης ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζουν αυτόματα, κατά τον 
ίδιο τρόπο και η πλήρης εκμηχάνιση των μαθηματικών πράξεων, 
υπολογισμών και κατασκευών είναι το προϊόν μιας συσσωρευμέ-
νης νοητικής ανθρώπινης εργασίας, ένα είδος “ψηφιακού κεφα-
λαίου” που κακήν-κακώς έχει “εξαργυρώσει” την εργασία αυτή ως 
ένα λογισμικό για επικερδή χρήση.

Η τρέχουσα πανδημία και η αθλιότητα που ονομάζεται «εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση» ανοίγουν εκ νέου μια παλιά συζήτηση για τον 
ιδεολογικό έλεγχο του κράτους και των επιχειρηματικών κύκλων 
στην παρεχόμενη –δημόσια ή ιδιωτική– εκπαίδευση. Στους κόλπους 
της Αριστεράς είναι γνωστή (είναι, όμως, όσο θα έπρεπε;) η διαφω-
νία του Μαρξ, από το 1875, με το Γερμανικό Εργατικό Κόμμα, σχετι-
κά με το Πρόγραμμά του για τη «γενική και υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση του λαού από το κράτος»:

Ίδια για όλους εκπαίδευση του λαού; Τι φαντά-
ζονται με τις λέξεις αυτές; Πιστεύουν ότι μέσα στη 
σημερινή κοινωνία (γιατί μόνο περί της κοινωνίας 
αυτής πρόκειται), η εκπαίδευση μπορεί να είναι ί-
δια για όλες τις τάξεις; Ή μήπως έχουν την αξίω-

ση και οι ανώτερες τάξεις να περιοριστούν δια της 
βίας στη μέτρια μόρφωση του λαϊκού σχολείου, τη 
μόνη δυνατή με την οικονομική κατάσταση στην ο-
ποία βρίσκονται οι εργάτες αλλά και οι χωρικοί;5

Ο Μαρξ δεν αναφέρεται, όμως, μόνο στα λαϊκά σχολεία, αλλά 
και στις τεχνικές σχολές, για τις οποίες φαίνεται σαν να κάνει μια 
παραχώρηση:

Η σχετική με τα σχολεία παράγραφος θα έπρε-
πε τουλάχιστον να διεκδικεί τεχνικές σχολές (θε-
ωρητικές και πρακτικές) σε συνδυασμό με το λαϊ-
κό σχολείο.6

Η παρατήρηση αυτή εξηγείται εύκολα, καθώς όσο περισσότε-
ρες τεχνικές γνώσεις έχει ένας εργαζόμενος, τόσο καλύτερα θα εί-
ναι σε θέση να διαπραγματευθεί την πώληση της εργατικής του δύ-
ναμης. Αλλά ο Μαρξ ευθύς αμέσως μετά ξαναγυρίζει στο θέμα α-
πό το οποίο ξεκίνησε:

Εντελώς απορριπτέα είναι η «εκπαίδευση του 
λαού απ’ το κράτος». Ο καθορισμός, με ένα γενικό 
νόμο, των πόρων των λαϊκών σχολείων, των προσό-
ντων του διδακτικού προσωπικού, του προγράμμα-
τος της διδασκαλίας κ.λπ. (…) διαφέρει πολύ απ’ το 
να καταστήσουμε το κράτος διδάσκαλο του λαού! Α-
ντίθετα, πρέπει να αποκλείσουμε εξίσου την επιρ-
ροή της κυβέρνησης και της εκκλησίας μέσα στο 
σχολείο. Το Πρωσσο-γερμανικό κράτος, μάλιστα 
(…), χρειάζεται μερικά σκληρά μαθήματα από μέ-
ρους του λαού.7 

Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την επιμονή; Δεν θα αρ-
κούσε, βέβαια, να λέγαμε ότι απλώς ο Μαρξ είναι ένας ασυμβίβα-
στος ιδεολόγος κατά του κράτους και της θρησκείας, γιατί την ίδια 
στάση είχαν και οι αριστεροί αναρχικοί, οπότε θα τον ταυτίζαμε 
σχεδόν μαζί τους – και ο ώριμος Μαρξ διαφέρει πολύ απ’ αυτούς. 
Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ, που ο Μαρξ ολοφάνερα αντιλαμβάνεται, 
αλλά δεν μπορεί να το πει μονάχα με τους επιστημονικούς όρους 
του Κεφαλαίου. Και ήταν ανθρώπινα αδύνατο να επεκτείνει αυτούς 
τους όρους ή να βρει άλλους παράλληλους, γιατί δεν υπήρχε τότε 
μια ποιοτική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες, που θα επέ-
τρεπε τη μελέτη της επιβολής της ιδεολογίας στο σχολείο, με ό-
ρους δομικά ανάλογους μ’ αυτούς της Πολιτικής Οικονομίας.

Για να το πω και αλλιώς, δεν υπήρχε τότε η νέα αξιωματική μέ-
θοδος σκέψης και η επιστημονική πρακτική των μοντέρνων (ή α-
φηρημένων) μαθηματικών –σε μια τέτοια, τουλάχιστον, κοινωνική 
εδραίωση– που θα ενέπνεε την καλλιέργεια ανάλογων μεθόδων 
στις κοινωνικές επιστήμες. Όπως το αναγνωρίζει και ο κοινωνιο-
λόγος Πιερ Μπουρντιέ σ’ ένα αποκαλυπτικό δοκίμιό του για την ε-
πιστήμη της κοινωνιολογίας:

Ο Πουανκαρέ όριζε τα μαθηματικά ως «την τέ-
χνη, που δίνει το ίδιο όνομα σε διαφορετικά πράγ-
ματα». Με τον ίδιο τρόπο η κοινωνιολογία (…) είναι 
η τέχνη να σκεφτόμαστε πράγματα φαινομενικώς 
διαφορετικά ως όμοια ως προς τη δομή και τη λει-

3  Helen Sullivan, The Communal Mind & the Master Artifice, Stochastis Editions, 2009 (σε δική μας απόδοση). Βλ. σχετ. και 
Καρλ Μαρξ, Η Γένεση του Κεφαλαίου, εκδόσεις Κοροντζή, 2000.

4 Βλ. σχετ. Αρ. Τύμπας, Αναλογική Εργασία, Ψηφιακό Κεφάλαιο, εκδ. Angelus Novus, 2018.
5 Κ. Μαρξ-Φρ. Έγκελς, Κριτική των Προγραμμάτων Γκότα και Ερφούρτης, εκδόσεις Κοροντζή, 2004, σελ. 61.
6 Κ. Μαρξ-Φρ. Έγκελς, ό.π., σελ. 62.
7 Ό.π., σελ. 62.
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τουργία τους και να μεταφέρουμε αυτό που έχει ε-
πικρατήσει σ’ ένα δημιουργημένο αντικείμενο, για 
παράδειγμα στο θρησκευτικό πεδίο, σε μια σειρά 
νέων αντικειμένων, όπως στο καλλιτεχνικό πεδίο ή 
στο πολιτικό πεδίο, κ.ο.κ.8

Σε αναλογία, λοιπόν, με την Μαρξική έννοια της υπεραξίας ως 
κέρδους μιας καπιταλιστικής επιχείρησης, που βγαίνει από την ε-
ναπόθεση της κοπιώδους ανθρώπινης εργασίας στο προϊόν της πα-
ραγωγής, μπορούμε να φανταστούμε ένα ιδεολογικό “κέρδος” για 
το κυρίαρχο κράτος ή για λογαριασμό μιας κυρίαρχης κοινωνικής 
ομάδας, που βγαίνει από τη χειραγωγημένη εργασία δασκάλων και 
μαθητών (ή φοιτητών), είτε από τη γοητεία που ασκείται στο κοινό. 
Το «προϊόν», εδώ, είναι κυρίως η διαμόρφωση συνειδήσεων, κοι-
νωνικών στάσεων και νοοτροπιών πέρα από μια αναμενόμενη γε-
νική χαλαρή στάση συναίνεσης, αποδοχής ή υποταγής.

Θα ονομάσω αυτό το ιδεολογικό κέρδος “συμβολική υπεραξία”, 
ενός αυταρχικού εκπαιδευτικού συστήματος ή ενός εξειδικευμένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Η συμβολική υπεραξία, έτσι οριζόμε-
νη, ανταποκρίνεται ως ένα βαθμό και στη γνωστή κοινωνιολογική θε-
ωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης9, σύμφωνα με την οποία τα ά-
τομα ή οι κοινωνικές ομάδες επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μέσα 
από ορισμένους συμβολικούς ρόλους (όπως «δάσκαλος», «γκουρού», 
«μαθητής», «άριστος», «νέος», «μετανάστης», «άνεργος», «εργαζό-
μενος», «εργοδότης» κ.ά.)! Δεν είναι τυχαίο ότι η θεωρία αυτή συνδέ-
θηκε νωρίς με τις παραβατικές συμπεριφορές στην εκπαίδευση10. Η 
απόκτηση συμβολικής υπεραξίας στην εκπαίδευση διευκολύνεται 
προφανώς σε μεγάλο βαθμό από την πίεση που ασκείται στους εκπαι-
δευόμενους μέσα από συμβολικούς εξουσιαστικούς ρόλους.

Ο Μαρξ, απορρίπτοντας, όπως είδαμε παραπάνω, τη διδασκα-
λία εκ μέρους του κράτους στα παιδιά των λαϊκών τάξεων, είναι πι-
θανό να είχε μια τέτοια δομική κατάσταση στο νου του, καθώς ε-
πρόκειτο ιδιαίτερα για το απολυταρχικό Πρωσσο-γερμανικό Κρά-
τος και τα σχολεία που εμφορούνταν από τις αρχές της Προτεστα-
ντικής Ηθικής.

2.  Προτεσταντική Ηθική: η ψυχολογική βία ως «πειθαρχία»

Στη χαμηλή την ξέρα πώγειρα
στης γης την έρμη τούτην άκρια
τα βράχια αφροί βρέχουν ολόγυρα
και τα φτωχά μου μάτια, δάκρυα.
Με φουσκωμένων πόθων κύματα
γεμίζει την καρδιά μου ο πόνος
κι αγάπης λαχταράω μιλήματα
μα είμαι σαν πάντα μόνος, μόνος…

Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτοί οι στίχοι, γραμμένοι 
από τον καθηγητή της Διαφορικής Γεωμετρίας Νικόλαο Χατζηδά-
κι με το ψευδώνυμο «Ζέφυρος Βραδυνός» στο περιοδικό Μούσα 
(1922), είναι μια απλή άσκηση ύφους στον Ελληνικό Παρνασσό 
και δεν εκφράζουν έναν αληθινό πόνο: τη μοναξιά και την ερωτι-

κή στέρηση της ζωής ενός πενηντάχρονου σοφού, που κυριαρ-
χούνταν από την εξειδίκευση και την ακαδημαϊκή πειθαρχία. Ο 
Νικόλαος Χατζιδάκις γεννήθηκε το 1872 στο Βερολίνο (όπου ο 
πατέρας του, επίσης καθηγητής μαθηματικών στο Καποδιστρια-
κό Πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές) και ξαναγύρι-
σε νέος στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές κι αυτός. Είναι 
δύσκολο, λοιπόν, η ζωή του να μην έχει επηρεαστεί από το αυ-
στηρό προτεσταντικό περιβάλλον της Γερμανικής Επικράτειας, 
των πανεπιστημίων της και των καθηγητών του.

Πολλά από τα τυπικά χαρακτηριστικά και τη δομή του σύγχρονου 
σχολείου (η τοποθέτηση των μαθητών σε σειρές θρανίων μέσα στις 
τάξεις, ο κατάλογος της τάξης, το σήκωμα του χεριού για ερωτήσεις, 
το κουδούνι του διαλείμματος κ.ά.) δημιουργήθηκαν στις αρχές του 
18ου αιώνα από τα Λουθηρανικά Γερμανικά πανεπιστήμια όπως αυ-
τό της Halle, και χρησιμοποιήθηκαν σε σχολεία για την εργαλειοποι-
ημένη εκπαίδευση φτωχών νέων ώστε να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ 
άλλων, σε ιεραποστολές11. Οι ιεραποστολές που οργανώνονταν τότε 
στην Κίνα και στην Ινδία είχαν ουσιαστικό σκοπό την εκμετάλλευση 
φτηνής εργασίας και το εμπόριο στην προ-βιομηχανική εποχή του 
καπιταλισμού. Έτσι, ο Μαξ Βέμπερ είχε δίκιο όταν υποστήριξε την 
“εκλεκτική συγγένεια” μεταξύ της προτεσταντικής ηθικής και του 
πνεύματος του καπιταλισμού.12 Όπως υποστηρίζει και ο Alan 
Swingenwood13, η συσσώρευση του κεφαλαίου δεν καθορίζει μονο-
δρομικά το λεγόμενο «εποικοδόμημα», αλλά αλληλεπιδρά διαλεκτι-
κά μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά την εκπαίδευση, αυτό γί-
νεται μέσω της συμβολικής υπεραξίας που αποκτάται από τη σχολι-
κή πειθαρχία, τον απόλυτο καταμερισμό εργασίας και την «ακαδη-
μαϊκή πειθαρχία» («discipline») ως υπερεξειδίκευση και διπλή ερ-
γαλειοποίηση του εαυτού, στις σπουδές και στην επαγγελματική κα-
ριέρα, γενικότερα στην κοινωνική ζωή.

Διαστρεβλώνοντας την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση και το Διαφω-
τισμό, αλλά και τη Χριστιανική Πίστη, η Προτεσταντική Μεταρρύθ-
μιση του Λούθηρου και του Καλβίνου εσωτερικεύει τις κοινωνι-
κές συγκρούσεις ώστε να τις κάνει ακίνδυνες. Έτσι, όμως, τις α-
νάγει αρκετές φορές σε νευρώσεις. Αντιστρέφοντας την τάξη και 
το χαρακτήρα των συναισθημάτων, μετατρέπει το τραύμα του πό-
νου σε πηγή χαράς και την καλοσύνη σε μοχθηρία. Η αγάπη προς 
τον πλησίον και η χριστιανική εντολή «στρέψε και το άλλο μάγου-
λο» συγχέονται με την υποταγή στην εξουσία και στο αυταρχικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Η χειραγώγηση που ασκείται είναι, όμως, 
περισσότερο έμμεση παρά άμεση. Η υπακοή και η πειθάρχηση ε-
ξασφαλίζονται με ηθικούς εκβιασμούς και με μια σιωπηρή αλλά 
αφόρητα πιεστική ψυχολογική βία. Ενδείξεις τραγικές αυτής της 
απάνθρωπης ψυχολογικής πίεσης είναι οι αυτοκτονίες μαθητών, 
καθώς και, σχετικά πιο πρόσφατα, στη Βρεταννία της Θάτσερ, οι 
αυτοκτονίες εκπαιδευτικών. 

3. Το Μοντεσσοριανό Μανιφέστο
Μέχρι και στον προθάλαμο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Μα-

ρία Μοντεσσόρι αγωνιζόταν για μια εκπαίδευση των παιδιών που θα 

 8 P. Bourdieu, Μάθημα πάνω στο Μάθημα; Κοινωνιολογία και Αυτο-κοινωνιοανάλυση, εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2001, σελ. 62.
 9 G.H. Mead, Mind, Self and Society, University of Chicago Press, 1934.
10 Βλ. σχετ. Α.Ε. Γκότοβος, Απόκλιση και Παρέμβαση στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκπαίδευση, 1988.
11  Βλ. σχετ. μια περιγραφή της κερδοφόρας αυτής φιλανθρωπικής εκπαίδευσης στο βιβλίο: Ι. Μακνίλι & Λ. Γούλβερτον, Επα-

νεφεύρεση της Γνώσης, εκδ. Ενάλιος, 2008, σελ. 224-229.
12  Max Weber, Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, εκδόσεις Κάλβος. Από τους πρώτους που παρουσία-

σαν το έργο αυτό του Βέμπερ στο ελληνικό κοινό ήταν ο Θεολόγος-στοχαστής Νίκος Μπουγάτσος, στο βιβλίο του Καπιταλι-
σμός και Ορθόδοξος Χριστιανισμός, εκδόσεις Μήνυμα, 1983.

13 Alan Swingenwood, Ο Μαρξ και η Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία, εκδόσεις Πύλη, 1978, σελ. 78-79.
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εξασφάλιζε πάνω σε παιδαγωγικές βάσεις την ειρήνη στον κόσμο. 
Ίσως αυτό να αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων μια χίμαιρα, ωστόσο 
αξίζει να σταθούμε σε μερικούς προβληματισμούς της που φάνη-
καν, όσο περνούσαν τα χρόνια και μέχρι σήμερα ακόμη, εξαιρετικά 
διεισδυτικοί και διορατικοί, όσο και προβληματικοί. Η Μοντεσσόρι 
θεωρούσε ότι παρά την τεχνολογική πρόοδο, στον τομέα της ηθικής 
«δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα προς τα εμπρός και μάλιστα έχουμε 
μείνει τόσο πίσω όσο οι μεσαιωνικοί λαοί στον τομέα της υγιεινής». 
Χωρίς να χρησιμοποιεί τα επίθετα “εργαλειακός” και “μηχανιστικός” 
ασκούσε ουσιαστική κριτική στην εργαλειοποίηση και εκμηχανισμό 
της λογικής σκέψης και της “υγιεινής ζωής”, που από τότε διέβλε-
πε ότι θα διαποτίσουν την αστική κουλτούρα, καθώς έγραφε:

Η απλή [υγιεινή] ζωή – το να τρως δηλαδή το 
απαραίτητο χωρίς υπερβολές, ν’ ακολουθείς μια 
δίαιτα φρούτων, λαχανικών, ακόμα και ωμών τρο-
φών, να ασκείσαι και να λαβαίνεις μέρος σε ανα-
ζωογονητικές, φυσικές δραστηριότητες – έγινε ο 
σκοπός του σύγχρονου ηδονοθήρα (…) Έτσι η έν-
νοια της ατομικής υγιεινής αντέστρεψε πλήρως τις 
παλιές αξίες (…) Η λιγότερη εργασία και η χρησι-
μοποίηση μηχανών που θα δουλεύουν αντί για μας, 
αποτελούν τους υψηλότερους στόχους της σύγχρο-
νης εποχής.

Και λίγο παρακάτω:
Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η λογική κυριαρχεί 

και θριαμβεύει στις μέρες μας. Η αλήθεια ωστόσο 
είναι ότι η λογική είναι κρυμμένη σήμερα πίσω α-
πό ένα μαύρο σύννεφο και σχεδόν ολοκληρωτικά 
ηττημένη. Γιατί το ηθικό χάος δεν είναι παρά η μία 
πλευρά της ψυχικής μας παρακμής∙ η άλλη πλευ-
ρά είναι η απώλεια της λογικής μας σκέψης. Το κυ-
ριότερο χαρακτηριστικό της τωρινής μας κατάστα-
σης είναι μια υποβόσκουσα παραφροσύνη (…)14

Τα λόγια της Μοντεσσόρι φάνηκαν με πικρό τρόπο προφητικά λί-
γα χρόνια μετά, με τις ναζιστικές θηριωδίες και το Ολοκαύτωμα. Στην 
κομβική για τη σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη ομιλία του Αντόρνο «Η 
Εκπαίδευση μετά το Άουσβιτς» (1966) 
υπάρχουν αναφορές στην πρώιμη 
παιδική ηλικία και στην ανάγκη να 
προσεχθεί η ψυχολογική διάσταση, 
αλλά το έργο και η προσωπικότητα 
της Μοντεσσόρι δεν αναφέρονται 
πουθενά. Ο Αντόρνο είχε δίκιο να μην 
είναι βιαστικός στην κατάθεση εκπαι-
δευτικών σχεδίων, γιατί εδώ, ακόμα 
και αν πρόκειται για τους πιο ευγενι-
κούς σκοπούς, ενεδρεύει πάλι ο κίν-
δυνος της εργαλειοποίησης, που είναι 
δύο ειδών. Αυτή η “ευγενών προθέσε-
ων” εργαλειοποίηση της αγωγής αφο-
ρά κυρίως τα μικρότερα παιδιά και 
ξεκινάει από μια ιδεολογική πεποί-

θηση: νομίζει κανείς ότι, κατ’ αναλογία με το Νόμο του Χαίκελ στην α-
νάπτυξη του εμβρύου των θηλαστικών15, υπάρχει ένα προαιώνιο σχέ-
διο από τη Φύση και για την πρώιμη πνευματική ανάπτυξη των παι-
διών, που ο παιδαγωγός πρέπει να το αποκωδικοποιήσει και να το α-
κολουθήσει απαρέγκλιτα:

Ένα από τα πράγματα που έχουν αποδειχθεί εί-
ναι ότι το σχέδιο κατασκευής είναι ένα και ότι όλοι 
οι τύποι των ζώων το ακολουθούν. Το σχέδιο αυτό 
μπορεί να το εντοπίσει κανείς πρακτικά στο έμ-
βρυο, μπορεί να το παρακολουθήσει στη μελέτη 
της παιδικής ψυχολογίας και μπορεί να το αναγνω-
ρίσει στην κοινωνία. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ό-
τι στα πρώτα τους στάδια όλα τα ζωϊκά έμβρυα εί-
ναι ίδια, είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για κου-
νέλι ή για σαύρα (…) Μπορούμε να υποστηρίξουμε, 
με την ίδια βεβαιότητα, ότι το νεογέννητο βρέφος 
είναι ένα ψυχικό έμβρυο, έτσι που στη γέννηση ό-
λα τα παιδιά είναι ίδια και χρειάζονται την ίδια με-
ταχείριση ή αγωγή στη διάρκεια (…) της πνευματι-
κής ενσάρκωσης.16

Η υλοποίηση ενός τέτοιου προβληματικού «σχεδίου» αποτέλεσε 
τη Μοντεσσοριανή Mέθοδο, ως εργαλείο που υποτίθεται ότι εφαρμό-
ζεται ανώδυνα σ’ όλα τα παιδιά του κόσμου. Πριν ακόμα από τον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, γνωρίζοντας την Annie Besant, η Μαρία Μοντεσσό-
ρι συνέδεσε την παιδαγωγική φιλοσοφία της με την «κοσμική ενότη-
τα» στο σύμπαν και τη ζωή, που πρέσβευε η Διεθνής Θεοσοφική Ε-
ταιρεία17. Δεν υπάρχει ρητή σχέση ανάμεσα σ’ αυτό το μυστικιστικό 
ρεύμα και το Μοντεσσοριανό υλικό για τα μαθηματικά, αλλά η συσχέ-
τιση του υλικού με το ψηφιακό σύστημα γίνεται στο διαισθητικό επί-
πεδο, χάρη σε ψυχολογικές αναλογίες: οι μακρόστενοι σχηματισμοί 
συνδέονται με τους αριθμούς 2-9 ή με τις δεκάδες, οι επίπεδες στρώ-
σεις με τις εκατοντάδες και οι εσωτερικά εστρωμμένοι κύβοι με τις 
χιλιάδες. Η επιδίωξη, όμως, μιας ισχυρής υποστήριξης ακολουθεί πιο 
πρακτικά μονοπάτια: την καθιέρωση μιας νέας συμβολικής υπεραξί-
ας κάτω απ’ την ομπρέλα μιας «παγκόσμιας πνευματικής εξέλιξης», 
μιας ενιαίας και φυσικής – υποτίθεται – θρησκείας. Έτσι δεν έγινε και 
με τα Βουδδιστικά κ.ά. ρεύματα, που ευδοκίμησαν στη Δύση, πατώ-

ντας πάνω στο κενό της πολιτισμικής 
αλλοτρίωσης;

4.  Το Αρσάκειο ως παράδειγμα 
διπλής εργαλειοποίησης
Το Αρσάκειο (αρχικά Παρθενα-

γωγείο και σήμερα μεικτό σχολείο) 
το εξετάζω εδώ ως παράδειγμα δι-
πλής εργαλειοποίησης της αγωγής 
και εκπαίδευσης, λόγω της σπου-
δαιότητάς του στην ιστορία της εκ-
παίδευσης των γυναικών και ιδιαί-
τερα των διδασκαλισσών18. Για πα-
ράδειγμα, εδώ μας ενδιαφέρει το 
γεγονός ότι ο θεσμός των οικότρο-

14 Μ. Μοντεσσόρι, Παιδαγωγικό Μανιφέστο, εκδ. Γλάρος, 1986, σελ. 19-20.
15 Δηλ. το γεγονός ότι η οντογένεση (γένεση ενός ατομικού όντος) μοιάζει να ακολουθεί περίπου τα στάδια εξέλιξης του είδους του.
16 Μ. Μοντεσσόρι, Εκπαίδευση για έναν Καινούργιο Κόσμο, εκδ. Γλάρος, 1981, σελ.31 (οι υπογραμμίσεις δικές μου).
17 Winifred Wylie, «Montessori and the Theosophical Society», Quest, 96.2, 2008.
18  Βλ. σχετ. π.χ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των Κοριτσιών στην Ελλάδα: 1830-1893, Ιστορ. Αρχείο 

Ελλην. Νεολαίας, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1986, καθώς και Πόλυ Θαναηλάκη, «Αι σύσσιτοι κόραι του Αρσακείου Παρ-
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θεναγωγείου: διατροφή και αγωγή των οικότροφων μαθητριών του σχολείου κατά τον 19ο αιώνα», Θέματα Ιστορίας της Εκ-
παίδευσης, τευχ. 8, 2009.

19 Πόλυ Θαναηλάκη, ο.π., σελ. 49.
20 Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ευεργέτης Απ. Αρσάκης είχε σπουδάσει στο προτεσταντικό πανεπιστήμιο της Halle.
21  H. Harouni, «Toward a political economy of mathematics education», Harvard Educational Review, 85.1, 2005, σελ. 62.

φων μαθητριών εφαρμοζόταν παράλληλα σε άλλα μεγάλα ιδιωτικά 
σχολεία, όπως η Σχολή Χιλλ, που λειτουργούσε ανταγωνιστικά προς 
τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (όπου ανήκε και το Αρ-
σάκειο). Η Σχολή Χιλλ ιδρύθηκε από ένα ζευγάρι Αμερικανών Προ-
τεσταντών ιεραποστόλων, που είχαν υιοθετήσει (όπως και πολλοί 
άλλοι συνάδελφοί τους ανά την υφήλιο) το σύστημα των «εσωτερι-
κών» μαθητών και μαθητριών, θεωρώντας ότι έτσι τα παιδιά θα ε-
πηρεάζονταν άμεσα από τον τρόπο ζωής και τις ιδέες τους.19 Ο α-
νταγωνισμός των σχολείων ήταν φυσικό να οδηγήσει και σε μια ώ-
σμωση των ιδεών. Στο διάστημα 1858-1875 το Αρσάκειο Παρθενα-
γωγείο είχε δύο διευθύντριες φερμένες από την Ελβετία, όπου δέ-
σποζε ο Καλβινισμός. Έτσι γίνεται φανερή η επίδραση του προτε-
σταντικού πνεύματος στην αγωγή των κοριτσιών στην Ελλάδα, με 
άμεσο σκοπό, βέβαια, τον ανταγωνισμό στην προσέλκυση κορι-
τσιών μεσαίας τάξης της Αθήνας και της επαρχίας.20

Είναι εύλογο να ενδιαφερθεί κανείς για το τι γίνεται στο ιστο-
ρικό αυτό σχολείο στη σύγχρονη εποχή, που το σχολείο είναι μει-
κτό και στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση έχουν αλλάξει πολλά από την 
εποχή της πρώτης λειτουργίας του. Επισκέφθηκα το Αρσάκειο Ψυ-
χικού πριν από λίγα χρόνια και κατέγραψα εθνογραφικά ένα μέρος 
από τη διδασκαλία στις τάξεις του Δημοτικού, καθώς και από τις 
προτιμήσεις και στάσεις των διδασκαλισσών απέναντι στα αναλυ-
τικά προγράμματα και βιβλία.

Και πρώτα στο «Γραφείο Συντονισμού», όπου οι δασκάλες 
παίρνουν κατευθύνσεις, τουλάχιστον στο μάθημα των Μαθηματι-
κών, από “ειδικευμένους” μαθηματικούς, για το τι και πώς θα δι-
δαχθεί στα παιδιά. Μού έγινε έτσι φανερό ότι, κοντά στο επίσημο 
αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολείο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό ένα 
δικό του «παραπρόγραμμα», με γνώσεις και μεθόδους που έχουν 
κριθεί αποτελεσματικές από το παρελθόν. Όταν ο «συντονισμός» 
τελείωσε, ρώτησα μια δασκάλα της Β΄ τάξης πώς κρίνει το πνεύμα 
και τη μορφή του σύγχρονου σχολικού βιβλίου μαθηματικών. Απά-
ντησε τα εξής:

Είναι όλο λόγια, εικόνες και μοτίβα (…) Αυτά προ-
τιμάω να τα παίξω live με τα παιδιά. Αλλά λείπει η ε-
ξάσκηση με πράξεις στους αριθμούς. Χωρίς εξάσκη-
ση, μόνο με παιχνίδι, τα παιδιά δεν μαθαίνουν.

