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αντίπρολόγου
Το μήνυμα ελήφθη! Ο βασιλιάς, όντας γυμνός και χωρίς δώρα, σηκώνει την πυγμή του στο

λαό και τη νεολαία. Πυγμαίοι σ’ ότι αφορά στους ξένους δανειστές και δυνάστες προκλητικά
απέναντι στην ιστορία και τα δικαιώματά μας. Βγάζουν στο σφυρί ό,τι άφησε όρθιο ο
σημιτικός εκσυγχρονισμός, ο καραμανλικός νεοφιλελευθερισμός και η παπανδρεϊκή,

«κλεπτοκρατία». Ταυτόχρονα με την εκποίηση του δημόσιου πλούτου και την έκπτωση
(έως εξαφάνισης) σε μισθούς και συντάξεις, η αντιδραστική λαίλαπα φροντίζει επιμελώς να

θυσιάζει δικαιώματα και κατακτήσεις αποκτημένα μ’ αίμα και ιδρώτα.
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δανείζεται όπλα από τη φασιστική φαρέτρα ώστε να κερδίσει

«ευήκοα ώτα» στο ακροεξιό ακροατήριο. Ήδη η ατζέντα που περιλαμβάνει φόνους
αλλοδαπών, βασανιστήρια κρατουμένων, απαγόρευση απεργιών, χημικά και δακρυγόνα σ’

εργάτες, αγρότες και υπαλλήλους διευρύνεται διαρκώς με νέα ευρήματα φασιστοειδούς
κοπής. Ταυτόχρονα, στην εκπαίδευση εξελίσσεται, εκτός από την αναγκαστική εσωτερική

μετανάστευση με το σχέδιο Αθηνά, η διαβόητη αξιολόγηση, με τη σύμφωνη γνώμη του
Βενιζέλου σε ρόλο «κυβερνητικού εκπροσώπου» και του Κουβέλη ως «εθνικού

παρηγορητή».
Η αξιολόγηση έρχεται ως συνέχεια του ενιαίου φτωχολόγιου, αφορά στις απολύσεις, στον

έλεγχο και την υποταγή και πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί ως η «μητέρα των μαχών».
Πρόκειται για μία ιδεολογικοπολιτική μάχη που πρέπει να δοθεί όχι στο έδαφος του

αντιπάλου, αλλά ενεργοποιώντας το σύμπαν ολόκληρο.
Όμως το πρόβλημα παραμένει. Μετά το περυσινό «κρεσέντο» των κινητοποιήσεων

περάσαμε τις εκλογές ως απορροφήσεις κραδασμών και φτάσαμε σε πολλά μικρά ταξικά
επεισόδια, τα οποία καταδείχνουν πως «υπάρχει ταραγμένος βυθός, αλλά τα κύματα δεν

έφτασαν ακόμα στην παραλία»...
Λείπει από την κοινωνία ο συλλογικός οργανωτής –που μπορεί να τον πεις έμπνευση,

όραμα, οργάνωση– και έτσι οι αγώνες γυρίζουν σαν σε μαγγανοπήγαδο.
Για να πας ένα μακρύ ταξίδι χρειάζεσαι πυξίδα και χάρτη, εκτός από θέληση και βούληση.

Χρειάζεσαι σταθερά σημεία πλοήγησης, καθώς και τακτική, ώστε ν’ αποφύγεις τις
κακοτοπιές και τους λασπότοπους. Η βαλκανική ιδιοσυγκρασία μας αρέσκεται στη

«γιούργα»· το τυχοδιωκτικό βλέμμα του Οδυσσέα ακούει ευχάριστα τη «μιά ριξιά».
Αλλά ο αντίπαλος διαθέτει σχέδιο και οργάνωση και κανένας ηρωϊσμός (όσο απελπισμένος,

τραγικός ή φαντασμαγορικός) δεν μπορεί ν’ αποτρέψει την ακλόνητη, σα βουνό, αλήθεια
πως η νικηφόρα πορεία ακολουθεί το διάγραμμα: Άμυνα και συσσώρευση δυνάμεων,

ισορροπία και κέρδισμα των ενδιάμεσων, αντεπίθεση με αμείλικτο τρόπο.
Ωστόσο, διόλου να μην υποτιμήσουμε πως τα χιόνια θα λιώσουν στα βουνά, ο χειμώνας θα

ξεψυχίσει σαν σκυλί στα πόδια της άνοιξης και εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να
προετοιμάζουμε την υπόσκαψη του αντίπαλου δέους, υπολογίζοντας και περιφρονώντας

τον ταυτόχρονα. Η τρικομματική Λερναία Ύδρα πρέπει να ηττηθεί. Κανείς δεν είναι
δυνατότερος από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό.

Πάμε ξανά!
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Πολιτική & Εκπαιδευτική
επικαιρότητα

θήνια. Ένα μαύρο, επιθετικό μέτωπο έχει συγκροτηθεί από τους επι-
κυρίαρχους ιμπεριαλιστές και την εγχώρια οικονομική και πολι-
τική ολιγαρχία, ένα βαθύτατα αντιδραστικό μέτωπο που λεηλατεί,
κατά σύστημα και εξακολουθητικά, το λαό και τη χώρα. 

Θρασύτατος εμπαιγμός
H ελληνική καπιταλιστική οικονομία διανύει τον πέμπτο χρόνο βα-

θιάς ύφεσης. Όλοι οι επιδιωκόμενοι μακροοικονομικοί στόχοι απο-
τυγχάνουν, παντελώς και παταγωδώς, κάτι που και το ίδιο το ΔNT,
για τους δικούς του λόγους, με δηλώσεις της Λαγκάρντ και άλλων
ανώτατων στελεχών του, παραδέχθηκε, αναφερόμενο στη χρήση λαν-
θασμένου «πολλαπλασιαστή». Oι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί
σταθεροποίησης και ελέγχου της κατάστασης και όλη η σχετική προ-
παγάνδα αποδεικνύονται διάτρητες. Tελευταία είδηση αναφέρει πως
τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφουν, τον πρώτο
κιόλας μήνα του 2013, υστέρηση 7%, δηλαδή 305, περίπου, εκατομ-
μυρίων!

Eνόψη της άφιξης της τρόικας, οι εγχώριοι οσφυοκάμπτες, στα
οικονομικά επιτελεία, πασχίζουν να «ανακαλύψουν» νέα μέτρα για
να κλείσουν τη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού. Γιατί με το τρίτο
Mνημόνιο έχει θεσπιστεί ο «μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης».
Δηλαδή, άμεσες, αυτόματες προσαρμογές με τη λήψη πρόσθετων

Αυταρχισμός και ωμή καταστολή
Tο εκπεμπόμενο μήνυμα σαφέστατο. Aδιαλλαξία και σιδηρά πυγ-

μή, ακραίος αυταρχισμός, αστυνομική βία και καταστολή, έναντι οποι-
ασδήποτε εργατικής και λαϊκής διεκδίκησης - και της πλέον στοι-
χειώδους. H διαφαινόμενη τάση ανάκαμψης και αναζωογόνησης του
εργατικού και λαϊκού κινήματος επιχειρείται να καταπνιγεί εν τη γε-
νέσει. O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της NΔ, M. Bορίδης, και ο
B. Kεγκέρογλου από το ΠAΣOK, μάλιστα, θέτουν θέμα αλλαγής του
νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς κήρυξης απεργιακών
κινητοποιήσεων, ώστε «ισχυρές ομάδες να μην ταλαιπωρούν το
σύνολο των πολιτών»! H ουσιαστική απαγόρευση των απεργιών επί
θύραις, το δόγμα «διαίρει και βασίλευε» σε πλήρη εφαρμογή.

H απαξίωση και κατασυκοφάντηση των διεκδικήσεων και των αγώ-
νων των εργαζομένων, με την επιστράτευση μιας χυδαίας προπα-
γάνδας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του περιβόητου «κοινω-
νικού αυτοματισμού», ο εκφοβισμός του συνδικαλιστικού κινήματος,
η ακαριαία επιβολή του «νόμου και της τάξης» αποτελούν, πλέον,
σταθερή κυβερνητική τακτική. H επιστράτευση των ναυτεργατών δέ-
κα, μόλις, μέρες μετά την επιστράτευση των απεργών του μετρό, οι
πρόσφατες συλλήψεις και παραπομπή σε δίκη των 35 συνδικαλιστών
του ΠAME, η αστυνομική τρομοκρατία σε κάθε λαϊκή κινητοποίηση,
το επιβεβαιώνει. 

Δεν πρόκειται για μεμονωμένες και προσωρινές αντιδραστικές
εκτροπές και σκληρύνσεις. Πρόκειται για μια συνολική, εδραιωμένη
αντιδραστική κατεύθυνση απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις ενός
λαού που τον έχουν βυθίσει στη φτώχεια, την εξαθλίωση και την
απόγνωση. Πρόκειται για μια συστηματική οικοδόμηση ενός όλο και
πιο αυταρχικού αστικού κράτους, που συνδυάζεται με την ουσιαστική
απαξίωση και τον πλήρη ευτελισμό και αυτού, ακόμη, του αστικού
κοινοβουλίου. H αντιλαϊκή επέλαση των Mνημονίων μόνο έτσι μπορεί
να επιβληθεί. H κυβέρνηση Σαμαρά μόνο έτσι μπορεί να εξακολου-
θήσει να έχει την εύνοια και τη στήριξη των ισχυρών, εντός και εκτός
της χώρας. 

H αξίωση των δανειστών για απαρέγκλιτη και ταχύτατη εφαρμογή
από το κυρίαρχο αστικό πολιτικό σύστημα των ανειλημμένων δε-
σμεύσεων απέναντί τους αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για τη
στήριξη της κυβέρνησης Σαμαρά. Aυτή είναι η περιβόητη «αξιοπι-
στία» της χώρας, η ολοκληρωτική υποταγή στις επιταγές των ιμπε-
ριαλιστών δανειστών. Kαι σε αυτό ομονοούν και τα τρία συγκυβερ-
νώντα κόμματα, με εμπροσθοφυλακή και κορμό τη σκληρή Δεξιά,
με το καταρρέον ΠAΣOK του Bενιζέλου να ευθυγραμμίζεται πλήρως,
και τη ΔHMAP, θλιβερή «αριστερή» μαριονέτα, να ακολουθεί πει-
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αντιλαϊκών μέτρων στις βέβαιες
αποκλίσεις από τους δημοσιονο-
μικούς στόχους!

Παρά τις καθησυχαστικές κυ-
βερνητικές διαβεβαιώσεις, ένα
νέο κύμα βάρβαρων αντιλαϊκών
μέτρων, που θα σαρώσει τα τε-
λευταία υπολείμματα λαϊκού ει-
σοδήματος, θεωρείται βέβαιο.
Δεν τους αρκεί η θηριώδης επί-
θεση στους μισθούς, τις συντά-
ξεις, την εργασία και τις κοινωνι-
κές δαπάνες που επιβλήθηκαν με
το τρίτο Mνημόνιο, ούτε η τεκται-
νόμενη νέα φοροεπιδρομή, οι
δρομολογούμενες απολύσεις δε-
κάδων χιλιάδων δημόσιων υπαλ-
λήλων και το επιταχυνόμενο ξε-
πούλημα του δημόσιου πλούτου,
της περιουσίας και των υποδομών
της χώρας. O αντιλαϊκός εκτρο-
χιασμός δε θα σταματήσει εδώ.
Θα υπάρξει συνέχεια και νέα κλιμάκωση.

H Eλλάδα είναι η τέταρτη χώρα, παγκοσμίως, στο δείκτη δυστυχίας
- στο δείκτη, δηλαδή, που μετράει την ανεργία, την αγοραστική δύναμη,
τις υποδομές, τη μετανάστευση, κ.ο.κ. H πρόσφατη εικόνα χιλιάδων
ανθρώπων με απλωμένα τα χέρια για μια σακούλα αγροτικά προϊόντα,
που μοίραζαν δωρεάν οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών έξω από το
υπουργείο Aγροτικής Aνάπτυξης, οι δεκάδες χιλιάδες, πλέον, άστεγοι,
αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες μιας κοινωνίας που οδηγείται σε
ακραία φτώχια και εξαθλίωση, με ραγδαίους ρυθμούς. Kαι καμιά κα-
τάπτυστη απόφαση, κανενός εντεταλμένου Eθνικού Συμβουλίου Pα-
διοτηλεόρασης, περί απαγόρευσης μετάδοσης εικόνων, από την τη-
λεόραση, ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης και
φτώχειας, δεν μπορεί να κρύψει την εφιαλτική αυτή πραγματικότητα.
Γιατί δεν αφορά μόνο κάποια λαϊκά μειοψηφικά στρώματα, στο πε-
ριθώριο της κοινωνίας, αλλά τη συντριπτική πλειοψηφία του ελλη-
νικού λαού.

Mε το λαϊκό εισόδημα να έχει υποστεί πρωτοφανή, μεταπολεμικά,
αφαίμαξη και τα μεσαία στρώματα να φτωχοποιούνται με φρενήρεις
ρυθμούς, η προπαγάνδα της κυβέρνησης και όλων των αργυρώνητων
προπαγανδιστών περί «σταθεροποίησης» και, οσονούπω, «ανάπτυ-
ξης» μόνο ως θρασύτατος εμπαιγμός μπορεί να εκληφθεί.

Εύθραυστες οι ισορροπίες
H επιχειρούμενη αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού κλίματος,

ο βομβαρδισμός της κοινής γνώμης με την κατευθυνόμενη προπα-
γάνδα περί κυβερνητικής σταθερότητας, αξιοπιστίας και αποτελε-
σματικότητας, περί επικείμενης ανάπτυξης και του τέλους των λαϊ-
κών θυσιών, δεν εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα. Aποτελούν κα-
τάφωρες ψευδολογίες για τον εξωραϊσμό της σκληρής πραγματικό-
τητας και την εξαπάτηση του λαού. Έχουν πολύ κοντά ποδάρια. Oι
πρόσφατες, ενθαρρυντικές για την κυβέρνηση, δημοσκοπήσεις μόνο
προσωρινή ανακούφιση μπορούν να της προσφέρουν. 

H κυβερνητική σταθερότητα και ισορροπία είναι εξαιρετικά εύ-

θραυστες και θα δοκιμα-
στούν -και πάλι- σοβαρά.
H κυβέρνηση Σαμαρά, εν-
τεταλμένη να συνεχίσει και
να κλιμακώσει την πιο άγρια αντι-
λαϊκή πολιτική που έχει εκπο-
νηθεί μεταπολεμικά, θα βρί-
σκεται, συνεχώς, αντιμέτω-
πη με την ογκούμενη λαϊκή
οργή και περιφρόνηση, θα
αποσταθεροποιείται και θα
κλυδωνίζεται. Aυτό είναι το τί-
μημα της ακραία αντιλαϊκής
πολιτικής της. H πολιτική ρευ-
στότητα και αστάθεια, η βαθιά
κρίση του αστικού πολιτικού
συστήματος έχουν, πλέον,
μονίμως εγκατασταθεί
στην Eλλάδα των μνημο-
νίων. H λαϊκή δυσφορία,
αντίθεση και οργή αναπό-
φευκτα θα ενταθούν.

Oι επικρατούσες δραματικές συνθήκες καλπάζουσας
ανεργίας και εκτεταμένης και διευρυνόμενης φτώ-
χιας και εξαθλίωσης το προεξοφλούν, δημιουρ-
γούν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις και τη
βάση για την ανάπτυξη ισχυρών αντιστάσεων και
μαζικών λαϊκών αγώνων

Η δημόσια εκπαίδευση καταρρέει
Οι εκπαιδευτικοί εξαθλιώνονται και
τρομοκρατούνται

Η διάλυση των δομών της δημόσιας εκπαίδευσης
προχωρά με γοργούς ρυθμούς, το σχέδιο «Αθηνά» καταργεί
δεκάδες τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ, η υποχρηματοδότηση φθάνει τα
ιδρύματα στα όριά τους, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση [μηχα-
νισμός απολύσεων- βαθμολογικής καθήλωσης- υποταγής και τρο-
μοκράτησης- κατηγοριοποίησης σχολείων κλπ] είναι προ των πυ-
λών, η επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις γίνεται όλο και
πιο βάρβαρη [ετοιμάζονται για νομική απαγόρευση -στην ουσία-
του δικαιώματος της απεργίας και σε συντριπτικό χτύπημα στα
συνδικάτα], με απειλές και αυθαιρεσίες στα σχολεία παραβιά-
ζονται σωρηδόν ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα [μείωση
ωρών διδασκαλίας, απλήρωτες υπερωρίες, μετακινήσεις καθη-
γητών από τις οργανικές τους θέσεις κλπ, προκειμένου να μει-
ωθούν όπως-όπως τα χιλιάδες κενά προσωπικού σε όλη τη χώρα,
αλλά και να στρωθεί ο δρόμος στην επικείμενη αύξηση του διδα-
κτικού ωραρίου]. Επίσης,  ανακοινώνεται επίσημα ότι επίκεινται
απολύσεις και στους εκπαιδευτικούς [“Τρεις βασικές δεξαμενές
της διαθεσιμότητας θα αποτελέσουν: ο χώρος της παιδείας που
αριθμεί περισσότερους από 150.000 εργαζομένους, ο ευρύτερος
δημόσιος τομέας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 100.000 υπαλ-
λήλους και η τοπική αυτοδιοίκηση που αριθμεί 80.000 εργαζομέ-
νους”]. 
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“Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε
ποια ώρα ο Kύριος ημών έρχεται” είπε

ο ευαγγελιστής Mατθαίος. Kαι ο ΣYPI-
ZA απάντησε: “Kαλά τα λες”. Kαι ρίχτη-
κε στη δουλειά, για να μην την πάθει σαν
τις “Mωρές παρθένες”. Ποιος ξέρει πότε θα
γίνει το υπέρτατο γεγονός της νέας προ-
σφυγής στις κάλπες και η πολυπόθητη
Aνάληψη του ΣYPIZA στην Kυβέρνηση. 

H  γραμμή, όχι του σώσων ημάς, αλλά
του ψήφισον και ημάς, άρχισε να παίρνει

σάρκα και οστά από το τέλος του Nοέμβρη
του 2012, όταν ο Tσίπρας επισκέφτηκε τον
αρχιεπίσκοπο Iερώνυμο. Tι είπανε, τι συμ-

φωνήσανε, βεβαίως και δεν μας είπανε.
Όμως δύο μήνες μετά, (22-23 Γενάρη),
σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με τίτλο
«Eκκλησία και Aριστερά», ο βουλευτής

του ΣYPIZA Kουράκης, αφού ξιφούλκησε
για το διαχωρισμό Kράτους-Eκκλησίας,
πρότεινε: “Nα καταργηθεί η μισθοδοσία
των ιερέων από το κράτος. Eίναι προφα-

νές ότι, όταν ζητούμε τον διαχωρισμό Kράτους-Eκκλησίας,
δεν νοείται μισθοδοσία ιερέων οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγ-
ματος από την Πολιτεία. Θα έλεγα ότι εάν αυτό είναι δύσκολο
να γίνει, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια εναλλακτική
πρόταση. H  εναλλακτική πρόταση είναι να επιβληθεί ειδικός
φόρος σε όσους πολίτες δηλώνουν κατά την υποβολή της φορο-
λογικής τους δήλωσης ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ο οποίος
θα αποδίδεται στην Eκκλησία. Σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες
θα πρέπει να είναι απολύτως ενημερωμένοι ότι η δήλωσή τους
ότι είναι Xριστιανοί Oρθόδοξοι συνεπάγεται την επιβολή αυτού
του φόρου». 

Tο “ΔEN νοείται” και το “Eάν αυτό είναι δύσκολο” κοντα-
ροχτυπιόνται. Eάν δεν νοείται, εύκολο - δύσκολο, πρέπει να το
πραγματοποιήσεις. Άλλωστε κάθε αδιανόητο είναι και παράλογο.
H  πορεία από το δεν νοείται μέχρι την εναλλακτική πρόταση,
ονομάζεται απλά, κωλοτούμπα. Kαι τι μας ζητάει δηλαδή ο
Kουράκης; Nα ασχολείται η Eφορία με τους λιγοστούς της υπαλ-
λήλους, για να μαζεύει για έναν ιδιώτη χρήματα, παίζοντας

το ρόλο του Eπίτροπου με το δίσκο; Kαι αυτό ονομάζεται δια-
χωρισμός κράτους-εκκλησίας; Πώς αυτοί του ΣYPIZA, οι μα-
νούλες των εναλλακτικών προτάσεων, δεν σκέφτηκαν ότι η
απλούστερη λύση στο πρόβλημα θα ήταν οι Xριστιανοί στις εκ-
κλησίες τους, να αφήνουν στο παγκάρι το μισθό του ιερέα, ή
ακόμα καλύτερα να βάλει το χέρι στην μεγάλη τσέπη της η εκ-
κλησία και να πληρώνει τους ιερείς της; Kαι που πήγε η προ-
στασία των προσωπικών δεδομένων του έλληνα πολίτη; 

Tα συνέδρια “H Aριστερά και το Ψάρεμα” (στα θολά νερά)
και “H Aριστερά και ο Oβίδιος” έπονται…

Mετ’ ου πολύ, τρίτωσε το κακό. Στην εκπομπή “Aνατροπή”
του χολερικού Πρετεντέρη, στις 5/2 η βουλευτής του ΣYPIZA.
Δούρου ανέλυε για να το καταλάβουμε καλά τι είναι η Eυρω-
παϊκή Ένωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: «Eυρωπαϊκή Ένω-
ση δεν σημαίνει ευρώ. Eυρωπαϊκή Ένωση σημαίνει Aρχαία Eλ-
ληνική Γραμματεία, Aρχαίο Ήθος, σημαίνει Xριστιανοσύνη,
Oρθοδοξία: ήμουν ξένος και αποσυνάγωγος και σου ’δωσα και
να φας και να μείνεις». 

Φοβερό! Oύτε η Eυρωπαϊκή Ένωση η ίδια δεν το είχε κατα-
λάβει τι ήταν, μέχρι τις 5/2 του σωτηρίου έτους 2013!

Για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, η EE από
την αρχαία ελληνική γραμματεία και το αρχαίο ήθος έχει
κρατήσει το ανήθικο του δούλου, εκείνο κατά το οποίο όποιος
χρώσταγε χωρίς να μπορέσει να εξοφλήσει το χρέος του, γινόταν
δούλος του δανειστή του. Όσο για το χριστιανικό παραλήρημα
τι να πει κανείς. Tο χωρίο από το ευαγγέλιο του Mατθαίου το
οποίο είχε ακουστά, (μην ανησυχείτε θα τα μάθουν σιγά -
σιγά με λίγο εντατικό φροντιστήριο), αναφέρεται στη Δευτέρα
Παρουσία, όταν ο Xριστός θα καλέσει να καθίσουν στα δεξιά
του αυτοί που “επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα
και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συναγάγετέ με, γυμνός και
περιβάλετέ με....”, εννοώντας αυτούς που διακόνευσαν τους
ταπεινούς της γης. Παρεμπιπτόντως, συναγάγω σημαίνει, εδώ,
το “παίρνω κάποιον στο σπίτι μου”, ενώ ο αποσυνάγωγος είναι
ο τιμωρημένος για παραβίαση του Mωσαϊκού Nόμου. O Πρε-
τεντέρης φυσικά συναίνεσε, μιας και η Eυρώπη είναι όλα αυτά
τα “ελληνικά” πράγματα...

Ωσαννά! Σημαίνει ο Θεός, Σημαίνει η Γη, σημαίνουν τα
Eπουράνια... 
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Την τελευταία δεκαετία, από το 1992 δηλαδή, που ο Μητσο-
τάκης απέκλεισε τον ΟΤΕ από την κινητή τηλεφωνία για να
κάνει πλάτες στις ιδιωτικές εταιρίες και λίγο μετά ο Κωστά-

κης έδωσε το «πακέτο» του ΟΤΕ στα αρπακτικά, τα ξεπουλήματα
τρέχουν με ταχύτητα αστραπής.

Από την ώρα που ο Γιωργάκης Ανδρέα Παπανδρέου, θα έβαζε
υποθήκη το Καστρί της αδερφής του για να σωθεί η χώρα και,
στην εισήγησή του για το μεσοπρόθεσμο, ζήτησε να κατατεθούν
«κι άλλες έξυπνες προτάσεις που να μας οδηγούν στο στόχο του
νοικοκυρέματος της οικονομίας και του κράτους», αποδεχόμενος
σεμνά ότι δεν μονοπωλεί όλη την εξυπνάδα αυτού του τυχερού
τόπου, οι «έξυπνες» εκποιήσεις έχουν πάρει διαστάσεις χιονο-
στιβάδας. 

Ήταν εκείνο το μεσοπρόθεσμο που η υπερψήφισή του τον Ιούνιο
του 2011, άνοιξε διάπλατα την κερκόπορτα για να μπουκάρουν
όλοι οι παλιατζήδες, εγχώριοι και ξένοι, στο μεγάλο πλιάτσικο.

Μέσα από εκείνο το μεσοπρόθεσμο προέκυψε και το ΤΑΙΠΕΔ,
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου,
που κόβει τη χώρα φέτες-φέτες, σαν το σαλάμι, και την «αξιο-
ποιεί». Γιατί τι αξία έχει μια χώρα αν δεν αξιοποιηθεί; Έτσι
λοιπόν οι όροι, «ξεπούλημα», «εκποίηση», «πλιάτσικο», ακό-

μα και οι ευπρεπείς, «ιδιωτικοποίηση», «αποκρατικοποίηση»
κλπ, αντικαταστάθηκαν από τον, εύηχο και πολλά υποσχόμενο
όρο, «αξιοποίηση». 

Ήταν εκείνο το μεσοπρόθεσμο που προκάλεσε προσωρινή
υστερία στους υπεψηφίσαντες βολευτές, όταν αποδείχτηκαν κά-
πως δυσκοίλιοι στην παράθεση επιχειρημάτων στις εκλογικές
τους περιφέρειες. 

Καθόλου δυσκοίλια όμως δεν ήταν μια μερίδα του «πνευματι-
κού κόσμου της χώρας· έντεκα, για την ακρίβεια ακαδημαϊκοί,
που με μπροστάρη το Βερέμη, βγήκαν λεβέντικα και υπερασπί-
στηκαν το μεσοπρόθεσμο, θέτοντας –χωρίς ντροπή– στον ελλη-
νικό λαό τέσσερα καυτά ερωτήματα, από τα οποία ενδεικτικά  πα-
ραθέτουμε το πρώτο: «Με τη δαιμονοποίηση των ξένων κυβερ-
νήσεων, οι οποίες οφείλουν να φορολογούν τους πολίτες τους
για να συνεχίζεται ο χαμηλότοκος δανεισμός μας, εις βάρος ίσως
των άμεσων αναπτυξιακών προοπτικών των χωρών τους, δεν εγ-
κλωβιζόμαστε σε μια συμπεριφορά ομφαλοσκόπησης, που αγνοεί
τα δεδομένα της πραγματικότητας και τη συνθετότητα του σύγ-
χρονου κόσμου;»

Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς κάνει όποιος δεν ομφαλοσκοπεί,
δε δαιμονοποιεί και δεν αγνοεί τη συνθετότητα του σύγχρονου

 γράφει η Νίνα Γεωργιάδου

Η ομώνυμη ταινία του Μάρκο Φερρέρι, στη δεκαετία του ’70,
διαπραγματευόταν την αδηφαγία μιας παρέας αστών που,
κλεισμένοι στη Μαύρη Βίλλα, τρώνε και συνουσιάζονται, μέχρι
σκασμού. 
Αυτό που ζούμε ξεπερνά και τον συμβολικό εξτρεμισμό του
σκηνοθέτη.
Το σκηνικό, μια μαύρη χώρα που φιλοξενεί ένα λιμοκτονούντα
λαό και μια παρέα που λυμαίνεται ό,τι του ανήκει.
Ο θεός των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λατρεύεται, με
τελετουργίες και θυσίες  στο βωμό της δήθεν κάλυψης του
δημόσιου χρέους. Το έγκλημα, που ακούει στο όνομα ξεπούλημα
του δημόσιου πλούτου, βγάζει στο σφυρί ό,τι αποκτήθηκε με τις
ατελεύτητες λιτότητες. Κοψοχρονίς εκποιούνται όσα δεν έχουν
ακόμα εκποιηθεί. 
Η τριτοκόλορε κυβέρνηση εκπληρώνει όλους τους στόχους της.
Διαχειρίζεται και υπερχρεώνει μια οικονομία καταχρεωμένη,  με συμπιεσμένο
τον παραγωγικό ιστό, με ισοπεδωμένο και συνεχώς συμπιεζόμενο το εργατικό κόστος κι έχει βάλει πλώρη για το
ολοκληρωτικό ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Εκβιάζοντας με το δίλημμα, ή πουλάμε ή πετσοκόβουμε κι άλλο
μισθούς και συντάξεις, έχουν εκμαιεύσει τη βουβή αποδοχή του ελληνικού λαού. Με την ψεύτικη προσδοκία μιας
οικονομικής ανάκαμψης που θα φέρει θέσεις εργασίας, έχουν σχεδόν εξασφαλίσει τη σιωπηρή συναίνεση. 
Ο καταιγισμός της ελεγχόμενης πληροφόρησης αποφεύγει, με μαεστρία, την αναφορά στο μεθοδευμένο πλιάτσικο,
ενώ παράλληλα εξυμνεί τις επερχόμενες «επενδύσεις».
Η έκταση της εκποίησης, τα εξευτελιστικά αντίτιμα, το παρασκήνιο και η διαπλοκή στοιχειοθετούν τη μεγαλύτερη
έσχατη προδοσία, από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους.

Δ√ ª∂°∞§√ º∞°√¶√Δπ
πολιτική επικαιρότητα
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κόσμου. 
Κατ’ αρχήν γίνεται εφευρετικότατος και γλωσσοπλαστικότατος

στη συγκάλυψη κακόηχων λέξεων, όπως το πλιάτσικο που λέγαμε
πριν. Ακόμα και ο όρος «ιδιωτικοποίηση»  ηχεί μάλλον παλιομο-
δίτικος και συνειρμικά φορτισμένος από Θατσερικές αμαρτίες.
Ο όρος «αποκρατικοποίηση» είναι λιγότερο ιστορικά φορτισμέ-
νος, ειδικά για τους θιασώτες του «αντικρατισμού» και των συ-
νεπακόλουθων ξερασμάτων, όπως «λιγότερο κράτος, αυτορυθ-
μιζόμενη αγορά» κλπ κλπ. Ωστόσο δεν έχει τη θετική απήχηση
και το ελπιδοφόρο φορτίο του φρέσκου και ευοίωνου όρου, «αξιο-
ποίηση». 

Έτσι λοιπόν, με στόχο την «αξιοποίηση», και όχι το ξεπούλημα,
καταργείται ο προηγούμενος σχετικός νόμος 3049/2002 που ψη-
φίστηκε επί κυβερνήσεως, του άλλου μεγάλου ανδρός της Νε-
οελληνικής ιστορίας, Κωνσταντίνου Σημίτη. Οι λόγοι που οδήγη-
σαν στην αντικατάσταση αυτού του, επίσης ευεργετικού για το δη-
μόσιο συμφέρον, νόμου, είναι ίσως οι παρακάτω.
• Σε κανένα άρθρο, δεν είχε την εφευρετικότητα να εισάγει τη

λέξη «αξιοποίηση». Αντ’ αυτού επαναλάμβανε μονόχνωτα τον
όρο «αποκρατικοποίηση». Προωθημένος, όπως ήδη αναλύσα-
με, όρος για την εποχή του, ελαφρά ανεπαρκής, ωστόσο, για το
σήμερα.

• Στο άρθρο 3 προέβλεπε ότι «Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή
Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) που εποπτεύει την επιχείρηση
του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού».
Αυτή η μονολιθική ανάθεση του ξεπουλήματος σε πολιτικά πρό-
σωπα ενείχε τον κίνδυνο: α) μιας πολιτικής εκπροσώπησης,
αντίθετης με το ποθούμενο ξεπούλημα, β) μιας αναπάντεχης
πολιτικής ευαισθησίας ακόμη και από πρόσωπα, συντεταγμένων
προς το ποθούμενο ξεπούλημα, κυβερνήσεων.

• Στο άρθρο 8 παρ. 2, ανέφερε, από ιστορική ίσως αδράνεια, ότι
«…μπορεί να προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα διατηρεί αριθμό
μετοχών με ενσωματωμένα αυξημένα δικαιώματα (“ειδική με-
τοχή”), όπως της αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων που έχουν
χαρακτηρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ως στρατηγικής
σημασίας». Αυτό αποτελούσε, ενδεχομένως, ένα μικρό εμπόδιο
στην πλήρη «αξιοποίηση».
Κατά τα άλλα ήταν ένας αξιοπρεπέστατος, για το στόχο του, νό-

μος. Προέβλεπε, συν τοις άλλοις, ένα πλήθος καλοπληρώμενων
συμβούλων που θα κινούνταν σε περιφερειακή τροχιά γύρω από
το ξεπούλημα και έβαζε το χρηματιστήριο αξιών στον πυρήνα των
εξελίξεων που, όπως γνωρίζουμε, στη συνέχεια κατάπιε και τα
ασφαλιστικά ταμεία. 

Ας επανέλθουμε όμως στο σήμερα, που η ψήφιση του μεσο-
πρόθεσμου και η ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ το απάλλαξε απ’ τα, ελαφρά
έστω, βαρίδια του παρελθόντος. Τι ακριβώς είναι το ΤΑΙΠΕΔ; Ας
το δούμε πιο αναλυτικά, πέρα από την ερμηνεία του αρκτικόλεξου
που ήδη δόθηκε, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου.
• Το ΤΑΙΠΕΔ, όπως μας πληροφορεί το ίδιο, με βάση το μεσο-

πρόθεσμο, «είναι μία ανώνυμη εταιρεία, με μόνο μέτοχο το Ελ-
ληνικό Δημόσιο και με μετοχικό κεφάλαιο €30 εκατομμύρια.
Το Ταμείο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και διέ-
πεται από το ιδιωτικό δίκαιο».

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ είναι εξαμελές, με θητεία
τριών (3) ετών και περιλαμβάνει επιπλέον δύο παρατηρητές,
έναν από την Ευρωζώνη και έναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία σχετικά με τις
αποφάσεις των αποκρατικοποιήσεων».
Έτσι, λοιπόν, έχουμε μια εταιρία του Δημοσίου που δεν εμπίπτει

στο Δημόσιο και αυτά που έλεγε ο προηγούμενος νόμος, περί αρ-
νησικυρίας του Δημοσίου σε περιπτώσεις στρατηγικής σημασίας,
πάνε περίπατο. Γι’ αυτό επίσης, οι σημερινοί λεονταρισμοί κά-
ποιων βουλευτών της τρικολόρε συγκυβέρνησης, περί «εξαίρεσης
των ΔΕΚΟ», «ουσιαστικής και όχι μόνο συμβουλευτικής συμμε-
τοχής της επιτροπής οικονομικών της Βουλής» και άλλα τέτοια
όψιμα φαιδρά, είναι φτηνιάρικες επικοινωνιακές τρίπλες που
επιχειρούν να ελαφρύνουν τη συνενοχή στην έσχατη προδοσία.  
• «Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οι-
κονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο
σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί». Δηλαδή, θα που-
λάμε για χρόνια, όσο υπάρχει έστω και σπιθαμή απούλητης δη-
μόσιας περιουσίας και πάντα υπέρ των δανειστών.

• «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας». Όλη η δη-
μόσια περιουσία, ακίνητη, ΔΕΚΟ, μετοχές κλπ, ξεπουλιούνται
για τους τοκογλύφους. 

• «Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρή-
θηκε στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προ-
ηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.» Προ-
βλέπεται με σαφήνεια πως ακόμα κι αν δεν βρεθεί άμεσα πρό-
θυμος αγοραστής, το «πράγμα ή το δικαίωμα» του δημόσιου
πλούτου θα παραμένει στα ράφια της «αξιοποίησης» με διαρ-
κώς μειούμενο αντίτιμο, μέχρι που να βρεθεί ένας ευεργέτης-
αγοραστής να μας απαλλάξει από το βάρος του, έστω και με
ένα ευρώ. 

• «Από τη μεταβίβαση του πράγματος ή την παραχώρηση του
δικαιώματος στο Ταμείο, ο προηγούμενος κύριος ή δικαιού-
χος παραμένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγματος ή
του δικαιώματος, ως εκ του νόμου εντολοδόχος του Ταμείου,
χωρίς αμοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί, κατάλληλο για τον
προορισμό του, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται εγ-
γράφως σ’ αυτόν από το Ταμείο και εξακολουθεί να βαρύνεται
με τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και διαχεί-
ριση του πράγματος ή του δικαιώματος». Τα σχόλια περιτ-
τεύουν.
Περιττεύει και κάθε άλλη αναφορά στο νομικό πλαίσιο που εγ-

καθίδρυσε  το κατοχικό  μεσοπρόθεσμο. 
Από τη θεωρητικοποίηση του ξεπουλήματος, έχουμε περάσει
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από καιρό στην πράξη. Ο πλούτος που αποκτήθηκε με το αίμα
του ελληνικού λαού έχει αμπαλαριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ κι έχει
μπει στα ράφια της ιστοσελίδας του για να τηρηθεί και η υπόσχεση
περί κρυστάλλινης διαύγειας. Κανένας βέβαια δεν είναι τόσο αφε-
λής να πιστεύει ότι το δούναι και λαβείν γίνεται μέσω διαδικτύου.
Προσυμφωνημένες δεσμεύσεις, παρασκηνιακά παζάρια και υπό-
γειες συναλλαγές συγκροτούν τη σκοτεινή πλευρά του εθνικού
μας γιουσουρούμ. 

Ένα από τα ανέκδοτα της υπόθεσης είναι ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει
όραμα και μάλιστα με ειδική παραπομπή στην ιστοσελίδα του.
Εκεί λοιπόν μας πληροφορεί ότι το ξεπούλημα του δημόσιου
πλούτου «είναι μια μάχη αξιοπιστίας, την οποία η Ελλάδα θα
πρέπει να ξανακερδίσει, ούτως ώστε να επιστρέψει στις διε-
θνείς αγορές».

Προσωπικά έχω πια χάσει την μπάλα στην κατανόηση απλών
ελληνικών λέξεων. Αν κατάλαβα καλά, η Ελλάδα, δηλαδή εμείς
όλοι, δίνουμε μια μάχη –πουλώντας τη γη, την ενέργεια, τα ακί-
νητα, τα λιμάνια, τους γιαλούς, τα δάση κλπ κλπ– για να ξαναγί-
νουμε αξιόπιστοι, δηλαδή άξιοι εμπιστοσύνης και σεβασμού από
τις διεθνείς αγορές, δηλαδή τους διεθνείς τοκογλύφους. Αυτό
μάλιστα είναι όραμα, δηλαδή βαθύς πόθος και φιλόδοξη προσ-
δοκία. Αν δει κανείς και τη φωτογραφία που συνοδεύει το εν λόγω
«όραμα» στη σχετική ιστοσελίδα, μια πλατιά λεωφόρο σε νυχτε-
ρινή λήψη, όπου ρέει ο φωτεινός ποταμός των κινούμενων οχη-
μάτων, συμμερίζεται αυτομάτως «το όραμα» και μάλιστα αδημονεί
να διαβεί αυτή την οδό αναπαύσεως, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύ-
πη, ου στεναγμός!

Φορτισμένοι με τη συγκίνηση  που προκαλεί το όραμα, ας πε-
ριηγηθούμε τα ράφια του ΤΑΙΠΕΔ για να θαυμάσουμε το εμπό-
ρευμα που. ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί εθνική κληρονομιά.
Έτσι, παράλληλα με τη συγκίνηση, θα οπλιστούμε με περηφάνια
για το γεγονός ότι δεν πουλάμε σκάρτο πράγμα.

Η περιήγηση στα ράφια του εθνικού μας γιουσουρούμ, μας
αφήνει άναυδους από το πλήθος και την ποικιλία των προς εκ-
ποίηση εμπορευμάτων. Αξίζουν μια ονομαστική τουλάχιστον κα-
ταγραφή, ώστε να ξέρουν οι μελλοντικές γενιές από τι ιδιοκτη-
σιακό βάρος τους απάλλαξε η ευεργετική αξιοποίηση. Στις υπό
εξέλιξη λοιπόν αποκρατικοποιήσεις, έχουμε τρεις κατηγορίες
προϊόντων:

➙ Την αξιοποίηση γης
➙ Τις υποδομές 
➙ Το εταιρικό χαρτοφυλάκιο
Στο ράφι που φιλοξενεί την «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΣ», το ΤΑΙΠΕΔ

μας πληροφορεί ότι από το ξεπούλημα όλων των παρακάτω,
φιλοδοξούμε να δώσουμε στους τοκογλύφους 25 δις ευρώ. Για
να έχουμε πρόχειρη μια συγκριτική δυνατότητα, ας θυμίσουμε
ότι μόνο η πρόσφατη «δωρεά» για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών από τη νέα δόση υπερχρέωσης, ήταν 24 δις. 

Η «Αξιοποίηση Γης» προβλέπει λοιπόν να ξεπουληθούν ή
έχουν ήδη ξεπουληθεί:

– Το Ελληνικό 
– Το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης 
– Η Κασσιόπη στην Κέρκυρα 
– Η περιοχή Αφάντου στη Ρόδο
– Ο Αστέρας Βουλιαγμένης 
– Sale & Repo 28 Κτήρια 
– Ακίνητα Εξωτερικού 
– Κάμπινγκ & Ξενία Παλιουρίου 

– Οι Ιαματικές Πηγές 
– Η Ερμιόνη 
– Ξενοδοχεία Ξενία 
– Ο Άγιος Ιωάννη Σιθωνίας 
– Περιοχή του Βόρας 
– Χώροι Εγκαταστάσεων Υποστήριξης 
Η αναλυτική αναφορά σε κάθε ένα από αυτά τα «προϊόντα» θα

απαιτούσε έναν ογκώδη τόμο. 
Συνοπτικά, λοιπόν, το Ελληνικό περιλαμβάνει έκταση 6,2 εκα-

τομμυρίων τμ, τη μαρίνα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγί-
ου Κοσμά, κτίρια και υποδομές χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
και μια ακτογραμμή 3,5 χιλιομέτρων. Ενδεικτικά, το Ελληνικό έχει
περισσότερο από τρεις φορές το μέγεθος του Μονακό, περισσό-
τερο από δύο φορές το μέγεθος του Hyde Park στο Λονδίνο και
σχεδόν δύο φορές το μέγεθος του Central Park στη Νέα Υόρκη!

Το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (Golden Hall), κτίριο
φρέσκο και λαχταριστό που οικοδομήθηκε για τους ένδοξους
Ολυμπιακούς του 2004. έχει συνολική επιφάνεια: περίπου
132.200 τμ, ανωδομή: 73.000 τμ, υπόγειους βοηθητικούς χώρους
και θέσεις στάθμευσης: περίπου 59.200 τμ.

Η Κασσιόπη στην Κέρκυρα έχει έκταση 490 στρέμματα, με φυ-
σικό δάσος και ένα περίπου χιλιόμετρο ακτογραμμής κι έχει χα-
ρακτηριστεί από τη Natura, ως προστατευόμενος χώρος ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλλους. Το «προϊόν» κατακυρώθηκε στην αμερι-
κανική NCH Capital με έδρα τη Νέα Υόρκη για εκμετάλλευση 99
χρόνων. 

Η περιοχή Αφάντου στη Ρόδο είναι 1.858.000 τμ, με γήπεδο
γκολφ και ακτογραμμή 7χλμ.

Ο Αστέρας Βουλιαγμένης είναι μια έκταση 119.800 τμ. Τα πα-
ρακείμενα ακίνητα είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αστήρ Παλ-
λάς (που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα) και η Μαρίνα Βουλιαγμέ-
νης που είναι επίσης σε διαδικασία ξεπουλήματος.

Με τον εντυπωσιακό τίτλο, Sale & Repo, ξεπουλιούνται 28 κτί-
ρια που στεγάζουν τα υπουργεία Πολιτισμού, Εσωτερικών, Υγείας,
Παιδείας, δεκατρείς ΔΟΥ (από την Αθήνα ως την Αλεξανδρούπο-
λη), το Χημείο του κράτους, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το
Τμήμα Αλλοδαπών κλπ κλπ. Οι εμπνευστές του πλιάτσικου έκρι-
ναν σοφά ότι το ελληνικό δημόσιο θα τα πουλήσει και μετά θα τα
ενοικιάζει για να στεγάσει όσες από τις υπηρεσίες δεν καταργή-
σει. 

Τα ακίνητα του εξωτερικού που ξεπουλιούνται είναι η διατη-
ρητέα βίλλα «Italianate», 810 τμ, στο Λονδίνο, έκταση 8.000 τμ
στη Λευκωσία, ένα 9όροφο κτήριο, 3.000 τμ στο Quartier Leopold
των Βρυξελλών, ένα 4όροφο κτήριο 2.387 τμ στο Βελιγράδι, ένα
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διώροφο διατηρητέο 1.237 τμ στη Λουμπλιάνα και 2 κτήρια 1.916
τμ στην Τασκένδη.

Το Κάμπιγκ και Ξενία Παλιουρίου είναι μια έκταση 210.742
τμ και περιλαμβάνει τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις του ΞΕΝΙΑ
(3.658 τμ) και τις Εγκαταστάσεις του Camping Παλιουρίου (1.128
τμ).

Οι Ιαματικές Πηγές από τις οποίες ευτυχώς θα απαλλαγούμε
είναι της Αιδηψού, Υπάτης, Καμένων Βούρλων, Κονιαβίτη και
Θερμοπυλών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ιαματικές πηγές Αι-
δηψού είναι γνωστές από την εποχή του Αριστοτέλη. Η χρήση
τους χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ ήταν πολύ δημο-
φιλείς κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Αποτελούνται από ένα συγκρό-
τημα 10 κτηρίων, 9.446 τμ και έκταση γης 23.500 τμ.

Στην Ερμιόνη ξεπουλιέται γη 165.639 τμ, απέναντι από την
Ύδρα και κοντά στην Αρχαία Επίδαυρο.

Αρκετά από τα Ξενία έχουν ήδη ξεπουληθεί. Αυτά που τώρα
βγαίνουν στο σφυρί είναι της Βυτίνας, Δελφών, Άνδρου, Σκιάθου,

Τσαγκαράδας και Αράχωβας. Τα κτίρια αυτά αφέθηκαν να σαπί-
σουν, στην κυριολεξία, προκειμένου η τιμή τους να είναι προσιτή
στον επενδυτή. 

Στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας ξεπουλιέται έκταση 261.000 τμ,
σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς λόγω του παρακείμενου Άθω.

Η ιδιοκτησία του Βόρα είναι μία μεγάλη έκταση γης στο Όρος
Βόρας (τρίτο ψηλότερο βουνό στην Ελλάδα, με υψόμετρο 2.050 –
2.500 μ.) και περιλαμβάνει ένα από τα πιο δημοφιλή χιονοδρομικά
κέντρα της Ελλάδας, καθώς και γη στον οικισμό του Αγίου Αθα-
νασίου και στη λίμνη Βεγορίτιδα.

Οι ΧΕΑΚ που ξεπουλιούνται είναι νεόδμητα ακίνητα που κα-
τασκευάστηκαν ως χώροι υποστήριξης της Αττικής οδού. Στο
σφυρί βγαίνουν οι ΧΕΑΚ Κύμης. Δουκ. Πλακεντίας, Παλλήνης,
Κάντζας, Παιανίας, Κορωπίου, Γέρακα, Νερατζιώτισσας, Κηφι-
σίας και Πεντέλης.

Συνοψίζοντας σε ό,τι αφορά την «αξιοποίηση» γης, ξεπου-
λιούνται περίπου 70.000 ακίνητα, έκτασης εκατομμυρίων
στρεμμάτων, ΟΛΑ ΜΑΖΙ για περίπου 25 εκατ. ευρώ, όσα είναι
η πιο φειδωλή δωρεά στις τράπεζες, από τις τόσες που έχουν
γίνει μέχρι τώρα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι όλο το ποσό από το
ξεπούλημα πάει στους διεθνείς τοκογλύφους, ενώ σε περίπτω-
ση μη «αξιοποίησης» τίποτα απ’ όλο αυτό τον πλούτο δεν επι-
στρέφει στο ελληνικό δημόσιο.  

Στην κατηγορία προϊόντων με το τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ», βγαίνουν

στο σφυρί,
– Ο ΟΣΕ 
– Ο Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών (ό,τι είχε απομείνει στην ιδιο-

κτησία μας)
– τα Τοπικά Αεροδρόμια
– 4 αεροσκάφη τύπου Airbus 340 – 300
– Η Εγνατία Οδός 
– Η Α.Ε. Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι (εταιρεία εκμετάλλευσης

μεγάλων αυτοκινητοδρόμων)
– Η Εταιρεία Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ

Α.Ε.)
– Η Εταιρεία Ύδρευσης κι Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ

Α.Ε.)
– 12 λιμάνια ως εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
– Μικρά λιμάνια και μαρίνες
– Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
– Η Εγκατάσταση Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου «Νότια Κα-

βάλα»
– Οι Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας (Φάσμα Συχνοτήτων (900-

1800 MHZ)
Κανένα σχόλιο για το ξεπούλημα του νερού, του ΟΣΕ, της

ΔΕΗ, των λιμανιών κλπ δεν μπορεί να αποτυπώσει την τραγωδία
που συνεπάγεται αυτό το πλιάτσικο για τον ελληνικό λαό. Οι
εταιρείες που λυμαίνονται τους υδάτινους πόρους σε άλλες χώ-
ρες, από τις οποίες πέρασε η ακρίδα του ΔΝΤ, έχουν μετατρέψει
το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό σε είδος πολυτελείας, οδη-
γώντας στη λειψυδρία, το θάνατο των ανθρώπων και των καλ-
λιεργήσιμων εκτάσεων. Όταν η εταιρία Bechtel αγόρασε το νερό
της Βολιβίας (στη ΔΝΤ εποχή-2000) η τιμή του τετραπλασιάστηκε,
με αποτέλεσμα ο μέσος Βολιβιανός να πληρώνει το 1/3 του μισθού
του στο νερό. Χρειάστηκε ο λαός της Βολιβίας να συγκροτήσει
ολόκληρο μέτωπο, Coordinatora, μόνο για την υπεράσπιση του
νερού και μετά από αιματηρές συγκρούσεις, με δεκάδες νεκρούς
και τυφλούς από τα χημικά, να ξαναγίνει το νερό δημόσιο αγαθό
σ’ αυτή τη ρημαγμένη χώρα.

Όλα τα προηγούμενα μοιάζουν αντικείμενα ελαφρών πλιατσι-
κολόγων, μπροστά στα βαρύτιμα προϊόντα, που περιέχονται στο
πακέτο με τον τίτλο «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ». 

Όπως μας πληροφορεί το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, «το εκτεταμένο εται-
ρικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δη-
μοσίου περιλαμβάνει τομείς όπως παίγνια, τραπεζική, βαριά βιο-
μηχανία και ενέργεια. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία βρίσκονται
σε διαδικασία μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την Αποκρα-
τικοποίηση. Το εταιρικό χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει
μέρος ή όλο το μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου στις ακόλουθες
επιχειρήσεις».
• Κρατικά Λαχεία
• Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ)
• Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ)
• Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας Α.Ε (ΟΔΙΕ)
• Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΕΑΣ)
• Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ)
• Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)
• Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας (ΕΚΠ)
• Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)
• ΛΑΡΚΟ

Έτσι, μετά τη διευθέτηση για το ξεπούλημα του νερού, οργα-
νώνουν το πλιάτσικο στον τομέα της ενέργειας. Εδώ τα πράγματα
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είναι λίγο πιο σύνθετα, με δεδομένο το αμερικάνικο βέτο για την
εμπλοκή ρώσικων εταιριών στον τομέα της ενέργειας. Από τη μια
τα γεωπολιτικά συμφέροντα της πλανηταρχίας που πρέπει να εξυ-
πηρετηθούν από τη μπανανία και από την άλλοι οι εγχώριοι πλια-
τσικολόγοι που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις ρωσικές πλει-
οδοσίες αλλά πιέζουν με άλλα μέσα, έχουν κάνει κάπως σύνθετο
το γιουρούσι στo φυσικό αέριο.

Από το πλιάτσικο δε γλιτώνει ούτε η κότα που γεννά τα χρυσά
αυγά για το δημόσιο κορβανά, ο ΟΠΑΠ. Η πιο χρυσοφόρα επι-
χείρηση του δημοσίου ξεπουλιέται στην τιμή των 500 εκατ. ευ-
ρώ, όσα δηλαδή αναμένεται να είναι τα κέρδη της τον επόμενο
χρόνο. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Ιωάννης Εμίρης, έκανε
την ιστορική δήλωση: «Είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπό-
κριση της επενδυτικής κοινότητας και την εμπιστοσύνη της στη
χώρα, παρά τη δύσκολη συγκυρία. O αριθμός και η ποιότητα των
επενδυτικών προτάσεων δείχνει εμπιστοσύνη στις διαδικασίες
του ΤΑΙΠΕΔ». Στη δήλωση αυτή συνοψίζεται όλος ο κυνισμός που
αφορά στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. 

Μια μικρή αναφορά στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα υπο-
γραμμίζει το μεγαλείο του «νέου πατριωτισμού», όπως τον όρισαν
οι σύγχρονοι μαυραγορίτες της ρημαγμένης χώρας.

Το εθνικό ενεχυροδανειστήριο που ακούει στο όνομα, ΤΑΙΠΕΔ,
στην ιστοσελίδα του μεγάλου πλιάτσικου εξυμνεί το υψηλό επι-
στημονικό υπόβαθρο, την ποιότητα των κατασκευών και τη διεθνή
αναγνώριση της ΕΑΣ.

«…Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργία τους, τα ΕΑΣ έχουν
προβεί σε σημαντικές διεθνείς συνεργασίες με μεγάλους παίκτες
της παγκόσμιας βιομηχανίας αμύνης, όσον αφορά στον τομέα της
Έρευνας και της Ανάπτυξης (R&D) και στην κατασκευή αμυντικών
προϊόντων. Τα ΕΑΣ επιδέχονται αναγνώρισης στην διεθνή βιομη-
χανία αμύνης, εφόσον αναμείχθηκαν επί σειρά ετών σε συμπα-
ραγωγές με πρότυπα αυστηρής ποιότητας και συμμόρφωσης. Τα
ΕΑΣ έχουν συνάψει σημαντικά μακροχρόνια συμβόλαια με παγ-
κοσμίως κορυφαίους εταίρους αναφορικά με την R&D και την
κατασκευή, που επακολούθησαν μακροχρόνιες συμπαραγωγές
υψηλής ποιότητας και συμμόρφωσης προτύπων. Τα ΕΑΣ αποτε-
λούν αναγνωρισμένο εταίρο στον τομέα της διεθνούς βιομηχανίας
άμυνας». 

Ένας σύντομος, πλην περιεκτικός επικήδειος της άλλοτε ΠΥΡ-
ΚΑΛ και ΕΒΟ, που μέχρι σήμερα άκουγαν στο όνομα ελληνικά
Αμυντικά Συστήματα και αύριο θα είναι αγνώστου ταυτότητας και
συμφερόντων.

Στο γιουσουρούμ του εθνικού πλούτου μια από τις κορυφαίες
θέσεις κρατά το ξεπούλημα των μεταλλείων της Κασσάνδρας.
Αυτό το πλιάτσικο έχει λίγο απ’ όλα. Βαθειά διαπλοκή, πολιτική
σαπίλα, εμπόρους ναρκωτικών, βοθροκάναλα, ανήκεστο περι-
βαλλοντικο βιασμό κλπ κλπ.

Στις 8 Ιανουαρίου 2004 η Βουλή, με ψήφους μόνο του ΠΑΣΟΚ,
κύρωσε την «Τροπολογία Πάχτα» του Ν. 3220/2004 για τη μετα-
βίβαση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Η τροπολογία αυτή χάρισε στους Μπόμπολα-Κούτρα-Τίμις «κα-
τά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής», το σύνολο των περιου-
σιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Αναλυτικά:
• 310 σπίτια και 11.000 τμ αστικών οικοπέδων.
• 2.500 στρέμματα γης.
• 30.000 τμ γραφείων και βιομηχανικών κτιρίων
• 2 υπόγεια μεταλλεία με φρέατα και συστήματα στοών

• Αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις λιθογόμωσης και δυο πλήρη συγ-
κροτήματα εμπλουτισμού

• Αποθήκες ανταλλακτικών
• Οχήματα και μηχανήματα μεταλλείου
• 270.000 τόνους χρυσούχου συμπυκνώματος με 211.000 ουγγιές

χρυσού.
Δύο χρόνια μετά, ο Τίμις, δύο φορές καταδικασμένος στη Ρου-

μανία για εμπόριο ναρκωτικών, πούλησε το μερίδιό του στους
Μπόμπολα και Κούτρα και πήγε να κυνηγήσει διαμάντια στη Σιέρα
Λεόνε. Πριν περάσει μια πενταετία, οι Μπόμπολας και Κούτρας
πουλάνε την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην Καναδέζικη ELDORADO
GOLD που, με διαδικασίες fast track, έχει πάρει τον έλεγχο και
των χρυσορυχείων της Θράκης. Το ελληνικό Δημόσιο, για να κα-
λωσορίσει το νέο «επενδυτή», του χαρίζει μια τεράστια δασική
έκταση. Ο πλούτος της έκτασης αυτής δε συνίσταται μόνο στο
παρθένο δάσος, αλλά στις τεράστιες ποσότητες χαλκού που πε-
ριέχει, Υπολογίζεται ότι η Eldorado Gold, αξιοποιώντας πάραυτα
το δωράκι του ελληνικού δημοσίου, έχει ήδη συλλέξει χιλιάδες
τόνους χαλκού. Για να γίνει αυτό αποψιλώθηκε ή μάλλον υλοτο-
μήθηκε (γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο) ένα δάσος με μοναδική
βιοποικιλότητα. Το δάσος με τις ανυπολόγιστες ποσότητες χαλκού
παραχωρήθηκε στην Eldorado Gold, έναντι του συμβολικού πο-
σού, του ενός (1)  ευρώ!!! Η συναλλαγή διευκολύνθηκε και κυ-
ρώθηκε από το δήμαρχο της περιοχής που, κατά διαβολική σύμ-
πτωση, είναι και πάλι ο Χρήστος Πάχτας!!!

Στο τέλος αυτού του οδοιπορικού που προκαλεί την κοινή λο-
γική, την εγκεφαλική ισορροπία και απανωτές στομαχικές συ-
σπάσεις, κρατάμε την απόλυτη φρίκη. Την επιστημονική φαν-
τασία που μετουσιώνεται σε τρέχοντα εφιάλτη. Πουλάμε νεφρά,
καρδιές, συκώτια, κερατοειδείς και όσα άλλα μπορούν να θε-
ωρηθούν ως υγιή και χρήσιμα μοσχεύματα. Με βάση το Μεσο-
πρόθεσμο, ο Λοβέρδος κατέθεσε στις 15/6/2011 νόμο που ψη-
φίστηκε από την ελληνική Βουλή, 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011,
με βάση τον οποίο όλοι οι Έλληνες γινόμαστε αναγκαστικά δότες
και όχι δωρητές οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος γιατρός
κρίνει την κατάσταση ασθενούς ως μη αναστρέψιμη, ακολουθεί
αφαίρεση των ζωτικών του οργάνων. Η επέμβαση, ορίζει ο νόμος,
μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική κλινική, με
τις σχετικές υποδομές, όταν παγκόσμια ισχύει η αφαίρεση ορ-
γάνων μόνο σε ειδικά κρατικά κέντρα.  Ο νόμος θεωρήθηκε ως
επικίνδυνος και δολοφονικός από  τους επιστήμονες του Εθνικού
Κέντρου Μεταμοσχεύσεων, τους οποίους ο Γιωργάκης Ανδρέα
Παπανδρέου, συνεπικουρούμενος από το Λοβέρδο, απομάκρυνε
σε μια νύχτα. Η νέα ηγεσία ανέλαβε καθήκοντα στις 16/6/2011,
ημέρα ψήφισης του νόμου… χωρίς ονομαστική ψηφοφορία …δι’
ανατάσεως του κουλού… Ο νόμος-φρίκη που περιμένει στη γωνία
φτωχούς, μετανάστες κλπ αρχίζει να εφαρμόζεται από την
1/6/2013. Καμιά αναφορά δεν έγινε από τα βοθροκάναλα γι’ αυτό
το φονικό νόμο.

Το πλιάτσικο, που ορίστηκε από το 1ο ήδη Μνημόνιο και  εξει-
δικεύτηκε μέ το Μεσοπρόθεσμο, δεν έχει τελειωμό. Η κατα-
στροφή για το λαό αυτής της ξεπουλημένης χώρας, είναι πια
ανυπολόγιστη σε όλα τα επίπεδα.

Ο πιο ταιριαστός επίλογος είναι αυτός ενός γαλλικού ντοκι-
μαντέρ, σχετικού με το ξεπούλημα των ορυχείων. 

Η ελληνική κυβέρνηση, για να γεμίσει τα ταμεία των τοκο-
γλύφων ξεπουλά τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τα παιδιά  και
την ψυχή της... 

πολιτική επικαιρότητα



∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·»,

‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓË Î·È ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓË ÌÂ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÒÓ

ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙË˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜
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Αναμφίβολα οι μηχα-
νισμοί και οι μέθοδοι της

προπαγάνδας του διεθνούς ιμπεριαλι-
σμού, έχουν αναβαθμιστεί και εκτός από
τις επίσημες φωνές του, διαθέτει και ανα-
ρίθμητους «ανεπίσημους εθελοντές».
Ανάμεσα στα άλλα εκατοντάδες Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις και οργανισμοί,
έχουν δημιουργηθεί, χρηματοδοτηθεί και
τεθεί στην υπηρεσία της εγκληματικής
Νέας Τάξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οργάνω-
ση «Διεθνής Διαφάνεια», η οποία παρου-
σιάζεται ως επίσημος καταμετρητής της
παγκόσμιας διαφθοράς. Με βάση τα
«στοιχεία» της, αναλυτικά ρεπορτάζ κα-
τέκλεισαν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων
προ καιρού στα οποία παρουσιάστηκαν
και εκτενή αποσπάσματα της συνέντευξης
που έδωσε η πρόεδρος τής εν λόγω ορ-
γάνωσης για το θέμα. Η «Διεθνής Διαφά-
νεια» ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα έρχεται
πρώτη στη διαφθορά στην Ευρώπη, ενώ
στο κόσμο πρώτη στη διαφθορά έρχεται
η Β. Κορέα και το Αφγανιστάν!

Χωρίς να αναφέρεται το πώς συνέλεξε
τα σχετικά στοιχεία από τη Β. Κορέα,
όπως και από κάθε άλλη χώρα που βαθ-
μολόγησε και κυρίως χωρίς να  μπαίνει
στη διαδικασία να εξηγήσει τα κριτήρια
(αφού κανείς δε τη ρώτησε), η πρόεδρος
Ιγκέτ Λαμπέλ προχώρησε στην ανάλυση
των αποτελεσμάτων της έρευνας. Με βά-
ση αυτά συσχέτισε το βαθμό διαφθοράς
του δημόσιου τομέα της κάθε χώρας με
την οικονομική της κατάσταση, επιβεβαι-
ώνοντας έτσι το ιδεολόγημα των ξένων
δυναστών και των ντόπιων υποτελών τους,
ότι για την οικονομική κρίση στην οποία
βυθίζεται η Ελλάδα φταίνε οι διεφθαρμέ-
νοι δημόσιοι υπάλληλοι. Αβίαστα οδηγή-
θηκε και αυτή στο συμπέρασμα ότι πρέπει
να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθ-
μίσεις.

Έτσι εκτός από τα επιτελεία και τις επι-
τροπές των Βρυξελλών, υπάρχει και μια
«έγκυρη και αδέκαστη» μη κυβερνητική
οργάνωση που συνηγορεί υπέρ της ακο-
λουθούμενης πολιτικής. Με ανάλογη σο-
βαρότητα και το σχετικό δέος αντιμετω-
πίστηκε η πρόεδρος της «Διεθνούς Δια-
φάνειας», από τους παλιούς και νεόκο-

πους ντόπιους αστέρες της δημοσιογρα-
φίας. Όλοι επανέλαβαν την αλήθεια της
άγνωστης μέχρι τα χτες προέδρου, ότι
«κλειδί για την έξοδο από τη κρίση απο-

τελεί η καταπολέμηση της διαφθοράς»,
ως έμπιστα και «εύπιστα» φερέφωνα. 

Δεν γνωρίζουμε το «γράδο» της κυρίας
Λαμπέλ, αλλά από το αποτέλεσμα μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι το σκάνδαλο
της SIEMENS και οι χρηματισμοί κυβερ-
νητικών στελεχών από τους Γερμανούς

για την πώληση υποβρυχίων που γέρνουν,
καθώς και για την υπογραφή δεκάδων άλ-
λων σκανδαλωδών εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων, δεν συγκαταλέγονται στις πε-

ριπτώσεις διαφθοράς που εξετάζει η εν
λόγω οργάνωση. Με αυτή τη διαφθορά
βαρύνεται μόνο η άλλη πλευρά τής συν-
διαλλαγής και στη συγκεκριμένη περί-
πτωση η ελληνική.

Η Γερμανία βρίσκεται στη 13η θέση στο
σχετικό πίνακα, όπως επίσης και το σύνο-

∞¶√π∫π√∫ƒ∞Δπ∫∂™ ¶ƒ√∫§∏™∂π™.

¶ÚÒÙË Ë Deutsche Bank Û˘Ó¤Ù·ÍÂ ¤ÎıÂÛË ÁÈ·

Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·!

∏ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÓfiÙÈ·

ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ,

¤ÁÈÓÂ ·fi ÙËÓ … Deutsche Bank. °È· fiÔÈÔÓ Â›¯Â ·ÌÊÈ‚ÔÏ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ

ÙÚfiÔ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

ÏÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎ‹

·¿ÓÙËÛË. ¶ÚÈÓ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î¿ÓÂÈ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹

ÙÚ¿Â˙· ÌÂ ¤ÎıÂÛ‹ ÙË˜ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ

ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜

ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜!

∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙË˜ ¤ÎıÂÛË˜ ¤ÁÈÓÂ ·fi ÙÔ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˜  ÙÔ˘

¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡  Mark Wall Î·È ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹, Ù·

˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÓfiÙÈ· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜

·ÔÙÈÌÒÓÙ·È ÛÂ 427 ‰È˜. Â˘ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË, fiÙÈ ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù·

‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‚ÚÂıÂ› ÛÙË 15Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·

Î·Ù¿Ù·ÍË ·Ú·ÁˆÁÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ

ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ Ú›ÛÎÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Â›Ó·È «Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎ‹» ·ÊÔ‡

ÔÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ

¯ÒÚÂ˜ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÏÈÙÈÎ‹ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ·.

∞ÎfiÌË, Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, «ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈˆÌ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈ·

Î¤Ú‰Ô˘˜ ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙËÓ ·ÔÎÏÈÌ¿ÎˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ

ÙˆÙÈÎÒÓ È¤ÛÂˆÓ Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÎfiÛÙË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜».

™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÚÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ· ÙÈ˜

Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi Ù·

ÏfiÁÈ· Î·È ÙÈ˜ ÂÎı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÌÓÂ˘ÛÙÒÓ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜.

ΔÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜

ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ ıÂˆÚÂ› ‰Â‰ÔÌ¤ÓË  ÙËÓ

ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÌÏÔÎ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ «ÂÏÂ‡ıÂÚË˜

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ˙ÒÓË˜», Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ

°ÂÚÌ·ÓÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ «ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÔÈÎ›· ÙÔ˘˜».

 γράφει ο Βασίλης Πετράκης



Οι εγχώριοι αστοί πολιτικοί και οι παπαγάλοι των μεγά-
λων ΜΜΕ, αναμφίβολα έχουν ξεπεράσει κάθε προηγού-
μενο χυδαιότητας, στη προσπάθειά τους να καλλιερ-
γήσουν έχθρες και ανταγωνισμούς ανάμεσα στα θύ-
ματα της πολιτικής τους. Ακούστηκε και αυτό σε πο-
λυπληθές πάνελ της ΝΕΤ όταν συζητούσαν για τα νέα
μέτρα και τις απολύσεις στο δημόσιο. «Υπάρχουν ενά-
μισι εκατομμύριο άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα και κανείς
δε μιλάει γι’ αυτούς. Γι’ αυτούς η διαθεσιμότητα του δη-
μόσιου τομέα θα ήταν σα μάνα εξ ουρανού!»

Έτσι, τα εκατομμύρια των ανέργων, έγιναν επιχείρημα στα χέρια
των δήμιων του ελληνικού λαού για την υπεράσπιση των επερχόμενων
απολύσεων στο δημόσιο. Με ανερμάτιστο λόγο και ιδιαίτερη «συναισθηματική
φόρτιση», οι υπηρέτες της πιο βάρβαρης και ξενόδουλης πολιτικής, αυτοχρήστι-
καν εκπρόσωποι των απόκληρων της κοινωνίας και με συνεχείς αναφορές, του
τύπου «…και γιατί να μην μιλάμε για αυτούς που δεν εκπροσωπούνται πουθενά;»,
προσπαθούσαν να στηρίξουν την πολιτική των απολύσεων. Η συζήτηση διεξάγον-
ταν με τρόπο που υπονοούσε ότι αφού υπάρχουν τόσοι άνεργοι, δεν δικαιούνται
οι υπόλοιποι να «εμμένουν στο κεκτημένο της εργασίας». Ή ακόμη χειρότερα ότι
οι απολύσεις στο δημόσιο, χωρίς βέβαια να εξηγείται πως, θα ωφελούσαν αυτούς
που είναι ήδη άνεργοι! Πώς όμως αν όχι αρνητικά, μπορεί να επηρεάσουν τους
ανέργους οι δεκάδες χιλιάδες νέες απολύσεις που απεργάζονται;   

Τόλμησαν ακόμη και αυτό οι εγχώριοι λακέδες, απολογητές της μνημονιακής
πολιτικής! Να επιχειρήσουν να διχάσουν ακόμα και τους ανέργους, σε αυτούς που
είναι ήδη άνεργοι και σε αυτούς που επιχειρούν να απολύσουν με τα νέα μέτρα. Οι
άνεργοι δε χωρίζονται σε ανέργους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι άνεργοι είναι
άνεργοι. Και για τον κόσμο της εργασίας η ανεργία δεν είναι ένας ακόμη δείκτης,
όπως συμβαίνει με τους μεταξοντυμένους που συναθροίζονται στα τραπέζια των
«διαπραγματεύσεων». Για τους ανθρώπους του μόχθου, η ανεργία είναι ένα τέρας,
την εικόνα και το αποκρουστικό πρόσωπο του οποίου γνωρίζουν καλά. Γνωρίζουν
καλά ότι από όλα τα νούμερα που αραδιάζουν στα δελτία των οκτώ, αυτό που επη-
ρεάζει άμεσα τη δική τους καθημερινότητα είναι αυτό της ανεργίας, το οποίο όταν
αγγίζει τα σημερινά ποσοστά, αρκεί για να συμπαρασύρει και να εξαϋλώσει τα δι-
καιώματα που σχετίζονται με τις συνθήκες, το μισθό και την ασφάλιση της εργασίας.
Η χρήση του σύμφυτου με το καπιταλιστικό σύστημα φαινομένου της ανεργίας από
τους απολογητές του συστήματος για την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματι-
σμού, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο ξεδιαντροπιάς και υποκρισίας.  

ŸÙ·Ó Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌfi˜ 
ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ·!
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λο των ιμπεριαλιστικών χωρών, που κα-
ταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της παγ-
κόσμιας κατάταξης. Οι πλανητικοί άρχον-
τες της διαπλοκής, της διαφθοράς και του
εγκλήματος, παρουσιάζονται από τη Διε-
θνή Διαφάνεια, ως λευκά περιστέρια. Όλες
οι διεθνής ΜΚΟ (Διεθνής Αμνηστία, Action
Aid, Green Peace κλπ) άλλωστε, κρατούν
γι’ αυτές τις χώρες πάντα τις πρώτες θέ-
σεις της κατάταξης, ενώ όλως τυχαίως, τις
τελευταίες θέσεις στις σχετικές λίστες κα-
ταλαμβάνουν πάντα οι χώρες που αποτε-
λούν τον κάθε φορά στόχο τους. 

Για την ιστορία αναφέρουμε, ότι η ορ-
γάνωση Διεθνής Διαφάνεια ιδρύθηκε στο
Βερολίνο το 1993, ενώ το αντίστοιχο ελ-
ληνικό παράρτημα το 1996 από τη Β.
Τσουδερού. Αν και οι υπέρμαχοι της δια-
φάνειας εισηγούνται τη δημοσίευση των
πηγών χρηματοδότησης των κομμάτων,
για τη δική τους χρηματοδότηση δεν
υπάρχει κανένα στοιχείο στις ιστοσελίδες
τους. Όπως όλες οι ΜΚΟ, χρηματοδοτεί-
ται αθρόα από τους κρατικούς και ευρω-
παϊκούς προϋπολογισμούς, ενώ μόνο για
το ελληνικό παράρτημα, δημοσιογραφι-
κές πηγές ανεβάζουν την ετήσια, επίση-
μη χρηματοδότησή του στις 300.000€! 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι τα τε-
λευταία χρόνια το ελληνικό παράρτημα
διοργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων με
θεματολογία που αναλώνεται στην εξυ-
πηρέτηση της κυρίαρχης προπαγάνδας.
Η τελευταία μάλιστα που έγινε το Νοέμ-
βρη με θέμα το φορολογικό, είχε ως ει-
σηγητές  τους Σταματόπουλο, Κυριαζή,
Ράπανο και … Σταθάκη. Όλες οι έρευνες
και οι εκδηλώσεις, των κατά τα άλλα μη
κυβερνητικών οργανώσεων, είναι απόλυ-
τα προσαρμοσμένες στις προπαγανδιστι-
κές ανάγκες των κυβερνήσεων και των
βρώμικων σχεδίων του διεθνούς ιμπε-
ριαλισμού. Βουτηγμένες στη διαπλοκή,
οικόσιτες των υπουργείων και των Βρυ-
ξελλών, ελεγχόμενες και κρατικοδίαιτες
μέχρι το μεδούλι, οι ΜΚΟ  θα προσφέ-
ρουν το αναγκαίο πολλές φορές άλλοθι,
για την εξυπηρέτηση της προπαγάνδας
των πιο αντιδραστικών σχεδιασμών. Θα
είναι πάντα πρόθυμες να εργαστούν
σκληρά «προετοιμάζοντας» το έδαφος
για την εφαρμογή της κυρίαρχης πολιτι-
κής, είτε πρόκειται για τη νέα φοροεπι-
δρομή, είτε για την δικαιολόγηση των
μνημονιακών πολιτικών, ή -πολύ περισ-
σότερο- για την προετοιμασία των ιμπε-
ριαλιστικών επεμβάσεων και των εγκλη-
ματικών τους πολέμων. 
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Ένα νέο και από
πολλές πλευρές ιδι-

αίτερα επικίνδυνο ιδεο-
λόγημα, έχει εισάγει η κυρίαρ-

χη προπαγάνδα το τελευταίο διάστημα
στην πολιτική ζωή της χώρας. Σύμφωνα
με αυτό, για τα όσα συμβαίνουν σήμερα
φταίει η περίοδος της μεταπολίτευσης,
κατά την οποία «εμπεδώθηκε

μια κακώς νοούμενη ευημερία». Με ιδι-
αίτερη επιμονή οι πάσης φύσεως απο-
λογητές της κυρίαρχης πολιτικής επα-
ναλαμβάνουν τα γνωστά μυθεύματα, για
τα χρόνια που «είχαμε μάθει να κατανα-
λώνουμε περισσότερα από όσα παρά-
γουμε» και δε σταματούν να παρουσιά-
ζουν τη μεταπο-

λίτευση ως μία περίοδο «παράλογων
προνομίων» και «αλόγιστων κινητοποι-
ήσεων» που οδήγησαν στο κλείσιμο των
επιχειρήσεων και την ύφεση! 

Πρόσφατα μάλιστα ο Σαμαράς επιχεί-
ρησε να εκκινήσει μια πλαστή αντιπα-
ράθεση και έναν «πόλεμο γενεών»,

αφού σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η
προηγούμενη γενιά έζησε στη χλιδή
και «χρέωσε το λογαριασμό στα αγέν-
νητα», για τα οποία ο ίδιος ισχυρίζεται
ότι δίνει τη μάχη για να έχουν ένα κα-
λύτερο μέλλον. Έκτοτε οι μύδροι προς
τη γενιά του Πολυτεχνείου πολλαπλα-
σιάστηκαν, όπως και οι φαιδρές ανα-

λύσεις «έγκυρων οικονομολό-
γων», που ερμη-
νεύουν τη καπιτα-
λιστική κρίση ως
απότοκο  της νοο-
τροπίας και της
απληστίας του ελ-
ληνικού λαού!

Προσπερνώντας
το γεγονός ότι η νο-
μοτελειακή εκδή-
λωση της οικονομι-
κής κρίσης ως σύμ-
φυτου με το καπιτα-
λιστικό σύστημα φαι-
νομένου, επιχειρείται

να φορτωθεί σε διαχειριστικά
λάθη μιας προηγούμενης πε-
ριόδου και στη συμπεριφορά
του ελληνικού λαού, οφείλου-
με να σταθούμε με ιδιαίτερη
προσοχή στις βαθύτερες επι-
διώξεις αυτής της προπαγάν-
δας. Οφείλουμε να διακρί-
νουμε τους σκοτεινούς πό-
θους και στόχους που επι-
χειρεί η κυρίαρχη τάξη να
ικανοποιήσει, με την επιλε-
κτική και επίμονη στοχο-
ποίηση αυτής της περιό-
δου.

Από την ίδρυση του ελ-
ληνικού αστικού κράτους,
η ιστορία του ελληνικού
λαού είναι χαραγμένη από
τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις και την πολιτική
τής εξάρτησης και της
στυγνής εκμετάλλευσης

∂ÈÎ›Ó‰˘ÓË Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÏ›ÙÂ˘ÛË
∏ ·¿ÓÙËÛË Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹

Δ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘

2012 ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 11 ‰È˜ Â˘ÚÒ. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘-™Â-

ÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ˜

·fi Ù· ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÂÊÔÚ›·˜, ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÂ˜ ÔÊÂÈÏ¤˜

¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 6,2 ‰È˜! ™˘ÓÔÏÈÎ¿ ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÂ˜ ÔÊÂÈÏ¤˜ ÚÔ˜

ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô – ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 53,8 ‰ÈÛ. Â˘ÚÒ.

Δ· ·Ú·¿Óˆ ÓÔ‡ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÂ›

Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ Ë ÂÚ›ÊËÌË ‰fiÛË Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘
˜ ·ÔÏÔÁËÙ¤˜

ÙË˜ ÌÓËÌÔÓÈ·Î‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÂ› ˆ˜ ÛˆÙ‹ÚÈ·, ·Ó¤Ú-

¯ÂÙ·È ÛÙ· 31 ‰È˜ Â˘ÚÒ. ∞Ó Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·È

·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎ¿ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ «ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È» ÁÈ· ı¤Ì· ÛÙ·

‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÔÎÙÒ Î·È ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ¿ÓÂÏ,

·Ú¿ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î¿ÔÈˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÌÂ ÙÔ

ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈÌ¤ÙˆË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·fi-

‰ÂÈÍË ÙË˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ë˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜.

ÃˆÚ›˜ Î·Ì›· Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ Î›ÓËÛË, ÌÂ ÙÈ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘

«‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó» Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ› ·fi ÙËÓ ÂÈÎ·ÈÚfi-

ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ̇ ˆ‹ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜, ̄ ˆÚ›˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂÈ˜, ÛÈˆËÏ¿, ÛÂ

Û˘Óı‹ÎÂ˜ «ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ËÚÂÌ›·˜», ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ

ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ªfiÓÔ Ù· 6,2 ‰È˜ Ô˘ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÂÈÙÂÏÂ›· fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó

·fi ÙÈ˜ ‰fiÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÊÔÚ›·˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÚ¤„Ô˘Ó

ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜.   

∞ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó

Î·Ï¿ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË. √È Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ

‰˘Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û·Ó ‰Â›ÎÙÂ˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰ˆÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ, ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·‰‹ÚÈÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÛÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜

Î·È ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÒÛÔ˘Ó, fiÛÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ·Ó

ÛÎ·ÚÊÈÛÙÔ‡Ó, Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ı· Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, fiÛÔ Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·

ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙË˜.

ªÚÔÛÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÂ ·ÎfiÌË ÈÔ

«Â˘ÓÔ˚Î¤˜» Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· fiÛ·

ÌÔÚÔ‡Ó, ·ÎfiÌ· Î·È 80 ‹ 100 Â˘ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙË˜ ÔÊÂÈÏ‹˜.

∫·Ì›· Ú‡ıÌÈÛË fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ï‡ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›ÙÂ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó, Â›ÙÂ fi¯È, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ï¤ÔÓ

Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔÁÎÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Δ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙË˜ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı·

Î·Ù·ÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÌÓÂ˘ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙË˜ ÌÓËÌÔÓÈ·Î‹˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜.

• ∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

• ¶Ó›ÁÂÙ·È ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› 

Ë ‚¿Ú‚·ÚË ÌÓËÌÔÓÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈÎ‹
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του λαού από τη ντόπια αστική τάξη. Εί-
ναι μια ιστορία φτώχειας, πολέμων, πο-
λύμορφων επεμβάσεων, δικτατοριών,
διωγμών και τρομοκρατίας.

Μετά τους βαλκανικούς πολέμους και
τον πρώτο παγκόσμιο, ο εξοντωμένος
ελληνικός λαός θα οδηγηθεί στη Μικρα-
σιατική καταστροφή, δέσμιος των ιμπε-
ριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή,
στα πλαίσια των οποίων εντάχθηκε και
ενισχύθηκε η τυχοδιωκτική μεγάλη ιδέα
της ντόπιας αστικής τάξης. Μετά και την
άφιξη των προσφύγων, ο ελληνικός λαός
βυθισμένος στην πείνα και την απόγνω-
ση θα οδηγηθεί σε στοιχειώδεις αγωνι-
στικές διεκδικήσεις, οι οποίες θα αντι-
μετωπιστούν με την ενεργοποίηση του
«ιδιώνυμου» και την επιβολή της Μετα-
ξικής δικτατορίας. Από τα χρόνια του
μεσοπολέμου και για τέσσερεις δεκαε-
τίες περίπου, θα εκδιωχθούν στα ξερο-
νήσια, τις εξορίες και τις φυλακές δε-
κάδες χιλιάδες αγωνιστές, όλα τα πρω-
τοπόρα πνεύματα, που θυσίασαν ακόμα
και τη ζωή τους για να ξημερώ-
σουν καλύτερες μέρες για τον τό-
πο. Τη Μεταξική δικτατορία ακο-
λουθεί η ολέθρια γερμανική κατο-
χή και ο εμφύλιος, στη διάρκεια
του οποίου με –την ωμή επέμβαση
των Άγγλων– θα δολοφονηθούν και
θα εκδιωχθούν από τη χώρα δεκά-
δες χιλιάδες αγωνιστές που πολέ-
μησαν ενάντια στο γερμανό κατα-
κτητή και τους συνεργάτες του. Το
μετεμφυλιακό κράτος αποτελεί μια
συνέχεια διωγμών και τρομοκρατίας,
ενώ η αυξανόμενη εμπλοκή του αμε-
ρικάνικου παράγοντα, θα οδηγήσει
στην επιβολή της αμερικανοκίνητης
χούντας. Στα επτά χρόνια της χούντας θα
μπουν «στο γύψο» στοιχειώδη δικαιώ-
ματα και ελευθερίες, το κράτος θα βυ-
θιστεί στη διαφθορά και τη διαπλοκή,
και το χρέος, κόντρα στα μυθεύματα της
ελληνικής ακροδεξιάς  θα πολλαπλασια-
στεί. Με την πτώση της χούντας και τις
αλλαγές που ακολούθησαν, θα οδηγη-
θούμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης,
η οποία, σύμφωνα και με τις επιθυμίες
της κυρίαρχης τάξης, για τον ιστορικό
του μέλλοντος θα τελειώνει με την έναρ-
ξη των μνημονίων.

Από όλα αυτά τα χρόνια, η περίοδος η
οποία παρουσιάζεται από τη κυρίαρχη
προπαγάνδα ως υπεύθυνη για τα δεινά
του τόπου, είναι αυτή της μεταπολίτευ-
σης. Χωρίς σε καμία περίπτωση να ανα-

τραπεί η πολιτική της εξάρτησης και της
εκμετάλλευσης, τα χρόνια της μεταπο-
λίτευσης, σε σχέση με κάθε άλλη περίο-
δο, αποτέλεσαν για τον ελληνικό λαό μια
περίοδο κατοχύρωσης στοιχειωδών
ελευθεριών και δικαιωμάτων, στα πλαί-
σια πάντα της αστικής «δημοκρατίας».

Τα «δικαιώματα» και οι συνθήκες της
μεταπολίτευσης, αποτέλεσαν το επιστέ-
γασμα ενός πολύχρονου και αιματοβαμ-
μένου αγώνα του ελληνικού λαού. Αυτά
ακριβώς τα δικαιώματα στοχεύουν με το
ανάθεμα που ρίχνουν οι απολογητές της
κυρίαρχης πολιτικής σε αυτήν την πε-
ρίοδο. Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εκλη-
φθεί αυτή η επιλεκτική προτίμηση στα
«τελευταία τριάντα χρόνια»; Μήπως τις
προηγούμενες δεκαετίες το κράτος ήταν
λιγότερο διεφθαρμένο, πελατειακό και
γραφειοκρατικό; Μήπως η πολιτική της
εξάρτησης, της υποτέλειας και της εξυ-
πηρέτησης των συμφερόντων του μεγά-
λου κεφαλαίου, δεν συσσώρευε και
διόγκωνε και τότε το τεράστιο εξωτερικό
χρέος;  Μόνο το αντίθετο θα μπορούσε

να υποστηρίξει κα-
νείς.
Για την αριστερά
και το κομμου-
νιστικό κίνη-
μα δεν υπάρ-
χει «καλός»
καπιταλι-
σμός, δεν εί-
ναι αποδεκτή
κανενός είδους
εξάρτηση, με όποιο
μοντέλο διαχείρισης και
αν επιλέγεται κάθε φορά. Οφεί-
λουμε όμως να υπερασπιστούμε τους
αγώνες του ελληνικού λαού και τα όσα κα-
τέκτησε μέχρι σήμερα, από τη λοιδορία
και την κατασυκοφάντηση που επιχειρούν
εναντίον του οι ντόπιοι και  ξένοι δυνά-
στες του.

Η προσπάθεια να παρουσιαστούν τα
στοιχειώδη δικαιώματα που κατέκτησε
ο ελληνικός λαός (στην εργασία, την
πρόνοια, την υγεία και την παιδεία) ως
«προνόμια», υπακούει στην επιδίωξη
των κυρίαρχων να μετατρέψουν την Ελ-
λάδα σε μια απέραντη ελεύθερη οικο-
νομική ζώνη, όπου το κεφάλαιο θα δρα
σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας και
που τα «εργασιακά δικαιώματα» θα
αγνοούνται ή, αν υπάρχουν, θα είναι
προνόμια ολίγων. Με το χαρακτηρισμό
των στοιχειωδών δικαιωμάτων σε «προ-
νόμια», υπονοείται ότι το «φυσιολογικό
και έντιμο» για ένα λαό, είναι να ζει στις
μεσαιωνικές συνθήκες που απεργάζον-
ται γι’ αυτόν.

Αν τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώθη-
καν για τον ελληνικό λαό με αγώνες που
έδωσε πριν και κατά τη διάρκεια της με-
ταπολίτευσης, οι δημοκρατικές ελευθε-
ρίες που για πρώτη φορά γνώρισε ο λαός
μας σε αυτή την περίοδο, είναι το δεύ-
τερο μεγάλο ζητούμενο, για τους επικρι-
τές της. Οι κυρίαρχοι γνωρίζουν καλά ότι
ο μόνος τρόπος για να επιβάλουν τα δε-
σμά των μνημονίων, είναι η τρομοκρατία
και η καταστολή. Γι’ αυτό, κάνοντας λόγο
για τις ακραίες συμπεριφορές και τις
παρανοημένες ελευθερίες της μεταπο-
λίτευσης, προετοιμάζουν το έδαφος για
την άρση αυτών των στοιχειωδών «ελευ-
θεριών». Σε αυτό το σημείο, άλλωστε, η
κυρίαρχη προπαγάνδα τέμνεται με τις
θέσεις της ακροδεξιάς και των ελλήνων
νεοναζί. Με τους υμνητές της χούντας,
της μεταξικής δικτατορίας και της…
γερμανικής κατοχής.
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Οι κυρίαρχοι 
γνωρίζουν καλά ότι 
ο μόνος τρόπος 
για να επιβάλουν 
τα δεσμά των
μνημονίων, είναι 
η τρομοκρατία και 
η καταστολή



Μια καταιγιστική
προπαγανδιστική επιχείρη-

ση για την «επερχόμενη ανάπτυξη» βρί-
σκεται σε εξέλιξη, με σκοπό να καλλιερ-
γήσει αυταπάτες για τις «καλύτερες» μέρες
που θα ξημερώσουν για τον ελληνικό λαό.
Μια ακατάσχετη υμνολογία στην ανάπτυξη
που εκπορεύεται από τα επιτελεία της  ΕΕ
και του ΔΝΤ, συναντιέται με τα συμφέροντα
της ντόπιας αστικής τάξης και αναπαράγε-
ται από όλα τα κόμματα του αστικού κοινο-
βουλίου, αλλά και τα μεγάλα συγκροτήματα
των ΜΜΕ, απλώνεται επικίνδυνα στην πο-
λιτική ζωή της χώρας.

Ο στόχος είναι να πειστεί ο λαός ότι τα
συμφέροντά του μπορούν να ακουμπάνε
στις αλήθειες και τα συμφέροντα της αστι-
κής τάξης και των ξένων δυναστών του. Να
πειστεί ότι θα πρέπει να υπομείνει κάθε
αντιλαϊκό μέτρο, κάθε αντιδραστική μεταρ-
ρύθμιση που υπηρετεί τον «υπέρτατο»
σκοπό της ανάπτυξης και ότι τότε, μπορεί
να βγει και αυτός ωφελημένος. Τη δεκαε-
τία του ’90 το απατηλό ιδεολόγημα της κυ-
ρίαρχης τάξης, ήθελε τους εργαζόμενους
να «αμείβονται καλύτερα όταν η επιχείρη-
ση ευημερεί» και τους καλούσε να υιοθε-
τήσουν τους στόχους των εργοδοτών. Σή-
μερα η συνέχεια αυτού του επικίνδυνου μυ-
θεύματος, σαφώς πιο σκληρά και κυνικά
σε συνθήκες κρίσης, απαιτεί από τον κό-
σμο της δουλειάς να υπομείνει τα πάντα για
νέες θέσεις εργασίας. Μόνο που οι θέσεις
εργασίας που του τάζουν θυμίζουν τα κα-
θίσματα της γαλέρας. Το καρότο τους σά-
πισε πια και για τα θύματά τους έχει μείνει
μόνο το μαστίγιο.

Οι θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν
ως νέο οραματικό στόχο τους οι λακέδες
της τρικομματικής κυβέρνησης, στις συν-
θήκες της  ειδικής-ελεύθερης οικονομικής
ζώνης που σχεδιάζουν, θα είναι μια εφιαλ-
τική εξέλιξη για τον ελληνικό λαό. Γιατί, αν
για τις στατιστικές υπηρεσίες μια θέση ερ-
γασίας είναι κοινή μονάδα για όλες τις
ηπείρους και τις χώρες του πλανήτη, για
τους εργαζόμενους αυτό που κρίνει τα
πράγματα είναι το περιεχόμενο και οι συν-
θήκες αυτής της θέσης. Ο εργάτης μιας αυ-
τοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία, το παι-
δί-εργάτης που δουλεύει στις φυτείες κα-
κάο στην Ακτή Ελεφαντοστού, ο εργάτης

των πετρελαϊκών στο Δέλτα του Νίγηρα και
των χρυσορυχείων της Ν. Αφρικής, η ο βιο-
μηχανικός εργάτης της Κίνας, του Καναδά
ή της Ινδίας, έχουν όλοι από μια θέση ερ-
γασίας. Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυ-
ριστεί ότι «δουλειά να ναι κι’ ότι να ναι».
Γιατί το βιοτικό επίπεδο ενός λαού δεν κα-
θορίζεται μόνο από τη σχέση εργασίας-
ανεργίας, αλλά και από τις συνθήκες της
εργασίας. Η Κίνα και η Ταϋλάνδη, δύο χώ-
ρες που παρουσιάζουν τα χαμηλότερα πο-
σοστά ανεργίας (κάτω από 5%) και τεράστια
ανάπτυξη, για τους λαούς τους δεν σημαίνει
τίποτε άλλο παρά φτώχεια και εξαθλίωση.

Όσοι, λοιπόν, από την κυβερνώσα δεξιά
μέχρι την προαλειφόμενη «αντιμνημονια-
κά» κυβερνώσα αριστερά, υιοθετούν το τρί-
πτυχο ανταγωνιστικότητα-ανάπτυξη-
θέσεις εργασίας, σε αυτές τις συνθήκες,
γίνονται κήρυκες των ευσεβών και ανεί-
πωτων πόθων και σχεδίων των ευρωπαίων
ιμπεριαλιστών και των ντόπιων μεντόρων

τους, για μια Ελλάδα που θα γίνει ένα επεν-
δυτικό Ελντοράντο για το μεγάλο κεφάλαιο.
Γιατί όσο διατηρούνται τα δεσμά της ξένης
εξάρτησης και σφίγγουν οι αλυσίδες της
«μνημονιακής» πολιτικής της υποδούλω-
σης του ελληνικού λαού, το περιεχόμενο
της ανάπτυξης για την Ελλάδα δεν μπορεί
να είναι διαφορετικό. Και όσοι ενθουσιώ-
δεις νεόκοποι αριστεροί διαχειριστές, πε-
ριγράφουν μια «άλλη» ανάπτυξη, που θα
έρθει χωρίς να κοπούν οι ρίζες του προ-
βλήματος, χωρίς να αναμετρηθούν με τις
αιτίες της σημερινής κατάστασης, που δεν
είναι άλλες από τα ζητήματα πρώτα και κύ-
ρια της εξάρτησης, δεν κάνουν τίποτε άλλο
παρά να κοροϊδεύουν από άλλη σκοπιά τον
ελληνικό λαό.

Το πραγματικό περιεχόμενο της «ανά-
πτυξης» που επιδιώκει ο Σαμαράς και οι
παρατρεχάμενοί του, αποτυπώνεται καθα-
ρά από τα λόγια αυτών που ελέγχουν το
κράτος και την οικονομία. Από τους εκπρο-
σώπους των 16 πολυεθνικών τους οποίους
συνάντησε ο Σαμαράς για να συζητήσουν
τις προϋποθέσεις ανάπτυξης. Οι πυλώνες
της ανάπτυξης σύμφωνα με τους ίδιους εί-
ναι δύο: Ο ένας σχετίζεται με την άρση των
«γραφειοκρατικών αγκυλώσεων». Δηλαδή,
με την πλήρη ανατροπή του θεσμικού πλαι-
σίου, που αφορά εργασιακές σχέσεις και
κοινωνική ασφάλιση, τους «περιορισμούς»
στην ιδιοποίηση και χρήση του δημόσιου
πλούτου, ακόμη και αυτές τις διατάξεις που
αφορούν στη προστασία του περιβάλλον-
τος. Ο δεύτερος αφορά τη φορολογία των
κερδών του μεγάλου κεφαλαίου και την
απαίτησή του να μην πληρώνει τίποτα. Σε
όλα τα αιτήματα η απάντηση της ελληνικής
κυβέρνησης ήταν θετική, προκειμένου
όπως λένε να έρθει ανάπτυξη και να δημι-
ουργηθούν …νέες θέσεις εργασίας.

√ Ì‡ıÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, 
ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 

Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ

Ο στόχος είναι 
να πειστεί ο λαός ότι 
τα συμφέροντά του
μπορούν να ακουμπάνε
στις αλήθειες και 
τα συμφέροντα της
αστικής τάξης και των
ξένων δυναστών του. 
Να πειστεί ότι θα πρέπει
να υπομείνει κάθε
αντιλαϊκό μέτρο, κάθε
αντιδραστική
μεταρρύθμιση που
υπηρετεί τον «υπέρτατο»
σκοπό της ανάπτυξης 
και ότι, τότε, μπορεί 
να βγει και αυτός
ωφελημένος. . .
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Σε ένα αποκαλυπτικό για το πραγματικό
περιεχόμενο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τα-
ξίδι στην Αμερική, ο Τσίπρας συναντήθηκε
με την πολιτική ελίτ των ΗΠΑ και με το δεύ-
τερο στην τάξη στέλεχος του ΔΝΤ. 

Χωρίς ενδοιασμούς, ανακοίνωσε την
ταύτισή του με την πολιτική που ακολουθεί
ο Ομπάμα για την αντιμετώπιση της οικο-
νομικής κρίσης, καθώς και με τις επιδιώ-
ξεις του ΔΝΤ για το ελληνικό ζήτημα.
Η απόδοση διαπιστευτηρίων
στους δυνάστες του ελληνικού
λαού και οι σαφείς δηλώσεις του
Τσίπρα για τη σύμπλευσή του με
τις επιλογές του αμερικάνικου ιμ-
περιαλισμού και του ΔΝΤ ως ερ-
γαλείου του, ξεπερνούν τις προ-
γνώσεις ακόμη και της πιο σκλη-
ρής κριτικής που έχει γίνει αποδέ-
κτης ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σαν γνήσιος τεχνοκράτης και επί-
δοξος διαχειριστής του καπιταλιστι-
κού συστήματος, απέδωσε τα εύσημα για
την αμερικάνικη  διαχείριση της κρίσης,
αγνοώντας τα εκατομμύρια των φτωχών,
των αστέγων και των ανέργων, στο όνομα
των οποίων επικρίνει τις πολιτικές που
εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Παραγνωρί-
ζοντας το γεγονός, ότι και η αμερικάνικη
πολιτική δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να
φορτώνει τα βάρη για το ξεπέρασμα της

κρίσης στους εργαζόμενους, εμφανίστηκε
ως οπαδός του αμερικάνικου σχεδίου. Ξε-
χνώντας τις αμερικάνικες ιμπεριαλιστικές
θηριωδίες, έγινε ένας ακόμη «αριστερός»
ηγέτης που υποκλίθηκε στην αμερικάνικη
δημοκρατία.

Με παρόμοιο τρόπο και παρά τις  διακη-
ρυγμένες διαφωνίες του, παρουσίασε θέ-
σεις του ΔΝΤ σαν τις επιβεβλημένες για

την επίλυση του ελληνικού οικονομικού
προβλήματος, ενώ δε δίστασε να επιχει-
ρήσει τον εξωραϊσμό του καταλογίζοντας
τις περικοπές σε επιλογές της ελληνικής
κυβέρνησης. Ήταν τόσο καθαρή η δήλωση
«υποταγής» του Τσίπρα στα πλανητικά αρ-
πακτικά του ΔΝΤ, που είχε ως αποτέλεσμα
την περίφημη ανακοίνωση από πλευράς
ΔΝΤ, με βάση την οποία η συζήτηση με τον

αρχηγό της ελ-
ληνικής αξιω-
ματικής αντι-
πολίτευσης
κρίθηκε «ειλι-
κρινής και εποικο-
δομητική». Το νέο
«κούρεμα» που προτεί-
νουν οι ύαινες που λυμαίνον-
ται το πλανήτη και που, όπως συνέ-
βη και με τα προηγούμενα, για τη χώρα
μας θα σημάνει νέες υποδουλωτικές συμ-
φωνίες και την καθολική αρπαγή του
πλούτου της, παρουσιάστηκε από το Τσί-
πρα ως φιλολαϊκή, εναλλακτική πρόταση!

Από τα υπουργεία της Γερμανίας, μέχρι
το διευθυντήριο του ΔΝΤ, ο Τσίπρας ανα-
ζητάει το χρίσμα, διεκδικεί τα απαραίτητα
από το διεθνή ιμπεριαλισμό πιστοποιητι-
κά, προκειμένου να παρουσιαστεί ως η
επόμενη διαχειριστική λύση για το εγχώ-
ριο αστικό σύστημα. Πίσω από τις κραυ-

γές και τους καταγγελτικούς λόγους για
εθνική προδοσία και κατοχή, κάτω από τις
μικροαστικές αμεσοδημοκρατικές επανα-
στατικές κορώνες, κρύβεται η πραγματική
πολιτική ενός ρεφορμιστικού ρεύματος.
Αυτή που το θέλει να συναγελάζεται με
τους δυνάστες του τόπου, να τους εξωραΐ-
ζει και να εκλιπαρεί για μια καλή συστα-
τική επιστολή. 

™Â ÙÚÔ¯È¿ Ï‹ÚÔ˘˜ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË˜ ÌÂ ‰ÈÂıÓ‹ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎ¿

Î¤ÓÙÚ· Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÛÙÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜ Ô ™Àƒπ∑∞

χειμώνας 2013 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 17

Π
ολ

ιτ
ικ
ά 

Σχ
όλ

ια

∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó
∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó

‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ DVD

ÙË˜ ¡›Ó·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘:

«ΔÔ ·˘Áfi ÙÔ˘ ºÈ‰ÈÔ‡» Î·È

«Ô ∞ÈÒÓ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÒÓ»



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201318

πο
λι

τικ
ή 

επ
ικ

αι
ρό

τη
τα

HΈκθεση Aξιολόγησης του ΔNT για την ελληνική οικονο-
μία, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, ήρθε να διαψεύσει
τις παραπλανητικές διαβεβαιώσεις της τρικομματικής

κυβέρνησης Σαμαρά, ότι τάχα δεν θα εφαρμοστούν άλλα μέτρα.
Στην πραγματικότητα αυτό απορρέει και από τη ρήτρα «αυτό-
ματης αναπροσαρμογής» της τελευταίας δανειακής Σύμβασης .
Η επέλαση των μέτρων όχι μόνο θα συνεχιστεί και μέσα στο
2013, προκειμένου να καλυφθεί κάθε εμφανιζόμενη απόκλιση
από τους αντιλαϊκούς στόχους του Mεσοπροθέσμου Προγράμ-
ματος, αλλά και θα προστεθούν και νέα μέτρα πέρα από τα προ-
βλεπόμενα, όπως σαφώς προσδιορίζει η Έκθεση. Oι επισημάν-
σεις του ΔNT, «αδειάζουν» κυριολεκτικά την κυβέρνηση που
τώρα σπεύδει να ανασκευάσει τις αισιόδοξες δηλώσεις περί μη
λήψης άλλων μέτρων, περί «ανάπτυξης» και περί πάταξης της
ανεργίας. Tο ΔNT ζητά τον ακριβή προσδιορισμό των μέτρων

που θα ληφθούν, μέχρι τον Aύγουστο, και επιπλέον προτείνει
την παράταση μέτρων, όπως η εισφορά αλληλεγγύης και η συ-
νέχιση των μεταρρυθμίσεων στο σύστημα κοινωνικών επιδομά-
των, και μετά το 2015.

H Έκθεση του ΔNT, όχι μόνο επιβεβαιώνει μέτρα 4,63 δις
μέχρι και το 2016 (1,7 δις  για το 2015 και 2,8 δις  για το 2016,
από μη προσδιορισμένες δαπάνες του Mεσοπρόθεσμου) που θα
πρέπει να έχουν αποφασιστεί πριν από την κατάθεση του Προ-
ϋπολογισμού του επόμενου έτους, αλλά και πιέζει την κυβέρ-
νηση να βρει τρόπο να καλύψει το «χρηματοδοτικό κενό» (γύρω
στα 9,5 δις) για τη διετία 2015 - 2016. Για τη διετία 2017 - 2018
το ύψος του «χρηματοδοτικού κενού» δεν έχει ακόμα προσδιο-
ριστεί. H Έκθεση «προβλέπει» επίσης τη συρρίκνωση των μι-
σθών κατά 6,6% για το 2013, ενώ καταλογίζει κυβερνητική
αδράνεια και επιτάσσει άμεσες λύσεις στα εξής θέματα:

α) Iδιωτικοποιήσεις. Tο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων υπο-
λείπεται κατά πολύ, σε σχέση με τους στόχους. Έως τον Iούνιο
η κυβέρνηση θα πρέπει να εντάξει σε αυτό 21 σχέδια, διαφο-
ρετικά  σημειώνει η Έκθεση  θα πρέπει να αντικατασταθεί το
Δ.Σ του TAIΠEΔ και να αναλάβουν ξένοι επίτροποι. Tο ΔNT
προτείνει επίσης την κατάργηση του νόμου περί ιδιωτικοποι-
ήσεων, που προβλέπει ότι όλες οι μεγάλες συμφωνίες θα πρέ-
πει να έχουν την έγκριση της Bουλής!

β) Aπολύσεις από το δημόσιο. H Έκθεση εκτιμά σαν αποτυ-
χημένα τα Προγράμματα της «εργασιακής εφεδρείας» και θε-
ωρεί αναγκαία την οριστικοποίηση του σχεδίου για άμεσες απο-
λύσεις 27.000 δημοσίων υπαλλήλων στο στενό και ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Πρώτοι στη λίστα αυτών που μπορούν να απο-
λυθούν είναι οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Oι επιμέρους στόχοι και εξειδικεύσεις θα πρέπει να έχουν
προσδιοριστεί κατά τον «επόμενο έλεγχο της τρόικας», στα μέσα
του Φλεβάρη.

γ) Aντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. H Έκθεση υπολογίζει
την παραοικονομία στο 25% του AEΠ (Σημειώνουμε τη διαμόρ-
φωση του AEΠ κατά την τελευταία πενταετία: AEΠ 2009: 231,6
δις, AEΠ 2010: 227,3 δις, AEΠ 2011: 208,5 δις, AEΠ 2012:
194,7 δις /, AEΠ 2013: πρόβλεψη 183,1 δις, Στοιχεία Γεν. Λο-
γιστήριο του Kράτους) λόγω της φοροδιαφυγής των... ελευθέρων
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επαγγελματιών για το 2012, που αγγίζει το 1,0 - 1,75% του AEΠ. 
Σε ό,τι αφορά τη ντόπια μεγαλοαστική τάξη, αυτή εξακολουθεί

να παραμένει στο απυρόβλητο, υποδεικνύοντας στα ιμπεριαλι-
στικά κέντρα και τις κυβερνήσεις των λακέδων της, τρόπους
αφαίμαξης των λαϊκών εισοδημάτων.

Θυμίζουμε πως το λεγόμενο «χρηματοδοτικό κενό», είναι το
χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της ισχύος του δανειακού
Προγράμματος (τελευταία δόση Iούνης 2014) και της εκτιμώ-
μενης επιστροφής στις διεθνείς «αγορές» για δανεικά. Mέσα
σ’ αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση ευελπιστεί να δημιουργήσει
«πρωτογενές πλεόνασμα» από το ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας, τη σύνθλιψη των μισθών, την κατάργηση των κοι-
νωνικών επιδομάτων, την ανελέητη φορολόγηση, κ.λπ. Παρά
το γεγονός ότι η Έκθεση του ΔNT εκτιμά ότι μέχρι σήμερα έχει
πέσει δυσανάλογα μεγάλο βάρος στις περικοπές μισθών και
στην αύξηση της φορολογίας των μισθωτών, ενώ οι πλούσιοι
και οι αυτοαπασχολούμενοι συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν και
μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, ωστόσο, στα συμπεράσματά της
για την κάλυψη των 4,63 δις, προτείνει είτε τη μείωση της φο-
ροδιαφυγής είτε τη μείωση των μισθών και συντάξεων!

Παράλληλα, η ύφεση θα συνεχιστεί με ρυθμό 4,2% για το
2013 (από 6% το 2012) και οριακή ανάκαμψη 0,6% το 2014
(sic)! Tο δημόσιο χρέος προβλέπεται να εκτιναχθεί από το
157,5% του AEΠ πέρυσι στο 178,5% φέτος, δηλ. στα 326,8 δις!
Eκείνο που καθίσταται πρόδηλο, χωρίς καμία μαντεψιά, είναι η
προσφυγή είτε σε νέο «κούρεμα» του χρέους προκειμένου αυτό
να γίνει δήθεν «βιώσιμο», είτε σε νέα δανειακή Συμφωνία, προ-
κειμένου να καλυφθούν τα συνεχιζόμενα ανοίγματα.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, προβλέπει νέα αύξηση φέτος στο
26,6%, από το 24,4% το 2012, και αργή υποχώρηση κάτω από
το 20% το 2017, ενώ το 2020 θα διαμορφώνεται στο 11,3%.
Oύτε λίγο, ούτε πολύ το ΔNT συνεχίζει από πολιτική σκοπιμό-
τητα να παραθέτει απολύτως ανακριβή στοιχεία. Σε μία χώρα,
με σαφή βιομηχανική αποεπένδυση (-26,6% μείωση της πα-
ραγωγής του βιομηχανικού τομέα μόνο το 2012), με σχεδόν
ανύπαρκτη γεωργική παραγωγή, με προβλεπόμενες επενδύ-
σεις εντάσεως κεφαλαίου (εγκαταστάσεις  όχι παραγωγή φωτο-
βολταϊκών, ανεμογεννήτριων, πλατφορμών εξορύξεως υδρογο-
νανθράκων  εάν και όταν βρεθούν, κ.α.), το ΔNT καλλιεργεί την
αυταπάτη, με συνεργό την κυβέρνηση Σαμαρά, ότι τάχα θα προσ-
ληφθούν πάνω από 1 εκατ. εργαζόμενοι μέσα σε επτά χρόνια!

Aλλά και πέρα απ’ αυτά, το ΔNT παρεμβαίνοντας ανοιχτά, κιν-
δυνολογώντας και προκαταλαμβάνοντας τις πολιτικές εξελίξεις,
κάνει λόγο για: «...πολιτική ανησυχία για τη μείωση της υπο-
στήριξης προς τις μεταρρυθμίσεις με αφορμή τη διαφαινόμενη
φθίνουσα υποστήριξη των κομμάτων της κυβερνητικής συνερ-
γασίας, και την αυξανόμενη υποστήριξη για τον ΣYPIZA και άλλα
κόμματα που είναι ενάντια στο Πρόγραμμα (...) Σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική κρίση που μπορεί
να πυροδοτήσει στάση πληρωμών και την έξοδο από το ευρώ».

Eξ άλλου, μιλώντας στο πρακτορείο «Reuters», η επικεφαλής
του ΔNT K. Λαγκάρντ, χαρακτήρισε την Eλλάδα επίκεντρο της
ευρωπαϊκής κρίσης και προέβλεψε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον
ένας χρόνος για να κρίνουν οι δανειστές - τοκογλύφοι αν η Aθήνα
υλοποιεί τη λιτότητα και τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις. Mε
αυτό τον επαίσχυντο τρόπο, εκβιάζει και απειλεί τον ελληνικό

λαό να δεχτεί τα βάρβαρα μέτρα που τον εξοντώνουν. H Λαγκάρντ
δήλωσε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά πρέπει να επικεντρωθεί στις
μεταρρυθμίσεις, στη δημοσιονομική προσαρμογή, στις ιδιωτι-
κοποιήσεις και κυρίως στην «...καθολική αναμόρφωση της φο-
ρολογικής διοίκησης (...) να ενισχύσει τις εισπράξεις φόρων και
να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή». H επικεφαλής του ΔNT
προανήγγειλε νέα δάνεια της EE προς την Eλλάδα, ή κούρεμα
του χρέους, δηλαδή νέα μνημόνια και μέτρα, που συνεπάγονται
κατρακύλα στην εξαθλίωση και τη φτώχεια για το λαό μας.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της τρόικα Π. Tόμσεν, παραδέ-
χτηκε σε συνέντευξή του, και αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση
της Έκθεσης Aξιολόγησης του ΔNT για την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας, ότι οι επιπτώσεις του Προγράμματος στην
Eλλάδα δεν εκτιμήθηκαν σωστά και ότι για τον ελάχιστο χρόνο
προσαρμογής του ευθύνονται οι κυβερνήσεις των Eυρωπαίων
ηγετών… O Tόμσεν, αλλά και παλαιότερα (τον περασμένο
Oκτώβρη) ο επικεφαλής των επιθεωρητών του ΔNT, O. Mπλαν-
σάρ, θεωρούν πως στο τελευταίο Πρόγραμμα υιοθετήθηκε ένας
πολύ υψηλότερος «πολλαπλασιαστής», καθώς κατέστη σαφές
ότι οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν εκτι-
μηθεί αρχικά. 

Συγκεκριμένα, ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής (fiscal
multiplier) που χρησιμοποιήθηκε για να προβλεφθεί η επίπτω-
ση της λιτότητας στο AEΠ της Eλλάδας είχε εκτιμηθεί στο 0,5,
ενώ η πραγματική του τιμή είναι 1,8. Δηλαδή, για κάθε ευρώ
περικοπών που επέβαλε η τρόικα, το AEΠ μειωνόταν όχι κατά
50 σεντς, όπως προέβλεπε, αλλά κατά 1,8 ευρώ! Kατά συνέπεια
τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν τουλάχιστον τριπλάσιας ισχύος απ’
ότι θα έπρεπε. Oι δύο οικονομολόγοι του ΔNT αναγνωρίζουν
πως το Tαμείο έκανε λάθος στις προβλέψεις του για την Eλλάδα
και για άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και δεν κατάλαβε πως τα
μέτρα λιτότητας υπονόμευαν την οικονομική ανάπτυξη! Φυσικά
για τους τεχνοκράτες, πόσο δε μάλλον για τους ηγέτες των ιμ-
περιαλιστικών κρατών, ισχύει πάντα ο κανόνας ότι μετά την απο-
μάκρυνση από το Tαμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται! Για την
ελληνική κυβέρνηση, που κινείται στον αστερισμό του «πέρα
βρέχει» σε ό,τι αφορά τη ραγδαία επιδείνωση των λαϊκών εισο-
δημάτων, αρκεί να γαντζωθεί στην εξουσία όσο γίνεται περισ-
σότερο, προέχει το θέμα των διαβόητων «επενδύσεων», δηλ.
του ξεπουλήματος του πλούτου του δημοσίου, σε κάθε κερδο-
σκόπο που θα σκάσει μύτη στους «αδιάβλητους» δήθεν διαγω-
νισμούς…

πολιτική επικαιρότητα
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Λίγα χρόνια μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, η ελληνική
Γεωργία πήρε να ακολουθεί μία πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα
την εισαγωγή όλο και μεγαλύτερου μέρους των αναγκών της χώ-

ρας από κοινοτικές ή άλλες πηγές Τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια ο
παραδοσιακός της ρόλος, δηλ. η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε
παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών της μεταποιητικής βιομηχανίας
συνεχώς ελαττώνονταν, έχοντας φθάσει σήμερα –και λόγω της κρί-
σης- σε οριακά επίπεδα. Αυτό αποτυπώνεται στο Αγροτικό Εμπορικό
Ισοζύγιο το οποίο το 2008 παρουσίασε έλλειμμα γύρω στα 2,7 δις € σε
σχέση με πλεόνασμα 3,3 δις δρχ. που είχε το 1980, μία χρονιά πριν
την ένταξη. Η πτωτική πορεία, διαπιστώνεται επίσης και από τη δρα-
ματική μείωση των φτωχομεσαίων αγροτικών νοικοκυριών που απο-
τελούσαν κάποτε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής Γεωργίας. Ο κοινω-
νικός ιστός της υπαίθρου έχει κυριολεκτικά αποδιαρθρωθεί, η πιο γε-
ωργική χώρα της ΕΕ μετατρέπεται σε αποκλειστικό εισαγωγέα τροφί-
μων και δυστυχώς ομοειδών τροφίμων, τα οποία κάλλιστα θα μπορούσε
η ίδια να παράγει και να εξάγει. 

1. Τα αίτια της κακοδαιμονίας. Η αναζήτηση των αιτιών που οδή-
γησαν την αγροτική οικονομία της χώρας μας (Γεωργία-Κτηνοτροφία-
Αλιεία) στη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να αναζητηθούν στις εν-
ταξιακές συμφωνίες της δεκαετίας του ’80 με την τότε ΕΟΚ, αλλά και
στο διεθνές πλαίσιο της στροφής προς το νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος
απορρύθμισε τις παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων, λόγω της
μείωσης της στήριξης προς τους αγρότες. Σημειώνουμε ότι σε όλο τον
καπιταλιστικό κόσμο η Γεωργία επιδοτείται εξ αιτίας της πλήρους
αναρχίας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, των πολύ χαμηλών τι-
μών τους σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα στην παραγωγή βιομηχα-
νικά και των δεκάδων δυσμενών παραμέτρων στις οποίες υπόκειται η
αγροτική παραγωγή. Αποτέλεσμα αυτής της ακραίας οικονομικής πο-
λιτικής που επέβαλαν το χρηματιστικό κεφάλαιο και τα παγκόσμια μο-
νοπώλια στο όνομα των «διαρθρωτικών αλλαγών» στη Γεωργία, και η
οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις αμέσως μετά την κατάρρευση
των σάπιων ρεβιζιονιστικών καθεστώτων των χωρών της Ανατ. Ευρώ-
πης, ήταν η ριζική αλλαγής στις δομές της, και το πέρασμα στην «επι-
χειρηματική Γεωργία». Η νέα πραγματικότητα εκδηλώθηκε από μία
σειρά περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές και διεθνείς πιέσεις
που ασκήθηκαν από τα μονοπώλια και το παγκόσμιο χρηματιστικό κε-
φάλαιο, προς τις ασθενέστερες οικονομικά χώρες, στο πλαίσιο των
πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων (GATT 1980, ΠΟΕ, κ.α.),
επικαλούμενη την περιβαλλοντική υποβάθμιση, τα διατροφικά σκάν-
δαλα, τις υψηλές επιδοτήσεις, τα πλεονάσματα προϊόντων κλπ.. Ωστό-
σο,  η μήτρα της εντατικοποίησης και των τεράστιων πλεονασμάτων,
θα πρέπει να αναζητηθεί στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και
άρα στην παντελή έλλειψη σχεδιοποιημένης αγροτικής οικονομίας. 

2. Η θεωρία του «επιχειρηματία-αγρότη». Έτσι, η κατανομή των
πόρων μέσω της «αγοράς» αντικατέστησε την όποια κρατική παρέμ-
βαση, ενώ ο «επαγγελματίας»-αγρότης που μπορεί να πουλά αγροτικά

προϊόντα στην αγορά σε «ανταγωνιστικές» τιμές, έγινε το πρότυπο της
υπαίθρου, εκτοπίζοντας την τεράστια πλειοψηφία των αγροτών του ευ-
ρωπαϊκού Νότου, που συμπλήρωναν το αγροτικό τους εισόδημα από
τις κρατικές ή κοινοτικές επιδοτήσεις. Ο αγρότης κατά συνέπεια,  αν-
τιμετωπίζεται σήμερα σαν επιχειρηματίας, ενώ η γεωργική εκμετάλ-
λευση θεωρείται σαν μια τυπική επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στη ντόπια και τη διεθνή αγορά. Με δυο λόγια παραγνωρίζεται τελείως
το γεγονός ότι η γεωργική εκμετάλλευση εξακολουθεί να έχει στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις οικογενειακό χαρακτήρα, ο οποίος προσδιο-
ρίζει την οικονομική της συμπεριφορά και τη διαφοροποιεί από μια
τυπική παραγωγική μονάδα που κινείται αποκλειστικά με βάση το ανώ-
τατο κέρδος. 

3. Η αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ. Αυτούς τους παγκόσμιους ανα-
σχηματισμούς, η ελληνική Γεωργία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει λόγω
της έλλειψης υποδομών (ενοποίηση γαιών, παραγωγή μέσων αγροτικής
παραγωγής, ταμιευτήρες νερού, πρόσβαση στις αγορές, κ.α.), αλλά και
του μικρού και πολυδιασπασμένου αγροτικού κλήρου, των πανάκριβων
εισαγόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων, γεωργι-
κών και κτηνιατρικών φαρμάκων, ζώων παραγωγής, κλπ. Την ήδη δύ-
σκολη λειτουργία της αγροτικής οικονομίας (παρά το γεγονός ότι από
το 1978 υπήρχε αυτάρκεια σε μία σειρά βασικών προϊόντων, καθώς και
ικανοποιητικά αποθέματα ασφαλείας), επιδείνωσε η λειτουργία μέσα
στο πλαίσιο της ΚΑΠ, με την πολιτική της συνεχούς μείωσης των τιμών
και την αύξηση της στήριξης, που για την ελληνική αγροτιά λειτούργησε
σαν παγίδα, καθώς προσανατολίστηκε όλο και περισσότερο προς την
κατεύθυνση της είσπραξης επιδοτήσεων, γεγονός που την κατέστησε
περισσότερο ευάλωτη στις διεθνείς διακυμάνσεις και την απομάκρυνε
από τα συγκριτικά της (άριστες κλιματολογικές συνθήκες, ποιότητα
προϊόντος), πλεονεκτήματα. Τα σημεία καμπής στην πτωτική αυτή πο-
ρεία συμπίπτουν με τις αλλαγές που συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια. Ει-
δικότερα, μετά το 1992, δημιουργείται η «ενιαία ευρωπαϊκή αγορά»
και ταυτόχρονα αρχίζει να μπαίνει σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση της
ΚΑΠ. Οκτώ χρόνια μετά έχουν συντελεστεί σοβαρές ανακατατάξεις.
Ήδη μετά το 2000, εφαρμόζονται πλήρως οι προβλέψεις του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου για το «άνοιγμα» των αγορών και την κα-
τάργηση κάθε δασμού, έχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι μεταρρυθμίσεις
της ΚΑΠ (1992 και 1999) και έχουν τεθεί σε ισχύ οι ευρωμεσογειακές
συμφωνίες, με τις οποίες τα αγροτικά προϊόντα Τρίτων Μεσογειακών
χωρών αποκτούν προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Από
το 2001, η ελληνική οικονομία εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ, λίγο αρ-
γότερα έγινε η τελευταία διεύρυνση της ΕΕ προς την Κύπρο, τις χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, ενώ από το 2006 τέθηκε
σε εφαρμογή η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με την πλήρη
αποσύνδεση των ενισχύσεων από το είδος και το ύψος της παραγωγής.
Παράλληλα, οι όροι ενσωμάτωσης των αγροτικών νοικοκυριών στο ευ-
ρύτερο αγροτοδιατροφικό σύστημα γίνονται όλο και πιο άνισοι, με το
άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών παραγωγού-καταναλωτή να διευρύνεται
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διαρκώς τα τελευταία δέκα χρόνια. Το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα πα-
ραπέμπει στον καθαρά μονοπωλιακό χαρακτήρα του συστήματος, την
απουσία σοβαρής συλλογικής παρέμβασης των παραγωγών και των
καταναλωτών, αλλά και την πλημμελή λειτουργία των εποπτικών και
ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς (λ.χ. αθρόες ελληνοποιήσεις ξένων
προϊόντων, πενταπλασιασμό σε τιμές εισαγομένων προϊόντων από το
τελωνείο στο ράφι, κ.λπ.). Τέλος θυμίζουμε και τη στροφή της ΚΑΠ σε
ότι αφορά τον περιορισμό των επιδοτήσεων μετά το 2013 και τη χορή-
γησή τους αποκλειστικά στους «ενεργούς» αγρότες.

4. Στο όνομα της «παγκοσμιοποίησης», η άλωση της ελληνικής
Γεωργίας. Με άλλα λόγια, η ελληνική αγροτική οικονομία μετατοπί-
στηκε σ’ ένα επίπεδο ανταγωνισμού στον οποίο δεν θα μπορούσε να
αντεπεξέλθει γιατί έλειπαν εκ των πραγμάτων δύο βασικές προϋπο-
θέσεις: η μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης και το πολύ χαμηλό κό-
στος εργασίας. Με αυτές τις προϋποθέσεις, ένα μεγάλο μέρος της
φτωχομεσαίας αγροτιάς εξωθήθηκε για ν’ ανταπεξέλθει, μέσω των
«αγροτικών τραπεζών», σε υψηλότοκο δανεισμό και πρακτικές αυτο-
προστασίας μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων από τις εν-
δεχόμενες απώλειες εισοδήματος (στη χώρα μας και λόγω του διακο-
σμητικού χαρακτήρα του ΕΛΓΑ), στα οποία προφανώς δεν αναγνωρί-
ζεται καμία γεωργική ιδιαιτερότητα, αλλά κινούνται σύμφωνα με  τη
νεοφιλελεύθερη αντίληψη της «αγοράς», στο πλαίσιο του καπιταλι-
στικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. Το τεράστιο και ανυπέρβλητο ζή-
τημα της αυτάρκειας ενός λαού σε τρόφιμα, για να αντιμετωπίσει πε-
ριόδους ξηρασίας, σιτοδείας, κρίσεων, κλπ., εντάχθηκε στις ανάγκες
της κακόφημης «παγκοσμιοποίησης» και του «παγκόσμιου ειρηνικού
χωριού που θα εκτείνεται από τα Ουράλια μέχρι το Γιβραλτάρ»! Ενός
συστήματος που σπρώχνει την παγκόσμια παραγωγή φτηνών αγροτικών
προϊόντων στις Τρίτες χώρες, με απώτερο στόχο να τις εφοδιάζει με
πανάκριβα βιομηχανικά μηχανήματα, εργαλεία, κ.α., αυξάνοντας έτσι
το έλλειμμα του Εμπορικού τους Ισοζυγίου και επομένως και το βαθμό
εξάρτησης από τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη. Η στροφή αυτή από
τις ευρωπαϊκές χώρες του «φτωχού Νότου» προς τις Τρίτες χώρες,
οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην εποχικότητα της παραγωγής, στους
απρόβλεπτους παράγοντες, στην υπερπροσφορά γεωργικών προϊόντων
λόγω της ταχύτατης τεχνολογικής προόδου, στη χαμηλή ελαστικότητα
ζήτησης των γεωργικών σε σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα και στην
άνισα κατανεμημένη παραγωγή της γεωργίας και μεταξύ γεωργίας και
λοιπών κλάδων παραγωγής. Στο εμπορικό επίπεδο, ήταν φανερή η μι-
κρή διαπραγματευτική ικανότητα των πολλών, αδύναμων, ανοργάνωτων
και διάσπαρτων αγροτικών νοικοκυριών απέναντι στα μονοπώλια (δηλ.
τις ραγδαία εξελισσόμενες αγροδιατροφικές αλυσίδες, τους πολυε-
θνικούς προμηθευτές και στους εμπόρους αγροτικών εφοδίων και
προϊόντων). 