Και λίγο αργότερα, με παρούσα και μια δασκάλα της Α΄ τάξης:
Το βιβλίο της Α΄ είναι πιο νορμάλ (…)

Ο λόγος αυτής της προτίμησης είναι σχεδόν προφανής: Τα βιβλία 
της Α΄ και της Γ΄ τάξης, με το κοινό σχήμα τίτλου Τα Μαθηματικά της Φύ-
σης και της Ζωής, είναι γραμμένα από μια συγγραφική ομάδα με περισ-
σότερο εργαλειοκρατική αντίληψη από την ομάδα συγγραφής του βιβλί-
ου της Β΄ τάξης, που για τη δασκάλα του Αρσακείου είναι προσανατολι-
σμένη περισσότερο στη διδασκαλία με βάση το παιχνίδι (αλλά έτσι τα 
παιδιά «δεν μαθαίνουν»).

Αξίζει να σταθούμε λίγο σ’ ένα καταγραμμένο μονόλογο μιας 
δασκάλας σε τάξη Γ΄ Δημοτικού:

Δασκάλα: Στο θρανίο μας έχουμε μόνο το τετρά-
διο μαθηματικών. (Επειδή ακούγεται κάποιος θόρυ-
βος από τα παιδιά, η δασκάλα «αγριεύει» λίγο:) Το 
Παζάρι τελείωσε, Μάθημα τώρα! (Υπαγορεύει το 

πρόβλημα:) Το απόβαρο ενός γυάλινου δοχείου είναι 
15 κιλά. Το λάδι που έχει μέσα αυτό το δοχείο είναι 
29 κιλά. Πόσα κιλά είναι το μεικτό βάρος; Μεικτό, εί-
παμε, με έψιλον γιώτα. (Παύση) … Ποια σχέση θα 
πάω να ψάξω; (Δείχνει στον πίνακα, όπου έχει γρά-
ψει από πριν τη σχέση:) 

Μεικτό βάρος = Απόβαρο+Καθαρό βάρος.
Το χαρακτηριστικό στυλ αυτής της διδασκαλίας των μαθηματι-

κών είναι ο τυφλός εφαρμοστικός της χαρακτήρας. Οι όροι του προ-
βλήματος τίθενται ως λέξεις-κλειδιά και οι σχέσεις μεταξύ τους 
δεν προκύπτουν από συζήτηση και κατανόηση του προβλήματος, 
αλλά δίνονται από μηχανής ως τύποι που πρέπει να εφαρμοστούν, 
σχεδόν από μνήμης. Και σε τελευταία ανάλυση, όπως υπογραμμί-
ζει ο μαρξιστής αναλυτής της μαθηματικής εκπαίδευσης Houman 
Harouni, όταν ένα πρόβλημα στα σχολικά βιβλία μιλάει για μήλα 
και πορτοκάλια, δεν αναφέρεται στα μήλα και τα πορτοκάλια, αλλά 
στο χρήμα (ως μια αφηρημένη οντότητα) και αυτό συνήθως δεν το 
συνειδητοποιούν ούτε οι δάσκαλοι ούτε οι μαθητές.21

Στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, όμως, ο χαρακτήρας αλλά-
ζει. Η ίδια δασκάλα αλλάζει εντελώς την αυστηρή και τυπική συμπε-
ριφορά που είχε στο μάθημα των μαθηματικών, και αυτή τη φορά δεν 
ακολουθεί το σχολικό παραπρόγραμμα, αλλά το ίδιο το βιβλίο:

Δασκάλα: Πάμε σελίδα 68 στο Βιβλίο Γλώσσας, 
«Τα χαρτιά ανακυκλώνονται». Θα σας πω και πώς θα 
το παίξουμε το μάθημα. (Διαβάζει θεατρικά το διά-
λογο μεταξύ μιας εφημερίδας, ενός βιβλίου κι ενός 
τετραδίου μέσα στον κάδο ανακύκλωσης. Μερικά 
παιδιά σιγογελούν από την ανάγνωση της δασκάλας. 
Ένα κορίτσι φαίνεται να το βιώνει, ή να το κοροϊδεύ-
ει, κάνοντας χειρονομίες. Η δασκάλα τραγουδάει μα-
ζί με τα παιδιά ένα στίχο από το κείμενο: «Θα σε πά-
ρω να φύγουμε…» και μετά επανέρχεται σε μια πιο 
τυπική μορφή)

Δασκάλα: Άγνωστες λεξούλες (…) υπογραμμίστε 
τις λεξούλες: φωνασκείτε, ευρισκόμεθα, περισυλλεγώ-
μεν, διαλεχθώμεν. Τι λεξούλες είναι αυτές;

Ελένη (μαθήτρια): Ρήματα.
Δασκάλα: Τι σας θυμίζει η λέξη «περισυλλε-

γώμεν»;
Αλεξάνδρα: Περισυλλογή.
Δασκάλα: Τι σημαίνει «περισυλλογή»;
Άρης: Όταν κάποιος…έχει κολλήσει το κεφά-

λι του!
Ο σκοπός του μαθήματος προβάλλει τελικά μέσα από μια “εν 

χορώ” συμμετοχή της τάξης:
Δασκάλα: (…) Όμως τα χαρτιά μέσα στον κάδο 

είναι άχρηστα εντελώς;
Μαθητές (εν χορώ): Όχι!
Δασκάλα: Άραγε τελειώνει ποτέ η χρησιμότη-

τά τους;
Μαθητές: Όχι!
Δασκάλα: Το σίδερο ανακυκλώνεται;
Μαθητές (πιο δυνατά): Όχι!!!
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Η αλλαγή αυτή της διδακτικής συμπεριφοράς από τη μια ώ-
ρα στην άλλη δεν πιστεύω ότι οφείλεται απλά και μόνο στην ιδι-
αίτερη φύση των γνωστικών αντικειμένων. Η εκμάθηση των μα-
θηματικών στο σχολείο προσφέρεται, βέβαια, περισσότερο από 
το μάθημα της γλώσσας στο μηχανισμό μιας διπλά εργαλειοποι-
ημένης εκπαίδευσης, και μάλιστα κατά το παλιότερο πρότυπο του 
Τεϋλορισμού στην οργάνωση της εργασίας: ενώ στις ουμανιστι-
κές σπουδές «το πρωτεύον ήταν (και είναι) ο άνθρωπος», στα μα-
θηματικά, όπως και στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι «το σύ-
στημα», όπως έγραψε ο ίδιος ο Τέϋλορ.22 Στο «παραπρόγραμμα» 
των μαθηματικών χρωστούν περισσότερο τα νεοσυντηρητικά «κα-
λά σχολεία» τη συμβολική τους υπεραξία. Το ότι, όμως, ένα σχο-
λείο όπως το Αρσάκειο επιλέγει να «παίζει σε δύο ταμπλό» δεί-
χνει μια τάση γενικότερης στροφής στην εκπαίδευση, όπως θα 
δούμε παρακάτω.

5.  Δια βίου εκπαίδευση και νεο-τεϋλορικές δεξιότητες 
Η Ευρώπη ως Ένωση Επιδέξιων Μεταναστών» (!)

Η φράση αυτή σημαδεύει, θα λέγαμε, την καμπή της χιλιετίας: 
γραμμένη σε τόμο που εκδόθηκε το 2005 σχετικά με τις κατευθύν-
σεις της Συνόδου της Μπολόνιας και αφορούσε την “ακαδημαϊκή 
συνεργασία” μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων23, εννοούσε 
την ανάγκη προσέλκυσης, τότε, ξένων μεταναστών στην Ευρώπη, 
οι οποίοι θα ήταν «επιδέξιοι σε υψηλό βαθμό» («highly skilled») 
προκειμένου να γίνει η Ευρωπαϊκή Οικονομία περισσότερο αντα-
γωνιστική απέναντι στις Η.Π.Α. Η Ευρώπη, λοιπόν, θα έπρεπε να 
πάψει να είναι ένα κλειστό φρούριο, να ανοίξει τα σύνορά της και 
να διευκολύνει τους μετανάστες, αλλά μόνο στην περίπτωση που 
αυτοί θα ήταν σε θέση να γίνουν «εργάτες της γνώσης» («knowledge 
workers»). Παρόλο που τα κράτη-μέλη απέρριψαν τότε μια σχετι-
κή πρόταση της Κομισιόν, φαίνεται ότι μερικές χώρες δεν έπαψαν 
ποτέ να σκέφτονται το ζήτημα. Στη Γερμανία έγινε προσπάθεια να 
ψηφιστεί νόμος, σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι ξένοι εργά-
τες θα αξιολογούνταν με ένα «points system» ανάλογο μ’ αυτά που 
χρησιμοποιούσαν ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία.

Είχε ήδη, όμως, αρχίσει να «τρέχει» το περίφημο Πρόγραμμα 
P.I.S.A. (Program for International Student Assessment – Διεθνές 
Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Μαθητών). Κάθε τρία χρόνια, από το 
2000, οι μαθητές που βρίσκονται στο τέλος της 9χρονης υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, αξιολογούνται δειγματοληπτικά με προκαθο-
ρισμένα τεστ στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις 
φυσικές επιστήμες. Από πολλές πλευρές έχει ομολογηθεί ότι τα 
τεστ PISA χρησιμοποιούνται «ως εφαλτήριο για μεταρρυθμίσεις».24 
Αυτό είναι αρκετό για να σκεφτεί κανείς ότι το πρόγραμμα PISA α-
ποτελεί ένα νέο είδος διεθνούς χειρισμού της εκπαίδευσης. Οι τά-
σεις αυτές επεκτείνονται γρήγορα και υπάρχει ο κίνδυνος να εγκα-
τασταθεί ένα τεράστιο «points system», με συνεχή αξιολόγηση και 
επαναπροσαρμογή των αποκτώμενων δεξιοτήτων.25

Όσο αφορά, τώρα, τους ενήλικους πολίτες, η «δια βίου εκπαί-
δευση» (ή «μάθηση») παρέχει το χαρακτηριστικότερο είδος οικο-
νομικής και συμβολικής υπεραξίας: εκπαιδεύεσαι εφ’ όρου ζωής 
για να είσαι περισσότερο επικερδής στις επιχειρήσεις που (τυχόν) 
θα σε προσλάβουν. Ο όρος «δια βίου εκπαίδευση», αν και αφορά 
σήμερα το εργασιακό περιβάλλον, έχει, βέβαια, αρκετή προϊστο-
ρία. Όπως γράφει η Anne Tuschling:

…Αυτό που το φοιτητικό κίνημα μετά το Μάη 
του ’68 στηλίτευε ως, συγκαλυμμένο [τότε] από τα 
ευγενή εκπαιδευτικά ιδεώδη, κρυφό εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα [ή παραπρόγραμμα] της λειτουργί-
ας του σχολείου, δηλαδή την κατασκευή μιας ε-
μπορεύσιμης εργατικής δύναμης, έχει μετατραπεί 
σε διακηρυγμένο στόχο της εκπαίδευσης. Η δια βί-
ου μάθηση χρησιμεύει ως μορφή αυτο-καθο-
δήγησης για «να μη μένει κανείς πίσω» και έτσι να 
διατηρεί την ικανότητά του να βρίσκεται εντός της 
αγοράς εργασίας.26

Κατ’ αυτό τον τρόπο,
το διαφωτιστικό φιλελεύθερο αίτημα για μια 

εκπαίδευση ενηλίκων που θα τους συνοδεύει σε ό-
λη την επαγγελματική τους πορεία έχει μεταλλα-
χθεί σε προσταγή.27

Η δια βίου εκπαίδευση είναι κάτι που μάλλον δεν είχε συλλά-
βει σ’ όλο της το μεγαλείο ο Φρέντερικ Τέυλορ, ο πατέρας του “ε-
πιστημονικού μάνατζμεντ”. Οι δια βίου εκπαιδευόμενοι δεν διοι-
κούνται τυπικά από κανέναν: υποτίθεται πως οι ίδιοι αναλαμβά-
νουν την οργάνωση της (συνεχιζόμενης) εκπαίδευσής τους. Μή-
πως αυτό σημαίνει πως έχουμε ξεφύγει από τον Τεϋλορισμό; Και 
παραπέρα, με την πληροφορικοποίηση28 της εργασίας και της εκ-
παίδευσης, μήπως ανατρέπεται η Τεϋλορική φιλοσοφία της κα-
τευθυνόμενης και ελεγχόμενης εργασίας; Εδώ μας περιμένει μια 
δυσάρεστη έκπληξη, όπως μας έδειξαν τουλάχιστον οι ηλεκτρο-
νικοί φάκελλοι (portfolios) που πρέπει συνεχώς να «ενημερώνο-
νται» από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα προσόντα τους και 
τη δουλειά τους στην τάξη. Ο έλεγχος του επιθεωρητή εργασίας 
μετασχηματίζεται σε “αυτοέλεγχο” από τον ίδιο τον εργαζόμενο 
απέναντι σ’ ένα μηχανικό και απρόσωπο σύστημα. Αν κάτι διακρί-
νει ριζικά το νέο Τεϋλορισμό από τον παλιότερο, είναι η απαίτη-
ση της αφοσίωσης του εργαζόμενου και της διάθεσης του εαυτού 
του πέρα από το ωράριο εργασίας, γεγονός που ισοδυναμεί στο ι-
δεολογικό επίπεδο με συμβολική υπεραξία για το κράτος ή για 
τον εργοδότη. Οι νέες τεϋλορικές δεξιότητες, που πρέπει να απο-
κτηθούν, χαρακτηρίζονται από τη διαπίστωση ότι «σήμερα, είναι 
η ίδια η προετοιμασία της λογισμικής εργασίας (δηλ. η ίδια η αν-
θρώπινη σκέψη) που επιχειρείται να αντικειμενοποιηθεί».29

22 Fr. W. Taylor, Scientific Management (Η Επιστημονική Οργάνωση της Εργασίας), εκδ. Αντι-Σχολείο, 2019.
23  P. van Dijk, «Europe as an immigration union for talent: highly skilled migrants and the concept of the knowgedge 

worker». Στο: Opening up to the Wider World – The External Dimensions of the Bologna Process. Bonn, Lemmens Verlags, 
2005, σελ.105-109.

24  Βλ. την απολαυστική – και χωρίς “ακαδημαϊκές προδιαγραφές” – μελέτη της Lucy Graham για τις χώρες που πρωτεύουν 
στα τεστ PISA με τίτλο Φυτώρια Ευφυΐας (Παν. Εκδ. Κρήτης, 2019).

25 Βλ. σχετ. και Ν. Παπαδάκης, Προς την «Κοινωνία των Δεξιοτήτων»;, εκδ. Σάκκουλα, 2006.
26  AnneTuschling, «Δια βίου μάθηση», στο βιβλιαράκι Τέσσερις Έννοιες του Παρόντος, εκδόσεις TWOPLY, Αθήνα 2017, σελ.22.
27 Ο.π., σελ.23.
28  Βλ. O. Pastré, L’ Informatisation et l’ Emploi. Editions La Decouverte, 1984. Ελλην. έκδοση με τίτλο Η Πληροφορικοποίηση 

και η Απασχόληση, από τις εκδ. Α/συνέχεια, 1986.
29 O. Pastré, ό.π. στην ελλην. έκδοση, σελ. 97.
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6.  Η ανεπαρκής «Κριτική Εκπαίδευση» και η «μεταγνώση»
Μοναδική αντίρροπη κίνηση στον Nέο Eκπαιδευτικό Tεϋλορι-

σμό αποτελούν τα ρεύματα της λεγόμενης «Κριτικής Εκπαίδευσης» 
(«Critical Education»), όπως αυτό που εμπνέεται από τις αναλύ-
σεις του Μισέλ Φουκώ30 και εκείνο που εντάσσεται στη σοσιαλδη-
μοκρατική απόληξη της Σχολής της Φραγκφούρτης και εκφράζε-
ται με τον ύστερο Habermas. Οι κινήσεις, όμως, αυτές είναι μάλ-
λον χαλαρές και οπωσδήποτε ανεπαρκείς. Το πρώτο ρεύμα τείνει 
σήμερα να ενσωματώνεται στη νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πο-
λιτική των “δικαιωμάτων”, με τυπικά μέτρα κατά του κοινωνικού α-
ποκλεισμού και υπέρ της “πολυ-πολιτισμικότητας” (και του συγκα-
λυμμένου αποκλεισμού). Το δεύτερο ρεύμα ξεφεύγει από τον αρ-
χικό προβληματισμό του Habermas για τα ανθρώπινα ενδιαφέρο-
ντα σε σχέση με την επιστημονική γνώση και ασχολείται μόνο με 
την επίγνωση των εφαρμογών της επιστήμης – κάτι αναγκαίο αλλά 
όχι επαρκές, αφού δεν θίγεται το επιστημονικό περιεχόμενο31.

Ένα παράδειγμα ερωτήματος που υποτίθεται ότι αναπτύσσει 
νέες δεξιότητες μάς παρέχουν τα μαθηματικά και η μάλλον πλανη-
μένη έρευνα στη μαθηματική παιδεία:

Γιατί 7+6 είναι πιο πιθανό να κάνει γύρω 
στο 15 παρά γύρω στο 20;32

Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί σε μαθητές της Α΄ Δημοτικού (!) α-
πό Ευρωπαίους και Έλληνες ερευνητές. Αν βάλετε μια τέτοια ερώ-
τηση στο GOOGLE, το πιθανότερο είναι να σας βγάλει όλα τα άρθρα 
σε ερευνητικά περιοδικά διδακτικής, όπου εμφανίζεται η ίδια αυτή 
ερώτηση. Έτσι, οι “δεξιότητες” που αναπτύσσονται μέσα από μια τέ-
τοια ερώτηση μπορεί να θεωρηθούν ως “ανωτέρου επιπέδου” ή ως 
“μεταγνωστικές ικανότητες” (όπως το προτιμά κανείς), επειδή η α-
πάντηση δεν υπάρχει σε κανένα εγχειρίδιο ή εκπαιδευτικό βίντεο ή 
λογισμικό για μαθητές. Υπάρχουν βέβαια οδηγίες σε εγχειρίδια, βί-
ντεο κ.λπ., σχετικά με την ψευδοθεωρία της «στρογγυλοποίησης» 
στην αριθμητική, αλλά αυτές οι οδηγίες δεν είναι από μόνες τους αρ-
κετές για να οδηγήσουν τους μαθητές σε κάποια λογική απάντηση.

Στην πραγματικότητα η απάντηση εμπλέκει τις ιδιότητες, όχι 
απλά των ακεραίων, όπως νομίζει κανείς με την πρώτη ματιά, αλ-
λά των ρητών αριθμών. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια διπλή ανι-
σότητα που προκύπτει από την πρόσθεση κατά μέλη δύο διπλών α-
νισοτήτων: επειδή ο 7 και ο 6 είναι μεταξύ του 5 και του 7.5, γι’ αυ-
τό το άθροισμά τους είναι μεταξύ του 10 και του 15. Το ερώτημα εί-
ναι βέβαια τι εξυπηρετούν τέτοιες ερωτήσεις στην Α΄ Δημοτικού, 
ακόμα και στην Α΄ Γυμνασίου.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι απλή. Ένας υπολογι-
στής δεν μπορεί ποτέ να σου απαντήσει στο γιατί και πότε θα τον 
χρησιμοποιήσεις. Παρά τις υπερφιλόδοξες αρχικές διακηρύξεις 
της, η Τεχνητή Νοημοσύνη προχωράει σήμερα με βήμα χελώνας 
και τα κυριότερα θα μένουν πάντα να τα κάνει ο άνθρωπος. Οι κα-
πιταλιστικές επιχειρήσεις το ξέρουν αυτό καλά, γι’ αυτό άλλωστε 

δεν βρίσκονται ποτέ στο τιμόνι τους υπολογιστικά προγράμματα, 
αλλά έμπειροι άνθρωποι! Τα μαθηματικά (και ο μαθηματικός προ-
γραμματισμός) είναι μόνο εν μέρει μια “αντικειμενοποίηση” της αν-
θρώπινης σκέψης, αλλά είναι ακατανόητα χωρίς τον προβληματι-
σμό που προκύπτει μέσα από την ιστορία τους. Αυτό είχε γίνει φα-
νερό μέσα από τις έρευνες στη μαθηματική παιδεία μέχρι πρόσφα-
τα, αλλά τώρα οι «αναμορφωτές» της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης 
πάνε να υποκλέψουν αυτή την ερευνητική δραστηριότητα ως συμ-
βολική υπεραξία. Κι έτσι μπορούμε να πιάσουμε το νήμα για την ε-
ξήγηση ενός ακόμα επιτεύγματος της σκέψης των «αναμορφω-
τών», της περίφημης «αντεστραμμένης μάθησης». Μια πρόσφα-
τη, αρκετά λεπτομερή περιγραφή –και ως ένα βαθμό μια κριτική 
ανάλυση– γι’ αυτό το εφεύρημα βρίσκουμε σε σχετικό άρθρο του 
Nico Hirtt, Βέλγου εκπαιδευτικού και ακτιβιστή:

Η αρχή της αντεστραμμένης μάθησης βασί-
ζεται στην ιδέα ότι θα ήταν άκαρπο να σπαταλιέ-
ται χρόνος στην τάξη για τη μετάδοση θεωρητι-
κής γνώσης: αυτό θα μπορούσε μια χαρά να γί-
νει (…) μέσω βίντεο, ενός ηχογραφημένου μαθή-
ματος που μπορεί να παραδίδεται από το διαδί-
κτυο (..) Μ’ αυτό τον τρόπο, ο χρόνος που δαπα-
νάται στην τάξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για να διερευνηθεί, να βαθύνει και να αξιοποιη-
θεί η γνώση που θα έχει από πριν μάθει από μό-
νος του ο μαθητής, στο σπίτι, πιθανότατα καθι-
σμένος μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή ή 
ενός τάμπλετ.33

Ο Hirtt βιάζεται, όμως, να θεωρήσει ότι το μέρος του μαθήμα-
τος που προτείνεται ως η εξέλιξη ενός παιδαγωγικού σεναρίου στη 
σχολική τάξη αφορά μονάχα την εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης 
σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα – κάτι που θα μπορούσε να 
γίνει και μέσω ενός ειδικού εγχειριδίου (manual) – ενώ άλλες φαί-
νεται να είναι οι προθέσεις και ο κύριος στόχος των «αναμορφω-
τών»: αυτός είναι μάλλον η μεταγνώση, δηλαδή ο τρόπος που σκε-
φτόμαστε για τη γνώση ή για τη χρήση της, κάτι που είναι σήμερα 
απαραίτητο για τον καπιταλισμό να το ελέγξει, ή να το «βελτιώσει» 
με τρόπο που να του είναι επικερδής. Σ΄ αυτό το σημείο θεωρώ – 
και όχι μόνο στην αντίστασή μας στη μείωση του σχολικού χρόνου 
– ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη, για τα παιδιά των λαϊκών τάξε-
ων. Πώς θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να επωφεληθούν από τη συ-
ζήτηση για τη γνώση –με δικές μας κατάλληλες παρεμβάσεις– ώ-
στε να αποκτήσουν μια κριτική συνείδηση; Αλλιώς, με την παρού-
σα κατάσταση (μέχρι να γίνει μια παγκόσμια επανάσταση!), είτε με 
την παραδοσιακή διδασκαλία, είτε με την «αντεστραμμένη μάθη-
ση», τα παιδιά των λαϊκών τάξεων θα είναι, ούτως ή άλλως, κάτω 
από την παθητική μας στάση, σαν σε μια αδικαιολόγητη τιμωρία! 

30  Βλ. π.χ. Τ. Popkewitz & Μ. Νικολακάκη, Κριτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Το μεταβαλλόμενο πεδίο εξου-
σίας. Εκδόσεις Σιδέρης, 2012.

31  Για παράδειγμα, ο Ole Skovsmose, στο βιβλίο Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education (Kluwer Academic 
Publishers, 1994) στέκεται κυρίως στην “κριτική ικανότητα”, ως επίγνωση για την “υλοποίηση” των μαθηματικών στην α-
φηρημένη δόμηση των γραφειοκρατικών συναλλαγών. Ακόμη, δεν θεωρεί τη “μαθηματικοποίηση” ως διαδικασία αφαίρε-
σης, που λαμβάνει χώρα και μέσα στα ίδια τα μαθηματικά, αλλά μονάχα ως «τη δραστηριότητα εύρεσης συστημάτων και κα-
νονικοτήτων μέσα σε μια χαώδη καθημερινή κατάσταση» (σελ. 63 του βιβλίου του).

32  Αναφέρεται στο άρθρο: Β. Γεωργιάδου – Καμπουρίδη & Μ. Μπαρτζάκλη, «Αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας γονέων, 
μαθητών και εκπαιδευτικού στα Μαθηματικά», Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τεύχ. 2 (2008).

33  N. Hirtt, «Ψηφιακό Σχολείο και Αντεστραμμένη Μάθηση: δύο Δούρειοι Ίπποι από τον Εκπαιδευτικό Φιλελευθερισμό», Σε-
λιδοδείκτης για την Εκπαίδευση & την Κοινωνία, τεύχ. 11-12, 2021.
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Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώ-
ρες με την πιο μακρά και αδιάλειπτη 
περίοδο αναστολής της λειτουργίας των 
σχολείων, που συνοδεύτηκε από υπο-
χρεωτική τηλεκπαίδευση, κυρίως με τη 
σύγχρονη και λιγότερο με την ασύγχρο-
νη μορφή της. Είναι δεδομένο πως η 
τηλεργασία των εκπαιδευτικών επηρέ-
ασε, και θα εξακολουθήσει να επηρε-
άζει, τις εργασιακές σχέσεις των εκ-
παιδευτικών. Είναι επίσης δεδομένο 
πως η ίδια διαδικασία, όσο κι αν βαφτί-
στηκε από τους πολιτικούς της εμπνευ-
στές εκπαίδευση ισότιμη με τη δια ζώ-
σης, πρόσβαλε σε σημαντικό βαθμό το 
δικαίωμα στη μόρφωση και την οποια-
δήποτε ισότητα ευκαιριών των μαθητών 
και μαθητριών. Μαθητές που δε διέθε-
ταν τον απαιτούμενο εξοπλισμό βρέθη-
καν αντιμέτωποι με το φάσμα του εκ-
παιδευτικού αποκλεισμού κι ο απο-
κλεισμός αυτός βρίσκεται σε απόλυτη 
συνάρτηση με το κοινωνικό και οικονο-
μικό επίπεδό τους, με την ταξική τους 
θέση και με την υπόστασή τους στην 
κοινωνία. Ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτη-
ριστικό της τηλεκπαίδευσης που πρέ-
πει να αναδειχτεί είναι ο σοβαρός αντί-
κτυπός της σε ιδιαίτερες μαθητικές ο-
μάδες, όπως οι μαθητές και μαθήτριες 
με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, τα 

Ο αποκλεισμός των παιδιών Ρομά από τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
(τηλεκπαίδευση), ως παράγοντας ενίσχυσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων,  
του σχολικού αποκλεισμού, αποτυχίας και διαρροής από την εκπαίδευση

«Η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα κι όχι ζητούμενο. Κι όμως το 
αναφαίρετο αυτό δικαίωμα όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καταπατάται κατάφωρα 

για μια μεγάλη μερίδα μαθητών, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και λόγω των 
εγκληματικών παραλείψεων και αβλεψιών των αρμοδίων. Η ισότιμη πρόσβαση για όλους στη δημόσια 

εκπαίδευση, στην εποχή του κορωνοϊού, δεν είναι τόσο ισότιμη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. 
Υπάρχουν οικογένειες χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, χωρίς επάρκεια σε υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά 
με αποτέλεσμα να αποκλείονται παντελώς από την εκπαιδευτική διαδικασία. Πολύ συχνό είναι, επίσης, το 
φαινόμενο των οικογενειών με δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά να βρίσκονται στην ίδια εκπαιδευτική 

βαθμίδα (πχ. δημοτικό) και να πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα ταυτόχρονα με ελάχιστα διαθέσιμα 
μέσα. Τα παιδιά εκείνα που πλήττονται περισσότερα από αυτή τη δυσμενή πρόσβαση στην εκπαίδευση 

είναι τα παιδιά των Ελλήνων Ρομά. Τα ερωτήματα που γεννιούνται από όλα τα παραπάνω και με 
δεδομένο ότι μεσολάβησαν έξι μήνες ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πανδημικό κύμα, είναι πάρα 
πολλά και χρήζουν απαντήσεων και άμεσων λύσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

τη μορφή του κατεπείγοντος. Όσο διαρκεί η τηλεκπαίδευση πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά των 
Ρομά θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν με τα αναγκαία μέσα. Ενώ, απαιτείται η αυτονόητη μέριμνα για την 

επίτευξη της πραγματικής παροχής εκπαίδευσης στους Ρομά, ανά πάσα στιγμή ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχει 
χρόνος για χάσιμο!» (Ελλάν Πασέ- Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά, 2020)
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παιδιά των μεταναστών και των προ-
σφύγων και ιδιαίτερες ομάδες, όπως τα 
παιδιά Ρομά.