5. Στα νύχια του χρηματιστικού κεφαλαίου. Εδώ να πούμε, πως
ήδη από το τέλος των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της GATT (Γενική
Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), και μέσα στη δεκαετία του ’90, τα
ελεγχόμενα από τις κυβερνήσεις «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρω-
σης», με τα οποία προαγοράζονταν οι αγροτικές παραγωγές διαφόρων
χωρών και προϊόντων, πέρασαν στα χέρια των «αγορών», δηλ. του χρη-
ματιστικού κεφαλαίου και έγιναν «χρηματιστηριακά παράγωγα». Η ει-
κονική πραγματικότητα των «χρηματιστηριακών παραγώγων» (δηλ.
των Συμβολαίων, με άλλα λόγια των «χαρτιών»), το χρηματιστηριακό
ανεβοκατέβασμα των τιμών των αγροτικών προϊόντων μέσω «πληρο-
φοριών», υποκατέστησε την πραγματική παραγωγή. Κάπου, κάποιοι,
κλεισμένοι σε γραφεία με παχιά χαλιά, υποκατέστησαν τον αγροτικό
μόχθο της υπαίθρου, κερδίζοντας δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα του

αγρότη. Μία πληροφορία, μία προσδοκία και το πάτημα ενός πλήκτρου,
αρκούσε να μεταφέρει και να δηλοποιήσει τη δήθεν παγκόσμια πτώση
της παραγωγής ενός αγροτικού προϊόντος –ακόμα κι αν υπήρχε σ’ αυτό
υπερεπάρκεια- και αμέσως οι τιμές εκτινάσσονταν στα ύψη, μαζί με
τα κέρδη των μονοπωλίων. Σημειώνουμε πως η προσαρμογή των αγρο-
τών στις κερδοσκοπικές διακυμάνσεις, ώστε να εκμεταλλευτούν τις
αυξομειώσεις των τιμών, είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της τρέχουσας
ήδη παραγωγής, αλλά και λόγω των κυριολεκτικά στιγμιαίων χρημα-
τιστηριακών μεταπτώσεων. Θυμίζουμε ακόμα, ότι η ραγδαία αύξηση
βασικών γεωργικών προϊόντων το 2007-08, προκάλεσε oξύτατη δια-
τροφική κρίση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και άνοδο του πλη-
θωρισμού στις ανεπτυγμένες, καθώς και στη χώρα μας. Τα χρηματι-
στηριακά κέρδη που προκάλεσε η κρίση, μοιράστηκαν μεταξύ των τρα-
πεζών, των ασφαλιστικών και χρηματιστηριακών γραφείων, των αγρο-
διατροφικών εταιρειών, των βιομηχάνων και των τοπικών μεταπρατών
εμπόρων (τσαμπάδες). Για τα φτωχομεσαία αγροτικά νοικοκυριά, δεν
απόμεινε τίποτα. Αντίθετα, η πορεία του γεωργικού εισοδήματος, το
οποίο, εκτός από παροδικές εξάρσεις, μειώνεται διαρκώς εδώ και
πολλά χρόνια σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Το ντόπιο αστικό κατεστημένο, στήριξε τα μονοπώλια και όχι την
αγροτιά. Η κατάρρευση ήταν πλέον γεγονός. 

6. Μια πλούσια…φτωχή χώρα. Σαν συμπέρασμα για τη χώρα μας
μπορούμε να πούμε ότι η συμμετοχή του κράτους στη διαμόρφωση
δομών στην αγροτική οικονομία, τέτοιων που να μπορούν να δημιουρ-
γήσουν ένα αμυντικό διατροφικό τείχος (αγροτικές συνεταιριστικές
οργανώσεις κατ’ ουσία και όχι κατ’ όνομα, αποθέματα ασφαλείας, πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, αγροτική Έρευνα, κ.α.), ακόμα και με καπιταλι-
στικούς όρους παραγωγής, περιορίστηκε αν όχι εκμηδενίστηκε, κάτω
από το καθεστώς της εξάρτησης της χώρας και στον αγροδιατροφικό
τομέα. Η Ελλάδα ήταν το 1981 μία καθαρά γεωργική χώρα με τεράστιο
ορυκτό πλούτο. Είναι γνωστό ότι στο ελληνικό υπέδαφος υπάρχουν
πολλά κοιτάσματα ορυκτών, μεταλλευμάτων, λατομικών και διακο-
σμητικών υλικών, ενώ υπάρχουν και τεράστια γεωθερμικά πεδία. Θυ-
μίζουμε τους γνωστούς βωξίτες του Παρνασσού, τους χρωμίτες της
Κοζάνης, την τύρφη στους Φιλίππους, το ουράνιο στο Παρανέστι Δρά-
μας, τα γεωθερμικά πεδία στον Έβρο, τη Νιγρίτα, τη Λέσβο, τη Μήλο,
τη Νίσυρο κλπ.., τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ
υπάρχουν λευκόλιθοι, νικέλιο, λιγνίτης, μάρμαρα, ζεόλιθοι, καολίνες
και πολλά άλλα. Σε κάποια από αυτά σήμερα γίνεται εκμετάλλευση,
όπως π.χ. τους βωξίτες που παραχωρήθηκαν για εκμετάλλευση στη
δεκαετία του ’60 στη γαλλική εταιρεία Pechiney SA, το σιδηρονικέλιο
στη ΛΑΡΚΟ, το χρυσό σε Καταριανών συμφερόντων εταιρεία, κλπ., χω-
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ρίς να αναφερθούμε στους υδρογονάνθρακες και κατά κύριο λόγο το
πετρέλαιο, που υπάρχουν σε περιοχές κοιτασμάτων στη Θάσο (στον
Πρίνο), στη Σαμοθράκη, στην περιοχή βόρεια και νότια της Κρήτης
(κοίτασμα «Ηροδότου») και κοντά στην Κύπρο.  

7. Ο κοινοτικός καταμερισμός. Με βάση τον κοινοτικό καταμερισμό,
–όπως και με το «Σχέδιο Μάρσαλ το 1947- αποτράπηκε κάθε βιομη-
χανική ή και αγροτική ανάπτυξη και η χώρα μετατράπηκε σε χώρα του
παρασιτικού τομέα των υπηρεσιών, με τα γνωστά σημερινά αποτελέ-
σματα. Για τον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό και το ευρωπαϊκό μονοπω-
λιακό κεφάλαιο, η χώρα αποτελεί ένα πανίσχυρο κρίκο διασύνδεσης
του  κοινοτικού διαμετακομιστικού εμπορίου με την Ασία και Αφρική
με προφανείς στόχους, σε καιρό ειρήνης, ένα σπουδαίο γεωστρατηγικό
σημείο-ορμητήριο σε καιρό πολέμου. Έτσι, η καταστροφή των αγρο-
τικών δομών, επετεύχθη –μετά από συμφωνία με το «σκληρό» πυρήνα
της ΕΟΚ– βαθμιαία, μέσω της διάλυσης των Αγροτικών Συνεταιριστι-
κών Οργανώσεων, των αποσύρσεων (χωματερών) βασικών αγροτικών
προϊόντων, και βεβαίως της φθοράς των συνειδήσεων των υπολοίπων
στρωμάτων της κοινωνίας (εργατολαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, νε-
ολαίας και διανόησης) διαμέσου της εκτεταμένης προπαγάνδας των
ενταγμένων στο σύστημα ΜΜΕ, κατά τρόπο που συκοφαντήθηκε υπό-
γεια (σκάνδαλα ΚΥΔΕΠ, κ.α. συν/κών οργανώσεων, διπλοζυγίσματα
στα βαμβάκια, πλαστές επιδοτήσεις, δήθεν υψηλές τιμές του παρα-
γωγού, κλπ.), και παραγνωρίστηκε ο καθοριστικός κοινωνικός ρόλος
των αγροτών στην παραγωγή και δόθηκε έμφαση στο εισοδηματικό
τους πρόβλημα το οποίο επίσημα οφείλεται δήθεν στη «μη ανταγωνι-
στικότητα» (δηλ. το υψηλό κόστος παραγωγής), των φτωχομεσαίων
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και στις διακυμάνσεις των παγκό-
σμιων χρηματιστηρίων (δηλ. το κερδοσκοπικό παιγνίδι) αγροτικών
προϊόντων. 

8. Η κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος. Η παγκόσμια καπι-
ταλιστική οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 σε ΗΠΑ και Ευρώπη,
ήταν επόμενο να επηρεάσει και την ελληνική οικονομία, τον ασθενέ-
στερο κρίκο της Ευρωζώνης, και φυσικά και τον αγροτικό τομέα. Όμως
θα ήταν λάθος να αποδώσει κανείς την κατάρρευση της αγροτικής οι-
κονομίας σαν επακόλουθο της δημοσιονομικής κρίσης που ξέσπασε
στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2009. Η κατάρρευση της αγροτικής
μας οικονομίας είχε αρχίσει πολύ πιο πριν. Οι διαχρονικές επιδόσεις
της ελληνικής Γεωργίας, με βάση τα πιο πρόσφατα επεξεργασμένα
στοιχεία, έδειξαν πως η αξία του παραγόμενου προϊόντος -εκφρασμένη
σε σταθερές τιμές-, δηλαδή η παραγόμενη ποσότητα των αγροτικών
προϊόντων, αυξάνεται κατά 10% μέχρι το 2000 και μετά από διαδοχικές
αυξομειώσεις πέφτει το 2010 περίπου στο επίπεδο του 1993. Το οι-
κονομικό αποτέλεσμα της ελληνικής Γεωργίας στο επίπεδο των γε-
ωργικών εκμεταλλεύσεων αποτυπώνεται από τα στοιχεία της ίδιας της
Eurostat. Μέχρι το 1993 το αγροτικό εισόδημα –λόγω των επιδοτήσε-
ων- ακολουθεί μία μικρή μεν αλλά ανοδική πορεία. Όμως η πτώση
είναι σταθερή μετά το 1994, οπότε καταλήγει το 2010, στο μισό περίπου
του επιπέδου που είχε το 1993. Δηλαδή, μέσα σε 16 χρόνια, (από το
1994 μέχρι το 2010), το συνολικό καθαρό εισόδημα που απομένει σε
όλες τις ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκε περίπου στο
μισό του 1993! 

Εκτός όμως απ’ τη σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος
σε απόλυτους όρους, αλλάζει και η σύνθεσή του. Μέχρι το 2000, τα
2/3 του αγροτικού εισοδήματος προέρχονταν απ’ το εισόδημα που απο-
κόμιζαν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις από την αγορά και το υπόλοιπο
1/3 απ’ τις επιδοτήσεις. Στα επόμενα χρόνια, η ποσοστιαία συμμετοχή
των επιδοτήσεων αυξάνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα μετά το 2008 να

φθάνει το 70%, ανάλογα με το προϊόν. Η εσκεμμένη αυτή ανισότητα
μεταξύ των επιμέρους κλάδων παραγωγής οδήγησε και σε μεγάλη ανι-
σότητα στην κατανομή των ενισχύσεων και μεταξύ των διαφόρων πε-
ριοχών της χώρας.

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, όπως απο-
τυπώνεται στο Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο (ΑΕΙ), αποτελεί άλλο ένα
κρίσιμο στοιχείο των συνολικών επιδόσεών της. Με την εκτροπή
εμπορίου που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ/ΕΕ, το
ΑΕΙ από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μετατράπηκε από πλεονα-
σματικό σε ελλειμματικό. Μέχρι το 1998 το έλλειμμα κυμαινόταν γύ-
ρω στο 1 δις €, από κεί και πέρα όμως επιδεινώνεται διαρκώς, για
να καταλήξει το 2008 στα 2,7 δις €. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα απο-
τελεί και η αποεπένδυση που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια
η ελληνική Γεωργία.

9. Οι επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση. Η κρίση της ελληνικής
οικονομίας αποτυπώνεται σε όλα σχεδόν τα μακροοικονομικά με-
γέθη, τα οποία από το 2009 παρουσιάζουν επιδείνωση. Στην πραγ-
ματικότητα, η ελληνική οικονομία έχει μπει σε βαθιά ύφεση. Η συρ-
ρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας έχει πια επεκταθεί σε
όλους τους τομείς, έχοντας μια σειρά αρνητικές συνέπειες, οι οποίες
έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές. Οι περικοπές των δημοσίων
δαπανών με τις συνεχείς απολύσεις, επηρεάζουν τις κεντρικές και
περιφερειακές κρατικές γεωργικές υπηρεσίες, η παροχή των οποί-
ων, άλλωστε, ποτέ δεν ήταν η ενδεδειγμένη σ’ ότι αφορά την παροχή
κατάλληλης τεχνογνωσίας προς τους αγρότες για την επίλυση των
χρόνιων οργανωτικών και τεχνολογικών προβλημάτων. Επίσης, τα
μεγάλα ελλείμματα του προϋπολογισμού δεν επιτρέπουν στο ελλη-
νικό κράτος να καλύψει τη δική του συμμετοχή στα συγχρηματοδο-
τούμενα αναπτυξιακά προγράμματα της Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-
Αλιείας και του αγροτικού χώρου γενικότερα. Αυτό αφορά πληθώρα
μέτρων πολιτικής, όπως επενδυτικές ενισχύσεις, αγροτοπεριβαλ-
λοντικά μέτρα και προώθηση ελληνικών προϊόντων σε αγορές του
εξωτερικού. Η προσπάθεια αύξησης των δημοσίων εσόδων μέσω,
π.χ., της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ, αναμένεται να προκα-
λέσει αύξηση του ΦΠΑ σε γεωργικές εισροές και άρα αύξηση του
κόστους παραγωγής, αύξηση του ΦΠΑ σε επενδυτικά αγαθά και άρα
αύξηση του κόστους των επενδύσεων, κ.ο.κ. Τέλος, πολλές επιχει-
ρήσεις του συνεταιριστικού αγροτοδιατροφικού τομέα, αντιμετωπί-
ζουν ήδη έλλειψη ρευστότητας, δυσκολίες στη δανειοδότηση, κ.λπ.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, οι
οποίοι λόγω της επείγουσας ανάγκης για εξασφάλιση ρευστότητας,
προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις ελαιολάδου στα τέλη Δεκεμβρίου
του 2010, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά οι τιμές του προϊόντος.

10. Το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου, είναι πως η οργή μέσα
στα στρώματα της αγροτιάς προσπαθεί να βρει διέξοδο και να μετα-
σχηματιστεί σε οργανωμένη αντίσταση. Κατά συνέπεια αποτελεί βασικό
καθήκον των κομμουνιστών να παρέμβουν δραστήρια στους αγροτικούς
αγώνες και να προβάλουν τη γενική πολιτική γραμμή που μπορεί να
δώσει μια προοπτική στο αγροτικό ζήτημα.

Αυτή η γενική πολιτική γραμμή θα καταδικάζει απερίφραστα τις κυ-
βερνητικές επιλογές όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων που
πρόσδεσαν τη χώρα στο άρμα είτε της ΕΟΚ είτε των ΗΠΑ. Θα απορρί-
πτει ψευτοθεωρίες περί δήθεν “δημοκρατικής εθνικής ανάπτυξης“ ή
περί δήθεν “αναδιάρθρωσης” ή περί δήθεν “ανταγωνιστικότητας”.

Εκτός από την ένταση των αγροτικών κινητοποιήσεων για την ικα-
νοποίηση των άμεσων αιτημάτων της  φτωχομεσαίας αγροτιάς που θα
της δώσουν μια προσωρινή ανακούφιση, πρέπει να υπάρξει το στα-
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διακό ανέβασμά της μέχρι το επίπεδο της γενικής πολιτικής
πάλης για τα πανεθνικά προβλήματα, για την έξοδο της χώ-
ρας από την ΕΕ και το σπάσιμο της ιμπεριαλιστικής εξάρ-
τησης. Χρειάζεται σχεδιασμός και ουσιαστικές πολιτικές,
που δεν μπορούν να γίνουν από το δοσμένο πολιτικοοικο-
νομικό σύστημα της χώρας μας, το οποίο έχοντας βαθειά
και παρατεταμένη εξάρτηση ακολουθεί αναντίρρητα το ρεύ-
μα της διεθνοποίησης των αγορών αγροτικών προϊόντων
που επιβάλλουν τα διάφορα παγκόσμια Μονοπώλια.  Χωρίς
καμιά επιφύλαξη θα πρέπει η χώρα να κρατηθεί μακριά
από το επικίνδυνο μαγνητικό πεδίο που επιβάλλει ο παγ-
κόσμιος Ιμπεριαλισμός με 
– την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των διαφόρων χωρών,

σαν αποτέλεσμα της διεθνοποίησης των αγορών, που ο
ίδιος δημιουργεί

– την ένταξη των επιμέρους αγροτικών πολιτικών στους διε-
θνείς περιορισμούς και όρους, που ο ίδιος δημιουργεί

– την έκθεση των επιμέρους αγροτικών οικονομιών στο διε-
θνή ανταγωνισμό, που ο ίδιος δημιουργεί

– τη λήψη μονομερών αποφάσεων με σοβαρές επιπτώσεις
για τις επιμέρους αγροτικές οικονομίες, που ο ίδιος δη-
μιουργεί.

– τη διεθνή κρίση στον παγκόσμιο αγροτικό τομέα, που ο
ίδιος δημιουργεί.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις

θα βρίσκονται στην επικαιρότητα τα επόμενα χρόνια και κα-
τά συνέπεια η αγροτιά θα διδάσκεται συνεχώς από την ίδια
της την πείρα.

Το δυνάμωμα της πολιτικής και ταξικής συνείδησης των
φτωχομεσαίων στρωμάτων της αγροτιάς και συγχρόνως η
προώθηση της ταξικής συμμαχίας και η συγκρότηση κοι-
νωνικού μετώπου όλων των εκμεταλλευόμενων τάξεων και
στρωμάτων, αφού τα μεγάλα προβλήματα του λαού και του
τόπου μπορούν να λυθούν μονάχα αν υπάρξει ριζική κοι-
νωνική αλλαγή και ανατροπή του εξαρτημένου κρατικομο-
νοπωλιακού καπιταλισμού, είναι μονόδρομος.

Ο αγώνας για την ικανοποίηση των οικονομικών αιτημά-
των, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εγκατά-
λειψης της αγροτικής δραστηριότητας, για την απόκρουση
της καταστροφικής ΚΑΠ, κατά συνέπεια η πάλη ενάντια
στην ΚΑΠ και τον ΠΟΕ, στην ΕΕ και το ΔΝΤ, αποτελούν το
βασικό κορμό των στόχων, των γενικότερων αιτημάτων.

Η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας και της
μαζικοποίησης των Αγροτικών Συλλόγων και η κινητο-
ποίησή τους στο πλευρό της φτωχομεσαίας αγροτιάς, η
ανάπτυξη του πνεύματος της ταξικής αλληλεγγύης είναι
απολύτως απαραίτητα.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο έξαρσης της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας, με πολύ δυσμενέστερους
όρους παραγωγής αγροτικού προϊόντος για τα φτωχομεσαία
νοικοκυριά, που καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο
μέρος της κρίσης, με την καταστροφή τους, τη συντριβή τους,
τον αφανισμό τους. Αναπόφευκτα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος
δρόμος επιβίωσής τους παρά ο δρόμος του αγώνα, και η
σύνδεση του αγώνα αυτού με τους αγώνες των άλλων κατα-
πιεσμένων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Oι επισκέψεις και οι συναντήσεις του  Tσίπρα με κυβερνητι-
κούς παράγοντες στη Γερμανία και στις HΠA, χωρίς αμφι-
βολία, σηματοδοτούν ένα ακόμα σκαλοπάτι στη διαδρομή

που έχει χαράξει η ηγεσία του ΣYPIZA για να βρεθεί πιο κοντά
στη θέση του δελφίνου της κυβερνητικής εξουσίας. H σημασία
τους δε βρίσκεται μόνο στην επιδίωξη του ΣYPIZA να προσεγγίσει
τα ξένα κέντρα που ασκούν καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωση
της πολιτικής εξουσίας στην Eλλάδα αλλά, επίσης, στο γεγονός
ότι τα ίδια αυτά κέντρα αξιολογώντας την «υπεύθυνη αντιπολίτευ-
ση» του ΣYPIZA αποδέχθηκαν την επαφή μαζί του σε κυβερνητικό
επίπεδο. Aν ο B. Σόιμπλε, ο υπουργός Oικονομικών της Γερμανίας,
το υπουργείο Eξωτερικών των HΠA και το ΔNT άνοιξαν παράθυρο
συνομιλίας με τον Aλ. Tσίπρα, αυτό, ασφαλώς λέει πολλά. Tόσο
για το πώς οι συναπαρτίζοντες την τρόικα των μνημονίων, ο Γερ-
μανός ηγεμόνας της EE όσο και η κυβέρνηση των HΠA, βλέπουν
την πολιτική του ΣYPIZA όσο και για το πώς κινείται η ηγεσία του
ΣYPIZA για την απόκτηση προϋποθέσεων που ελπίζει να της δώ-
σουν πράσινο φως για να οδεύσει στην κυβερνητική διαχείριση.

Στο εσωτερικό της χώρας, οι επισκέψεις του Tσίπρα και τα όσα
δηλώθηκαν και ακούστηκαν σ’ αυτές προκάλεσαν ανάλογους σχο-
λιασμούς και εκτιμήσεις από τους κυρίαρχους αστικούς κύκλους
και, πολύ περισσότερο, απ’ όσους παρατηρούν την πορεία του ΣY-
PIZA προς μια ταχύρρυθμη προσαρμογή και στενή προσέγγιση της
πολιτικής του προς την κυρίαρχη αστική πολιτική, που με τα τα-
ξίδια του Aλ.Tσίπρα ολοκληρώνεται σ’ όλα τα επίπεδα: Συμπερι-
λαμβάνοντας και τις ευρωατλαντικές σχέσεις της Eλλάδας, τις
σχέσεις που διαχρονικά έχει παγιώσει η ντόπια μεγαλοαστική
τάξη με τη «Δύση», για τη μη διατάραξη των οποίων φρόντισε να
στείλει καθησυχαστικά μηνύματα ο αρχηγός του ΣYPIZA εκεί που
πήγε.

Aπέναντι σ’ αυτούς τους σχολιασμούς και τις εκτιμήσεις η ηγεσία
του ΣYPIZA, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την ανησυχία του αριστε-
ρού ακροατηρίου της, επιχείρησε να απαντήσει «ντύνοντας» τις
επισκέψεις του αρχηγού της με παραπλανητικές δικαιολογήσεις
και αποτιμήσεις των αποτελεσμάτων τους και ενορχηστρώνοντας
μια επιχειρηματολογία που συγκαλύπτει το ουσιαστικό νόημα και
στόχο τους. Mέσα από δηλώσεις και σχετική αρθογραφία ότι ο Tσί-
πρας είπε στους κυβερνητικούς αξιωματούχους της Γερμανίας και

πολιτική επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ: Yποβάλλει τα
διαπιστευτήριά του,
ευελπιστώντας να λάβει
το χρίσμα διαχειριστή της
κυβερνητικής εξουσίας

 γράφει ο Γιάννης Μακρίδης
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των HΠA «όσα δεν τους έχει πει κανείς ποτέ τα τρία αυτά χρόνια»,
ότι τους μετέφερε «αυτά που λέει καθημερινά ο κόσμος στην Eλ-
λάδα», ότι «διεύρυνε την ατζέντα της διαπραγμάτευσης με τη γερ-
μανική πολιτική ηγεσία με τα θέματα του κατοχικού δάνειου και
της δικογραφίας Xριστοφοράκου για την υπόθεση της Siemens»,
προσπάθησε να προβάλλει την εικόνα ενός ΣYPIZA που  σε αντι-
θεση με την κυβέρνηση «διαπραγματεύεται». Eμφάνισε, ακόμα,
τα ταξίδια του Tσίπρα σαν δείγμα «πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής», σαν ένδειξη ότι «ο ΣYPIZA δεν επιθυμεί να τον δια-
μεσολαβούν στο εξωτερικό θεσμοί που συνδέονται με το ελληνικό
πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο», αλλά και του «διεθνούς
ενδιαφέροντος» για το ΣYPIZA επειδή «είναι αξιωματική αντιπο-
λίτευση με δυναμική εξουσίας».

Ωστόσο, οι ίδιες οι δηλώσεις, οι συνεντεύξεις και τα όσα είπαν
ο Tσίπρας και οι συνεργάτες του κάνουν εξαιρετικά αδύνατο και
διάτρητο αυτό το πέπλο φτηνών επιχειρημάτων που ρίχτηκε για
να θολώσει το πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο των ταξιδιών
του. O πρόεδρος του ΣYPIZA με δηλώσεις του θεώρησε «χρή-
σιμη και εποικοδομητική» τη συνάντησή του με τον υπουργό Oι-
κονομικών της Γερμανίας, παρ’ όλο που κατά γενική ομολογία
απο αυτήν την συνάντηση δεν εισέπραξε παρά τις συστάσεις του
Σόιμπλε να στηρίξει τις «μεταρρυθμίσεις» της μνημονιακής πο-
λιτικής. Στη συνέντευξή του στο Bερολίνο ο  Tσίπρας ενημέρωσε
ότι στο Σόιμπλε «εξέφρασε την πρόθεση του ΣYPIZA να προ-
χωρήσει σε αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές» και εξήγησε ότι
η πολιτική του ΣYPIZA «δε σημαίνει αναστολή της προσπάθειας
για δημοσιονομική σταθεροποίηση».

Eπεσήμανε ακόμα ότι «ο λόγος της συνάντησής του» με τη
γερμανική πολιτική ηγεσία είναι γιατί τη θεωρεί «εταίρο» με
τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, «έχουμε κοινά συμφέ-
ροντα», «πρέπει να βρούμε ατζέντα διαλόγου» και να «εργα-
στούμε για να βρούμε λύση στο κοινό πρόβλημα»(!).
Bάζοντας στην άκρη την αντιμερκελική ρητορεία, μ’αυτόν τον
τρόπο η ηγεσία του ΣYPIZA προσπάθησε να κτίσει γέφυρες με

την γερμανική πολιτική ηγεσία, υποβάλλοντας ακόμα και θετικές
εικόνες γι’αυτήν, με εκκλήσεις του τύπου «να σταθεί η γερμα-
νική κυβέρνηση αρωγός στην κατεύθυνση της κάθαρσης» στην
Eλλάδα, ακόμα και με υπονοούμενα για ενδεχόμενη αποδοχή
της πολιτικής του ΣYPIZA από το Σόιμπλε, σαν κι αυτά της δή-
λωσης ηγετικού στελέχους του ΣYPIZA, του Γ. Mηλιού, ότι ο
Σόιμπλε «στη συζήτηση μας κατέστησε σαφές ότι εκείνο που
ενδιαφέρει είναι η επιτυχία των στόχων και όχι οι περικοπές
από χαμηλόμισθους. Eίναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρ-
νησης ο τρόπος που επιτυγχάνονται οι στόχοι, μας είπε. Aν γί-
νουμε κυβέρνηση και μπορούμε διαφορετικά π.χ. με φορολό-
γηση του πλούτου να το κάνουμε»!

Πιο αποκαλυπτικός ήταν ο Tσίπρας στις HΠA. O εξωραϊσμός
της πολιτικής και της κατάστασης στις HΠA ήταν απροκάλυπτος
στις ομιλίες και στις δηλώσεις του. Στην ομιλία του στο Iνστι-
τούτο Brookings, αντιπαρέβαλε «την Eλλάδα που βιώνει μια βα-
θιά κατάθλιψη» σε «μια Aμερική που δε βρίσκεται στην κατά-
σταση κατάθλιψης» και όπου «δεν είδε κλειστά καταστήματα,
βλοσυρά πρόσωπα, σημάδια απελπισίας», γιατί «η Aμερική απέ-
φυγε την καταθλιψη το 2008»! Mε αυτό το θλιβερό σχήμα θέλησε
να κολακεύσει την πολιτική της αμερικάνικης κυβέρνησης,
επαινώντας τα όσα πράττει η Kεντρική Tράπεζα των HΠA σε αν-
τιδιαστολή με την Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα, για να κατα-
λήξει σε μια δήλωση - εγκώμιο της αμερικάνικης κυβέρνησης,
λέγοντας ότι «η κυβέρνηση του Mπαράκ Oμπάμα προσπάθησε
από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση
όχι με την καταστροφική πολιτική λιτότητας», αλλά με μια πο-
λιτική «που έχει στο βασικό περιεχόμενό της τη στήριξη της
μεσαίας και κατώτερης τάξης, τον όρο κοινωνική δικαιοσύνη,
ένα συνολικά προοδευτικό προσανατολισμό, την ίδια στιγμή που
στην άλλη πλευρά του Aτλαντικού κυριαρχούν συντηρητικές το-
ποθετήσεις»!

Tα εγκώμια προς την κυβέρνηση του αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού συμπληρώθηκαν και από διαβεβαιώσεις ότι ο ΣYPIZA
«θέλει την υπέρβαση των σκιών και των προβλημάτων του πα-
ρελθόντος» με τις HΠA, από διαβεβαιώσεις προς τους αξιωμα-
τούχους του Στέητ Nτιπάρτμεντ ότι «θέλει η Eλλάδα να έχει συ-
νέχεια και συνέπεια στην εξωτερική πολιτική ώστε να συμβάλει
στη σταθερότητα», διαβεβαιώσεις που ισοδυναμούν με υπόσχε-
ση του ΣYPIZA για διαφύλαξη των αμερκανοNATOικών σχέσεων
της Eλλάδας.

O Tσίπρας μίλησε για «κοινούς προβληματισμούς και κοινά
ενδιαφέροντα» Eλλάδας και HΠA, παρουσιάζοντας, μάλιστα, την
«εναλλακτική πρόταση» του ΣYPIZA και σαν πρόταση «που αφο-
ρά και τις Hνωμένες Πολιτείες», ενώ φρόντισε, να καθησυχάσει
με τον πιο εμφαντικό τρόπο την αμερικάνικη πλευρά απο κάθε
φόβο για το «ριζοσπαστισμό» του κόμματός του, τονίζοντας πως
ο ΣYPIZA «δεν πρόκειται να σκίσει τις συμφωνίες της Eλλάδας
με την EE», «δε θα βγάλει τη χώρα έξω απο την ευρωζώνη»,
«δε θα διακόψει τους δεσμούς της Eλλάδας με την πολιτισμένη
Δύση και δε θα γίνει μια νέα Bόρεια Kορέα» και ότι «είναι έτοι-
μος για ριζικές μεταρρυθμίσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα στα-
θερό περιβάλλον επενδύσεων».

Tι άλλο περισσότερο, άραγε, θα μπορούσε να καταθέσει ένα
κόμμα στην αμερικάνικη πλευρά για να αποσπάσει τα διαπι-
στευτήρια της;



Να πληρώνω πιο πολλούς
φόρους, να παίρνω μικρότερο μισθό, να δουλεύω
μέχρι να πεθάνω, να εργάζομαι πιο πολλές ώρες, με
περισσότερους μαθητές στην τάξη, να με αξιολογεί 
ο διευθυντής, ο σύμβουλος, ο προϊστάμενος, ο περιφε -
ρειάρχης, να με φακελώνουν, να μου λένε ψέματα και να
με περιφρονούν, να φοβάμαι μη με απολύσουν, μη με
βάλουν σε αργία ή σε διαθεσιμότητα, μη με κατηγορήσει
κανείς ανώνυμα και περάσω πειθαρχικό, να κάνω
«καινοτόμα» προγράμματα μέχρι τα 67 μου, να βρίσκω
εγώ λύση για το φωτοτυπικό που χάλασε, το πετρέλαιο

που τελειώνει, τους υπολογιστές που θέλουν αναβάθ -
μιση, να μη με ακούει κανείς, να με εκβιάζουν, 

να μου μένουν οι λογαριασμοί απλήρωτοι, 
να δανείζομαι κι άλλο κι άλλο και

τέλος, να κάνω και μια έκθεση
αυτοαξιολόγησης…

Eπιμέλεια: Γ. Καββαδίας - Α. Φατούρου
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➜ Πανοπτικό, ιεραρχικό,
αυταρχικό μοντέλο.
Η δημοσιοποίηση του Π.Δ. για την
«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης» επιβεβαι-
ώνει βασικές μας εκτιμήσεις ότι
πίσω από χίλιες δυο «αθώες» έν-
νοιες κρύβεται ένα ασφυκτικό σύ-
στημα αξιολόγησης που αποτελεί
κεντρικό μηχανισμό ανατροπής ερ-
γασιακών σχέσεων, ιδεολογικής
χειραγώγησης και κατηγοριοποί-
ησης σχολείων εκπαιδευτικών και
μαθητών, εργαλείο απολύσεων και
βαθμολογικής-μισθολογικής καθή-
λωσης. Με το συγκεκριμένο Π.Δ.
θεσμοθετείται ένα αυστηρά ιεραρ-
χικό και συγκεντρωτικό οργουελια-
νό μοντέλο τύπου “bigbrother“,
όπου «όλοι και όλα αξιολογούνται»
[Κάθε ανώτερη βαθμού ελέγχου
αξιολογείται από την ικανότητά της να αξιολογεί την αμέσως
επόμενη] και στο τέλος πληρώνουν το λογαριασμό … οι εκπαι-
δευτικοί. Ένα μοντέλο νεοεπιθεωρητισμού, πολύ πιο αυταρ-
χικό και πολυπλόκαμο από το παλιό του επιθεωρητισμού,
που τροφοδοτεί αυταπάτες περί «συμμετοχής και συνδιαμόρ-
φωσης της αξιολόγησης». Η υποκρισία περισσεύει όταν ανα-
φέρουν ότι «Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εί-
ναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου,
προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας.» Και ότι στο-
χεύει «στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και
επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και των
εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της δια βίου μάθησης.» Ποια
«επιστημονική και επαγγελματικά ανάπτυξη και εξέλιξη» εν-
νοούν, όταν κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς με βάση
την τετράβαθμη κλίμακα «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ κα-
λός» ή «εξαιρετικός» και -ακόμα χειρότερα και από την επο-
χή του επιθεωρητισμού- με την αντίστοιχη βαθμολογία από το
0 μέχρι το 100! Πολύ περισσότερο που υπάρχει θεσμικό πλαί-
σιο για σύνδεση μισθού - βαθμού, «σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011»,
όπως παραπέμπει και το συγκεκριμένο Π.Δ., αλλά και για
απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα επιβεβαιώνονται
και οι εκτιμήσεις μας, όταν αναφερόμαστε στην πρόταση της

«Ομάδας Εργασίας του ΥΠΑΙΘΠΑ για ένα σύστημα αξιολόγη-
σης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ότι «θα διαμορ-
φωθεί το σχετικό Π.Δ. που ασφαλώς θα είναι σκληρότερο».
Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο Π.Δ. είναι μόνο η
αρχή, ή καλύτερα ένα από τα κομμάτια του παζλ, ενός αυταρ-
χικού θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης - χειραγώγησης και
κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών και σχολείων,
γιατί, σύμφωνα με την . απειλή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Κ. Αρβανιτό-
πουλου, «όσα περιλαμβάνονται στο εν λόγω κείμενο αποτε-
λούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που αφορά το σύνο-
λο των εκπαιδευτικών διαδικασιών».

Με βάση το Π.Δ. δομείται ένα πανοπτικό, αυστηρά ιεραρχικό,
συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και κομματικό σύστημα αξιο-
λόγησης. Οι κομματικά ημέτεροι ή ελεγχόμενοι με βάση την τρι-
κομματική συνταγή αξιοκρατίας [7 Ν.Δ. - 4 ΠΑ.ΣΟ.Κ - 2 ΔΗΜ.ΑΡ]
περιφερειακοί διευθυντές και οι συντονιστές εκπαίδευσης εξω-
τερικού αξιολογούνται από το γενικό γραμματέα της Κεντρικής
Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Οι περιφερειακοί διευθυντές
αξιολογούν τους. πάντα με «αντικειμενικά και αξιοκρατικά» κρι-
τήρια επιλεγμένους, διευθυντές εκπαίδευσης, προϊσταμένους
των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και
άλλων στελεχών. Οι προϊστάμενοι επιστημονικής - παιδαγωγι-
κής καθοδήγησης αξιολογούν τους σχολικούς συμβούλους, τους
υπευθύνους Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥΠ. και άλλα στελέχη. Οι διευθυντές
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εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι τους διευθυντές σχο-
λείων. Οι διευθυντές σχολείων και οι σχολικοί σύμβουλοι τους
υποδιευθυντές και τους εκπαιδευτικούς.

➜ Διπλή αξιολόγηση, με γενικά και αόριστα κριτήρια, με
βαθμολογία και «μη προακτέους».

Η αξιολόγηση είναι διπλή: διοικητική που [αφορά το «τυπικό
υπηρεσιακό έργο»] και εκπαιδευτική που αφορά το διδακτικό
και γενικότερα το επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο. Η διοι-
κητική αξιολόγηση είναι ετήσια και διενεργείται μεταξύ
1ης Απριλίου και 31ης Μαϊου κάθε έτους. Η έναρξή της, αν το εκ-
παιδευτικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα δεν ανατρέψει αυτές
τις αντιλαϊκές-αντιεκπαιδευτικές επιλογές, τοποθετείται από
1η Νοεμβρίου έως και την 15η Δεκεμβρίου 2013. Η εκπαιδευτική
αξιολόγηση διενεργείται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία εν-
τός συνεχούς χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2
μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος) (άρθρο18, παρ.9). Η εκ-
παιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση δύο
(2), τουλάχιστον, διδασκαλιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κυ-
βερνώντες εγκαταλείπουν τις «φιοριτούρες» περί «αυτοαξιο-
λόγησης» [που γίνεται από συλλογικά όργανα και αφορά στο εκ-
παιδευτικό έργο των δομών, του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά
και του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως προέβλεπε η πρόταση
της Ομάδας Εργασίας]. Αφήνουν μόνο για το θεαθήναι τη δυνα-
τότητα, ο αξιολογούμενος να «συμπληρώνει και υποβάλλει έκ-
θεση αυτοαξιολόγησής του το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών
πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου» (άρθρο 18,
παρ.1) που είναι άνευ ουσιαστικής και τυπικής σημασίας, όπως
και ότι «Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα
να αξιολογεί τον προϊστάμενο αξιολογητή του» (άρθρο 25). Στο
πλαίσιο ενός αυταρχικού και ιεραρχικού μηχανισμού αυτές οι
ρυθμίσεις, είτε δε θα λειτουργήσουν, είτε θα οδηγήσουν στην
αυτοενοχοποίηση του εκπαιδευτικού, είτε στο σκύψιμο της μέ-
σης και «της θετικής αξιολόγησης» των αξιολογητών του. Οι
πελατειακές σχέσεις, το ρουσφέτι και η υποταγή εκσυγχρονί-
ζονται με μια μικρή δόση αμοιβαιότητας, για να δημιουργηθεί
ένα πλαίσιο χειραγώγησης, συμμόρφωσης και πειθάρχησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατατάσσονται
σύμφωνα με το άρθρο 4 σε πέντε κατηγορίες: α) κατηγορία Ι -
Εκπαιδευτικό περιβάλλον: αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και
προσδοκίες. ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. γγ) Ορ-
γάνωση της σχολικής τάξης. β) κατηγορία ΙΙ - Σχεδιασμός, προ-
γραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας: αα) Βαθμός
πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών. ββ)
Στόχοι και περιεχόμενο. γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαι-
δευτικά μέσα. γ) Η κατηγορία ΙΙΙ - Διεξαγωγή της διδασκαλίας
και αξιολόγηση των μαθητών: αα) Προετοιμασία μαθητών για
τη διδασκαλία. ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. δδ) Εμπέ-
δωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών. δ) κατη-
γορία IV - Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: αα) Τυπικές
υπαλληλικές υποχρεώσεις. ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της
σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. γγ) Επικοινωνία
και συνεργασία με γονείς και φορείς. ε) κατηγορία V - Επιστη-
μονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελ-
ματική ανάπτυξη.

Τα παραπάνω κριτήρια αντιστοιχίζονται με βάση την τετρά-
βαθμη βαθμολογική κλίμακα και την κλίμακα 0 -100 ως εξής

(άρθρο5): α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί, β) «επαρκής»: 31
έως 60 βαθμοί, γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και δ)
«εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί. Οι εκπαιδευτικοί που σύμ-
φωνα με το άρθρο 19, παρ. 5 «χαρακτηρίζονται ελλιπείς εγ-
γράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011» για το ενι-
αίο μισθολόγιο που προβλέπει: «Οι υπάλληλοι που περιλαμ-
βάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώμα-
τος για προαγωγή για τα επόμενα δυο (2) έτη».

➜ Μηχανισμός ανατροπής εργασιακών δικαιωμάτων και
κατακτήσεων - Κατάργηση Οργανικής θέσης, Άρση μονιμό-
τητας, Απολύσεις.

Πέρα από την άσκηση ενός τεχνογραφειοκρατικού ελέγχου
πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα, η αξιολόγηση αντιστοιχεί με
το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων, το μοντέλο της ευέλικτης
και ανασφαλούς εργασίας, που είναι απόρροια της αποδόμησης
του «κράτους - πρόνοιας» και επιστροφή σε μεσαιωνικού τύπου
ρυθμίσεις για το εισόδημα, τη σύνταξη, τις εργασιακές σχέσεις,
την πλήρη καταστροφή όλων των εργατολαϊκών κατακτήσεων
του εικοστού αιώνα, πράγμα που επιχειρείται τώρα στη χώρα
μας με τα αλλεπάλληλα Μνημόνια και την πολιτική κυβέρνησης
- Ε.Ε  - ΔΝΤ. Mε το νόμο (4024/11) για το μισθολόγιο - βαθμο-
λόγιο, στο Δημόσιο Τομέα, με το οποίο επιχειρήθηκε η εξα-
θλίωση των εργαζομένων του Δημοσίου, μπαίνει ως βασικότερη
παράμετρος της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των
υπαλλήλων η αξιολόγηση. Καθιερώνεται ποσόστωση από τον
ένα βαθμό στον άλλο από 60% έως 12% στον Α’ βαθμό. Οι απο-
δοχές των εκπαιδευτικών ήταν πριν τις περικοπές οι μισές (50%)
των ευρωπαίων συναδέλφων τους. Και οι περικοπές έχουν μει-
ώσει  τους μισθούς τους μέχρι και 45%! Χιλιάδες νέοι εκπαι-
δευτικοί αμείβονται από 300 έως 650 ευρώ! Η συρρίκνωση των
πενιχρών αποδοχών των εκπαιδευτικών κάτω από τα όρια της
φτώχειας είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που υπονομεύει
και τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Ας αποτινάξουμε τις αυταπάτες. Ειδικά σε καθεστώς μνημο-
νίων, η αξιολόγηση θα λειτουργήσει μόνον ως διαδικασία νο-
μιμοποίησης απολύσεων, εφεδρείας και βαθμολογικής-μι-

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
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σθολογικής στασιμότητας των εκπαιδευτικών. Είναι, δηλαδή
ο κεντρικός μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας,
την τρομοκράτηση και τις μαζικές απολύσεις.

➜ Δεν υπάρχουν «αντικειμενικά» και «μετρήσιμα» κριτή-
ρια. Πέρα από τους μύθους της εξουσίας, η αλήθεια είναι ότι η
επιστημονική συγκρότηση, η παιδαγωγική κατάρτιση και η δι-
δακτική ικανότητα δεν είναι ποσοτικά μεγέθη που μπορούν να
μετρηθούν. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν μέθοδοι ή κριτήρια «αν-
τικειμενικά» και «αξιοκρατικά». Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρί-
ζουμε ότι εργαζόμαστε σε κινούμενη άμμο. Το υλικό μας αλλάζει
από μέρα σε μέρα, από τμήμα σε τμήμα, από ώρα σε ώρα. Μόνο
ανίδεοι ή υποκινούμενοι από σκοπιμότητα μπορούν να αναιρέ-
σουν αυτές τις αλήθειες. H εκπαιδευτική διαδικασία και ο εκ-
παιδευτικός δεν μπορούν να διασπαστούν σε επιμέρους αξιο-
λογούμενα στοιχεία και να μετρηθούν μέσα από 2 - 3 επισκέψεις
του Σχολικού Συμβούλου στην τάξη, από τη συμμετοχή σε σε-
μινάρια κ.λπ. H εκπαιδευτική διαδικασία έχει χαρακτήρα δυνα-
μικό και όχι στατικό, επηρεάζεται από πλείστους όσους κοινω-
νικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες και άρα δεν μπορεί να
διασπαστεί και να μετρηθεί. Στον αντίποδα αυτής της καθ’ όλα
επιστημονικά αποδεκτής αντίληψης, σύμφωνα με την κυρίαρχη
άποψη «όλα μετριούνται με βάση τους νόμους της αγοράς». Γι’
αυτό και ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιότητας» για την ποι-
ότητα της σχολικής εκπαίδευσης» είναι προϊόν μιας τεχνοκρα-
τικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης για την εκπαίδευ-
ση. Η λογική αυτή οδηγεί στην εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης
και ελέγχου με «πιστοποιητικά ποιότητας» σύμφωνα με τα πρό-
τυπα της βιομηχανίας και του εμπορίου. Επιδιώκει να επικυ-
ρωθούν ως αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία της προσωπικό-
τητας και νοητικές λειτουργίες των υποκειμένων της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας, όπως η διδακτική ή μαθησιακή ικανότητα,
η πνευματική και επιστημονική συγκρότηση, η ικανότητα επι-
κοινωνίας και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι ιδέες, η φαντασία, η
πρωτοβουλία κ.ά. Όμως αυτή η μέτρηση των ανθρώπινων δια-
νοητικών λειτουργιών γίνεται με βάση τις αρχές και τους στό-
χους του σχολείου της αγοράς. 

➜ Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ιδεολογικής χειραγώγησης
- συμμόρφωσης και πειθάρχησης.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι
προδιαγραφές της διδακτικής μεθοδολογίας και τα πλαίσια, οι
κατευθύνσεις και οι ενέργειες υποστήριξής της, η αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών έχει το ρόλο ελέγχου και συμμόρφωσης του
εκπαιδευτικού και αποτελεί δείκτη ευθυγράμμισης σ’ αυτές τις
προδιαγραφές. Το κράτος ζητάει την παθητική τους υποστήριξη
και την τήρηση του τύπου, δηλαδή, την εφαρμογή της επίσημα
προτεινόμενης μεθόδου, τεχνικής μετάδοσης της σχολικής γνώ-
σης. Mε άλλα λόγια, μέσα από τους μηχανισμούς και τις διαδι-
κασίες ελέγχου των εκπαιδευτικών υλοποιείται μια συγκεκρι-
μένη πολιτική επιλογή και μια αντίληψη για την ιδεολογική χει-
ραγώγηση του εκπαιδευτικού, με την επιβολή μιας κρατικής δι-
δακτικής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, ότι σύμφωνα με τα νεότερα
επιστημονικά πορίσματα γίνεται ευρύτερα αποδεκτή η αλήθεια:

«Δεν υπάρχει κώδικας διδασκαλίας που να μπορεί να εφαρ-
μοστεί παντού με τα ίδια αποτελέσματα, ούτε μπορεί να εξακρι-
βωθεί επιστημονικά ποια διδασκαλία αποδίδει περισσότερο».

➜ Η ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών για τη σχολική απο-
τυχία. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επι-
τυχία ή αποτυχία των μαθητών τους. Ξέρουν οι κρατικοί «θεσμο-
θέτες», άλλα δεν το αναφέρουν, ότι αμέτρητοι κοινωνικοί και
εκπαιδευτικοί παράγοντες επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν
την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Κοινω-
νική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης
και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, αναλυτικά προ-
γράμματα, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλί-
μα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνο-
ούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορ-
φώνουν αντίξοες συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών
από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. «Το
να κατηγορούμε τους καθηγητές για τα άσχημα αποτελέσματα
στα τεστ, σε αστικά σχολεία με υψηλά ποσοστά φτωχών και σα-
φώς μη προνομιούχων μαθητών, καταγόμενων από κακόφημες
περιοχές και προερχόμενων από διαλυμένες οικογένειες, είναι
σα να κατηγορούμε έναν αγρότη, επειδή είχε κακή συγκομιδή
μετά από περίοδο ξηρασίας. Είναι σαν να κατηγορούμε έναν
οδηγό λεωφορείου επειδή δεν τήρησε τα δρομολόγια, ενώ με-
γάλο μέρος της διαδρομής που έπρεπε να διανύσει ήταν πλημ-
μυρισμένη». (Paul Street, Χτυπώντας το Νεοφιλελευθερισμό
στο Σικάγο).

➜ Θέλουν αντιααυταρχικό “super man“ δάσκαλο σε αυ-
ταρχικό σχολείο!

Σε ένα σχολείο αυταρχικό που βασίζεται στις τιμωρίες, την
κατηγοριοποίηση και τον αποκλεισμό θέλουν τον κακοπληρω-
μένο εκπαιδευτικό από θέση δημόσιου υπαλλήλου, που στε-
ρείται θεσμικά κάθε δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για
την ανατροπή αυτών των συνθηκών, να είναι στην τάξη ένας
“super man“ και αντιαυταρχικός εκπαιδευτικός, αλλά ουσια-
στικά ο μεγάλος «ένοχος» για την αδυναμία του κράτους και
του σχολείου να ικανοποιήσουν τις μορφωτικές ανάγκες των
μαθητών· Έτσι ο εκπαιδευτικός υποτίθεται ότι θα πρέπει να
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«εμπεδώνει δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θε-
μάτων...», «ενθαρρύνει την ύπαρξη και ενίσχυση κλίματος συλ-
λογικότητας και πρωτοβουλίας», «φροντίζει για την ομαλή έν-
ταξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών», «μετέχει ενεργά και στη-
ρίζει με το έργο του, το συνολικό διοικητικό και εν γένει εκπαι-
δευτικό έργο της σχολικής μονάδας, μετέχοντας σε επιτροπές
που αναλαμβάνουν δράσεις προς όφελός της», «οργανώνει και
συντονίζει αποτελεσματικά την υλοποίηση δράσεων για το σχο-
λείο, και όχι μόνο για την τάξη του, που φέρνουν το σχολείο σε
συνεργασίες διάρκειας με άλλα σχολεία και φορείς, όπως είναι
η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εθνικά και
ευρωπαϊκά, τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στην πρα-
κτική της σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης, ενώ πα-
ράλληλα εμπλέκει, όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, γονείς
και φορείς, με επικουρικούς ρόλους, σε δράσεις της σχολικής
μονάδας», «συμμετέχει σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν
την παρουσία του στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι η
διδασκαλία σε Α.Ε.Ι., η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του
Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. ή, ως διδάσκων, σε δειγματικές διδασκαλίες, ή,
ως επιμορφωτής, σε επιμορφωτικά προγράμματα ή, ως μέλος,
σε επιτροπές βαθμολογικών ή εξεταστικών κέντρων ή σε διοι-
κητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων ή σε
επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων»!  Όλα αυτά σε ένα σχολείο
φτωχό, αυταρχικό, εξοντωτικό, ελιτίστικο, στενής κατάρτισης,
ημιμάθειας, όπου θα βασιλεύει το πνεύμα του ανταγωνισμού,
της ταξικής διαφοροποίησης και των δεξιοτήτων. 

Ένα σχολείο της χειραγώγησης, της φτώχειας και της ανα-
ξιοπρέπειας δε θα μπορούσε παρά να πλαισιώνεται από την
ανάλογη αυταρχική - ιεραρχική δομή. Γι’ αυτό φορτώνουν τα
πάντα στον εκπαιδευτικό, που τον θέλουν όμηρο ενός ιεραρχι-
κού, κομματικοποιημένου και διεφθαρμένου κρατικού και δι-
οικητικού μηχανισμού, που υλοποιεί μια βάρβαρη ταξική πολι-
τική, που απογυμνώνει τον εκπαιδευτικό και από τα τελευταία
απομεινάρια δικαιωμάτων και κατακτήσεων, περιπλανώμενο
από σχολειό σε σχολειό, φτωχό, σκυφτό, υποταγμένο, αμίλητο
ή ενεργό υποστηρικτή της κυβερνητικής πολιτικής, των μπα-
ρουφο - καινοτομιών και του «νέου σχολείου» των ταξικών
φραγμών και της αμάθειας.

➜ Η αξιολόγηση δεν οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης. Μηχανισμός αποδόμησης του δημόσιου
σχολείου.

Διατυμπανίζουν: «Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτι-
κών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους
έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας. Από τη
συζήτηση για την αξιολόγηση και την ποιότητα της εκπαίδευ-
σης εξοβελίζεται το ερώτημα «ποιος έχει την εξουσία» στην
εκπαίδευση και την κοινωνία, ποιος καθορίζει τα αναλυτικά
προγράμματα και τα βιβλία, ποιος οργανώνει τις εξετάσεις,
ποιος φτιάχνει την εκπαιδευτική νομοθεσία, ποια είναι η συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα αυτά. Για την κυρίαρχη τά-
ξη «ποιότητα στην εκπαίδευση σημαίνει εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου της αγοράς που μεταδίδει μονομερείς ιδεολογι-
κά γνώσεις [από το «κρυφό σχολείο» μέχρι τον ... «συνωστι-
σμό της Σμύρνης»]. Την ώρα που οι προσλήψεις στην πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μόλις 225 και οι
δαπάνες για την παιδεία κάθε χρόνο περικόπτονται, πέφτον-
τας κάτω και από το 2,3 % του ΑΕΠ, είναι πρόκληση οι «σο-
φοί» του κράτους να μιλούν για «ποιότητα στην εκπαίδευ-

ση». Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλει στη
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως διατείνονται
οι κρατικοί μύθοι, αλλά την υπονομεύει ανοιχτά. Αποτελεί
βασικό εργαλείο για τη συρρίκνωση του σχολικού δικτύου,
την κατηγοριοποίηση των σχολείων σε «καλά» και «κακά»,
την ταξική διαφοροποίηση του μαθητικού πληθυσμού και
την ένταση της ιδεολογικής και επιλεκτικής λειτουργίας της
εκπαίδευσης.

➜ Ας τους απορρίψουμε!
Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν στον

ασφυκτικό έλεγχο του νεοεπιθεωρητισμού. Γιατί «ο δάσκαλος
που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει δι-
πλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρω-
πος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός). Καμιά συμ-
μετοχή σε διαβουλεύσεις και άλλες διαδικασίες που εξωραΐ-
ζουν το αυταρχικό πρόσωπο μιας αδίστακτης εξουσίας, που δια
πυρός και σιδήρου υλοποιεί μια πολιτική εξαθλίωσης του λαού
και κονιορτοποίησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων ολόκληρου
αιώνα.

Παραφράζοντας το Δ. Γληνό θα χαρακτηρίζαμε την αξιολό-
γηση ως τον «άταφο νεκρό» της εκπαίδευσης. Αν η κυβέρνηση,
η Ε.Ε. και το κεφάλαιο θέλουν να πιστεύουν στη νεκρανάσταση
για να οικοδομήσουν το φθηνό, ευέλικτο, πειθαρχημένο σχολείο
υποταγμένο στους νόμους της αγοράς, πάνω στα ερείπια του
δημόσιου σχολείου των όλων και των ίσων, εμείς έχουμε κάθε
λόγο να τη θάψουμε όσο πιο βαθιά γίνεται. Απέναντι στο «νέο»
σχολείο των δεξιοτήτων, της κατακερματισμένης γνώσης, της
αγοράς, της εγκατάλειψης και της υποταγής, να προβάλλουμε
το όραμά μας για ένα δωδεκάχρονο σχολείο πραγματικά δημόσιο
και δωρεάν, που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των νέων να
ανακαλύπτουν τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινω-
νίας, ώστε να παλέψουν για την ανατροπή τής βαρβαρότητας και
την καλυτέρευση της ανθρώπινης κοινωνίας, που να δημιουργεί
δημοκρατικές και ελεύθερες προσωπικότητες, που θα μαθαί-
νουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να
δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική και κοινωνική απε-
λευθέρωση.

☞ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
☞ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ.
☞ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ
☞ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΤΙΣ ΕΛΜΕ, ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ! 

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
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Το Υπουργείο Παιδείας έφερε σε διαβούλευση το Σχέδιο Προ-
εδρικού Διατάγματος που αφορά στην αξιολόγηση των 160
χιλιάδων εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα εξαντλητικό κεί-

μενο 70 σελίδων που αποτελείται από 27 άρθρα  και ετοιμάστηκε
από τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης. 

Μιλάμε ουσιαστικά για ένα πυραμιδωτό και αυστηρά συγκεν-
τρωτικό ιεραρχικό σύστημα υπό την εποπτεία της πολιτικής εξου-
σίας με το οποίο επιχειρείται να εξασφαλιστεί ένας πανοπτικός
έλεγχος για την πειθάρχηση και υποταγή των εκπαιδευτικών και
βεβαίως για τη νομιμοποίηση μεγαλύτερων μισθολογικών περι-
κοπών και απολύσεων.

Βεβαίως, το Υπουργείο Παιδείας, για μια ακόμη φορά επιχειρεί
να παρουσιάσει την αξιολόγηση σαν την κίνηση που θα λύσει πολλά
από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, ένα είδος «πρώτων βοηθειών» στη ρημαγμένη εκπαι-
δευτική γη.

Χέρι-χέρι με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας οι μόνιμοι προσηλυτιστές της κοινής γνώμης, δημοσιογρά-
φοι, τεχνοκράτες και «ειδικοί», εγχαράσσουν στο «σκληρό δίσκο»
της κοινής γνώμης, ως αυτονόητο, ότι «η κακοδαιμονία του Ελ-
ληνικού σχολείου είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αξιολόγησης-
ελέγχου των εκπαιδευτικών».

Το έδαφος, βεβαίως, είναι εύφορο για την υποδοχή του «αυτο-
νόητου», κοντολογίς, για την άκριτη υιοθέτηση, ως φυσικής και
εύλογης, της απαίτησης «να ξεκαθαρίσει επιτέλους το εκπαιδευ-
τικό τοπίο από την κόπρο του Αυγεία». Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια
των γονέων που αναγκάζονται να «τραυματίζουν» τους οικογενει-
ακούς τους προϋπολογισμούς πληρώνοντας ακριβά -σε καθεστώς
υποτίθεται «Δημόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης»- το κόστος του
εισιτηρίου για την πολυπόθητη είσοδο των παιδιών τους στην Πα-
νεπιστημιακή εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώ-
ση της αποδοτικότητας της «επένδυσης», πριμοδοτεί την οικο-
δόμηση πεποιθήσεων σύμφωνα με τις οποίες, αν ένας μαθητής
δεν μαθαίνει γράμματα στο σχολείο, ή αναγκάζεται να πληρώνει
φροντιστήριο ή το απολυτήριό του δεν του εξασφαλίζει μια θέση
στην αγορά εργασίας, για όλα αυτά και γι΄ άλλα πολλά ευθύνεται
ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι «αναποτελεσματικός ή άπειρος
ή τεμπέλης ή ανίκανος» τόσο όσο και ένας υδραυλικός που δεν
μπορεί να επισκευάσει μια βρύση ή ένας γιατρός που δεν είναι
ικανός να θεραπεύσει μια γρίπη ! 

Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε: Η αξιολόγηση δεν είναι ένα
απλό μεταρρυθμιστικό μέτρο που κάποια στιγμή θα «έρθει» και
θα «μάθουμε να ζούμε με αυτή», όπως και με τόσα άλλα. Στη λο-
γική αυτή, της «soft αξιολόγησης», έχουν εγκλωβισθεί σήμερα

και πολλοί εκπαιδευτικοί, αλλά και δυνάμεις της αριστεράς, που
αφήνουν να καλλιεργηθεί η άποψη –ή και οι ίδιοι την καλλιερ-
γούν– ότι μέσα στη γενική ακαταστασία και ανοργανωσιά του «ρω-
μαίικου» η αξιολόγηση θα καταντήσει απλή γραφειοκρατική δια-
δικασία, ένας ατέλειωτος σωρός χαρτιών και αξιολογικών εκθέ-
σεων, όπου «αλλού θα είναι ο παπάς και αλλού τα ράσα του», ο
«ένας θα βλογάει τον άλλο» στο … λίκνο της «δημοσιοϋπαλληλικής
θαλπωρής», υπό το φόβο της εναλλαγής κυβερνήσεων και της
αποφυγής «κομματικών ρεβανσισμών». Αυτή η άποψη είναι επι-
κίνδυνη γιατί χαλαρώνει συνειδήσεις, αφήνει ρωγμές συμβιβα-
σμού με την αξιολόγηση, καθώς αποδιοργανώνει τις γραμμές της
αντίστασης σε αυτήν. Είναι το ίδιο επικίνδυνη με τη διάκριση ανά-
μεσα σε «καλή» και «κακή» ή «κακόφημη» αξιολόγηση, ανάμεσα
σε αξιολόγηση που μπορεί να βοηθήσει το σχολείο και τον εκπαι-
δευτικό να βελτιωθούν και σε εκείνη που φέρνει τα αντίθετα απο-
τελέσματα. 

Οφείλουμε να το επισημάνουμε: Δεν υπάρχει «κακή» και «κα-
λή» αξιολόγηση, αξιολόγηση που «βοηθάει» και αξιολόγηση που
«δεν βοηθάει». Η αξιολόγηση έχει «βαθιές ρίζες» στο κοινωνικό
σύστημα που ζούμε, είναι οργανικό μέρος της φυσικής και συμ-
βολικής του βίας, κατάγεται από την καπιταλιστική εκμετάλλευση
και ταυτόχρονα την εκφράζει, την ισχυροποιεί και την νομιμοποιεί.
Η αξιολόγηση μεταμορφώνει την εκμετάλλευση και την ταξική
ανισότητα σε «φυσικούς» και «ορθολογικούς» δείκτες, περιορί-
ζοντας σε βαθμό εξαφάνισης τις αντίθετες φωνές. Στη σημερινή
περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, όπου η εκπαίδευση γίνεται
εμπόρευμα, όπως ο καφές και τα καλλυντικά, η αξιολόγηση περ-
νάει από τον παραδοσιακό ρόλο του τυπικού κοινωνικού ελέγχου
των εκπαιδευτικών στην «τιμαριθμοποίηση» της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, προκειμένου αυτή να έχει «ανταλλακτική αξία» για
να κινηθεί στα διεθνή χρηματιστήρια των αξιών. 

Γι’ αυτούς τους λόγους είναι το σημαντικότερο πολιτικό δια-
κύβευμα στην εκπαίδευση. Το «πέρασμα» και η «επιβολή»
της –μέσω ζαχαρωμένων διακηρύξεων– θα αλλάξει δραματικά
τόσο το χάρτη των συσχετισμών στο σχολείο, όσο και την καθη-
μερινή εργασία του εκπαιδευτικού, σε όλες της τις πτυχές: από
την εργασιακή του σχέση με την εκπαίδευση (μονιμότητα), μέχρι
το κλίμα που θα βιώνει καθημερινά στο σχολείο και τις σχέσεις
με τους συναδέλφους του. Θα χειραγωγήσει τον εκπαιδευτικό,
θα μετακυλήσει πάνω του όλη την ευθύνη για τη λειτουργία του
σχολείου, θα νομιμοποιήσει τα σχέδια για απολύσεις. Εύστοχο
και το πικρό «ερώτημα» πολλών εκπαιδευτικών: είναι δυνατόν
η πολιτική που έχει φτωχύνει τη δημόσια εκπαίδευση και τον
εκπαιδευτικό και έχει κλείσει το μέλλον στα υπόγεια, να έχει
αγαθές προθέσεις;
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 γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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Δ α κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Π.Δ.
κατηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες και σε κάθε κατηγορία
περιλαμβάνονται μια σειρά κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η

αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση – κατάταξη των εκπαιδευτικών:
α) Κατηγορία Ι Εκπαιδευτικό περιβάλλον
β) κατηγορία ΙΙ Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της

διδασκαλίας
γ) Κατηγορία ΙΙΙ Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μα-

θητών
δ) Κατηγορία IV Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια
ε) Κατηγορία V Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκ-

παιδευτικού
Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι με αυτό τον τρόπο κατακερ-

ματίζεται τόσο η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, όσο και η εκπαι-
δευτική διαδικασία. Και ακόμα χειρότερα επιχειρείται η ποσοτικοποί-
ηση και μέτρηση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης προσωπικότητας
και στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιδιώκεται να επικυ-
ρωθούν ως αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία της προσωπικότητας και
νοητικές λειτουργίες των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
όπως η διδακτική ή μαθησιακή ικανότητα, η πνευματική και επιστη-
μονική συγκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας και ο τρόπος συμπερι-
φοράς, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι ιδέες, η φαντασία, η πρωτοβουλία
κ.ά. Τα πάντα θα μπαίνουν σε «κουτάκια» και θα πολλαπλασιάζονται
με συντελεστές, από το κλίμα στην τάξη μέχρι τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών ή την προετοιμασία για τη διδασκαλία.

Όμως αυτή η μέτρηση των ανθρώπινων διανοητικών λειτουργιών
είναι προϊόν μιας τεχνοκρατικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης
για την εκπαίδευση. Οι επιδόσεις των υποκειμένων της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιούνται ως
μονάδες μέτρησης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, ως δεί-
κτες προαγωγιμότητας και ανταγωνιστικότητας. Η υποταγή του σχολείου
στους νόμους της «ελεύθερης αγοράς» διαμορφώνει βαθμιαία ένα νέο
τύπο σχολείου: το σχολείο της αγοράς, στο οποίο εφαρμόζονται μοντέλα
αξιολόγησης και ελέγχου με «πιστοποιητικά ποιότητας» (ISO 9000),
σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας και του εμπορίου. Με άλλα
λόγια η αγορά διεισδύει παντού: «γνώση που δεν πουλάει δεν είναι
γνώση», «ικανότητες που δεν εμπορευματοποιούνται δεν είναι ικανό-
τητες», κι αφού το σχολείο «παράγει» ικανότητες, μπορεί κι αυτό να
αλωθεί από τους νόμους της αγοράς. Μια τέτοια θεώρηση απορρέει
από τη γενικότερη αντίληψη περί εμπορευματοποίησης των πάντων
στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας, όπου όλα εμπορευματοποι-
ούνται και κάθε εμπόρευμα έχει και την τιμή του.1

Η αξιολόγηση ως αυταρχική διαδικασία, αλλάζει δραματικά το κλίμα
στη σχολική τάξη και το σχολείο εντείνει τον ανταγωνισμό, εθίζει στη
δουλοπρέπεια, με αποτέλεσμα η ελεύθερη σκέψη και η όποια παιδα-
γωγική αυτονομία να αντικαθίστανται από την πλήρη υποταγή και τον
ασφυκτικό έλεγχο.

Επιπλέον προκαλεί ανταγωνισμούς και συγκρούσεις μεταξύ των εκ-
παιδευτικών, κατατάσσοντάς τους σε κατηγορίες : «ελλιπείς», «επαρ-
κείς», «πολύ καλοί», «εξαιρετικοί». Οδηγεί σε θεατρινισμούς με τις
επισκέψεις των Σχολικών Συμβούλων στις τάξεις για τη σύνταξη των
ατομικών αξιολογικών εκθέσεων και στην αυλοκολακεία για θετικές
εκθέσεις από τους διευθυντές. Θέτει τα θεμέλια μιας ιστορικής διά-
σπασης του εκπαιδευτικού σώματος, με την κατηγοριοποίηση σε «στε-
λέχη – αξιολογητές» και «εκπαιδευτικούς – αξιολογούμενους». Ταυ-
τόχρονα, η διαπλοκή του κομματικού – κυβερνητικού μηχανισμού με
την αξιολογική ιεραρχία, απειλεί να εγκαθιδρύσει μια ιδιόμορφη «δι-
κτατορία των αξιολογητών» στα εκπαιδευτικά συνδικάτα, οδηγεί στο
οξύμωρο σχήμα οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί να εκπροσωπούνται
(έκοντες – άκοντες) στα συνδικαλιστικά όργανα από τους αξιολογητές
τους ! 

Προβάλλει το εκπαιδευτικό έργο ως προσωπική υπόθεση των εκ-
παιδευτικών. Επιδιώκει έτσι να τους ενοχοποιήσει στα μάτια των μα-
θητών τους και της κοινής γνώμης για την κρίση της εκπαίδευσης. Οι
κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες ουσιαστικά δεν αποτελούν
αντικείμενο της αξιολόγησης. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρε-
ώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους και η διοίκηση
του σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά της την επιτυχία και την αποτυχία
όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι από την επίσημη αξιολόγηση ου-
σιαστικά «αγνοούνται» οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί πα-
ράγοντες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική δια-
δικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενειακή
κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή
σχολείου, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παι-
δαγωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται» οι κοινω-
νικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συν-
θήκες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά
και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες
που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλ-
φαβητισμού.2

Η πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για να χειραγω-
γήσει ιδεολογικά τους εκπαιδευτικούς, ελέγχοντας τον τρόπο σκέψης
και συμπεριφοράς –και κατ’ επέκταση των μαθητών– σύμφωνα με τις
κυρίαρχες αξίες και πρότυπα. Μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε
«άβουλους και μοιραίους», «yes men», υπαλλήλους που πάσχοντας
από μόνιμη οσφυοκαμψία ευθυγραμμίζονται με την εκπαιδευτική πο-
λιτική τής εκάστοτε κυβέρνησης και την επίσημη κρατική διδακτική.

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
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Εξάλλου η σχολική γνώση έχει έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα και ορί-
ζεται από δύο βασικές παραμέτρους: τι είδους εργαζόμενο και πολίτη
θέλει να διαμορφώσει το σχολείο και ποια πολιτική ιδεολογία θέλει
να εμφυσήσει.3 Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών σε όλες
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες φιλτράρεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
περιέχει μόνο γνώσεις που αξιώνουν και αναπαράγουν το καπιταλιστικό
σύστημα. Επομένως ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναπαράγει γνώσεις
που εμφανώς σε πολλά σημεία είναι αντιανθρώπινες.

Ειδικότερα η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, όπως
έδειξαν οι πρόσφατες επιλογές περιφερειακών διευθυντών με βάση
την αναλογία 4 ΝΔ – 2 ΠΑΣΟΚ – 1 ΔΗΜΑΡ στοχεύει στη συγκρότηση
ενός αυταρχικού και ιεραρχικού διοικητικού μηχανισμού της εκπαί-
δευσης πλήρως ελεγχόμενου από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης,
που δεν υλοποιεί απλά και μόνο την κυβερνητική πολιτική, αλλά λει-
τουργεί ως μηχανισμός επιτήρησης, αυταρχικού ελέγχου και χειραγώ-
γησης των εκπαιδευτικών στη βάση των πελατειακών σχέσεων και του
ρουσφετιού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απερχόμενοι Περιφερειακοί Διευ-
θυντές αξιοποιούνται στο ρόλο του Σχολικού Συμβούλου, αποκαλύ-
πτοντας έτσι την πολιτική διάστασή του. Σε αυτή την κατεύθυνση δρο-
μολογούνται και οι επιλογές των Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευ-
σης, αλλά και των Διευθυντών Σχολείων με λιγότερο αυστηρά κομματικά
κριτήρια, λόγω πλήθους και χαμηλότερης θέσης στην πυραμίδα που
διοικητικού μηχανισμού. Το κράτος της μίζας, της ρεμούλας, του ρου-
σφετιού και της συναλλαγής κτίζεται πάνω στα ερείπια του «κράτους
– πρόνοιας». Παράλληλα διαμορφώνεται ένα απολυταρχικό κράτος με
την κυριαρχία των κατασταλτικών μηχανισμών και τις βασικές ελευ-
θερίες εν αναστολή. Ακόμα και η συνδικαλιστική δράση ή η διαμαρτυρία
ποινικοποιούνται. Τα νέα πειθαρχικά μέτρα στο πλαίσιο του Μνημονίου
3 αποδεικνύουν ότι η αργία και η απόλυση δεν είναι απλά μια απειλή,
αλλά η δαμόκλειος σπάθη που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι κάθε
εργαζόμενου στο Δημόσιο, κάθε εκπαιδευτικού. 

Γενικότερα αυτή η φλύαρη παράθεση ατελείωτων κριτηρίων έχει δι-
πλό σκοπό: από τη μια να δημιουργήσει την αίσθηση της επιστημονικής
και ενδελεχούς καταγραφής κριτηρίων και από την άλλη να τρομοκρα-
τήσει και να αυτό – ενοχοποιήσει τον εκπαιδευτικό ότι δήθεν … αγνοεί
τα στοιχειώδη.

ΟΙ ΘΥΤΕΣ ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 
Ή ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ας διερευνήσουμε, λοιπόν, αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης ανά
κατηγορία:

Κατηγορία 1η: Εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
α) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
β) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
γ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.

Έξω και πέρα από κάθε επιστημονική δεοντολογία, ακόμα και της
αστικής παιδαγωγικής, κατά τους συντάκτες του Π.Δ., το εκπαιδευτικό
περιβάλλον διαμορφώνεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό. Η
«απουσία σχέσεων» ή «σχέσεις αδιάφορες», η μικρή συμμετοχή των
μαθητών, η έλλειψη προσδοκιών, η επιβολή κυρώσεων χρεώνονται
στον εκπαιδευτικό. Εν κενώ νομοθετούν ως διεστραμμένοι και ανεγ-
κέφαλοι οι γραφειοκράτες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αφού απομονώνουν το εκ-
παιδευτικό περιβάλλον από το στενό οικογενειακό και ευρύτερο κοι-
νωνικό, αλλά και εκπαιδευτικό περιβάλλον που διαμορφώνουν εκπαι-
δευτικούς και μαθητές που καθορίζουν την προσωπικότητά τους και
κατ’ επέκταση και τις διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. Εξα-

φανίζουν τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, «αγνοούν»
την ιεραρχική και αυταρχική οργάνωση, το ανταγωνιστικό, χρησιμοθη-
ρικό χαρακτήρα και τον επιλεκτικό ρόλο του σχολείου που καθορίζουν
τις ανταγωνιστικές σχέσεις, σχέσεις εξουσίας στο σχολείο και την
απουσία αυθεντικών διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων ουσιαστι-
κής συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

Όταν το σχολείο διαπαιδαγωγεί τους μαθητές με τα πρότυπα της ατο-
μικής επιτυχίας και της βαθμοθηρίας, όπως δείχνει ακόμα και η ορ-
γάνωση της σχολικής αίθουσας, όταν το σχολείο λειτουργεί επιλεκτικά
και –μέσα από τις εξετάσεις και τους αξιολογικούς μηχανισμούς των
μαθητών– απορρίπτει και κατηγοριοποιεί τους μαθητές, τότε πώς ο
«πολύ καλός» εκπαιδευτικός μπορεί να «δημιουργεί, με λόγια και πρά-
ξεις, συνθήκες αποδοχής, στήριξης και ενθάρρυνσης για όλους ανε-
ξαιρέτως τους μαθητές»; Οι γραφειοκράτες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δείχνουν
περισσή …ευαισθησία «για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, ιδίως
για τους προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Ποιοι;
Αυτοί που διαμορφώνουν και στηρίζουν το σχολείο της ανισότητας και
των ταξικών φραγμών, το σχολείο των λίγων και εκλεκτών, αυτοί που
στηρίζουν την κοινωνία της ανισότητας, της αδικίας και της εκμετάλ-
λευσης ανθρώπου από άνθρωπο …αναθέτουν στον «πολύ καλό εκπαι-
δευτικό να εξαφανίσει ως μάγος τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανι-
σότητες!

Ακόμα περισσότερο, ο «εξαιρετικός» εκπαιδευτικός «εμπεδώνει
δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων». Από την
άλλη κατηγορούν και χαρακτηρίζουν «ελλιπή» τον εκπαιδευτικό που
«χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο επίτευξης της σχολικής πειθαρχίας
την επιβολή κυρώσεων». Τότε γιατί οι ιθύνοντες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θέ-
λουν ένα σχολείο με θεσμοθετημένους μηχανισμούς αυταρχικού ελέγ-
χου για την πειθάρχηση των μαθητών με κυρώσεις και τιμωρίες; Αυτοί
που εξοπλίζουν με αυταρχικά μέσα και τιμωρίες το σχολείο και τους
εκπαιδευτικούς παρουσιάζονται ως δημοκράτες και κατήγοροι των εκ-
παιδευτικών που χρησιμοποιούν κυρώσεις και ποινές! Πέρα από τις
αντιφάσεις και την υποκρισία είναι φανερό ότι θέλουν να διαμορφώσουν
ένα σχολείο αυστηρής πειθάρχησης, δείχνοντας στην κοινωνία ότι ο
μεγάλος ένοχος για «τα στραβά και τα ανάποδα» , για τις δυσαρμονικές
διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, είναι ο εκπαιδευτικός.

Οι γραφειοκράτες, λοιπόν, του ΣΔΟΕ, (συγνώμη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) βρή-
καν τον ένοχο για το «ψυχρό κλίμα» στην τάξη και την «αδιαφορία» των
μαθητών στο πρόσωπο του «ελλιπή» εκπαιδευτικού. Αντίθετα ο «πολύ
καλός» και «εξαιρετικός» εκπαιδευτικός με το μαγικό ραβδί εξαφανίζει
τις αντίξοες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και συντελεί στην
«ύπαρξη και ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και πρωτοβουλίας» και
«διευκόλυνσης της μετάβασης μαθητών από σχολική βαθμίδα σε βαθ-
μίδα».

Αν θέλουμε να είμαστε τόσο επιστημονικά ακριβείς όσο και δίκαιοι,
οφείλουμε να «αναγνώσουμε» τη σχολική πραγματικότητα από όλες
τις πλευρές. Ο εκπαιδευτικός καλείται όχι μόνο να μεταδώσει γνώσεις,
αλλά και να απορρίψει, να κατηγοριοποιήσει, να κατατάξει το μαθητικό
δυναμικό. Χωρίς να είναι ο αποκλειστικός ένοχος για τους ταξικούς
φραγμούς (κοινωνικοί όροι, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.), εντούτοις
αποτελεί το ενδιάμεσο αναγκαίο μεσολαβητικό στάδιο για την κοινωνική
αναπαραγωγή των ανισοτήτων στο χώρο του σχολείου. Ο κατανεμητικός
και ιδεολογικός μηχανισμός της εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τον εκπαι-
δευτικό στο σημείο-κλειδί της λειτουργίας του στην αξιολόγηση.

Ο … BIG BROTHER ΕΠΙΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κατηγορία 2η: «Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της

διδασκαλίας» 
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Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών. 
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. 
Στο ανταγωνιστικό και επιλεκτικό σχολείο των λίγων και εκλεκτών

που η καρδιά και ο νους του είναι οι εξετάσεις, απαιτούν από τον εκ-
παιδευτικό που δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιεί δασκαλοκεντρικούς
και αυταρχικούς τρόπους διδασκαλίας, όπως η μετωπική, να λαμβάνει
υπόψη του «την κοινωνικο – πολιτισμική σύνθεση και τις διαφοροποι-
ημένες μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών της τάξης του», ακόμα και τις «εξωσχολικές εμπειρίες». Βέ-
βαια όλα αυτά, όπως και τις «ικανότητες» και «αδυναμίες» του ίδιου
του εκπαιδευτικού θα τις διαγνώσουν μέσα από τις εκθέσεις τους οι …
παντοδύναμοι θεοί της αξιολόγησης, οι σχολικοί σύμβουλοι.

Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά! Πώς και με ποια κριτήρια, και
κυρίως μέσα από δύο επισκέψεις στην τάξη διαπιστώνεται ότι η προ-
ετοιμασία είναι «ελλιπής» ή «εσφαλμένη»; Πώς γίνεται αντιληπτός ο
«μακρο-προγραμματισμός» και «μικρο-προγραμματισμός» και η «με-
ταγνωστική ανάπτυξη» και η μετα – τέτοια …, μόνο οι … φωστήρες του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μπορούν να «κατανοήσουν». 

Είναι σαφές, ότι δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες παιδαγωγικής και
συμπεριφορών. Χιλιάδες προσπάθειες των αστικών ιδεολογιών και των
παιδαγωγικών ερευνητικών σχολών τους, οδηγήθηκαν πάντα στο ίδιο
αποτέλεσμα. «Δεν υπάρχουν παιδαγωγικοί κανόνες και συμπεριφορές
που να προάγουν από μόνες τους και αποδεδειγμένα το μορφωτικό
αγαθό». Γιατί η παιδαγωγική σχέση μαθητή – καθηγητή, εκπαιδευτικού
– εκπαιδευόμενου, εσωκλείει τους βαθύτερους προσδιορισμούς και
ανάγκες της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ειδικότερα οι γραφειοκράτες της εξουσίας «αγνοούν» ότι σε συν-
θήκες οικονομικής κρίσης και απαξίωσης της παιδείας, με μαθητές
που υποσιτίζονται και λιποθυμούν, σε σχολεία που δεν μπορούν να κα-
λύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ο μα-
θητικός πληθυσμούς που παραιτείται και αδυνατεί να παρακολουθήσει
ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Από πρόσφατη έρευνα του
Χ. Κάτσικα προκύπτει ότι το 87% των εκπαιδευτικών εκτιμούν ότι αυ-
ξάνεται ο αριθμός των μαθητών που δεν καταβάλλουν καμιά προσπά-
θεια σε σχέση με πριν λίγα χρόνια. Επίσης το 76% υποστηρίζει ότι μει-
ώνεται η ομάδα των μαθητών με υψηλές επιδόσεις και το 95% ότι είναι
μειωμένες οι προσδοκίες των μαθητών για εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές προοπτικές.4 Χωρίς αμφιβολία η κυβερνητική πολιτική,
οξύνοντας τα κοινωνικά προβλήματα, προκαλεί, εκρηκτικές συνθήκες
και συρρικνώνοντας τη δημόσια εκπαίδευση ανοίγει το δρόμο για τη
μαζική εγκατάλειψη του σχολείου, την εκτόξευση της μαθητικής διαρ-
ροής για τα μεγάλα τμήματα που βυθίζονται στη φτώχεια και τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ -
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ

Κατηγορία 3η: Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μα-
θητών
Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
α) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.
β) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.
δ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών. 

Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ούτε «μοναδικός ένοχος»- ούτε «ολο-
κληρωτικά αθώος» για όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής

διαδικασίας. Κανείς, όμως, σοβαρός μελετητής των εκπαιδευτικών
μας πραγμάτων δε θεωρεί αποκλειστικές παραμέτρους στην εκπαί-
δευση τα ζωντανά της στοιχεία (μαθητές – εκπαιδευτικοί). Μια σειρά
άλλοι όροι, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, η υποδομή, τα βιβλία, ο
κοινωνικός περίγυρος, η τιμή του απολυτηρίου, ο μισθός εργασίας, οι
παιδαγωγικές μέθοδοι είναι εξίσου σημαντικοί. 

Πώς ένα τρίτος, ακόμα και ένας … “superman”, παντογνώστης σχο-
λικός σύμβουλος μπορεί να διαγνώσει ότι είναι «ασαφής» ή ότι δημι-
ουργεί «σύγχυση» η ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών, αφού
δεν έχει στοιχειώδη εικόνα για το «επίπεδο των μαθητών» που βεβαίως
δεν μπορεί να το προσσεγγίσει κανείς ποσοτικά και με μετρήσιμα κρι-
τήρια; Από την άλλη σε μια τάξη που δεν είναι ενιαία πώς μπορεί να
αξιολογηθεί ο προσανατολισμός των μαθητών «στο θέμα, στους στό-
χους και στη διαδικασία κάθε μαθήματος» και πολύ περισσότερο η
ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης; Όλοι οι μαθητές ομοιόμορφα
έχουν κατακτήσει την προηγούμενη γνώση; Ο εκπαιδευτικός που επι-
μένει στην εμπέδωση της προηγούμενης γνώσης, αν γνωρίζει ότι κά-
ποιοι -πολλοί ή λίγοι- δεν την έχουν εμπεδώσει γιατί να θεωρείται «ελ-
λιπής» και όχι συνεπής προς κάποιες πολύ υψηλότερες παιδαγωγικές
και ανθρωπιστικές αξίες που παραγνωρίζουν οι γραφειοκράτες του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.; Στους «πρόσφορους τρόπους» για την «ανάπτυξη σχετι-
κού προβληματισμού» περιλαμβάνονται γεγονότα και παραδείγματα
από την κοινωνική και πολιτική ζωή που είναι «δυσάρεστα» για τους
θιασώτες της κυβερνητικής πολιτικής, όπως οι συντάκτες του Π.Δ.;
Πώς χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που αναφέρει π.χ. ότι είναι μύθος
το «κρυφό σχολειό» ή ότι οι κυβερνήσεις γενικότερα και ειδικότερα
την τελευταία τριετία παραβιάζουν κατάφωρα ακόμα και αυτό το αστικό
σύνταγμα και έχουν εκχωρήσει την Εθνική Ανεξαρτησία; Ποια παιδα-
γωγικά και επιστημονικά ρεύματα γίνονται αποδεκτά; Mόνο αυτά που
«νομιμοποιεί» η κυρίαρχη ιδεολογία; Πώς οριοθετείται το «επιτρεπτό»
για τον εκπαιδευτικό; «Nομιμοποιούνται» οι πρωτοβουλίες των εκπαι-
δευτικών και ποιές;

Όσο και να προσπαθούν με φλύαρες και δήθεν επιστημονικές προ-
σεγγίσεις μέσα από μια γλώσσα – πινόκιο, να κρυφτούν οι πραγματικοί
στόχοι της αξιολόγησης, δεν μπορούν και σε κάποια σημεία αποκαλύ-
πτονται. Στόχος, λοιπόν, η ιδεολογική συμμόρφωση και πειθάρχηση
των εκπαιδευτικών, να μπουν στα «διδακτικά τους φέρετρα», ειδάλλως
θα έχουν τη σφραγίδα του «ελλιπή» που «κινείται εκτός στόχων ή και
περιεχομένου».

Με άλλα λόγια, μέσα από τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ελέγ-
χου των εκπαιδευτικών υλοποιείται μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή
και μια αντίληψη για την ιδεολογική χειραγώγηση του εκπαιδευτικού,
με την επιβολή μιας κρατικής διδακτικής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, ότι

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
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σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά πορίσματα γίνεται ευρύτερα απο-
δεκτή η αλήθεια: «Δεν υπάρχει κώδικας διδασκαλίας που να μπορεί
να εφαρμοστεί παντού με τα ίδια αποτελέσματα, ούτε μπορεί να εξα-
κριβωθεί επιστημονικά ποια διδασκαλία αποδίδει περισσότερο».5

«Πολύ καλός» και «εξαιρετικός» είναι ο εκπαιδευτικός που απο-
βλέπει «στη διασφάλιση του βιώματος της επιτυχίας σε όλους τους
μαθητές». Για τη μη «κατανόηση» ένοχος είναι ο «ελλιπής» εκπαι-
δευτικός. Όταν οι μαθητές έρχονται στο σχολείο νηστικοί, εξαντλημένοι,
ταλαιπωρημένοι, αγχωμένοι, όταν δεν έχουν στο σπίτι κανένα να τους
βοηθήσει, επειδή οι γονείς είναι φτωχοί ή άνεργοι , ούτε το καλύτερο
βιογραφικό ενός εκπαιδευτικού, ούτε ο πιο καλοπληρωμένος δάσκαλος
δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία.

Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι μια σειρά κριτήρια αλληλοαναιρούνται.
Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζει το ρυθμό μά-
θησης στις ανάγκες των μαθητών, αλλά να μπορεί να βγάλει την ύλη και
μάλιστα να την έχουν εμπεδώσει όλοι οι μαθητές. Επίσης ο εκπαιδευ-
τικός πρέπει να μην προβάλλει αξιακά φορτισμένες πεποιθήσεις, αλλά
να δείχνει τις επιστημολογικές αντιπαραθέσεις στο θέμα που πραγμα-
τεύεται κ.α. Αυτό πώς ερμηνεύεται στη διδασκαλία του Δαρβίνου στη
Βιολογία, του καπιταλισμού στην Οικονομία, του Εμφυλίου ή της επα-
νάστασης στην Ιστορία, του Γ. Ρίτσου στη Λογοτεχνία και σε άπειρα, ακό-
μα παραδείγματα; 6

Αναστοχαστικές αντιπαραθέσεις και άλλα φληναφήματα σε ένα εξε-
ταστικοκεντρικό σχολείο, όπου όλα θυσιάζονται στο βωμό των εξετά-
σεων. Για να μπορέσει το αστικό σχολείο να επιτελέσει το ρόλο του
χρειάζεται, πέρα από τον πειθαναγκασμό, την υπαλληλοποίηση και τη
συμμόρφωση του εκπαιδευτικού, να προσδιορίσει άλλους «βασικούς
συντελεστές» για την επιτυχία των σκοπών του. H έμφαση αυτή στην
«προτυποποίηση» και ομοιομορφία της εκπαιδευτικής και διδακτικής
μας πραγματικότητας συνδέεται στενά όχι μόνο με την πρόθεση άσκη-
σης ελέγχου αλλά και με τις ανάγκες τήρησης των ιδεολογικών λει-
τουργιών του σχολικού μηχανισμού. Mε άλλα λόγια, μέσα από τους μη-
χανισμούς και τις διαδικασίες ελέγχου, των εκπαιδευτικών υλοποιείται
μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και μια αντίληψη για την ιδεολογική
χειραγώγηση του εκπαιδευτικού με την επιβολή μιας κρατικής διδα-
κτικής. 7

Όσο για το ποια γνώση πρέπει να διδάσκεται και με ποιες μεθόδους,
καθώς και ποια γνώση και με τι τρόπο εξετάζεται, αποτελεί και πολιτικό
- ιδεολογικό ζήτημα και εμπίπτει στο χώρο της πολιτισμικής αυθαιρε-
σίας των κυρίαρχων ομάδων που διαμορφώνουν το curriculum. Οι επι-
λογές αυτές «επιβάλλουν» στον κοινό νου μια απάντηση στο ερώτημα
«ποια γνώση είναι χρησιμότερη», καθώς η γνώση που επιλέγεται να

διδαχθεί και να εξετασθεί στο σχολείο αποκτά συμβολικό κύρος μέσω
των σχολικών μηχανισμών, που τη νομιμοποιούν και την υποστασιο-
ποιούν ως χρησιμότερη από άλλες γνωστικές περιοχές (Young 1971). 

Αυτό το ζήτημα δεν απασχολεί την αξιολόγηση, η οποία θεωρεί το
σχολείο όπως είναι οργανωμένο και τη γνώση που έχει επιλεγεί να δι-
δάσκεται και τον τρόπο με τον οποίο εξετάζεται ως πραγματικότητες
αναπόφευκτες, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις. Όπως επισημαίνει και
ο Giroux (1988: 14) το ερώτημα «Γιατί να διδάσκεται αυτή η γνώση;»
υποσκελίζεται από το ερώτημα: «Πώς θα διδάξουμε τη δεδομένη γνώση
καλύτερα;». 

Έτσι, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου καθιστά τον συγκεκρι-
μένο τύπο γνώσης «θέσφατο», αφού ακόμη και αν κάποιος εκπαιδευ-
τικός την αμφισβητήσει και προσπαθήσει να διευρύνει τη διδασκαλία
του με άλλα στοιχεία, τα οποία όμως δεν εξετάζονται και κατά συνέπεια
δεν αξιολογούνται από τους δείκτες επίδοσης των μαθητών, θα βρεθεί
αντιμέτωπος με τους μαθητές, τους γονείς και με τις διοικητικές αρχές
της εκπαίδευσης, οι οποίες θα αξιολογήσουν αρνητικά αυτή την «από-
κλισή» του από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο εξετάζεται.

Όταν όλη τη χρονιά η εκπαιδευτική διαδικασία υποτάσσεται στις εξε-
ταστικές ανάγκες, τότε εύκολα και ανεπαίσθητα μεταλλάσσεται η μα-
θησιακή διαδικασία σε μεθοδολογική εκγύμναση, καθώς επιβάλλεται
κατά κύριο λόγο ο φορμαλισμός και η σχηματοποίηση, όχι μόνο στις
πρακτικές αξιολόγησης, αλλά και στο ίδιο το διδακτικό έργο. Τότε η
παραπαιδεία κερδίζει έδαφος ως «σώμα και ως πνεύμα» μέσα κι έξω
από το σχολικό χώρο, εκτρέποντας το εκπαιδευτικό έργο στη δική της
λογική. Σε συνθήκες «εξεταστικού ολοκληρωτισμού», όπου η διδα-
σκαλία αφανίζεται, υπάρχει ολοφάνερη ρήξη με το παιδαγωγικό ιδε-
ώδες της προσοχής και υποστήριξης προς τον κάθε μαθητή χωριστά.

O «αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός, σύμφωνα με μια χυδαία αντί-
ληψη του πελάτη - καταναλωτή, είναι αυτός που προσανατολίζει τη μα-
θησιακή διαδικασία και προετοιμάζει τους μαθητές μονοσήμαντα για
τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται εργαλεία που μετατρέπουν τη δια-
δικασία της μόρφωσης σε εξάσκηση για το κυνήγι «χρήσιμων γνώσε-
ων», που αποφέρουν βαθμούς. Έτσι οι γνώσεις αποκτούν ανταλλαξι-
μότητα, μετατρέπονται σε εμπόρευμα. Για τον «αποτελεσματικό» εκ-
παιδευτικό δεν έχει σημασία ο πνευματικός εξοπλισμός των μαθητών,
η καλλιέργεια ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών, που
να μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά την κοινωνία με την ενεργητική
συμμετοχή και παρέμβασή τους σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δρα-
στηριότητας. Σημασία έχει η παροχή «συνταγών επιτυχίας» για τη συγ-
κομιδή βαθμών.

Γενικότερα στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος το εκπαι-
δευτικό σύστημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, αλλά
και πεποιθήσεων, νοοτροπιών και συμπεριφορών που λειτουργούν για
την αναπαραγωγή του. 8

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Κατηγορία 4η: Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα

εξής κριτήρια:
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας

και στην αυτο – αξιολόγησή της.
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

«Και πέστε μου αξίζει μια πεντάρα 
των γραφειοκρατών η φάρα
στήνει με ζήλο περισσό
στο σβέρκο του λαού χορό…»

Βολφ Μπίρμαν
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Η ευκαμψία της μέσης και το τρίπτυχο συμμόρφωση-υποταγή-
πειθάρχηση συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας. Υπηρεσιακή συνέπεια
σε ένα ιεραρχικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα μεταφράζεται σε
υποταγή προς τους «ανώτερους» και βέβαια αποτρέπει την ανάληψη
πρωτοβουλιών που είναι πέρα από τον ορίζοντα μιας κακώς εννοού-
μενης δημοσιοϋπαλληλίστικης νοοτροπίας και της κυρίαρχης νοοτρο-
πίας. Μάλιστα χρειάζονται «προτάσεις και πρωτοβουλίες» και «δρά-
σεις» προφανώς και εκτός ωραρίου για να είναι κανείς «πολύ καλός»
και «εξαιρετικός». Προφανώς θέλουν τον εκπαιδευτικό «άβουλο και
μοιραίο» δημόσιο υπάλληλο και όχι επιστήμονα με κριτική σκέψη. Αυτό
φαίνεται από τη διαβάθμιση των κριτηρίων, όπου η υπηρεσιακή συνέ-
πεια έχει συντελεστή 2 και η επιστημονική 0,5. Άρα η συμμόρφωση –
πειθάρχηση του εκπαιδευτικού σε ένα αυστηρά ιεραρχικό και πανο-
πτικό σύστημα ελέγχου και χειραγώγησης είναι ο πυρήνας της αξιο-
λόγησης και όχι η δήθεν «ανάπτυξη» και «εξέλιξή» του. 

Προφανέστατα δεν επαρκεί το σκύψιμο και η υποταγή. Χρειάζεται
όλη η ζωή του εκπαιδευτικού να κινείται γύρω από το σχολείο του αυ-
ταρχισμού και της αμάθειας. Δεν υπάρχει ωράριο και ελεύθερος χρό-
νος. Πανταχού παρών ο εκπαιδευτικός μέχρι και σε «καθοδηγητή» των
γονιών μετατρέπεται. Επιδιώκοντας να μετρήσουν και να βαθμολογή-
σουν μέχρι και την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους γονείς στο-
χεύουν να ελέγξουν τον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, ακόμα και τον
τρόπο που μιλά ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα,
κανόνες και αξίες. 9

Γενικότερα η κυβέρνηση -εφαρμόζοντας το σχέδιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, κεφαλαίου για την εκπαίδευση- κονιορτοποιεί
δικαιώματα και κατακτήσεις, οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς στον ερ-
γασιακό μεσαίωνα και τη δημόσια εκπαίδευση στην πλήρη κατεδάφιση.
Θέλουν τον εκπαιδευτικό – λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, περιπλανώμενο
από σχολείο σε σχολείο και από τον ένα νομό στον άλλο, πάμφτωχο
και άβουλο, σε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει ένα ευέλικτο, αμόρ-
φωτο και υπάκουο εργατικό προσωπικό. 

Με το νόμο 4093/2012, το περιβόητο Μνημόνιο διαμορφώνουν ένα
εργασιακό τοπίο βαρβαρότητας που κρατά τους εκπαιδευτικούς όμηρους
του διοικητικού μηχανισμού και της κυβέρνησης, χωρίς δικαιώματα και
σκυφτούς μπροστά σε μια αυταρχική εξουσία. Χαρακτηριστική είναι η
άρση του αμετάθετου. Υποχρεωτικές μεταθέσεις, ανεξάρτητα από την
οργανική θέση, με απόφαση υπουργού. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτο-
βάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξής θα μετατίθενται
«για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαι-
δευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από σχολείο σε σχο-
λείο σε όλη την επικράτεια, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και
οργανικής θέσης, με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί γίνονται
πλέον βορά σε κάθε επίδοξο διώκτη τους, από τους εντός κι εκτός τροϊ-
κανούς, ως και κάθε «αγανακτισμένο» ή παραπονούμενο γονέα ή τοπικό
«άρχοντα», ανά πάσα στιγμή θα είναι προς «τύλιγμα σε μία κόλα χαρτί»!
Εύκολα με βάση το σιδερένιο πειθαρχικό πλαίσιο βλέπουν το δρόμο
προς την αργία, τη διαθεσιμότητα και την απόλυση, αν εμπλέκονται σε
οιαδήποτε διοικητική ή ποινική δίωξη, ενώ καταργείται ακόμα και το
τεκμήριο της αθωότητας. Ο εργασιακός μεσαίωνας επελαύνει, το κα-
θεστώς εργασιακής τρομοκρατίας οικοδομείται. Οιοσδήποτε γραφει-
οκράτης, αξιολογητής μπορεί να τιμωρεί όποιον και όποια εκπαιδευτι-
κό- υπάλληλο του αρέσει, κατηγορώντας για «αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη
ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας». Ο Big
Brother παραμονεύει και εκτός εργασίας, ακόμα και για την εξωτερική
εμφάνιση! Επιπλέον για τους αναπληρωτές … απαγορεύονται οι ασθέ-
νειες πλέον των 15 ημερών και οι εγκυμοσύνες επί ποινή απόλυσης!

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Κατηγορία 5η: Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκ-
παιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.

Για τους τεχνοκράτες μετράει η πιστοποιημένη και όχι η ουσια-
στική γνώση και μόρφωση. Τα πάντα πιστοποιημένα και με τη βούλα
του κράτους. Από τα πτυχία μέχρι τα σεμινάρια. Το πτυχίο υποβαθ-
μίζεται, μετά βίας αρκεί για να χαρακτηριστεί ο εκπαιδευτικός
«επαρκής». To μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κάνει τον «εξαιρετικό»
εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τους γραφειοκράτες. Αλήθεια πιστεύει
κανείς ότι είναι σοβαρός και μετρήσιμος δείκτης το μεταπτυχιακό ή
το διδακτορικό, ειδικότερα σε μια χώρα με πληθωρισμό άκρως εξει-
δικευμένων, αλλά και πλαστών τίτλων; Την πλαστότητα ή τη γνησιό-
τητα των τίτλων θα τους κρίνουν άραγε τα ίδια τα στελέχη της εκπαί-
δευσης που χρησιμοποιούν ακόμα και πλαστούς τίτλους; Ο τεχνο-
κράτης, υπάκουος και ευλύγιστος εκπαιδευτικός που τρέχει για κα-
τακερματισμένες γνώσεις πιστοποιημένες από κάθε κρατικό φορέα
είναι το πρότυπό τους και όχι ο μάχιμος εκπαιδευτικός με γενική
και ανθρωπιστική παιδεία. Και όμως, διαχρονική αξία έχει η ρήση
του Δ. Γληνού «η μόρφωση δεν είναι ζήτημα γνώσης, είναι ζήτημα
ζωής…». Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να μπαίνει στα κουτάκια των
μανδαρίνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Παράλληλα επιδιώκεται η κατάταξη και κατηγοριοποίηση του κλά-
δου, καλλιεργώντας αυταπάτες σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν επι-
πλέον προσόντα για επαγγελματική ανέλιξη. Έτσι διευκολύνεται η δια-
μόρφωση μιας «κουλτούρας αξιολόγησης» και ενός «αξιολογικού σώ-
ματος» μέσα στον κλάδο, που με πενιχρές αμοιβές θα υλοποιεί το έργο
της αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κάτσικας, Η αξιολόγηση στην εκ-

παίδευση, Ποιος, ποιον και γιατί, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2002 
2. Κώστας Θεριανός – Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κάτσικας –

Θανάσης Τσιριγώτης, Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Εκδόσεις Λι-
βάνη, Αθήνα 2007 

3. Κώστας Θεριανός – Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κάτσικας, Το
«εγχειρίδιο» του καλού εκπαιδευτικού, Παρατηρήσεις για τη στάση
του εκπαιδευτικού στην τάξη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
2007

4. Χρήστος Κάτσικας, Λευκές κόλλες σε μαύρο μέλλον, Η Εφημερίδα
των Συντακτών, Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013.

5. Γιώργος Μαυρογιώργος, Εκπαιδευτικοί και Αξιολόγηση, Εκδόσεις
Σύγχρονη Εκπαίδευση, Αθήνα 1992

6. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Το προεδρικό Διάταγμα να μείνει στα χαρτιά!, Προ-
κήρυξη, Ιανουάριος 2013

7. Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κάτσικας, Κρίση του Σχολείου και
Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1998.

8. Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κάτσικας, Η Ανισότητα στην Ελ-
ληνική Εκπαίδευση, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2000.

9. Αγωνιστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε, Η
Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Ποιος, Ποιον, Τι, Πώς και Γιατί, Σε-
πτέμβρης 2012. 

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ. Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠ’ ΤΟ 2007
Απ’ το 2008 εκδηλώθηκε η βαθιά κρίση του παγκόσμιου οικονομικού οικοδομήματος του καπιταλιστικού

τρόπου ανάπτυξης. Με ιδιαίτερη σφοδρότητα πλήττει την Ευρώπη και ιδιαίτερα την χώρα μας.
Απ’ το 2008 η κυβέρνηση Καραμανλή άρχισε να παίρνει μέτρα περιορισμού των εισοδημάτων των εργαζομένων

τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που
εκδηλώθηκε με την μορφή της κρίσης χρέους. Η χώρα υπερχρεώθηκε, λόγω της ουσιαστικής διάλυσης της
παραγωγικής της βάσης, στην οποία μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει ο χαρακτήρας της  οικονομικής της ανάπτυξης
διαχρονικά, αλλά συνέβαλε ουσιαστικά η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ποιο ειδικά η
συμμετοχή της στο στενό πυρήνα του ΕΥΡΩ.

Για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, η στρατηγική του διεθνούς κέντρου αποφάσεων της οικονομικής
ολιγαρχίας παίρνει μέτρα με τρείς κυρίους στόχους.
1) Καταστροφή κεφαλαίου με τη διάλυση μικρών μεσαίων και αδύνατων επιχειρήσεων
2) Την πλήρη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για να καταρρεύσει

πλήρως η αξία της εργατικής δύναμής, σε συνδυασμό με την απόλυτη μείωση των αποδοχών στο δημόσιο
τομέα με στόχους περαιτέρω συρρίκνωσης του δημοσιοϋπαλληλικού κόστους, μέσω της αδυναμίας
οικονομικής αναβάθμισης και εξέλιξης μεγάλου μέρους των δημοσίων υπαλλήλων.

3) Τη διάλυση των κοινωνικών δομών και παροχών που ήταν στην ευθύνη του κράτους, με απώτερο στόχο
μεγάλο μέρος απ’ αυτές τις δομές να τις αναλάβει η οικονομική ολιγαρχία περιορίζοντας το δημόσιο τομέα σε
φτηνές υπηρεσίες. 
Η υλοποίηση του τρίτου στόχου επιβάλλει την απόλυτη μείωση όχι μόνο του οικονομικού δυναμικού του

δημοσίου, αλλά και την απόλυτη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων.
Η νομική θεσμοθέτηση του στόχου της μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων αποτυπώθηκε πρώτα

στο νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση Καραμανλή το 2007, εξειδικεύτηκε με το Μνημόνιο
ΙΙΙ και ολοκληρώνεται με την νομοθετική ρύθμιση για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Η απλή παράθεση του νομικού πλαισίου είναι απολύτως αποκαλυπτική για το βρόγχο που έχουν ετοιμάσει για
τους δημοσίους υπαλλήλους (των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένων) για να υλοποιήσουν τους στόχους τους.

√π ƒÀ£ªπ™∂π™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ√À™ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√À™
°π∞ ¢π∞£∂™πª√Δ∏Δ∞ – ∞ƒ°π∞ – ª∂Δ∞£∂™∂π™
∫∞π ∞•π√§√°∏™∏ ¶√À √¢∏°∂π ™∂ ∞¶√§À™∂π™

√π ƒÀ£ªπ™∂π™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ™Δ√À™ ∂∫¶∞π¢∂ÀΔπ∫√À™
°π∞ ¢π∞£∂™πª√Δ∏Δ∞ – ∞ƒ°π∞ – ª∂Δ∞£∂™∂π™
∫∞π ∞•π√§√°∏™∏ ¶√À √¢∏°∂π ™∂ ∞¶√§À™∂π™

 γράφει ο Δημήτρης Καρυώτης
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αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
ΝΟΜΟΣ 4093/2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ 2012
Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.1.
ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών
υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν
σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του
Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώ-
του και δεύτερου βαθμού, και β) η μεταφορά υπαλ-
λήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλ-
λες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις
περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν
λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρε-
σιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν
διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης
πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικό
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο
σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. ………
Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της προ-
ηγούμενης περίπτωσης παραγράφου είναι υπο-
χρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφι-
στάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστή-
νονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον
κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσ-
σεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσό-
μενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυ-
πικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των
θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρον-
ται. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργεί-
ται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή
παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κα-
τέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδι-
κότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται.
Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή με-
ταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κα-
τώτερης κατηγορίας.
Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων
σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφί-
στανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων
μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέ-
ων υποδοχής.

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ − ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Άρθρο 69
Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας
1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση άλλου κλάδου

της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της
ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέ-

πεται είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας είτε
μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από γνώ-
μη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον
οποίο μετατάσσεται.

2. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο
σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο
μετατάσσεται.

Άρθρο 71
Μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία
ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
1. Επιτρέπεται μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουρ-

γείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή
μεταξύ τους.
..............................................................................

2. Με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς μπορεί να
καταργείται η θέση που κατέχει ο μετατασσόμε-
νος ή μεταφερόμενος υπάλληλος, σύμφωνα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Η μετάταξη ή μεταφορά κατά την περίπτωση 1
δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου
δικαίου ή τη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση
των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με
τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα
προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό
και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος
κατείχε πριν τη μετάταξή του. Όποιος μετατάσ-
σεται ή μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτω-
σης 1 κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολο-
γικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το
συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατη-
ρεί τυχόν διαφορά αποδοχών.
Όποιος μεταφέρεται από νομικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου του δημόσιου τομέα κατατάσσεται
σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του ο
οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με
τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία
μεταφέρεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
αναλόγως για τη βαθμολογική και μισθολογική
κατάταξή του των άρθρων 28 και 29 του ν.
4024/2011.
..............................................................................

5. Η μη εμφάνιση μόνιμου υπαλλήλου στην υπηρε-
σία στην οποία μετατάχθηκε για την ανάληψη των
καθηκόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό πα-
ράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική
ποινή τουλάχιστον υποβιβασμού. Αν πρόκειται για
υπάλληλο που πριν τη μετάταξή του βρισκόταν σε
καθεστώς διαθεσιμότητας κατά το επόμενο άρ-
θρο, εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης του
υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα
υποδοχής. Η μη εμφάνιση υπαλλήλου με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην
υπηρεσία στην οποία έχει μεταταχθεί ή μεταφερ-
θεί αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχέσης εργα-
σίας του, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του οργάνου διοίκησης του φορέα υποδο-
χής.…………………………………………………................

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανε-

ξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταρ-
γούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούν-
ται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι
υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσ-
διορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο
158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων). 

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Άρθρο 99
Θέση σε διαθεσιμότητα
1. Ο υπάλληλος τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω

ασθένειας ή κατάργησης της θέσης του, σύμφωνα
με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 101
Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης
1. Σε διαθεσιμότητα τίθεται αυτοδίκαια ο υπάλληλος

του οποίου καταργήθηκε η θέση, εφόσον δεν με-
ταταγεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 154
του παρόντος.

2. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα (1) έτος, μετά την
πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται ……
………………………………………………………………….....

Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της
διαθεσιμότητάς τους:
α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κεί-

μενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού
Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007
Άρθρο 154
Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης
1. Ο υπάλληλος απολύεται, αν καταργηθεί η θέση

στην οποία υπηρετεί.
2. Αν καταργηθούν ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου

κλάδου, απολύονται οι υπάλληλοι οι οποίοι συγ-
κεντρώνουν τα λιγότερα ουσιαστικά προσόντα,
ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβου-
λίου. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προ-
σφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατάργη-
σης θέσεων μετά από συγχώνευση κλάδων ή υπη-
ρεσιών.

4. Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις προς απόλυση
υπάλληλοι δικαιούνται, με αίτηση τους, να μετα-
ταγούν σε κενή οργανική θέση άλλης δημόσιας
υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία
μετάταξης.

5. Ο υπάλληλος δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν
επανασυσταθεί η ίδια ή όμοια θέση μέσα σε ένα
(1) έτος από την απόλυση του.
……………………………………………………....................

β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρον-
ται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης
σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης



υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες
της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφο-
ράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται
αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας.

γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών
αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δη-
μόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του
ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτη-
σης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμ-
φάνισης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως
η διάταξη της περίπτωσης 5 της προηγούμενης
υποπαραγράφου.

δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελ-
ματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.

2. Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης
διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλ-
λονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμό-
ζονται αναλόγως στους υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων της
υποπαραγράφουΖ.1.1.β, οι θέσεις των οποίων
καταργούνται.

4. Η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων
που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, κα-
θώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου των υπαλλήλων της περίπτωσης 3,
εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται
με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.
…………………………………………………………..............

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007 –
4057/2012
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΓΙΑ−ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Άρθρο 103
Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποί-

ος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία,
ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια από-
φαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρι-
νής κράτησης. Υπάλληλος που παραπέμφθηκε
αμετακλήτως στο ακροατήριο προκειμένου να δι-
καστεί για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της
υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, της κατάχρησης
ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας με κατά-
χρηση εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων,
τίθεται αυτοδίκαια σε αργία. Ο υπάλληλος ασκεί
εκ νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί με τελε-
σίδικη δικαστική απόφαση.

2. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος στον
οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της ορι-
στικής παύσης ή της προσωρινής παύσης άνω
των έξι (6) μηνών. Η αργία αρχίζει από την κοι-
νοποίηση στον υπάλληλο της πειθαρχικής από-

φασης ή την πλήρη γνώση της από αυτόν και λήγει
είτε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκη-
σης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας ή του αρμόδιου διοικητικού εφετείου
είτε εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή, την ημέρα
της δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου
της Επικρατείας ή του διοικητικού εφετείου.

3. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθή-
κοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει
τεθεί σε αργία.

…………………………………………………..........................
1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν.
3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:

α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του
ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτερο-
βάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα
προσωρινής κράτησης,

β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα
προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η
προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με
περιοριστικούς όρους,

γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλή-
τως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κα-
κούργημα.

δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρ-
χική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύ-
σης, και

ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρ-
μόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα
των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄,
κδ΄, κζ΄ και κθ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα πα-
ραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν
την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του
ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προ-
ϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007 –
4057/2012
ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Άρθρο 106
Πειθαρχικό παράπτωμα
Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια
πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να
του καταλογισθεί.
Άρθρο 107
Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων
1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση ανα-

γνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίω-
σης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,

β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που
προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επι-
βάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις,
εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε
καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο
πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις
διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,

γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα
ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,

δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγμα-
τος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρί-
του προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων
του ή εξ αφορμής αυτών,

ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλ-
ληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας,

στ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευ-

καιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυ-
ναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσω-
μάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έν-
νομη τάξη,

η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,

θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των

καθηκόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27

του παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προ-
τίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση
παλαιότερων,

ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες
και τις αρχές,

ιγ) η μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές
πολιτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής
ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλ-
ληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδι-
ου ή τρίτων προσώπων,

ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρι-
κή εξέταση,

ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή
σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή,
μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η
επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία
ο υπάλληλος υπηρετεί,

ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμέ-
νης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προ-
φορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως
ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρε-
πείς εκφράσεις,

ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης
στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή
έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρ-
τητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεω-
ρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώ-
ματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,

ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύν-
ταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η
σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς
που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκρι-
μένων στοιχείων,

κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,
κα) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την από-

κτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή
ματαίωση εντολής της υπηρεσίας,

κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρό-
σωπα, με αφορμή το χειρισμό θεμάτων αρμο-
διότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση
των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συμφέροντα

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201338

αξ
ιο

λό
γη

ση
 -

 α
πο

λύ
σε

ις
 -

 υ
πο

τα
γή



χειμώνας 2013 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 39

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
των προσώπων αυτών,

κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκα-
τάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το
οποίο ανήκει στην υπηρεσία,

κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίω-
ξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,

κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς
προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας,

κστ) η απλή απείθεια,
κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο

και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει
την τήρησή του,

κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσια-
κού καθήκοντος,

κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορί-
ζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 117 του παρόντος νόμου,

λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπε-
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόν-
τος νόμου,

λα) το ειδικό πειθαρχικόπαράπτωμα που προβλέ-
πεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 144 του παρόντος νόμου,

λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του
παρόντος νόμου.

.................................................................................
2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθή-

κοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει
τεθεί σε αργία. Ειδικότερα:

α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περι-
πτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 ασκεί εκ νέ-
ου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.

β. Η αργία της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 αρ-
χίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της
πειθαρχικής απόφασης και λήγει με την έναρξη
της εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής της ορι-
στικής ή προσωρινής παύσης που του επιβλήθη-
κε ή με την έκδοση απόφασης σε δεύτερο βαθμό
ή δικαστικής απόφασης που είτε απαλλάσσει τον
υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη είτε του
επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή
προσωρινή παύση.

γ. Η αργία της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αρ-
χίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του πα-
ραπεμπτηρίου εγγράφου και λήγει με την έκδοση
πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης που τον
απαλλάσσει ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική
από την οριστική ή προσωρινή παύση. Αν του επι-
βληθεί κάποια από τις ποινές αυτές η αργία συ-
νεχίζεται και λήγει σύμφωνα με την προηγούμενη
περίπτωση.

3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται
αμελλητί από το αρμόδιο για το διορισμό του υπαλ-
λήλου όργανο. Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου
στην υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο όργανο:

α) μετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινι-
κού δικαστηρίου,

β) μετά από βεβαίωση της αρμόδιας μονάδας προ-
σωπικού ότι εκτελέστηκε η πειθαρχική ποινή της
προσωρινής παύσης που έχει επιβληθεί ή μετά
από απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού

Συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστηρίου που
απαλλάσσει τον υπάλληλο ή του επιβάλλει ποινή
διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύ-
ση, ή μετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου
του οικείου δικαστικού σχηματισμού, και

γ) μετά από απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχι-
κού συμβουλίου με την οποία ο υπάλληλος απαλ-
λάσσεται από την πειθαρχική ευθύνη ή του επι-
βάλλεται πειθαρχική ποινή διαφορετική από την
οριστική ή προσωρινή παύση για πειθαρχικό πα-
ράπτωμα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1,
ή μετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου του
πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου. Ο υπάλ-
ληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από την
κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστω-
τικής πράξης.
Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις πε-
ριπτώσεις β΄, γ΄,δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1, η
οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο
2, και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρ-
χική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμ-
βούλιο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδο-
τεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του
υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο
έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που
καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όρ-
γανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλ-
λήλου, εφόσον κρίνει, μετά την ανωτέρω γνωμο-
δότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από
γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί
να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτε-
ρες περιστάσεις της υπόθεσης δεν είναι αναγκαία
η συνέχιση της αργίας, μπορεί να διατάσσει την
αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα
καθήκοντά του ή τη μετακίνησή του σύμφωνα με
το άρθρο 66. Για την προθεσμία εντός της οποίας
οφείλει να γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβού-
λιο και τις συνέπειες της μη γνωμοδότησής του
εντός της νόμιμης προθεσμίας εφαρμόζεται ανα-
λόγως η παράγραφος 4 του επόμενου άρθρου. Η
αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και
για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδή-
ποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της
υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής,
που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου
παραπτώματος από τον υπάλληλο.»

2. Το άρθρο 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4057/2012

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007 –
4057/2012
Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία
Αναστολή άσκησης καθηκόντων
1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή

υπηρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο
υπάλληλος κατά του οποίου:

α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα, το οποίο
μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρε-
σία με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύ-
τερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 103
και προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος, εφόσον έχει παραπεμφθεί στο
ακροατήριο,

β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη,
γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχεί-

ριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊστα-
μένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή και

δ) εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και ήρ-
θη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε με
περιοριστικούς όρους.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όταν διακυβεύεται
το συμφέρον της υπηρεσίας και πριν αποφανθεί
το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί
στον υπάλληλο, από τον προϊστάμενο της αρχής
στην οποία υπηρετεί, το μέτρο της αναστολής
άσκησης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση
παράλειψης του προϊσταμένου της αρχής, το μέτρο
αυτό μπορεί να επιβληθεί από κάθε πειθαρχικώς
προϊστάμενο ανώτερο από αυτόν. Η παράλειψη
του προϊσταμένου της αρχής να επιβάλει το ως
άνω μέτρο ελέγχεται πειθαρχικά από κάθε πει-
θαρχικώς προϊστάμενό του. Μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από τη λήψη του μέτρου, το πειθαρχικό
συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει για τη θέση
του υπαλλήλου σε αργία. Κατά τη διάρκεια της
αναστολής άσκησης καθηκόντων ο υπάλληλος δεν
προσέρχεται στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης
καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρ-
χικό συμβούλιο δεν επιληφθεί για τη θέση του
υπαλλήλου σε αργία εντός της παραπάνω προθε-
σμίας, χωρίς αυτό να κωλύεται να επιληφθεί και
μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.

3. Η πράξη με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυ-
νητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του
εκδίδεται μετά από προηγούμενη απόφαση του
πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπάλ-
ληλου σε δυνητική αργία απαιτείται προηγούμενη
ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης αυτής
είναι ο Υπουργός ή το ανώτατο μονομελές όργανο
διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου ή, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλο-
γικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου.

4. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του
υπαλλήλου σε αργία και κάθε έτος το πειθαρχικό
συμβούλιο υποχρεούται να αποφαίνεται αιτιολο-
γημένα για τη συνέχιση ή μη της αργίας. Η πράξη
επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδε-
ται από το ίδιο μονομελές όργανο όταν ο υπάλ-
ληλος απολύθηκε ή απολύθηκε υπό όρους μετά
από έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης,
μετά από απαλλακτική απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας ή του αρμόδιου διοικητικού εφε-
τείου ή τη σχετική βεβαίωση του προέδρου του
οικείου δικαστικού σχηματισμού αυτού. Πράξη
επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδε-
ται επίσης και μετά από απαλλακτική απόφαση
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή
σχετική βεβαίωση του Προέδρου αυτού.

5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής
πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά
του από την κοινοποίηση της πράξης του πειθαρ-
χικού συμβουλίου για τη μη συνέχιση της αργίας
ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής
απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση, ή της
πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει
την ποινή της προσωρινής παύσης άνω των έξι



(6) μηνών ή της οριστικής παύσης.
………………………………………………………...................
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή
υπηρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο
υπάλληλος κατά του οποίου:

α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε
πειθαρχικό παράπτωμα, με την επιφύλαξη των
περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση ε΄
του προηγούμενου άρθρου, για τις οποίες επι-
βάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή

β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχεί-
ριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊστα-
μένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.

2. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης με την
οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργία είναι, κατά
περίπτωση, ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο μο-
νομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος του συλ-
λογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχει μο-
νομελές όργανο διοίκησης. Η πράξη εκδίδεται με-
τά από γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλί-
ου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δια-
κυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί
να επιβληθεί στον υπάλληλο από τον άμεσο πει-
θαρχικώς προϊστάμενό του το μέτρο της αναστο-
λής άσκησης των καθηκόντων του, ακόμη και πριν
επιληφθεί το πειθαρχικό συμβούλιο κατά την
επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση παράλειψης
του άμεσου πειθαρχικώς προϊσταμένου του υπαλ-
λήλου, το μέτρο της αναστολής άσκησης των κα-
θηκόντων μπορεί να επιβληθεί από κάθε πειθαρ-
χικώς προϊστάμενο ανώτερο από αυτόν. Η παρά-
λειψη πειθαρχικώς προϊσταμένου να επιβάλει το
ως άνω μέτρο ελέγχεται πειθαρχικά από κάθε
πειθαρχικώς προϊστάμενό του. Κατά τη διάρκεια
της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του ο
υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. Η
αναστολή άσκησης καθηκόντων του υπαλλήλου
αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβού-
λιο δεν επιληφθεί εντός της προθεσμίας που ορί-
ζεται στην επόμενη παράγραφο.

4. Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις
της παραγράφου 1, το πειθαρχικό συμβούλιο συ-
νέρχεται αμελλητί και γνωμοδοτεί για τη θέση του
υπαλλήλου σε αργία. Σε περίπτωση που έχει δια-
ταχθεί το μέτρο της αναστολής των καθηκόντων
του υπαλλήλου, το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρ-
χεται και γνωμοδοτεί το αργότερο μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από τη λήψη του μέτρου.
Το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών και σε κάθε πε-
ρίπτωση που ζητείται η γνώμη του από το όργανο
που είναι αρμόδιο για τη θέση του υπαλλήλου σε
αργία. Η γνωμοδότηση εκδίδεται σε κάθε περί-
πτωση μετά από προηγούμενη κλήση του υπαλ-
λήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πειθαρ-
χικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει μέσα στις ανω-
τέρω προθεσμίες, η απόφαση για τη θέση του
υπαλλήλου σε αργία εκδίδεται και χωρίς γνωμο-
δότηση. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος κα-
λείται σε ακρόαση από το αρμόδιο όργανο και
οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοι-
νοποίηση της κλήσης.

5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής
πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά
του αυτοδίκαια από την έκδοση πειθαρχικής από-
φασης, η οποία τον απαλλάσσει από την πειθαρ-
χική ευθύνη ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική
από την οριστική ή προσωρινή παύση.

6. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του
υπαλλήλου σε αργία και κάθε επόμενο έτος το
πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδο-
τεί για τη συνέχιση ή μη της αργίας. Ο υπάλληλος
επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινο-
ποίηση σχετικής απόφασης του οργάνου που τον
έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται εφόσον έχουν
εκλείψει οι λόγοι της παραγράφου 1. Η απόφαση
αυτή μπορεί να εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο
οποτεδήποτε, ακόμη και χωρίς προηγούμενη
γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου.

7. Το όργανο που είναι αρμόδιο για τη θέση υπαλ-
λήλου σε δυνητική αργία μπορεί, εφόσον κρίνει
ότι το μέτρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο να
επιβληθεί ή έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποί-
ους επιβλήθηκε, να διατάσσει για λόγους σχετι-
κούς με το συμφέρον της υπηρεσίας τη μετακίνη-
ση του υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 66.»

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄ 71)
με τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ-
τικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές δια-
τάξεις», τροποποιείται ως εξής:

«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε
τρία (3) έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα
κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδι-
κότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή
τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.»

β. Το στοιχείο δ΄ της παραγράφου 10 και η παρ. 14
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται.

2. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄ του
άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως
εξής:

«(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και
την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος
και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση
σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε
σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως
βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
περιπτώσεις υπεραριθμίας. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία
και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή

κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μετα-
θέσεων.»