Θέμα του άρθρου είναι ο αποκλει-
σμός, η σχολική αποτυχία και διαρροή 
μαθητριών και μαθητών Ρομά. Κατά την 
περίοδο της πανδημίας covid 19, του 
εκπαιδευτικού lockdown, της εφαρμο-
γής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα 
πολύπλοκα και διαχρονικά αυτά ζητή-
ματα που τους αφορούν εμφανίζονται 
με μία «νέα ποιότητα» και ένταση που 
αξίζει να διερευνηθεί και να τύχει ιδι-
αίτερης προσοχής, καθώς οι συνέπει-
ες της από-μόρφωσης σε ευάλωτες ο-
μάδες, όπως οι Ρομά, αποτελούν δεί-
κτη για τη γενικότερη εκπαιδευτική κα-
τάσταση αυτήν την περίοδο.

Αρχικά πρέπει να δούμε τις ιδιαιτε-
ρότητες που χαρακτηρίζουν τους Ρομά 
ως ευάλωτη κοινωνικά ομάδα και τις 
συνδεδεμένες με αυτήν την κατάσταση 
έννοιες του σχολικού αποκλεισμού, της 
αποτυχίας, της ελλιπούς φοίτησης και 
της διαρροής που αφορά τα παιδιά 
τους. Οι εμπλεκόμενες πλευρές στην 
εκπαίδευσή τους βρίσκονται αντιμέτω-
πες με σύνθετα προβλήματα που πρέ-
πει να επιλυθούν για επιτυχή, σε ένα 
βαθμό, εκπαιδευτική πορεία που ση-
μαίνει ισότιμη ένταξη, τακτική φοίτηση, 
μαθησιακή επιτυχία, ολοκλήρωση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι ε-
γκατάλειψή της ήδη από την πρώτη 
βαθμίδα, το δημοτικό σχολείο. Ζητήμα-
τα που απασχολούν και σχετίζονται με 
τη φοίτηση και εκπαιδευτική πορεία 
των Ρομά είναι η μικρή βοήθεια από 
την πλευρά των οικογενειών των παι-
διών, η σχετικά μεγάλη ηλικία πρώτης 
εγγραφής στο σχολείο, η οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση, η αντίληψη 
της κοινωνίας για αυτούς, ο στιγματι-
σμός και η περιθωριοποίηση, νομικά 
προβλήματα που υπεισέρχονται και ε-
πηρεάζουν την εκπαίδευσή τους. Πρό-
κειται για πολλαπλούς παράγοντες, ε-
ντός και εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου, 
που επηρεάζουν καθοριστικά την εκ-
παιδευτική πορεία των παιδιών Ρομά. 
Στο πλάι αυτών των παραγόντων πρέπει 
να προστεθούν οι ιδιαιτερότητες του 
πολιτισμού τους, οι δύο-και σε ορισμέ-
νες περιοχές τρεις- γλώσσες που χρη-
σιμοποιούν και η κουλτούρα που δια-

θέτουν ως κοινότητα. Οι κοινότητες Ρο-
μά αναγνωρίζουν τη σημασία και χρη-
σιμότητα της εκπαίδευσης και του σχο-
λείου, ως μέσο απόκτησης γνώσεων, 
συμμετοχής και ένταξης με ευνοϊκότε-
ρους όρους στο κοινωνικό και οικονο-
μικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, παρά την ανα-
γνώριση από την πλευρά τους της ανα-
γκαιότητας της εκπαίδευσης για τα παι-
διά τους, τα προβλήματα παραμένουν.

Το τελευταίο διάστημα και έπειτα 
από την εκδήλωση της πανδημίας 
covid 19, όλοι οι παραπάνω παράγο-
ντες εξακολουθούν να υφίστανται με 
δυσμενέστερους όρους, προκαλώντας 
μεγαλύτερες δυσκολίες στη φοίτηση 
των παιδιών Ρομά. Η διερεύνηση της 
πτυχής αυτής προκύπτει ως αναγκαι-
ότητα καθώς δημοσιεύματα και ανα-
κοινώσεις περιγράφουν μία ζοφερή 
κατάσταση αποκλεισμού που έχει δη-
μιουργήσει η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση για τα παιδιά Ρομά.

Ορισμένα στοιχεία
Τις έρευνες επί πολλά χρόνια απα-

σχόλησε η ιδιαίτερη ομάδα των Ρομά. 
Ποιος είναι ο αριθμός τους διεθνώς; 
Προσεγγίζουν τα δώδεκα εκατομμύρια 
στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει επίσημη καταγραφή. Πρόκειται για 
πληθυσμό, μεγαλύτερο από αυτόν ορι-
σμένων χωρών της Ε.Ε., που αυτό-
προσδιορίζεται με το όνομα Ρομά1 και 
διαθέτει παρόμοια πολιτιστικά χαρα-
κτηριστικά.

Με προέλευση από την περιοχή 
της Ινδίας εγκαταστάθηκαν μετά τον 
10ο αιώνα σταδιακά στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Η γλώσσα τους, η ρομανί ή ρο-
μανές, είναι μία «άγραφη γλώσσα, που 
διατηρείται από όλους τους Ρομά και 
έχει εμπλουτισθεί από δάνεια» (Μη-
τακίδου & Τρέσσου, σ. 1).

Πέρα από τους αριθμούς, που αν 
και ενδεικτικοί πολλές φορές δεν ε-
παρκούν για να αποκαλύψουν την 
πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική η διερεύνηση και γνώση της ζω-
ής τους ως ομάδα στο εσωτερικό της 
αλλά και σε σχέση με το ευρύτερο κοι-
νωνικό πλαίσιο. Οπωσδήποτε, ζώντας 
σε πολλές και διαφορετικές κρατικές 
οντότητες2, οι συνθήκες ζωής τους δι-
αφοροποιούνται ανάλογα με τις εθνι-

κές πολιτικές, οι διαφορές αυτές ό-
μως δεν είναι συντριπτικές. Περίπου 
το 90% των Ρομά της Ευρώπης ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι 
10 φορές φτωχότεροι από τον υπό-
λοιπο πληθυσμό, ζουν 10-15 χρόνια 
λιγότερο, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
γεννήσεων αλλά και βρεφικής θνη-
σιμότητας3.

Η γνώση μας για την εγκατάσταση 
των Ρομά στον ελλαδικό χώρο μάς πη-
γαίνει στον 14ο αιώνα. Ο πληθυσμός 
τους στη χώρα μας είναι αδιευκρίνι-
στος. Η ελλιπής καταμέτρηση του πλη-
θυσμού τους δίνει αριθμούς που κυ-
μαίνονται από 150 χιλιάδες μέχρι 350 
(Διβάνη, 2002). Αυτό που πρέπει να ε-
πισημανθεί αναφορικά με τον πληθυ-
σμό των Ελλήνων Ρομά είναι η ανομοι-
ογένειά του, η μη ενιαία εθνική, πολι-
τισμική και γλωσσική οντότητα, κάτι 
που παρατηρείται και στις υπόλοιπες 
χώρες στις οποίες κατοικούν (Μητακί-
δου & Τρέσσου, σ. 2). Παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις σχετικές με το βαθ-
μό ένταξης στην κοινωνία, τη θρη-
σκεία, τη γλώσσα και τις διαλέκτους ή 
υποδιαλέκτους, τον τόπο διαμονής αλ-
λά και τις συνθήκες ζωής. Ο ανεξακρί-
βωτος πληθυσμός, η διασπορά σε δι-
άφορες περιοχές της χώρας, το μεγά-
λο ποσοστό που διαβιεί σε γκέτο, κα-
ταυλισμούς, σε κατοικίες δίχως τα 
στοιχειώδη-ρεύμα, νερό θέρμανση, η 
ελλιπής πρόσβαση σε ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, η αντικειμενική 
περιθωριοποίηση και η ενασχόληση 
με εργασίες που δεν απαιτούν τίτλους 
σπουδών διογκώνουν τα κοινωνικά, οι-
κονομικά και εκπαιδευτικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν. Η πολυετής, 
καπιταλιστική, οικονομική κρίση και 
τα προβλήματα που επισώρευσε μεγέ-
θυναν την ανάγκη εξεύρεσης πόρων 
και ώθησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 
παιδιά να εγκαταλείψουν την εκπαί-
δευση σε πρώιμα στάδια.

Διακηρυκτικά η Ε.Ε. αποβλέπει 
στο συντονισμό και τη δέσμευση των 
κρατών-μελών για την άρση των ανισο-
τήτων και των συνεπειών τους και την 
ισότιμη ένταξη των Ρομά στην επικρά-
τειά τους (EUMC, 2006 & European 
Commission, 2002 στο Μητακίδου-
Τρέσσου, σ. 2). Ωστόσο παρά τα κατά 

1 Τα πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρονται σ’ αυτούς με τον όρο Ρο-
μά, γενικός όρος που περιλαμβάνει ομάδες όπως οι Σίντι, οι Travellers, οι Καλέ κλπ (Μητακίδου & Τρέσσου, σ. 1)
2 Το ποσοστό Ρομά σε χώρες όπως η Ρουμανία, Σλοβακία, Β. Μακεδονία κυμαίνεται μεταξύ 8-12%, σύμφωνα με στοιχεία της 
Παγκόσμιας Τράπεζα (Μητακίδου & Τρέσσου, σ. 1)
3 Ανάλογα με τη χώρα στην οποία κατοικούν τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας κυμαίνονται από 2-6 φορές υψηλότερα σε σχέ-
ση με το γενικό πληθυσμό (Μητακίδου & Τρέσσου, σ. 1).
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4 Το 2011, σοκ προκάλεσε η είδηση για νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Σλοβακίας, το οποίο προέβλεπε στειρώσεις με αντάλ-
λαγμα επιδοτήσεις για τους φτωχούς. Καθώς ο πληθυσμός των Ρομά στη συγκεκριμένη χώρα ανέρχεται σε υψηλό ποσοστό και 
αποτελεί το φτωχότερο κομμάτι του λαού της, εύκολα αντιλαμβανόμαστε πως το νομοσχέδιο «ευγονικής εξόντωσης» αφορά αυ-
τούς (Μητακίδου & Τρέσσου, σσ. 2,3). Άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν πολιτικές απελάσεων-Γαλλία ή πογκρόμ-Ουγγαρία.
5 Τα ποσοστά παιδιών που διαρρέουν από την υποχρεωτική εκπαίδευση τρομάζουν. Στοιχεία ερευνητικών προγραμμάτων ανα-
φέρουν πως το 77% των παιδιών Ρομά αποχωρούν πρόωρα (Μήτσης, 2008, σ.62 στο Μητακίδου & Τρέσσου, σ. 4). Πολλά παιδιά 
βρίσκονται «γκετοποιημένα» σε ξεχωριστά σχολεία ή και στην ειδική εκπαίδευση.

καιρούς διακηρυχθέντα, τα προγράμ-
ματα και τις πολιτικές που υποτίθε-
ται πως δημιουργούνται για τη στήρι-
ξή τους, ο αποκλεισμός και η φτώ-
χεια παραμένουν, ο βαθμός ένταξης 
εξακολουθεί και είναι χαμηλός και οι 
συνθήκες ζωής των πληθυσμών Ρο-
μά απαράδεκτα τραγικές, καταδει-
κνύοντας τον υποκριτικό χαρακτήρα 
των διακηρύξεων. Η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των σοβαρότατων προ-
βλημάτων αποτελεί πολιτικό και αν-
θρωπιστικό ζητούμενο στο πλαίσιο 
των συνολικότερων κοινωνικών ζητη-
μάτων που πλήττουν εντονότερα τους 
πιο ευάλωτους κοινωνικούς αρμούς.

Παραδείγματα που δείχνουν τη ζο-
φερή σε πολλές περιπτώσεις κατάστα-
ση4, όπως και το κάλπικο των διακηρύ-
ξεων και της αληθινά εφαρμοζόμενης 
πολιτικής, υπάρχουν πολλά. Είναι δε-
δομένο πως στην εκπαιδευτική ένταξη 
η κατάσταση είναι ανάλογα άσχημη, με 
τον αποκλεισμό των παιδιών Ρομά να υ-
φίσταται ως σημαντικότατο πρόβλημα. 
Ανάλογος αποκλεισμός διαπιστώνεται 
με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η 
οποία μοιάζει με τεράστιο τείχος που 
πρέπει να υπερπηδηθεί για να συμμε-
τέχουν ανεμπόδιστα και με ισότιμους 
όρους όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές 
σε αυτή. Το φαινόμενο του αποκλει-
σμού αφορά ευρύτερες ομάδες, πλήτ-
τει ωστόσο εντονότερα τις μαθήτριες 
και τους μαθητές Ρομά, παιδιά προ-
σφύγων και μεταναστών.

Ακόμη κι αν από συγκεκριμένους πο-
λιτικούς χώρους αναφέρεται κάποια 
πρόοδος που έχει συντελεστεί και μικρές 
αλλαγές στη ζωή των Ρομά, που επέφε-
ραν τα ευρωενωσιακά προγράμματα για 
ένταξή τους τα τελευταία έτη, οι αναφο-
ρές αυτές δε γίνεται να εξαφανίσουν το 
αναντίρρητο γεγονός πως πρόκειται για 
αποτελέσματα φτωχά σε σχέση με τα έτη 
της προσπάθειας, το μέγεθος και τον ό-
γκο των προβλημάτων που επιδιώκεται 
να αντιμετωπιστούν. Οι πολιτικές παρεμ-
βάσεις κρίνονται και είναι αντικειμενικά 
αποτυχημένες και αποσπασματικές (Μη-
τακίδου & Τρέσσου, σ. 3) δίχως να μπο-
ρούν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στη 
ζωή τους και να γεφυρώσουν ουσιαστικά 
το χάσμα με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ο ο-

ποίος πλήττεται σκληρά και αυτός από 
την ίδια ακριβώς πολιτική. Η πτώση 
στους δείκτες ζωής που επέφερε η, υ-
περδεκαετής, οικονομική κρίση σπρώ-
χνει ακόμη πιο χαμηλά τους Ρομά.

Ο αποκλεισμός, η φτώχεια και εξα-
θλίωση καθιστούν την πρόσβαση από 
τους μαθητές και μαθήτριες Ρομά στην 
εκπαίδευση δυσχερή και σε πολλές πε-
ριπτώσεις αδύνατη. Στα κράτη της Ε.Ε. η 
εκπαίδευση θεωρείται «μοχλός κοινωνι-
κής κινητικότητας και δίαυλος πρόσβα-
σης στα δημόσια αγαθά», όπως εύστοχα 
σημειώνουν οι Μητακίδου & Τρέσσου. Ω-
στόσο πρόκειται για αγαθό που δεν παρέ-
χεται ανεξάρτητα από άλλα κοινωνικά α-
γαθά. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων όπως οι 
Ρομά, οι δύσκολες ή τραγικές συνθήκες 
διαβίωσης επηρεάζουν με τον πιο αρνη-
τικό τρόπο και την εκπαίδευση των παι-
διών. Ο κοινωνικός αποκλεισμός σημαί-
νει άνισες ευκαιρίες επιτυχίας ή και α-
πλής συμμετοχής στο σχολείο. Παιδιά 
που αποκλείονται ή δεν μπορούν να κά-
νουν χρήση του αγαθού της εκπαίδευσης 
και της μόρφωσης είναι βέβαιο ότι και 
στο μέλλον-που για τα συγκεκριμένα παι-
διά Ρομά καταφτάνει νωρίτερα- θα βρε-
θούν στη θέση του περιθωριοποιημένου 
παρία (Μητακίδου & Τρέσσου, σ. 4).

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ό-
λων των αστικών κυβερνήσεων των τε-
λευταίων ετών στη χώρα μας ακολουθώ-
ντας τις διακηρύξεις και τους σχεδια-
σμούς της Ε.Ε. δεν έχουν καταφέρει να 
μειώσουν αποτελεσματικά τη σχολική α-
ποτυχία και διαρροή των παιδιών Ρομά. 
Τα στοιχεία μιλούν για μία διαφορετική 
κατάσταση. Και στην Ελλάδα ένα μικρό 
ποσοστό ολοκληρώνει το δημοτικό σχο-
λείο5. Από τα στοιχεία προκύπτει ολο-
φάνερα ότι η εκπαίδευση, η πρόσβαση 
σε αυτήν, η παραμονή και η θετική ή μη 
έκβαση της σχολικής πορείας εξαρτάται 
από γενικότερες συνθήκες όπως: η οι-
κογένεια, η κοινότητα, η σχολική μονά-
δα και η αντίληψή που φέρει για τους 
Ρομά και τα προβλήματά τους, η σχέση 
της σχολικής μονάδας με όλη την κοινω-
νία σε συνδυασμό με τις οικογένειες και 
την κοινότητα των Ρομά, με τις παρεμ-
βάσεις και δράσεις που το σχολείο ανα-
πτύσσει για τις οικογένειες και την κοι-

νότητα, τις ανάγκες τους σε κατοικία, α-
πασχόληση και θέματα υγείας. Η θετική 
ή μη έκβαση στη σχολική πορεία των 
Ρομά εξαρτάται πρώτα και κύρια από 
τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, 
που επηρεάζει κάθε σφαίρα της ζωής 
των λαϊκών στρωμάτων, κι ακόμη πε-
ρισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες ή οι 
πρόσφυγες. Αυτό που προβάλλεται ως 
προοπτική και ενδεχόμενη απάντηση 
για την ελάχιστη βελτίωση της θέσης 
τους, είναι μία σφαιρική προσέγγιση των 
ζητημάτων που αφορούν συνολικά τους 
Ρομά, ικανή να αναιρέσει τον οποιονδή-
ποτε κίνδυνο αποσπασματικότητας η ο-
ποία θα μας γυρνούσε εκεί που ξεκινή-
σαμε (Τσιάκαλος & Κογκίδου, 1991, σ.17 
στο Μητακίδου & Τρέσσου, σ.4).

Στην πορεία αυτή πρέπει να ξεπε-
ραστεί και οποιαδήποτε δυσκολία 
προκαλείται από ενδεχόμενες αντι-
στάσεις, στερεότυπες και παγιωμένες 
αντιλήψεις και προκαταλήψεις που α-
ντέχουν στο χρόνο, η πολιτισμική α-
συμφωνία και ασυμβατότητα μεταξύ 
διαφορετικών πληθυσμών. Το ερώτη-
μα «τι ακριβώς αποτελεί καλή εκπαί-
δευση για τα παιδιά των λαϊκών 
στρωμάτων» πρέπει να τίθεται συνε-
χώς. Το ειδικότερο ερώτημα για τα 
παιδιά Ρομά και την εκπαίδευσή τους 
οφείλει να τίθεται, εντός του αντιλα-
ϊκού πλαισίου, πολλαπλάσια.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν 
προλήψεις και προκαταλήψεις σε σχέση 
με τους Ρομά και την εκπαίδευση, να κα-
ταρριφθούν μύθοι που οδηγούν στη διαι-
ώνιση των τραγικών προβλημάτων. Ορι-
σμένα παραδείγματα των αντιλήψεων και 
προσδοκιών Ρομά και εκπαιδευτικών 
κατά την αλληλεπίδρασή τους είναι χαρα-
κτηριστικά. Συγκεκριμένα:

– παρά το ρατσισμό, τις προκαταλή-
ψεις, τον αποκλεισμό οι γονείς Ρομά α-
ναγνωρίζουν σε σημαντικό βαθμό τη ση-
μασία της εκπαίδευσης και επιθυμούν 
τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο

– πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 
των παιδιών Ρομά έχουν χαμηλές προσ-
δοκίες με συνέπεια τη χαμηλή ποιότητα 
στο έργο τους και σε κάποιες περιπτώ-
σεις τον αποκλεισμό τους (Kiddle, 1999 
στο Μητακίδου & Τρέσσου, σ.5)
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– διαπιστώνονται λανθασμένες α-
πόψεις για τη μη συμμετοχή των γονέ-
ων που ερμηνεύονται ως έλλειψη εν-
διαφέροντος, απροθυμία, αδιαφορία 
ενώ στην πραγματικότητα φανερώνουν 
τις πολιτισμικές διαφορές και δυσκο-
λίες επικοινωνίας, σε σημαντικό βαθ-
μό γλωσσικές6.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έ-
πειτα από την εκδήλωση της πανδημί-
ας covid 19, διαμορφώνεται, σε διε-
θνές και εθνικό πλαίσιο, μία τελείως 
διαφορετική κατάσταση. Νέα δεδομέ-
να κάνουν την εμφάνισή τους επηρεά-
ζοντας τις κοινωνίες σε μεγάλο βαθμό. 
Το πώς η πανδημία τις επηρεάζει πα-
ραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύ-
νητο, ιδιαίτερα καθώς η κρίση που ε-
νέσκηψε δείχνει πως συνεχίζεται, με 
την πανδημία να παραμένει και νέα 
στοιχεία να κάνουν την εμφάνισή τους. 
Είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες 
οι συνέπειες σε κοινωνικό και οικονο-
μικό επίπεδο, καθώς τα γεγονότα που 
σχετίζονται με την επέλαση της παν-
δημίας συνεχίζονται αμείωτα και δη-
μιουργούν ένα σκοτεινό πλαίσιο. Είναι 
ωστόσο δεδομένο πως, από τα πρώτα 
στοιχεία που δημοσιεύονται, επιδει-
νώνονται όλοι οι δείκτες που σχετίζο-
νται με την κοινωνική, οικονομική κα-
τάσταση. Υψηλά ποσοστά ανεργίας αυ-
ξάνουν τα ήδη υπάρχοντα-εξαιρετικά 
μεγάλα ήδη από την περίοδο της οικο-
νομικής κρίσης που προηγήθηκε- και 
επιδεινώνουν περισσότερο τη φτώχεια 
και εξαθλίωση ευρύτατων τμημάτων 
των εργαζόμενων στη χώρα.

Μπορούμε να υποθέσουμε πως η επι-

δείνωση στην κοινωνική κατάσταση που 
επέφερε η πανδημία covid 19, διεθνώς 
αλλά και στη χώρα μας, πλήττει προφανώς 
τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυ-
σμού και επιδεινώνει κάθε πτυχή της ζω-
ής του, εκτός από την υγεία του. Πλήττο-
νται, όμως, σε πιο μεγάλο βαθμό ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες όπως οι μετανά-
στες, πρόσφυγες και οι Ρομά, που μας α-
φορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι 
όροι ζωής αυτών των ευάλωτων κοινωνι-
κών ομάδων είναι δεδομένο πως επηρε-
άζονται σε σημαντικότερο βαθμό. Μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε πως έχουν ήδη 
δει, και θα δουν ακόμη περισσότερο, τους 
όρους της ζωής τους να δυσκολεύουν σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο περισ-
σότερο από πριν. Είναι επίσης δεδομένο 
πως τη διόγκωση των προβλημάτων σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο θα τη 
συναντήσουμε και στην εκπαίδευση των 
παιδιών Ρομά και τα προβλήματα που 
την αφορούν.

Η αντικατάσταση της διά ζώσης 
εκπαίδευσης, της φυσιολογικής θα 
μπορούσαμε να πούμε μορφής της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, με την εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευση που εφαρμό-
ζεται ως αποκλειστική μορφή εκπαί-
δευσης και όχι συμπληρωματικά, επί 
μακρό χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι 
είναι μία νέα παράμετρος που μεγεθύ-
νει τα εκπαιδευτικά προβλήματα των 
παιδιών Ρομά. Η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση εντείνει περισσότερο τα εκ-
παιδευτικά προβλήματα που σχετίζο-
νται με τον αποκλεισμό, τη φοίτηση ή 
μη και πιθανότατα πρόκειται να ενι-
σχύσει τη σχολική διαρροή τους.

Δεκάδες είναι οι δημοσιεύσεις σε 
εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ε-
νημέρωσης σχετικά με το θέμα αυτό, 
που αναφέρουν πως οι μαθητές Ρομά, 
ως ευάλωτος μαθητικός πληθυσμός, 
πλήττονται ιδιαίτερα από την εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση7.Τα προβλήματα 
που οι δημοσιεύσεις και οι αναφορές 
περιγράφουν σχετίζονται άμεσα με τα 
εκπαιδευτικά θέματα που θεωρητικά 
οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τα 
προγράμματα των προηγούμενων ετών 
επιχείρησαν, ανεπιτυχώς, να επιλύ-
σουν. Στη συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο εμφανίζονται με ιδιαίτερη ένταση 
και εντός νέου πλαισίου. Με νέα έντα-
ση δείχνει πως εμφανίζεται ο κοινω-
νικός και εκπαιδευτικός αποκλει-
σμός, εντείνεται η ελλιπής φοίτηση, 
τίθεται σε μεγαλύτερη αμφισβήτηση 
η δυνατότητα της ισότιμης συμμετο-
χής στην εκπαίδευση, υπάρχει το εν-
δεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης σχολι-
κής διαρροής.

Οι όποιες προσπάθειες αντιμετώ-
πισης και άρσης των προβλημάτων 
συμμετοχής την περίοδο αυτή έγιναν α-
ποκλειστικά σε αυτοδιοικητικό επίπε-
δο8 και δεν πραγματοποιήθηκαν, ούτε 
και ανακοινώθηκαν, συνολικές, κεντρι-
κές παρεμβάσεις από το αρμόδιο υ-
πουργείο Παιδείας, που αδιαφορεί. Η 
τραγικότητα της κατάστασης και η επι-
δείνωση όλων των όρων που αφορούν 
στη συμμετοχή στην εκπαίδευση των 
παιδιών Ρομά έγινε ολοφάνερη σε πε-
ριοχές όπου η εγκατάστασή τους είναι 
μεγάλη και λειτουργούν σχολικές μονά-
δες στις οποίες φοιτούν μαθητές και 

6 Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα έρευνας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που πραγματοποιήθηκε από το 1997 ως το 2009, 
σχετικής με την εκπαίδευση των Ρομά (Wilkin, Derrington & Foster, 2009a στο Μητακίδου & Τρέσσου, σ.5).
7 «Εκτός τηλεκπαίδευσης οι Ρομά» (Εφημερίδα των Συντακτών, 2020), «Τηλεκπαίδευση: Αποχή των μαθητών Ρομά λόγω έλ-
λειψης εξοπλισμού» (www.alfavita.gr, 2020), «Εκτός τηλεκπαίδευσης προσφυγόπουλα και Ρομά» (Η εποχή, 2020).
8 Με πρωτοβουλία δήμων της χώρας επιχειρείται να αντιμετωπιστούν σε ένα βαθμό οι δυσχέρειες και τα προβλήματα της συμ-
μετοχής των παιδιών Ρομά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις αυτές, όντας τοπικού χαρακτήρα μπορούν να θε-
ωρηθούν θετικές, ωστόσο δεν μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Δήμοι όπως ο δήμος Χαλανδρίου στην 
Αττική (www.chalandri.gr, 2020) ή ο δήμος Κατερίνης στη Μακεδονία (www.makthess.gr, 2020) ανέπτυξαν τέτοιου είδους πα-
ρεμβάσεις, προσφέροντας σε παιδιά Ρομά τη στοιχειώδη δυνατότητα σύνδεσης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση.
9 Την αδυναμία παροχής τηλεκπαίδευσης στους μαθητές τους, οι οποίοι ανήκουν κατά βάση στην κοινωνική ομάδα των Ρομά και ως 
εκ τούτου, το δικαίωμα στο αγαθό της μόρφωσης, εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών στο 3ο Δημοτικό Ζεφυρίου.
Είναι χαρακτηριστικό πως, στο συγκεκριμένο σχολείο, μόλις το 4% των μαθητών, δηλαδή 10 από τους 229 εγγεγραμμένους μα-
θητές της σχολικής μονάδας, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στο μάθημα, ωστόσο οι απουσίες βάσει των σχετικών οδηγιών 
προμετρώνται κανονικά, ενώ η ύλη πρέπει να προχωρήσει στις επόμενες ενότητες.
“Τρίτη μέρα εφαρμογής της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλη την χώρα, και εμείς, οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτι-
κού Σχολείου Ζεφυρίου, νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για την δική μας πραγματικότητα, άγνωστη και διαφορετική για τους 
περισσότερους, αλλά υπαρκτή για εμάς και τους μαθητές μας” αναφέρουν, μεταξύ άλλων, και προσθέτουν:
“Εργαζόμαστε με παιδιά που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, τα οποία ζουν πλειοψηφεί σε αποστερημένο κοινωνικά, οι-
κονομικά και πολιτισμικά περιβάλλον. Πρόκειται για μέλη πολύτεκνων, διευρυμένων οικογενειών. Αρκετά από αυτά στερούνται 
το δεκατιανό τους, απουσιάζουν γιατί τα παπούτσια τους είναι τρύπια, δυσκολεύονται να προμηθευτούν τα αναγκαία σχολικά εί-
δη. Δε χρειάζεται να είναι κανείς εκπαιδευτικός για να αντιληφθεί πώς νιώθουμε όταν ρωτάμε αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης 
στο διαδίκτυο. Τα εμπόδια που συναντάμε είναι ανυπέρβλητα, καθότι ελάχιστοι διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την 
πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως επίσης και την γνώση για να καταφέρουν να συνδεθούν”.
Παράλληλα, μέσα σε αυτή τη συγκυρία, τονίζουν ότι αναγκάζονται να προχωρούν την ύλη των μαθημάτων και να παίρνουν τις α-
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μαθήτριες Ρομά σε εξαιρετικά υψη-
λούς αριθμούς. Στις σχετικές με αυτές 
τις περιοχές δημοσιεύσεις μπορεί κα-
νείς να διακρίνει την αγωνία για την κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί και για 
την έλλειψη της όποιας παρέμβασης εκ 
μέρους της πολιτείας. Την αγωνία τους 
εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί των σχο-
λείων, μέσω των σωματείων τους 
(www.doxthi.gr, 2020)9 αλλά και οι ίδιοι 
οι Ρομά, μέσω των οργανώσεών τους, 
καταγγέλλοντας τον αποκλεισμό των 
παιδιών και καταθέτοντας μηνυτήριες 
αναφορές στην αρμόδια υπουργό 
(www.dikastiko.gr, 2020), (www.
racistcrimewatch.wordpress.com, 
2020)10. Δε λείπουν και οι αναφορές για 
επερωτήσεις στη Βουλή που επιχει-
ρούν να αναδείξουν το θέμα (www.
hellenicparliament.gr, 2020).

Ό,τι προηγήθηκε κατέδειξε ως πο-
λύπλοκο και πολυδιάστατο ζήτημα τον 
αποκλεισμό, την αποτυχία και τη σχο-
λική διαρροή των μαθητριών και μα-
θητών Ρομά, ζητήματα που εξαρτώνται 
από παράγοντες κύρια πολιτικούς, 
κοινωνικούς, οικονομικούς, γλωσσι-
κούς, πολιτισμού και κουλτούρας, οι-
κογενειακούς και νομικούς. Εξαρτάται 
κύρια από δυσπραγίες και την αδιαφο-
ρία της εκπαιδευτικής πολιτικής των 
κυβερνήσεων και των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, παρά τις εκάστοτε επιμέ-

ρους παρεμβάσεις, τις γνώσεις, στά-
σεις, αντιλήψεις και πρακτικές των 
εκπαιδευτικών που είναι επιφορτι-
σμένοι με την εκπαίδευση των παιδιών 
Ρομά. Από την ανάλυση των απαντήσε-
ων προκύπτει ότι η τηλεκπαίδευση ε-
νισχύει τις ήδη υπάρχουσες εκπαιδευ-
τικές και μορφωτικές ανισότητες, ιδι-
αίτερα για τις ευάλωτες μαθητικές ο-
μάδες και συνδέεται επιπλέον με τη 
δημιουργία νέων ανισοτήτων. Και η ει-
δικότερη περίπτωση των ευάλωτων 
μαθητικών πληθυσμών αποδεικνύει τη 
βασιμότητα της θέσης πως η «τηλεκ-
παίδευση» δεν είναι εκπαίδευση. Όσο 
και αν η Κεραμέως και η κυβέρνηση 
της ΝΔ επιχείρησαν από την έναρξη 
της πανδημίας να εμπεδώσουν αυτό το 
νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα, για παι-
διά και εφήβους εκπαίδευση «εξ απο-
στάσεως» δεν υφίσταται. Η «τηλεκ-
παίδευση» απορρίπτει τους μεγά-
λους διδακτικούς στόχους και τους 
παιδαγωγικούς σκοπούς της α’βάθ-
μιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης, δη-
μιουργεί τεράστια μαθησιακά κενά 
στα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα, ε-
ντείνει τις ανισότητες και τελικά με-
τατρέπεται σε ένα ακόμα πιο ισχυρό 
ταξικό φίλτρο. Η τραγική κατάσταση 
της ιδιαίτερης πληθυσμιακής ομάδας 
των παιδιών Ρομά καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα της πάλης για την ανα-
τροπή αυτής της βαθιά αντιεκπαιδευ-
τικής και αντιμορφωτικής πολιτικής, 
όχι μόνο για αυτούς αλλά για το σύνο-
λο των μαθητών που προέρχονται α-
πό εργατικά και λαϊκά στρώματα.

Kiddle, 1999 στο Μητακίδου & Τρέσσου, 
σ.5. (n.d.). Traveller children: Avoice 
for themselves. London: Jessica 

Kingsley Publishers Ltd.
www.dikastiko.gr. (2020, Δεκέμβριος 5). 

Μήνυση στην Κεραμέως για αποκλει-
σμό Ρομά από την τηλεκπαίδευση.

www.doxthi.gr. (2020, Νοέμβριος 22). 
Κραυγή αγωνίας από τους δασκά-
λους στο 3ο Δημοτικό Ζεφυρίου. Δη-
λώνουν αδύναμοι να παρέχουν τη-
λεκπαίδευση.

www.hellenicparliament.gr. (2020, Δε-
κέμβριος 23). Αθήνα. Ανάκτηση από 
https://www.hellenicparliament.gr/
UserFiles/c0d5184d-7550-4265-
8e0b-078e1bc7375a/11473284.pdf

www.racistcrimewatch.wordpress.com. 
(2020, Νοέμβριος 2020). Μηνυτήρια α-
ναφορά κατά Υπουργού και Υφυπουρ-
γού Παιδείας για κατά συρροή απο-
κλεισμό παιδιών Ρομά από την τηλεκ-
παίδευση.

Διβάνη. (2002). Η κατάσταση των τσιγγά-
νων στην Ελλάδα. Εθνική Επιτροπή για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έκθεση 
2001. (Ε. Τ. Ελλάδα, Επιμ.) Αθήνα.

Ελλάν Πασέ- Πανελλαδική Συνομοσπον-
δία Ελλήνων Ρομά. (2020, Νοέμβρι-
ος 30). Μηνυτήρια αναφορά κατά Υ-
πουργού & Υφυπουργού Παιδείας για 
κατά συρροή αποκλεισμό παιδιών 
Ρομά από την τηλεκπαίδευση. Ανά-
κτηση από www.racistcrimeswatch.
wordpress.com

Μητακίδου & Τρέσσου. (n.d.). Παιδιά Ρο-
μά στην εκπαίδευση: Πολυπλοκότητα, 
αντιστάσεις, προοπτικές, υποσχέσεις. 
σ. 1.

Τσιάκαλος & Κογκίδου, 1991, σ.17 στο Μη-
τακίδου & Τρέσσου, σ.4. (n.d.). Ορι-
σμός της φτώχειας ή από τον ορισμό 
της φτώχειας εξαρτώνται οι στρατηγι-
κές καταπολέμησής της. Αναφορά στο 
πλαίσιο του “ΦΤΩΧΕΙΑ 3”.

πουσίες των παιδιών καθημερινά, “τη στιγμή που το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών αγγίζει το 4%, αφορά δηλαδή τους 10 α-
πό τους 229 εγγεγραμμένους μαθητές της σχολικής μας μονάδας. Καλούμαστε να επισημοποιήσουμε και να σφραγίσουμε τις ά-
νισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να στηρίξουμε υποχρεωτικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν είναι ολοφάνερο πως αδυ-
νατεί να παρέχει στους μαθητές μας το μορφωτικό αγαθό”.   Σύλλογος Εκπαιδευτικών 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζεφυρίου
10 Μηνυτήρια αναφορά κατά της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και της υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, αναφορικά με 
τον αποκλεισμό των παιδιών Ρομά από την τηλεκπαίδευση εν μέσω καραντίνας κατέθεσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμ-
φωνιών του Ελσίνκι. Είχαν προηγηθεί υπομνήματα της Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «Ελλάν Πασσέ» προς την υπουργό Παι-
δείας για τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των Τσικανόπαιδων από την τηλεκπαίδευση, ενώ επιδόθηκε και εισαγγελική παραγγε-
λία σε συνέχεια παρέμβασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, καθώς η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκ-
παίδευση είναι δικαίωμα και όχι ζητούμενο.
«ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 30 Νοεμβρίου 2020
Κυρίες/Κύριοι,
Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, κατ’ άρθρο 42 ΚΠΔ, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσι-
στικών Εγκλημάτων, κατά της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη αναφορι-
κά με τον αποκλεισμό των παιδιών Ρομά από την τηλεκπαίδευση κατά τις περιόδους “καραντίνας” τόσο κατά την πρώτη φάση, 
την περασμένη άνοιξη, όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο παρ’ ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνώριζε το πρό-
βλημα από την άνοιξη από αναφορές των αρμόδιων εκπαιδευτικών.
Ο αποκλεισμός στερεί από τα παιδιά τη μάθηση και λόγω των καταγραφόμενων απουσιών τα οδηγεί στην απώλεια του εκπαι-
δευτικού έτους. Επισυνάπτονται δύο έγκυρα κείμενα που καταγράφουν τη σημερινή κατάσταση.»
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Τελικά, τι κοινωνία θέλεις δάσκαλε;
γράφει ο Δημήτρης Μαυρίδης



Η μορφή μιας συλλογικής απόφασης που, οπωσδήποτε, προ-
σιδιάζει σε μια συνισταμένη προκύπτουσα από εσωτερικές διερ-
γασίες, συζητήσεις και ζυμώσεις σε έναν ορισμένο πολιτικό χώρο, 
κλάδο, σύλλογο ενέχει τον κίνδυνο να εξωτερικευτεί, απλώς, ως 
μια ποσοτικού χαρακτήρα στάση, παρόλο που άνθρωποι με συγκε-
κριμένες πολιτικές προτιμήσεις, ιδεολογία και εμπειρίες είναι αυ-
τοί που διαμορφώνουν την εν λόγω στάση και ορίζουν τη «συνιστα-
μένη». Δηλαδή, πίσω από το πολύ απλοποιημένο «έξι στους δέκα 
ψήφισαν ‘κατά’ και τέσσερις ‘υπέρ’» σ’ ό, τι αφορά τη λήψη μιας 
κρίσιμης απόφασης υπάρχει και το ποιοτικό στοιχείο της συγκε-
κριμένης επιλογής που σχετίζεται με την αιτία, τα κίνητρα – συμ-
φέροντα και το ιδεολογικό υπόβαθρο του κάθε ατόμου που ψήφι-
σε «υπέρ» ή «κατά». Ωστόσο, τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία δε 
γίνονται ούτε αντιληπτά ούτε και κατανοητά, όταν δεν εκφράζονται 
φανερά και ακόμα πιο λεπτομερώς επιμερισμένοι οι λόγοι της α-
τομικής απόφασης – συνιστώσας για το σχηματισμό της συλλογι-
κής – συνισταμένης. Το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας, θα μπορού-
σε, λοιπόν, να αποτελέσει ένα πολύ απλό και χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα καταχωνιάσματος πολλών ποιοτικών δεδομένων – ως ε-
πί το πλείστον των ψυχολογικών κινήτρων, τα οποία λυγίζουν υπό 
το βάρος της ποσοτικής παραμέτρου λήψης μιας απόφασης και δη-
μιουργούν εν τέλει μια σύγκρουση ανάμεσα στο «τι θέλω» και στο 
«τι τελικά συμβαίνει».

Αφορμώμενοι από το πιο πρόσφορο και απλοϊκό παράδειγμα 
της ψηφοφορίας μεταθέτουμε την πραγματευόμενη σύγκρουση – 
αντίφαση στο στίβο της παιδείας και δη στο μικρόκοσμο των δα-
σκάλων και των καθηγητών, όπου, ενώ κύρια επιδίωξη όλων και 
του καθενός ξεχωριστά είναι η μόρφωση και η καλλιέργεια των μα-
θητών και μαθητριών για έναν καλύτερο μελλοντικό κόσμο, αυτοί 
εν τέλει βρίσκονται αντιμέτωποι με μια οικτρή, πεσιμιστική, άδικη 
και εκμαυλιστική εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας για την οποία 
κάποιοι άλλοι παρελθόντες δάσκαλοι είχαν αφιερώσει τη ζωή τους 
για την επίτευξη του εντελώς αντίθετου. Και αυτό είναι το πιο απο-
γοητευτικό.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε α-
ναφορά στην έννοια «δάσκαλος» έχει να κάνει με τον εκπαιδευτι-
κό που κατ’ επιλογήν του ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα, που 
διακατέχεται από αισθήματα αγάπης προς τα παιδιά και που ορα-
ματίζεται μια καλύτερη κοινωνία απ’ αυτήν στην οποία διαβιοί. Το 
όραμα, βέβαια, για μια ειρηνική, μορφωμένη και δίκαιη κοινωνία 
θα πρέπει να αποτελεί και τον κύριο σκοπό του λειτουργήματός του.

Με βάση την προαναφερόμενη σύγκρουση - αντίφαση ανάμε-
σα στην κύρια επιδίωξη, δηλαδή του οράματος του δασκάλου, και 
στο τι τελικά συμβαίνει στην κοινωνία μας, τίθεται το ερώτημα αν ο 
κόσμος αυτός, και δη η ελληνική πραγματικότητα, ανταποκρίνεται 
στα πνευματικά, ιδεολογικά και αισθητικά κριτήρια του δασκάλου, 
με την προϋπόθεση βέβαια ο δάσκαλος αυτός να έχει γαλουχηθεί 
και να είναι πλέον ο ίδιος φορέας πανανθρώπινων αξιών, τις οποί-
ες και είναι ικανός να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του. Για να 
το διαπιστώσουμε αυτό θα πρέπει, να δούμε, πρωτίστως, διάφορες 
πτυχές του δημοσίου βίου της χώρας και ενδεχομένως, περιστατι-
κά ατομικού βίου που όλα μαζί θα απέδιδαν την πραγματική εικό-
να της ελληνικής κοινωνίας, απέναντι στην οποία καλείται ο δάσκα-
λος να πάρει μια ξεκάθαρη θέση στο αν τελικά του αρέσει και είναι 

ικανοποιημένος μ’ αυτό που βλέπει. Και για τον καθορισμό του 
πλαισίου της ελληνικής πραγματικότητας, η επικαιρότητα είναι ο 
κατεξοχήν αρωγός και αδιάψευστος μάρτυρας, μια επικαιρότητα 
που απασχολεί τους μαθητές και σε κάθε ευκαιρία ζητούν από το 
δάσκαλο να πάρει θέση στα διάφορα ζητήματά της.

Σε ρωτούν, λοιπόν, οι μαθητές για το αν βγήκες χθες στο μπαλ-
κόνι να χειροκροτήσεις τους υγειονομικούς κι εσύ δε γνωρίζεις α-
πό πού πρέπει να αρχίσεις να μιλάς για τον εμπαιγμό και το νεοφι-
λελεύθερο καραγκιοζιλίκι και πού να σταματήσεις. Σε ρωτούν για 
το λόγο ύπαρξης της «τράπεζας θεμάτων» και της «ελάχιστης βά-
σης εισαγωγής» και ψάχνοντας τη σωστή απάντηση ακροβατείς α-
νάμεσα σε «ανθρώπους της αβύσσου» παραδομένους στην λού-
μπεν τους μοίρα και μικροαστούς της επαρχίας σαν έτοιμους από 
καιρό για τα κολλέγια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε ρωτούν για τα 
καμένα δάση στην Αττική και την Εύβοια και αισθάνεσαι τραγικά 
γελοίος, αφού για πολλά χρόνια στην τάξη έκανες, κυρίως, λόγο για 
οικολογική συνείδηση και εκπαραθυρωμένες καύτρες τσιγάρων και 
όχι για τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα και τον ιδιωτικοοικο-
νομικό αμοραλισμό της κεφαλαιοκρατίας. Σε ρωτούν για την αστυ-
νομική βία στις πλατείες και τους δρόμους των πόλεων και καλεί-
σαι να μιλήσεις για φασισμό σε εκκολαπτόμενους μπάτσους, πρό-
θυμους εκτελεστές των εντολών της οικονομικής ελίτ και ραβδού-
χους για την προστασία ενός κοινωνικού συστήματος διαιώνισης 
της καταπίεσης και της αδικίας. Ζητούν τη θέση σου για το τείχος 
στον Έβρο και την φωτογράφηση της ΠτΔ εκεί, για την εκμετάλλευ-
ση του ξεριζωμένου ανθρώπου και των παιδιών σε χωράφια και ύ-
ποπτα σοκάκια και για τις δολοφονίες ομοφυλοφίλων και γυναικών 
κι εσύ αναρωτιέσαι πόσα πολλά απέφυγες να τους πεις όλα αυτά 
τα χρόνια και πόσα ακόμα θα βρεις μπροστά σου για να τους εξη-
γήσεις. Σε ρωτούν για σύγχρονους πολιτικούς νεοναζιστικού φυ-
ράματος, για σταγονίδια της Χούντας και για επιγόνους της ντόπιας 
δοσιλογικής τσογλαναρίας και, δυστυχώς, επαναπαύεσαι σε γενι-
κολογίες και αοριστίες ενός κακογραμμένου ισαποστακικού σχο-
λικού εγχειριδίου. Τέλος, κοιτώντας σε στα μάτια, σου μιλούν για 
ευθύνη. Την ευθύνη του δασκάλου, των προγενέστερων και της δι-
κής σου, για το χάλι αυτής της κοινωνίας μέσα στην οποία διαβι-
ούν. Και τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι πήγε λάθος στην πορεία, ότι 
κάτι ήταν από πριν στραβό κι εσύ άθελά σου το διαιωνίζεις. Αισθά-
νεσαι, τελικά, συνυπεύθυνος «δημιουργός» αυτού του χιμαιρικού 
δημιουργήματος, της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, που 
χαρακτηρίζεται από τον κανιβαλισμό σε κάθε της διάσταση.

Αναντίρρητα, ο δάσκαλος στον οποίο αναφερόμαστε δεν αι-
σθάνεται καμιά ικανοποίηση ή έστω και συγκατάβαση για τη σύγ-
χρονη ανθρωποφάγο κοινωνία. Το βάρος, αντίθετα, πέφτει στο δά-
σκαλο το μοιρολάτρη, το φοβισμένο, τον υπάκουο σε κάθε παρά-
λογη απαίτηση του ιεραρχικού ρετιρέ, τον μεταφυσικό, που ζει με 
την ελπίδα μιας μεταθανάτιας ζωής και προχωρά σε γενναίες εκ-
πτώσεις της ελευθερίας του στην «επίγεια ζωή» δίνοντας χώρο 
και διαιωνίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την καταπίεση, την εκμετάλ-
λευση και την αδικία στην κοινωνία. Είναι βέβαιο πως δεν του α-
ρέσει αυτή η κοινωνία, αλλά εγκλωβισμένος σε στεγανά και δο-
ξασίες που η ίδια η πολύχρονη «εθνική παιδεία» του εμφύσησε, 
προτιμά το ρόλο του υποταχτικού και, ενίοτε, της απατηλής μέ-
σης οδού. Όμως, πώς μπορείς να αγαπάς τα παιδιά, όταν τους μα-
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θαίνεις να εθελοτυφλούν μπροστά στα παθογενή κοινω-
νικά φαινόμενα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίζουν 
καθημερινά και μέρος των οποίων είναι και τα ίδια τους; 
Διότι, αν δε μιλήσεις ειλικρινά στο παιδί για τις πραγ-
ματικές αιτίες της απόλυσης του πατέρα του από το ερ-
γοστάσιο, του ρατσισμού απέναντι στο μετανάστη γείτο-
νά του και της ανεργίας του αδελφού του, τότε στην 
πραγματικότητα δεν το αγαπάς. Του λες ψέματα και, έ-
τσι, έχεις κάνει επιλογή στρατοπέδου. Είσαι αναμφίβο-
λα με τους άλλους.

Σχετικό με το όραμα της ειρηνικής και δίκαιης κοι-
νωνίας είναι και η δυνατότητα της συνύπαρξης του παι-
διού και του ενηλίκου στην ψυχή του δασκάλου. Ο Παπα-
νούτσος πριν από πενήντα περίπου χρόνια ανέφερε πως 
«στόφα δασκάλου έχει εκείνος που παραμένοντας ενή-
λικος μπορεί να γίνεται παιδί και κάθε χρόνο, με τα νέα 
παιδιά που έρχονται στα χέρια του, να γίνεται ένα νέο παι-
δί». Χαρακτηριστικό ενός παιδιού είναι η αγνότητα, η κα-
λοσύνη, η καλή προαίρεση. Έτσι, αυτός ο δάσκαλος που 
φέρει την ιδιότητα μόνο του ενηλίκου, εκ πεποιθήσεως 
έχει συμβιβαστεί με την άθλια εικόνα της πραγματικότη-
τας και δεν οραματίζεται την αλλαγή αυτού του κόσμου. 
Άλλωστε, το όραμα είναι κάτι που αφορά τον αληθινό δά-
σκαλο και τα παιδιά. Ωστόσο, και οι «ενήλικοι» δάσκα-
λοι και οι φοβισμένοι «ψεύτες» της προηγούμενης κα-
τηγορίας, σε μια κρίση ειλικρίνειας και συνειδήσεως θα 
ομολογούσαν - έστω και ψιθυριστά – πως δεν τους αρέ-
σει ο κόσμος μας και η σύγχρονη άθλια ελληνική πραγ-
ματικότητα.

Τα ερωτήματα των μαθητών πάνω στα κρίσιμα ζη-
τήματα της επικαιρότητας που αφορούν την κοινωνία 
μας με αφορμή την επικαιρότητα διατυπώνονται καθη-
μερινά στη σχολική τάξη και συνεχίζουν να τίθενται α-
μείλικτα, ενώ κάθε φορά θα φέρνουν σε δύσκολη θέση 
τόσο τον συμβιβασμένο όσο και τον ασυμβίβαστο με την 
κοινωνική πραγματικότητα δάσκαλο. Πράγματι, είναι ε-
πίπονο και ριψοκίνδυνο να εξωτερικεύσει ο λειτουργός 
της εκπαίδευσης τις αλήθειες που διέπουν τις αιτίες 
της κοινωνικής παθογένειας με πολιτικούς και ιδεολο-
γικούς όρους μέσα σε τάξεις παιδιών, όμως αυτό είναι 
το σωστό. 

Ιδιαίτερα, όταν οι μαθητές έχουν σχεδόν ενηλικιω-
θεί και χρησιμοποιούν απλώς την προσφώνηση «Δά-
σκαλε», σε κάθε θέμα συζήτησης διακρίνεται η πρε-
μούρα τους να αποκαλυφθεί η πραγματική άποψη και η 
τοποθέτηση του δασκάλου τους πάνω στα φλέγοντα κοι-
νωνικά ζητήματα. Μόνο μέσα από τη διαδοχική αυτή α-
ποκάλυψη των στοιχείων της κοσμοθεωρίας του, οι μα-
θητές αισθάνονται την ικανοποίηση μιας ειλικρινούς 
σχέσης η οποία εκ των πραγμάτων αντανακλάται και 
στους γονείς τους. Και μόνο μέσα από όλα τα προανα-
φερθέντα ζητήματα συζήτησης με τους μαθητές προ-
κύπτει η ουσία του βασικού ερωτήματος προς το δάσκα-
λο και παράλληλα και η απάντηση στο ζήτημα ποια κοι-
νωνία τελικά του αρέσει, του ταιριάζει, του αξίζει. Και 
ο δάσκαλος, με τη σειρά του, οφείλει να υπερασπίζεται 
με πράξεις το παιδί που κρύβει μέσα του, γιατί «αν γλι-
τώσει το παιδί, (μόνο τότε) υπάρχει ελπίδα».

Για το μέλλον της ανθρωπότητας όμως συνιστά τάχα μεγαλύτερη 
απειλή ο υπερπληθυσμός ή η πληθυσμιακή κατάρρευση; Το δίλημμα-
τικό ερώτημα ταλαιπωρεί σήμερα, στα 2020, ειδικούς και μη σε πλανη-
τική κλίμακα. Μόνο που το δίλημμα δεν είναι σύγχρονο αλλά παμπά-
λαιο, όσο και η ανθρώπινη γραπτή ιστορία. Τουλάχιστον, γιατί ανάλογοι 
προβληματισμοί απασχολούσαν και την προϊστορική μυθολογία. Η θε-
ωρία της εξάντλησης των φυσικών πόρων, που σημειωτέον έφτασε στο 
απόγειό της στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, είναι επίσης πα-
μπάλαια, παίρνοντας βέβαια ποικίλες μορφές στο πέρασμα του χρόνου 
(ίσως το ερώτημα να είναι νόθο και πίσω από αυτό να κρύβεται άλλο, 
βαθύτερο, ουσιαστικότερο, κοσμοθεωρητικό, ίσως ακόμα περισσότε-
ρο, πολιτικό, δηλαδή πρακτικό!).

Στην τραγωδία «Ελένη» ο Ευριπίδης πριν 2450 χρόνια έγραφε: “(…) 
Έπειτα οι γνώμες του Δία στα πάθη αυτά σωριάσαν και άλλα· γιατί σήκω-
σε πόλεμο ανάμεσο στη χώρα των Ελλήνων και στους δόλιους τους Τρω-
αδίτες, για να ξαλαφρώσει τη μάνα γη απ’ το πλήθος των ανθρώπων (…). 
Στην εκδοχή του Ευριπίδη για τα αίτια του τρωικού πολέμου η δήθεν αρ-
παγή της ωραίας Ελένης ήταν το πρόσχημα, η παγίδα, που έστησαν οι 
θεοί για να ελαφρύνουν τη γη από το βάρος του πλήθους των ανθρώπων.

Επίσης στο έπος «Ατραχάσις» του 18ου αιώνα π.X., οι θεοί εξαπέλυσαν 
λιμό για να περιορίσουν τον υπερπληθυσμό της εποχής, έτσι φαντάστηκαν 
οι Βαβυλώνιοι. Η μυθική σκέψη επιχειρούσε με μύθους, με μαγική λειτουρ-
γία να ερμηνεύσει τις πληθυσμιακές μεταβολές. Η λογική, η επιστημονική, 
η βασισμένη σε φυσικούς νόμους ερμηνεία απαίτησε αιώνες εξέλιξης.

Πανάρχαια, λοιπόν, η ανθρώπινη επιθυμία της πληθυσμιακής αύξησης, 
πανάρχαιος και ο φόβος του υπερπληθυσμού, όταν έκριναν πως ο ανθρώ-
πινος πληθυσμός ξεπερνούσε το μέτρο και γινόταν «άχθος αρούρης», βά-
ρος για τη θεά Γη. Άποψη που συχνά προέκυπτε εκ των υστέρων, μετά από 
αθρόες απώλειες ζωών, ως δήθεν ερμηνεία των αιτίων της απώλειας. Φό-
βος πραγματικός ως συναίσθημα και σκέψη, έστω και αν από τότε ο πλη-
θυσμός πολλαπλασιάστηκε ογδόντα φορές, έστω και αν ήταν τότε ασήμα-
ντο κλάσμα, το 1/80 του σημερινού! Στη μυθική σκέψη οι θεοί, πολλοί ή 
ένας, είχε τον τελικό λόγο, την κρίση και το μέτρο. Αυτός/οι έθετε τα όρια. 
Η αδυναμία λογικής ερμηνείας των μεταβαλλόμενων ορίων έκανε αυτό το 
ζήτημα να αντιμετωπίζεται ως μυστήριο, απροσπέλαστο από την ανθρώ-
πινη νόηση και λογική. Συνεπώς το όριο που αναζητάμε χιλιάδες χρόνια 

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ή ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ;
γράφει ο Χρήστος Τσουκαλάς

Στο πέρασμα των αιώνων ο αριθμός των ανθρώπων που 
ζουν κάθε χρονική περίοδο στη Γη δεν είναι σταθερός, 

αντίθετα αλλάζει (κυματοειδώς μάλλον, αυξητικά), όπως 
αλλάζουν όλα κατά τη ρήση του Ηράκλειτου [«τα πάντα 

ρεί»] και μάλιστα αλλάζουν ακολουθώντας το «λόγο», 
το φυσικό νόμο. Με τρόπο δύσκολα προβλέψιμο, καθώς 
υπάρχει αβεβαιότητα στη μικροκλίμακα, κάτι φυσικό και 

συνεπώς λογικό, μα που μας δημιουργεί ανασφάλεια 
ή και διανοητική πρόκληση. Επίσης είναι δύσκολο να 

υπολογιστούν με ακρίβεια όλοι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την πληθυσμιακή εξέλιξη. Έτσι το ζήτημα 

της πληθυσμιακής μεταβολής αντιμετωπίζεται ως απειλή, 
ιδιαίτερα στην τρομολάγνα εποχή μας. 
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τώρα δεν είναι απόλυτο μέγεθος, μα εξαρτάται από πολλούς άλλους 
παράγοντες ως εξαρτημένη μεταβλητή. 

“ (…) καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ 
πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς 
καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων 
τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς (…)” Γένεσις 22.