1566/1985
Άρθρο 16
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
Β’ Μεταθέσεις
1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται :
α) για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη

του Δημοσίου

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007
Άρθρο 67
Μετάθεση
1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλ-

λήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο
όταν υπάρχει κενή θέση.

…………………………………………………………

Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
Το προεδρικό διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποι-
είται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγμα:
1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελ-
ματικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005
σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με
τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη
και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγ-
γέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν
αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη −
μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη − μέλη
καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δι-
καίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα.
……………………………………………………………………..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι μετατάξεις με το νέο πλαίσιο μετατρέ-
πονται σε βασικό εργαλείο εργασιακής κι-
νητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Με
το νέο πλαίσιο μπορεί να βρεθεί ξαφνικά
ο υπάλληλος οπουδήποτε, φτάνει ο κλάδος
του να πλεονάσει στην υπηρεσία του. Στο
παρελθόν οι μετατάξεις αφορούσαν κυρίως
κινητικότητα υπαλλήλων για να καταλάβουν
θέση με ανώτερο τυπικό προσόν απ’ αυτό
που διορίστηκαν, και λιγότερο για να αλλά-
ξουν Οργανισμό ή Υπουργείο, μιας και για να
πραγματοποιηθεί μια τέτοια μετάταξη έπρε-
πε να μεταφερθεί και ο κωδικός μισθοδο-
σίας του υπαλλήλου στη νέα θέση, πράγμα
που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα τόσο
γραφειοκρατικά, όσο και ουσιαστικά. 
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αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
Η δυνατότητα μεταθέσεων των εκπαιδευ-
τικών λόγω υπεραριθμίας, με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, σε κενά όλης της επι-
κράτειας, υλοποιεί το βασικό στόχο των με-
τατάξεων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα,
στην εκπαίδευση.
Η διαθεσιμότητα γίνεται βασικό εργαλείο
απόλυσης ή αναγκαστικής μετάταξης, ακό-
μη και σε θέση με κατώτερα τυπικά προ-
σόντα απ’ αυτά που διορίστηκε ή αλλαγής
της εργασιακής σχέσης από αυτήν του Δη-
μοσίου υπαλλήλου σε ΙΔΑΧ, στις περιπτώ-
σεις που καταργούνται οι θέσεις ή μέρος
αυτών μετά από κατάργηση ή αλλαγή του ορ-
γανισμού που υπηρετεί ο υπάλληλος.
Η απειλή της αργίας αποτελεί πλέον βα-
σικό κανόνα διοικητικής πειθάρχησης
μιας και η δυνατότητα της επιβολής της γί-
νεται εξαιρετικά εύκολη, με την κατηγορία
και μόνον απλών σχετικά πειθαρχικών πα-
ραπτωμάτων, που μπορούν να φαντάζουν
εξαιρετικά σοβαρά αν καταγραφούν με το
«σωστό τρόπο», όπως π.χ. η απείθεια (η
ανυπακοή δηλαδή) ή η εγκατάλειψη και η
παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανή-
κει στην υπηρεσία.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ
Άρθρο 5
Ποιοτικός χαρακτηρισμός και κλίμακα βαθμολό-
γησης
1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύ-

νολό του, καθώς και ξεχωριστά για κάθε κατηγο-
ρία κριτηρίων και κάθε επιμέρους κριτήριο που
αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. Για τη αξιο-
λόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική
κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε βαθ-
μίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον
ποιοτικό του χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελ-
λιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή «εξαιρετι-
κός».

2. Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί που προβλέπονται
στην προηγούμενη παράγραφο αντιστοιχίζονται
με βαθμολογική κλίμακα, στην οποία κατώτατος
βαθμός είναι το 0 και ανώτατος το 100, ως εξής: 

α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί,
β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί
γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και 
δ) «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί. 
………………………………………………………………………...
Άρθρο 16
Βαρύτητα κριτηρίων

1. Κάθε κριτήριο διοικητικής αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 έχει
συντελεστή βαρύτητας 1.

2. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιο-
λόγησης των εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούν

στις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 είναι
οι εξής:

α) Η κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, συν-
τελεστής 0,75.

β) Η κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός
και προετοιμασία της διδασκαλίας, συντελεστής
0,50.

γ) Η κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή και αξιολόγηση δι-
δασκαλίας, συντελεστής 1,25.

δ) Η κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρ-
κεια, συντελεστής 2.

ε) Η κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη, συντελεστής 0,50.

Άρθρο 17
Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας 
1. Η τελική βαθμολογία και ο συνολικός ποιοτικός

χαρακτηρισμός κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευ-
τικού που υπηρετεί σε κάποια από τις θέσεις που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 προκύπτει από το
άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου δια
του αριθμού των κριτηρίων.

2. Η τελική βαθμολογία κάθε αξιολογούμενου εκ-
παιδευτικού που δεν υπηρετεί στις θέσεις που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπολογίζεται με τον
εξής μαθηματικό τύπο: ΤΒ={ ΣΚτ1* ΒΚτ1+ ΣΚτ2*
ΒΚτ2+ ΣΚτ3*ΒΚτ3 + ΣΚτ4*ΒΚτ4+ ΣΚτ5*ΒΚτ5}/5,

όπου ΤΒ: Η τελική βαθμολογία, ΒΚτ: Βαθμός κατη-
γορίας που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμο-
λογίας κάθε κριτηρίου της και ΣΚτ: Συντελεστής κα-
τηγορίας κριτηρίων.
…………………………………………………………………………
4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς

σε περισσότερα του ενός κριτηρίου ανά κατη-
γορία χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς. 

5. Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με την τελικής
τους βαθμολογία ή σύμφωνα με την παράγραφο
4, χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγρά-
φονται στον πίνακα των μη προακτέων που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του
ν. 4024/2011.

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 3528/2007
Άρθρο 83
Σύστημα προαγωγών − Πίνακες προακτέων
Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται
στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμ-
πληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που
κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82
και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα
που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπι-
στώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων,
λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού
μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει
η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελμα-
τική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελε-
σματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του,
το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις

εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας
πενταετίας.
……………………………
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι

υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη
προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει
πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν
πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκή-
σουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

……………………………….
Άρθρο 95
Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου
Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχι-
κούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, πα-
ραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση
του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο
υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογη-
μένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη
κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφο-
ρικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον
απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβλη-
θεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο αριθμητικός προσδιορισμός της αξιολό-
γησης στην κλίμακα του 0 έως 100, βολεύει
αφάνταστα τη Διοίκηση και την κυβέρνηση,
γιατί δεν χρειάζεται απαραίτητα χαμηλή
βαθμολογία στην αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών για να μπορεί να προχωρήσει σε
αποφάσεις όπως η αναγκαστική μετάθεση
ή ακόμη και η απόλυση εκπαιδευτικών αν
ο Υπουργός Παιδείας προχωρήσει σε κα-
ταργήσεις αριθμού οργανικών θέσεων σε
συγκεκριμένους κλάδους.
Με τον χαρακτηρισμό «ελλιπείς» όσων εκ-
παιδευτικών θα αξιολογηθούν ως τέτοιοι σε
δύο τουλάχιστον υποκατηγορίες κάποιας
κατηγορίας, με αποτέλεσμα να εγγραφούν
στους πίνακες μη προακτέων, επιδιώκεται
να ξεκαθαρίσει το τοπίο απ’ τους αδύνατους
κρίκους κυρίως ασθενών εκπαιδευτικών.
Είναι γνωστό ότι δεν παρέχεται καμιά κοι-
νωνική παροχή με τη μορφή ουσιαστικής
συνταξιοδότησης αυτών των ανθρώπων για
να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό που προ-
βλέπεται είναι ένα προνοιακό επίδομα που
το ονομάζουν σύνταξη αναπηρίας. Στην ου-
σία θα τους πετάξουν στον καιάδα με τη
βούλα του νόμου. Πρόκειται για κοινωνικό
δαρβινισμό.
Στην αριθμητική αποτύπωση του αποτελέ-
σματος της αξιολόγησης, η αξιολόγηση του
Διευθυντή συμμετέχει κατά 40%, η αξιολό-
γηση του Σχολικού Συμβούλου κατά 50% και
τα τυπικά προσόντα κατά 10%.



∏
Πράξη με τίτλο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευ-
τικού Εργου της σχολικής μονάδας -Διαδια-
κασία Αυτοαξιολόγησης» στους Άξονες προ-

τεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, στην
αρχή είχε δικαιούχο το Κέντρο Εκπαιδευτικής
Ερευνας και στη συνέχεια το Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής. Ο συνολικός προυπολογι-
σμός και στους τρεις Άξονες προτεραιότητας
ανέρχεται στο ποσό των 4.849.580€ και οι Νομι-
κές Δεσμεύσεις στο ποσό των 3.881.500€. 

Η όλη διαδικασία εποπτευόταν αρχικά από το
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), το οποίο
την εποχή που το ανέλαβε αντιμετώπιζε πολύ σο-
βαρά προβλήματα λειτουργίας. Από την επιθεώ-
ρηση που διενεργήθηκε από το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩ-
ΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ το
2010 «διαπιστώθηκαν φαινόμενα κακοδιοίκη-
σης. Η έλλειψη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουρ-
γίας είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου
των πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης,
τη σύγχυση αρμοδιοτήτων, τις επιλεκτικές ανα-
θέσεις αυτών σε πρόσωπα στερούμενα θεσμικού
και διοικητικού ρόλου, την ανισοκατανομή του
φόρτου εργασίας, καθώς και την αδυναμία αξιο-
λόγησης του προσωπικού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διοικητικής
αρρυθμίας αποτελεί επίσης το γεγονός ότι για έξι
(6) μήνες το Κ.Ε.Ε. παρέμεινε χωρίς ορισμό Δι-
οικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και ο δια-

πιστωθείς μη νόμιμος ορισμός μελών του Δ.Σ.
Το Οικονομικό Τμήμα του Κ.Ε.Ε. αδυνατούσε

να ανταπεξέλθει στο έργο του λόγω της μη στε-
λέχωσής του με μόνιμο προσωπικό. Για την πα-
ράλληλη ανάθεση του εν λόγω έργου σε εξωτε-
ρικούς συνεργάτες με συμβάσεις ανάθεσης έρ-
γου, σε εταιρείες και συμβούλους επιχειρήσεων,
δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997) και του
Π.Δ. 164/19.7.2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.04) σχετικά
με τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης συμ-
βάσεων ανάθεσης έργου. Η έκθεση διαβιβάστη-
κε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την ποινική αξιο-
λόγηση των διαπιστώσεων.». 1

Στη συνέχεια το ΚΕΕ καταργήθηκε ως ανεξάρ-
τητος φορέας και εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το ΙΕΠ ως νεοσύ-
στατος φορέας προερχόμενος από συγχωνευμέ-
νους οργανισμούς αντιμετωπίζει τεράστια προ-
βλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την
επιβίωσή του ως θεσμού. Είναι απίστευτο, αλλά
το ΙΕΠ από τον Ιούνιο του 2012, όταν πέθανε ο
πρώην Πρόεδρος Ι. Δημαράς και παραιτήθηκε το
υπόλοιπο ΔΣ, παρέμεινε χωρίς ορισμό Διοικητι-
κού Συμβούλιου ως το τέλος του 2012. 

Στην επιστολή παραίτησης των μελών του ΔΣ,
αναφέρεται ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο εκ-
φράζει τη βαθύτατη απογοήτευσή του γιατί ένας
φορέας που ιδρύθηκε για να αποτελέσει ανε-
ξάρτητο, ευέλικτο, επιστημονικό σύμβουλο του
Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος θα ενσωμάτωνε

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαι-
δευτικής Έρευνας και τον Οργανισμό Επιμόρ-
φωσης Εκπαιδευτικών, διαμορφώνεται, έντεκα
μήνες αργότερα, με τις πολιτικές πρωτοβουλίες
για ανατροπές στον ιδρυτικό νόμο του ΙΕΠ, σε
μια άνευρη, οριακής νομιμότητας διαχειριστική
υπηρεσία.».2

Κάτω απ’ αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες
ξεκίνησε η εφαρμογή της πιλοτικής φάσης του
προγράμματος. Όσον αφορά στη διαδικασία,
αναφερόταν αρχικά ότι θα γίνει ενημέρωση των
Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι στη συνέχεια
θα καλούσαν σε ενημερωτικές – παιδαγωγικές
συναντήσεις τους Δ/ντές των σχολείων και τους
εκπαιδευτικούς. Στόχος ήταν η επιλογή δύο
σχολικών μονάδων από κάθε περιφέρεια Σχο-
λικού Συμβούλου (απ’ αυτές που θα εκδήλωναν
ενδιαφέρον) για την πιλοτική εφαρμογή της αυ-
τοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας. 

Η ΔΟΕ με ανακοίνωσή της (10/5/2010) εξέ-
φρασε την αντίθεσή της στην προσπάθεια του
Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την εφαρμογή
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας, μιας διαδικασίας που η φι-
λοσοφία και η πρακτική της μπορεί να αποτελέ-
σει το «δούρειο ίππο για την αξιολόγηση – χει-
ραγώγηση των εκπαιδευτικών» και κάλεσε τους
Συλλόγους Διδασκόντων να αρνηθούν να συμμε-
τέχουν στη διαδικασία.

Η αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας
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∏ ÚÒÙË ·fiÂÈÚ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜
ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·¤Ù˘¯Â!
Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών δημοσιοποιεί
στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής
μονάδας είναι ένα αποτυχημένο και αναξιόπιστο
πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε
εσπευσμένα και υλοποιήθηκε με αδιαφανείς
διαδικασίες. Βασικός στόχος ήταν, μέσω της
απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων και με το
πρόσχημα της εκπαιδευτικής πολιτικής των καινοτομιών του «Νέου Σχολείου», η δημιουργία του
κατάλληλου κλίματος για την ευρύτερη εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.

www.nip iagogo i . gr

1 http://www.seedd.gr/LinkClick.aspx?fileticket=lvFyPFPcwb4%3d&tabid=74&mid=446
2 http://www.alfavita.gr/old/62883
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αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1 1ο Νηπ. Ασπροπύργου
2 Νηπ. Βασιλικών Σαλαμίνας
3 Ιδιωτικό Νηπ. Παπανικολάου Σαλαμίνας
4 Ιδιωτικό Νηπ. Ηλιάδου Σαλαμίνας
5 3ο Νηπ. Γλυφάδας
6 12ο Νηπ. Γλυφάδας
7 12ο Νηπ. Αγίου Δημητρίου
8 ιδιωτικό Νηπ. Ελένη Κοκκώνη
9 Ιδιωτικό Νηπ. Γ. Ζωή

10 Εκπαιδευτήρια Γ. Ζωή ιδιωτικό
11 Ιδιωτικό Νηπ. Ι. Κουφόπουλος
12 85ο Νηπ. Αθηνών
13 ΠΙΝΟΚΙΟ ιδιωτικό
14 Τα Καινούρια Μπαλόνια ιδιωτικό
15 Ιδιωτικό Νηπ. ΣΤ. Αυγουλέα Λιναρδάτου Α.Ε.Ε.
16 Νηπ. Γραμματικού
17 Ιδιωτικό Νηπ. Κωστέα Γείτονα
18 14ο Νηπ. Αιγάλεω
19 7ο Νηπ. Χαϊδαρίου
20 2/θέσιο Νηπ. Σύγχρονη Παιδεία ιδιωτικό

21 1/θέσιο Νηπ. Λύκου Ευαγγελία Μαρκάκης
Εμμανουήλ Ο.Ε. ιδιωτικό

22 92ο Ολοήμερο Νηπ. Αθηνών
23 2ο Νηπ. Βριλησσίων
24 2ο Νηπ. Χαλανδρίου
25 3ο Νηπ. Λυκόβρυσης
26 4ο Νηπ. Λυκόβρυσης
27 1ο Νηπ. Ν. Ερυθραίας
28 Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος
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ραγώγηση των εκπαιδευτικών, την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους
και τη μεθόδευση χιλιάδων απολύσεων, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διάλυση της δημόσιας παιδείας. 

Ο εκπαιδευτικός δε χρειάζεται αξιολόγηση, στήριξη χρειάζεται, όπως
και το δημόσιο σχολείο.

Πώς αξιολογούνται όλοι αυτοί που σχεδιάζουν εκπαιδευτική πολιτική
συνεχίζοντας το απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων των παιδιών για
μια θέση φοίτησης στο δημόσιο Νηπιαγωγείο αποκλείοντας τα προνήπια;
Αυτοί που συγχωνεύουν και καταργούν τμήματα ακόμα και κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς; Που δεν έχουν μεριμνήσει να υπάρχει αναπλήρωση
σε περίπτωση ασθένειας του/της Νηπιαγωγού; Που έχουν εγκαταλείψει
το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί με ανεπαρκείς υλικοτε-
χνικές υποδομές, χωρίς τραπεζοκόμους κ.ά; Πώς αξιολογούνται όλοι αυτοί
που χρόνια τώρα υπογράφουν για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων σε ακα-
τάλληλα, ενοικιαζόμενα και επικίνδυνα κτίρια, χωρίς αύλειους χώρους και
με ελάχιστη χρηματοδότηση;

ΖΗΤΑΜΕ 
◗ Η ΔΟΕ να απαιτήσει να σταματήσει ο εμπαιγμός σε βάρος των εκπαι-

δευτικών χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα πίεσης (συνδικαλιστικά και έν-
δικα). Δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιούνται πιλοτικά προγράμματα με
αναξιόπιστα αποτελέσματα, χωρίς υπεύθυνη επιστημονική εποπτεία και
να βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
επικίνδυνες γενικεύσεις!

◗ Δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά, με εκπαιδευτικούς
που θα δημιουργούν μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, σεβασμού, δη-
μοκρατίας και παιδαγωγικής ελευθερίας. Όχι στην αξιολόγηση -χει-
ραγώγηση.

ήταν άμεση και ουσιαστική. Παρ΄όλες τις πιέσεις, οι Σύλλογοι Διδασκόντων
στα περισσότερα σχολεία της χώρας αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί ούτε το ελάχιστο
ποσοστό δημόσιων σχολείων που ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει η
πιλοτική φάση του προγράμματος.

Υπό την πίεση του χρόνου και των αντιδράσεων επιστρατεύτηκαν στε-
λέχη τα οποία ξεκίνησαν έναν ιδιότυπο αγώνα προκειμένου να συγκεν-
τρωθεί ο απαραίτητος αριθμός σχολείων. Στην περίπτωση των Νηπια-
γωγείων η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή και ολόκληρες περιφέρειες,
όπως η Ήπειρος, δεν αντιπροσωπεύτηκαν στο δείγμα. Κάτω απ’ αυτές
τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Τα χρονικά
περιθώρια ήταν ασφυκτικά και για το λόγο αυτό στράφηκαν στα ιδιωτικά
Νηπιαγωγεία, μερικά από τα οποία είχαν πάρει νόμιμη άδεια το 2009
(ένα απ’ αυτά πήρε το 2010). 

Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αττική, όπως φαίνεται στον πίνακα
που παραθέτουμε.

Το 2010 από τα 28 Νηπιαγωγεία που δήλωσαν αρχικά, το 50% ήταν
ιδιωτικά. Το 2012 εμφανίζονται 26 γιατί αποχώρησαν 3 δημόσια και εμ-
φανίστηκε ένα ιδιωτικό.  Επίσης, ενώ στόχος ήταν η επιλογή δύο σχο-
λικών μονάδων από κάθε περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου, ούτε αυτός
ο στόχος επιτεύχθηκε (το 1/3 του δείγματος ανήκει στην περιφέρεια
μιας μόνο Συμβούλου προσχολικής αγωγής). Το πρόγραμμα ξεκίνησε
με Συμβούλους ως επιστημονικούς υπεύθυνους, οι οποίοι σε κάποιες
περιπτώσεις αντικαταστάθηκαν από άλλους, επειδή έγιναν νέες κρίσεις
Σχολικών Συμβούλων. 

Η Αττική έχει πολύ μεγάλο αριθμό δημόσιων Νηπιαγωγείων και τα
ιδιωτικά είναι ελάχιστα. Για το λόγο αυτό το δείγμα της πιλοτικής εφαρ-
μογής δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Οι διατάξεις για τη λειτουργία των
ιδιωτικών Νηπιαγωγείων παρουσιάζουν πολλές διαφορές σε σχέση με
τα δημόσια, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια καταλληλότητας υποδο-
μών, η απασχόληση βοηθητικού προσωπικού, γραμματειακή υποστή-
ριξη, διάφορα είδη χρηματοδοτήσεων, ειδικές άδειες παράτασης του
ωρολογίου προγράμματος για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα κ.ά. 

Μοναδικό μέλημα όλων ήταν να συμπληρωθούν εσπευσμένα και με
προχειρότητα οι φόρμες αξιολόγησης και να συγκεντρωθούν στοιχεία, για
να βγουν αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα του προγράμματος είναι ανα-
ξιόπιστα, αφού το συγκεκριμένο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε μέσα σε κα-
τάσταση σύγχυσης, αποδιοργάνωσης και απουσίας συντονισμού, επικοι-
νωνίας και ανατροφοδότησης.

Στην έκθεση της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου (σελ. 5), υπάρχει αναφορά στο πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων» (2010-2012), καθώς και
στο ότι τα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια γενικευμένη
εφαρμογή. 

Αν τα αποτελέσματα αυτής της προκατασκευασμένης, ελλειμματικής
και προβληματικής πιλοτικής εφαρμογής της ΑΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε
το Δεκέμβριο 2012, χρησιμοποιηθούν για τη γενίκευση σε όλα τα σχολεία
της Ελλάδας, τότε θα έχουμε πολύ επικίνδυνη εκπαιδευτική πολιτική, που
στηρίζεται σε σαθρές βάσεις και αναξιόπιστες πιλοτικές εφαρμογές.
Διατυπώνονται τα ερωτήματα:
◗ Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει γενίκευση των αποτελεσμάτων αυτού του

πιλοτικού προγράμματος, όταν όλοι γνωρίζουν, ότι αυτά είναι αναξιόπιστα
και επικίνδυνα;

◗ Είναι νόμιμο, φορείς που καταγγέλλονται για κακοδιαχείριση και παρου-
σιάζουν ελλειμματική διοίκηση, να αναλαμβάνουν τόσο σημαντικά προ-
γράμματα για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής;
Το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια

σε κάθε μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, γιατί πιστεύει ότι η αξιο-
λόγηση δεν είναι μέσο για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί προκατασκευασμένο εργαλείο για τη χει-



Δο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) έδωσε, στις 20-1-

2013, στη δημοσιότητα, το προεδρικό Διά-
ταγμα (Π.Δ) για την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών, δύο μήνες μετά την έκδοση
του πορίσματος της επιστημονικής ομά-
δας που είχε συγκροτηθεί για το συγκε-
κριμένο σκοπό (ομάδα Ματσαγγούρα στο
εξής). Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση
του Π.Δ , κρίνουμε αναγκαίο να τονίσουμε,
εξαρχής, δύο σημαντικές παραμέτρους,
τις οποίες θεωρούμε βασικές προϋποθέ-
σεις για την επαρκέστερη κατανόηση της
σκοποθεσίας και της πολιτικής λογικής
που διέπει τη συγκεκριμένη κυβερνητική
νομοθετική πρωτοβουλία. 

Πρώτον, το εν λόγω Π.Δ, βασίζεται
στους νόμους 4024/2011 για το ενιαίο μι-
σθολόγιο και 4072/2012 για τη «βελτίωση
του επιχειρηματικού κλίματος», όπου
σύμφωνα με το άρθρο 329, του τελευταί-
ου, ορίζεται η ανάγκη νομοθετικής ρύθ-
μισης των ζητημάτων της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών, με σκοπό την προ-
αγωγική τους εξέλιξη. Ο προσδιορισμός
του Π.Δ, με βάση τους δύο συγκεκριμέ-
νους νόμους, υποδεικνύει ότι η αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί και να αναλυθεί, σε άμε-
ση συνάρτηση με την προσπάθεια μεί-

ωσης του μισθολογικού κόστους και του
μεγέθους της συνολικής απασχόλησης
στο δημόσιο τομέα, τις διαθεσιμότητες,
την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπη-
ρεσιών και την επιβολή των αρχών του
επιχειρηματικού μάνατζμεντ στον εναπο-
μείναντα δημόσιο τομέα. Άρα, δεν έχουμε
ένα Π.Δ, με στενά εκπαιδευτικό χαρακτή-
ρα, αλλά μια ευρύτερη νομοθετική πρω-
τοβουλία που εμπλέκεται άμεσα με τη
συνολική αναδιάρθρωση του καπιταλιστι-
κού κράτους και των δημόσιων υπηρε-
σιών του.

Τη συγκεκριμένη διάσταση τόνιζε, άλ-
λωστε, και το πόρισμα της ομάδας Μα-
τσαγγούρα που προετοίμασε ιδεολογικά
το Π.Δ , καθώς σημείωνε, με έμφαση, ότι
«το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και
του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και
η θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολό-
γησης στην Εκπαίδευση συνδέονται με τη
συνολικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης
των λειτουργιών του ελληνικού κρά-
τους(..)προκειμένου να επιτευχθεί, σε
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και με ό,τι
αυτό συνεπάγεται στο κοινωνικό, οικονο-
μικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο, η
δημοσιονομική προσαρμογή και ο εκσυγ-
χρονισμός της ελληνικής κοινωνίας»(1).
Εν ολίγοις, η αξιολόγηση της ποιότητας

του εκπαιδευτικού συστήματος και των
εκπαιδευτικών, η δημοσιονομική προ-
σαρμογή και η ανασυγκρότηση, με επι-
χειρηματικούς όρους, του δημόσιου το-
μέα είναι, για το υπουργείο Παιδείας και
τους διανοούμενούς του, έννοιες ταυτό-
σημες και αλληλοεξαρτώμενες. 

Δεύτερον, το συγκεκριμένο Π.Δ σε καμιά
περίπτωση δεν εξαντλεί το ζήτημα της
αξιολόγησης στην εκπαίδευση, από την
άποψη της κυβερνητικής πολιτικής. Απο-
τελεί επιμέρους ψηφίδα σε ένα ευρύτερο
δίκτυο αξιολογικών μηχανισμών και ρυθ-
μίσεων, όπως η γενίκευση της αυτοαξιο-
λόγησης της σχολικής μονάδας και η κα-
θιέρωση κεντρικών αξιολογικών μηχανι-
σμών που αναφέρονται τόσο στο Π.Δ, όσο
και στο πόρισμα Ματσαγγούρα, χωρίς να
έχει ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί, νομο-
θετικά, ο ρόλος τους και η μορφή στελέ-
χωσής τους. Η αναφορά στη Αρχή Διασφά-
λισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε)
και στις Επιτροπές Αξιολόγησης Εκπαι-
δευτικού Έργου (Ε.Α.Ε.Ε) από το Π.Δ, οι
αντίστοιχες προτάσεις της ομάδας δια-
βούλευσης, αλλά και οι συστάσεις του ΟΟ-
ΣΑ για τη διαμόρφωση κεντρικών μηχανι-
σμών αξιολόγησης, σε άμεση σύνδεση με
τις επιδόσεις του μαθητή σε μια μεσοπρό-
θεσμη μεταρρυθμιστική προοπτική(2),
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προδιαγράφουν ένα πολύ ευρύτερο πλαί-
σιο σε σχέση με αυτό του Π.Δ. 

Ευρύτερα, όπως έχει δείξει ο S. Ball,
η καπιταλιστική ανασυγκρότηση του σχο-
λείου χαρακτηρίζεται από ένα διαρκώς
προσθετικό και απαυξητικό ρυθμό μεταρ-
ρυθμιστικών ανατροπών, ο οποίος συνί-
σταται από μικρές, φαινομενικά ασήμαν-
τες αλλαγές και περιοδικές μεγάλες το-
μές(3), πόσο μάλλον στα πλαίσια της μνη-
μονιακής Ελλάδας που ο πολιτικός χρό-
νος συμπυκνώνεται σε πιο μικρό χρονικό
διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, το συγκε-
κριμένο Π.Δ αποτελεί την αναγκαία συν-
θήκη για την προώθηση ενός πολύ ευρύ-
τερου πακέτου καπιταλιστικών ανατρο-
πών στο πεδίο του σχολείου. 

Η ανάλυση μας για τις επιμέρους προ-
τάσεις του Π.Δ θα βασιστεί, στη βάση των
δύο παραπάνω θέσεων. Η σημερινή συ-
ζήτηση για την αξιολόγηση δεν είναι αφε-
νός στενά εκπαιδευτική, αλλά εμπλέκεται
άμεσα με τη δημοσιονομική προσαρμογή,
δηλαδή την υποτίμηση της εργασίας και
την υπονόμευση του κοινωνικού κράτους
και αφετέρου το συγκεκριμένο Π.Δ απο-
τελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ευρύτερη
ανασυγκρότηση του ελληνικού σχολείου,
με βάση τις νέες ανάγκες του αστισμού,
σε μια περίοδο καπιταλιστικής κρίσης και
ολομέτωπης επίθεσης στα δικαιώματα
της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Ίσχυριζό-
μαστε, επομένως, ότι το συγκεκριμένο
Π.Δ δεν αφορά μόνο τον κόσμο της εκ-
παίδευσης και τα εργασιακά του δικαιώ-
ματα, αλλά αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα
για τα μορφωτικά δικαιώματα συνολικά
του κόσμου της εργασίας. 

A. Γραφειοκρατικός έλεγχος
και εξατομίκευση 
Το πρώτο που μπορεί να διαπιστώσει

κάποιος είναι ότι με βάση το Π.Δ συγκρο-
τείται ένα αυστηρά ιεραρχημένο πλαίσιο
γραφειοκρατικού ελέγχου, με σκοπό τη
διαπίστωση του βαθμού εμπέδωσης της
κρατικής εξουσίας στο πεδίο της άμεσης
εκπαιδευτικής πρακτικής. Κάθε ανώτερη
κλίμακα ελέγχου αξιολογείται και κρίνε-
ται από την ικανότητά της να ελέγχει τις
κατώτερες, να διασφαλίζει τη λειτουργι-
κότητα του συστήματος και την απρόσκο-
πτη εφαρμογή της κρατικής πολιτικής,
προλαμβάνοντας, μάλιστα, πιθανές αντι-
θέσεις που μπορεί να δημιουργεί η κρα-
τική πολιτική στην εκπαίδευση. Το Π.Δ
δείχνει να ξεχνά τη νεοφιλελεύθερη ρη-
τορική της αποκέντρωσης, της αυτόνομης

σχολικής μονάδας και της διάχυσης της
κρατικής εξουσίας, διαμορφώνοντας έναν
ενιαίο, συγκεντρωτικό, ιεραρχικά δομη-
μένο, μηχανισμό επόπτευσης. 

Δεν πρόκειται ασφαλώς για κάποια αλ-
λαγή πολιτικών προτεραιοτήτων. Αντίθε-
τα, η διασφάλιση της πειθαρχίας και
ιδίως των εκπαιδευτικών και των συλλο-
γικών τους οργανώσεων και η σταθερο-
ποίηση της κρατικής εξουσίας είναι οι
αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διαχειρι-
στική αυτονομία του σχολείου, δηλαδή την
εμπορευματοποίησή του. Η εμπειρία, άλ-
λωστε, αντίστοιχων εκπαιδευτικών μεταρ-
ρυθμίσεων, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά
συστήματα είναι από κάθε άποψη διδα-
κτική(4). 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 3
οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευ-
σης αξιολογούνται από το γενικό γραμμα-
τέα της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, οι προϊστάμενοι των τμημά-
των επιστημονικής – παιδαγωγικής κα-
θοδήγησης και οι διευθυντές εκπαίδευ-
σης, από τους οικείους περιφερειακούς
διευθυντές, οι σχολικοί σύμβουλοι από
τους προϊσταμένους των οικείων τμημά-
των επιστημονικής – παιδαγωγικής κα-
θοδήγησης και οι διευθυντές των σχολι-
κών μονάδων υπόκεινται σε διοικητική
αξιολόγηση από τους διευθυντές εκπαί-
δευσης και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση
από τους σχολικούς συμβούλους. 

Αντίστοιχα, στην εξέταση των αξιολο-
γικών κριτηρίων των διοικητικών στελε-
χών, οι περιφερειακοί διευθυντές, για πα-
ράδειγμα, κρίνονται, στο πεδίο της άσκη-
σης του διοικητικού και οργανωτικού έρ-
γου, πολύ καλοί όταν «προλαβαίνουν τις
εντάσεις και τις δυσλειτουργίες και δια-
μεσολαβούν για την επίλυση των προβλη-
μάτων με οξύνοια, αποφασιστικότητα και
αποτελεσματικότητα» και άριστοι όταν
«δημιουργούν εξαιρετικό οργανωτικό
κλίμα, όπου το προσωπικό εργάζεται με
πνεύμα σύμπνοιας και παραδειγματικής
αποτελεσματικότητας». Αντίστοιχα, σε
σχέση με τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων πολύ καλός είναι αυτός που
«ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου διδα-
σκόντων για κάθε θεσμική αλλαγή, παρέ-
χει ανάλογες διευκρινίσεις και παρακο-
λουθεί την ορθή εφαρμογή των εγκυ-
κλίων », ενώ εξαιρετικός «όταν εισηγείται
καινοτομικές και άλλες προσεγγίσεις που
θεωρεί ότι μπορεί να βελτιώσουν την εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχολείου και την
καλύτερη εφαρμογή των εγκυκλίων»(5). 

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι
το βασικό ενδιαφέρον είναι η εμπέδωση
της εξουσίας, διαμέσου ενός ιεραρχικού
πλέγματος εποπτείας και πειθαρχικού
ελέγχου. Γι’ αυτό το λόγο και οι αξιολογι-
κές προτεραιότητες και ιδιότητες που
αμείβονται είναι η ικανότητα να υλοποι-
είται, από κάθε ιεραρχική κλίμακα, η κρα-
τική πολιτική και να μετατοπίζεται διαρ-
κώς η πίεση προς τα κάτω, με τελικούς
αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές. Στα πλαίσια του διοικητισμού
και της γραφειοκρατικοποίησης των ρό-
λων και των αρμοδιοτήτων που καθιερώ-
νει το Π.Δ, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά
μορφή δημοκρατικού ελέγχου και κίνη-
σης από τα κάτω προς τα πάνω. Όπου οι
ιεραρχικά κατώτεροι έχουν λόγο, αυτός
συνίσταται στην παροχή ενημέρωσης στο
κέντρο εξουσίας για την αποδοτικότερη
λειτουργία του συνολικού συστήματος.
Διαμορφώνεται από τις αλλεπάλληλες
αξιολογικές κλίμακες μια πολιτική τεχνο-
λογία κρατικού ελέγχου που στοχεύει στη
δέσμευση κάθε διοικητικής βαθμίδας
στην υλοποίηση μιας συγκεκριμένης πο-
λιτικής για το σχολείο. 

Με αυτό τον τρόπο δικαιώνεται και νο-
μιμοποιείται, ασφαλώς, η κρατική πολι-
τική για την εκπαίδευση. Πουθενά δεν
αναφέρεται, ούτε στο Π.Δ, ούτε στο κεί-
μενο της επιτροπής διαβούλευσης, στη
βάση ποιου μορφωτικού προγράμματος
οργανώνεται όλο αυτό το τερατώδες γρα-
φειοκρατικό πλέγμα. Στο όνομα του ευ-
ρωενωσιακού οράματος για μια «πανευ-
ρωπαϊκή οικονομία της γνώσης» που κα-
τέρρευσε με την καπιταλιστική κρίση, την
Ευρώπη των 26 εκατομμυρίων ανέργων
και του συμφώνου σταθερότητας; Ή στο
όνομα μιας «ανταγωνιστικής ελληνικής
οικονομίας» που μετατρέπεται με ταχύ-
τατους ρυθμούς σε μια ειδική οικονομική
ζώνη με μισθούς και εργασιακά δικαιώ-
ματα Κίνας;

Μολονότι, επομένως, δηλώνεται ότι ο
σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευ-
τικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού τους έργου, προς όφελος
της κοινωνίας και των μαθητών, πουθενά
δεν μας παρέχεται ένας συνεκτικός ορι-
σμός της «ποιοτικής εκπαίδευσης» που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινω-
νίας και των μαθητών. Ποιο περιεχόμενο,
ποιους εκπαιδευτικούς στόχους και σε
τελική ανάλυση, ποια κοινωνία, υπηρετεί
η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
των εκπαιδευτικών; 

αξιολόγηση - απολύσεις - υποταγή
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Η απουσία των παραπάνω ορισμών δεν
οφείλεται σε κάποια μεθοδολογική αδυ-
ναμία ή αμέλεια. Ο ορισμός του μορφω-
τικού και πολιτικού περιεχομένου της
«ποιοτικής εκπαίδευσης» μετατοπίζει
αναπόφευκτα τη συζήτηση από τον ατο-
μικό εκπαιδευτικό στην κυβερνητική πο-
λιτική, ενώ είναι αδύνατον ο συγκεκριμέ-
νος ορισμός να είναι ταξικά ουδέτερος
και ανεξάρτητος από τη σκληρή πραγμα-
τικότητα της καπιταλιστικής κρίσης και
των πολιτικών όρων διαχείρισής της. Πί-
σω, λοιπόν, από τις αλληλεπάλληλες
αξιολογικές ιεραρχίες και τις γενικόλογες
αναφορές στην «ποιότητα» θα πρέπει να
δούμε την προσπάθεια σταθεροποίησης
του αναπαραγωγικού ρόλου του αστικού
σχολείου. 

Το δεύτερο που μπορεί να παρατηρήσει
κανείς είναι ότι η κυβέρνηση νομοθετεί,
ξεκινώντας από την ατομική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών και όχι από τις δομές
του εκπαιδευτικού συστήματος ή έστω τη
σχολική μονάδα. Κατά συνέπεια, δηλώ-
νεται, με σαφήνεια, ότι η «ποιότητα του
εκπαιδευτικού συστήματος» έχει μια και
μοναδική μεταβλητή: τον ατομικό εκπαι-
δευτικό. Διαφορετικά διατυπωμένο, η κυ-
βερνητική πολιτική θεωρεί πως άμεση
προτεραιότητα δεν είναι η εξέταση των
αναλυτικών προγραμμάτων, των εκπαι-
δευτικών στόχων, της χρηματοδότησης
του σχολείου και της δομής του εκπαι-
δευτικού συστήματος, αλλά σε ποιο βαθ-
μό όλα τα παραπάνω πραγματώνονται από
τον ατομικό εκπαιδευτικό σε επιθυμητά
αποτελέσματα. 

Ο μεθοδολογικός ατομικισμός του Π.Δ,
αν και προβάλλει μια απλοϊκή αντίληψη
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαι-
δευτικών πρακτικών, είναι, ωστόσο, πο-
λιτικά ιδιαίτερα παραγωγικός. Μετατοπί-
ζει το ενδιαφέρον της κοινωνίας από την
καταστροφική, για τη δημόσια εκπαίδευ-
ση, πολιτική του Μνημονίου, με τις πα-
γωμένες σχολικές αίθουσες, τα λουκέτα
σε σχολικές μονάδες και τον υποσιτισμό
των παιδιών, στις προσωπικές ανεπάρ-
κειες των εκπαιδευτικών. Απογυμνώνον-
τας το εκπαιδευτικό έργο από κάθε κοι-
νωνικό καθορισμό, μπορεί ελεύθερο το
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να διαμορφώσει μια εκπαι-
δευτική πολιτική, θεμελιωμένη, όχι τόσο
στις επιστημονικοφανείς εκθέσεις ιδεών
κρατικών διανοούμενων, αλλά με βάση,
κυρίως, την προεπιστημονική «κοινή λο-
γική» του συρμού και της χυδαιότητας
που καλλιεργούν τα ΜΜΕ: «όλοι αξιολο-

γούνται», «8 χιλιάδες εκπαιδευτικοί είναι
ψυχασθενείς και παιδεραστές». Ο μεθο-
δολογικός ατομικισμός του Π.Δ αποκαλύ-
πτει, στην πράξη, την πολιτική της παθο-
λογικοποίησης των κοινωνικών προβλη-
μάτων που προωθεί η αστική εξουσία,
σύμφωνα με την οποία τα κοινωνικά προ-
βλήματα μπορούν να αναχθούν στις προ-
σωπικές «ανεπάρκειες-παθογένειες»
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (οι
«συντεχνίες, οι «μετανάστες» κτλ). 

Η διάσταση του μεθοδολογικού ατομι-
κισμού θα μας απασχολήσει και παρακά-
τω στην εξέταση των επιμέρους αξιολο-
γικών κριτηρίων. Εδώ προσθέτουμε απλά
πως στην αρχική πρόταση της ομάδας
Ματσαγγούρα, η αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου συνδέονταν άμεσα με τη
σχολική μονάδα. Στο Π.Δ, η αυτοαξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας απλώς προ-
ετοιμάζει την εξατομικευμένη αξιολόγη-
ση κάθε μεμονωμένου εκπαιδευτικού.
Εγκαταλείπονται, αναπόφευκτα, οι κοι-
νωνικοκεντρικές θεωρητικές αναζητή-
σεις του πορίσματος Ματσαγγούρα, σύμ-
φωνα με τις οποίες, η αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού
τους έργου θα συμπεριελάμβανε και κά-
ποιες κοινωνικές παραμέτρους που συν-
δέονται «... με τις ιδιαιτερότητες, τις δια-
φορές και τις ανισότητες που υφίστανται
μεταξύ των σχολικών μονάδων (υποδο-
μών και μέσων, γεωγραφικές, κοινωνι-
κές, πολιτισμικές, υποστήριξης από εκ-
παιδευτικούς φορείς και την τοπική αυ-
τοδιοίκηση) που επηρεάζουν το σχεδια-
σμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου
από το Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να
προσαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στις συγκεκριμένες συνθήκες και
όρους λειτουργίας των σχολικών μονά-
δων...». (6)

Η απάλειψη αυτής της διάστασης από
το Π.Δ δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι το
αναγκαίο τίμημα της μετάβασης από το
πεδίο της ιδεολογίας, στο σκληρό πεδίο
της πολιτικής πρακτικής. Είναι πρακτικά
αδύνατον να διαμορφωθεί ένας ενιαίος
μηχανισμός επόπτευσης του σχολικού
συστήματος και παράλληλα αυτός να εξι-
σορροπείται από επιμέρους κοινωνικά
κριτήρια, που στην πράξη θα τον αυτοκα-
ταργούσαν, ιδιαίτερα στη σημερινή συγ-
κυρία της απόλυτης εξαθλίωσης των λαϊ-
κών στρωμάτων και της όξυνσης των εν-
δοπεριφερειακών ανισοτήτων . Επιπρό-
σθετα, η αξιολόγηση δεν αποτελεί το μη-

χανισμό για τον εντοπισμό των κοινωνι-
κών καθορισμών της σχολικής απόδοσης,
αλλά για τη νομιμοποίησή τους, ως το φυ-
σικό αποτέλεσμα της προσωπικής ανε-
πάρκειας των εκπαιδευτικών και των μα-
θητών . 

Για την εξέλιξη αυτή δεν είναι αθώα,
ασφαλώς, η επιστημονική ομάδα που
προετοίμασε το Π.Δ . Πώς είναι δυνατόν,
η αξιολόγηση να υπηρετεί ταυτόχρονα και
τη δημοσιονομική προσαρμογή (βασική
θέση του πορίσματος για την αξιολόγηση)
και παράλληλα να λαμβάνει υπόψη της,
τις ανισότητες που η τελευταία διευρυμέ-
να αναπαράγει; 

Η διάσταση αυτή είναι σημαντική και
για έναν ακόμη λόγο. Η αξιολόγηση στο
αστικό σχολείο δε στοχεύει στη διαμόρ-
φωση ενός μηχανισμού ανταποδοτικότη-
τας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στη
βάση κάποιας αφηρημένης εκδοχής της
κοινωνίας και των αναγκών της, αλλά αν-
τίθετα επιδιώκει τη διασφάλιση της αν-
ταποδοτικότητας του σχολείου και των
εκπαιδευτικών του στο κράτος και στην
πολιτική εξουσία. Άρα η αναζήτηση ενός
διαταξικού μηχανισμού κοινωνικής αντα-
ποδοτικότητας που θα ελέγχει, για παρά-
δειγμα, τη συμβολή του σχολείου στη
μορφωτική ενδυνάμωση των κυριαρχού-
μενων κοινωνικών ομάδων ή θα λειτουρ-
γεί ως μηχανισμός ανατροφοδότησης των
εκπαιδευτικών, αδυνατεί να κατανοήσει
τη φύση του αστικού κράτους, τη σχέση
του με τον εκπαιδευτικό μηχανισμό, κα-
θώς και τη θέση των κυριαρχούμενων
κοινωνικών τάξεων στο αστικό σχολείο.
Από αυτή την άποψη, η προάσπιση της
«προοδευτικής αξιολόγησης» απλά προ-
ετοιμάζει ιδεολογικά το έδαφος για πιο
«ρεαλιστικές» και ωμές εκδοχές της. 

Β. Αξιολογικά κριτήρια
και ποσοτικοποίηση
Σε πρακτικό επίπεδο, το Π.Δ καθιερώ-

νει τη διπλή αξιολόγηση του εκπαιδευτι-
κού : διοικητική που διενεργείται από το
διευθυντή της σχολικής μονάδας και εκ-
παιδευτική που υλοποιείται από τους
σχολικούς συμβούλους. Για την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται
τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η έν-
ταξη του αξιολογούμενου σε κάθε βαθ-
μίδα της περιγραφικής κλίμακας συνε-
πάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό:
ελλιπής, επαρκής, πολύ καλός και εξαι-
ρετικός. Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί αν-
τιστοιχίζονται με μια βαθμολογική κλί-
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μακα 0 εώς100 ( ελλιπής 0-30, επαρκής
31-60, πολύ καλός 61-80 και εξαιρετικός
81-100).

Στη βάση αυτής της διπλής αξιολόγη-
σης και της τετράβαθμης περιγραφικής
κλίμακας, το Π.Δ προχωράει στη διαίρεση
του εκπαιδευτικού και υπαλληλικού έρ-
γου σε πέντε διακριτά αξιολογικά πεδία
που τα ίδια διαιρούνται σε επιμέρους
υποκατηγορίες αξιολογικών κριτηρίων.
Για κάθε επιμέρους αξιολογικό κριτήριο
ορίζεται ένα σύνολο «επιθυμητών και
ανεπιθύμητων συμπεριφορών» που αντι-
στοιχεί σε κάθε περιγραφική κλίμακα και
οι οποίες, σύμφωνα με την παραπάνω
προσέγγιση, μπορούν να ποσοτικοποι-
ηθούν με βάση την κλίμακα του 100.

Ειδικότερα : 1) κατηγορία Ι - Εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον: αα) Διαπροσωπικές
σχέσεις και προσδοκίες, ββ) Παιδαγωγικό
κλίμα στη σχολική τάξη, γγ) Οργάνωση της
σχολικής τάξης, 2) κατηγορία ΙΙ - Σχεδια-
σμός, προγραμματισμός και προετοιμασία
της διδασκαλίας: αα) Βαθμός πρόσληψης
των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθη-
τών. ββ) Στόχοι και περιεχόμενο, γγ) Δι-
δακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέ-
σα 3) Η κατηγορία ΙΙΙ - Διεξαγωγή της δι-
δασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών:
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδα-
σκαλία, ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκ-
παιδευτικά μέσα, γγ) Ενέργειες μαθητών
κατά τη διαδικασία μάθησης. δδ) Εμπέ-
δωση  της νέας γνώσης και αξιολόγηση
των μαθητών, 4) κατηγορία IV - Υπηρε-
σιακή συνέπεια και επάρκεια: αα) Τυπι-
κές υπαλληλικές υποχρεώσεις, ββ) Συμ-
μετοχή στη λειτουργία της σχολικής μο-
νάδας και στην αυτοαξιολόγησή της γγ)
Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και
φορείς και 5) κατηγορία V - Επιστημονική
και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαι-
δευτικού: αα) Τυπικά προσόντα και επι-
στημονική ανάπτυξη και  ββ) Επαγγελμα-
τική ανάπτυξη(7).

Το Π. Δ για την αξιολόγηση βασίζεται,
επομένως, σε μια πολύ συγκεκριμένη
προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου και
σε μια σύστοιχη παιδαγωγική θεωρία που
και μεγάλη ιστορία έχουν στην εκπαίδευ-
ση και κάθε άλλο παρά αθώες και ταξικά
ουδέτερες είναι. Η διαίρεση του εκπαι-
δευτικού έργου σε επιμέρους κατηγορίες
και λίστες αξιολογικών κριτηρίων, ο σα-
φής προσδιορισμός επιθυμητών ιδιοτή-
των και συμπεριφορών σε κάθε επιμέ-
ρους αξιολογικό κριτήριο, στη βάση προ-
καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων και

η δυνατότητα ακριβούς μέτρησης των επι-
θυμητών αποτελεσμάτων, κατάγονται από
την τεχνοκρατική θετικιστική εκπαιδευ-
τική παράδοση που επικράτησε, αρχικά,
τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα,
στις Η.Π.Α, στο σχεδιασμό των αναλυτι-
κών προγραμμάτων. 

Όπως έχει δείξει ο Γ. Γρόλλιος το ρεύ-
μα της κοινωνικής αποτελεσματικότητας
που κυριάρχησε στο πεδίο του σχεδια-
σμού του αναλυτικού προγράμματος στις
αρχές του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ βασιζόταν
στην ακριβή μέτρηση και στα συγκεκρι-
μένα πρότυπα (standards). Ακολουθών-
τας τη λογική του τεϋλορισμού για την ορ-
γάνωση της εργασίας στη βιομηχανία, το
ρεύμα της κοινωνικής αποτελεσματικό-
τητας καθιερώνει τη διατύπωση λεπτο-
μερών και σαφών στόχων του αναλυτικού
προγράμματος που έπρεπε να θεμελιω-
θούν στην ανάλυση των δραστηριοτήτων.
Το βασικό σκεπτικό αυτής της προσέγγι-
σης είναι ότι το σχολείο δε πρέπει να
προσπαθεί να αλλάξει την κοινωνία, αλλά
να προετοιμάσει για την είσοδο και την
ανάθεση ρόλων σε αυτήν.(8) Θέση που
ήταν συμβατή με τα συμφέροντα του μο-
νοπωλιακού καπιταλισμού εκείνης της
περιόδου. 

Αντίστοιχα, η έμφαση στη διαμόρφωση
συγκεκριμένων κριτηρίων προσδιορισμού
του «αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έρ-
γου» χαρακτηρίζει και το κίνημα της σχο-
λικής βελτίωσης που τα τελευταία 25 χρό-
νια, σε άμεση σύνδεση με το Νέο Δημόσιο
Μάνατζμεντ, ορίζει τις προτεραιότητες
της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής. Η κύρια τάση της σχολικής βελ-
τίωσης είναι η μετατόπιση της αντιπαρά-
θεσης στην εκπαίδευση από τους κοινω-
νικούς καθορισμούς της σχολικής από-
δοσης, στα θεσμικά και οργανωτικά χα-
ρακτηριστικά των σχολικών μονάδων. Η
βασική υπόθεση είναι ότι η «ποιοτική εκ-
παίδευση» εξαρτάται από τη σωστή επι-
κέντρωση στους οργανωτικούς παράγον-
τες του σχολείου, όπως η σχολική διοί-
κηση (leadership), το κατάλληλο mana-
gement, ο έλεγχος της ακαδημαϊκής προ-
όδου των μαθητών, ο σαφής προσδιορι-
σμός των καθηκόντων των εκπαιδευτι-
κών, η δημιουργία κατάλληλων κινήτρων
για την άνοδο των επιπέδων και η ανά-
πτυξη μιας ανταγωνιστικής κουλτούρας
μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών, των
σχολικών μονάδων και των μαθητών(9).

Εν ολίγοις, το Π.Δ αναπαράγει μια μα-
κρά παράδοση εισαγωγής στην εκπαίδευ-

ση των πρακτικών του επιχειρηματικού
μάνατζμεντ, που συνοδεύονται από τη θε-
τικιστική εμμονή στην τυποποίηση και
ποσοτικοποίηση των κοινωνικών και εκ-
παιδευτικών πρακτικών. Στη βάση των
παραπάνω τεχνοκρατικών προσεγγίσεων
βρίσκεται και μια πολύ συγκεκριμένη αν-
τίληψη για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και
το ρόλο του. 

Σύμφωνα με τους S.Aronowitz και H.
Giroux, η επικράτηση της οικονομικής,
τεχνοκρατικής ορθολογικότητας που προ-
έρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων
και της αγοράς συνοδεύεται από τον αυ-
στηρό διαχωρισμό της σύλληψης από την
εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου, την
τυποποίηση της γνώσης προς όφελος της
διαχείρισης και του ελέγχου της και την
απαξίωση της κριτικής διανοητικής ερ-
γασίας, προς όφελος πιο πρακτικών θε-
ωρήσεων. Σε αυτό το συμπεριφοριστικό
μοντέλο εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζονται λιγότερο ως δημιουρ-
γικοί και επινοητικοί στοχαστές και πε-
ρισσότερο σαν υπάκουοι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι οι οποίοι εκτελούν τις προσταγές
των άλλων. 

Ο στόχος, από την πλευρά του κράτους,
είναι η αποπολιτικοποίηση των εκπαιδευ-
τικών πρακτικών και η απόσπαση των εκ-
παιδευτικών από κρίσιμα ερωτήματα σχε-
τικά με το τι θεωρείται γνώση, τι αξίζει
να διδάσκεται, πώς κρίνει κανείς το σκο-
πό της διδασκαλίας, πώς βλέπει κανείς
το ρόλο του σχολείου στην κοινωνία και
τι υπονοεί αυτό το τελευταίο για την κα-
τανόηση του τρόπου με τον οποίον συγ-
κεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά συμ-
φέροντα διαμορφώνουν όλα τα επίπεδα
της σχολικής ζωής(10) . Πίσω, επομένως,
από τα διάφορα αξιολογικά κριτήρια του
Π.Δ, ενυπάρχει η τάση μετασχηματισμού
του σχολείου από πεδίο αντιπαράθεσης
και αγώνα διαφορετικών μορφωτικών
οραμάτων, σε μια τυποποιημένη παράθε-
ση ταξινομιών, ποσοτικών δεδομένων και
φαινομενικά «αντικειμενικών» αξιολογι-
κών κρίσεων. 

Συνοπτικά, το Π.Δ βασίζεται σε μια τεϋ-
λορική αντίληψη για το εκπαιδευτικό έργο
που περιορίζει τον εκπαιδευτικό στο ρόλο
του πειθήνιου εκτελεστή ενός προκαθο-
ρισμένου μοντέλου εκπαίδευσης. Κατά
παράδοξο τρόπο, αν και αποκομμένος από
το πεδίο της σύλληψης, η όποια αποτυχία
αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης βαραίνει
τελικά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Πρόκει-
ται για μια πολιτική προσέγγιση του εκ-
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παιδευτικού και της εργασίας του που χα-
ρακτηρίζει γενικά ως τάση την καπιταλι-
στική ανασυγκρότηση του σχολείου σε μια
σειρά από εκπαιδευτικά συστήματα. Είναι
μάλιστα εντυπωσιακή η ομοιότητα του ελ-
ληνικού Π.Δ για την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών με τα «Νέα πρότυπα για τους
εκπαιδευτικούς» (Νew teachers stan-
dards) που δημοσίευσε το Μάιο του 2012
το υπουργείο Παιδείας της Βρετανίας και
που εφαρμόζονται από το Σεπτέμβρη στα
αγγλικά σχολεία. Η κοινή μεθοδολογική
προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου, η
εμμονή στη διαίρεσή του σε επιμέρους
αξιολογικά κριτήρια, αλλά και η συχνή
χρήση ακόμη και των ίδιων γλωσσικών
εκφράσεων υποδεικνύουν, όχι μόνο κά-
ποιες κοινές πολιτικές επιλογές, αλλά και
την πιθανή προσπάθεια «δημιουργικής»
μεταφοράς της αγγλοσαξονικής εμπειρίας
στο ελλαδικό χώρο από την επιστημονική
ομάδα που επιμελήθηκε το Π.Δ (11). Η ελ-
ληνική εκδοχή για την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών είναι, τελικά, πιο λεπτομερής
και αυστηρά δομημένη, γεγονός αναμενό-
μενο, λόγω της έντασης της καπιταλιστι-
κής επίθεσης στην Ελλάδα. 

Πέρα από τις διεθνείς επιρροές του
Π.Δ, η εξατομίκευση της εργασιακής σχέ-
σης, η διαμόρφωση ανταγωνιστικών δο-
μών εργασιακής εξέλιξης και η εμπέδω-
ση της αξιολογικής εξουσίας στο άμεσο
μικροεπίπεδο της σχολικής μονάδας,
όπου ο σχολικός διευθυντής και ο σχολι-
κός σύμβουλος γίνονται οι καθοριστικοί
κόμβοι των όποιων αξιολογικών πρακτι-
κών, υπονομεύουν, όχι μόνο τη δυνατό-
τητα συγκρότησης συλλογικών αντιστά-
σεων, αλλά και κάθε μορφή κοινωνικό-
τητας μεταξύ του ίδιου εκπαιδευτικού
προσωπικού. Η σύνθετη εκπαιδευτική
πραγματικότητα μιας σχολικής μονάδας
και η ανάγκη συλλογικής δράσης και συ-
νεργασίας μεταλλάσσονται σε ένα σύνολο
μεμονωμένων εκπαιδευτικών υποκειμέ-
νων που θα πρέπει να επιδιώκουν, στο
εξής, τη διαρκή προσαρμογή τους στις
απαιτήσεις του συστήματος, προκειμένου
να εξασφαλίσουν την εργασιακή τους επι-
βίωση. Η δυναμική της εξατομικευμένης
αξιολόγησης, της ποσοτικής εκτίμησης
του εκπαιδευτικού έργου και των ποσο-
στώσεων του ενιαίου μισθολογίου, προ-
διαγράφουν μια εκπαιδευτική πραγματι-
κότητα άκρατου ανταγωνισμού, κομφορ-
μισμού, διαρκούς ανασφάλειας, αλλά και
διοικητικής αυθαιρεσίας. 

Είναι προφανές πώς η αδυναμία ποσο-
τικοποίησης του εκπαιδευτικού έργου,
ανοίγει το δρόμο σε κάθε μορφή διοικη-
τικής αυθαιρεσίας. Στη βάση ποιας «αν-
τικειμενικής λογικής» μπορεί ένας εκ-
παιδευτικός, μετά από την παρακολούθη-
ση δύο διδασκαλιών από το σχολικό σύμ-
βουλο, να βαθμολογηθεί με 32 και όχι με
39, με 43 και όχι με 47, για να μείνουμε
στο πεδίο απλά μιας και μόνο περιγραφι-
κής κλίμακας, αυτής του «επαρκούς». 

Το στοιχείο της αυθαιρεσίας είναι, επο-
μένως, μια άλλη καθοριστική πλευρά του
Π.Δ. Συνδέεται άμεσα με το νέο πειθαρ-
χικό των δημοσίων υπαλλήλων και την ευ-
ρύτερη αυταρχική θωράκιση των κρατι-
κών μηχανισμών. Η τάση σύμπτυξης των
επιμέρους εξουσιών σε ένα ενιαίο εξου-
σιαστικό κέντρο προώθησης των μνημο-
νιακών απαιτήσεων, η αναβάθμιση των
κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους
και στεγανοποιημένων διοικητικών μη-
χανισμών στη χάραξη της κεντρικής πο-
λιτικής δεν μπορούν παρά να οριοθετούν
και οριοθετούνται από τη διοικητική αυ-
θαιρεσία. Η διοικητική αυθαιρεσία επι-
τείνει την εργασιακή ανασφάλεια και υπο-
νομεύει κάθε προοπτική δημοκρατικής
αντιπαράθεσης και διαλόγου, διαμορφώ-
νοντας ένα πανοπτικό τοπίο, όπου ο κα-
θένας μπορεί να γίνει ή να νιώθει στόχος
και θύμα των νέων διοικητικών ρυθμίσε-
ων. Παρά τη νεοφιλελεύθερη ρητορική
του νέου δημόσιου μάνατζμεντ και μιας
εκσυγχρονισμένης διοίκησης που διέπε-
ται από τα επιχειρηματικά κριτήρια της
«ποιότητας» και «αποτελεσματικότητας»,
αναδύεται ο σύγχρονος κρατικός αυταρ-
χισμός που νομιμοποιείται, όχι, πλέον,
στον μετεμφυλιακό αντικομμουνισμό των
εθνικοφρόνων, αλλά στη διασφάλιση της
απρόσκοπτης «ευρωπαϊκής πορείας της
χώρας», δηλαδή στη δημοσιονομική προ-
σαρμογή και την υποτίμηση της εργασίας. 

Αυτή είναι η αυταρχική όψη του Π.Δ για
την εξατομικευμένη αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών, σε ένα χώρο, την εκπαίδευ-
ση, που είναι, από τη φύση του, ιδεολο-
γικά και αξιακά φορτισμένος και που
αποτέλεσε σε όλο τον 20ο αιώνα πεδίο
σφοδρής πολιτικής και ιδεολογικής αν-
τιπαράθεσης. Με το Π.Δ για την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών το υπουργείο
Παιδείας επιδιώκει ένα βάλει ένα ακόμη
«λιθαράκι» στο τέλος της ριζοσπαστικής
πολιτικής παρακαταθήκης της Μεταπο-
λίτευσης, δηλαδή στην ικανότητα των κοι-

νωνικών κινημάτων να επιβάλλουν τους
όρους τους στην πολιτική εξουσία(12).
Πραγματικότητα που χαρακτήρισε, αναμ-
φίβολα, το εκπαιδευτικό κίνημα στο σύ-
νολό του, καθώς το τελευταίο σφράγισε
αποφασιστικά όλη τη συγκεκριμένη ιστο-
ρική περίοδο. 

Αυτή η αμιγώς πολιτική ανάγνωση του
Π.Δ, πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα, κα-
θώς είναι καθοριστική για το σύνολο του
κόσμου της εργασίας. Η μοναδοποίηση,
ο κατακερματισμός, η τρομοκράτηση και
η πειθάρχηση του κόσμου της εκπαίδευ-
σης και της μόρφωσης (εκπαιδευτικοί,
φοιτητές, μαθητές) έχει μια πολύ ευρύ-
τερη πολιτική σημασία για την ελληνική
κοινωνία με πιθανές, μακροπρόθεσμες,
αντιδραστικές πολιτικές συνέπειες. Ο
πειθαρχικός έλεγχος στον εκπαιδευτικό,
προδιαγράφει τον, πολύ ευρύτερο και τα-
ξικά πιο σημαντικό, έλεγχο στη γνώση και
στην κουλτούρα. 

Γ. Ο ποιοτικός αξιολογικός
χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών 
Μέχρι αυτό το σημείο προσπαθήσαμε

να ασκήσουμε μια δομική κριτική στο
Π.Δ, αναδεικνύοντας τα ζητήματα εξου-
σίας, παιδαγωγικής συγκρότησης και πο-
λιτικής ιδεολογίας που χαρακτηρίζουν τη
συγκεκριμένη κυβερνητική νομοθετική
πρωτοβουλία. Έχει, ωστόσο, ένα ενδια-
φέρον να αναδειχθεί η αδυναμία του Π.Δ
να νομιμοποιήσει, με κάποια αυστηρή
επιστημονική συνέπεια, τους περιγραφι-
κούς χαρακτηρισμούς που το ίδιο δημι-
ουργεί. Η αδυναμία να υπηρετηθούν, με
επιστημονική συνέπεια, οι αξιολογικές
κατηγορίες του Π.Δ έχει μεγάλη σημασία,
όχι μόνο διότι αρκετοί εκπαιδευτικοί θα
ταλαιπωρηθούν και θα στιγματιστούν, αλ-
λά και γιατί μας βοηθάει να κατανοήσου-
με τη βαθύτερη πολιτική στόχευση του
Π.Δ, που μικρή σχέση έχει με τη βελτίωση
της «ποιότητας» της δημόσιας εκπαίδευ-
σης.

Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, σε
όποιον μελετήσει λίγο πιο προσεκτικά
τους ποιοτικούς χαρακτηρισμούς των εκ-
παιδευτικών στα διάφορα επιμέρους
αξιολογικά κριτήρια, είναι ότι οι διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ του «επαρκούς», «πο-
λύ καλού» και «εξαιρετικού» εκπαιδευ-
τικού είναι αρκετές φορές μάλλον φρα-
στικές, παρά ουσιαστικές. Αν μάλιστα κά-
ποιος λάβει υπόψη του και τη βαθμολο-
γική κλίμακα που ξεκινάει από το 31 και
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φτάνει στο 100 (για τους τρεις συγκεκρι-
μένους ποιοτικούς χαρακτηρισμούς), εί-
ναι προφανής η αδυναμία διαμόρφωσης
ασφαλών κριτηρίων για την ταξινόμηση
των εκπαιδευτικών, πόσο μάλλον για τη
βαθμολογική ιεράρχησή τους. Μερικά
παραδείγματα θα αποσαφηνίσουν καλύ-
τερα τον παραπάνω ισχυρισμό μας.

Στο αξιολογικό κριτήριο των διαπροσω-
πικών σχέσεων, ο επαρκής εκπαιδευτικός
είναι αυτός που «αναπτύσσει σχέσεις σε-
βασμού μεταξύ αυτού και των μαθητών,
αμοιβαίας αποδοχής και αλληλοβοήθειας
μεταξύ των μαθητών, και διασφαλίζει συν-
θήκες συναίνεσης και αποδοχής των από-
ψεων (sic) και θέσεων κατά τη διδακτική
διαδικασία», αντίστοιχα ο πολύ καλός
«δημιουργεί, με λόγια και πράξεις, συν-
θήκες αποδοχής, στήριξης και ενθάρρυν-
σης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές,
ιδίως για τους προερχόμενους από ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχον-
τες μειωμένη αυτο–εκτίμηση» και τέλος
ο εξαιρετικός «εμπεδώνει δημοκρατικό
τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμά-
των ενθαρρύνοντας, πέρα από την αιτιο-
λόγηση απόψεων, τη διαδικασία της τεκ-
μηριωμένης διαλεκτικής αντιπαράθεσης
επί θέσεων, κρίσεων και προτάσεων, ενώ
παράλληλα καλλιεργεί στάσεις και ικανό-
τητες σύνθεσης αντιθέτων».(13)

Ο επαρκής εκπαιδευτικός, του συγκε-
κριμένου αξιολογικού κριτηρίου, που
αναπτύσσει σχέσεις σεβασμού, αμοιβαίας
αποδοχής και αλληλοβοήθειας μεταξύ
των μαθητών του, το πράττει, υποθέτουμε,
για όλους τους μαθητές του, άρα και για
όσους προέρχονται από τις πιο ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, καθώς μόνο με αυτόν
τον τρόπο αποκτούν σημασία οι έννοιες
της αποδοχής και της αλληλοβοήθειας.
Αντίστοιχα, η διασφάλιση συνθηκών συ-
ναίνεσης και αποδοχής διαφορετικών
απόψεων δε μπορεί παρά να περιλαμβά-
νει και την καλλιέργεια στάσεων και ικα-
νοτήτων σύνθεσης αντιθέτων, καθώς χω-
ρίς αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί
να υπάρξει καμιά συναίνεση απόψεων και
θέσεων κατά τη διδακτική διαδικασία. 

Με απλά λόγια, τα κριτήρια που χαρα-
κτηρίζουν κάποιον ως πολύ καλό ή εξαι-
ρετικό ενυπάρχουν στο σύνολό τους ήδη
στην περιγραφή του επαρκούς εκπαιδευ-
τικού. Η γλωσσική και φραστική αποσα-
φήνιση ή εξειδίκευση γενικότερων τοπο-
θετήσεων, δεν αποτελεί ασφαλή βάση για
τη διάκριση των εκπαιδευτικών, πόσο

μάλλον για την ποσοτική κατάταξή τους
από το 31 έως το 100. Ο γλωσσικός πλε-
ονασμός ή η γλωσσική διατύπωση της
ίδιας θέσης με διαφορετικές εκφράσεις
δεν συγκροτούν, σε καμιά περίπτωση,
παιδαγωγικά κριτήρια για την αξιολογική
ιεράρχηση των εκπαιδευτικών. 

Ένα ακόμη παράδειγμα που ενισχύει την
επιχειρηματολογία μας. Στο κριτήριο των
στόχων και περιεχομένου, κατά τον προ-
γραμματισμό και την προετοιμασία της δι-
δασκαλίας, ο επαρκής εκπαιδευτικός
«διαμορφώνει και διατυπώνει με σαφή-
νεια διδακτικούς στόχους και αντίστοιχες
δραστηριότητες κατάλληλες για την τάξη
του και στηρίζεται για την προετοιμασία
του περιεχομένου της διδασκαλίας στο
πρόγραμμα σπουδών», αντίθετα ο εξαιρε-
τικός «επιλέγει, κατά τον μακρο – προ-
γραμματισμό, κεντρικές έννοιες, ιδέες,
οπτικές και δεξιότητες που θα διατρέχουν
ευρύτερες ενότητες του μαθήματος και
διατυπώνει, κατά τον μικρο – προγραμμα-
τισμό, στόχους που προωθούν τη μεταγνω-
στική ανάπτυξη και την επιστημολογική
και την κοινωνική κριτική των πρακτικών
παραγωγής και εφαρμογής των γνώσεων
και δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων πάντοτε
στην ηλικία των μαθητών». (14)

Φαινομενικά, ένα μεγάλο χάσμα φαίνε-
ται να χωρίζει τους δύο ποιοτικούς χαρα-
κτηρισμούς στο συγκεκριμένο αξιολογικό
κριτήριο. Αυτό που φαίνεται, ωστόσο, να
ξεχνάνε οι συντάκτες του Π.Δ είναι ότι το
πρόγραμμα πάνω στο οποίο στηρίζεται ο
«επαρκής» εκπαιδευτικός είναι το Δια-
θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα αντίστοιχα Ανα-
λυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) που
περιλαμβάνουν την οργάνωση της ύλης
γύρω από κεντρικές διαθεματικές έννοιες
που διατρέχουν –θεωρητικά τουλάχιστον–
ευρύτερες ενότητες μαθημάτων, ενώ η
μεταγνωστική ικανότητα αποτελεί κεντρι-
κή στην παρουσίαση κάθε επιμέρους ενό-
τητας. Άρα, εάν ο επαρκής εκπαιδευτικός
τηρεί πράγματι το πρόγραμμα σπουδών
υλοποιεί, στην πράξη, ό,τι και ο εξαιρε-
τικός εκπαιδευτικός ή διαφορετικά δια-
τυπωμένο, ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός
είναι ο επαρκής εκπαιδευτικός του
ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ. Εκτός και αν ενυ-
πάρχει κάποια κριτική στο αναλυτικό
πρόγραμμα που δεν την κατανοούμε, μόνο
που σε αυτήν την περίπτωση οφείλουμε
να εγκαταλείψουμε το πεδίο της αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών και να στρα-

φούμε στην αξιολογική αποτίμηση της
εφαρμογής ή ακόμα και της δομής των
νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην ελ-
ληνική εκπαίδευση. 

Πέρα από τα δύο συγκεκριμένα παρα-
δείγματα, συχνά, το Π.Δ προβάλλει αντι-
φατικά μεταξύ τους παιδαγωγικά κριτήρια
που εύκολα μπορούν να αυτοαναιρεθούν,
πόσο μάλλον όταν η εκτίμησή τους, κρί-
νεται από ένα μόνο πρόσωπο το σχολικό
σύμβουλο, μετά παρακολούθηση δύο δι-
δασκαλιών. Για παράδειγμα, αλλού τονί-
ζεται η εφαρμογή του αναλυτικού και
ωρολόγιου προγράμματος και η πιστή
χρήση του σχολικού βιβλίου, αλλού υμνεί-
ται η πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού να
προσαρμόσει τη μαθησιακή διαδικασία
στις ανάγκες των μαθητών του, αλλού
απαγορεύεται ο διδακτισμός σε αξιακά
ζητήματα και αλλού υπάρχει η προτροπή
ανάδειξης των επιστημονικών και επιστη-
μολογικών αντιπαραθέσεων επί του διδα-
κτέου θέματος και οι κοινωνικο-ηθικές
προεκτάσεις τους. Φτάνει να αναλογι-
στούμε το μάθημα της ιστορίας, μόνο, για
να δούμε πόσο αντιφατική είναι η τελευ-
ταία θέση και πόσο εύκολα η παράθεση
των επιστημολογικών αντιπαραθέσεων
και των κοινωνικο-ηθικών τους προεκτά-
σεων μπορεί να εκληφθεί ως ηθικός δι-
δακτισμός και πρόθεση πολιτικής καθο-
δήγησης των μαθητών. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, κάλλι-
στα, ένας σχολικός σύμβουλος μπορεί να
αξιολογήσει θετικά έναν εκπαιδευτικό
που παραμένει πιστός στα όρια του ανα-
λυτικού προγράμματος και των απαιτήσε-
ών του, με τις όποιες προσαρμογές απαι-
τούνται, με βάση την κοινωνική σύνθεση
των μαθητών του, ενώ κάποιος άλλος -θε-
ωρητικά τουλάχιστον- να εκτιμήσει στην
πολιτικοποίηση, σχετικοποίηση ή και στην
ανοικτή αμφισβήτηση της σχολικής γνώ-
σης, την προσπάθεια ανάδειξης, από τη
μεριά του εκπαιδευτικού, των σύνθετων
σχέσεων γνώσης και εξουσίας που δια-
περνούν, όχι μόνο την εκπαίδευση, αλλά
και το ίδιο το πεδίο της επιστήμης . 

Επιπρόσθετα, επαναλαμβάνεται συχνά
και εκτιμάται θετικά στον ποιοτικό αξιο-
λογικό χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών,
η ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη από τον
εκπαιδευτικό, κατά την προετοιμασία και
τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, η κοινω-
νική προέλευση των μαθητών του, η δια-
φορετικότητα, οι αξίες της κοινωνικής δι-
καιοσύνης και αλληλεγγύης και η ενθάρ-
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ρυνση της κοινωνικής κριτικής. Είναι
πραγματικά προκλητικό για μια κυβέρνη-
ση, που είναι υπεύθυνη για τον υποσιτι-
σμό μεγάλου αριθμού παιδιών, για τη δη-
μιουργία 1.5 εκατομμυρίων ανέργων, για
την πρωτοφανή όξυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων, αλλά και την πολιτική αξιο-
ποίηση των φασιστικών πολιτικών προ-
τεραιοτήτων, να επιχειρεί να αξιολογήσει
τους εκπαιδευτικούς στα πεδία της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 

Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτό τον τρόπο
η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας μετα-
τρέπει την καπιταλιστική κρίση και τις
σύνθετες μορφές με τις οποίες η τελευ-
ταία αποτυπώνεται στο σχολείο, σε ζήτη-
μα παιδαγωγικών και διδακτικών ενερ-
γειών και επιλογών του μεμονωμένου εκ-
παιδευτικού. Με αυτό τον τρόπο, αποποι-
είται τις δικές της ευθύνες για την προ-
ώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και
αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα. 

Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο
προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη; Σε
ποιο βαθμό το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά
και τα διάφορα σχολικά εγχειρίδια λαμ-
βάνουν υπόψη τους την ταξική και εθνική
διαφοροποίηση των μαθητών; Σε ποιο
βαθμό, η επίσημη σχολική γνώση συνδέ-
εται με τις καθημερινές εμπειρίες και τα
βιώματα των μαθητών της εργατικής τά-
ξης που ζουν στο Πέραμα ή στους Αμπε-
λόκηπους της Θεσσαλονίκης; Σε ποιο
βαθμό, η ποιότητα της σημερινής αστικής
δημοκρατίας «εκτάκτου ανάγκης» συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής κρι-
τικής; Άρα, η εξατομίκευση των κοινωνι-
κών προβλημάτων ανοίγει το δρόμο για
την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών και
τη νομιμοποίηση της ανισότητας. 

Κατά παράδοξο, μάλιστα, τρόπο, ενώ
απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να λαμ-
βάνει υπόψη του την κοινωνική σύνθεση
των μαθητών του, το ίδιο το Π.Δ –όπως
έχουμε ήδη τονίσει– δεν θεωρεί ότι μπο-
ρεί να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,
ανάλογα με την κοινωνική σύνθεση των
μαθητών τους. Η διαμόρφωση του παιδα-
γωγικού κλίματος στην τάξη ή η προετοι-
μασία της διδασκαλίας θεωρούνται ουδέ-
τερες, τεχνικές διαδικασίες, με ενιαία
αξιολογικά κριτήρια και πρότυπα, είτε
εφαρμόζονται σε μια σχολική τάξη μεσο-
αστικής ταξικής προέλευσης και εθνικά
ομογενοποιημένης, είτε σε μια σχολική
τάξη με παιδιά εργατικής ταξικής προ-

έλευσης και διαφορετικής εθνικότητας. 
Συμπερασματικά, οι αξιολογικές δια-

κρίσεις του ΠΔ είναι αφηρημένες και δε
βασίζονται σε κάποια συνεκτική παιδα-
γωγική θεωρία για τον εκπαιδευτικό, το
σχολείο και την κοινωνία. Ο παιδαγωγι-
σμός και ο γενικόλογος φιλελεύθερος αν-
θρωπισμός του ΠΔ και της έκθεσης Μα-
τσαγγούρα αποτελούν απλώς το ιδεολο-
γικό προκάλυμμα του πειθαρχικού ελέγ-
χου και της τυποποίησης των εκπαιδευ-
τικών πρακτικών, ενώ η τετράβαθμη πε-
ριγραφική κλίμακα υπηρετεί απλά τις πο-
σοστώσεις του ενιαίου μισθολογίου. 

Αντί επιλόγου 
Το Υπουργείο, με την ιδεολογική συν-

δρομή της «παιδαγωγικής του Μνημονί-
ου», έχει εκδηλώσει τις πολιτικές του
προθέσεις, που δεν είναι άλλες από την
πειθάρχηση του κόσμου της εκπαίδευ-
σης, την ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, τις απολύσεις και την αποδό-
μηση του δημόσιου σχολείου. Ο κόσμος
της εκπαίδευσης δε μπορεί ούτε να συ-
νομιλήσει, ούτε να διαπραγματευτεί τη
σφαγή του, δε μπορεί να παζαρέψει τα
μορφωτικά δικαιώματα μιας ολόκληρης
γενιάς. 

Το επόμενο διάστημα το εκπαιδευτικό
κίνημα πρέπει να συμβάλλει από τη δική
του μεριά στην ανάπτυξη ενός πανεργα-
τικού μετώπου ρήξης και ανατροπής,
επεξεργαζόμενο, παράλληλα, ένα συλλο-
γικό μορφωτικό όραμα για τη νέα γενιά,
που θα βασίζεται στις ανάγκες της εργα-
ζόμενης πλειοψηφίας του 21ου αιώνα και
στις αξίες της πολιτικής, κοινωνικής και
μορφωτικής χειραφέτησης των άμεσων
παραγωγών. Το ερώτημα «ποιο σχολείο,
για ποια κοινωνία» γίνεται και πάλι επι-
τακτικό, για όσους εκτιμούν πως η σημε-
ρινή βαρβαρότητα της καπιταλιστικής
κρίσης δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση
το αναπόδραστο μέλλον της εργαζόμενης
πλειοψηφίας. Την ιστορία της ελληνικής
εκπαίδευσης δεν την έγραψαν, ούτε πρό-
κειται να την γράψουν, οι κατά καιρούς
επιθεωρητές της. 
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™¯¤‰ÈÔ «∞ıËÓ¿»: ª·ÓÙ¿ÚÔ˘Ó,
ÌÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ

∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË
Το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε το Σχέδιο «Αθηνά» με

τις γνωστές μεγαλοστομίες και τις ανάλογες υποσχετικές για
«ανάταξη και αναγέννηση του Εκπαιδευτικού μας συστήμα-
τος», «ανάκαμψη της χώρας», «ανάπτυξη ανταγωνιστικού αν-
θρώπινου δυναμικού» και άλλα ηχηρά παρόμοια.

Από την άλλη, έριξε όλο το ανάθεμα στην «υφιστάμενη κα-
τάσταση» στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση υψώνοντας εισαγγε-
λικό λόγο για τον «κατακερματισμό των τμημάτων», την «ανυ-
παρξία γνωστικών αντικειμένων», την «ανορθολογική ανά-
πτυξη» κ.α.

Θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε : Επιδέξιος «νονός» σε ένα
διεστραμμένο ξαναβάφτισμα των λέξεων, σε μια επιχείρηση
παραπλάνησης της κοινής γνώμης, το Υπουργείο Παιδείας εί-
πε μισή αλήθεια για να καλύψει στη σκιά της τις ευθύνες, να
πριμοδοτήσει αυταπάτες και να «βιδώσει» στέρεα μια συγ-
χορδία ψεμάτων.

Να εξηγηθούμε. Η αλήθεια είναι ότι η αταξία στην Ελληνική
Ανώτατη εκπαίδευση (τμήματα που είχαν ιδρυθεί στο πόδι για
την απορρόφηση κονδυλίων και των πληρωμένων οδηγιών τους,
τμήματα με αντικείμενο τιποτολογίας, τμήματα χωρίς προσω-
πικό και υποδομές, τμήματα σε κάθε κωμόπολη που μπορού-
σαν να αποτελέσουν αγκίστρι για την εκλογική πελατεία) έχει
πατέρα αυτές τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που σήμερα την ανα-
καλύπτουν και την κατακεραυνώνουν, με σκοπούς και στόχους
πολύ διαφορετικούς από αυτούς που εξαγγέλλουν.

Και αυτό γιατί η όλη επιχείρηση δεν συνδέεται με καμιά
διάθεση εξορθολογισμού και επίλυσης των πραγματικών προ-
βλημάτων. Δεν συνδέεται με καμιά «αναβάθμιση» της Ανώ-
τατης εκπαίδευσης, με κανένα πόνο για τα «πτυχία χωρίς αν-
τίκρυσμα».

Ουσιαστικά και τυπικά προσαρμόζει ακόμη περισσότερο
την ανώτατη εκπαίδευση στις ανάγκες της κερδοφορίας των
επιχειρήσεων, συνεχίζοντας στην ίδια αντιδραστική κατεύ-
θυνση του νόμου-πλαίσιο. Την ίδια ώρα που λιπαίνει το έδα-
φος της συρρίκνωσης και αλλοίωσης των Ακαδημαϊκών χα-
ρακτηριστικών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εν ονόματι της
δημοσιονομικής προσαρμογής στους όρους των Μνημονίων,
οργανώνει μια νέα συγκεντρωτική διοικητική υπερδομή, που
θα διευκολύνει σε δεύτερη φάση νέες συγχωνεύσεις τμημά-
των, την εμπέδωση της εργασιακής ευελιξίας διδασκόντων
και εργαζομένων.

Η αναδιάρθρωση που επαγγέλλεται το σχέδιο «Αθηνά» είναι
δεμένη με ένα νήμα με τη λογική των περικοπών, της συρρί-
κνωσης του δημοσίου σε όφελος του ιδιωτικού, της μείωσης
των θέσεων εισακτέων και του καλύτερου πλασαρίσματος των
δημοσίων ΑΕΙ στις ανάγκες της αγοράς. Συνδέεται, με λίγα
λόγια, με τη μνημονιακή πολιτική, σαν το χέρι ενός ανάποδου
Μίδα, που ό,τι πιάνει το μετατρέπει σε αποκαΐδια...

∏
ÂÎ·›‰Â˘ÛË

ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi
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Τόσο η ευφάνταστη ονομασία του σχεδίου (εφάμιλλη, σε έμ-
πνευση, με τον τίτλο «Ξένιος Δίας» που δόθηκε στο κυνήγι με-
ταναστών), όσο και η στοχευμένη χρονική στιγμή κοινοποίησής
του (στην καρδιά τής εξεταστικής περιόδου των φοιτητών), τόσο
οι σχετικοί πίνακες και τα στοιχεία που παρουσίασε το υπουρ-
γείο (με μικρά «τυπογραφικά λάθη» τα οποία, παρεμπιπτόντως,
αποκρύπτουν το γεγονός ότι ο αριθμός των καταργούμενων τμη-
μάτων είναι τριψήφιος!), όσο και τα γλυκά (ψευδή) λόγια του
Αρβανιτόπουλου, ότι τάχα έχει ήδη διεξαχθεί «ενδελεχής συ-
ζήτηση» με τα τριτοβάθμια ιδρύματα και τους εμπλεκόμενους
φορείς, όλα υπηρετούν τον ίδιο σκοπό: να προωθηθούν, κατά
το δυνατόν ανώδυνα για τη συγκυβέρνηση, οι συγχωνεύσεις και
καταργήσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Στην πραγματικότητα, το σχέδιο «Αθηνά» δεν είναι κάτι λι-
γότερο ή περισσότερο από την εφαρμογή της μνημονιακής πο-
λιτικής στα πανεπιστήμια, η οποία πρακτικά μεταφράζεται σε:

α) σφράγισμα δεκάδων τμημάτων και σχολών ολόκληρων (συ-
νολικά, ενώ το υπουργείο κάνει λόγο για «94» τμήματα,
αυτά πιθανότατα θα ξεπεράσουν τα 150)

β) εξώθηση σε υποχρεωτική εσωτερική μετανάστευση, από
πόλη σε πόλη, δεκάδων χιλιάδων σπουδαστών και φοιτη-
τών (μέχρι τώρα η κυβέρνηση διέπρεπε στην εξώθηση της
νεολαίας σε εξωτερική μετανάστευση)

γ) συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ταυτόχρονη
ταπείνωση του επιπέδου παρεχομένων σπουδών (κυριο-
λεκτικό στοίβαγμα σπουδαστών και φοιτητών)

δ) δραματική μείωση του αριθμού των εισακτέων σε αυτήν

(ενώ το υπουργείο εκτιμά μείωση περί το «4%», φαίνεται
ότι στην πράξη θα αγγίξει, ίσως και θα ξεπεράσει, το 30%). 

Φαίνεται λοιπόν ότι η ψήφιση, προ 2ετίας, του νόμου-πλαι-
σίου της Διαμαντοπούλου («η συγχώνευση, κατάτμηση ή κα-
τάργηση ΑΕΙ, καθώς και η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή
κατάργηση σχολών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες
και δυνατότητες της εθνικής οικονομίας») έστρωνε κανονικά
το έδαφος για το σχέδιο «Αθηνά».

Σήμερα, η εμπέδωση της «αναγκαίας» αλλά «σωτήριας»
πολιτικής λιτότητας, το λουκέτο σε μια σειρά ΑΕΙ και ΤΕΙ, η
νεοφιλελεύθερη (στην πραγματικότητα, αντιεκπαιδευτική και
αντικοινωνική) στροφή τού χαρακτήρα τού πανεπιστημίου, ο
πολλαπλασιασμός των ταξικών φραγμών από την πρώτη στιγ-
μή (απόπειρας) εισόδου των αποφοίτων Λυκείου στα τριτο-
βάθμια ιδρύματα, βρίσκουν την έκφρασή τους στο σχέδιο
«Αθηνά». Ας σημειωθεί εδώ με έμφαση ότι συνοδός του πα-
ρόντος σχεδίου κατεδάφισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
τελεί η δρομολογούμενη απόφαση γενικής και οριστικής κα-
τάργησης της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων από το εαρινό
εξάμηνο, όσο και η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών από τον
επόμενο Σεπτέμβρη.

Αν η ΔΑΠ συγχαίρει την κυβέρνηση για το σχέδιό της, και με
ανακοίνωσή της ζητά «μεταρρυθμίσεις τώρα ή ποτέ!» (καταθέ-
τοντας μάλιστα προτάσεις για «δημιουργία ομάδων Φύλαξης μέ-
σα στα Ιδρύματα υπό την εποπτεία της Ελληνικής Αστυνομίας»),
αν η ΠΑΣΠ ποιεί τη νήσσαν (δίχως να έχει βγάλει άχνα μπροστά
στις σημαντικές εξελίξεις), αν η ΕΑΑΚ, 5 ημέρες μετά την κοι-
νοποίηση της «Αθηνάς», έχει αναρτημένη ανακοίνωσή της μετά
βίας σε ένα τμήμα (από ένα ευρύ φάσμα σχολών στις οποίες έχει
παρουσία), αν το ΜΑΣ καλεί τους φοιτητές να μη συνεργαστούν
με πρυτάνεις και δημάρχους που τυχόν θα εναντιωθούν στις αν-
τιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (διότι οι τελευταίοι εξεγείρονται
για τους δικούς τους λόγους), η Πορεία καλεί τους φοιτητές και
τους σπουδαστές σε μαζικό και οργανωμένο αγώνα για την
προάσπιση των δικαιωμάτων τους που λεηλατούνται. Με γε-
νικές συνελεύσεις να γνωρίσουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές
τους σχεδιασμούς που δρομολογούνται σε βάρος τους, να εντο-
πίσουν τη βαθύτερη, αντιδραστική ουσία της πολιτικής πίσω από
τα εκπαιδευτικά νομοθετήματα, να συσπειρωθούν γύρω από ένα
σύνθημα: «Όχι στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων, Όχι
στο σχέδιο “Αθηνά”!». 
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Όχι στο
σχέδιο

«Αθηνά»
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Βλέποντας κανείς το ρημαδιό και το
τέλμα που επικρατεί στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, μπορεί να θεωρήσει

ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν δου-
λεύει. Ωστόσο, άμα κοιτάμε το τυρί, χά-
νουμε τη φάκα. Γιατί μια προσεκτική πα-
ρατήρηση μπορεί να μας πείσει ότι το σύ-
στημα στην πραγματικότητα δουλεύει!

Η υποχρηματοδότηση, ο οικονομικός
στραγγαλισμός, είναι κι αυτό, αλήθεια,
μια πολιτική. Και, μάλιστα, θα μπορούσε
να πει κανείς, ότι είναι και μια αποτελε-
σματική πολιτική. Όταν αφήνεις κάτι να
τελματώσει, εύκολα μπορείς, με επικοι-
νωνιακές «τρίπλες», να υφάνεις την κα-
τασκευή του κατηγορητηρίου ενάντια στο
ίδιο το θύμα για το τέλμα στο οποίο έχει
περιπέσει.

Για να σκεφτούμε καλύτερα: Πώς μπο-
ρεί κάποιος να βγάλει από τη μέση ένα
φυτό που θεωρεί ότι του πιάνει το χώρο;
Μα με το να το αφήσει απότιστο, να ξε-
ραθεί, να αχρηστευθεί. Πώς μπορεί κά-
ποιος να πριμοδοτήσει την ιδιωτική εκ-
παίδευση; Αφήνοντας τη δημόσια εκπαί-
δευση σε τέλμα. Αυτό είναι για την ιδιω-
τική εκπαίδευση ένα δώρο από τα απο-
δυτήρια, πριν αρχίσει ο αγώνας.

Ας το σκεφτούμε πιο καλά. Τι επιτυγ-
χάνεται με την υποχρηματοδότηση; Τι πε-
τυχαίνει η κυβέρνηση με το να μην καλύ-

πτει ούτε τα αναλώσιμα υλικά των τμη-
μάτων των Πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ;
Τι κερδίζει με το να οδηγεί, π.χ, το ένα
πανεπιστήμιο να αδυνατεί να πληρώσει
ακόμη και τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ
(φως και τηλέφωνο), το άλλο να αδυνατεί
να λειτουργήσει τις διοικητικές του υπη-
ρεσίες, το τρίτο να μην έχει προσωπικό
για τα μαθήματα των φοιτητών του;

Πετυχαίνει μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγό-
νια. Από τη μια προσφέρει τροφή για κρι-
τική στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα,
υποδαυλίζει το κλίμα της δυσαρέσκειας,
και –μέσα από την καλλιέργεια μιας γενι-
κευμένης αβεβαιότητας– φορτίζει την
μπαταρία στις παραπλανητικές σειρήνες
των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επιδέξια
και αθόρυβα, με τη βοήθεια της συστημα-
τικής προβολής των ηλεκτρονικών μας
κουβερνάντων (ΜΜΕ), μετά από όλα αυτά
όλος ο «προβληματισμός» που αναπτύσ-
σεται μοιάζει με τη θεωρία του πεπρωμέ-
νου στη θρησκευτική σκέψη, όπου οι άν-
θρωποι αναφωνούν «είναι θέλημα θεού»
για να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν μια
ορισμένη εξέλιξη των πραγμάτων.

Από την άλλη, εξαναγκάζει τα τριτο-
βάθμια ιδρύματα «να συμμορφωθούν
προς τας υποδείξεις» του «κατά Μπολό-
νια Ευαγγελίου», δηλαδή, να υιοθετήσουν
τη συμπεριφορά ιδιωτικής επιχείρησης

για να βρουν νέους πόρους, κρατώντας
από τη μια το δίσκο του εράνου και από
την άλλη το λιβανιστήρι.

Σύμφωνα με τα στρατηγικά και «επι-
χειρηματικά» σχέδια του Υπουργείου
Παιδείας, η περιστολή της δημόσιας χρη-
ματοδότησης θα δημιουργήσει συνθήκες
«δημιουργικής ανασφάλειας» στα πανε-
πιστήμια και θα τα υποχρεώσει να εξορ-
θολογήσουν τη διαχείρισή τους, περικό-
πτοντας δαπάνες και λειτουργικά έξοδα,
και να στραφούν στην αγορά σε αναζήτη-
ση νέων πηγών εσόδων (δίδακτρα, σύν-
δεση με επιχειρήσεις, μετατροπή σε επι-
χειρήσεις πώλησης υπηρεσιών). Να,
όπως πριν από λίγα χρόνια στο Παρίσι,
όπου το Πανεπιστήμιο του Ορσέ επινόησε
λύσεις όπως η επιμήκυνση των χειμερι-
νών διακοπών, προκειμένου να κάνει οι-
κονομία στη θέρμανση ή όπως στα δημό-
σια πανεπιστήμια πολλών ευρωπαϊκών
χωρών, της Αγγλίας, της Πορτογαλίας,
της Γαλλίας, της Γερμανίας όπου επιβλή-
θηκαν δίδακτρα. Έτσι, το ένα γρανάζι
«πιάνει» το άλλο!

Η κρίση ως ευκαιρία
Στην αρχή της οικονομικής κρίσης, η

τέως Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντο-
πούλου συναντήθηκε με τον υπουργό
Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκ-
παίδευσης της Πορτογαλίας κ. Χοσέ Μα-
ριάνο Γκάγκο. Λίγο μετά τη συνάντηση ο
υπουργός της γειτονικής χώρας, δήλωσε:
«Η οικονομική κρίση είναι μια μοναδική
ευκαιρία για αναμόρφωση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Τα υπερβολικά πολλά ιδρύ-
ματα, το χαλαρό σύστημα διοίκησής τους,
η απουσία ανεξάρτητης αξιολόγησης και
πιστοποίησης των ΑΕΙ και της έρευνας εί-
ναι συνήθη φαινόμενα σε πολλά ΑΕΙ.
Όμως, η επένδυση στην εκπαίδευση και
την έρευνα είναι πολύ σημαντική για την
ανάπτυξη. Στην Πορτογαλία η χρηματο-
δότηση είναι κυρίως κρατική. Οι φοιτητές
πληρώνουν δίδακτρα που δεν ξεπερνούν
το 13% των εσόδων των ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ εν-
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 γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας – Βασίλης Καραμπάτσας
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θαρρύνονται να προσελκύουν πόρους από
άλλες πηγές (έρευνα, υπηρεσίες). Τα ΑΕΙ
που προσελκύουν ανταγωνιστικούς πόρους
πάνω από το 50% των συνολικών πόρων,
αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία».

Είναι σίγουρο! Σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, μέσα στην επόμενη τριετία, αν ευο-
δωθούν οι παραπάνω σχεδιασμοί, το Ελ-
ληνικό Πανεπιστήμιο θα επιβάλει δίδα-
κτρα. Και αυτά τα δίδακτρα δεν θα επιβλη-
θούν τυπικά από «πάνω», κεντρικά, αλλά
από την κάθε σχολή ξεχωριστά, στο πλαί-
σιο της «αυτοτέλειας», της «σύνδεσης με
την κοινωνία και την οικονομία», της αλ-
λαγής «χρηματοδοτικής κουλτούρας», της
«απελευθέρωσης από τα δεσμά της δημό-
σιας χρηματοδότησης» και άλλων ζαχα-
ρωμένων εκφράσεων, που κάθε λίγο και
λιγάκι «ξεφουρνίζει» το υπουργικό επιτε-
λείο. Μαζί με την επιβολή διδάκτρων θα
μειώσουν και τα χρόνια προπτυχιακών
σπουδών. Γιατί αυτό προκρίνει η «διαδι-
κασία της Μπολόνια», ο ΟΟΣΑ, το Διευ-
θυντήριο. 

Η εμπειρία
Πριν από δυο ακριβώς χρόνια, σε ένα

άρθρο στο ECONOMIST,  επισημαίνεται ότι
τα πανεπιστημιακά δίδακτρα στις ΗΠΑ
έχουν εδώ και χρόνια αυξηθεί ταχύτερα
από την ικανότητα των Αμερικανών να τα
αποπληρώσουν. Την ίδια περίοδο, στην
Wall Street Journal (9/8/2010) αποκαλύ-
πτεται ότι τα σπουδαστικά δάνεια που εκ-
κρεμούσαν ανέρχονταν συνολικά σε
829.785 δισεκατομμύρια δολάρια! Η αύ-
ξηση του χρέους στην εκπαίδευση παρο-
μοιάζονταν με το μαγείρεμα ενός αστακού.
"Η αύξηση στο σύνολο του χρέους των
σπουδαστών συμβαίνει αργά αλλά σταθε-
ρά, έτσι ώστε όταν θα παρατηρήσετε ότι το
νερό βράζει, είστε ήδη μαγειρεμένοι" υπο-
γράμμιζε εύστοχα ο συντάκτης.

Το πρόβλημα αυτό το συναντούμε βέ-
βαια σε όλες τις χώρες που έχουν δίδα-
κτρα (για παράδειγμα στη Ηνωμένο Βασί-
λειο). Ο λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί οι
νέοι και οι οικογένειές τους επένδυσαν
ήταν προφανώς διότι είχαν πειστεί ότι η
επένδυση θα απέδιδε, θα έβρισκαν δηλα-
δή μια δουλειά που θα τους επέτρεπε να
ζουν και να αποπληρώσουν και το δάνειο.
Αυτό όμως πλέον δεν υπάρχει, και η γενιά
του σήμερα απλά θυσιάζεται, ώστε να δώ-
σει χώρο σε μια γενιά πολύ πιο "κινεζο-
ποιημένη".
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Κάθε χρόνο, τα υψηλά ποσοστά χαμη-
λών βαθμολογιών που καταγράφονται στις
πανελλαδικές εξετάσεις, όπου περίπου το
1/3 των εξετασθέντων γράφουν κάτω από
τη βάση, όσο και τα βαθμολογικά «ναυά-
για» (χιλιάδες εξετασθέντες δίνουν σχε-
δόν λευκή κόλλα), πριμοδοτούν την ανά-
πτυξη μιας δημόσιας συζήτησης γύρω
από την εξήγηση του φαινομένου. 

Ωστόσο, τα τελευταία 2-3 χρόνια η συ-
ζήτηση για τις επιδόσεις των μαθητών
έχει «πάρει φωτιά» καθώς ένα μεγάλο
τμήμα εκπαιδευτικών επισημαίνει ότι
υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση
με το κοντινό παρελθόν. Οι εκπαιδευτικοί
υποστηρίζουν ότι έχουν πληθύνει οι «μα-
θητές των τελευταίων θρανίων», δηλαδή,
τα παιδιά εκείνα που νωρίς έχουν εγκα-

ταλείψει κάθε προσπάθεια, ενώ από την
άλλη είναι φανερή δια γυμνού οφθαλμού
η συρρίκνωση της ομάδας των μαθητών
που πασχίζει για καλά σχολικά αποτελέ-
σματα. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που
υποστηρίζουν ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, που συνδέονται με την οικονομική
κρίση και τις συνέπειές της στις οικογέ-
νειες των μαθητών και στην υποχρηματο-
δότηση της εκπαίδευσης, το ελληνικό
σχολείο τείνει να μεταλλαχθεί σε μια «βιο-
μηχανία» ενός ιδιόμορφου αναλφαβητι-
σμού. 

Παράλληλα, την ίδια ώρα έχει ανοίξει
ένα μεγάλο, αγεφύρωτο χάσμα. Χάσμα
στις βαθμολογίες, χάσμα στις προσδοκίες!
«Άλογα κούρσας» και «ουραγοί»! Παρά-
δοξο και πρωτότυπο; Η αλήθεια είναι ότι

«º√À¡Δø¡∂π»

 γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας – Μαρία Δανιήλ
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ΠΩΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥΣ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ
ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Αυξάνεται ή μειώνεται ο αριθμός των μα-
θητών που δεν καταβάλλουν καμιά προ-
σπάθεια σε σχέση με πριν λίγα χρόνια;

87% 11% 2%

Αυξάνεται ή μειώνεται η ομάδα των μαθη-
τών με υψηλές επιδόσεις σε σχέση με πριν
λίγα χρόνια;

19% 76% 5%

Οι προσδοκίες των μαθητών για εκπαιδευ-
τικές και επαγγελματικές προοπτικές είναι
αυξημένες ή μειωμένες σε σχέση με πριν
λίγα χρόνια;

3% 95% 2%

Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα: Αναπαραστάσεις 514 καθηγητών για τις επιδόσεις και
τις προσδοκίες των μαθητών τους σε σχέση με το κοντινό παρελθόν (Η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε από 2/11/2012 έως 20/12/2012 σε 514 Καθηγητές Γυμνασίων, Λυκείων
και ΕΠΑΛ στην Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Άλιμο, Πειραιά, Ηλιούπολη, Περιστέρι, Αι-
γάλεω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο (Κρήτη), Δράμα, Κέρκυρα, Βέροια.

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
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τα τελευταία χρόνια αυτή η κατάσταση πα-
γιώνεται. Τι συμβαίνει;

Σα να αντανακλά η ίδια η κοινωνία πάνω
στην κίνηση των βάσεων. Μια κοινωνία
όπου οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι
πλούσιοι πλουσιότεροι. Και στη μέση
σμπαραλιασμένα τα μεσαία στρώματα.

Δίπλα στα όλο και λιγότερα «άλογα
κούρσας» με τα 18άρια και τα 19άρια που
τινάζουν τις επιδόσεις στον αέρα, διαμορ-
φώνονται οι «ουραγοί», μια μεγάλη ομάδα
(ίσως η μεγαλύτερη μετά τη μεταπολίτευ-
ση) παιδιών, κυρίως από τα λαϊκά στρώ-
ματα (γόνοι αγροτών, εργατών, μικροϋπαλ-
λήλων κλπ), οι οποίοι έχουν γυρίσει την
πλάτη στη σχολική εκπαίδευση, σαν απάν-
τηση στο γεγονός ότι η τελευταία δεν έχει
πλέον να τους προσφέρει αυτό που απλό-
χερα, στο πεδίο των επαγγελματικών προ-
οπτικών,  πρόσφερε στο παρελθόν.

Το τέλος της κινητικότητας
σβήνει τις προσδοκίες

Πριν από περίπου 30 χρόνια, την Ακα-
δημαϊκή χρονιά 1981/82, σύμφωνα με τις
αντιλήψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας
των φοιτητών - τριών που απάντησαν στην
ερώτηση «νομίζετε ότι στη σημερινή ελ-
ληνική κοινωνία τα άτομα έχουν τη δυνα-
τότητα να μεταπηδούν σε μια κοινωνική
τάξη ανώτερη από αυτήν στην οποία βρί-
σκονται οι γονείς τους;» η καταφατική
απάντηση συγκέντρωσε συνολικά το 95%
των φοιτητών/τριών. Στην ερώτηση «με
ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η κοινωνική
άνοδος στη σημερινή ελληνική κοινωνία;»
φοιτητές και φοιτήτριες θεωρούσαν τη
μόρφωση κύριο μέσο κοινωνικής ανόδου,
εννοώντας βέβαια ότι οι πανεπιστημιακές
σπουδές, ειδικότερα, συντελούν στην κοι-
νωνική άνοδο. 

Πρόκειται, για πεποίθηση που «χρώστα-
γε» τα οικοδομικά υλικά του σχηματισμού
της σε εκείνη την περίοδο (και ακόμη προ-

γενέστερα) στην οποία, πράγματι, η εκπαί-
δευση διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο
στην ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων νέων
από όλα τα κοινωνικά στρώματα στις πολ-
λαπλές νέες θέσεις εργασίας που «ανα-
φύονταν» κατά χιλιάδες. Οι πανεπιστημια-
κοί τίτλοι και τα διπλώματα αποκτούν την
ίδια περίοδο τη λειτουργία που είχαν πα-
λαιότερα οι «τίτλοι ευγενείας» για την κα-
τάληψη μιας ευνοημένης επαγγελματικής
θέσης και φυσικά μαγνητίζουν ιδιαίτερα
εκείνα τα τμήματα του πληθυσμού που
προσπαθούν να «σπρώξουν» τα παιδιά
τους –μέσω της εκπαίδευσης– στην «άλ-
λη» πλευρά του λόφου, εκεί όπου απου-
σιάζει η χειρωνακτική εργασία, η ανασφά-
λεια και τα χαμηλά εισοδήματα.

Η εκπαίδευση για τους φτωχούς και με-
σαίους αγρότες της εποχής ήταν μια επέν-
δυση για τα παιδιά τους, προστατευμένη
από τον πληθωρισμό, που φλόγιζε την ελ-
πίδα να τα δουν να περάσουν στην άλλη όχ-
θη, στα μεσαία και ανώτερα στρώματα.
«Να φύγει», «να σπουδάσει», «να γίνει δά-
σκαλος, γιατρός, καθηγητής, δημόσιος
υπάλληλος», «χορτάρι να βοσκήσω, αλλά
να σπουδάσει». Η ιδεολογία της κοινωνι-
κής ανόδου απέκτησε αυτή την περίοδο
μια άνευ προηγουμένου εμβέλεια. 

Εικοσιοκτώ χρόνια αργότερα, σήμερα,
τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Μι-
λάμε για ανατροπή στις καταστάσεις, στα
δεδομένα και στις πεποιθήσεις. Το «κλειδί
του παραδείσου», το Πανεπιστήμιο, που
την προηγούμενη περίοδο πρόβαλε σαν το
σκαλοπάτι που έπρεπε ν’ ανέβουν τα παι-
διά των λαϊκών οικογενειών για να “απο-
κατασταθούν - εξασφαλιστούν”, δεν υπάρ-
χει πια. Τα πτυχία έχουν χάσει την αποτε-
λεσματικότητα που είχαν στο παρελθόν ως
μέσα επαγγελματικής προώθησης, καθώς
η ολοένα και αυξανόμενη ανεργία «σαρώ-
νει» όλων των ειδών τους τίτλους, ιδιαίτε-
ρα όταν δεν συνοδεύονται από υψηλή κα-
ταγωγή, «δίκτυο σχέσεων - γνωριμιών» και
«κληρονομικά δικαιώματα».

Σε αντίθεση με το παρελθόν όχι μόνο το
παιδί μιας εργατικής ή αγροτικής οικογέ-
νειας με το πτυχίο της φιλολογίας ή κά-
ποιου τμήματος του Παντείου ή της Νομι-
κής δεν έχει εγγυημένη επαγγελματική
προοπτική, αλλά και το παιδί μιας οικογέ-
νειας εκπαιδευτικών ή δημοσίων υπαλλή-
λων ή μικροεμπόρων με το πτυχίο στο χέρι
είναι πιθανόν να έχει καθοδική κοινωνική
κινητικότητα, να βρεθεί, δηλαδή, σε χει-
ρότερη θέση επαγγελματικά, κοινωνικά,
οικονομικά από τους γονείς του οι οποίοι
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είχαν πετύχει ανοδική κοινωνική τροχιά
στην προηγούμενη γενιά.

Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε εδώ
ότι αυτή η πραγματικότητα σημαίνει και
την αναίρεση οποιασδήποτε εγγυημένης
δυνατότητας ανοδικής κοινωνικής κινητι-
κότητας μέσα από την πρόσβαση στον εκ-
παιδευτικό μηχανισμό, γεγονός που οδηγεί
στη σταδιακή διάλυση των παραδοσιακών
αντιλήψεων που συγκροτούνταν γύρω από
τον εκπαιδευτικό μηχανισμό. Ακυρώνεται
έτσι ένα ολόκληρο φάσμα κοινωνικών
προσδοκιών, συγκροτημένο εδώ και αρ-
κετές δεκαετίες για τη δυνατότητα εργα-
σιακής απασχόλησης μέσα από την πρό-
σβαση στην εκπαίδευση και τα διαπιστευ-
τήριά της. Οι προσδοκίες, βέβαια, αυτές
την τελευταία 15ετία δέχθηκαν απανωτά
χτυπήματα από την εργασιακή αβεβαιότη-
τα, την ετεροαπασχόληση, υποαπασχόλη-
ση, μισθολογική υποβάθμιση. 

Κάτι για το τέλος για να μην ξεχνιόμαστε.
Η μπαταρία που φόρτιζε την πρώτη μετα-
πολιτευτική δεκαετία τη σχέση με το σχο-
λείο και τη γνώση των παιδιών από τα λαϊ-
κά στρώματα είχε δυο πόλους: Ο ένας πό-
λος συνδέονταν με το γεγονός ότι η αρι-
στερά είχε διεισδύσει βαθειά στη νεολαία
και μαζί είχε διεισδύσει και η καλή της
σχέση με τα «γράμματα». Ένα μεγάλο τμή-
μα των μαθητών της περιόδου εκείνης,
όσοι κατάφερναν και ξέφευγαν από τους
φανερούς και ενισχυμένους ταξικούς
φραγμούς, θεωρούσαν τη γνώση δύναμη
ανατροπής που συνδέονταν με ένα νήμα με
τα «πληθωριστικά» όνειρα για αλλαγή του
κόσμου. Γι αυτό ένα μεγάλο τμήμα τους
θριάμβευε σχολικά. 

Ο άλλος πόλος συνδέονταν με το γεγονός
ότι οι εκπαιδευτικοί τίτλοι οδηγούσαν κα-
τευθείαν σε εργασία. Αυτό πριμοδοτούσε
τις προσδοκίες, καθώς «άναβε» το πρά-
σινο φως για «επαγγελματική αποκατά-
σταση» σε ένα τοπίο κοινωνικής κινητικό-
τητας.

Σήμερα; Οι αριστερές ιδέες εδώ και
χρόνια είναι ακόμη αδύναμες μέσα στη νε-
ολαία και μαζί η εμπιστοσύνη στη γνώση.
Την ίδια στιγμή η διευρυμένη ανεργία των
πτυχιούχων και το «βάθος» των μισθών
αφοπλίζουν τις διαθέσεις και σβήνουν τις
προσδοκίες.

Η “εξαπατημένη γενιά”
τα ξερόκλαδα και το σπίρτο!

Αν “κρυφάκουγε” κανείς τις συζητήσεις
που “ανοίγουν” οι γονείς των οποίων τα

παιδιά ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές ή
τις μεταπτυχιακές τους σπουδές θα δια-
πίστωνε ότι όλες οι κουβέντες, χαραγμένες
από αγωνία και απελπισία, εστιάζονται
στην εναγώνια αναζήτηση εργασίας στην
Ελλάδα ή εξ ανάγκης και στο εξωτερικό. 

Παράλληλα, η “απομαγνητοφώνηση”
των συνομιλιών των νέων που σπουδάζουν
σε κάποιο ΑΕΙ φέρνει στο προσκήνιο τη
“γραμματική” και το “συντακτικό” ενός αι-
σθήματος πρωτοφανούς αβεβαιότητας και
ανασφάλειας σχετικά με το επαγγελματικό
τους μέλλον.

Η ταυτότητα των συζητήσεων μαζί με την
έκταση και την ένταση που τις χαρακτηρί-
ζουν σταδιοδρομούν, βεβαίως, στην “πί-
στα” της ολοκληρωτικής ανεργίας των πτυ-
χιούχων, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει
μετατρέψει τα “Ηλύσια Πεδία” των ΑΕΙ σε
κήπο της Εδέμ μετά το δάγκωμα του μήλου
από την Εύα.

Πράγματι, εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά
με ιδιαίτερη ένταση στα χρόνια των μνη-
μονίων, που η “περίοδος μέλιτος” πτυχίου
- αγοράς εργασίας έγινε στάχτη, το Πανε-
πιστήμιο παρουσιάζεται στα μάτια των οι-
κογενειών που “επένδυσαν” στις σπουδές
των γόνων τους ως αγνώμων οφειλέτης, ο
οποίος δεν αποδίδει ούτε τους “τόκους”
ούτε το “επενδυμένο κεφάλαιο”, καθώς τα
διαπιστευτήριά του, όταν δεν παίρνουν πι-
στοποιητικό εγκυρότητας από το αόρατο
χέρι της αγοράς εργασίας, δεν έχουν καμιά
“ανταλλακτική” αξία. 

Την ίδια ώρα όλα φαίνεται να ισορρο-
πούν σε ένα τεντωμένο σχοινί. Ωστόσο, εί-
ναι σίγουρο ότι η ακινησία με κάποια μικρή
ή μεγάλη αφορμή μπορεί να γίνει κίνηση.
Κάτω από την κοινωνική άσφαλτο υπάρχει
μια θάλασσα στεριάς. Είναι φανερό ότι
υπάρχει εύφλεκτο υλικό, που προς το πα-
ρόν μπλοκάρεται από το φόβο και το αδιέ-
ξοδο με τα οποία έχει ψεκαστεί η κοινωνία
μέσα από πρωτοφανή μπαράζ των τεχνι-
κών της επικοινωνίας, των διανοούμενων
της αυλής και της οθόνης, αυτής της γνω-
στής διασταύρωσης τιτλούχων, εμπορευ-
ματούχων και μηχανορράφων. Όσο, όμως,
μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού πυ-
κνώνουν τις ουρές αυτών που δεν έχουν
πλέον τίποτε να χάσουν, τόσο θα πλησιάζει
το σπίρτο στα αραδιασμένα ξερόκλαδα. Και
τα πρώτα ξερόκλαδα είναι η νεολαία. Η
φοιτητική, η μαθητική, η άνεργη, και αυτή
του 500άρικου το μήνα. Είναι η «εξαπατη-
μένη γενιά» με τα λόγια του Pierre Bour-
dieu.

Έχει συσσωρευτεί τέτοιο αδιέξοδο στη

νεολαία που το παραμικρό μπορεί να λει-
τουργήσει σαν αναμμένο σπίρτο σε μια
μεγάλης έκτασης και «έτοιμη από καιρό»
πυριτιδαποθήκη. Οι νέοι βλέπουν σε ποια
κατάσταση βρίσκεται η γενιά που γαλου-
χήθηκε με την ψευδαίσθηση ότι κυνηγών-
τας την ατομική λύση, το βαθμό, το πτυχίο,
το μεταπτυχιακό, θα έχει ανοιχτούς τους
δρόμους της επαγγελματικής αποκατά-
στασης και της καριέρας και αντιλαμβά-
νονται τι τους έρχεται κατακέφαλα. Μυ-
ρίζουν ήδη τον αποκλεισμό και αισθάνον-
ται ότι δεν  μπορούν να οικοδομήσουν
προσδοκία που να μην είναι συνδεδεμένη
με ένα νήμα με τη ματαίωσή της. Βιώνουν
ήδη ένα παρόν και ένα μέλλον που συν-
τρίβεται ανάμεσα στις μυλόπετρες της
ατομικής περιπλάνησης σε μια ακρωτη-
ριασμένη εκπαίδευση και στην υπόσχεση
μιας αυξανόμενης εργασιακής αβεβαι-
ότητας έπειτα από αυτή. 

Γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι έχουν
κλείσει τις θύελλες μια για πάντα σε γυά-
λινα κλουβιά. Όσοι πιστεύουν και πολύ
περισσότερο όσοι καραδοκούν να έχουν
«αιώνια» μια νεολαία, όπως το χιόνι στο
βουνό, να λιώνει για να αυξάνουν τις εμ-
πορικές ιδέες τους.

Σ’ αυτό το παρόν, που κυριαρχείται από
την εικόνα ενός ναρκοθετημένου μέλλον-
τος, σύντομα οι νέοι θα «βγάλουν τη
γλώσσα τους». Ήδη αρχίζουν να βγάζουν
στα μουγκά τη γλώσσα τους την ίδια ώρα
που το ρεζερβουάρ της αντίδρασής τους
εφοδιάζεται με «καύσιμα». Και τότε όλα
θα λειτουργήσουν σαν αναμμένο σπίρτο
σε μια μεγάλης έκτασης και «έτοιμη από
καιρό» πυριτιδαποθήκη.

Αυτή η νεολαία, στην οποία προτείνουν
κάτι ανάμεσα σε ξεριζωμένο μέλλον και
σε «μαύρη» μετανάστευση, θα διασαλεύ-
σει την «τάξη», θα ανάψει φωτιές και θα
επαναφέρει στο προσκήνιο την ζωντανή
πολιτική και την αποτελεσματικότητα της,
και μαζί τον κόσμο των δραστήριων–δυ-
σαρεστημένων, κάνοντας κομμάτια τα δε-
σμά των ψευδαισθήσεων και μαζί τους την
ησυχία των δεσμοφυλάκων τους. 

Και τότε, όλες οι προβλέψεις για τις
εξελίξεις θα είναι επισφαλείς. Τότε η ευ-
χή της μιας πλευράς θα είναι να επικρα-
τήσει ο Ταμερλάνος για να μπορούν να ξα-
ναστήσουν μετά τη θύελλα τα νέα δεσμά.
Της άλλης ο μακαρίτης ο Κάρολος. Για να
υπάρχει ανάσταση και να αποφευχθεί η
παλινόρθωση· και ο νοών νοείτω. Όμως
εδώ αρχίζουν οι ευθύνες…
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Κατατέθηκε στη Βουλή «Πρόταση Νό-
μου» με «Νέο Λύκειο και σύστημα πρό-
σβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Η
«Πρόταση» έχει την υπογραφή 25 βουλευ-
τών του ΠΑΣΟΚ και προφανώς την «εξου-
σιοδότηση» της Κυβέρνησης, όχι μόνο γιατί
το ΠΑΣΟΚ είναι ένας από τους πυλώνες της
τρικομματικής συγκυβέρνησης, αλλά και
γιατί είναι προϊόν προγενέστερης συμφω-
νίας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Αν κανείς ανιχνεύσει το «σώμα» της
«Πρότασης» θα διαπιστώσει ότι μια είναι
στην πραγματικότητα η ρύθμιση για την
οποία υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
«καταθέσει» το ρεπερτόριο της υλοποί-
ησής της: οι πανελλαδικού χαρακτήρα
εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυ-
κείου! Αυτή φαίνεται να αποτελεί το «παι-
δαγωγικό ευαγγέλιο» και τη «γραμματι-
κή» του και καθορίζεται με τέτοιο τρόπο

ώστε να πριμοδοτεί, χωρίς να το δηλώνει,
την παλινόρθωση» μιας εξεταστικοκεν-
τρικής οργάνωσης του Λυκείου. Πράγματι!
Αν κανείς ξύσει τα γνωστά παραπλανητικά
σοβατίσματα θα ανακαλύψει ότι η «Πρό-
ταση» επιμένει σε μια μονοκαλλιέργεια:
Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Λυκείου
οι μαθητές να διαγωνίζονται σε εξετάσεις
τύπου πανελλαδικών και όποιος καταφέ-
ρει και «επιζήσει σχολικά», μετά το τέλος
του Λυκείου, να δίνει εξετάσεις πανελλα-
δικού χαρακτήρα για την εισαγωγή του
στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η
Πρόταση Νόμου «Νέο Λύκειο και σύστη-
μα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση»:

«Εξετάσεις
Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυ-

κείου διεξάγονται ενδοσχολικά με κοινά

θέματα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο,
από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας.

Ο βαθμός του απολυτήριου Λυκείου
προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολο-
γίας των μαθητών στην Α’, Β’ και Γ’ Λυ-
κείου. Ο βαθμός της κάθε τάξης προκύπτει
από το μέσο όρο της προφορικής και της
τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε
κάθε μάθημα. Ο βαθμός του απολυτηρίου
δύναται να προσμετράται για την εισαγωγή
των μαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει
ο Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Εξε-
τάσεων.

γ) Οι παραπάνω ρυθμίσεις αρχίζουν να
εφαρμόζονται σταδιακά από το σχολικό
έτος 2013-2014 και από την Α’ Λυκείου, ού-
τως ώστε μέχρι το σχολικό έτος 2015-2016
να τύχουν πλήρους εφαρμογής σε όλες τις
τάξεις του Λυκείου.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας – Χρήστος Σόφης
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ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΩΣ ΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Μέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε πανελλαδικού χα-
ρακτήρα εξετάσεις σε κάθε μάθημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Μέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε πανελλαδικού χα-
ρακτήρα εξετάσεις σε κάθε μάθημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Μέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε πανελλαδικού χα-
ρακτήρα εξετάσεις σε κάθε μάθημα  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο βαθμός του απολυτήριου Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών
στην Α', Β' και Γ' Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ –
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑ-
ΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου εξετάζονται στην τελική εξέταση πανελλαδικά ανά μάθημα και σε δυο
ομάδες θεμάτων. Η επίδοση των μαθητών στην πρώτη ομάδα θεμάτων καθορίζει το βαθμό που
λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ η
επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.
Όλοι οι μαθητές της Γ' Λυκείου υποχρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης ομάδας
θεμάτων, για να λάβουν το Απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της δεύτερης ομάδας θεμάτων
συμμετέχουν μόνον εκείνοι που επιθυμούν εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προσδιορίζουν τα κριτήρια της πρόσβασης σε αυτά και
συγκεκριμένα τα μαθήματα και με τους συντελεστές βαρύτητας καθενός από αυτά για την εισαγωγή
φοιτητών σ' αυτά. Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων θα είναι από 3 έως 5.



Η Εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου εξετάζονται

στην τελική εξέταση πανελλαδικά ανά μά-
θημα και σε δυο ομάδες θεμάτων. Η επί-
δοση των μαθητών στην πρώτη ομάδα θε-
μάτων καθορίζει το βαθμό που λαμβάνεται
υπόψη για την απόκτηση του απολυτήριου
Λυκείου στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ η
επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων κα-
θορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις
διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα της Γ’ Λυ-
κείου με μόνες εξαιρέσεις το σχέδιο έρευ-
νας και τη Φυσική Αγωγή που αξιολογούν-
ται μόνο ενδοσχολικά.

2. Όλοι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου υπο-
χρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της
πρώτης ομάδας θεμάτων, για να λάβουν το
Απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της
δεύτερης ομάδας θεμάτων συμμετέχουν
μόνον εκείνοι που επιθυμούν εισαγωγή
τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι μαθη-
τές αυτοί επιλέγουν σε ποια μαθήματα θα
δώσουν εξετάσεις στην δεύτερη ομάδα θε-
μάτων, με βάση την επιθυμία τους να ει-
σαχθούν σε συγκεκριμένα Τμήματα Πανε-
πιστημίων ή ΤΕΙ.

3. Τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ προσδιορίζουν τα κριτήρια της πρόσβα-
σης σε αυτά και συγκεκριμένα τα μαθήματα
και με τους συντελεστές βαρύτητας καθε-
νός από αυτά για την εισαγωγή φοιτητών σ’
αυτά. Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθη-
μάτων θα είναι από 3 έως 5. Η ελληνική
γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά.

4. Κάθε Φεβρουάριο οι μαθητές υπο-
βάλλουν ένα πρώτο μηχανογραφικό δελτίο
με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα Τμή-
ματα χαμηλής ζήτησης. Στα Τμήματα αυτά
οι μαθητές εισάγονται χωρίς εξετάσεις,
εφόσον η ζήτηση είναι χαμηλότερη από τον
αριθμό προσφερόμενων θέσεων. Τα εν λό-
γω Τμήματα μπορούν να θέτουν ελάχιστες
προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται
μόνο με την επίδοση των μαθητών στο Λύ-
κειο. Μετά τη διεξαγωγή των εισαγωγικών
εξετάσεων τον Ιούνιο, οι μαθητές που συμ-
μετείχαν σε αυτές υποβάλλουν νέο οριστικό
αυτή τη φορά μηχανογραφικό δελτίο με τις
προτιμήσεις τους.

5. Οι μαθητές μπορούν να εξετάζονται
σε όσα μαθήματα επιθυμούν από το ενδει-
κτικό πρόγραμμα σπουδών που παρακο-
λουθούν».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ... «ΠΑΡΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όλο και πιο έντονα, όλο και πιο έντεχνα,

προβάλλονται με διάφορες ταχυδακτυ-
λουργίες, στην ημερήσια διάταξη της εκ-
παιδευτικής πολιτικής, παραδοσιακές
πρακτικές ως πρωτότυπα και μαγικά ελι-
ξίρια για την «ανανέωση» του σχολείου.