Η πανάρχαια επιθυμία, εκφρασμένη τότε ως θεϊκή ευλογία, και οι πα-
νάρχαιοι φόβοι, ως θεϊκή τιμωρία, είναι σήμερα ξανά επίκαιροι, έστω 
και χωρίς το θεϊκό τους περίβλημα. Δυο αντίπαλοι φόβοι αλληλοαναι-
ρούμενοι, ίσως, σε πλανητικό μακροσκοπικό επίπεδο, καθώς οι μέσοι 
παγκόσμιοι όροι όπως και η τάση μεταβολής τους είναι πολύ καθησυ-
χαστικοί για το εγγύς μέλλον, καθώς προοιωνίζονται ανάσχεση της πλη-
θυσμιακής αύξησης και μελλοντική πληθυσμιακή σταθερότητα, με συ-
νολική παγκόσμια γονιμότητα κάτω από 2,4 παιδιά ανά γυναίκα για το 
2020, με τάση να πέσει ακριβώς στα 2,1 (στο αμέσως προσεχές διάστη-
μα μιας ή δυο δεκαετιών ίσως), το οποίο θωρείται όριο που οδηγεί σε 
πληθυσμιακή σταθερότητα σε βάθος χρόνου. Μα σε τοπικό επίπεδο, 
καμιά αλληλοαναίρεση ούτε παρηγορεί ούτε μειώνει την τραγικότητα 
της ανθρώπινης εξέλιξης, καθώς δεν προσφέρει συντροφιά στους μο-
ναχικούς γέρους Ιάπωνες, ούτε φαγητό στα εκατομμύρια παιδιά που λι-
μοκτονούν σε πολλές περιοχές κυρίως της Αφρικής. Έτσι αλλού επι-
κρατεί ο ένας φόβος και αλλού ο αντίπαλός του. Συγκεκριμένα, στις χώ-
ρες που έχει κορυφωθεί η λεγόμενη «καπιταλιστική ανάπτυξη» στις οι-
κονομικές και κοινωνικές σχέσεις, επικρατεί ο φόβος της πληθυσμια-
κής συρρίκνωσης, της «ιαπωνοποίησης», ενώ στις λεγόμενες αναπτυσ-
σόμενες ο φόβος του υπερπληθυσμού. Επίσης, η ίδια η δημογραφική 
ανισορροπία δημιουργεί τάσεις εξισορρόπησης, δηλαδή μεταναστευτι-
κές ροές, οι οποίες βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, συνδημιουργού-
νται και από άλλες αιτίες, όπως πολέμους, πολιτικές διώξεις, οικονο-
μική κρίση κλπ. Οπότε προκύπτει και το μεταναστευτικό ζήτημα ή μάλ-
λον το μεταναστευτικό δράμα. 

Η εντελώς πρόσφατα αυτονομημένη επιστήμη της δημογραφίας 
έχει επεξεργαστεί τη θεωρία της «δημογραφικής μετάβασης», η 
οποία υποστηρίζει πώς μετά τη βιομηχανική επανάσταση μεταβάλ-
λεται η δημογραφική κατάσταση και συμπεριφορά των σύγχρονων 
ανθρώπινων κοινωνιών των τριών τελευταίων αιώνων. Συγκεκριμέ-
να περνά 4 ή 5 στάδια: α) σχεδόν πληθυσμιακή στασιμότητα οφειλό-
μενη σε υψηλές γονιμότητα και θνησιμότητα, β) πτώση της θνησιμό-
τητας και ταχεία αύξηση πληθυσμού, γ) πτώση της γονιμότητας, η 
οποία όμως παραμένει υψηλότερη της θνησιμότητας, έτσι ο πληθυ-
σμός αυξάνεται όπως και η μέση ηλικία του, δ) πληθυσμιακή ισορ-
ροπία, σταθερότητα, με χαμηλή γονιμότητα και θνησιμότητα, ε) η γο-
νιμότητα πέφτει κάτω από το όριο αντικατάστασης(που εκτιμάται στα 
2,1 παιδιά ανά γυναίκα), ο πληθυσμός γερνά και στη συνέχεια, μετά 
από δεκαετίες, μειώνεται. Η θνησιμότητα είναι πια και παραμένει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλότερη της γονιμότητας. Το μοτίβο 
όμως της δημογραφικής μετάβασης ερμηνεύεται πληρέστερα και 
ακριβέστερα, αν θεωρήσουμε πως αντανακλά τη μετάβαση των αν-
θρώπινων κοινωνιών από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, όπως και 
στην εξέλιξη του τελευταίου. Επίσης, αυτός ως εξελισσόμενη διαδι-
κασία και συνολική κοινωνική δόμηση, αναπτύσσεται σε ποικίλες 
μορφές και συνδυασμούς, περνά στάδια, φάσεις, βαθμούς καπιτα-
λιστικού καθορισμού των ανθρώπινων σχέσεων, οπότε και η δημο-
γραφική μετάβαση εξελίσσεται σε ποικίλες μορφές, σε ποικίλες τα-
χύτητες ακόμα και σε ανατροπές της επικρατούσας πορείας της. Το 
μοντέλο αυτό παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις χώρες καθώς αυτές 
αστικοποιούνται, αλλά αυτό δεν γίνεται ταυτόχρονα για όλες τις χώ-
ρες, έτσι και σήμερα ακόμα οι διάφορες χώρες του πλανήτη διανύ-
ουν διαφορετική φάση ή στάδιο της δημογραφικής μετάβασης. Σε 
γενικές γραμμές, σε επίπεδο ηπείρων αυτές βρίσκονται: α) η Ευρώ-

πη με γεννητικότητα περίπου 1,6 βρίσκεται στο 5ο στάδιο, β) ακολου-
θεί η Αμερική με 1,9, γ) η Ασία με περίπου 2,1 (η πολύ χαμηλή γεν-
νητικότητα της Ανατολικής αντισταθμίζεται προς το παρόν από την 
υψηλή της Κεντρικής), δ)η Ωκεανία με 2,3 (λόγω υψηλής γονιμότη-
τας της Νέας Γουινέας), και τέλος ε) η Αφρική με 4,1, στο 3ο στάδιο. 
Σε συνολικό επίπεδο ηπείρων η υψηλότερη γονιμότητα της Αφρικής 
κρατά προς το παρόν το μέσο παγκόσμιο δείκτη γονιμότητας οριακά 
πάνω από το όριο αντικατάστασης, στο 2,4 ή 2,3. 

Συνεπώς, αν επιβεβαιωθεί η θεωρία της δημογραφικής μετάβα-
σης και στην Αφρική, όπως συνέβη και σε τόσες άλλες χώρες και 
ηπείρους που αναπτύχθηκαν καπιταλιστικά τους προηγούμενους 
αιώνες, αν συνεχιστεί η πτωτική τάση της γονιμότητας που ήδη κα-
ταγράφεται και εκεί, τότε σε λίγες δεκαετίες το φάσμα της πληθυ-
σμιακής κατάρρευσης θα ορθωθεί απειλητικό για το σύνολο του 
πλανήτη. Σημειωτέον τα στοιχεία, οι αριθμοί, δημογραφικά, τεχνο-
λογικά, μορφωτικά, πολιτικά, οικονομικά, δείχνουν πως η θεωρία 
της δημογραφικής μετάβασης φαίνεται να ισχύει, να επιβεβαιώνε-
ται και εκεί. Αυτό γιατί εκεί μεταξύ άλλων παρατηρούνται: εκβιο-
μηχάνιση, αστικοποίηση, εισαγωγή νέων τεχνολογικών προϊόντων, 
κατασκευή υποδομών, άνοδος μορφωτικού επιπέδου κλπ. Γενικό-
τερα, λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε για «καπιταλιστική ανάπτυξη», 
και επειδή η διαδικασία της δημογραφικής μετάβασης εκτυλίσσε-
ται εντός της ευρύτερης διαδικασίας καπιταλιστικοποίησης η δη-
μογραφική μετάβαση είναι λογικά αναμενόμενη. 

Το τμήμα του ΟΗΕ που ασχολείται με τις παγκόσμιες πληθυσμι-
ακές μεταβολές και κάνει προβλέψεις για την εξέλιξή του, έχει 
αναγκαστεί τα τελευταία χρόνια να αναθεωρήσει επανειλημμένα τις 
προβλέψεις του για την αύξηση του πληθυσμού. Προβλέπει πλέον 
μικρότερη αύξηση και προς το τέλος του 21ου αιώνα μείωση του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Οι συντάκτες βέβαια των εκθέσεων κινού-
νται στη λογική της σταθερότητας και της ομαλότητας και τέτοια 
θεωρούνται η ομαλή εξέλιξη της δημογραφικής μετάβασης και, 
στο βάθος του χρόνου, η πληθυσμιακή σταθερότητα. Η ζωή όμως 
έχει τις δικές της νομοτέλειες, οπότε οι απρόβλεπτες μεταβολές 
των τάσεων της ζωής αντιμετωπίζονται από τους «αστούς» θεω-
ρητικούς ως ανωμαλίες που δεν συμφωνούν με το θεωρητικό μο-
ντέλο. Τέτοιες ανωμαλίες, μη αναμενόμενες, χαρακτηρίζονται το 
λεγόμενο baby boom μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, η “Αραβική 
Άνοιξη”, η πρόσφατα παρατηρούμενη πολύ χαμηλή γεννητικότητα 
(κάτω από 1,3 παιδιά ανά γυναίκα), η οικονομική κρίση του 2008, 
ίσως και η τωρινή πανδημία του 2020.

Αν όμως ισχύει πως η δημογραφική μετάβαση περιγράφει φαι-
νόμενα, μάλλον ακολουθία γεγονότων, στην ιστορικά ορισμένη νε-
ότερη εποχή του κόσμου, ο οποίος παίρνει όλο και περισσότερο 
καπιταλιστική μορφή, τότε η εξέλιξη των καπιταλιστικών αντιφά-
σεων, των κύκλων και των σταδίων του αντανακλάται και στις δη-
μογραφικές μεταβολές. Έτσι η πτώση της γονιμότητας μπορεί να 
αντιμετωπίζεται ως δείκτης εξαθλίωσης των προλετάριων, ως αδυ-
ναμία αναπαραγωγής του πληθυσμού, ως δείκτης παρακμής του 
όλου συστήματος, συνδυαζόμενος με σειρά άλλων δεικτών παρακ-
μής, όπως ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, η αύξηση της ταξικής ανι-
σότητας πλούτου, της ανεργίας, της αλλοτρίωσης και της αποξέ-
νωσης, της κυριαρχίας των εμπορευματικών σχέσεων κλπ. Μιλά-
με για πολύπλευρη δομική συστημική κρίση. Έτσι η δημογραφι-
κή κρίση αναδεικνύεται ως σημαντική πτυχή, ως απότοκος της 
όξυνσης των καπιταλιστικών αντιθέσεων, της παγκόσμιας συστη-
μικής παρακμής. Διαμορφώνονται πλέον κοινωνίες που αδυνατούν 
να αναπαραχθούν. Μάλιστα για τις χώρες που πρόσφατα αστικο-
ποιήθηκαν εμπορευματικά και βιομηχανικά, λέγεται πως «θα γε-
ράσουν πριν πλουτίσουν», πριν φτάσουν στο βιοτικό επίπεδο που 
γνώρισε η «Δύση» μετά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο.
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17.000 Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 
μπορεί σύντομα να έχουν φτιάξει σωματείο 

Συνέντευξη στον Οren Schweitzer με τους:
Tanzil chowdhury, Sierra Dodd, Kdan Lee


Mετάφραση - Επιμέλεια: Γεωργία Μυλωνάκη



Στα τέλη Μάη, φοιτητές ερευνητές από το σύνολο του Πα-
νεπιστημίου της Καλιφόρνια παρέδωσαν πάνω από 10.000 υ-
πογεγραμμένες κάρτες εξουσιοδότησης σωματείου στο Συμ-
βούλιο Δημοσίων Σχέσεων Εργασίας, εκπροσωπώντας ένα δυ-
ναμικό 17.000 εργαζομένων. Αν κερδίσουν την ίδρυση του σω-
ματείου τους, ο συνολικός αριθμός των συνδικαλισμένων εργα-
ζόμενων στις ΗΠΑ θα έχει αυξηθεί κατά 0,1 %. 

Ο Oren Schweitzer του περιοδικού Jacobin κάθισε με τους 
KDan Lee, Sierra Dodd, και Tanzil Chowdhury, φοιτητές ερευ-
νητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και ηγέτες της καμπά-
νιας SRU-UAW, για να μιλήσουν για την προσπάθειά τους να 
δημιουργηθεί σωματείο.

OS: Τί είδους εργασία κάνετε ως φοιτητές ερευνητές; 
KL: Εγώ κάνω έρευνα στη νευροβιολογία. Ενδιαφέρομαι να 

βρω μηχανισμούς κυκλώματος με τους οποίους τα ποντίκια μα-
θαίνουν να δημιουργούν καλές και κακές συσχετίσεις με μυρω-
διές. Σε καθημερινή βάση αυτό μοιάζει με το να χτίζω διαφο-
ρετικές ρυθμίσεις συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας απλά ηλε-
κτρονικά και νευροδραστικότητα εικόνας χρησιμοποιώντας έ-
να μικροσκόπιο δύο φωτονίων. Μετά παίρνω δεδομένα, φτιά-
χνω σχήματα κ.λπ.

SD: Μελετώ τη συσσώρευση μαύρων τρυπών. Μελετώ πώς 
τρέφονται οι μαύρες τρύπες, ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας μα-
γνητοϋδροδυναμικές προσομοιώσεις.

TC: Εργάζομαι στην ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό των ημι-
αγώγιμων νανοσυρμάτων. Συγκεκριμένα, ψάχνουμε να αντικατα-
στήσουμε τον καταλύτη πλατίνας σε κυψέλες καυσίμου υδρογό-
νου, για να τους κάνουμε πιο αποδοτικούς και φθηνότερους.

OS: Γιατί φτιάχνετε σωματείο; 
TC: Είμαστε εργαζόμενοι και δεν μας συμπεριφέρονται πο-

λύ καλά. Στην πραγματικότητα δεν μας αντιμετωπίζουν ως ερ-
γαζόμενους από το πανεπιστήμιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
χαμηλούς μισθούς, καμία πραγματική διαδικασία παραπόνων, 
πολλά ζητήματα παρενόχλησης, γενικά προβλήματα οικονομι-
κής πρόσβασης – αυτή η λίστα μπορεί να συνεχίζεται για ώρες. 
Ένα σωματείο θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζη-
τήματα επιτρέποντάς μας να διαπραγματευτούμε συλλογικά για 
τα δικαιώματά μας. 

OS: Περίπου το 40% των φοιτητών ερευνητών στο Πανε-
πιστήμιο της Καλιφόρνια είναι διεθνείς φοιτητές. Πώς λει-
τουργεί αυτό για την καμπάνια δημιουργίας του σωματείου; 

KL: Κι εγώ ο ίδιος είμαι διεθνής φοιτητής ερευνητής. Ανα-
φορικά με το πώς αντιμετωπίζεσαι στη μονάδα δεν έχει σημα-
σία αν είσαι διεθνής ερευνητής, αν είσαι με βίζα ή αν είσαι ντό-
πιος ερευνητής. Το γεγονός είναι ότι είμαστε όλοι εργαζόμενοι, 
εργαζόμαστε για τον ίδιο εργοδότη και όταν έρθει η ώρα της δι-
απραγμάτευσης θα είμαστε όλοι ενωμένοι. 

Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι σημαντικά για τους 
διεθνείς φοιτητές ερευνητές, όπως είναι η προστασία της βί-
ζας και οι ευκαιρίες δουλειάς μετά την αποφοίτηση. Ιστορικά, 
η εμπλοκή των βοηθών καθηγητών στη μεγαλύτερη οργάνωση 
(Ενωμένοι Εργάτες Αυτοκινήτων), υπήρξε μια σπουδαία πλατ-
φόρμα για μας ώστε να ασκήσουμε πολιτική δύναμη, αν και δεν 
μπορούμε να ψηφίσουμε στις εκλογές. 

Για παράδειγμα μέσω του προγράμματος Προαιρετικής Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΚ), οι διεθνείς φοιτητές μπο-
ρούν να εργαστούν μετά την αποφοίτηση. Εγώ πήρα μέρος. Μια 
μήνυση έθεσε υπό αμφισβήτηση το πρόγραμμα, με το επιχεί-
ρημα ότι προκαλεί απώλεια θέσεων εργασίας για τους Αμερι-
κανούς (πράγμα που δεν ισχύει αν κοιτάξει κανείς τα αριθμη-
τικά στοιχεία). Πραγματικά τρελάθηκα με αυτό το θέμα τότε. 

Έμαθα αργότερα ότι οι Ενωμένοι Εργάτες Αυτοκινήτων ήταν 
μία από τις πολιτικές φωνές που υπερασπίστηκαν το ΠΕΚ. Σαν 
αποτέλεσμα το ΠΕΚ παρέμεινε κι εγώ μπόρεσα να εργαστώ δύο 
χρόνια πριν ξεκινήσω το διδακτορικό μου. Αυτό είναι ένα από 
τα πολλά πράγματα από τα οποία μπορούν να ωφεληθούν οι δι-
εθνείς φοιτητές ερευνητές. Το να είσαι μέλος αυτής της μεγά-
λης οργάνωσης που έχει πολλή πολιτική ισχύ. 

OS: Γίνονται συζητήσεις για το συνδικαλισμό των φοιτη-
τών ερευνητών εδώ και περίπου δύο χρόνια. Γιατί αποφασίσα-
τε να ξεκινήσετε την καμπάνια κατά τη διάρκεια μιας πανδη-
μίας; Πώς ήταν το να οργανώνεσαι εν μέσω μιας πανδημίας; 

SD: Μέχρι το 2017 οι φοιτητές ερευνητές στο Πανεπιστή-
μιο της Καλιφόρνια δεν είχαν δικαίωμα να ιδρύσουν σωματείο. 
Το 2017 πέρασε ένας νόμος που μας επέτρεπε να ταξινομηθού-
με ως εργαζόμενοι. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου της Καλι-
φόρνια ήταν ενάντια στο νόμο. 

Μετά την ψήφισή του, μια ομάδα φοιτητών ερευνητών άρχι-
σε τη διαδικασία ίδρυσης σωματείου. Ήταν το νωρίτερο που μπο-
ρούσαμε να κινηθούμε και έτυχε να συμπίπτει με την πανδημία. 

TC: Δεν είναι εύκολο να οργανώνεσαι εν μέσω μιας πανδη-
μίας, ιδίως όταν το οργανωτικό μας μοντέλο είναι η οργάνωση 

ΗΠΑ

Οι ερευνητές φοιτητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν ότι έχουν 
κάρτες εξουσιοδότησης ίδρυσης σωματείου από μια πλειοψηφία 17.000 ερευνητών, 

προερχόμενων από το σύνολο του πανεπιστημίου – μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις 
συνδικαλισμού στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ. Μιλήσαμε με τρεις από τους 

ερευνητές σχετικά με τους λόγους που θέλουν φτιάξουν σωματείο. 

  

ι
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ο ένας προς έναν, μιλώντας με τους συναδέλφους. Όταν με φυ-
σική παρουσία δεν είσαι στον ίδιο χώρο με τους συναδέλφους 
σου, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. 

Από την οργανωτική δουλειά που έκανα και που είδα άλλους 
να κάνουν, είχε πολύ να κάνει με την αποστολή κάποιων περίερ-
γων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων στο 
κινητό για να διασφαλίσουμε ότι όντως επικοινωνούμε με κά-
ποιον. Είχε να κάνει με το να συναντηθούμε σε κάποιο εξωτερι-
κό χώρο με ασφάλεια ώστε να υπογράψουν μια κάρτα σωματεί-
ου. Πιστεύω ότι τώρα που τα πράγματα αρχίζουν πάλι να γίνονται 
με φυσική παρουσία, η ορμητικότητά μας θα αυξηθεί. 

KL: Αν δεν υπήρχε η πανδημία θα περνούσαμε από τα ερ-
γαστήρια και τα γραφεία και θα συνομιλούσαμε με τους συνα-
δέλφους μας. Η πανδημία μας ανάγκασε να βασιστούμε σε υ-
πάρχουσες οργανικές κοινότητες. Ας πούμε ότι ο Tanzil μου μι-
λούσε για το σωματείο – στη συνέχεια θα μου ζητούσε να μιλή-
σω στους συναδέλφους μου. Τότε θα μιλούσα σε πέντε συνα-
δέλφους μου και αυτοί σε πέντε δικούς τους. Πραγματικά με-
γάλωσε με αυτόν τον εκθετικό τρόπο.

Περίπου χίλιοι άνθρωποι ενεπλάκησαν στη διαδικασία των 
καρτών. Χίλιοι διαφορετικοί εργαζόμενοι ενεπλάκησαν στο να 
μιλήσουν στους συναδέλφους τους για τη σπουδαιότητα της δη-
μιουργίας ενός σωματείου. Αυτό θα μας ωφελήσει αργότερα, 
γιατί αυτό χτίζει ένα γερό σωματείο. Όσο περισσότεροι άνθρω-
ποι εμπλέκονται τόσο πιο ισχυροί θα είμαστε. 

OS: Πώς αντέδρασε η διοίκηση του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια στην κίνησή σας για ίδρυση σωματείου; 

TC: Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια σοκαρίστηκε από το 
πόσο γρήγορα μπορέσαμε να οργανωθούμε. Κρατούσαν χαμη-
λό προφίλ και δεν έλεγαν πολλά. Έστειλαν κάποια μέιλ και κά-
ποιες ανακοινώσεις προειδοποιώντας τους φοιτητές για το σω-
ματείο, αλλά βασικά δεν αντέδρασαν σχεδόν καθόλου. Πιστεύω 
ότι νόμιζαν πως η πανδημία θα μας καθυστερούσε σε τέτοιο 
βαθμό που δεν χρειαζόταν ακόμη να ανησυχούν. 

Όταν καταθέσαμε όλες αυτές τις κάρτες για επιβεβαίωση, 
έμοιαζαν σοκαρισμένοι, πράγμα πάντοτε καλό. Πρέπει να τους 
κρατάμε σε εγρήγορση αν θέλουμε να νικήσουμε. 

Φαντάζομαι ότι το να προχωρήσουμε θα μας φέρει σε με-
γαλύτερη αντιπαράθεση, αλλά θα δούμε. Η μπάλα είναι στο γή-
πεδό τους αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί 
η επιβεβαίωση των καρτών μας, θα πρέπει εκείνοι να ανταπο-
κριθούν. Ελπίζω ότι θα επιλέξουν να μας αναγνωρίσουν από 
μόνοι τους, αλλά όντας ρεαλιστής, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο 
εύκολο. Είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύο ενδεχόμενα.

OS: Πώς σας βοήθησε στην καμπάνιά σας η υποστήριξη 
από τους Ενωμένους Εργάτες Αυτοκινήτων 5810, που εκπρο-
σωπούν τους μεταδιδακτορικούς του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια, το 2856 που εκπροσωπεί τους βοηθούς διδάσκο-
ντες του ίδιου πανεπιστημίου και άλλα σωματεία του χώρου; 

KL: Είχα όντως εμπλακεί στο 2865 και ήμουν μέλος για λίγο 
του εκτελεστικού συμβουλίου ως επιμελητής. Πολλοί άλλοι δι-
οργανωτές που ξεκίνησαν την καμπάνια ήταν στην αρχή μέλη του 
2856, επειδή μερικές φορές διδάσκουμε, άλλες φορές είμαστε 
φοιτητές ερευνητές. Υπήρχαν πολλές επικαλύψεις στη μονάδα. 

Έχοντας θεσμική γνώση του πώς να κάνουμε μια καλή οργα-
νωτική συζήτηση και έχοντας αυτή τη θεσμική κοινότητα –είχα 
κινητοποιήσει προηγούμενα ανθρώπους στο τμήμα μου για άλ-
λα ζητήματα όπως την Προσαρμογή του Κόστους Ζωής και σχε-
τικές πορείες– μας βοήθησε πραγματικά να παράγουμε έργο και 

να μιλήσουμε γρήγορα στους συναδέλφους μας. Παρατήρησα ό-
τι τα τμήματα που είχαν μεγαλύτερη εμπλοκή με το 2865 ήταν και 
εκείνα που ετοίμαζαν πραγματικά γρήγορα τις κάρτες. 

Το τοπικό 5810 επίσης μας βοήθησε επειδή είχαν πολλές 
πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονταν οι άνθρωποι ανα-
φορικά με τα εργαστήρια και εκτιμήσεις σχετικά με το ποια ερ-
γαστήρια είχαν πόσους αποφοίτους φοιτητές.

TC: Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας, όπως είπε ο 
KDan, ότι θα είσαι διδάσκαλος σε κάποια φάση και μετά ερευ-
νητής το επόμενο εξάμηνο. Ο λόγος είναι ότι ιστορικά το κρά-
τος δεν ήθελε να συνδικαλιζόμαστε και αυτός είναι ένας τρό-
πος διασποράς της δύναμής μας. Είναι σημαντικό να αναγνω-
ριστεί ότι από τους ερευνητές ως τους διδασκάλους και τους 
μεταδιδακτορικούς τα συμφέροντά μας είναι ενιαία. Όλοι θέ-
λουμε τα ίδια πράγματα και όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι 
πρόθυμοι να ορθώσουν το ανάστημά τους και να παλέψουν γι’ 
αυτά τα πράγματα, τόσο πιο σκληρή θα είναι αυτή η μάχη. 

OS: Όπως αναφέρατε λίγοι από τους φοιτητές ερευνητές 
ήταν στις μονάδες διαπραγμάτευσης άλλων σωματείων. Πώς 
πιστεύετε ότι συνέβαλε αυτή η εμπειρία σ’ αυτή την οργανω-
τική προσπάθεια; 

KL: Για μένα, ήταν πραγματικά εξοργιστικό να βλέπω 
πώς αντιμετωπιζόταν η καθυστερημένη αμοιβή για τους βο-
ηθούς καθηγητές έναντι των φοιτητών ερευνητών. Με τους 
βοηθούς καθηγητές αν πληρωθείς αργά, υποβάλλουμε ένα 
παράπονο. Αυτό φοβίζει το πανεπιστήμιο και σε πληρώνουν 
αμέσως. Διασφαλίζουν ότι θα πάρεις τα χρήματα. Δεν έχει 
σημασία πώς – το κάνουν προτεραιότητα. Με τους φοιτητές 
ερευνητές, επειδή δεν έχουμε διαδικασία παραπόνων, θα ή-
μασταν «Έι μας πληρώνετε αργά!» και θα απαντούσαν «Ναι, 
λυπούμαστε». Αυτό ήταν.

Οργανώσαμε κάποιες συλλογικές δράσεις σε εκείνα τα τμή-
ματα όπου μπορέσαμε να λάβουμε διορθωτική αμοιβή μέχρι να 
ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα κατά το 
οποίο είδα τη διαφορά του να έχεις σωματείο από το να μην έ-
χεις. Το να έχεις εκτελεστά δικαιώματα σε αντίθεση με το να έ-
χεις προνόμια που ήταν στο έλεος του συντονιστή τμήματος και 
του άμεσου επόπτη. Το είδα σαν έναν από τους λόγους για τους 
οποίους θα έπρεπε να συνδικαλιστούμε, επειδή μου ήταν ξε-
κάθαρο ότι δεν θα είχαμε δικαιώματα ώσπου να το πράξουμε. 

OS: Η καμπάνια φαίνεται να θέτει ως προτεραιότητα το να 
είναι δημοκρατική και συμμετοχική. 

TC: Σε θεσμικό επίπεδο, κάθε φορά που χτίζεις μια ισχυ-
ρή, δημοκρατική κουλτούρα, αυτό κάνει τους ανθρώπους να ε-
πενδύουν στη δουλειά που γίνεται. Αν ήταν απλώς κάποιος τύ-
πος από τους Ενωμένους Εργάτες Αυτοκινήτων από το Μίσι-
γκαν που ήρθε να μας πει ακριβώς τι να κάνουμε, δεν νομίζω 
ότι θα υπήρχε ούτε κατά διάνοια τόσος ενθουσιασμός και επέν-
δυση από την πλευρά των διοργανωτών. 

Το γεγονός ότι ξέρουμε πως το σωματείο είμαστε εμείς, 
ότι συλλογικά αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε και ο κα-
θένας έχει λόγο στην κατεύθυνση του σωματείου, κάνει τους 
ανθρώπους να θέλουν να παίρνουν μέρος στις συναντήσεις 
και να αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
Σε κάθε συνάντηση της πολιτειακής οργανωτικής επιτροπής, 
μας έρχονται πενήντα με εξήντα άνθρωποι. Είναι αρκετά εκ-
πληκτικό πράγμα. 