Με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξε-
τάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου επι-
διώκεται να καλλιεργηθεί η αυταπάτη ότι
το σύνολο της διαδικασίας θα είναι από-
λυτα αντικειμενικό και αξιοκρατικό, απο-
κρύπτοντας έντεχνα το γεγονός ότι όσο
«αντικειμενικό» κι αν είναι το διαδικαστικό
μέρος της διαδικασίας, τα υπόλοιπα στοι-
χεία που «συναρμολογούν» τη λογική του,
και διαμορφώνουν την κρίση για την επι-
λογή / πρόκριση - απόρριψη του μαθητικού
πληθυσμού δεν μπορούν να «απογαλακτι-
στούν» από τις ανισωτικές λειτουργίες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την εκπαιδευ-
τική διαδικασία και τις λειτουργίες της,
γνωρίζουν καλά ότι αν οι εκπαιδευτικές
ανισότητες μεταξύ των μαθητών αποτελού-
σαν στο σύστημα των Πανελλαδικών  Εξε-
τάσεων την εκπαιδευτική τους ιστορία, στη
σύλληψη της «Πρότασης»  θα είναι το ζων-
τανό τους παρόν. Παράλληλα η κρυφή εν-
σωμάτωση του συστήματος επιλογής στην
καρδιά της Λυκειακής Βαθμίδα με πανελ-
λαδικού χαρακτήρα εξετάσεις από την Α΄
τάξη που όλοι γνωρίζουν πόσο εύκολα
μπορεί να απλώσουν την «σκιά τους» στην
ημερήσια διάταξη της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, μεταμφιέζεται σε «απελευθέ-
ρωση του λυκείου ως αυτόνομης μορφω-
τικής βαθμίδας», «απαλλαγή των μαθητών
και των οικείων τους από το άγχος της
αποτυχίας και της ανασφάλειας», «λύκειο
που θα δίνει διέξοδο στις δεξιότητες του
μαθητή», «μείωση του διδακτικού χρό-
νου», «περικοπές στη διδακτέα ύλη και τις
εξετάσεις», «δημιουργία ζώνης πολιτι-
σμού». Πρόκειται, καθώς δεν συνοδεύον-
ται με το «πώς», το «τι» και το γιατί», για
«σαβούρα» δεδομένων, σε ένα πεδίο που
είναι γεμάτο από τα αποκαΐδια εξαγγελιών
που στο παρελθόν και στο παρόν μετέτρε-
ψαν το σχολείο σε λωρίδα ταχείας κυκλο-
φορίας των ταξικών φραγμών και της ακρι-
βοπληρωμένης αμάθειας. Ωστόσο γίνεται
κατανοητό ότι τα αποτελέσματα στα περι-
φερειακά τεστ δε θα φωτογραφίζουν, δε
θα αποτιμούν απλώς την απόδοση και την
πρόοδο του μαθητή από τάξη σε τάξη, αλλά
θα καθορίζουν (νωρίς νωρίς) ποιες σχολές
θα «ανοίξουν» γι’ αυτόν στο μέλλον και αν
θα «ανοίξουν».

Δεν υπάρχει καλύτερο έδαφος για να

βαθύνει ακόμη περισσότερο τις ρίζες της
η εκπαίδευση της ακριβοπληρωμένης
αμάθειας, δεν υπάρχει καλύτερη λωρίδα
ταχείας κυκλοφορίας για να τρέξουν ακό-
μη πιο γρήγορα οι εργολάβοι των εξετά-
σεων, τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα!
Χέρι – χέρι, ο πάλαι ποτέ «Μέγας Εξισω-
τής», όχι μόνο δεν θα ελαφρώνει αλλά θα
επικυρώνει και θα νομιμοποιεί με τον πιο
«αντικειμενικό» τρόπο το στένεμα των
διόδων!

Όσον αφορά στην πρόταση για «ελεύ-
θερη εισαγωγή σε ΑΕΙ- ΤΕΙ χαμηλής ζή-
τησης» είναι φανερό ότι δεν αποτελεί πα-
ρά το σύννεφο σκόνης για να καλυφθεί η
νέα τεχνολογία εξετάσεων σε όλες τις τά-
ξεις του Λυκείου, η οποία θα διώξει πρό-
ωρα τους μαθητές από τα μη προνομιούχα
κοινωνικά στρώματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ –
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Στην υλοποίηση της «Πρότασης», εμ-
φιλοχωρεί ο κίνδυνος, η μαθησιακή δια-
δικασία να καταδυναστευτεί ολοκληρω-
τικά  από το «άπλωμα» των εξεταστικών
δοκιμασιών και την ανάγκη ανταπόκρισης
σ΄ αυτές και εκπαιδευτικοί και εκπαι-
δευόμενοι να μεταφέρουν στην «καρδιά»
της σχολικής αίθουσας ρόλους εξετα-
στών - διορθωτών - βαθμολογητών εφ΄
ενός και εξεταζομένων αφ΄ ετέρου, αφού
το εκπαιδευτικό έργο καλείται να εστιά-
σει σε μια «τεχνολογία» των εξετάσεων,
στην οργάνωση και διευθέτηση των προ-
βλεπόμενων εξεταστικών δοκιμασιών.
Στα πλαίσια αυτά η Λυκειακή βαθμίδα θα
«ξεχάσει» πολύ γρήγορα, περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, ότι οι μαθητές που
φοιτούν στις τάξεις της έχουν διαφορε-
τικές άνισες μορφωτικές «αποσκευές»,
καθώς θα είναι επιφορτισμένη όχι στο να
προετοιμάσει το σύνολο του μαθητικού
πληθυσμού, αλλά κυρίως να διαπιστώσει
- νομιμοποιήσει την ικανότητα εκείνων
που προορίζονται να φοιτήσουν στις «κα-
λές» σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, μέσα από μια διαδικασία επιλογής
που θα επεκτείνεται χρονικά σε όλο το
εύρος του Λυκείου και θα προσφέρει στη
διαχειριστική αρμοδιότητα των καθηγη-
τών - κριτών, ως στοιχεία για την κρίση
των υποψηφίων, «αυτούσια» την ποιότη-
τα των μορφωτικών «αποσκευών» που ο
κάθε ένας θα μεταφέρει ανάλογα με το
κοινωνικό - οικονομικό του «βάρος».
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η εκπαίδευση στον καιρό του Δ
Ν

Τ
ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 170.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ ÎfiÏ·ÛË˜...

 γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας – Φωτεινή Πανοπούλου

Είναι πια φανερό, ακόμη και στους
πιο δύσπιστους, ακόμη και σ΄ αυ-
τούς που χρόνια πολλά βάσιζαν τη

γραμματική και το συντακτικό των ανα-
γνώσεών τους για το «που πάει η εκπαί-
δευση» στις περίτεχνες διακηρύξεις των
εκάστοτε Υπουργών Παιδείας, ότι η δη-
μόσια εκπαίδευση βρίσκεται μπροστά σε
μια «επιχείρηση» συνολικής αλλαγής του
τοπίου από την πρώτη μικρή του δημοτι-
κού μέχρι και το Πανεπιστήμιο και τα με-
ταπτυχιακά προγράμματα.

Μια βασική παράμετρος αυτής της
«επιχείρησης» αφορά και τις εργασιακές
σχέσεις των 170.000 περίπου μονίμων και
αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Α/βάθ-
μιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Οργανική θέση, ωράριο, δικαίωμα με-
τάθεσης – απόσπασης, μονιμότητα, προσ-

λήψεις και διορισμοί προβάλλονται και
από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας, σαν αναχρονισμός, σαν παλιομοδί-
τικες αντιλήψεις, που πρέπει όχι μόνο να
εξαφανιστούν από το εκπαιδευτικό τοπίο,
αλλά να σβήσουν και από τη συλλογική
μνήμη.

Με την «αρωγή» της «αξιολόγησης»
και του «καταλόγου» των πειθαρχικών
παραπτωμάτων, το Υπουργείο Παιδείας
επιχειρεί να διαμορφώσει ένα εργασιακό
τοπίο που θα κρατά τους εκπαιδευτικούς
όμηρους του διοικητικού μηχανισμού, βο-
ρά σε κάθε επίδοξο διώκτη τους, από τις
προϊστάμενες εκπαιδευτικές αρχές, ως
και κάθε «αγανακτισμένο» ή παραπονού-
μενο γονέα ή τοπικό «άρχοντα» και ανά
πάσα στιγμή θα είναι προς «τύλιγμα σε
μία κόλα χαρτί»! 

Την ίδια ώρα η εξαφάνιση από το εκ-
παιδευτικό τοπίο πάνω από 10.000 ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών θα οδηγήσει
στην αναγκαστική μετακίνηση μόνιμων
εκπαιδευτικών στις Κυκλάδες και στα
Δωδεκάνησα, καθώς και σε όλες εκείνες
τις περιοχές της νησιωτικής, ορεινής και
δυσπρόσιτης Ελλάδας, που μέχρι τώρα
καλύπτονταν με τις προσλήψεις συμβασι-
ούχων.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΩΣ…
ΠΕΡΙΠΛΑΝΟΜΕΝΟΙ  ΙΟΥΔΑΙΟΙ

Τρεις νέες ρυθμίσεις που επιχειρούν-
ται από την Κυβέρνηση και αφορούν ευ-
θέως την ανατροπή των εργασιακών σχέ-
σεων στο χώρο της εκπαίδευσης «χρω-
ματίζουν» το τοπίο των αλλαγών. 

Η πρώτη ρύθμιση αφορά στις μετακι-
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νήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού,
σύμφωνα με την οποία προωθείται η υπο-
χρεωτική μετακίνηση των εκπαιδευτικών
σε όλα τα σχολεία της χώρας και σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ανεξάρτητα
από οργανική θέση και μόνο με απόφαση
υπουργού!

Κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί
πλέον να είναι σίγουρος ότι θα συνεχίσει
να υπηρετεί στην οργανική του θέση, αν
«το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και
η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος» τον βγάλει... υπεράριθμο, καθώς
μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να τον με-
τακινήσουν  από το μόνιμο τόπο καταγω-
γής του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Το Μνημόνιο 3 μετατρέπει τους εκπαι-
δευτικούς σε «τιραμόλα», σε μια σύγχρο-
νη μορφή περιπλανώμενου Ιουδαίου με
μια απλή υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία και τα κριτήρια των αναγ-
καστικών μεταθέσεων θα οριστούν με Προ-
εδρικό Διάταγμα, όμως το Μνημόνιο δίνει
μια σαφέστατη πρόγευση. Το πρώτο κριτή-
ριο είναι η υπεραριθμία στο σχολείο ή στον
δήμο. Με τις νέες συγχωνεύσεις σχολείων
που περιλαμβάνονται στο «μενού» των πε-
ρικοπών για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά
και με τη μέθοδο «σαρδελοποίησης» των
μαθητών στα τμήματα, ένα μεγάλο τμήμα
του εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί ανά
πάσα στιγμή να κληθεί να μετακομίσει υπο-
χρεωτικά σε άλλη πόλη.

Παράλληλα είναι φανερό ότι τέτοιες δια-
τάξεις συνδέονται αρμονικά με την αξιο-
λόγηση – χειραγώγηση - κατηγοριοποίηση.
Τα αποτελέσματά της θα οδηγήσουν σε κα-
τηγοριοποιήσεις και κατατάξεις, με απο-
τέλεσμα την ανασφάλεια και τον κίνδυνο
περιπλάνησης, ομηρίας και ανασφάλειας
για το σύνολο των εκπαιδευτικών, ανεξάρ-
τητα από ειδικότητα και χρόνια υπηρεσίας.
Με άλλα λόγια, οι δυσμενείς μεταθέσεις
βρίσκονται ήδη στις αυλές των σχολείων,
για όποιον «δεν συνεμορφώθη προς τας
υποδείξεις» και όχι μόνο.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 13.000
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τη μείωση
του αριθμού των αναπληρωτών τη νέα

σχολική χρονιά σε ποσοστό 85% περίπου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα εκδο-
θεί απόφαση για τη μείωση του μη μόνι-
μου διδακτικού προσωπικού σε ετήσια
βάση από 15.226 σε 2.000. Αυτό σημαίνει
ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να
εξαφανίσει από το εκπαιδευτικό τοπίο
περισσότερους από 13.000 αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς, που τα τελευταία χρόνια
έχουν καλύψει, ουσιαστικά με έξοδα δικά
τους, λειτουργικές ανάγκες των σχολείων
από τον Έβρο έως την Κρήτη, με την ελ-
πίδα να διοριστούν κάποια στιγμή ως μό-
νιμοι εκπαιδευτικοί. 

Σαν κακό όνειρο επεμβαίνει στις ζωές
του πιο αδύναμου κρίκου, σαν σεισμός
από τα έγκατα της γης που αίφνης κόβει
το σπίτι στα δυο και θάβει τους ενοίκους
και τις μνήμες τους. Γιατί αυτή ακριβώς
την αίσθηση προκάλεσε στους εκπαιδευ-
τικούς που σαν μετανάστες χρόνια και
χρόνια έλιωσαν τα ρούχα τους σε όλη την
Ελλάδα για μια χούφτα μόρια τα οποία τώ-
ρα σκόρπισαν στους 5 ανέμους.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η τρίτη ρύθμιση αφορά στην αύξηση του
ωραρίου των εκπαιδευτικών και σε ένα νέο
γύρο συγχωνεύσεων σχολείων. Ο πρώτος
γύρος συγχωνεύσεων την περίοδο
2010/2011 εξαφάνισε από προσώπου γης
1050 σχολικές μονάδες και μαζί τους τί-
ναξε στον αέρα εκατοντάδες θέσεις εκπαι-
δευτικών. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας, μέ-
σω των Διευθύνσεων εκπαίδευσης, αυτή
την περίοδο συγχωνεύει εκατοντάδες τμή-
ματα σχολικών μονάδων, ενώ βρισκόμαστε
στο μέσον περίπου της σχολικής χρονιάς.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδεί-
ας είναι με ένα δεύτερο γύρο συγχωνεύ-
σεων να μειώσει ακόμη περισσότερο τον
αριθμό των εκπαιδευτικών που απαι-
τούνται για τη λειτουργία των σχολείων,
έτσι ώστε να μηδενίσει τον αριθμό νέων
προσλήψεων. Παράλληλα για να εξυπη-
ρετήσει καλύτερα τη γραμμή των μηδε-
νικών προσλήψεων σχεδιάζει την αύξη-
ση του διδακτικού ωραρίου των μονίμων
εκπαιδευτικών. Το σχέδιο αυτό βρίσκε-
ται καιρό στα συρτάρια του Υπουργείου

Παιδείας και φαίνεται ότι τώρα είναι η
κατάλληλη στιγμή για υλοποίηση. Στα
σχέδια υπάρχει μια αύξηση του διδακτι-
κού ωραρίου κατά 2-3 ώρες, ενώ ήδη
έχει επιβάλει πρόσθετα εξωδιδακτικά,
γραφειοκρατικού χαρακτήρα, καθήκοντα
στους εκπαιδευτικούς, τα οποία έχουν
δυσκολέψει σημαντικά τη ζωή τους μέσα
και έξω από το σχολείο. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΑ
Ωστόσο το σημαντικότερο πολιτικό δια-

κύβευμα στην εκπαίδευση, είναι η αξιο-
λόγηση. Το «πέρασμα» και η «επιβολή»
της θα αλλάξει δραματικά τόσο το χάρτη
των συσχετισμών στο σχολείο, όσο και την
καθημερινή εργασία του εκπαιδευτικού,
σε όλες της τις πτυχές: από την εργασιακή
του σχέση με την εκπαίδευση (μονιμότη-
τα), μέχρι το κλίμα που θα βιώνει καθη-
μερινά στο σχολείο και τις σχέσεις με
τους συναδέλφους του. Θα χειραγωγήσει
τον εκπαιδευτικό, θα μετακυλήσει πάνω
του όλη την ευθύνη για τη λειτουργία του
σχολείου, θα νομιμοποιήσει τα σχέδια για
απολύσεις.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ!

Να το πούμε καθαρά : Εδώ «πριονίζον-
ται ρίζες ! Και όποιος, χωμένος στις συ-
στάδες των θάμνων που τον περιβάλλουν
χάνει το δάσος από το οπτικό του πεδίο,
καλό είναι να κάνει ένα βήμα στα πλάγια
για να δει καθαρότερα μπροστά του.

Το Υπουργείο Παιδείας, ως ευαγγελι-
στής της αγοράς, βιάζεται να υποδυθεί το
ρόλο αυτού που γελά καλά επειδή γελά
τελευταίος. Ωστόσο, κι αν τα βουνά μοι-
άζουν ακίνητα, οι γεωλόγοι ξέρουν καλά
πως ζούμε σε μια θάλασσα στεριάς. Το
εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να σηκωθεί
στις μύτες των ποδιών του, να διαπεράσει
τα φράγματα των μέσων μαζικής
ενημέρωσης, να συντρίψει τη ρητορική
τού άδικου λόγου και να ορθώσει πύργο
ατίθασο στις Σαλώμες του νεοφιλελευ-
θερισμού, που ετοιμάζονται να περιφέ-
ρουν το κεφάλι της παιδείας προσφορά
στους επιχειρηματίες της γνώσης.
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Η Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκφράζει την
αντίθεσή της με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που
φέρνει την παιδεία ακόμη πιο κοντά στην
επιχειρηματική λειτουργία της (δίδακτρα,
καμία σπουδαστική μέριμνα) και οδηγεί
σε περαιτέρω υποβάθμιση του δημόσιου
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο «Αθηνά», το ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης συγχωνεύεται με το ΤΕΙ
Σερρών σε ένα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Από την πόλη της Θεσσαλονίκης
φεύγουν 10 τμήματα και μετακομίζουν τα
8 στις Σέρρες και τα 2 στη Φλώρινα, ενώ
2 ακόμη καταργούνται. Αυτό σημαίνει ότι
θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε άλ-
λες πόλεις περίπου 8.000-10.000 φοιτη-
τές, 100 εκπαιδευτικοί και 50 διοικητικοί
υπάλληλοι.

Τα νέα αντιεκπαιδευτικά σχέδια έρχον-
ται να προστεθούν σε μια σειρά μέτρα που
προωθεί η κυβέρνηση σε βάρος του ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, όπως μείωση έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού, μη πρόσλη-
ψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπι-
κού, μειώσεις μισθών εκπαιδευτικών και
εργαζομένων, αλλά και άλλα μέτρα που
οδηγούν σε πλήρη υποβάθμιση τις σπου-
δές, σε απαξίωση των πτυχίων και τη διά-
σπασή τους σε περισσότερες κατηγορίες.

Η μεταφορά σχολών και τμημάτων οδη-
γεί σε απόγνωση τους σπουδαστές και
τους  εργαζόμενους του ΤΕΙ, οι οποίοι κα-
λούνται να μετακομίσουν ή να αναλάβουν
ένα δυσβάσταχτο κόστος καθημερινής
μετακίνησής τους.

Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» θα συμβάλει στη
διάλυση της ανώτατης εκπαίδευσης, θα
αφήσει τα ΤΕΙ να λειτουργούν με πρό-
γραμμα δύο και τριών ετών και με πτυχία
χωρίς κανένα κατοχυρωμένο δικαίωμα.

η εκπαίδευση στον καιρό του Δ
Ν

Τ
Ψήφισμα
συμπαράστασης
στον αγώνα
των εκπαιδευτικών, 
των εργαζομένων
και των σπουδαστών
του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201362

εκ
πα

ιδ
ευ

τικ
ά 

νέ
α 

απ
ό 

όλ
ο 

το
ν 

κό
σμ

ο Πορτογαλία
26 Ιανουαρίου 2013

Δάσκαλοι διαδηλώνουν
ενάντια στις

κυβερνητικές
πολιτικές λιτότητας

στο κέντρο της
Λισαβώνας.

(REUTERS/Rafael Marchante)

Σλοβενία 
23 Ιανουαρίου 2013

Διαδηλωτές συμμετέχουν γενική απεργία στο
δημόσιο τομέα στη Λιουμπλιάνα. Περίπου 100.000

δημόσιοι υπάλληλοι πήραν μέρος στην απεργία που
προκηρύχθηκε ενάντια στις μειώσεις μισθών, ενώ η

κυβέρνηση συνεργασίας βρίσκεται μπλεγμένη σε σκάνδαλο
διαφθοράς που μπορεί να σημάνει τη διάλυσή της. Το πλακάτ

στο κέντρο γράφει «Ας ανάψουμε λαμπάδες, έρχεται ο Τουρκ»
(ο υπουργός Παιδείας Ζίγκα Τουρκ).

(REUTERS/Srdjan Zivulovic)
Η πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης στην Εκπαίδευση,

τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό, Μπρανιμίρ Στρούκελτζ,
μιλάει στους συγκεντρωμένους απεργούς δημόσιους

υπαλλήλους την ημέρα της γενικής απεργίας στο δημόσιο
τομέα.

(REUTERS/Srdjan Zivulovic) 

Πακιστάν
28 Νοεμβρίου 2012

Σπουδαστές παρακολουθούν μάθημα στο δημόσιο σχολείο
Μούσα Νέκα στη Γουάνα, τη μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή

των φυλών του νότιου Γουαζιριστάν στα σύνορα με το
Αφγανιστάν. Σε πακιστανική στρατιωτική βάση, ψηλά στα

βουνά της αφγανικής μεθορίου, ένας στρατηγός εξηγεί μια
στρατηγική μάχης ενάντια στους Ταλιμπάν που ο ίδιος

αποκαλεί “WHAM” (winning hearts and minds), πως να
κερδίζεις την καρδιά και το μυαλό. Σύμφωνα με το

στρατιωτικό σενάριο, η εκστρατεία περιλαμβάνει την
επικράτηση στις εθνικές περιοχές των Παστούν μέσα από το

διάλογο, τη δημιουργία εμπορικών ευκαιριών και την παροχή
εκπαίδευσης σε νέα σχολεία και κολέγια.

(REUTERS/Faisal Mahmood)
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 Επιμέλεια: Γεωργία Μυλωνάκη
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Χιλή
10 Ιανουαρίου 2013

Φοιτητής παρασύρεται από αντλία νερού κατά τη διάρκεια
κινητοποιήσεων με αίτημα τις αλλαγές στο σύστημα

δημόσιας εκπαίδευσης στο Σαντιάγκο. Οι χιλιανοί
φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια σε ένα σύστημα που το
κατηγορούν για κερδοσκοπία σε βάρος της δημόσιας

εκπαίδευσης.
(REUTERS/Cristobal Saavedra)

Χιλή
8 Ιανουαρίου 2013

Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μαρ φωνάζουν συνθήματα
και κρατούν πλακάτ στο εσωτερικό μιας τράπεζας κατά

τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων
απαιτώντας αλλαγές στο σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης.

Η πόλη Βίνα ντελ Μαρ, απ’ όπου το στιγμιότυπο,
βρίσκεται περίπου 121 χλμ βορειοδυτικά του

Σαντιάγκο. “Είμαστε χρεωμένοι” και “Έχω μεγάλο
χρέος σ’ αυτή την τράπεζα” γράφουν τα πλακάτ που

κρατούν οι φοιτητές.
(REUTERS/Eliseo Fernandez)

Μπαγκλαντές
9 Ιανουαρίου 2013

Δάσκαλοι ξαπλώνουν στο έδαφος μπροστά στο
δημοσιογραφικό σύλλογο στη Ντάκα, καθώς η αστυνομία

προσπαθεί να τους σταματήσει κατά τη διάρκεια
κινητοποίησης. Οι αστυνομικές δυνάμεις εμποδίζουν

τους δασκάλους να πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι την
έδρα της διεύθυνσης εκπαίδευσης του Μπαγκλαντές,

όπου θέλουν να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στη
Μηνιαία Διαταγή Πληρωμής που εκδίδει η κυβέρνηση,

προκειμένου να αυξηθούν οι μισθοί τους.
(REUTERS/Andrew Biraj)

Ονδούρα
24 Ιανουαρίου 2013

Χιλιάδες διαδηλωτές, δάσκαλοι και άλλοι ακτιβιστές, του
Εθνικού Μετώπου Λαϊκής Αντίστασης, πραγματοποιούν

πορεία προς το Εθνικό Κογκρέσο στην Τεγκουσιγκάλπα,
ενάντια σ’ ένα νέο νόμο για τις περιοχές ειδικής

ανάπτυξης, γνωστές και ως πόλεις πρότυπα, που
ενέκρινε το Κογκρέσο.
(REUTERS/Jorge Cabrera)

εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο
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ÙË Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ Figar

Μετά από περισσότερα από 35 χρόνια υπηρε-
σίας στη δημόσια εκπαίδευση, σήμερα έκανα

το τελευταίο μου μάθημα. Συνταξιοδοτούμαι. Δεν
είχα σκοπό να το κάνω, αλλά με αναγκάζουν οι
καταστάσεις, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσα να
πω ότι η αιτία είστε εσείς, αλλά θα ήταν αρκετά
απλό και επιπλέον θα βρίσκατε αρκετούς λόγους
για να δικαιολογηθείτε, καθώς δεν αντιλαμβάνε-
στε καθόλου όσα συμβαίνουν στο χώρο της εκ-
παίδευσης. Είστε εσείς που υποβάλλετε τη δη-
μόσια εκπαίδευση σε μία σταδιακή υποβάθμιση
και οδηγείτε τους εκπαιδευτικούς στο να υιοθε-
τήσουν αμυντική στάση, κάτι που δεν θα είχε νόη-
μα σε μία χώρα που πίστευε ότι στην εκπαίδευση
βρίσκεται το μέλλον των πολιτών της και όχι οι
μελλοντικοί καταναλωτές.

Έκανα το τελευταίο μου μάθημα και ήδη μου
λείπουν οι μαθητές μου και οι συνάδελφοί μου.
Ανάμεσα στις ευκαιρίες που μου δόθηκαν ξεκι-
νώντας τον εργασιακό μου βίο διάλεξα αυτή που
ήταν πιο κοντά στις επιθυμίες μου και τα όνειρα
που είχα όντας νέος. Βρέθηκα σε έναν κόσμο
όπου η συνεργασία μου προκαλούσε μεγαλύτερη
ικανοποίηση από τον ανταγωνισμό . Ομολογώ ότι
ποτέ δεν επιθύμησα να είμαι ανταγωνιστικός, αλ-
λά κατάλληλος, δεν προσπάθησα να είμαι ο κα-
λύτερος αλλά καλύτερος, για να επιτύχω αυτό που
κατά βάθος όλοι αναζητούν περισσότερο από
χρηματικές ανταμοιβές ή βραβεία και διακρίσεις,
την ικανοποίηση να μπορούμε να κάνουμε αυτό
που μας ικανοποιεί, μας αρέσει, μας κάνει να αι-
σθανόμαστε χρήσιμοι και σημαντικοί. Δεν νιώθω
ντροπή επειδή ήμουν δάσκαλος ή δημόσιος υπάλ-
ληλος, το αντίθετο, αισθάνομαι υπερήφανος. Αυτή
η υπερηφάνεια, κα Figar, δεν οφείλεται στα προ-
νόμια στα οποία αναφέρεται κάποιος συνεργάτης
σας στην κυβέρνηση. Πριν ένα χρόνο, όταν προ-
καλέσατε τις μεγαλύτερες περικοπές που υπέστη
η δημόσια εκπαίδευση της Μαδρίτης, ο κος Be-
teta δήλωσε ότι ήταν μία προσπάθεια να μπει ένα
τέλος στα προνόμια, ότι δουλεύουμε λίγο, ότι
οφείλουμε να αποδεχτούμε τις περικοπές για το
συμφέρον των υπολοίπων, κλπ.

Δεν αντιλαμβάνεστε τίποτα
Το μεγαλύτερο προνόμιο ενός δασκάλου εί-

ναι που επικοινωνεί με τους μαθητές του, τους
μεταφέρει τον πολιτισμό του, τους δίνει τον κα-
λύτερο εαυτό του, υπηρετεί με εντιμότητα ένα από
τα παλαιότερα επαγγέλματα του κόσμου. Η στιγμή
που ένα ανθρωποειδές προσπάθησε να εκπαι-
δεύσει ένα άλλο, να του μεταδώσει πολιτισμό
αποτελεί το σημείο καμπής για την εξέλιξή στο
ανθρώπινο είδος. Εσείς δεν το βλέπετε έτσι. Δε
γνωρίζετε και, πράγμα που είναι και το χειρότερο,
δε μπορείτε να το αντιληφθείτε, αυτό που αισθά-
νεται ο δάσκαλος όταν κάποιοι μαθητές συνεχί-
ζουν να σχολιάζουν το θέμα που συζήτησαν στην
τάξη μετά τη λήξη του μαθήματος, επειδή τούς
έχει διεγείρει το ενδιαφέρον. Δεν αντιλαμβάνεστε
την αίσθηση που προκαλεί σε ένα δάσκαλο η
ερευνητική ματιά ενός μαθητή που σκέφτεται και
προσπαθεί να καταλάβει αυτό που του έχει πα-

ρουσιαστεί, που ανακαλύπτει από μόνος του κάτι
σχετικό με τον ίδιο ή με τον κόσμο που τον περι-
βάλλει.

Μιλάτε μόνο για τον πολιτισμό της προσπά-
θειας: θα ήταν πιο χρήσιμο να προσπαθούσατε
περισσότερο για τον πολιτισμό! Σας απασχολεί
μόνο να επιλέγετε μαθητές για την επίτευξη του
πολύ παράξενου για μένα στόχου που λέγεται
‘αριστεία’. Η αριστεία σας μου θυμίζει άλλες
εποχές, ελπίζω οριστικά περασμένες. Επιθυ-
μείτε να επιλέγετε άριστους ανταγωνιστικούς
ηγέτες που θα καταφέρουν να αποσπάσουν από
τις θυσίες των άλλων πολιτών την απαραίτητη
αποδοτικότητα ώστε η χώρα να γίνεται συνέχεια
περισσότερο ανταγωνιστική σε αυτή την βάρβα-
ρη οικονομία της αγοράς. Υποκρίνεστε ότι προ-
ετοιμάζετε τους πολίτες για την αγορά και όχι
για τη ζωή. Δε σας ενδιαφέρει τίποτα περισσό-
τερο από το να τους ταξινομήσετε με διαδικασίες
επιλογής και να τους προσφέρετε στην αγορά
για να αποδώσουν το μέγιστο κέρδος. Θα είναι
πολύ λίγοι αυτοί που θα ξεχωρίσουν, ‘οι άριστοι’,
κάποιοι περισσότεροι που θα χειρίζονται τα μέ-
σα παραγωγής και θα αποτελέσουν μία μεσαία
τάξη και η πλειοψηφία θα αποτελέσει το εργα-
τικό χέρι που θα γίνεται περισσότερο ανταγωνι-
στικό όσο περισσότερο χειραγωγημένο είναι. Με
τέτοιους στόχους οι οικονομικοί οργανισμοί, και
όχι οι πολιτισμικοί, δημοσιεύουν στοιχεία, όπως
αυτά της PISA και τα χρησιμοποιούν για να κα-
τατάξουν τις χώρες με κριτήρια κάποιους εκ-
παιδευτικούς στόχους που έχουν διατυπώσει βά-
σει των συμφερόντων τους. Κι εσείς με τη σειρά
σας χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία για να επι-
τεθείτε σε ένα σύστημα που εκτός των άλλων
έχει μορφώσει την καλύτερη γενιά στην ιστορία
της Ισπανίας, ικανή να στελεχώσει οποιοδήποτε
τομέα, ακόμα και θέσεις σχετικές με την οικο-
νομία: την εργασία και τη δημιουργικότητα. Πολ-
λοί πτυχιούχοι είναι αναγκασμένοι να μετανα-
στεύσουν σε άλλες χώρες. Δεν σας ενδιαφέρουν
πολίτες μορφωμένοι και με κριτική σκέψη, αλλά
αποτελεσματικοί υπάλληλοι. Η παιδεία είναι δι-
καίωμα και όχι επένδυση. Αλλά αυτό εσείς δεν
το καταλαβαίνετε.

Οι άνισες ευκαιρίες αρχίζουν από τον τόπο
και την οικογένεια στην οποία κάποιος γεννιέται.
Είναι πολύ δύσκολο οι έφηβοι που προέρχονται
από χαμηλά κοινωνικά στρώματα να επιτύχουν
υψηλούς στόχους, καθώς το σημείο αφετηρίας
τους βρίσκεται πολύ μακριά από αυτούς. Γι αυτό
είναι απαραίτητο να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη
προσπάθεια προς χάρη της ισορροπίας και όχι
της επιλογής.

Υπάρχουν και άλλοι στοιχεία που δεν αξιο-
λογούνται από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες.
Έχετε ασχοληθεί με τη δουλειά που γίνεται στα
δημόσια σχολεία και που αφορά στην ενσωμάτω-
ση μεγάλου ποσοστού των μεταναστών που φτά-
νουν στη χώρα μας; Γνωρίζετε ότι περισσότερο
από το 90% του πληθυσμού του περιθωρίου βγαί-
νει από αυτό χάρη στην προσπάθεια πολλών δα-
σκάλων που με επίμονη δουλειά, σχεδόν χωρίς

καμιά υποστήριξη ή αναγνώριση, εξομαλύνουν
την αντίθεση μεταξύ των δικαιωμάτων όσων είναι
περισσότερο ενταγμένοι και όσων προσπαθούν
να ενταχθούν; Γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να
κατορθώσεις να δώσεις ελπίδα σε νέους που
προέρχονται από καταστάσεις που θα σας προ-
καλούσαν τρόμο αν τις γνωρίζατε; Γνωρίζετε την
κατάσταση στην περιφέρεια των μεγάλων πόλεων
όπου η μόνη ελπίδα για τους νέους για να ξεφύ-
γουν από τη μιζέρια είναι το πολιτιστικό κέντρο
της γειτονιάς τους; Τα δημόσια σχολεία ήταν κέν-
τρα πολιτισμού με δασκάλους που διέτρεχαν όλες
τις περιοχές της παγκόσμιας γνώσης.

Αν υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να μετατρέ-
ψετε το Πανεπιστήμιο σε χώρο παροχής εξειδι-
κευμένης εκπαίδευσης για την απόκτηση δεξιο-
τήτων απαραίτητων για την αγορά και τα σχολεία
της δευτεροβάθμιας σε οργανισμούς επιλογής
προσωπικού, πού θα εκχωρήσετε το δικαίωμα
της παροχής ουσιαστικής, σφαιρικής μόρφωσης
για όλους τους πολίτες; Επαναλαμβάνω, η μόρ-
φωση είναι δικαίωμα και όχι επένδυση. Έχει πει
ένας ποιητής και δάσκαλος ότι «κάθε ανόητος
μπερδεύει την αξία με την τιμή».

Πράγματι οι δάσκαλοι είμαστε προνομιούχοι,
νιώθουμε πιο ευτυχισμένοι με το να μοιραζόμαστε
από το να ανταγωνιζόμαστε. Αλλά εσείς ποτέ δε
θα καταλάβετε άλλο κίνητρο από τον ανταγωνισμό
και την οικονομική αποτελεσματικότητα και ούτε
που θα σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που οι
επιθυμίες τους και τα κίνητρά τους είναι διαφο-
ρετικά από τα δικά σας.

Δε θα αποφάσιζα να συνταξιοδοτηθώ αν τα
πράγματα ήταν όπως πριν από κάποια χρόνια. Αι-
σθανόμουν πια φόβο ότι θα χάσω το κέφι μου και
ότι θα εξαντληθώ μέχρι να απαρνηθώ το επάγ-
γελμα που με έκανε τόσο ευτυχισμένο. Δε φεύγω
επειδή θέλω να αφήσω τους αγαπημένους μου
μαθητές ή τους συναδέλφους μου με τους οποί-
ους απολαμβάνουμε αμοιβαία εκτίμηση. Κατα-
λαβαίνετε ότι κάποιος επιδιώκει πρωτίστως το
συναίσθημα από το προνόμιο; Εσείς μας υποτι-
μάτε διαρκώς και είναι δύσκολο να αντέξουμε αυ-
τό που θα φέρει η «ανταγωνιστικότητά» σας.

Σήμερα είπα στους μαθητές μου ότι υπάρχει
η πιθανότητα να τους πάρουν τα χρήματα ή τα κα-
ταναλωτικά αγαθά, αλλά ποτέ δε θα μπορέσουν
να τους κλέψουν τη γνώση, την κουλτούρα τους,
ούτε και να τους τις περικόψουν. Τους ενθάρρυνα
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τους ευχήθηκα
καλή επιτυχία για να επιτύχουν να εργαστούν ή
να αναπτύξουν ένα επάγγελμα που τους ευχαρι-
στεί και τους κάνει περισσότερο ευτυχείς. Να ερ-
γάζονται και να συνεργάζονται με ευγενή άμιλλα
και όχι ανταγωνιστικά. Τότε θα απολαύσουν πε-
ρισσότερα και θα αποζημιωθούν καλύτερα, όπως
έχω διαπιστώσει επικοινωνώντας με δύο γενιές
πολιτών, που ήταν μαθητές μου.

Σήμερα έκανα το τελευταίο μου μάθημα,
αλλά φοβάμαι ότι εσείς δεν έχετε καταλάβει
τίποτα.

Carlos Pulido Bordallo
Μαδρίτη, Οκτώβριος 2012

πÛ·Ó›·
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Φιλοσοφίας

Σελίδες

Αρχή, το ήμισυ του παντός
Για τον καθημερινό άνθρωπο, το πρόβλημα
της δημιουργίας του κόσμου είναι όσο πιο
απόμακρο γίνεται, όσο και η χρονική στιγ-
μή της έναρξης της κοσμογονίας, η οποία
προσδιορίζεται (σύμφωνα με την κυρίαρχη
επιστημονική εκτίμηση) σε δισεκατομμύ-
ρια χρόνια πριν από τη σύγχρονη εποχή1.
Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται
να γνωρίζει κανείς πώς δημιουργήθηκε
ο κόσμος μας, για να μπορέσει να λει-
τουργήσει μέσα σ’ αυτόν, όπως αντίστοιχα
δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς
πώς κατασκευάστηκε μια συσκευή, για να
μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει. Ωστόσο,
αν επιθυμεί κανείς να διασφαλίσει τη δυ-
νατότητά του να αξιοποιεί σε όφελός του,
να επεμβαίνει ή να παρεμβαίνει με ου-
σιαστικό τρόπο σε ένα αντικείμενο, όπως

στην περίπτωση του τεχνικού που θέλει
να διορθώσει ένα χαλασμένο μηχάνημα,
είναι αναγκαίο να γνωρίζει όσο το δυνατόν
βαθύτερα τη διαδικασία που ακολουθή-
θηκε για να κατασκευαστεί, για να δημι-
ουργηθεί το αντικείμενο. Ομοίως, η ενί-
σχυση της δυνατότητάς μας, στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, να δράσουμε, να εργα-
στούμε αποτελεσματικά στο σύμπαν που
μας περιβάλλει, περνάει μέσα από την
εμπέδωση της λειτουργίας του κόσμου
μας, περνάει μέσα από γνώση της συγ-
κρότησής του. 
Το πρόβλημα της αρχής του κόσμου, όσο
απομακρυσμένο και θεωρητικό κι αν
ακούγεται, κρύβει ωστόσο μέσα του με-
γάλα και πυκνά κομμάτια από τους γε-
νικότερους και ουσιωδέστερους προ-
βληματισμούς του ανθρώπινου πνεύμα-

τος, για την ύπαρξη, ή όχι, μιας μεταφυ-
σικής αρχής που δίνει το πρώτο έναυσμα
της κίνησης και της ζωής, για τη δομή
και τον τρόπο λειτουργίας τού σύμπαν-
τος, για την αναγκαιότητα και το σκοπό
της ύπαρξης της ζωής γενικά, και του
ανθρώπου συγκεκριμένα. Το ερώτημα
που ζητά να γνωρίσει «αν» υπήρξε ποτέ
αρχή του κόσμου, εφ’ όσον λάβει κατα-
φατική απόκριση, δεν μπορεί να παρα-
μένει εκεί· σύντομα (και εύλογα) το
«αν» μετατρέπεται σε «γιατί».
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, φέρε-
ται2 να ισχυριζόταν ο Πυθαγόρας. Το βέ-
βαιο είναι ότι μια στρεβλή αντίληψη για
την αρχή του κόσμου, αφήνει πολλά πε-
ριθώρια για συνεπαγόμενα σφάλματα
στους κυριότερους -αν όχι σε όλους- κλά-
δους της φιλοσοφίας.

«∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘»

 γράφει ο Δημήτρης Κουφοβασίλης

Τα τελευταία μεγάλα πειράματα της Φυσικής ανακίνησαν ζωηρά τη συζήτηση για τη δημιουργία του σύμπαντός
μας, για την περίφημη «αρχή του κόσμου». Δεδομένης της αναγέννησης του προβληματισμού και της νέας
ώθησης που κερδίζει η (επανα-) πραγμάτευση του αντικειμένου, δεν ταιριάζει στη Φιλοσοφία να παραμένει
αμέτοχη. Από την πλευρά τής φιλοσοφίας, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της δημιουργίας τού κόσμου κύριο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγμάτευση του ερωτήματος σχετικά με το «αν» υπήρξε κάποτε μία τέτοια
δημιουργία, ενώ σε δεύτερη μοίρα έρχεται η προβληματική (για τη μία μόνο μερίδα των φιλοσόφων) σχετικά με
το «πώς» αυτή συνέβη. Στην πραγματικότητα, το πρώτο και κύριο ερώτημα συμβάλλει αποφασιστικά στην
κλασική διαίρεση των φιλοσόφων σε δύο μεγάλα στρατόπεδα: από τη μία πλευρά συμπαρατάσσονται εκείνοι που
θεωρούν ότι ο χρόνος και ο χώρος είναι άπειροι· στην κοσμοθεωρία αυτή δεν υπάρχει αδήριτη ανάγκη για μια
πρώτη αρχή η οποία θα δώσει εναρκτήρια κίνηση στη ζωή. Από την άλλη πλευρά συνασπίζονται εκείνοι που
δέχονται ότι, έστω και για μία και μοναδική φορά στην ιστορία του σύμπαντος, δημιουργήθηκε ύλη από το
τίποτα. Η δεύτερη αυτή προσέγγιση αφήνει ανοιχτά τα φιλοσοφικά παραθυράκια για την ύπαρξη μιας
εξωτερικής προς το σύμπαν κινητήριας δύναμης, μολονότι, πολλές φορές, με την περιγραφή της πρωταρχικής
αυτής στιγμής, δεν κατονομάζεται ρητά μια υπερβατική ζωοποιός αρχή, αλλά σκιαγραφείται μια αναίτια κρίση
αυτό-δημιουργίας τού σύμπαντος. Τέτοια είναι και η κυρίαρχη σήμερα (με τη συνδρομή των διαθέσιμων
δεδομένων από την επιστήμη τής Φυσικής) φιλοσοφική αντίληψη για το απώτατο παρελθόν μας: η θεωρία της
λεγόμενης «μεγάλης έκρηξης» επιχειρεί να εξηγήσει πώς από το τίποτα δημιουργήθηκαν τα πάντα, η ύλη, ο
χώρος και ο χρόνος· πραγματοποιείται έτσι, ουσιαστικά, μια «αναγωγή στην άγνοια», όπως θα παρατηρούσε,
ίσως, ο Σπινόζα. Σε κάθε περίπτωση, το σύμπαν μας είτε δημιουργήθηκε, είτε όχι. Ενδιάμεσες θέσεις δεν
μπορούν να ισχύουν. Το αξίωμα αυτό εκ των πραγμάτων οδηγεί, προκαταβολικά μάλιστα, στην κατηγορηματική
διαπίστωση ότι ένα μεγάλο φιλοσοφικό στρατόπεδο, με όλες τις εξέχουσες προσωπικότητες που μπορεί να
διαθέτει, υποπίπτει σε σφάλμα, τουλάχιστον ως προς το θέμα της κοσμογονίας.

1 Ο Ρώσος Alexander Friedmann, στην πρώτη δημοσίευση του 1922, υπολόγισε την ηλικία του σύμπαντος περίπου στα 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Σήμερα υπολογίζεται
στα 14, περίπου, δισεκατομμύρια χρόνια.

2 Ιάμβλιχος, Πυθαγόρα Βίος, 162.
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Η Επιστήμη
της Φυσικής,

για την αρχή
του κόσμου

Όταν γίνεται λόγος για το
«σύμπαν», δηλώνεται υπό τον

όρο το σύνολο των ουράνιων σωμά-
των και το απέραντο κοσμικό διάστημα
με ό,τι περιέχει. Το σύνολο αυτό, με την
εξέλιξη της επιστήμης και την τελειοποί-
ηση τόσο των αστρονομικών οργάνων όσο
και των μεθόδων παρατήρησης, διαρκώς
«μεγεθύνεται»· οι εσχατιές του παρατη-
ρήσιμου κοσμικού διαστήματος μετατο-
πίζονται σε νέα, πιο απομακρυσμένα κάθε
φορά όρια3.
Τα σύμπαν το οποίο, εξ ορισμού, περιέχει
τα πάντα και είναι το περιεχόμενο της αλ-
ληλοσύνδεσης των πάντων, δεν γνωρίζει
ακινησία και στασιμότητα, αλλά αδιάκοπη
κίνηση και αλλαγή. Στο σύμπαν γεννιούν-
ται καινούρια αστέρια και σβήνουν τα πα-
λιά, νέοι αστρικοί σχηματισμοί διαμορ-
φώνονται και φθίνουν, πάντα κάτι γεννιέ-
ται και αναπτύσσεται, κάτι καταστρέφεται
και οδηγείται στο τέλος του.
Υπήρξε άραγε κάποιος καιρός που το
σύμπαν δεν υπήρχε, αλλά γεννήθηκε ή
δημιουργήθηκε; Έχει αρχή μέσα στον
χρόνο και όρια μέσα στο χώρο; Η συζή-
τηση γύρω από τέτοια ερωτήματα, η οποία
ποτέ δεν έπαψε να διεξάγεται αντιπαρα-
θέτοντας την επιστήμη στη θεολογία και
αντίστοιχα μεταξύ τους διαφορετικές κα-

τευθύνσεις του φιλοσοφικού στοχασμού,
αναζωπυρώθηκε και έγινε ξανά επίκαιρη
στις μέρες μας. Σ’ αυτό συνέβαλε η εντυ-
πωσιακή ανακάλυψη του σωματιδίου
Χιγκς4 και η σύνδεση των ερευνών για το
υποατομικό αυτό σωματίδιο με τη θεωρία
της «μεγάλης έκρηξης»5.
Σε κάθε σημαντική ανακάλυψη που ση-
μειώνει βήματα διείσδυσης στο φυσικό
κόσμο, η γενική συζήτηση για την ουσία
των πραγμάτων, τον κόσμο, το σύμπαν,
αναπαράγεται, επαναπροσδιορίζοντας το
περιεχόμενό της με βάση τα καινούρια
κάθε φορά στοιχεία που προσκομίζει η
επιστημονική έρευνα.
Το σωματίδιο Χιγκς και το θεωρητικό
σχήμα της μεγάλης έκρηξης δεν συνάγον-

ται το ένα από το άλλο. Η ανακάλυψη του
σωματιδίου Χιγκς (η οποία ενδέχεται να
επικυρωθεί σύντομα οριστικά) δεν σημαί-
νει και επικύρωση της θεωρίας της με-
γάλης έκρηξης, η οποία έχει άλλη βάση
θεμελίωσης. Ενισχύει όμως τα επιχειρή-
ματά της6, τα οποία πρέπει ωστόσο να ξε-
χωρίσουμε από τα προκατασκευασμένα
επιχειρήματα των «δημιουργιστών» που
συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές της
θεωρίας, γιατί, κατ’ αυτούς, αποδεικνύει
την ύπαρξη του δημιουργού, του Θεού.
Το σωματίδιο Χιγκς, ερήμην του πνευμα-
τικού του πατέρα, προβάλλεται, όπως είναι
γνωστό, ως το «σωματίδιο του Θεού»7, ενώ
η θεωρία της μεγάλης έκρηξης ως η θε-
ωρία που επιβεβαιώνει την «αρχή» του κό-
σμου, και τη δημιουργία του σύμπαντος.
Είναι φανερό πως οι επιστημονικές θεω-
ρίες και οι δαίδαλοι των εννοιών, των σχέ-
σεων, των εξισώσεων, που περιγράφουν τα
τεκταινόμενα στον κόσμο της Μικροφυσι-
κής ή της Αστροφυσικής, παραμένουν ακα-
τάληπτα ιερογλυφικά, για κάθε αμύητο στις
φυσικές επιστήμες και στα απαιτητικά μα-
θηματικά. Στην επικράτεια των επιστημών
αυτών, οι νέες έννοιες που διαρκώς ανα-
δύονται στην πορεία διείσδυσης στον φυ-
σικό κόσμο (για να εκφράσουν ακριβώς τις
νέες οντότητες και καταστάσεις που απο-
καλύπτει η έρευνα, μορφές της ύλης, αλ-
ληλεπιδράσεις, μετασχηματισμούς) θέτουν
ήδη ζητήματα που υπάγονται στη σφαίρα
της φιλοσοφικής θεώρησης.
Η συζήτηση βέβαια που οριοθετεί το πε-

3 Η παρατήρησή μας σήμερα μπορεί να φτάσει σε απομακρυσμένα ουράνια σώματα έως και έξι δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά.
4 Κάποιο άγνωστο υποατομικό σωματίδιο, υπεύθυνο για τη δημιουργία ενός πεδίου που σε διαδικασίες αλληλοεπιδράσεων με τα υπόλοιπα, θα τους προσέδιδε μάζα,

έπρεπε να υπάρχει κατά το λεγόμενο «Καθιερωμένο Μοντέλο» (το θεωρητικό, δηλαδή, οικοδόμημα που περιγράφει όλα τα γνωστά στη Φυσική υποατομικά σωματίδια
και τις ιδιότητές τους). Τη θεωρία αυτού του πεδίου και του περιβόητου σωματιδίου που φέρουν το όνομά του, διατύπωσε ο Βρετανός Πίτερ Χιγκς σε συνεργασία με
άλλους επιστήμονες το 1964. Σύμφωνα με αυτή, το πεδίο (Χιγκς) διατρέχει όλο το σύμπαν και συνδέεται με τον τρόπο που αποκτούν μάζα, καθώς και με τον τρόπο που
αποκτούν διαφορετική μάζα, τα άλλα σωματίδια και, τελικά, όλα τα υλικά σώματα. Τα πειράματα που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια, σκοπό έχουν είτε να επιβεβαιώσουν
την ύπαρξη ενός σωματιδίου που θα έμοιαζε με εκείνο του Χιγκς, είτε να αποκλείσουν από την παραπέρα έρευνα την ύπαρξη ενός τέτοιου σωματιδίου. Στη δεύτερη
περίπτωση, θα καταδεικνυόταν μεγάλο κενό στο θεωρητικό οικοδόμημα του Καθιερωμένου Μοντέλου. Αν το σωματίδιο που παρατηρήθηκε στον Μεγάλο Επιταχυντή
Αδρονίων στα πειράματα στο CERN, είναι πράγματι το σωματίδιο Χιγκς (και όχι κάτι πολύ διαφορετικό) αναμένεται να απαντηθεί οριστικά στο απόλυτα προσεχές
χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, ανάλογα ευρήματα που «δείχνουν» προς το σωματίδιο Χιγκς, ανακοινώθηκαν επίσης από τους ερευνητές στον αμερικανικό Επιταχυντή
Fermilab.

5 Από το 1919 που ανακαλύφθηκε η λεγόμενη «μετατόπιση προς το ερυθρό» (αγγλ. όρος «redshift», η ελάττωση της συχνότητας του φωτός. Ο Νόμος του Hubble, ο
οποίος διατυπώθηκε από τον Edwin Hubble το 1929, μας λέει ότι όσο πιο μακρινό είναι το φως ενός γαλαξία ή ενός σμήνους γαλαξιών τόσο μεγαλύτερη είναι μετατόπιση
του μήκους κύματος προς το ερυθρό άκρο του φάσματος) σαν η πιο πιθανή αιτία του φαινομένου θεωρείται η ταχεία απομάκρυνση των γαλαξιών προς όλες τις
διευθύνσεις. Στα δεδομένα, όπως τουλάχιστον ερμηνεύονται, μιας παρατηρούμενης απομάκρυνσης των γαλαξιών από τη γη, στηρίζεται βασικά το κυρίαρχο σήμερα,
αν όχι και μοναδικό, κοσμολογικό πρότυπο ενός διαστελλόμενου σύμπαντος, το οποίο προήλθε από μια αρχική έκρηξη (από ένα «Big Bang» κατά τον σκωπτικό χα-
ρακτηρισμό του Βρετανού αστροφυσικού Φρεντ Χόιλ). Σύμφωνα με τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, όλη η ύλη και η ενέργεια του σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη πριν
από 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια σε ένα απειροελάχιστο σημείο, που εξερράγη για λόγους άγνωστους· από την έκρηξη σχηματίστηκαν τα υποατομικά σωματίδια,
η μάζα τους και, στην πορεία, όλος ο κόσμος, το σύμπαν με όλα τα αστέρια και τους γαλαξίες του. Πριν από την έκρηξη δεν υπήρχε ο χώρος και ο χρόνος. Μετά την
έκρηξη, το σύμπαν συνεχίζει να διαστέλλεται.

6 Το σωματίδιο Χιγκς μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε πολύ υψηλές ενέργειες. Για να παραχθούν απαιτούνται τεράστιες και πολυδάπανες εγκαταστάσεις, καθώς και
μεγάλοι επιταχυντές, όπως αυτός στο CERN, όπου και επιτεύχθηκαν σε δύο ξεχωριστά πειράματα τέτοιες ενέργειες. Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης προβλέπει τέτοιες
ενέργειες κατά τις πρώτες στιγμές της έκρηξης, οπότε, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το «σωματίδιο του Θεού» έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο σχηματισμό τελικά των υλικών
του σύμπαντος.

7 Η ονομασία «σωματίδιο του Θεού» υπήρξε ο τίτλος βιβλίου εκλαΐκευσης της σωματιδιακής φυσικής, του αμερικανού νομπελίστα φυσικού Λέον Λέντερμαν. Αυτός γνώρισε
την άρνηση του εκδότη να δεχτεί τον τίτλο «διαολεμένο σωματίδιο». Ο Λέντερμαν θεωρούσε έναν τέτοιο τίτλο πιο ταιριαστό, επειδή το Χιγκς -μολονότι παίζει βασικό ρόλο
στη σωματιδιακή φυσική για την κατανόηση της δομής της ύλης- δεν μπορούσε να το εντοπίσει κανείς… Πάντως, ο ίδιος ο Χιγκς φέρεται να δηλώνει άθεος.

Σελί
δες

Φιλ
οσοφί
ας



χειμώνας 2013 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 67

ριεχόμενό της στα στοιχεία και τα δεδομέ-
να της επιστημονικής έρευνας, στις εικα-
σίες και στα συνακόλουθα κάθε φορά,
συμπεράσματά της, δεν είναι φιλοσοφία,
αλλά θεωρία των φυσικών επιστημών. Από
την άλλη, φιλοσοφία σε απόσπαση από τα
δεδομένα αυτά, φιλοσοφία που οικοδομεί
τους συλλογισμούς της σε αναντιστοιχία με
αυτά, είτε τα απαξιώνει προκαταβολικά αν
αντιβαίνουν στις δικές της αλήθειες που
προϋπάρχουν κάθε έρευνας, είτε τα αξιο-
ποιεί νουθετώντας την επιστήμη (ή απαι-
τώντας από αυτήν) να τα χρησιμοποιήσει
για να «αποδείξει» τη θεϊκή δημιουργία,
δεν είναι φιλοσοφία, αλλά θεολογία8.
Αν έγινε ή δεν έγινε η «μεγάλη έκρηξη»,
αν είναι ή δεν είναι επιστημονικά βάσιμη
και επαρκώς θεμελιωμένη η αμφιλεγό-
μενη θεωρία9, δεν είναι ζήτημα που θα
λύσει η φιλοσοφία, αλλά οι φυσικές επι-
στήμες. Στην πορεία ανάπτυξης της γνώ-
σης μας (για τη φύση, το σύμπαν) η επι-
στημονική έρευνα είναι η μόνη που μπο-
ρεί να επικυρώσει, να τροποποιήσει σο-
βαρά ή και να αναιρέσει τη θεωρία αυτή,
όπως και κάθε άλλη.
Για τον φιλοσοφικό υλισμό, το σύμπαν
έχει ιστορία μέσα στο χρόνο και αυτή εί-
ναι ταυτόχρονα η ιστορία αέναης κίνη-
σης, αλλαγών και ατελείωτης σειράς κα-
ταστάσεων, μορφών και μετασχηματι-
σμών της ύλης μέσα στον άπειρο χώρο
και χρόνο.

Από την άποψη του φιλοσοφικού υλισμού,
η προέλευση του «σύμπαντος» από μια
«αρχική» έκρηξη, πρέπει να νοείται μόνο
με τη σχετική έννοια: Αφενός το σύμπαν
ως νοητική γενίκευση που αλληλοσυνδέει
σε ενιαίο όλον, το σύνολο των συγκεκρι-
μένων υπαρχόντων ουρανίων σωμάτων,
αντικειμένων, κ.λπ. του κοσμικού χώρου
που μας αποκαλύπτει η έρευνα10· αφετέ-
ρου, με την πλατύτερη σημασία, το σύμ-
παν ως νοητική γενίκευση που περιλαμ-
βάνει τα πάντα, συνεπώς και όσα υπάρ-
χουν (μετά την υποτιθέμενη έκρηξη) και
όσα προϋπήρξαν (από αυτήν).
Με σχετική επίσης έννοια πρέπει να προ-
σεγγίζεται ο όρος «αρχικός»· με την έν-
νοια, δηλαδή, ότι μία αρχική έκρηξη, συ-
νιστά μεν απαρχή υλικών διαδικασιών
σχηματισμού των υπαρχόντων ουρανίων
σωμάτων, δεν προϋποθέτει ωστόσο κά-
ποια εξωτερική ώθηση ενός δημιουργού,
αλλά προϋπάρχουσες στον χώρο και το
χρόνο ατέλειωτες καταστάσεις, ιδιότητες
και μορφές της ύλης11, ή και αναρίθμητες
εκρήξεις στον άπειρο χώρο και χρόνο12.
Στο σύμπαν περιλαμβάνεται «κάθε τι που
υπάρχει»· όλα αυτά που γνωρίζουμε, αλλά
και εκείνα που υπήρχαν αλλά δεν ήταν
πρωτύτερα γνωστά και αποκαλύφθηκαν
κατοπινά, καθώς και όσα επίσης υπάρ-
χουν, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. 
Αλλά τι σημαίνει «υπάρχουν»; Και πώς
υπάρχουν; Υπάρχουν σαν ατελή αντίγρα-

φα, σαν χλωμές αντανακλάσεις της Ιδέας
(ή του Πνεύματος) που είναι πάνω από τον
αισθητό κόσμο, έξω από αυτόν (ή σε έναν
θόλο «πανταχού») και πριν απ’ αυτόν;
Υπάρχουν μόνο χάρη στο υποκείμενο που
τα αντιλαμβάνεται, αποτελούν μόνο συν-
δυασμούς αισθημάτων, παραστάσεων, αν-
τιλήψεων, ιδεών του υποκειμένου13; Η
ύπαρξη του αντικειμένου έχει σαν προ-
ϋπόθεση το υποκείμενο14; 
Ή, εντελώς αντίστροφα, οι ιδέες, οι αντι-
λήψεις, οι παραστάσεις μας, είναι αντα-
νακλάσεις των πραγμάτων, του κόσμου
που υπάρχει πραγματικά, αντικειμενικά,
και αντανακλάται από τις αισθήσεις μας
αφού υπάρχει ανεξάρτητα από αυτές; Η
σκέψη, τελικά, δημιουργεί τον κόσμο ή ο
κόσμος τη σκέψη;
Σύμφωνα με τον φιλοσοφικό υλισμό, η
νόηση είναι αδύνατον να υπάρχει χωρίς

8 Γύρω στα 1950 προβάλλονταν ήδη η θεωρία μιας ζωοποιού αρχικής έκρηξης από ένα είδος «πρώτου ατόμου», στο οποίο ήταν συγκεντρωμένη όλη η ύλη και όλη η
ενέργεια του σύμπαντος. Ο άγγλος αστρονόμος Μίλι, είχε μάλιστα «υπολογίσει» πως ο κόσμος είχε δημιουργηθεί πριν 2 δις χρόνια… Παρεμπιπτόντως, με αφορμή τη
θεωρία αυτή και άλλες παρόμοιες, ο Πάπας Πίος ΙΒ΄, σε λόγο που εκφώνησε για την «Απόδειξη της ύπαρξης του Θεού στο φως των στοιχείων της σύγχρονης επιστήμης»,
τον Νοέμβριο του 1951, δήλωνε πως «Έτσι, υπάρχει δημιουργία εν χρόνω· γι’ αυτό υπάρχει και δημιουργός. Και επομένως, Θεός! Να ποιες είναι οι λέξεις (…) που
απαιτούμε από την επιστήμη και που η γενιά μας περιμένει από αυτήν». Σε πλήρη συμφωνία προς το πνεύμα μιας τέτοιας απαίτησης, άλλοι αξιώνουν από την επιστήμη
να λειτουργήσει σαν υπηρέτρια της θεολογίας, αναγορεύοντας σε απόδειξη της θεϊκής δημιουργίας τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, ενώ άλλοι, όπως οι λεγόμενοι
«νέο-δημιουργιστές» στις ΗΠΑ, έφτασαν στις μέρες μας να αξιώνουν πλήρη εξοβελισμό από την εκπαίδευση των διδασκαλιών του Δαρβίνου.

9 Το αρχικό μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης αφήνει ακόμη εκκρεμή πολλά ερωτήματα και στο καθαυτό φυσικό πεδίο πραγμάτευσης του προβλήματος. Πώς «εργάστηκαν» οι
φυσικοί νόμοι, οι οποίοι, λίγες στιγμές πριν τη μεγάλη έκρηξη, δεν υπήρχαν ούτε οι ίδιοι; Γιατί η διαστολή του σύμπαντος είναι επιταχυνόμενη και όχι επιβραδυνόμενη; κλπ.

10 Ο Ευτύχης Μπιτσάκης, σχετικά με το Big Bang, υποστηρίζει ότι «πρόκειται για οιωνεί μεταφυσικό πρότυπο», προσθέτει ωστόσο ότι «η υπόθεση του Big Bang έχει
υπέρ της ισχυρά επιχειρήματα, αντίθετα όμως επιχειρήματα έχουν και οι αντίπαλοι.» Προχωράει, επίσης, και στις ακόλουθες επισημάνσεις: «Δύο μόνο γενικές πα-
ρατηρήσεις: Σύμπαν σημαίνει καθετί που υπάρχει. Δεν μπορούμε συνεπώς να μιλάμε για Σύμπαν, αλλά για κόσμο, για το προσιτό σήμερα μέρος του Σύμπαντος. Άρα
δεν μπορούμε να μιλάμε για γέννηση του Σύμπαντος. Το προσιτό σήμερα μέρος του Σύμπαντος μπορεί να προήλθε από μία ή από ένα τεράστιο αριθμό εκρήξεων,
όμως στον υπάρχοντα χώρο και χρόνο και από υπάρχουσα ύλη.» (εφημ. ΠΡΙΝ, 26 Ιουνίου 2011). Η παρατήρηση ότι, αντί για «σύμπαν», πρέπει να αναφερόμαστε στον
«κόσμο», δεν αποτελεί ικανοποιητική ερμηνεία. Κόσμος, φύση, σύμπαν, είναι φιλοσοφικά συνώνυμα και εκφράζουν στην ουσία τους το ίδιο πράγμα.