KL: Αναφορικά με τις κάρτες, πάντα μου έκανε εντύπωση 
πόσο έκανε τη διαφορά το να περάσεις μαζί με κάποιον που ή-
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ταν από τον όροφο. Δεν έχει σημασία αν το άτομο ξέρει όντως 
τους πάντες στον όροφο. Αν ένας άνθρωπος τον οποίο έχουν 
ξαναδεί πάει και τους πει «Έι είμαι αυτός, δουλεύω σ’ αυτό τον 
όροφο. Εδώ είναι πληροφορίες για την ίδρυση ενός σωματεί-
ου», είναι πολύ πιθανότερο να τον ακούσουν. Αυτό το επίπεδο 
εμπιστοσύνης και οικειότητας στο χώρο εργασίας είναι ένας α-
πό τους λόγους που ήταν τόσο επιτυχημένη διαδικασία. 

OS: Πάνω από 10.000 φοιτητές ερευνητές έχουν υπογρά-
ψει κάρτες. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι από τους φοιτητές 
ερευνητές δεν θα συνεχίσουν για να γίνουν διδακτικό προ-
σωπικό, αλλά θα ενταχθούν σε διάφορες βιομηχανίες και 
χώρους εργασίας – κάποιοι με σωματείο, κάποιοι όχι. Πώς 
ελπίζετε να μεταφέρετε τα μαθήματα από αυτή την καμπάνια 
στις μελλοντικές δουλειές σας; 

SD: Σε ατομικό επίπεδο, ελπίζω να συνεχίσω να είμαι ε-
νεργός συνδικαλιστής. Καθώς θα κάνω ένα διδακτορικό και με-
τά ίσως αναλάβω μια θέση διδασκαλίας, η δύναμη του εργαζό-
μενου είναι πάντα σημαντική. Είτε αυτό αφορά τον εαυτό μου 
ως μεταδιδακτορικό ή αφορά στην υποστήριξη αποφοίτων και 
φοιτητών που προσπαθούν να δημιουργήσουν διαφορετικά σω-
ματεία, σίγουρα μπορώ να προσφέρω τη δέσμευσή μου. 

TC: Δεν είμαι απολύτως σίγουρος για το τι θα κάνω στη συ-
νέχεια, αλλά αν καταλήξω στο διδακτικό προσωπικό, ξέρω ότι 
θα κουβαλήσω μαζί μου τις οργανωτικές μου ικανότητες. Αλλά 
επιπλέον ελπίζω ότι θα είμαι ένα μέλος του διδακτικού προ-
σωπικού που θα είναι με το μέρος των φοιτητών και των διορ-
γανωτών. Δυστυχώς, κάποιοι από το διδακτικό μας προσωπικό 
δεν βλέπουν με συμπάθεια τον αγώνα μας. 

Αν βρω δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, μάλλον θα εργάζομαι 
σε κάποια τεχνολογική ή μηχανολογική δουλειά και τα ποσο-
στά συνδικαλισμού σ’ αυτές τις δουλειές είναι πολύ, πολύ χα-
μηλά. Το είδος της εκπαίδευσης που λαμβάνουμε εδώ στο πε-
δίο, είναι αυτό που θα βοηθήσει στην εξάπλωση του εργατικού 
κινήματος σε όλη τη χώρα.

KL: Από μια πιο υποκειμενική προοπτική, πιστεύω ότι έ-
μαθα περισσότερα σχετικά με το πώς να υποστηρίζω αποτε-
λεσματικά την αλλαγή και πώς να επικοινωνώ αποτελεσματι-
κά με άλλους ανθρώπους από την προσπάθεια οργάνωσης, 
παρά από την ιδιότητά μου ως φοιτητής ερευνητής. Το είδος 
των ικανοτήτων που εξασκείς και αναπτύσσεις από τις οργα-
νωτικές συζητήσεις είναι ανεκτίμητο και μου έδωσε μεγάλη 
αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα από την 
επιστήμη, απλώς.

Προτού εμπλακώ στη διαδικασία της οργάνωσης έλεγα, 
«πρέπει να κάνω επιστήμη, γιατί τι άλλο μπορώ να κάνω; Αυτό 
είναι το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω». Αλλά η διαδικασία 
της οργάνωσης με δίδαξε πραγματικά ότι έχω κι άλλες ικανό-
τητες. Μπορώ να μιλήσω σε άλλους ανθρώπους και να πραγ-
ματοποιήσω μια σύνδεση. Μπορώ να συντονίζω συναντήσεις. 
Μπορώ να καταλάβω τις δομές εξουσίας και να τις σκεφτώ κρι-
τικά. Έτσι έχω αυτοπεποίθηση ότι όπου κι αν πάω θα είμαι ι-
κανός. Αν χρειάζονται αλλαγές, έχω τα αναγκαία εργαλεία να 
εργαστώ αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

OS: Πώς ελπίζετε να οικοδομήσετε εξουσία της εργατι-
κής τάξης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια; 

TC: Η πιο άμεση απάντηση είναι συνεχίζοντας αυτόν το συ-
γκεκριμένο αγώνα. Θα έχουμε ελπίζουμε σύντομα τις κάρτες 
μας επιβεβαιωμένες και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ό-
ποια επόμενη κίνηση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Πρέ-

πει να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτός εί-
ναι ένας διαρκής αγώνας. Μπορεί να αναγνωριστούμε από το 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Μπορεί να κάνουμε μια σύμβα-
ση. Και αυτή η σύμβαση ελπίζουμε ότι θα είναι υπέρ μας. 

Αλλά πάντα υπάρχουν περισσότερα να κερδηθούν. Ο μόνος 
τρόπος να συνεχιστεί αυτό είναι με το να διατηρηθεί ένα επί-
πεδο συμμετοχής. Πρέπει να ενθουσιάζεις τους ανθρώπους. 
Πρέπει να τους δείχνεις ότι αυτό δεν είναι μια κι έξω, αλλά μια 
διαδικασία η οποία ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει στην καλύτερη 
κατάσταση στην οποία μπορούν να βρεθούν ως εργαζόμενοι. 

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι συνδέσεις που χτί-
σαμε ένας προς έναν και όλα τα δεδομένα που έχουμε συλλέ-
ξει δεν θα πάνε χαμένα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα 
πράγματα να εξαφανιστούν.

KL: Από πρακτικής πλευράς, νομίζω ότι έχουμε πολλή δύ-
ναμη όταν είμαστε ενωμένοι ώστε να αποτελούμε αξιόπιστη α-
πειλή απεργίας. Είμαστε τυχεροί που οι βοηθοί καθηγητών, οι 
φοιτητές ερευνητές και οι μεταδιδακτορικοί θα διαπραγματευ-
τούν μια σύμβαση τον ίδιο περίπου καιρό, ανάλογα με το πού 
θα βρίσκεται η διαδικασία επιβεβαίωσης (των καρτών).

Αν όλοι εμείς αποτελούμε αξιόπιστη απειλή απεργίας, μπο-
ρούμε πραγματικά να κλείσουμε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρ-
νια. Αυτό μας παρέχει μεγάλη δύναμη να κερδίσουμε πράγμα-
τα για ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων.

TC: Ένα από τα πράγματα που έγιναν πολύ ξεκάθαρα σε μέ-
να με το να είμαι μέρος της οργάνωσης αυτού του κινήματος εί-
ναι ότι νιώθω ότι βρίσκομαι εν μέσω ιστορικών γεγονότων. Αυ-
τό είναι ένα ιστορικό γεγονός, με την έννοια ότι αυτή είναι μία 
από τις πολυπληθέστερες αιτήσεις δημιουργίας σωματείου ε-
δώ και πάρα πολύ καιρό στις ΗΠΑ.

Είναι ταυτόχρονα μια σύνδεση με το παρόν, το παρελθόν και 
το μέλλον. Το παρελθόν με την έννοια ότι υπάρχει αυτή η πραγ-
ματικά όμορφη παράδοση των εργαζομένων που παλεύουν για 
τα δικαιώματά τους και εναντίον εκείνων που προσπαθούν να 
τους τα απεμπολήσουν. Με βλέπω σαν μέρος αυτού του πράγ-
ματος. Με τοποθετώ σε αυτή τη μακρά ιστορική εξέλιξη. Μπο-
ρώ επίσης να δω ότι η δουλειά που κάνω θα βάλει ελπίζω ένα 
ακόμη τούβλο στον τοίχο, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν 
μετά από μένα να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα. 

KL: Μόλις μου ήρθε αυτή η όμορφη εικόνα της Sierra να 
είναι καθηγήτρια σε κάποιο τμήμα του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια, σε πολλά χρόνια από τώρα και να λέει σε κάποιους 
από τους φοιτητές της, «Το ξέρεις ότι ανήκεις σ’ ένα σωματείο; 
Εγώ υπήρξα μέλος του». 

Είναι πραγματικά ιστορική στιγμή. Συγκινούμαι βαθιά κά-
θε φορά που σκέφτομαι τους χιλιάδες ανθρώπους που αφιέ-
ρωσαν τόσο χρόνο και προσπάθεια σε αυτό, παρά την πανδη-
μία, παρά τις μεγάλες απαιτήσεις που είχε η πολλή δουλειά στο 
εργαστήριο. Χωρίς αυτές τις θυσίες δεν θα ήμασταν εδώ. 



Μέσα στην πλούσια συγγραφική και 
εκδοτική παραγωγή για την επανάσταση 
του 1821 ξεχωρίζει το βιβλίο του ιστορικού 
και καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Επι-
στημών του Α.Π.Θ., Γιώργου Μαργαρίτη. Η 
αξία του έγκειται στο ότι αφενός δεν επικε-
ντρώνεται σε πτυχές της Επανάστασης, αλ-
λά μας παρουσιάζει μια συνεκτική αφήγη-
ση από την προετοιμασία της Επανάστασης 
μέχρι την Άλωση της Τριπολιτσάς και αφε-
τέρου αυτό επιτυγχάνεται με μια διαλεκτι-
κή-επιστημονική προσέγγιση των γεγονό-
των, που αντικρούει το κεντρικό αφήγημα 
της κυρίαρχης ιδεολογίας για το κορυφαίο 
αυτό γεγονός.

Το βιβλίο εξετάζει την πιο κρίσιμη πε-
ρίοδο της ένοπλης επαναστατικής εξέγερ-

σης εναντίων των Οθωμανών. Ξεκινά με 
την πολιτική, ιδεολογική και ψυχολογική 
προετοιμασία της Επανάστασης. Ακτινο-
γραφεί τον Οθωμανικό κόσμο στις αρχές 
του 19ου αιώνα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
διαδικασία “μετάβασης” εξαιτίας των οι-
κονομικών και κοινωνικών αλλαγών που 
συντελούνται, διαμορφώνοντας ένα ρευ-
στό κοινωνικό περιβάλλον και συμπαρα-
σύροντας αναπόφευκτα και τον Ελληνισμό 
που εξαρτάται από αυτόν. Παράλληλα, στη 
Δύση, η Παλινόρθωση κυριαρχεί με χαρα-
κτηριστικά ιδιαιτέρως αντιδραστικά και οι 
εσωτερικοί ανταγωνισμοί που αναπτύσ-
σονται στον κορμό της Συμμαχίας ρυθμί-
ζουν τη σχέση των κρατών-μελών της με 
την κλυδωνιζόμενη Οθωμανική αυτοκρα-
τορία. Εκτενής αναφορά γίνεται για τη θέ-
ση και το ρόλο των Ελλήνων που συνιστούν 
μια ισχυρή παρουσία μέσα στον Οθωμανι-
κό χώρο των ισχυρών οικογενειών βέβαια, 
τόσο στη διοικητική μηχανή, όσο και στο 
εμπόριο, αλλά παρουσιάζει και τη δεινή 
θέση των πολλών και φτωχών που ζουν 
μέσα στην αμάθεια, την φτώχεια και τη δι-
πλή καταπίεση από τους άρχοντες Έλλη-
νες και Τούρκους.

Ιδιαίτερα αναλυτικά μελετάται το κίνημα 
του Διαφωτισμού, που επέφερε χειραφέτη-
ση μέσα από τις νέες διαδρομές της ερμη-
νείας και της αντίληψης του κόσμου, έφερε 
πιο μπροστά τον Ελληνισμό, και ως εκ τού-
του, πιο μακριά από την υπόλοιπη Οθωμα-
νική πραγματικότητα, καθώς οι Έλληνες 
κρατούσαν τα κλειδιά της επικοινωνίας με 
το δυτικό κόσμο. Η πολιτική σκέψη εξελίσ-
σεται και οι εκπρόσωποι του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού στοχάζονται, οραματίζονται έ-
να φωτεινότερο μέλλον, το οποίο δε συμβι-
βάζεται με τον κατακτητή, ούτε βέβαια και 
με το δεσποτισμό και αν ακόμη αυτός προ-
έρχεται από τους ίδιους τους Έλληνες. Τίθε-
ται σε ιδεολογικό επίπεδο η σπορά της Επα-
νάστασης και η ίδρυση της Φιλικής Εταιρεί-
ας αναλαμβάνει τη σύνδεση της θεωρίας με 
την πρακτική της εφαρμογή. Η δράση της 
παρουσιάζεται με διεισδυτική ματιά από την 
πρώτη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι και το 
κλείσιμο του κύκλου της. Ξεκίνησε από μια 
συντροφιά εμπόρων και υπάλληλων που ε-
ξαιτίας της ταπεινής τους καταγωγής δεν 
μπορούσαν να αναλάβουν μια επανάσταση, 
την ανέθεσαν στους ομογενείς αριστοκρά-
τες, τους πρίγκηπες της Ρωσίας και της 
Κων/πολης, σε όσους προύχοντες και αρχι-
ερείς συμμερίζονταν το όραμα για μια ελεύ-
θερη πατρίδα. 

Η επανάσταση ξεκινά αμήχανα στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες. Κινήσεις περί-
πλοκες, δύσκολες που απέτυχαν κλείνο-
ντας τον κύκλο της Εταιρείας.

Έπειτα την υπόθεση της επανάστασης 
ανέλαβαν οι κυρίαρχες δυνάμεις στον ελ-
λαδικό χώρο, οι προύχοντες, οι ιεράρχες, 
οι καραβοκυραίοι των νησιών, οι Αρματο-
λοί της Ρούμελης, οι οποίοι όμως για να 
πετύχουν το σκοπό τους στράφηκαν στον 
λαό, που μισούσε τον τύραννο, δυσανασχε-
τούσε με τη μιζέρια του και επιθυμούσε 
σφόδρα την ελευθερία και πότισε με το αί-
μα του τον Αγώνα.

Παρακολουθούμε τα πρώτα στρατιω-
τικά και πολεμικά γεγονότα στη Μολδο-
βλαχία και το Μωριά έως και την άλωση 
της Τριπολιτσάς, που αποτελεί σημαντικό 
γεγονός για την εδραίωση της Επανάστα-
σης στην Πελοπόννησο. Στην οργάνωση 
και διεξαγωγή της Επανάστασης διακρί-
νουμε το δομικό ρόλο των κοινωνικών δυ-
νάμεων και μια ταξική ανάλυση των παρα-
γόντων που συνθέτουν κάθε ιστορικό γε-
γονός, απαλλαγμένη από τα ψιμύθια της ε-
ξιδανίκευσης.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης εμβαθύνει ό-
χι μόνο στην πολιτικοστρατιωτική διάστα-
ση του 1821, αλλά και στην κοινωνικοοι-
κονομική. Ωστόσο, μελετά και τις διεργα-
σίες εκείνες που μετουσίωσαν το αόριστο 
μίσος των φτωχών, των ποιμένων, των α-
γροτών, των άκληρων σε αγώνα, όχι φυ-
σικά δια του ορθού λόγου, αλλά διά του 
μυστικισμού και των προφητειών. Εξάλ-
λου, μια από τις βασικές αρετές του συ-
γκεκριμένου βιβλίου είναι η διεξοδική 
μελέτη του ρόλου των φτωχών στρωμάτων 
στην Επανάσταση.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την Άλω-
ση της Τριπολιτσάς, με μια πλούσια περι-
εκτική περιγραφή των όσων προηγήθηκαν 
και των όσων έλαβαν χώρα κατά τη διαδι-
κασία της Άλωσης. Και εδώ παρακολου-
θούμε την προσπάθεια των “πολλών” να 
ανατρέψουν τα “σχέδια” των λίγων, των 
προυχόντων κα., ώστε να λάβουν και αυτοί 
μέρος στα οφέλη της επερχόμενης νίκης.

Αξιοσημείωτη είναι η λεπτομερής πε-
ριγραφή των γεγονότων και των καταστά-
σεων, η εμβάθυνση σε αυτά, η αντικειμε-
νικότητα και η επιστημονική θέαση που 
διαλύει τα νέφη των μύθων και θρύλων 
που έχουν πλεχθεί γύρω από το κορυφαίο 
αυτό γεγονός της Νεοελληνικής Ιστορίας. 
Σύνθετα γεγονότα παρουσιάζονται με συ-
νεχή αφήγηση και συναρπαστική εξιστό-
ρηση, που μετατρέπουν το κείμενο σε ένα 
προσβάσιμο ανάγνωσμα και καθηλώνουν 
τον αναγνώστη.

Πρόκειται για ένα πόνημα που απευ-
θύνεται στον επιστήμονα, στον εξειδικευ-
μένο αναγνώστη, τον φοιτητή, τον εκπαι-
δευτικό, αλλά και τον λιγότερο μορφωμέ-
νο αναγνώστη. 
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Νίνα ΓεωργιάδουΕπιμέλεια - κείμενα

Η ποίηση έπαψε να είναι «δυσνόητος λόγος» 
και προνόμιο των εγγράμματων όταν ο Μίκης την έ-
ντυσε με μουσικές. Τότε ανέβηκε στα χείλη και χα-
ράχτηκε στο μυαλό όλων των ανθρώπων. Μεροκαμα-
τιάρηδες που δεν έμαθαν ποτέ τους γράμματα γιατί 
σήκωναν γκαζοτενεκέ από τα δέκα τους χρόνια, μπο-
ρούν και απαγγέλλουν Αναγνωστάκη και οι «Δρόμοι 
παλιοί που αγάπησα και μίσησα» έγιναν οι δρόμοι 
που περπατήθηκαν με προσδοκία, από αυτούς που 
είχε στο νου του ο ποιητής όταν έπλεκε τους στίχους 
του. Ο Ελύτης θα ήταν το ίδιο σημαντικός στα ποιη-
τικά αφιερώματα και στα σχολικά βιβλία, όμως ά-
γνωστος στον κόσμο που στερήθηκε το προνόμιο των γραμμάτων. Ο Θεοδωράκης έβαλε, στο στόμα όλων, τη μεγάλη έκ-
κληση, «Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου». Και όταν έδωσε στην Τουρκία την πρώτη συναυλία ειρήνης 
και φιλίας, η εφημερίδα Τζουμ Χουριέτ, έγραψε, “Ο Ζευς, ο θεός των θεών διέταξε, ο ουρανός φωτίστηκε και το φως 
του φεγγαριού απλώθηκε στο αρχαίο θέατρο της Εφέσου”. (https://www.youtube.com/watch?v=GPVF-46z3Y0). 

Γυναίκες που απομνημόνευσαν το «Ω Γλυκύ μου Έαρ» ως το εγκώμιο του μέγιστου πόνου, ανατριχιάζουν το ίδιο με το 
«Γιε μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου», βάζοντας το Ρίτσο στο πάνθεον των μεγάλων ραψωδών. Και πάλι, όταν το Κομπάνι, 
πολιορκήθηκε απ’ τον ISIS, με τη μουσική του Θεοδωράκη, απ’ το Ζ, εμψύχωναν οι Κούρδοι τις γυναίκες που μάχονταν. 
(https://www.newsit.gr/kosmos/o-mikis-theodorakis-empnei-kourdous-tou-kompani/1548887/)

Δύσκολα θα ταξίδευε ο Pablo Neruda, από τη μακρινή Χιλή ως τα δικά μας χείλη αν ο Μίκης δεν μελοποιούσε το 
Canto General, κάνοντας τους δικούς του Libertadores, δικούς μας Ελευθερωτές. (https://www.youtube.com/
watch?v=mgC2aG4JGU8) 

Ο Θεοδωράκης συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της μαρτυρικής Παλαιστίνης, (https://www.youtube.com/
watch?v=6K0RJuT6nqw) για τον οποίο ο Παλαιστίνιος συγγραφέας, Rashad Abushawar, έγραψε, «Ο λαός της Παλαι-
στίνης είναι περήφανος που ένας Κρητικός, με ψυχή γεμάτη από το κάλεσμα της λευτεριάς, έγραψε το δικό μας Ύμνο 
για την Ελευθερία». 

O Θεοδωράκης χάρισε το δικό του Ματχάουζεν για να ντυθεί με μουσικές ο Αφγανικός εθνικός ύμνος. «Πατρίδα μου, 
περήφανη μου αγάπη, μονοπάτι της ζωής μου και μωρουδιακή μου κούνια».https://www.youtube.com/watch?v=qrXzC_
RZ8tk

Τις μέρες αυτές του λαϊκού προσκυνήματος, ο Θεοδωράκης θα συναντήθηκε με το λαό που αγάπησε και το λαό απ΄τον 
οποίο αγαπήθηκε. Οι μικρόψυχοι δεν μπορούν ν’ αγγίξουν τον παγκόσμιο άνθρωπο, οι δήμαρχοι που δεν έβγαλαν τις 
δημοτικές μπάντες να γεμίσουν τους δρόμους με τις μελωδίες του εθνικού μελωδού θα είναι πάντα ολίγιστοι και οι τυμ-
βωρύχοι που πριν απαγόρευαν και τώρα οικειοποιήθηκαν, θα είναι πάντα αμήχανοι και ξένοι, τα κίτρινα δέντρα στο Κρά-
τησα τη ζωή μου.

Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένα άνθρωπος που μπορούσε να πετάει, και κουβάλησε κι εμάς στα φτερά του, όπως ο 
μεγάλος γερανός τα μικρά χελιδόνια. 

Ο κύκλος των Χαμένων Ποιητών που τραγουδήθηκε πάνω στις παρτιτούρες του Μίκη, Σαπφώ, Σολωμός, Κάλβος, 
Καβάφης, Καρυωτάκης, Αναγνωστάκης, Πολυδούρη, Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος, Λειβαδίτης, Αναγνωστάκης, Καββαδί-
ας, Ελευθερίου και Γκάτσος καρτερούν το μελωδό τους και ο ίδιος πάει μουρμουρίζοντας, 
Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας
ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής
σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς,
καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Βραδιάζει.
Κλείνω τα μάτια γυρεύοντας το μυστικό συναπάντημα των νερών
κάτω απ’ τον πάγο, το χαμογέλιο της θάλασσας τα κλειστά πηγάδια,
ψηλαφώντας με τις δικές μου φλέβες τις φλέβες εκείνες πού μου ξεφεύγουν.

Ο θεοδωρακης  
στον κυκλο των χαμενων ποιητων



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 13072

Α
ντ

ιμ
ά
μα

λο

Με μια πλημμυρίδα νόμων, προεδρικών διαταγμάτων 
και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, η Βουλή, των έ-
γκλειστων για μήνες, άνεργων και ραγδαία φτωχοποιημέ-
νων Ελλήνων σαρώνει το περιβάλλον, την εργασία, την παι-
δεία, τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα σ’ ένα 
κλίμα οικονομικής αποστράγγισης, άγριας καταστολής και 
υγειονομικής τρομοκρατίας. Ό,τι άντεξε στη δεκαετή κρίση, 
γίνεται κομμάτια και θρύψαλα, μέσα από 113 νέους νόμους, 
στον καιρό της πανδημίας. 

Το σημείωμα αυτό αναφέρει, ενδεικτικά και συνοπτικά, 
σημεία μόνο της άρρωστης νέας νομολογίας. Η ψοφοδεής 
αντιπολίτευση πρώτα, οι συλλογικότητες των νομομαθών με 
κοινωνική ευαισθησία και όσοι δημοσιογράφοι τιμούν ακό-
μη τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα πρέπει να συγκε-
ντρώσουν και συνολικά να επικοινωνήσουν στον κόσμο, το 
νομικό λοιμό.

Νόμος 4685/2020, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αδειοδοτήσεις και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων σε δασι-

κές εκτάσεις, συντριβή των περιοχών Natura, με εξορύξεις 
υδρογονανθράκων, στήσιμο ανεμογεννητριών και επιδοτή-
σεις από τον εξαθλιωμένο δημόσιο κορβανά πολυεθνικών ε-
ταιριών που σοδομούν το περιβάλλον είναι μερικά μόνο απ’ 
όσα προβλέπει ο νέος νόμος, σε μια από τις χειρότερες πε-
ριόδους περιβαλλοντικού μαρασμού και μάλιστα σε μια χώ-
ρα που έχει συντρίψει διαχρονικά τον πρωτογενή τομέα κι έ-
χει ανακηρύξει τον τουρισμό σε «βαριά βιομηχανία». 

Νόμος 4759/2020, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
Σε αγαστή σύμπνοια με το προηγούμενο νομοέκτρωμα, ο 

νόμος για το Χωροταξικό αφαιρεί τον παράκτιο χώρο από το 
θεσμικό πλαίσιο και τον αφήνει βορά σε καταπατήσεις και 
κερδοσκοπία, κάνοντας το ίδιο και για τις περιοχές Natura. 
Εξανεμίζονται οι περιορισμοί που αφορούσαν στην εκτός 
σχεδίου δόμηση, για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, χω-
ρίς καμία περιβαλλοντική ή χωροταξική υποχρέωση.

Νόμος 4738/20, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Με καθηλωμένη την οικονομία και αποστραγγισμένες 

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, από την 1η Μάρτη 
μπήκε σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας, που ξε-
παγώνει τους πλειστηριασμούς, ενώ από την 1η Ιουνίου ε-
νεργοποιεί τις ιδιαίτερα επαχθείς διατάξεις περί των «πτω-
χεύσεων μικρού αντικειμένου». Στις διαδικασίες του θα υ-
πάγονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με ως 9 εργαζόμε-
νους, καθώς και τα νοικοκυριά, δηλαδή τα φυσικά πρόσω-
πα, με οφειλές άνω των 30.000 ευρώ.

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας καταργεί την αρμοδιότη-
τα των δικαστηρίων να διατυπώνουν κρίση και δίνει τη δυ-
νατότητα στις τράπεζες να παίρνουν μόνες τους τις σχετι-
κές αποφάσεις, χωρίς κανόνες, χωρίς λογοδοσία στα δικα-
στήρια, κι έτσι να οδηγούν σε πτώχευση επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά με συνοπτικές διαδικασίες, με τα δικαστήρια να 
αναλαμβάνουν μόνο τη διεκπεραίωση της πτώχευσης, με ά-
μεση και «αμελλητί» ρευστοποίηση κάθε περιουσιακού 
στοιχείου του οφειλέτη.

Νόμος 4623/2019 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ
Από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης των 

α(χ)ρίστων, το καλοκαίρι του 2019, ήταν η επαναφορά του 
νομοσχέδιου της Διαμαντοπούλου, για την κατάργηση του 
Πανεπιστημιακού Ασύλου. Με το πρόσχημα της πάταξης 
των ποινικών αδικημάτων, το αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο 
μπήκε κάτω από το ρόπαλο των ούγκανων του «προστασί-
ας του πολίτη», παρά το γεγονός ότι από πάντα ίσχυε η αυ-
τονόητη πάταξη των κακουργημάτων. Ήταν το πρώτο βήμα 
για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την γκετοποίηση του 
πανεπιστημιακού χώρου. 

Νόμος 4777/2021, ΠΑΙΔΕΙΑ 
• Ιδρύεται η Πανεπιστημιακή Αστυνομία (ΟΠΠΙ) για την 

αστυνόμευση, την καταστολή και το χαφιεδισμό στους Πα-
νεπιστημιακούς χώρους. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα 
λογοδοτεί στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και όχι στους πανεπιστη-
μιακούς.

• Θεσπίζεται όριο φοίτησης, αλλά και νέο πειθαρχικό 
δίκαιο με αυστηρές ποινές, καθώς και έλεγχος εισόδου στα 
πανεπιστήμια, με κάμερες επιτήρησης.

• Καθιερώνεται βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια, που 
άφησε χιλιάδες υποψήφιους βορά και πελατεία στα ιδιωτι-
κά κολέγια 

Νόμος 4636/2019 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Όλη η χώρα ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, με το νέο 

νόμο να καταπατά ευθέως κάθε έννοια ανθρώπινου δικαι-
ώματος, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Γενεύης. Ο νέος 
νόμος περιέχει ασαφείς και πολύπλοκες διατάξεις, που 
προκαλούν σκόπιμα ερμηνευτικά ζητήματα, προκειμένου 
να καθυστερεί τη χορηγηση ασύλου, την επανένωση οικο-
γενειών με μέλη τους σε χώρες της Ευρώπης και να παρα-
τείνει την κράτηση πέραν των 18 μηνών ακόμη και για ευά-
λωτες ομάδες. 

Παύει τη χορήγηση του ΑΜΚΑ, αποστερώντας από τη 
στοιχειώδη περίθαλψη κακοποιημένους ανθρώπους, πετά 
έξω απ’ τις ‘δομές’ τους ελάχιστους στους οποίους χορηγεί 
άσυλο και συστηματοποιεί την απερίγραπτη αθλιότητα στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης όλης της χώρας. 

Νόμοι για την ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Πρόκειται για ένα τεράστιο κεφάλαιο νομικής φαιδρό-

τητας και ανοιχτής εκτροπής που το ζούμε σε όλο του το 
τραγικό μεγαλείο. Στο όνομα του κορωνοϊού πλέχτηκε ένα 
δίχτυ νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών δια-
ταγμάτων βαριάς κακοποίησης της δημόσιας υγείας, κατα-
πάτησης των στοιχειωδών ελευθεριών, οικονομικής διάλυ-
σης και συντριβής της κοινής λογικής. 

Πέρα από το πολυδαίδαλο και άθλιο νέο νομικό οπλο-
στάσιο, η φαλκίδευση κάθε νόμου περί ασφάλειας των πο-
λιτών, η ανοιχτή και χωρίς λογοδοσία καταπάτηση του οικο-
γενειακού ασύλου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζω-
ής, συγκροτούν μια δυστοπική πραγματικότητα, πέρα από 
κάθε αρρωστημένη φαντασία.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
αποτελούν ένα βαρύ λοιμό, μια πανούκλα που «νομιμοποιεί» κάθε τύπου αυθαιρεσία



Θεόστραβη, εθελόδουλη και εξωνημένη στην υπηρεσία εθελόδουλων και εξωνημένων πολιτικών νάνων. Δε βρήκε τί-
ποτα να πει, καμιά παρέμβαση να κάνει στο ξεπούλημα της χώρας, στα μνημόνια που παραβιάζουν κάθε έννοια συνταγ-
ματικού δικαίου, και μετέτρεψαν τον τόπο σε αποικία, στην πανδημική διαχείριση κακοθανατισμού που απέκλεισε τις 
θεραπευτικές δυνατότητες και τις κράτησε μόνο για τους ημέτερους ρασοφόρους και γραβατοφόρους και άφησε τις ΜΕΘ 
χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, για την άγρια καταστολή που παραβίασε οικογενειακά άσυλα, έσπασε χέρια παιδιών κι 
εξευτέλισε με δημόσιες διαπομπεύσεις και στημένα κατηγορητήρια, που μοίρασε μαλακές ποινές στους ναζί χρυσαυγί-
τες για τα μάτια του κόσμου, που αποφυλάκισε παιδεραστές και μπούληδες που διασπάθισαν δημόσιο χρήμα.

Εξάντλησε όλη της την αυστηρότητα στους 11 Τούρκους και Κούρδους πολιτικούς πρόσφυγες, με 537 χρόνια 
κάθειρξης συνολικά, για ένταξη σε “τρομοκτρατική” οργάνωση που δεν είχε καμία δράση στην Ελλάδα. Ούτε 
Τούρκοι δικαστές να τους δίκαζαν καθ’ υπόδειξη του Ερντογάν!
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Το έκτρωμα που ακούει στο όνομα ‘τηλεκπαίδευση’, δεν είναι μόνο μια εκπαιδευτικά φαιδρή διαδικασία, 
δεν είναι μόνο ένα ακόμη πείραμα που, με εργαλείο την πανδημία, θα βάλει τις οθόνες στη θέση των δασκά-
λων, είναι κάτι ακόμη πιο σκοτεινό και δυστοπικό. 

Η υπουργός παιδείας, που κοπτόταν πως η πολυεθνική πληροφορικών συστημάτων, CISCO, προσέφερε 
δωρεάν τα συστήματά της για την ντροπιαστική τηλεκπαίδευση, έλεγε ψέματα. Μετά από 10 μήνες, η σύμβα-
ση αποκαλύπτει πως η «αγαθοεργία» της CISCO κόστισε το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 2 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Και πάλι όμως δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα, μιας και είναι γνωστό πως «λεφτά υπάρχουν» για 
να μπουκώνονται μιντιάδες, εργολάβοι διοδίων, αεροπορικές εταιρίες, κλινικάρχες και λοιποί συγγενείς. Ε-
ξάλλου για την CISCO, το ποσό αυτό πρέπει να είναι ένα απλό φιλοδώρημα, αν σκεφτεί κανείς πως μόνο το 
1999, η εν λόγω εταιρία πραγματοποίησε στην Ελλάδα κύκλο εργασιών, ύψους 19.510.865 ECU.

Η ουσία βρίσκεται στο ότι η CISCO, όπως προκύπτει από τη σύμβαση, όχι μόνο απέκτησε πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα των χρηστών της πλατφόρμας (δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμυρίου ατόμων – μαθητών 
και εκπαιδευτικών), αλλά και το δικαίωμα να πουλήσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, όπως πχ σε μεγάλες ε-
ταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάλυσης των ψηφιακών μεταδεδομένων που μπορούν να 
προσδιορίσουν τη συμπεριφορά και τις συνήθειες του χρήστη. Τα δεδομένα που δικαιούται να εκμεταλλευτεί 
η Cisco (Telemetry, Support, Administrative Data) αποτελούν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και για τη χρήση τους απαιτείται η ενημερωμένη συγκατάθεση του ανθρώ-
που στον οποίο ανήκουν.

CISCO, SIEMENS και IBM είναι από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν το νέ-
ου τύπου ολοκληρωτισμό των “smart cities”. Σε κάθε σπιθαμή των «έξυπνων πόλεων» θα υπάρχουν αμέτρη-
τοι αισθητήρες που θα καταγράφουν με λεπτομέρειες τον τύπο κάθε ανθρώπου, τις κινήσεις, τα λεγόμενα, τις 
συνήθειες και τις διαθέσεις. Στις «έξυπνες πόλεις» οι παραδοσιακοί ρουφιάνοι θα είναι κάτι σαν τα επαγγέλ-
ματα που χάνονται, ξεπερασμένοι από τον high tech Μεγάλο Αδερφό.

Ο αστικός σχεδιαστής και συγγραφέας Adam Greenfield έγραψε στο blog του Speedbird ότι αυτό το συ-
γκεντρωτικό κυβερνητικό μοντέλο είναι ανοιχτή άσκηση αυταρχισμού. H συντριπτική πλειονότητα της τεχνο-
λογίας smart-city έχει σχεδιαστεί από γίγαντες συστημάτων πληροφορικής όπως η IBM και η Siemens, σε 
μέρη όπως το Songdo, το οποίο ήταν το πνευματικό τέκνο της Cisco Systems. 

Τη SIEMENS την ξέραμε. Τη CISCO την μαθαίνουμε. Για την ιστορία να θυμίσουμε μόνο, πως η αμερικάνι-
κη IBM ήταν το δεξί χέρι του Χίτλερ. Ο πρόεδρος της IBM Thomas Watson ενέκρινε προσωπικά την αίτηση 
παροχής βοήθειας στην Γερμανία με εξειδικευμένα μηχανήματα ταξινόμησης, για τον εντοπισμό των Πολω-
νών Εβραίων στα Στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η διαδικασία επαναλήφθηκε σε κάθε χώρα που κατακτήθηκε 
από τους Ναζί, με την IBM να υποστηρίζει τεχνολογικά τον εύκολο προσδιορισμό των «ανεπιθύμητων».

Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σ’ εφτασφράγιστο κιτάπι… 
(Ανοίξτε και τους συνδέσμους. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. 

1) https://amvrakianews.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf.../...
2) https://www.youtube.com/watch?v=3UVHtLQn0WE&t=7s...
3) https://www.globalresearch.ca/smart-cities-are.../5455925
4) https://atexnos.gr/10-%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B3%CE.../)

Η ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ

Δεν είναι υπερβολή, ίσως μάλιστα υπολείπεται και της πραγματικότητας, αν πει κανείς πως τα προσωπικά 

δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών μαγειρεύονται αυτή τη στιγμή, στις μεγάλες κατσαρόλες της Silicon Valley...
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Απ’ τη δεκαετία του ’60, η γεωστρατηγική αντίληψη 
του Brezinski, πως κλειδί για τον έλεγχο της Ευρα-
σίας είναι ένα κράτος της κεντρικής Ασίας που α-

κούει στο όνομα Αφγανιστάν, είχε υιοθετηθεί από τη CIA. 
Με την ‘Επιχείρηση Κυκλώνας’, τη δεκαετία του ’70, η 

CIA άρχισε να χρηματοδοτεί αδρά τους Ταλιμπάν, αρχικά 
για να ανατρέψει την κυβέρνηση του PDPA, του κόμματος 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, και στη συνέ-
χεια για να δημιουργήσει δύναμη κρούσης στη Σοβιετική 
επέμβαση, με κατάληξη ένα δεκαετή αιματηρό εμφύλιο.

 Η στήριξη της CIA στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 
Muhammad Zia-ul-Haq, το 1977 στο Πακιστάν, έδωσε 
τη δυνατότητα στους Ταλιμπάν να εκπαιδευτούν σε στρα-
τόπεδα της γειτονικής τους χώρας, με την κάλυψη του 
Πακιστανού δικτάτορα και σπόνσορα τη CIA.

 Στα απομνημονεύματά του, «Από τις σκιές», ο πρώ-
ην αρχηγός της CIA, Robert Gates, δηλώνει με υπερη-
φάνεια, πως η χρηματοδότηση και ο εξοπλισμός των Τα-
λιμπάν ήταν η λύση στο Σοβιετικό επεκτατισμό.

Σε συνέντευξη τύπου του Brezinski το 2018, σε ερώ-
τηση δημοσιογράφου αν μετανοιώνει για τη στήριξη των 
Ταλιμπάν, η απάντηση ήταν 
«Να μετανοιώσω γιατί; Η μυ-
στική επιχείρηση ήταν εξαι-
ρετική ιδέα. Έσυρε τους Σοβι-
ετικούς μέσα στο Αφγανιστάν 
και τότε δήλωσα στον πρόεδρο 
Κάρτερ, πως επιτέλους έχου-
με την ευκαιρία να εμπλέξου-
με τη Σοβιετική Ένωση στο δι-
κό της Βιετνάμ».

Mετά την επέλαση των Α-
μερικάνων και της Συμμαχίας 
των Προθύμων στο Αφγανι-
στάν, με πρόσχημα την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας, 
στα 20 χρόνια της Αμερικάνι-
κης κατοχής, ο επίσημος στρα-
τός του Αφγανιστάν στελεχώ-
θηκε από διεφθαρμένα κι ε-
γκληματικά στοιχεία, το στημέ-
νο «πολιτικό προσωπικό» ήταν 
εξίσου διεφθαρμένο, όλοι μα-
ζί συνεργάζονταν με τους Ταλι-
μπάν και ωστόσο, με πρόσχη-
μα την καταπολέμηση των τε-
λευταίων, είχαν εκκαθαρίσει 
ολόκληρα χωριά και είχαν α-
νοίξει αμέτρητους ομαδικούς 
τάφους. 

Οι Αμερικάνοι «αποχω-
ρούν» από το Αφγανιστάν, α-
φήνοντας πίσω τους καμένη 
γη, όλο το χρήμα της κεντρι-
κής τράπεζας του Αφγανιστάν 
σε Αμερικανικό έδαφος, που 
κατά δήλωση του Μπάιντεν 

δεν πρόκειται να επιστραφεί ούτε κατά μια δεκάρα, το α-
νατολικό Αφγανιστάν να παράγει το 90% της παγκόσμι-
ας πρέζας και τη CIA να έχει αναλάβει τη διακίνηση, μέ-
σω Κοσσόβου. 

Ο τρόμος στο Αφγανιστάν δεν είναι καινούργιος, πη-
γαινοέρχεται κατά κύματα. Φωλιάζει στα μάτια των γυ-
ναικών κάτω από τη μπούργκα, ανεμίζει στα μαλλιά που 
έμειναν ακάλυπτα στους ομαδικούς τάφους της Αφγανι-
κής στέππας, χοροπηδά στο ένα πόδι των 1,5 εκατ. σα-
κατεμένων από τις έξυπνες βόμβες. Κάθε φορά είναι α-
πόλυτος και ανελέητος! 

Είναι σίγουρο πως αυτή τη στιγμή καταστρώνεται έ-
νας ακόμη αιματηρός εμφύλιος στην πολύπαθη χώρα, 
made in USA. Στα υπόγεια του Πενταγώνου, εκεί που α-
περγάζονται δολοφονίες, μαζικές δηλητηριάσεις αυτό-
χθονων πληθυσμών, χρηματοδότηση των πιο φονικών 
στοιχείων, πυροδότηση εμφύλιων σπαραγμών και στρα-
τιωτικά πραξικοπήματα, όλα στο όνομα IN GOD WE 
TRUST, επεξεργάστηκαν τη διάλυση της χώρας και τη 
μετατροπή της σ’ ένα απέραντο νεκροταφείο και τη με-
γαλύτερη πρεζαποθήκη του κόσμου. 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ, με τα ναζιστικά τους σύμβολα, τις στρα-
τιωτικές τους εξαρτύσεις και το φονικό τους κυνισμό.

Ήρθαν εδώ και καιρό, φορώντας κουστούμια και κουνώντας χρεόγραφα. 
Αυτή τη φορά έρχονται ως European Paratroopers Association, μια ο-

μάδα που, με έδρα στη Δανία, εκπαιδεύει τα μέλη της, απ’ όλη την Ευρώπη. 
με όπλα και στρατιωτική πειθαρχία. Στη σελίδα τους στο fb, (https://www.
facebook.com/EPADenmark), ακόμη και ο Άη Βασίλης ποζάρει μπροστά σε 
πολυβόλο, «για να μοιράσει δώρα στα φτωχά παιδιά της Σλοβακίας».

Έρχονται να τιμήσουν τους ναζί σφαγείς στο Κοντομαρί Χανίων, όπου στις 2 
Ιουνίου, αμέσως μετά την πτώση των ναζί αλεξιπτωτιστών, μάζεψαν και έστη-
σαν στον τοίχο, όλο τον αντρικό πληθυσμό, σε αντίποινα για τη μεγάλη Μάχη της 
Κρήτης. Και την επόμενη μέρα ακολούθησε ο αφανισμός της Κανδάνου.

Τι σηματοδοτεί αυτή η ενέργεια, στην καθημαγμένη χώρα, που ο λαός της στε-
νάζει, πολύ πριν την πανδημία, από τα Γερμανικής έμπνευσης ισοπεδωτικά μνη-
μόνια, που πούλησε τα αεροδρόμιά της, τον ΟΤΕ, τις βουνοκορφές της στους Γερ-
μανούς και τη «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού τη λυμαίνεται η γερμανική TUΙ;

Ποιος τοπικός και ποιος κυβερνητικός παράγοντας έδωσαν τέτοιαν ά-
δεια; Γιατί δεν γίνεται να διατυμπανίζουν πτήση αεροπλάνων και πτώση αλε-
ξιπτωτιστών, χωρίς άδεια...Πόση παραζάλη προκάλεσε ο εμπαιγμός για τα 
200 χρόνια και θέλουν κι άλλες φιέστες για να κουκουλωθεί η βρώμα που α-
ναδύεται από τις εκτεταμένες παιδεραστίες υψηλόβαθμων, τον τηλεοπτικό 
υπόκοσμο που κάνει κουμάντο και το φόνο του Καραϊβάζ; 

Ακόμη κι αν αποσύρουν την άδεια, κάτω από το δεδομένο ξεσηκωμό στην 
Κρήτη, η ύβρις θα έχει διαπραχτεί. 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ CIA
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Η είδηση του θανάτου του αναστάτωσε 
όλα τα πολιτικοστρατιωτικά επιτελεία. Πώς 
παρουσιάστηκε στον Ελληνικό τύπο; Οι α-
ντιδράσεις είναι ενδιαφέρουσες και αντα-
νακλούν τις πολιτικές αντιλήψεις εκείνης 
της εποχής.

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (φύλλο 105 /11-09-
1976).Στη πρώτη σελίδα, ολοσέλιδη φωτο-
γραφία με τους τίτλους:“Πέθανε ο μεγάλος 
Κομμουνιστής Μαρξιστής-Λενινιστής Ηγέτης 

του Κινέζικου λαού! Εμψυχωτής και καθοδη-
γητής των αγώνων όλης της προοδευτικής αν-
θρωπότητας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΟ ΘΑ ΖΕΙ ΓΙΑ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ!». Ολόκληρο 
σχεδόν το φύλλο είναι αφιερωμένο στη 
ζωή και τη δράση του. Φιλοξενεί το μήνυ-
μα της ΚΕ του ΚΚΚ, καθώς και την ανακοί-
νωση της ΚΕ της ΟΜΛΕ.

Και το επόμενο φύλλο του ΛΑΪΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ (106/ 18-09-1976) συνεχίζει το 

αφιέρωμα με κεντρικό Τίτλο : «ΟΙ ΗΡΩΕΣ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ». Στο εσωτε-
ρικό έχει εκτενές ρεπορτάζ από την εκδή-
λωση της ΟΜΛΕ, καθώς και την ομιλία της 
ΚΕ. Στη 4η σελίδα το άρθρο με τίτλο: «ΑΣ 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ-
ΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΟ ΤΣΕΤΟΥΝΓΚ». 

* Οι αστικές εφημερίδες δεν μπορούν 
να παραβλέψουν το γεγονός που συγκλόνι-
σε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της 
Γης και διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα τα 
κινήματα του κόσμου όλου. Ούτε να μικρύ-
νουν τη προσωπικότητα του Μάο Τσε-
Τούνγκ. Η κάθε μια όμως προσπαθεί (χωρίς 
να εκτεθεί) να φιλτράρει την είδηση. Αυτό 
δεν είναι και τόσο εύκολο όταν αναφέρεσαι 
σε μια προσωπικότητα που ενέπνευσε και 
καθοδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (Παρασκευή 10/09/ 
1976) θέλει να κρύψει τον αντικομουνισμό 
της, μα η χαρά δεν την αφήνει. Ο τίτλος του 
πεντάστηλου στην πρώτη σελίδα: Η ΚΙΝΑ 
ΕΧΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ, ΕΝΑΝ Α-
ΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ και με μεγαλύτερους χαρακτήρες 
τονίζει: «Ο θάνατος του Μάο οξύνει το 
πρόβλημα της διαδοχής». Στο ρεπορτάζ α-
ναφέρει: «Η Κίνα έχασε χθες τον ηγέτη και 
αναμορφωτή της Μάο Τσε Τούνγκ, έναν α-
πό τους μεγάλους του σύγχρονου κόσμου. 
Όπως εσχολίαζαν δυτικοί παρατηρηταί, εί-
ναι δύσκολο να περιγραφή η οδύνη που 
προκάλεσε στο Κινέζικο λαό η αναγγελία 
του θανάτου του Μάο. Με το θάνατο του ι-
δρυτού και αρχηγού της Λαϊκής, Κίνας ο-
ξύνεται στο Πεκίνο η μάχη της διαδοχής, 
που είναι άγνωστο πως θα εξελιχθεί και 
που θα καταλήξει». Παρακάτω παραθέτει 
δηλώσεις του Καραμανλή, αρχηγών και 
κομμάτων και προσωπικοτήτων. Στο εσω-
τερικό σε εκτενές άρθρο με τίτλο: “ΜΑΟ: Η 
ζωή του ήταν γεμάτη επαναστάσεις“ γρά-

Σελίδες 
από την ιστορία

45 χρόνια από το θάνατο 
του Μάο Τσετούνγκ

Ο τύπος στην Ελλάδα για το θάνατό του

Επιμέλεια: Στέλιος Σταυρινάδης



Ο χαμός του Προέδρου Μάο Τσε Τούνγκ αποτελεί μια ανυπολόγιστη απώλεια για το Κόμμα μας, το Στρατό μας και τους 
λαούς όλων των εθνοτήτων της χώρας μας, για το παγκόσμιο προλεταριάτο και τους επαναστατικούς λαούς όλων των χω-
ρών και για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Ο θάνατός του σίγουρα θα προκαλέσει απέραντη θλίψη στις καρδιές όλου 
του λαού της χώρας μας και των επαναστατικών λαών όλων των χωρών (έτσι ανήγγειλε η Κ.Ε. του Κ.Κ.Κ. το θάνατό του).



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 13076

σε
λί

δε
ς 

απ
ό 

τη
ν 

ισ
το

ρί
α

φει: «Ο Κινέζος ηγέτης έζησε αρκετά χρό-
νια για να δει τα όνειρά του να γίνονται 
πραγματικότητα. Τη δεκαετία του 1970,  η 
Κίνα πραγματοποίησε μεγάλα άλματα στις 
μάχες εναντίον της πείνας, των ασθενειών 
και της ανεργίας, χάρη στις κατευθύνσεις 
που έδωσε ο Μάο ΤσεΤούνγκ.»

Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ. Με μεγάλες ολο-
σέλιδες καταχωρήσεις και στην πρώτη και 
την τελευταία σελίδα αναγγέλλει το γεγο-
νός: «ΑΛΟΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΚΙΝΑ» και «Πα-
γκόσμια ΘΛΙΨΗ, για τον “Πατέρα”» με λέ-
ξεις που συντηρούν το αντικομμουνιστικό 
της αφήγημα για το καθεστώς της Κίνας. 
Μάλιστα στην τελευταία σελίδα σημειώνει 
με χαιρεκακία: «Οι καθημερινές ευχές 850 
εκατομμυρίων Κινέζων “είθε ο πρόεδρος 
Μάο να ζήση 10000 χρόνια” δεν εισακού-
σθηκαν. Και 0 83χρονος πατέρας της Λαι-
κή Κίνας πέθανε...» Και στη συνέχεια πα-
ραθέτει ύμνους των ηγετών της Δύσης για 
το Μάο. «Ο Μάο υπήρξε ένας από τους 
πλέον αξιόλογους και μεγάλους άνδρες» 
εδήλωσε ο πρόεδρος Φόρντ (…)». Η ΑΠΟ-
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗ αφιερώνει στο γεγονός και 
δύο εσωτερικές σελίδες.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Στο ΒΗΜΑ (10/09) αναγγέλ-
λουν το θάνατό του στην πρώτη σελίδα με 
μεγάλους τίτλους και μεγάλη φωτογραφία. 
Στη παρουσίασή τους ενδιαφέρονται πιο 
πολύ για τη διαδοχή. Είναι φανερή η αγω-
νία τους, αλλά και η επιθυμία τους να επι-
κρατήσουν οι τεχνοκράτες έναντι των αρι-
στερών: «Μέσα στο πένθος 850 εκατομμυ-
ρίων για το θάνατο του Μάο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑ-
ΔΟΧΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΗ ΚΙΝΑ. Οι “τεχνοκρά-
τες” εμφανίζονται ισχυρότεροι». Η τρίτη 
σελίδα ολόκληρη είναι αφιερωμένη στο 
έργο και την προσωπικότητά του: «ΣΟΦΟΣ, 
ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, Ο ΜΑΟ ΤΣΕ-
ΤΟΥΝΚΓ ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ». Και πιο 
κάτω: «Συγκινημένοι υποδέχθηκαν και οι 
φίλοι και οι αντίπαλοι την είδηση του θα-
νάτου του».

ΤΑ ΝΕΑ. Την Παρασκευή 10/09, στο ί-
διο μοτίβο με το ΒΗΜΑ, έχουν την είδηση 
στην πρώτη σελίδα, πεντάστηλο, μεγάλα 
γράμματα. Με τίτλο που ταιριάζει με τη θέ-
ση τους για το καθεστώς: «Ο Μάο πέθανε. 

Ο στρατός θα δώσει τον διάδοχό του..!». 
Παραπέμπει δε στο εσωτερικό σε ολοσέ-
λιδο αφιέρωμα: «ΒΑΣΙΛΕΨΕ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΗΛΙΟΣ», «Ο στρατιώτης, ο ποιητής, ο φι-
λόσοφος, ο τιμονιέρης 850 εκατ. ψυχών». 
Εκεί έχει άρθρο με τίτλο «ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΙΔΕ 
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΝΤΓΚΑΡ 
ΣΝΟΟΥ: “Έδωσε περηφάνεια στο λαό“. Ε-
πίσης παραθέτει και αποσπάσματα από την 
ανακοίνωση της Κ.Ε. του Κ.Κ.Κ. με τίτλο 
«Θα συνεχίσουμε το έργο του».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Είναι τα χρόνια που 
η αριστερά είναι σε άνοδο και εγρήγορση, 
ο κόσμος κινείται, ψάχνει, οργανώνεται. Η 
σοσιαλδημοκρατία θολώνει τα νερά και ψα-
ρεύει. Και η αδέσμευτη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
ρίχνει τα δίχτυα της παντού. Σ’ αυτό το κλί-
μα αναγγέλλει το θάνατο του Μάο σε ολό-
κληρη σχεδόν την πρώτη σελίδα και παρα-
θέτει αφιερώματα σε τρεις εσωτερικές. 
Παρασκευή 10/09 βγαίνει με τον ολοσέλι-
δο τίτλο: «Η ανθρωπότητα πενθεί για τον 
Μάο. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΙΓΑΣ». «Ολόκληρη η 
Κίνα θρηνεί για το θάνατο του Μάο Τσε 
Τούνγκ, του «τελευταίου γίγαντα του εικο-
στού αιώνα», Ως και ο Κίσσινγκερ τον απο-
κάλεσε «έναν από τους τιτάνες της εποχής 
μας». Η ανθρωπότητα συμμετέχει στο πέν-
θος του Κινέζικου λαού…». Στην τελευταία 
σελίδα, σε άρθρο με τίτλο «ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙ-
ΟΙ Ύμνοι στο Μάο», δημοσιεύει ανακοινώ-
σεις ύμνους από οργανισμούς, κράτη και η-
γέτες. Στην τρίτη σελίδα ρεπορτάζ στο δρό-
μο νεαρών τότε δημοσιογράφων (ανάμεσα 
τους οι ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ, ΛΕΝΑ ΠΑΓΩΝΗ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ)  με τίτλο «ΟΙ Α-
ΘΗΝΑΙΟΙ πληροφορούνται το θάνατο του 
ΜΑΟ και υποδέχονται την είδηση με ανάμι-
κτα αισθήματα, ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ». Στην έβδομη σελίδα σε άρ-
θρο του ο Αστέρης Στάγκος με τίτλο «Πολι-
τικός, Στρατηλάτης, Ποιητής, Ιστορικός, 
Φιλόσοφος. ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΣ. ΜΑΟ ΤΣΕ 
ΤΟΥΝΓΚ: Ο άνθρωπος και ο θρύλος».

«ΧΕΙΜΩΝΑΣ του 1947, στο πρόχειρο 



σελίδες από την ιστορία

και φτωχικό αεροδρόμιο της Γενάν, έδρας 
τότε της Επαναστατικής Κυβέρνησης και 
του Γενικού Αρχηγείου του Κινέζικου Κόκ-
κινου Στρατού, που αντιμετώπιζε τη μεγα-
λύτερη και πιο αποφασιστική επίθεση των 
Εθνικιστών του Τσάγκ Κάι-Σεκ. Όλοι ήξεραν 
ότι από στιγμή σε στιγμή το Γενάν θα έπεφτε 
και ότι ο Μάο Τσε Τούνγκ, Πρόεδρος του 
Κ.Κ.Κ. κι αρχηγός, μαζί με τον Τσου Τεχ, του 
Κόκκινου Στρατού, θα αναγκαζόταν να κα-
ταφύγει για μια ακόμη φορά στα βουνά.

Εκείνη τη μέρα εγκατέλειπε την έδρα 
των κομμουνιστών ο Αμερικάνος δημοσιο-
γράφος Τζων Ρόντερικ, ανταποκριτής του 
«Ασοσιέιτεντ Πρες» και αναζητούσε το 
Μάο για να τον αποχαιρετήσει. Τον βρήκε 
σε μια γωνιά του αεροδρομίου, σκεφτικό 
και με το βλέμμα χαμένο στην αγριάδα των 
γύρω βουνοκορφών, μ’ ένα μάλλινο κα-
σκόλ, τυλιγμένο απρόσεχτα γύρω από το 
λαιμό του. Ο Αρχηγός των Κινέζων κομ-
μουνιστών τον πλησίασε, του άπλωσε το 
χέρι και του εξέφρασε τη λύπη του που ε-
γκαταλείπει την Κίνα σε μια κρίσιμη στιγ-
μή. «Πείτε στην πατρίδα σας την αλήθεια 
για όσα είδατε εδώ» κατέληξε. Ο αμερικά-
νος δημοσιογράφος τον ευχαρίστησε, τον 
διαβεβαίωσε ότι θα πει την αλήθεια και 
πρόσθεσε: «Πρόεδρε Μάο το μέλλον φαί-
νεται σκοτεινό για τον κινέζικο κομμουνι-
σμό. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει;»

Ο Μάο χαμογέλασε αχνά, βυθίστηκε 
για λίγο σε σκέψη κι ύστερα, χρησιμοποι-
ώντας το κινέζικο όνομα του Ρόντερικ,  α-
πάντησε: «Λο Τεχ-Λι, σε προσκαλώ να με 
επισκεφθείς στο Πεκίνο δυο χρόνια από 
σήμερα». Τα υπόλοιπα λέει ο Ρόντερικ, κα-
θώς αναθυμάται την εποχή, αποτελούν ι-
στορία: οι Εθνικιστές κατέλαβαν το Γενάν, 
ο Μάο και οι σύντροφοί του κατέφυγαν στα 
βουνά, πολλοί νόμισαν ότι ο Κόκκινος 
Στρατός είχε νικηθεί οριστικά. Αλλά ο Μάο 
ήξερε τι έλεγε όταν προσκαλούσε τον Αμε-

ρικάνο στο Πεκίνο μετά δυο χρόνια: τον Ι-
ούνιο του 1947 ο Κινέζικος Κόκκινος Στρα-
τός πήρε την πρωτοβουλία και σε μια σει-
ρά μεγάλες μάχες κυριολεκτικά συνέτριψε 
τις στρατιές του Τσάγκ Κάι-Σεκ. Στις αρχές 
του 1949 έμπαινε θριαμβευτικά στο Πεκί-
νο, όπου ο Μάο εγκαθίδρυσε τη Λαϊκή Δη-
μοκρατία της Κίνας (…)».

Η ΑΥΓΗ. Ακόμα η αριστερά στελεχώνε-
ται με γοργούς ρυθμούς. Οι ιδέες του κομ-
μουνισμού συγκινούν πολλούς ανθρώπους. 
Στην ΑΥΓΗ ακόμα δεν είναι εύκολο να ξε-
φορτωθούν το «Κ» και το σφυροδρέπανο. Ο 
«πλουραλισμός» (δηλαδή η υποκρισία) εί-
ναι σημαία τους. Την Παρασκευή 10/09 η εί-
δηση του θανάτου του Μάο αναγγέλλεται σε 
ολόκληρη την πρώτη σελίδα. Στην ανακοί-
νωση της Κ.Ε. του ΚΚΕ εσωτερικού αναφέ-
ρεται: «Με το θάνατο του Μάο ΤσεΤούνγκ η 
Κίνα έχασε ένα μεγάλο ηγέτη και η ανθρω-
πότητα ένα μεγάλο επαναστάτη. Η ζωή και 
η δράση του συνδέθηκε αναπόσπαστα με 
τους πολύχρονους αγώνες του Κινέζικου 
λαού για την εθνική του απελευθέρωση α-
πό τα δεσμά του ιμπεριαλισμού και την κοι-
νωνική του απελευθέρωση από τις καθυ-

στερημένες μισοφεουδαρχικές και καπιτα-
λιστικές δομές της χώρας του. Στη θέση της 
παλιάς Κίνας, μιας εξαρτημένης χώρας με 
το πιο διεφθαρμένο καθεστώς, η Μεγάλη 
Κινέζικη Επανάσταση οικοδόμησε τη σύγ-
χρονη ανεξάρτητη σοσιαλιστική Κίνα, μια 
δύναμη με παγκόσμιο κύρος σε όλους τους 
λαούς της γης και με βαρυσήμαντη συμβο-
λή στις διεθνείς εξελίξεις.»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ. Την Παρασκευή 10/09 
δεν έχει πάρει χαμπάρι, ζει στο παλμό του 
φεστιβάλ της ΚΝΕ: «Η Αθήνα ζει στο παλ-
μό του φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ». Η είδη-
ση για το θάνατο του Μάο κάτω-κάτω αρι-
στερά σε μονόστηλη με τα συλλυπητήρια 
του ΚΚΕ: «Για το θάνατο του προέδρου της 
ΚΕ του κόμματος σας Μάο Τσε Τούνγκ δε-
χθείτε τα συλλυπητήριά μας». Ούτε καν τα 
«βαθιά μας», όπως στο αντίστοιχο του 
ΚΚΣΕ. Για να μην μοιάζει ίσως με αντίγρα-
φο; Παραπέμπει όμως στη τε-
λευταία σελίδα για την ειδη-
σεογραφία.

Την ίδια μέρα η ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΤΥΠΙΑ ζήτησε δηλώσεις 
από τους αρχηγούς. Ο γραμ-
ματέας του ΚΚΕ δεν έκανε 
δήλωση. Γιατί; Έλειπε από 
την Αθήνα.

Να και η ειδησεογραφία 
για το θάνατο του κινέζου η-
γέτη στη τελευταία σελίδα 
του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, στην άκρη 
της σελίδας στη μέση του 
πουθενά: «Συλλυπητήρια- 
Δηλώσεις για το θάνατο του 
Μάο Τσε Τούνγκ». 
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Η θλιβερή ιστορία της Δήμη-
τρας από τη Συκαμιά της 
Λέσβου μου έφερε στο νου 

το διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Ο 
τάφος», από τη συλλογή «Το τέλος 
της μικρής μας πόλης». Η Δήμητρα 
μου θύμισε τον Σπούργο, τον μονα-
χικό ξενομερίτη γέροντα, που έφυ-
γε νέος από το χωριό του στην Πελο-
πόννησο για να ξεφύγει από τους 
καβγάδες και τα μαχαιρώματα των 
αδερφιών του για την αμοίραστη πα-
τρική περιουσία και μετά από πολ-
λά βάσανα βρήκε απάγκιο σε μια α-
πό τις δυο δημοτικές παράγκες στην 
ακροποταμιά μιας μικρής επαρχια-
κής πόλης. Ο τρόπος ζωής του είναι 
η επιτομή της ανεκτικότητας, της ο-
λιγάρκειας και της ταπεινοσύνης, κι 
αυτό αρκεί για να συγκεντρώσει την 
καχυποψία των νοικοκύρηδων της 
μικρής πολιτείας, που τον αποφεύ-
γουν συστηματικά. Ακόμη, όμως, και 
οι λιγοστοί πελάτες του, τα κάθε κα-
ρυδιάς καρύδια, οι κάθε λογής από-
κληροι τον έχουν ικανό για τρεις, 
τουλάχιστον φόνους.

«Έλα, τώρα, Σπούργο, μοναχοί 
μας είμαστε…Κάτσε δω…Πες μας 
τώρα πόσους σκότωσες… Δε σε μαρ-
τυράμε μεις».

Ο Σπούργος κερνάει κρασί χα-
μογελαστός «σα ντροπιασμένος που 
κανέναν δε σκότωσε αυτός.

-Εγώ, βρε παιδιά;…
-Ας τα αυτά…».
Πολύ σύντομα ο Σπούργος βρί-

σκεται στο στόχαστρο της τελειότε-
ρης, κατά την άποψή μου, λογοτε-
χνικής ενσάρκωσης του «έντιμου 

ανθρώπου κυρ Παντελή», του κυρ 
Αντώνη του Τσιάγαλου, ιδιοκτήτη ε-
νός μικρού «ψωριάρικου» ζαχαρο-
πλαστείου και νοικάρη της δεύτε-
ρης δημοτικής παράγκας της ακρο-
ποταμιάς. Ο κυρ Αντώνης, οικογε-
νειάρχης και εκκλησιαστικός επί-
τροπος, ονειρεύεται έναν πλατύ δη-
μόσιο δρόμο που θα οδηγεί στην 
παράγκα του δίπλα στο ποτάμι. Ό-
μως, δεν του αρκεί η μια παράγκα. 
Θέλει και τη δεύτερη. Με πλεκτάνες 
και λαδώματα θα καταφέρει να διώ-
ξει τον Σπούργο, που θα οδηγηθεί 
αλυσοδεμένος στη γενέτειρά του για 
να δικαστεί για τα εγκλήματα που 
δεν διέπραξε ποτέ. Όμως το μικρο-
αστικό όνειρο του κυρ Αντώνη τσα-
κίζεται πάνω στο πολυτελές εξοχι-
κό κέντρο που ανοίγει στην ακροπο-
ταμιά μαζί με τον πλατύ δημόσιο 
δρόμο και προσελκύει όλον τον κα-
λό και νοικοκυρεμένο κόσμο της 
πολιτείας. Ο Κυρ Αντώνης ο Τσιάγα-
λος απομένει μόνος με τις παράγκες 
και τους λιγοστούς απόκληρους πε-
λάτες που πριν περιφρονούσε. Η 
γρήγορη επιστροφή του Σπούργου 
τον αναστατώνει, εκείνος, όμως, ή-
ρεμος του χαρίζει τις καρέκλες της 
παράγκας του και ζητά μόνο το κλει-
δί για να κοιμάται εκεί. Κατόπιν 
παίρνει την απόχη του για να ψαρέ-
ψει πέστροφες και να τις πουλήσει 
στο εξοχικό κέντρο. Δεν έχει σκοπό 
να ξανανοίξει το μαγαζί. Γύρισε πί-
σω για να πεθάνει, εκεί στον ξένο 
τόπο, στην ακροποταμιά.

«Δεν έχει πια μαγαζί, κυρ Αντώ-
νη μου, το χάλασες. Όλα τα χαλάτε. 
Γιατί;…»

Δεν υπάρχει απάντηση, Σπούρ-
γο. Οι κυρ Παντελήδες οι «ρήτορες, 
οι λωποδύτες, ρουφιάνοι, εταίρες 
και προφήτες» όλων των εποχών 

μαθαίνουν από τα παιδικά τους χρό-
νια όλα τα τεχνάσματα του τρόμου 
και θα κατατρέχουν τα άμοιρα και 
σκοτεινά τρυγόνια, θα γυρεύουν τη 
δύναμη στο κυνήγι των αλαφροΐ-
σκιωτων αυτού του κόσμου. Έτσι εκ-
δικούνται οι στεγνές ψυχές, τα άδεια 
πετσιά που περνούν από τη ζωή και 
δεν παίρνουν μυρωδιά τη μοσχοβο-
λιά της πλάσης, γιατί μετράνε τάλι-
ρα από τη γέννα τους ως την ερημία 
του τάφου τους.

Η Δήμητρα και ο Σπούργος, μα-
θητές της αγάπης και δάσκαλοι της 
συγχώρεσης, ταπεινοί και καταφρο-
νεμένοι από τους πιο κοντινούς 
τους ανθρώπους γιατί «δεν διαφέ-
ντεψαν σαν άντρες το βιος τους και 
το διάφορό τους», δραπέτευσαν α-
πό τον τόπο τους και σαν δυο ανε-
μοδαρμένα πετεινά του ουρανού α-
ναζήτησαν το θάνατο μακριά από τη 
γενέθλια γη. 

Αυτές τις μέρες σκέφτομαι με 
πίκρα το παγωμένο, μεταλλικό συρ-
τάρι του νεκροθαλάμου που κλείνει 
το ταλαιπωρημένο κορμί της Δήμη-
τρας. Kι έτσι, θέλησα να φτιάξω μέ-
σα στη σκέψη μου έναν μικρό παρά-
δεισο για τη Δήμητρα και θέλω να 
τη φαντάζομαι καθισμένη στα βρά-
χια της ακροποταμιάς, δίπλα στον 
Σπούργο, να τον συντροφεύει όσο 
ψαρεύει πέστροφες και να ακούει 
μουσική από ένα ραδιοφωνάκι. Φο-
ράει το πορτοκαλί φουστάνι, είναι 
στολισμένη με τις πέρλες της και 
σκάβει την άμμο της όχθης με τις 
φαγωμένες μύτες από τα κόκκινα 
μποτίνια της. Ο Σπούργος την κοι-
τάζει, χαμογελά ντροπιάρικα κατά 
πως το συνηθίζει και τινάζει την α-
πόχη του ευτυχισμένος. Το πανέρι 
έχει γεμίσει πέστροφες και η Δήμη-
τρα ξεκίνησε να σιγοτραγουδά.

Το  
διήγημα
στα «α»

Η Δήμητρα και ο Σπούργος  

ψαρεύουν πέστροφες 

στην ακροποταμιά της μικρής μας πόλης

γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου



Όταν εξαφανίστηκε ο διοικητι-
κός υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης του Πειραιά, Ιάκωβος Γρηγο-
ριάδης, το μόνο που βρέθηκε στο τε-
λευταίο συρτάρι του ήταν ένας σωρός 
σπασμένα τσιγάρα. Το γραφείο του α-
πό καφέ φορμάικα, με το βαρύ προ-
στατευτικό κρύσταλλο από πάνω, ή-
ταν άδειο και πεντακάθαρο, και στα 
άλλα συρτάρια δεν υπήρχε ούτε ένα 
μολύβι. Έλειπαν όλα όσα θα πιστο-
ποιούσαν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε 
δουλέψει σε αυτό το γραφείο αδια-
λείπτως για είκοσι δύο ολόκληρα 
χρόνια. Η εξαφάνισή του προκάλεσε 
μια γενικευμένη αναστάτωση σε όλο 
το υπαλληλικό προσωπικό που ε-
πάνδρωνε το πολυώροφο παμπάλαιο 
κτήριο στο κέντρο του Πειραιά.

Μετά το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος, η προϊσταμένη του γρα-
φείου, ανήσυχη για την παρατεταμέ-
νη αδικαιολόγητη απουσία του, επι-
κοινώνησε με την οικογένειά του. Η 
γυναίκα και τα παιδιά του ξαφνιά-
στηκαν, αφού ο Ιάκωβος τους είχε 
πει ότι θα πήγαινε στη Σαλαμίνα για 
να βάψει τα κάγκελα της βεράντας 
και να φροντίσει τον κήπο. Και από 
εκεί θα πήγαινε κατευθείαν στη δου-
λειά. Αφού απέτυχαν να επικοινωνή-
σουν μαζί του στο τηλέφωνο, πήγαν 
στο εξοχικό, όπου βρήκαν τα κάγκε-
λα βαμμένα σε χρώμα γκρίζο μολυβί 
και τον κήπο φροντισμένο στην εντέ-
λεια. Ο Ιάκωβος, όμως, πουθενά.Ο 
άνθρωπος αυτός είχε εξαφανιστεί α-
πό το σπίτι του, χωρίς να αφήσει το 
παραμικρό ίχνος. Οι αστυνομικοί 
που έσπευσαν στο γραφείο αναζητώ-
ντας στοιχεία για το Γρηγοριάδη δεν 
κατάφεραν να αποσπάσουν κανένα 
ενδιαφέρον στοιχείο που να τους βο-
ηθούσε στην έρευνα.

 Οι συνάδελφοί του γνώριζαν ότι 
καταγόταν από την Κόρινθο, ότι ήταν 
παντρεμένος με δύο παιδιά που 
σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο, ότι υ-
ποστήριζε την ΑΕΚ και έπινε νεσκα-
φέ με γάλα εβαπορέ και δυόμισι 
κουταλιές ζάχαρη. Μια συνάδελφος 
από το αρχείο, περισσότερο παρα-
τηρητική, πρόσθεσε ότι μόνο ο Ιά-
κωβος πότιζε και κλάδευε το φίκο 
μπέντζαμιν που βρισκόταν στο 
μπαλκονάκι του γραφείου του, στον 
πέμπτο όροφο. 

Ο Γρηγοριάδης ζούσε μια τακτι-
κή και απολύτως προβλέψιμη ζωή. 
Δουλειά, σπίτι, τηλεόραση, εξοχικό 

στη Σαλαμίνα. Χόμπι; ναι, το ψάρεμα 
και τα σταυρόλεξα. 

Μοιραία, η προσοχή των αστυ-
νομικών επικεντρώθηκε στο μόνο 
ασυνήθιστο στοιχείο, στα δεκάδες 
τσιγάρα μάρκας Μάρλμπορο, σπα-
σμένα σε δύο ή τρία κομμάτια, που 
είχαν βρεθεί στο τρίτο συρτάρι του 
γραφείου του. 

Η οικογένεια του Γρηγοριάδη 
δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία 
που θα διευκόλυναν την έρευνα για 
τα τσιγάρα. Η γυναίκα του, μια κα-
λοστεκούμενη πενηντάρα, δήλωσε 
ότι η καθημερινή ενασχόλησή της 
με τη γυμναστική, τη γιόγκα και τις 
πιλάτες δεν της άφηνε πολύ χρόνο 
να περάσει με τον Ιάκωβο, που άλ-
λωστε απομονωνόταν συχνά στη 
Σαλαμίνα. Στην ερώτηση των αστυ-
νομικών, αν ο σύζυγός της κάπνιζε, 
η γυναίκα έπεσε σε συλλογή, σαν 
να προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι 
πολύ μακρινό. Όταν δεν κατάφερε 
να βρει την απάντηση, δήλωσε :

«Εγώ πάντα του το έλεγα του Ιά-
κωβου ότι το κάπνισμα βλάπτει».

Ο γιος του δήλωσε : «Ο μπαμπάς 
δεν κάπνιζε, όσο τον έβλεπα, τουλά-
χιστον. Περισσότερα δεν ξέρω γιατί 

μένω με την κοπελιά μου κοντά στην 
Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου 
και δεν πολυβλέπω τους δικούς μου».

Η κόρη του Ιάκωβου, μασώντας 
με θόρυβο μια ροζ τσιχλόφουσκα, εί-
πε: «Αν θυμάμαι καλά, ο μπαμπάς 
μερικές φορές κάπνιζε».

H έρευνα για τα τσιγάρα, πάντως, 
αποκάλυψε ότι στη Διεύθυνση Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 
γινόταν τακτική διακίνηση λαθραίων 
τσιγάρων από τον Τζαμάλ, τον αλλο-
δαπό μεταφορέα του χαρτιού που 
προοριζόταν για ανακύκλωση. Ο ύ-
ποπτος ήταν ένας πανύψηλος Αφρι-
κανός με χορευτικό βήμα και ανέ-
μελο ύφος. Ο Τζαμάλ πήγαινε στη 
Διεύθυνση δύο φορές την εβδομάδα 
και κουβαλώντας στην πλάτη του τε-
ράστια τσουβάλια κατέβαζε σε ένα 
φορτηγάκι όλο το άχρηστο χαρτί. Ε-
κτός από αυτή τη δουλειά, όμως, ο 
Τζαμάλ προμήθευε τακτικά πολλούς 
υπαλλήλους με λαθραία τσιγάρα. Τα 
εμφάνιζε σαν ταχυδακτυλουργός 
μέσα από τη μπλούζα του ή από τις 
εξωτερικές τσέπες ενός χακί, ξε-
βαμμένου παντελονιού, χαμογελώ-
ντας πλατιά, ενώ συνέχιζε να φορ-
τώνει το σακί του χαρτιά από τις πα-
ρατημένες στοίβες δίπλα στα φωτο-
τυπικά μηχανήματα.

Μετά την αποκάλυψη της διακί-
νησης λαθραίων τσιγάρων, η αστυ-
νομία τσίμπησε τον Τζαμάλ. Αυτός, 
βέβαια, στην αρχή έκανε τον ανήξε-

ΣΠΑΣΜΕΝΑ  
ΤΣΙΓΑΡΑ

Ξεριζώθηκαν και πετάχτηκαν στο δρόμο.
Ανεπιθύμητα κρίθηκαν
για το άναρχο της άνθισης.
Κι έγινε όπως το ‘πε ο ποιητής.
Μεγάλα και υψηλά τριγύρω τους έχτισαν τείχη,
να τα κλείσουν απ’ έξω, να τα αποκλείσουν
από τον κόσμο της αυλής,
μη μαγαρίσουν τα νοικοκυρεμένα παρτέρια
των πειθαρχημένων λουλουδιών.
Ούτε απελπίστηκαν, ούτε περιέπεσαν σε ελεεινή κατάσταση
αυτολύπησης για τη μοίρα της ακούσιας εκρίζωσης.
Εξόριστα κι άνυδρα στο δρόμο επιβίωσαν,
θέριεψαν και κοκκίνησαν…
Και τώρα υπόσχονται, μόλις τα πέταλα αρκετά αιμορραγήσουν, 
με αίμα δικό τους ο τοίχος να βάφεί
κι από ντροπή να σωριαστεί συθέμελα. 

Ελένη Καραγιάννη

Άνθη εξόριστα…

γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου
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α» ρο για τα τσιγάρα. Ωστόσο, μόλις η 
ανάκριση ζόρισε, ο Τζαμάλ παραδέ-
χτηκε ότι είχε πουλήσει κάποια τσι-
γάρα που τάχα τα είχε βρει πεταμέ-
να πίσω από κάτι κάδους σκουπι-
διών στο λιμάνι. 

Ο μεσόκοπος αστυνομικός, Ιω-
άννης Μαυράκης, που είχε αναλά-
βει την υπόθεση της εξαφάνισης, 
τού ξεκαθάρισε ότι δεν τον πιστεύ-
ουν, ωστόσο το ζήτημα δεν ήταν τα 
λαθραία τσιγάρα, αλλά η εξαφάνιση 
του Γρηγοριάδη. Τον ρώτησε αν τον 
ήξερε κι αν του είχε πουλήσει τσι-
γάρα. Ο Τζαμάλ έδειξε απορία, αλλά 
ανταποκρίθηκε πρόθυμα:

«Εγκώ ήξερα κύριο Ιάκωβο, λί-
γκο. Του πούλησα τσιγάρα Μάλμπο-
ρο. Καλό άντρωπος ήτανε».

Ο Μαυράκης χαμογέλασε και του 
πέταξε στα μούτρα ένα χαρτί που έ-
βγαλε μέσα από έναν πορτοκαλή 
φάκελο.

«Μίλα κανονικά, όπως έμαθες 
στο ελληνικό πανεπιστήμιο και άσε τα 
σπαστά ελληνικά γιατί σε ξέρουμε».

Ο Τζαμάλ έσκυψε το κεφάλι. 
«Μιλάω έτσι, όχι γιατί θέλω να 

κοροϊδεύω, αλλά γιατί όσοι γνώρισα 
προτιμούν να βλέπουν σε μένα έναν 
αγράμματο αράπη, παρά έναν από-
φοιτο πληροφορικής», απολογήθη-
κε σε άπταιστα ελληνικά.

«Λοιπόν, λέγε τι ξέρεις για το 
Γρηγοριάδη».

 Κι έτσι ο Τζαμάλ του τα είπε όλα. 
Του είπε ότι πουλούσε τακτικά τσιγά-
ρα στον Ιάκωβο, αλλά ποτέ δεν τον 
είδε να καπνίζει. Του είχε κινήσει 
την περιέργεια η συμπεριφορά του 
αυτή και τον παρακολουθούσε με την 
άκρη του ματιού του, ενώ μάζευε τα 
χαρτιά με μισογυρισμενη την πλάτη 
του. Ώσπου, μια μέρα τον είδε.

Ο Ιάκωβος περίμενε μέχρι να 
μείνει μόνος του. Μόλις ο συνάδελ-
φος που δούλευε μαζί του στο ίδιο 

γραφείο βγήκε για να αγοράσει το 
καθιερωμένο κρουασάν σοκολάτας 
και, επί τη ευκαιρία, να κάνει τα γλυ-
κά μάτια στην όμορφη πωλήτρια, ο Ι-
άκωβος άνοιξε το πακέτο με τα τσι-
γάρα. Έβγαλε από μέσα ένα τσιγάρο 
και το κρατούσε, στριφογυρίζοντάς 
το στα δάχτυλά του. Το έφερε κοντά 
στη μύτη του και το μύρισε. Μετά το 
έβαλε στα χείλη του, χωρίς να το α-
νάψει και στο τέλος το έσπασε με μια 
κοφτή, απότομη κίνηση και το πέτα-
ξε στο τελευταίο συρτάρι του γραφεί-
ου του. Απ’ ότι είχε καταλάβει ο Τζα-
μάλ, αυτή η τελετουργία επαναλαμ-
βανόταν καθημερινά στο διάλειμμα 
που έκανε ο Ιάκωβος για καφέ.

Από τη μικροσκοπική κουζίνα 
στο βάθος του διαδρόμου, κάθε φο-
ρά, έλεγε ο Τζαμάλ, αντηχούσε το 
κροτάλισμα του κουταλιού στην πορ-
σελάνινη κούπα του Ιάκωβου, που α-
φού χτυπούσε με σταθερό ρυθμό το 
μίγμα καφέ και ζάχαρης μέσα σε λί-
γο εβαπορέ γάλα, πρόσθετε χλιαρό 
νερό από το βραστήρα και έβγαινε 
στο μπαλκονάκι του. Εκεί καθόταν 
δίπλα στο φίκο και σιγόπινε τον καφέ 
του με το βλέμμα καρφωμένο στο τε-
ράστιο γκρίζο στόμα του φωταγωγού.

Ο Τζαμάλ είπε επίσης ότι μερι-
κές φορές ο Ιάκωβος τον κερνούσε 
καφέ ή του πρόσφερε από εκείνα τα 
κουλουράκια με σουσάμι που αγό-
ραζε τακτικά από το διπλανό φούρ-
νο με την όμορφη πωλήτρια.

«Μια φορά που μου έφτιαξε κα-
φέ πήρα θάρρος και τον ρώτησα αν 
καπνίζει ή αν το έχει κόψει. Εκείνος 
χαμογέλασε».

«Εγώ, Τζαμάλ, το τσιγάρο το κό-
βω κάθε μέρα», μου είπε. 

Ο Μαυράκης σήκωσε τους ώ-
μους και άφησε τον Τζαμάλ ελεύθε-
ρο με περιοριστικούς όρους και με 
την απειλή ότι αν τον πιάσει ξανά με 
λαθραία θα τον συλλάβει. Ο Γρηγο-

ριάδης δε φανερώθηκε πουθενά. Ε-
ξαφανίστηκε από προσώπου γης, 
στην κυριολεξία. 

Το καλοκαίρι πέρασε χωρίς να 
βρεθεί το παραμικρό ίχνος του Γρη-
γοριάδη, ούτε στη Σαλαμίνα, ούτε 
κάπου αλλού, κι ο Μαυράκης κατα-
λάβαινε ότι αυτή η υπόθεση θα κα-
τέληγε στο αρχείο.

 Όταν στα τέλη του Σεπτέμβρη 
πέρασε από τη Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης για να ρυθμί-
σει κάποιες τυπικές λεπτομέρειες 
που αφορούσαν την υπόθεση, είδε το 
γραφείο του Ιάκωβου γεμάτο φακέ-
λους και μια αγχωμένη αποσπασμέ-
νη καθηγήτρια να αντιμετωπίζει πα-
λικαρίσια την οθόνη του υπολογιστή, 
χτυπώντας νευρικά το πληκτρολόγιο. 
Το βλέμμα της δεν ξεκόλλησε από 
την οθόνη με τους πίνακες και τα κε-
λιά, ούτε όταν ο αστυνομικός άνοιξε 
τα συρτάρια του γραφείου της. Στα 
δύο πρώτα που πριν ήταν άδεια, τώ-
ρα υπήρχαν στυλό και ντοσιέ διαφό-
ρων χρωμάτων όμορφα ταξινομημέ-
να, καθώς και αρκετοί συνδετήρες 
μέσα σε διαφανή πλαστικά κουτάκια. 
Στο τελευταίο συρτάρι, όμως, παρέ-
μεναν ανέγγιχτα τα σπασμένα τσιγά-
ρα του Ιάκωβου, το μόνο σημάδι του 
περάσματός του από αυτή τη ζωή. 

Ο Μαυράκης πήρε μισό τσιγάρο, 
και αφού δρασκέλισε τα καλώδια 
των υπολογιστών και των εκτυπω-
τών που μπλέκονταν σκονισμένα στο 
δάπεδο, βγήκε στο μπαλκονάκι και 
το άναψε. Ρούφηξε τον καπνό που 
είχε μια στυφή γεύση, ανασαίνοντας 
βαριά, ενώ κοίταζε τον ξεραμένο 
φίκο που άπλωνε αβοήθητα τα ά-
φυλλα ισχνά κλαδιά του. Σε λίγο έ-
σβησε το τσιγάρο στο κάγκελο του 
μπαλκονιού, φορτώθηκε τη γλάστρα 
με τον φίκο και έφυγε χωρίς να μι-
λήσει σε κανέναν.

Ο Θάνος εξόκειλε μικρός σε οικογενειακά αβαθή. 
Δευτέρα Γυμνασίου, με τα πράγματα στο απροχώρη-
το, στην ημερήσια εκδρομή δοκίμασε ούζο. Σηκωτό 
τον βάλαμε στο ασθενοφόρο. Η λοιπή του πορεία υ-
πήρξε αναμενόμενη - κατά τους περισσότερους.

Με τον Κώστα ήταν φίλοι. Σκατόπαιδο με οικογε-
νειακή συναίνεση. Μια μέρα, στην ώρα των αρχαίων ελ-
ληνικών, είπε τον Θάνο πεοθηλαστή. Σταμάτησα το μά-
θημα, έσυρα το θρανίο του στον απέναντι τοίχο και τον 

έβαλα να καθίσει ψωριάρης για την υπόλοιπη ώρα.
 Ο Κώστας σκοτώθηκε την επόμενη χρονιά καβά-

λα στο καινούριο του παπάκι. Το εκκλησάκι του είναι 
στον δρόμο για το σχολείο. Κάθε που περνώ, μυρίζω 
γλυκάνισο κι ακούω τον Θάνο να μου ψιθυρίζει στο α-
σθενοφόρο: «Κύριε, το ξέρετε ότι είστε ο αγαπημέ-
νος μου καθηγητής;».

Κώστας Κουτρουμπάκης, 
φιλόλογος, συγγραφέας

Τ ο  α σ θ ε ν ο φ ό ρ ο
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