11 Στην κριτική του, ο Φρ. Ένγκελς προς τον Ντύρινγκ διατυπώνει την παρακάτω παρατήρηση, με βάση τα ως τότε δεδομένα: «…αν οι σημερινές φυσικές επιστήμες, την
καντιανή νεφελόσφαιρα του Καντ την ονομάζουν αρχικό νεφέλωμα, αυτή τη λέξη, φυσικά, πρέπει να την εννοούμε μόνο με τη σχετική έννοια. Είναι αρχικό νεφέλωμα,
απ’ τη μια μεριά, σαν απαρχή των υπαρχόντων ουρανίων σωμάτων και, από την άλλη, σαν η απώτατη μορφή της ύλης στην οποία μπορέσαμε ως τώρα να ανατρέξουμε.
Πράγμα που δεν αποκλείει καθόλου, αλλά πολύ περισσότερο προϋποθέτει, πως η ύλη, πριν φτάσει στη μορφή του αρχικού νεφελώματος, έχει περάσει από μια
ατέλειωτη σειρά άλλων μορφών.»

12 Πολύ κοντινή σε μια τέτοια θεώρηση και ερμηνεία της ιστορίας του σύμπαντος, ασύγκριτα πιο σύγχρονη στην ουσία και από τις πιο επιστημονικοφανείς θεολογικές
ερμηνείες των «δημιουργιστών», βρίσκεται η περίφημη θέση του Ηράκλειτου για το αιώνιο πυρ, διατυπωμένη αιώνες πριν.

13 «Έτσι λοιπόν, η εντολή του Κίρκεγκωρ είναι η εξής: “Να είστε υποκειμενικοί· τότε θα βρίσκεστε και μέσα στην αλήθεια”» (βλ. Wahl J., Εισαγωγή στις φιλοσοφίες
του υπαρξισμού).

14 Ο Αβενάριος (1843-1896) ισχυριζόταν πως η ύπαρξη του αντικειμένου έχει σαν προϋπόθεση και την ύπαρξη του υποκειμένου. Και το αντικείμενο και το υποκείμενο
βρίσκονται, έλεγε, σε μια «κατ’ αρχήν συναρμογή», είναι με άλλα λόγια αναπόσπαστα το ένα από το άλλο. Κριτικάροντας τις απόψεις του Αβενάριου, ο Λένιν (Υλισμός
και εμπειριοκριτικισμός) παρατηρούσε: «Οι φυσικές επιστήμες υποστηρίζουν θετικά ότι η γη βρισκόταν κάποτε σε μια τέτοια κατάσταση που ούτε άνθρωπος ούτε
κανένα ζωντανό ον γενικά δεν υπήρχε και ούτε μπορούσε να υπάρχει πάνω σ’ αυτήν. Η οργανική ύλη είναι ένα φαινόμενο μεταγενέστερο, καρπός μιας πολύχρονης
εξέλιξης. Άρα, δεν υπήρχε εκείνη την εποχή ύλη προικισμένη με αισθήσεις, δεν υπήρχαν “συμπλέγματα αισθημάτων” ούτε κανένα Εγώ που να είναι τάχα συνδεδεμένο
“αδιάρρηκτα” με το περιβάλλον του, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αβενάριου».



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201368

ύλη, ενώ η ύλη
υπάρχει ανεξάρ-

τητα από τη σκέψη,
από τη νόηση. Φυσική

πεποίθηση των ανθρώ-
πων, είναι, βέβαια, ότι ο κό-

σμος όλος υπάρχει πραγματικά,
υπήρχε προτού οι ίδιοι γεννηθούν

και θα υπάρχει και όταν θα εκλείψουν15.
Την απολύτως λογική αυτή πεποίθηση
των «κοινών» ανθρώπων, φαίνεται μάλ-
λον παράδοξο ότι τα συμπεράσματα ορι-
σμένων σοφών δεν τη συμμερίζονται ή
(για να βγουν από τα  αδιέξοδα ενός απε-
ρίφραστα υποκειμενικού κόσμου που
προσεγγίζει τον φιλοσοφικό παραλογι-
σμό) ταλαντεύονται και πλαγιοδρομούν
μπροστά στην παραδοχή της16.
Μερικοί από τους λόγους στους οποίους
οφείλονται τέτοιου είδους συμπεράσματα,
βρίσκονται ως ένα σημείο στο ίδιο το γε-
γονός του αφηρημένου μαθηματικού χα-
ρακτήρα της φυσικής θεωρίας, στην αδυ-
ναμία να δοθεί το συγκεκριμένο σχήμα
των μικροσωμάτων, στο ότι είναι  απρό-
σιτα στην άμεση παρατήρηση17.
Στις συγχύσεις, αρχικά τουλάχιστον, πολύ
συνέτεινε επίσης το γεγονός ότι στον επι-
στημονικό κόσμο ήταν διαδεδομένη η λα-
θεμένη ταύτιση της έννοιας «μάζα» με
την έννοια γενικά της «ύλης», η οποία
κρατούσε από τον καιρό του θεμελιωτή
της μηχανικής Νεύτωνα. Έτσι η διάσημη
εξίσωση του Αϊνστάιν έφτασε να ερμη-
νεύεται από αρκετούς, σαν σχέση «ύλης»
από τη μια μεριά και «άυλης» ενέργειας
από την άλλη. Αλλά η μοναδική “ιδιότητα”
της ύλης, με την αναγνώριση της οποίας
συνδέεται ο φιλοσοφικός υλισμός, είναι
η ιδιότητα να είναι αντικειμενική πραγ-
ματικότητα, να υπάρχει έξω από τη συ-
νείδησή μας18.

Συνεπώς, και η ενέργεια είναι ιδιότητα
της ύλης, ύλη είναι επίσης οι ακτινοβο-
λίες, τα φυσικά πεδία, τα ηλεκτρομαγνη-
τικά και πυρηνικά πεδία, και ούτω καθε-
ξής. Όλα όσα υπάρχουν ανεξάρτητα από
τη συνείδηση, περιλαμβάνονται στην έν-
νοια ύλη. Κάθε βήμα στην εξέλιξη της
επιστήμης, βγάζοντας στο φως όλο και
καινούριες ιδιότητες της αντικειμενικής
πραγματικότητας, πλουτίζει το περιεχό-
μενο της έννοιας «ύλη», που δεν δημι-
ουργείται ούτε κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες εξαφανίζεται, αλλά υπάρχει,
αιώνια κινούμενη και εξελισσόμενη στο
χώρο και τον χρόνο. Η σχέση της συνεί-
δησης προς την υλική πραγματικότητα,
συνίσταται στο ότι η συνείδηση αντανακλά
την υλική πραγματικότητα, τη γνωρίζει.
Τα όρια στη γνώση της φύσης είναι για
την ανθρώπινη επιστήμη που προοδεύει,
πρόσκαιρα, σχετικά, κατά προσέγγιση. Η
γνώση μας για τη φύση δεν θα γνωρίσει
τέλος, γιατί η φύση δεν έχει τέλος, όπως
δεν έχει και αρχή. 

Επίλογος
Το ανθρώπινο πνεύμα εισέρχεται σε κατά-
σταση αναστάτωσης όταν επιχειρεί να συλ-
λάβει νοητικά τόσο τον χρονικό προσδιο-
ρισμό «πάντα» ή «ανέκαθεν», όσο και τον
χωρικό προσδιορισμό «παντού». Ένα σύμ-
παν δίχως όρια, δίχως στιγμή δημιουργίας,
δίχως αρχή, μέση και τέλος, εξεταζόμενο
τόσο από την άποψη του χρόνου, όσο και
από την άποψη του χώρου, αποτελεί εκ των
πραγμάτων το μέγιστο μέγεθος και ένα αν-
τίστοιχο σε διαστάσεις στοίχημα για την πε-
περασμένη ανθρώπινη εμπειρία.
Ο ανθρώπινος νους, αφενός υποκείμενος
στις κυρίαρχες, κατά τις διάφορες ιστο-
ρικές περιόδους, ιδεολογικές πιέσεις (οι

οποίες επιζητούν τη «στιγμή δημιουρ-
γίας», για να στρώσουν το έδαφος για την
ύπαρξη ενός «δημιουργού»), αφετέρου
αποπειρώμενος να «ανακουφίσει» την
πνευματική του «τρικυμία», έχει επιλέξει,
προς το παρόν, να δώσει μια ερμηνεία
που δέχεται τη χρονική έναρξη του σύμ-
παντος (έστω κι αν κάτι τέτοιο κοστίζει
φιλοσοφικά, διότι απαιτεί και τη χρονική
λήξη του), καθώς και απόμακρα, απρόσι-
τα, αλλά υπαρκτά, «όρια» του σύμπαντος.
Έχει τη σημασία της η παρατήρηση ότι
ακόμη και γνωστά υλιστικά συστήματα
διαχρονικά έχουν επιδείξει σημάδια δι-
σταγμού στο προκείμενο: επέλεξαν να
μην προχωρήσουν σε σύγκρουση με την
κυρίαρχη (μέχρι και σήμερα) ιδέα της
ύπαρξης χρονικής αφετηρίας του σύμ-
παντος, και, βάζοντας «νερό στο κρασί
τους», μιλούν πολλές φορές για έναρξη
του χώρου και του χρόνου, για γέννηση
από το τίποτα, για δημιουργία εκ του μη
όντος. Καταλήγουμε να έχουμε υλιστικά
συστήματα που υιοθετούν κοσμογονίες …
ιδεαλιστικού τύπου.
Από την άλλη πλευρά, σήμερα ποιος υλι-
στικά συνεπώς σκεπτόμενος νους δεν θα
γελάσει όταν επιχειρήσει να φανταστεί τα
χωρο-χρονικά «σύνορα» του σύμπαντος;
Αλήθεια, τι συμβαίνει πάνω στα σύνορα
αυτά; από τη μία πλευρά υπάρχει ύλη, κι
απ’ την άλλη το Τίποτα; από τη μία πλευρά
υπάρχει χώρος και χρόνος, κι απ’ την άλ-
λη το χωροχρονικά αδιαμόρφωτο;
Καλώς ή κακώς, τα νέα επιστημονικά δε-
δομένα της Φυσικής, δεν θα δώσουν σε
καμία περίπτωση οριστική απάντηση στο
ζήτημα της αρχής του κόσμου, αλλά θα
αποτελέσουν εφαλτήριο φιλοσοφικών ερ-
μηνειών, υλιστικών και ιδεαλιστικών. Η
γνώση μας αυξάνεται, τα δύο φιλοσοφικά
στρατόπεδα παραμένουν.

15 Σύμφωνα με τον Ι. Β. Λένιν, ο αυθόρμητος υλισμός «κάθε υγιούς ανθρώπου, που δεν έκανε στο τρελοκομείο ή στη σχολή των ιδεαλιστών φιλοσόφων, είναι ότι τα
πράγματα, το περιβάλλον, ο κόσμος, υπάρχουν ανεξάρτητα από τα αισθήματά μας, από τη συνείδησή μας, από το Εγώ μας και από τον άνθρωπο γενικά».

16 Ο Μπέρτραντ Ράσελ, άγγλος φιλόσοφος, νομπελίστας μαθηματικός, βεβαιώνει πως «τα στοιχεία του κόσμου είναι προπαντός αντιλήψεις» και ότι «ο κόσμος μπορεί
να σχηματιστεί από αντιλήψεις». Μιλώντας για το «καινούριο επιστημονικό πνεύμα», θα συνοψίσει το πνεύμα αυτό με την ακόλουθη διατύπωση: «Σκέφτομαι ότι ο
εξωτερικός κόσμος μπορεί να είναι μια αυταπάτη, αν όμως υπάρχει, συντίθεται από γεγονότα που είναι σύντομα, μικρά, και που οφείλονται στην τύχη» (βλ. Γκαρωντύ
Ρ., Ελευθερία,). Ο Βίντγκεσνταϊν, στενά συνδεδεμένος με τον Ράσελ, θα βεβαιώσει με τη σειρά του πως ο κόσμος υπάρχει «στην ίδια μου την εμπειρία» και πως «ο
κόσμος είναι ο κόσμος μου», πράγμα που είναι στην ουσία του καθαρός σολιψισμός, δηλαδή άποψη που θεωρεί ότι πραγματικά υπάρχει μόνο το δικό μου προσωπικό
Εγώ. Πιο απερίφραστα, ανάμεσα στους εξέχοντες αστρονόμους, ο Τζέιμς Τζηνς («Φυσική και Φιλοσοφία», 1984) θα βεβαιώσει πως «το αντικειμενικό και υλικό
σύμπαν αποτελείται μονάχα από κατασκευάσματα του νου», ενώ επαναλαμβάνοντας την καντιανή ερμηνεία του χρόνου, θα ισχυριστεί ότι «ο χρόνος είναι πλάσμα δη-
μιουργημένο από το ίδιο μας το λογικό» (βλ Διαλεκτικός. Υλισμός, Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ).

17 Κατασκεύασμα του νου θεωρούσε το μικροσωμάτιο της σύγχρονης φυσικής ο Γερμανός νομπελίστας φυσικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. Πίστευε ότι το μικροσωμάτιο με
όλες του τις ιδιότητες δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αλλά μονάχα στη θεωρία, ότι αποτελεί μόνο ένα «σύμβολο» που δημιουργήθηκε για να εναρμονιστούν μεταξύ
τους τα στοιχεία που δείχνουν τα πειραματικά όργανα και για να έχουμε τη δυνατότητα να τα προβλέπουμε. Στα «Φιλοσοφικά προβλήματα της ατομικής φυσικής»
(1953) ο Χάιζενμπεργκ έγραφε πως το στοιχειώδες σωμάτιο της σύγχρονης φυσικής δεν αποτελεί κανέναν υλικό σχηματισμό μέσα στον χώρο και τον χρόνο, αλλά
μονάχα ένα σύμβολο, που η εισαγωγή του προσδίδει στους νόμους της φύσης εξαιρετικά απλή μορφή.

18 «Η ύλη (…) είναι φιλοσοφική κατηγορία, που υποδηλώνει την αντικειμενική πραγματικότητα, που είναι δοσμένη στον άνθρωπο από τις αισθήσεις του, που αντιγράφεται,
φωτογραφίζεται, αντανακλάται από τις αισθήσεις μας, αφού υπάρχει ανεξάρτητα από αυτές. Η ύλη έχει πολλές ουσιαστικές ιδιότητες· σπουδαιότερή τους είναι η
κίνηση. Η ύλη υπάρχει στο χώρο και στο χρόνο, μορφές του Είναι της ύλης αδιάρρηχτα δεμένες μαζί της». (βλ. Ρόζενταλ Μ. - Γιουντίν Π., Μικρό φιλοσοφικό λεξικό).
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Διεθνή αίσθηση προκάλε-
σαν τα εγκαίνια της πρώ-
της Εθνικής Μπιενάλε

Σκοτεινών Τεχνών των Αθηνών,
η οποία θα συνεχιστεί για
άγνωστο μέχρι στιγμής χρονικό
διάστημα (το οποίο, σύμφωνα
με τους οργανωτές, θα εξαρτη-
θεί από τη διάρκεια της έκτα-
κτης περιόδου στην οποία δια-
βιεί επί σειράν ετών η χώρα,
και για την οποία οι αρμόδιοι
διαβεβαιώνουν πως δεν θα εί-
ναι μικρότερη των δύο δεκαε-
τιών). Στην έκθεση συνεργά-
στηκαν οι πλέον διακεκριμένες
ομάδες του ρεύματος της Συ-
στημικής Πρωτοπορίας. Πρό-
κειται για τους «πρόθυμους»,
όπως ήδη αρέσκονται να αυτο-
αποκαλούνται, μετακαλλιτέ-
χνες, οι οποίοι, αν και επί της
ουσίας ερασιτέχνες (καθ’ ότι,
στο σύνολό τους, δραστηριο-
ποιούνται σε ηγετικές θέσεις
των πολιτικών και οικονομικών
θεσμών της χώρας), αποκαλύ-
πτουν μια αξιομνημόνευτη δη-
μιουργική πλευρά, αρμονικά
συνδεδεμένη με τη γενικότερη
δομική συνεισφορά τους στη
δοκιμαζόμενη πατρίδα μας.

Όπως πράττουν εδώ και καιρό
στο σαφώς απαιτητικότερο πε-
δίο της υπεύθυνης άσκησης
της εξουσίας, οι συμμετέχοντες
κατάφεραν και εδώ να παραμε-
ρίσουν τις αξιοσημείωτες δια-
φορές τους, προκειμένου να
επιτύχουν το πλέον άρτιο εικα-
στικό-νοηματικό αποτέλεσμα.
Το έργο τους ολοκληρώθηκε
υπό την άκρως αυστηρή επο-
πτεία της Τριμερούς Διεθνούς
Ελεγκτικής Καλλιτεχνικής Επι-
τροπής (ΤΡΙΔΕΚΑ). Η Επιτροπή
τίμησε την Ελλάδα, επιλέγον-
τάς την ως αφετηρία ενός φι-
λόδοξου διεθνούς πειράματος,
το οποίο μάλιστα εξ’ αρχής
προγραμμάτιζε να μεταλαμπα-
δεύσει σύντομα και σε αρκετές
ακόμη χώρες, αρχικώς του ευ-
ρωπαϊκού νότου και στη συνέ-
χεια της λοιπής ηπείρου.
Όπως, άλλωστε, όλοι γνωρί-
ζουμε, οι πρώτες προσπάθειες
δρομολόγησης αυτής της ιδιό-
τυπης μετακαλλιτεχνικής διε-
θνοποίησης λαμβάνουν ήδη
χώρα σε τέσσερις ακόμη χώ-
ρες. Ευλόγως, λοιπόν, φιλοδο-
ξούμε πως η δική μας αφετη-
ριακή Μπιενάλε θα αποτελέσει

το έναυσμα για πολλές ακόμη
ανάλογες προσπάθειες. 
Το έργο με τον τίτλο Πογκρόμ,
το οποίο αποτελεί το μοναδικό
σύνθετο συλλογικό έκθεμα των
συνεργαζόμενων μετακαλλιτε-
χνών, και καλύπτει τα χίλια τε-
τρακόσια είκοσι τέσσερα τετρα-
γωνικά μέτρα του εκθεσιακού
χώρου, είναι μια μεταμοντέρνα
σύνθεση συλλογικού τρόμου,
στην οποία έχουν χρησιμοποι-
ηθεί παραδοσιακά εικαστικά
υλικά (χρώματα κάθε είδους,
μάρμαρο, πέτρα, γρανίτης,
μπρούντζος κ.ά), γνήσια αν-
θρώπινα βιολογικά στοιχεία
(όργανα, εκκρίμματα κ.ά.), αλλά
και σύγχρονες εγκαταστάσεις
δισδιάστατων και τρισδιάστα-
των βιντεοπροβολών. 
Έχοντας ως φόντο μια χώρα
που βρίσκεται σε διαδικασία
προϊούσας αποσύνθεσης –απο-
τέλεσμα του αποδιαρθρωτικού
οράματος πρωτοπόρων οικονο-
μικοκοινωνικών αρχιτεκτόνων–
το περίπλοκο αυτό έργο ανα-
δεικνύει κατά κύριο λόγο τις
πανικόβλητες αντιδράσεις της
απαίδευτης και μαθημένης στα
εύκολα κοινωνικής μάζας,

μπροστά στη νομοτελειακή με-
τάλλαξη της ά-θλιας ύπαρξής
της σε πολυάνθρωπο πληβει-
ακό κουφάρι, εν ονόματι της
συντεταγμένης ανασύνθεσης
του κοινωνικοοικονομικού γί-
γνεσθαι στην απαιτούμενη από
τις ανάγκες των καιρών ανα-
συντεθειμένη βάση. 
Τα πληττόμενα κοινωνικά
στρώματα, τα οποία οι δημιουρ-
γοί επέλεξαν να αναπαραστή-
σουν εικαστικά με τη χρήση των
παραδοσιακών, κατά κύριο λό-
γο, υλικών διακρίνονται σε δια-
φορετικά σημεία του εκθεσια-
κού χώρου: Πάνω αριστερά
βρίσκονται οι Παράσιτοι, συν-
ταξιούχοι ηλικιωμένοι και των
δύο φύλων, οι οποίοι συνήθι-
σαν να λαθροβιώνουν επί μα-
κρόν με επιταγές του κράτους,
(τις οποίες, αφελώς, είχαν προ-
πληρώσει υπό μορφήν ασφαλι-
στικών εισφορών κατά τη διάρ-
κεια του εργασιακού τους βίου),
γονατίζουν θρηνώντας με μαύ-
ρο δάκρυ, το οποίο απεικονίζε-
ται εντυπωσιακά με τη χρήση
σταγόνων πίσσας, αναμεμειγ-
μένων με πραγματικές ροές
δακρυγόνων αδένων. Γύρω

Σκοτεινές τέχνες
του Νίκου Κουνενή

Σχέδιο διάσωσης της χώρας;

Χα, χα, ωραία το λες. Εγώ, φίλε μου, θα το παρομοίαζα με απόπειρα

θεραπείας ενός ασθενούς που υπέστη οξύ έμφραγμα, και για τον

οποίο η ιατρική ομάδα επιλέγει ως αγωγή ένα κοκτέιλ διατροφής

και φαρμάκων που περιλαμβάνει διαρκή χορήγηση καθαρού ζωικού

λίπους και άφθονων αιμοπηκτικών σκευασμάτων. «Σπιράλ

θανάτου» το ονόμασε εκείνος ο σκληρός διεθνής κερδοσκόπος,

που, δεν μπορεί, κάτι θα αντιλαμβάνεται επί του προκειμένου.

Μάθιου Σ. Άλας 3013 π.χ.- 2013 μ.Χ.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(Από τον συλλογικό τόμο

«Το αποτύπωμα της κρίσης», που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο»)



τους, ο προσεκτικός θεατής
μπορεί να αντικρύσει δεκάδες
άδεια κουτιά φαρμάκων, ανά-
μεσα στα οποία δεσπόζουν τα
αντικαρκινικά και εκείνα για
την καταπολέμηση των καρδιο-
παθειών και της κατάθλιψης.
Ακριβώς από κάτω οι Ανεύθυ-
νοι, μισθοσυντήρητοι του ιδιω-
τικού τομέα, ολοφύρονται σε
ένα μπερδεμένο πολυσωματικό
κουβάρι, πασπαλισμένο από
τους συνεργαζόμενους δημι-
ουργούς με πραγματικά αιμο-
πετάλια, ανθρώπων και λοιπών
θηλαστικών. Πάνω δεξιά οι Κο-
πρίτες, προνομιούχοι τεμπέλη-
δες του δημοσίου, με μισθούς
που μέχρι πρότινος υπερέβαι-
ναν τα χίλια ή και τα οκτακόσια
ευρώ το μήνα, χτυπάνε με λύσ-
σα τα κεφάλια τους στη γη, σε
αντίστιξη με τους Λαμόγκι,
(ευημερούντες ηγέτες μακράς
διαρκείας, τραπεζίτες, διοικη-
τικά στελέχη δημοσίων οργανι-
σμών, κρατικοελεγχόμενους
ηγέτες συνδικαλιστικών συνο-
μοσπονδιών, εγρηγορούντες
ραντιέρηδες, ευειδείς χλιδο-
κύμβαλους κ.ά.) που παρατη-
ρούν τους πρώτους με έπαρση,
σχολιάζοντας βλεμματικώς την
απίστευτη ανευθυνότητά τους.
Λίγο πιο κάτω διακρίνουμε τους
Εξαντλημένους, ανθρώπους
διαφόρων κοινωνικών κατηγο-
ριών, που ασφυκτιούν κατα-
πλακωμένοι από δεκάδες μπά-
ρες διοδίων και ειδοποιήσεις
εκτάκτων τελών και φόρων,
αναμένοντας με έκδηλη αγωνία
την παραδειγματική τιμωρία
τους: η τελευταία συνίσταται σε
διακοπές παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής ωφέλειας (ηλεκτρι-
κού ρεύματος, ύδατος, τηλεπι-
κοινωνιών κ.ά.), αλλά και ενδε-
χόμενη απώλεια κατοικίας και
λοιπών πόρων ζωής, εξ αιτίας
της απαράδεκτης αδυναμίας
τους να εκπληρώσουν τις νόμι-
μες υποχρεώσεις τους, τακτι-
κές και έκτακτες. Οι τρεις Ανέ-
στιοι, στην κάτω αριστερή γω-
νία του εν λόγω πίνακα, είναι
ξαπλωμένοι σε παγκάκια κεν-
τρικής πλατείας και μας προ-

ϊδεάζουν για τη σύντομη μελ-
λοντική εξέλιξη των προανα-
φερθέντων.
Μετακινούμενος στο κέντρο
του εκθεσιακού χώρου, ο επι-
σκέπτης ατενίζει τα Κωλόπαιδα
(βρέφη, νήπια, μαθητές του γυ-
μνασίου και του λυκείου), τα
οποία παρακολουθούν έντρομα
την καταστροφή, και ατενίζουν
με πανικόβλητο βλέμμα τον
Ρυθμιστή του Μέλλοντος, ο
οποίος εμφανίζεται σε εναλ-
λασσόμενες μορφές μέσα από
την οθόνη του μεγαλύτερου βιν-
τεοπίνακα, πάντα με τεταμένο
απειλητικά το δείκτη της δεξιάς
χειρός: ο ξεχωριστός αυτός πο-
λιτικοκοινωνικός στυλοβάτης
της χώρας εμφανίζεται τη μια
φορά ως αθλητικός μυστακο-
φόρος άνδρας με αραιή λευκή
τριχοφυία, την άλλη ως καλο-
διατηρημένος εθνολάτρης
εξηντάρης, την τρίτη ως υπε-
ρευτραφής και αρκούντως αυ-
στηρός ηγέτης, την τέταρτη ως
φαιογάλαζος μυδροβόλος με-
σήλικας με κοιλίτσα, την πέμ-
πτη ως ασπρομάλλης αριστο-
κρατικός δικηγόρος, συγκρατη-
μένων προοδευτικών καταβο-
λών. Σε διάσπαρτους ημιπίνα-
κες, οι οποίοι έχουν τοποθετη-
θεί με ευφυή αταξία σε διάφο-
ρα σημεία της έκθεσης, εμφα-
νίζονται οι Τελειωμένοι, υπο-
ψήφιοι αυτόχειρες που διερευ-
νούν τον τρόπο με τον οποίο θα
εγκαταλείψουν τον μάταιο τού-
το κόσμο: σε κάθε ένα από αυτά
τα επιμέρους έργα –συγκολλη-
τικά της όλης σύνθεσης– παρα-
τηρούμε κατεθλιμμένους αν-
θρώπους, οι οποίοι στέκονται
στο μπαλκόνι τους παρατηρών-
τας με εμμονή το οδόστρωμα,
άλλους που παιδεύονται με ένα
χοντρό σκοινί, προσπαθώντας
να δημιουργήσουν μια αποτε-
λεσματική θηλιά, και κάποιους
ακόμα που γεμίζουν με ασυγ-
κράτητη θλίψη ένα περίστροφο,
λίγο πριν κατευθύνουν αποφα-
σιστικά την κάνη του προς τον
κρόταφό τους.
Το ζοφερό εικαστικό σκηνικό
εμπλουτίζεται ιδιοφυώς με

διαρκείς βιντεοπροβολές από
τις εικοσιέξι ακόμη οθόνες που
έχουν τοποθετηθεί στη μεγα-
λοπρεπή αίθουσα. Σε αυτές
απεικονίζεται ένα μεγάλο πλή-
θος διακεκριμένων Παιδαγω-
γών από διάφορες κατηγορίες
(κυβερνώντες πολιτικούς, οι-
κονομολόγους, δημοσιογρά-
φους και λοιπά δημόσια πρό-
σωπα), οι οποίοι κατηγορούν με
ποικίλους τρόπους τους εικο-
νιζόμενους στο έργο, νουθε-
τώντας ταυτόχρονα με παρρη-
σία και το φιλοθεάμον κοινό.
Ορισμένοι είναι νηφάλιοι, άλλοι
φαντάζουν ιδιαιτέρως αυστηροί,
ενώ δεν απουσιάζουν και κά-
ποιοι οι οποίοι έχουν απωλέσει
εντελώς την ψυχραιμία τους
μπροστά στην απίστευτη ανευ-
θυνότητα των πληβείων και
πληβειοποιημένων κατοίκων
της χώρας, και τους καλούν να
αναλάβουν, επιτέλους, τις τε-
ράστιες ευθύνες τους, προτού
να καταρρεύσουν τα πάντα σ’
αυτή τη χώρα. Στους διασταυ-
ρούμενους μονολόγους, εκ-
φρασμένους με το ιδιαίτερο
ύφος τού καθ’ ενός από τους
ομιλητές –που όμως συντονί-
ζονται ιδανικά σε μια ιδιότυπη
πολυφωνική ορχήστρα– δε-
σπόζουν οι λέξεις <αδιέξοδο>,
<ευθύνη>, <πρέπει>, <χρέος>
<έλλειμμα>, <υποχρέωση>,
<θυσία> <συμμόρφωση> κ.ά..
Τις ίδιες λέξεις, αλλά σε ακόμη
σκληρότερο τόνο, μπορεί να
αναγνώσει κανείς στους υπότιτ-
λους που μεταφράζουν επί των
οθονών τα λόγια των βλοσυρών
διεθνών Επιτηρητών, οι οποίοι
επιπροσθέτως επισημαίνουν με
αυστηρό ύφος την ανάγκη τήρη-
σης των συμφωνιών διάσωσης
της ταλανιζόμενης από την κρί-
ση χώρας και τονίζουν πως τα
χρονοδιαγράμματα της διάλυ-
σης και ανωκατωδιάρθρωσής
της δεν είναι επ’ ουδενί δια-
πραγματεύσιμα.  
Κομμάτια αιμόφυρτης ανθρώ-
πινης σάρκας και ραγισμένων
οστών (ευγενής δωρεά του νε-
κροτομείου της Αθήνας) καθι-
στούν απολύτως ρεαλιστική την

όλη σύνθεση, εντάσσοντάς την
με ιδανικό τρόπο στο όλο μετα-
ρεαλιστικό σχέδιο. Σε διάφορα
σημεία του πίνακα αυθεντικά
ανθρώπινα όργανα –καρδιές,
στομάχια, πνεύμονες, έντερα,
οισοφάγοι, σπλήνες, ουροδόχοι
κύστες, εγκέφαλοι κ. ά.– συσ-
σωματώνονται στα λοιπά υλικά,
προσδίδοντας στο έργο μια
πρωτοφανή και χωρίς όρια επι-
δραστική ένταση. Ο Πόνος, η
Απόγνωση, η Απελπισία, η Κα-
ταρράκωση, η Πνιγμονή εμφα-
νίζονται ως θεϊκές μορφές του
Κάτω Κόσμου που κραδαίνουν
ξίφη, γκλομπς, σιδηρογροδιές
και άλλα όπλα κοινωνικού πο-
λέμου, νουθετώντας δια της
βίας τα θρηνούντα θύματα μιας
σύγχρονης κόλασης, που ανα-
καλεί στον νου το ομώνυμο
δαντικό έργο.
Η πρώτη –και προειδοποιημένη
από καιρό– παρεμβολή των
Απρόθυμων Καλλιτεχνών, που
κατάφεραν να ενθέσουν παρα-
πλανητικά στις βιντεοθόνες –με
τη μορφή των «παραθύρων»-
δυο κλασικά έργα (την «Κραυ-
γή» του Μουνκ και τους στίχους
του Μπρεχτ «Αυτοί που αρπάνε
το ψωμί απ’ το τραπέζι/ κηρύ-
χνουν τη λιτότητα./ Αυτοί που
παίρνουν όλα τα δοσίματα/ ζη-
τάνε θυσίες»), απαξιώνοντας με
αυτό τον τρόπο τις πολύτιμες
παρεμβάσεις των αξιότιμων εγ-
χωρίων και ξένων Παιδαγωγών,
διήρκεσαν μόλις επτά λεπτά. Οι
αρμόδιες αρχές, ωστόσο, πα-
ραμένουν ανήσυχες, καθώς θε-
ωρούν το συγκεκριμένο γεγο-
νός ως απλή πρόβα, την οποία
θα ακολουθήσουν πολύ εντυ-
πωσιακότερες παρεμβάσεις, οι
οποίες εκτιμάται ότι μπορεί να
τύχουν πρωτόγνωρης κοινωνι-
κής απήχησης. Ως εκ τούτου
λαμβάνουν ήδη τα απαραίτητα
για την περίσταση μέτρα, μετα-
ξύ των οποίων και η προετοι-
μασία των ελικοπτέρων για μια
πιθανή αιφνίδια αναχώρηση
των δημιουργών της Μπιενάλε,
βασισμένη στο γνωστό λατινο-
αμερικανικό μετακαλλιτεχνικό
πρότυπο.
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Επαναφορά της βάσης του 10 εισηγεί-
ται ο Αρβανιτόπουλος. Δεν έχει υπάρ-
ξει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά

μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα κυβερνη-
τικά επιχειρήματα που θα συνοδεύουν τη
«σχετική μεταρρύθμιση» θα είναι αυτά που
σχετίζονται με την «αναβάθμιση των πανε-
πιστημιακών σπουδών».

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά,
ότι όπως είναι δομημένο το εξεταστικό σύ-
στημα, το 10 από μόνο του δεν αποτελούσε
ποτέ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση
ένα αντικειμενικό κριτήριο πιστοποίησης
του γνωστικού επιπέδου. Ανάλογα με το
βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, οι βαθμο-
λογίες των υποψηφίων αλλά και οι βάσεις
των σχολών παρουσίαζαν πάντα τεράστιες
διακυμάνσεις.

Στη πραγματικότητα με την επαναφορά
της βάσης του 10, το υπουργείο επιχειρεί
να κρατήσει άλλη μια στρόφιγγα στα χέρια
του, με την οποία θα στενέψει πολύ περισ-
σότερο την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση. Η αλήθεια για αυτά τα μέτρα
αποτυπώνεται κρυστάλλινη στα λόγια Άγ-
γλου συντηρητικού βουλευτή, όταν στα
πλαίσια της συζήτησης για την χάραξη της
ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 δήλωνε καθα-
ρά και κυνικά: «Στις παρούσες συνθήκες
το να έχουμε μεγάλο αριθμό άνεργων και
μορφωμένων πολιτών, αποτελεί βόμβα στα
θεμέλια του συστήματος μας. Ο καθένας θα
πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει…» 

Σε αυτά τα λόγια, αποτυπώνεται το πε-
ριεχόμενο και οι στόχοι της επαναφοράς
της βάσης του 10. Στις νέες εκρηκτικές
συνθήκες ανεργίας και φτώχειας που δη-
μιουργούνται στη χώρα μας θέλουν με βίαιο
τρόπο να κόψουν την πρόσβαση στα παιδιά
των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουν πλήρη επί-
γνωση, ότι η γνώση λειτουργεί ενισχυτικά
στην αφύπνιση των θυμάτων της πολιτικής
τους. Πέρασαν τα χρόνια που ο καπιταλι-
σμός άφηνε λίγα περιθώρια για τέτοιες με-
τακινήσεις. Τώρα «ο καθένας στην τάξη
του…»

Άλλωστε αποτελεί απύθμενη υποκρισία,
το ενδιαφέρον για το επίπεδο της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, όταν οι ίδιοι, εν μια νυκτή
και αντισυνταγματικά, εξίσωσαν τα κολέγια
(γνωστά για το υποβαθμισμένο περιεχόμενο,
μπακάλικα αγοράς πτυχίων) με τα ΑΕΙ της
χώρας. Η μήπως θα τολμήσουν να επιβάλ-
λουν τη βάση του 10 και στις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις; Όχι βέβαια, γιατί νυν υπέρ πάν-
των, η ανταγωνιστικότητα!

Β.Π.

αγω
νιστικές παρεμβάσεις συσπειρώ

σεις - κινήσεις
«√ Î·ı¤Ó·˜

Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ
ÂÎÂ› Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ…»

∞°∞¶∏Δ∂ ª√À …Ã∞ºπ∂
Με έγγραφό της η Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ζητάει

να ενημερώνεται καθημερινά για όλα τα συμβάντα σε όλα τα σχολεία
με φακέλωμα μαθητών, γονιών, συναδέλφων! Το λέει «ημερολό-
γιο» και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση όλων.
Οι προφορικές οδηγίες μιλάνε για άμεση καταγραφή του ποιος άρ-
γησε να πάει στο μάθημα, σε ποιου την εφημερία έγινε φασαρία,
ποιοι μαθητές πήγαν στο γραφείο, ποια ώρα κτλ. Και εμμέσως φυ-
σικά ποιοι διευθυντές είναι ευπειθείς. 

Πόσες ώρες καθηγητών στα σχολεία, πόση υπομονή διευθυντών
σχολείων, πόσες ώρες αποδελτίωσης πρέπει να σπαταληθούν για
να ικανοποιηθεί η διοίκηση; 

Να υποθέσουμε ότι μία παντελώς άχρηστη και παρασιτική για
την ουσία της εκπαίδευσης διοικητική δομή (Περιφερειακή ΔΕ)
προσπαθεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή της; Ότι τα στελέχη της
διοίκησης προσπαθούν να αποκτήσουν μία εικονική εμπειρία του
πώς είναι και λειτουργεί ένα σχολείο; Ότι επειδή η διδασκαλία δεν
υπήρξε ποτέ στα οράματά τους πουλήθηκαν για λίγη εξουσία στην
ιεραρχία του συστήματος; 

Δυστυχώς τα πράγματα πάνε παραπέρα όταν σκεφτεί κανείς για
τον ή τους ρόλους που έχει επιλέξει η διοίκηση: 

Του μεγάλου αδελφού, του ρουφιάνου ή της κατίνας. Και με αρ-
κετή δόση εκδούλευσης, εκβιασμών, διώξεων λόγω του ενημερω-
μένου ημερολογίου - πελατολογίου. 

Θα σταματήσουμε τη φιλοδοξία τους να κατακτήσουν αυτούς
τους ρόλους. Γιατί στηρίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση και όχι τον
αυταρχισμό. Δεν θα επιτρέψουμε στο περιφερειακό όργανο του
Υπουργού να φακελώνει και να ελέγχει και τον πιο μικρό μαθητή
και να «αξιολογεί» τους πάντες. Γιατί το ξέρουμε καλά: είναι αυτή
η «αξιολόγηση» που στήνει την ιεραρχία από το Υπουργείο μέχρι
και τη θέση του διευθυντή σχολείου. Και, πάντοτε «με αντικειμενικά
κριτήρια», οι εκλεκτοί αλλάζουν όταν αλλάζει κυβέρνηση και επα-
νέρχονται σε νέα αλλαγή.  

Όλοι μαζί, σε όλα τα σχολεία ζητάμε να σταματήσει το φακέλωμα
συναδέλφων, μαθητών, γονέων. Να ακυρωθεί στην πράξη η διαταγή
και να την πάρει μαζί του φεύγοντας το όργανο.

Τρίπολη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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Το καινούριο δώρο του υπουργείου για
τους εκπαιδευτικούς με αφορμή και τη νέα
χρονιά, είναι οι αλλαγές των περιοχών με-
τάθεσης στη Β/θμια εκπαίδευση. Οι συγ-
κεκριμένες μεταβολές εντάσσονται στη δι-
οικητική μεταρρύθμιση στο χώρο της εκ-
παίδευσης (κατάργηση γραφείων, συγχω-
νεύσεις Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης
ανά νομό κλπ), που ξεκίνησε η προηγού-
μενη διοίκηση του υπουργείου παιδείας
(Διαμαντοπούλου – Χριστοφιλοπούλου) και
αποδεδειγμένα έχουν πολλαπλή στόχευση.

Οι εμπνευστές αυτών των αλλαγών, σί-
γουρα δεν έχουν καμιά επαφή με την εκ-
παιδευτική πραγματικότητα και δεν έχουν
διδάξει μάλλον ούτε μια ώρα σε σχολείο.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεί-
ας αδιαφόρησε για μια ακόμη φορά, προ-
κειμένου να συζητήσει το θέμα με την ΟΛ-
ΜΕ και δεν έλαβε υπόψη της ούτε καν τις
εισηγήσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης!

Οι επιπτώσεις από τη μείωση των πε-
ριοχών μεταθέσεων (στη συντριπτική πλει-
οψηφία ένας νομός είναι μία περιοχή), θα
οδηγήσουν στην ελαχιστοποίηση των ορ-
γανικών θέσεων, τον περιορισμό των με-
ταθέσεων, την εξόντωση όσων είναι στη
διάθεση, την αδυναμία στελέχωσης και εύ-
ρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Συγκεκριμένα για το νομό Έβρου και την
περιοχή μας, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Λόγω των αυξημένων συνταξιοδοτή-

σεων, υπάρχουν κενά
στα αστικά κέντρα που
θα καλυφθούν με βελ-
τιώσεις από συναδέλ-
φους των σχολείων
της περιφέρειας. Με
δεδομένο τους ελάχι-
στους μόνιμους διορι-
σμούς και τις μηδαμι-
νές προσλήψεις ανα-
πληρωτών (όσες γί-
νονται θα αφορούν δυ-
σπρόσιτα σχολεία και
ήδη υπάρχει μεγάλο
ποσοστό άρνησης ανάληψης υπηρεσίας
από τους αναπληρωτές στα σχολεία αυτά),
εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι τα σχολεία
της περιφέρειας θα υπολειτουργούν, έχον-
τας πολλά κενά καθηγητών και άμεσο κίν-
δυνο να μαραζώσουν και να κλείσουν.

2. Ο υπολογισμός των οργανικών κενών
για τις μεταθέσεις του 2013, επειδή θα γίνει
σε επίπεδο νομού πλέον, θα δώσει ελάχι-
στα κενά και μάλιστα μόνο σε λίγες ειδι-
κότητες (ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04). Αυτό και
σε συνδυασμό με την επικείμενη αύξηση
του ωραρίου απλά σημαίνει εκμηδένιση
των μεταθέσεων. 

3. Οι διαθέσεις σε άλλα σχολεία όσων
δεν συμπληρώνουν ωράριο, δεν θα υπό-
κεινται σε φραγμούς από τις περιοχές με-
τάθεσης που υπήρχαν μέχρι τώρα (οι συ-

νάδελφοι λ.χ. των Μεταξάδων θα συμπλη-
ρώνουν ωράριο στην Ορεστιάδα;). Κάτι τέ-
τοιο θα σημαίνει αφάνταστη ταλαιπωρία
και μεγάλη οικονομική αφαίμαξη των συ-
ναδέλφων που θα αναγκαστούν να συμπλη-
ρώνουν ωράριο σε πολλά σχολεία με με-
γάλες αποστάσεις μεταξύ τους και με δε-
δομένο ότι το υπουργείο δε δικαιολογεί
πλέον υπερωρίες λόγω διάθεσης και οδοι-
πορικά στις περισσότερες περιπτώσεις.

Το Δ.Σ. της Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ ζητάει:
Α) Την ανάκληση αυτής της απόφασης
Β) Από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να συγκαλέσει

άμεσα Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, για να ληφθούν
αποφάσεις για πολύμορφες κινητοποι-
ήσεις, με στόχο την ανατροπή των μέτρων
που καταργούν τα εργασιακά, μισθολογι-
κά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας.
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ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μετά και την επίσκεψη πολυμελούς αν-

τιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ [μαζί με
εκπρόσωπο του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, του ΔΣ της
ΕΛΜΕ Ευρυτανίας και εκπροσώπους της
ΕΛΜΕ Φθιώτιδας] στον Περιφερειακό Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
και στον ίδιο τον εγκαλούμενο Διευθυντή
Ευρυτανίας, τη Δευτέρα 29/10/2012, θεω-
ρούμε ότι επιβεβαιώνονται πανηγυρικά οι
καταγγελίες των Σωματείων μας για το βίο
και την πολιτεία του. 

Με τα ίδια τα μάτια και τα αυτιά μας βιώ-
σαμε το αυταρχικό, αντιδημοκρατικό, παρελ-

κυστικό και αντιπαιδαγωγικό πρόσωπο του
εν λόγω Διευθυντή, ο οποίος έχει κυριολε-
κτικά αναστατώσει τα σχολεία και τους εκ-
παιδευτικούς της Ευρυτανίας.

Απαιτούμε
✓ Να σταματήσουν αμέσως οι διώξεις εναν-

τίον του προέδρου της ΕΛΜΕ Κώστα Μα-
στροκώστα και της ΓΓ Φωτεινής  Πανο-
πούλου, και εναντίον όποιου/ας άλλης εκ-
παιδευτικού μπορεί να ακολουθήσουν.

✓ Να απομακρυνθεί αμέσως από τα καθή-
κοντά του ο Διευθυντής Ευρυτανίας, γιατί
είναι επικίνδυνος για τη δημόσια εκπαί-

δευση, τους μαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς.

✓ Ο Περιφερειακός Διευθυντής και η πολι-
τική ηγεσία του Υπ. Παιδείας δεν μπορούν
πλέον να παριστάνουν τον παρατηρητή ή
τον Πόντιο Πιλάτο, γιατί ο εν λόγω Διευ-
θυντής είναι ο «εκλεκτός»  τους στην πε-
ριοχή. Ή θα τον διώξουν  από τη θέση του
ή θα έχουν ακέραια την ευθύνη για όσα
συμβαίνουν και όσα πιθανόν χειρότερα
επακολουθήσουν.

ΑΘΗΝΑ, 30/10/2012
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ΗΔιαμαντοπούλεια λογική συνεχίζε-
ται, με πλήρη συνέπεια, και ολοκλη-
ρώνεται απ’ τον κ. Αρβανιτόπουλο.

Έτσι, μετά τον πλήρη μηδενισμό των διορι-
σμών και τις έρημες από καθηγητές τάξεις,
μετά τις κατ’ εξακολούθηση συγχωνεύσεις
και συμπτύξεις τμημάτων, μετά την καθιέ-
ρωση των γυρολόγων καθηγητών, ήρθε και
η σειρά της κατάργησης της δωρεάν πα-
ροχής σχολικών βιβλίων στους μαθητές.

Σύμφωνα με απόφαση που θα περιλαμ-
βάνεται στον προϋπολογισμό του 2013, οι
μαθητές θα παραλαμβάνουν τα σχολικά
βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέ-
ψουν στο τέλος της χρονιάς σε καλή(;) κα-
τάσταση. Διαφορετικά, οι γονείς θα πλη-
ρώνουν την ανάλογη αξία τους!

Πρόκειται, δηλαδή, όχι για δωρεάν χο-
ρήγηση των βιβλίων, αλλά για δανεισμό
τους στους μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει
να τα χειρίζονται όχι ως δικά τους, αλλά
ως ξένα. Πέρσι η κ. Διαμαντοπούλου, πε-
ρίπου μέχρι τα Χριστούγεννα, αντί για βι-
βλία έδινε φωτοτυπίες και έμεινε στην
ιστορία της εκπαίδευσης ως η Άννα της
φωτοτυπίας. Του χρόνου ο κ. Αρβανιτό-
πουλος, ζηλωτής του επιτεύγματός της,
σχεδιάζει να δώσει δανεικά τα βιβλία,

επιθυμώντας να μείνει
στην ιστορία ως δανει-
στής βιβλίων, μετά το
«συσσιτιάρχης»! Απ’
το όλο γεγονός θα θί-
ξουμε μόνο δυο πλευ-
ρές, μια πρώτη σοβα-
ρή και μια δεύτερη ευτράπελη:

Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν έτσι τα
σχολικά βιβλία, που δεν μπορούν να κατα-
νοήσουν δηλαδή την ανάγκη, μαθησιακή
ανάγκη, πολλών παιδιών να σημειώνουν
πάνω στα βιβλία, να υπογραμμίζουν, να τα
διπλώνουν για να φωτοτυπούν, να τα έχουν
μαζί τους στο κρεβάτι πριν κοιμηθούν, όταν
πίνουν το γάλα ή το τσάι, να τα βάζουν και
να τα βγάζουν στο ράφι του θρανίου και,
ενδεχομένως, να τα ξεχνούν για λίγο εκεί,
να τα παίρνουν μαζί τους στα διαλείμματα,
να διπλώνουν τις σελίδες τους για να δια-
βάσουν γρηγορότερα και ευκολότερα ή να
δείξουν κάτι στους συμμαθητές τους και
άλλα παρόμοια, τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν,
σίγουρα δεν έχουν σχέση με την κουλτούρα
και τη μόρφωση γενικότερα! Έστω κι αν
διαθέτουν ένα και δύο πτυχία, μεταπτυχια-
κά, διδακτορικά κ.τ.λ., κατά βάθος, είναι
αμόρφωτοι! 

Τέτοιοι άνθρωποι, που βλέπουν στα
σχολικά βιβλία μόνο την αξία παραγωγής
τους, το κόστος τους κι όχι τον πλούτο, τη
σοφία που περιλαμβάνουν, που τα θεω-
ρούν μιας χρήσης, όπως τις χαρτοπετσέ-
τες, κι όχι πολύτιμα αποκτήματα για την
βιβλιοθήκη των μαθητών σήμερα, πολι-
τών αύριο, τέτοιοι άνθρωποι όχι μόνο δε
μπορούν να καταλάβουν γιατί ανατυπώ-
νονται και κυκλοφορούν στο εμπόριο πα-
λιά Αναγνωστικά της δεκαετίας του 50-
60, αλλά δείχνουν, με τον τρόπο τους, πως
ποτέ δεν είχαν καλή σχέση με τα σχολικά
βιβλία! Έστω κι αν τα διάβαζαν, που πολύ
αμφιβάλλουμε!

Υπάρχει όμως και η ευτράπελη πλευρά:
Προβλέπεται, λέει, οι μαθητές να δανείζον-
ται τα βιβλία και να τα επιστρέφουν, σε καλή
κατάσταση, στο τέλος της χρονιάς. Και ποι-
ος θα κρίνει και θα αποφασίζει την «κακή»
κατάσταση και θα «κόβει» το ανάλογο
10ευρώ, 15ευρώ κ.τ.λ.; Ο Διευθυντής του
σχολείου, κάποια επιτροπή, ο Σύλλογος;
Και πως θα γίνεται αυτό; Με οπτική εξέτα-
ση, με φυλλομέτρηση, με αντιπαραβολή μ’
ένα αχρησιμοποίητο; Κι αν ο γονιός διαφω-
νεί και δεν θέλει να πληρώσει ή δεν έχει να
πληρώσει, τι θα γίνει; Θα μένει ο μαθητής
χωρίς βιβλία την επόμενη χρονιά, θα μετα-
βιβάζεται η οφειλή στην Εφορία, θα υπάρ-
χει πρόστιμο; Και επειδή η διαδικασία δα-
νεισμού προβλέπεται να κρατάει τρία χρό-
νια για κάθε βιβλίο και μετά αυτό να απο-
σύρεται, αν τα βιβλία ή κάποια απ’ αυτά εί-
ναι άθικτα τι θα γίνει; Παρά τούτο θα απο-
σύρονται πάλι, θα επαναδανείζονται και
ποιος θα αποφασίζει; Τραγέλαφος!

http://anexartitosima.wordpress.com
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∏ ªπ∞ ¢∂¡ ∂¢π¡∂ μπμ§π∞,
√ ∞§§√™ Δ∞ ¢∞¡∂π∑∂π!

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΧΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στο Δ.Σ. της Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ, της Τετάρ-

της 23/1/2013 καταθέσαμε ως παράταξη
το παρακάτω κείμενο:

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στα
μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ που προέρχονται
από την επαρχία καταβάλλονται έξοδα
ενοικίου, άσχετα αν διατηρούν σπίτι στην
πόλη προέλευσής τους. Μια τέτοια περί-
πτωση είναι και το μέλος της ΕΛΜΕ μας
και Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, σ. Αλεβυζά-
κης Γιώργος, ο οποίος εδώ και δυο χρόνια
δεν διαμένει στην περιοχή μας. Θεωρούμε
ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που
βρίσκονται ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι αλλά και
τα σωματεία, αυτό που προέχει είναι η συ-
νετή οικονομική διαχείριση των σωμα-
τείων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η μεί-
ωση της εισφοράς σε ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ.

Ζητήσαμε δε, να σταλεί το κείμενο αυτό
στην ΟΛΜΕ, διότι ερμηνεύοντας το άρθρο
19, παρ. 2 του καταστατικού της ΟΛΜΕ “Τα
τακτικά από επαρχίες μέλη του Δ.Σ. παίρ-
νουν επιπλέον έξοδα στέγασης, μετακίνη-
σης και εγκατάστασης που καθορίζονται
και εγκρίνονται όπως και τα έξοδα κίνησης
και παράστασης”, σε συμφωνία με την πα-
ράγραφο 1, του ίδιου άρθρου: “Τα τακτικά
μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν έξοδα κίνησης
και παράστασης που καθορίζονται από το
Δ.Σ. με ειδική απόφαση που ανανεώνεται

κάθε χρόνο. Η απαιτούμενη πίστωση εγ-
γράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρί-
νεται από τη Γεν. Συνέλευση ή το Συνέ-
δριο”, θεωρούμε ότι Η ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΩΔΗΣ (και ανιδιοτελής!) ΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙ-
ΒΑΛΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΤΕΓΑ-
ΣΗΣ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ!!

Δυστυχώς οι υπόλοιπες παρατάξεις
ενώ στην αρχή στήριξαν την πρότασή μας,
όταν ενημερώθηκαν (από ποιον άραγε;) για
τα άρθρα του καταστατικού που παραθέ-
σαμε προηγούμενα ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΝ την ψή-
φο τους (!), ξεχνώντας πολύ γρήγορα όσα
έλεγαν προεκλογικά για τον έλεγχο και την
ορθή διαχείριση των οικονομικών, δίνοντας
τη δική τους ερμηνεία (γιατί άραγε;) ότι
όλα τα μέλη από την επαρχία, ανεξάρτητα
αν διατηρούν και εκεί σπίτι, δικαιούνται
αποζημίωση.

Πιστεύουμε ότι: α)Τα Δ.Σ. των συνδικα-
λιστικών ενώσεων πρέπει να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικά στον τρόπο διαχείρισης
των οικονομικών τους. β) Όσοι ασχολούν-
ται με τον συνδικαλισμό (ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ),
να το κάνουν με ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, αρνούμε-
νοι να καλύπτονται από άρθρα και παρα-
γράφους, που ειδικά στην παρούσα οικο-
νομική κατάσταση προκαλούν το λιγότερο
οργή και αγανάκτηση! 

Δηλώνουμε ότι στο 16ο Συνέδριο της

ΟΛΜΕ που θα γίνει φέτος θα αναδείξουμε
ΚΑΙ το θέμα αυτό, καθώς και την παρ. 3
από το ίδιο άρθρο του καταστατικού της
ΟΛΜΕ, «Ο ταμίας επιπλέον δικαιούται για
διαχειριστικά λάθη μέχρι το 1/200 του πο-
σού των καθαρών συνδρομών των δύο τα-
μείων (Τακτικού και Τ.Α.) χωρίς να υπολο-
γίζεται το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμε-
νης χρήσης, εφόσον διαπιστωθεί διαχει-
ριστικό λάθος» (τα υπογραμμισμένα είναι
οι προσθήκες που θα προτείνουμε, γιατί
ίσως κι εδώ δίνονται χρήματα χωρίς να
υπάρχει λόγος). ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ
ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑ-
ΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 15€,
ποσό που έγινε η αιτία να μην μπορέσουν
να ψηφίσουν αρκετοί συνάδελφοί μας.

Να επισημάνουμε ότι με τέτοιου είδους
συμπεριφορές το μόνο που επιτυγχάνεται
είναι να ενισχύεται η καχυποψία απέναντι
στους συνδικαλιστές, με τελικό αποτέλε-
σμα την απομάκρυνση του κόσμου από τα
σωματεία! 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ!
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΕ-

ΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝ-
ΤΑΙ ΑΝΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΔΙ-
ΚΑΛΙΣΤΩΝ»!

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2013
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"∂•Δƒ∞ ∞ª√πμ∂™" ™À¡¢π∫∞§π™Δø¡!!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ

√ ∑·ÊÂÈÚ·Î›‰Ë˜ ÛÂ ÚfiÏÔ Ó¤Ô˘ … ƒ·ÎÈÓÙ˙‹
Ο πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ [εκλεκτός της αλήστου πολιτικής

μνήμης Α. Διαμαντοπούλου] και Διευθυντής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας Γ. Ζαφειρακίδης, αφού πρωτοστάτησε
στις συγχωνεύσεις τμημάτων εδώ κι ένα μήνα [τις οποίες και
επέβαλε παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών, εκ-
παιδευτικών, εκβιάζοντας και απειλώντας με ΕΔΕ τους διευ-
θυντές], αφού πίεσε τους διευθυντές των σχολείων να εκβιάσουν
τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναλάβουν υπερωρίες παρά τη
θέλησή τους για την κάλυψη των κενών, αφού διέσπειρε φήμες
ότι οι ελεγκτές του Ρακιντζή μετά την Ανατολική Αττική «θα επι-
σκεφθούν» και τα σχολεία της δυτικής Αθήνας, αφού …, αφού
…., απόψε το βράδυ 5/12/12, έστειλε τους δικούς του «ελεγ-
κτές» στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, να μπαινοβγαίνουν
στις τάξεις την ώρα του μαθήματος και να ελέγχουν τα απου-
σιολόγια, να κάνουν ελέγχους στα βιβλία του σχολείου και να
δημιουργούν ένα κλίμα τρομοκρατίας και τροϊκανής «επιτρο-
πείας» στο σχολείο! Φυσικά πολλοί συνάδελφοι διαμαρτυρή-
θηκαν έντονα και απαίτησαν να σταματήσει η επιδρομή.

Η ντροπή και το φιλότιμο δεν περίσσεψαν σε κανένα τσι-
ράκι της αντιλαϊκής εξουσίας, ίσα-ίσα είναι αυτά ακριβώς
τα άτομα της μεσαίας ιεραρχίας που εμφανίζονται «βασιλι-
κότεροι του βασιλέα», ιδιαίτερα σε βάρβαρες συνθήκες σαν
αυτές που βρίσκεται σήμερα ο λαός μας, σε συνθήκες κατάρ-
ρευσης του δημόσιου σχολείου, σε συνθήκες εξαθλίωσης μα-
θητών και καθηγητών. 

Ως εκ τούτου καμιά απολύτως έκπληξη δεν μας δημιουργεί
η στάση του εν λόγω κυρίου, που έχει διατελέσει άλλωστε και
για πολλά χρόνια κεντρικός συνδικαλιστής της ΠΑΣΚ εκπαι-
δευτικών. 

Απλώς τον καλούμε την επόμενη επιδρομή να την κάνει
αυτοπροσώπως [και όχι μέσω διοικητικών υπαλλήλων της
διεύθυνσης τις οποίες εξαναγκάζει], ενώπιον μάλιστα της
ΕΛΜΕ, της οποίας έχει διατελέσει και πρόεδρος πριν από πολ-
λά χρόνια…

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ
Φυσικός στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου
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Με ένα δημοσίευμα που το ύφος
του θα ζήλευε ο Κασιδιάρης και
το στήσιμο του ο Γκέμπελς, η

εφημερίδα Έθνος επιδιώκει να προωθή-
σει τις απολύσεις και την αξιολόγηση στη
δημόσια εκπαίδευση, να υποκινήσει τον
κοινωνικό αυτοματισμό και να διοχετεύ-
σει τον ηθικό πανικό στους κόλπους τής
εκπαιδευτικής κοινότητας, συκοφαντών-
τας έναν από τους πιο ευαίσθητους κλά-
δους του δημοσίου, αυτόν των εκπαιδευ-
τικών. Ο πυρήνας της λογικής του δημο-
σιεύματος κωδικοποιείται ως εξής: «αυ-
τή τη στιγμή το 10% των εκπαιδευτικών
είναι ψυχικά πάσχοντες, πράγμα το
οποίο μπορεί να τους οδηγήσει στο να
κάνουν κακό στα παιδιά μας. Πρέπει
λοιπόν, να υπάρξει μια σκληρή αξιολό-
γηση που θα εντοπίσει και θα διώξει
τους ψυχοπαθείς». Η συντάκτρια επικα-
λείται αγνώστου προελεύσεως και αμφι-
βόλου αξιοπιστίας στοιχεία και, παραβιά-
ζοντας κάθε αρχή δημοσιογραφικής δε-
οντολογίας, συντάσσεται με τις απόψεις
νεοφασιστικών φορέων για την αντιμετώ-
πιση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Τι να πρωτοπεί κανείς για το δημοσί-
ευμα;

Πρώτα απ’ όλα ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζεται η ψυχική ασθένεια είναι
πλήρως στερεοτυπικός και αναπολεί την
εξόντωση των ψυχικά ασθενών που συν-
τελούνταν στη χιτλερική Γερμανία: ο ψυ-
χικά ασθενής δεν είναι ένας άνθρωπος

που χρειάζεται υποστήριξη και μπορεί να
εντάσσεται στην κοινωνία και την παρα-
γωγή, αλλά ένα εν δυνάμει επικίνδυνο
άτομο, πιθανός παιδόφιλος ή ακόμα και
φονιάς… Αναφέρει ενδεικτικά το άρθρο:
«Ο ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς πάσχει
από κάποιας μορφής ψυχική διαταραχή. Από
απλή κατάθλιψη μέχρι και σοβαρά ψυχολογι-
κά νοσήματα, που ενδεχομένως να τον οδη-
γήσουν με κατάλληλες συνθήκες, είτε σε βία
μέσα στην τάξη, είτε στην τοξικομανία, είτε
στον χώρο της παιδοφιλίας, της πορνογρα-
φίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης των
ανυποψίαστων μαθητών». Υπάρχει μήπως
εδώ κάποια ομοιότητα με το ναζιστικό λό-
γο για την ψυχική ασθένεια;

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τη λο-
γική του δημοσιεύματος, ο ασθενής είναι
είτε τεμπέλης, είτε κάποιος «πονηρός»
που αναζητεί τη θαλπωρή του δημοσίου:
«Μέχρι στιγμής, αυτή η «κάστα ανθρώπων»,
που σημειωτέον, αν και γνωρίζει το πρόβλημά
της αποδέχεται τον διορισμό, αντιμετωπίζεται
από την πολιτεία σαν να μην υπάρχει». Ή λίγο
πιο κάτω: «Όσοι από αυτούς (τους ψυχικά
άρρωστους) «τσεκάρονται» εγκαίρως, τοπο-
θετούνται κατευθείαν σε διοικητικές θέσεις
στην εκπαίδευση και όχι σε σχολεία. Δεν είναι
λίγοι, όμως, εκείνοι που ξεφεύγουν και διδά-
σκουν κανονικά». Είναι ολοφάνερη η αντι-
στροφή της πραγματικότητας και η δια-
γραφή μερικών κρίσιμων ερωτημάτων. Ο
ψυχικά ασθενής μόνο που δεν παρουσιά-
ζεται ως ένα πανούργο άτομο που βρίσκει

έναν τρόπο να λουφάρει… Παραβλέπονται
οι δικές του ανάγκες για εργασία, κοινω-
νική αποδοχή κλπ. Για το δημοσίευμα ο
ψυχικά ασθενής δεν έχει πρόβλημα, αλλά
είναι ο ίδιος πρόβλημα. 

Στο ίδιο πλαίσιο τονίζεται: «Η οικονο-
μική κρίση επιτείνει αυτήν την πίεση των εκ-
παιδευτικών, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν
τα περιστατικά που ο δάσκαλος βγάζει στην
επιφάνεια... τις κρυφές του πλευρές!». Για
τον συντάκτη του κειμένου είναι δεδομένο
ότι στην εποχή της κρίσης και του ΔΝΤ
δεν πρέπει να υπάρχει ίχνος κοινωνικής
ευαισθησίας και πρέπει να απεμπολούν-
ται όλες οι αρχές του κοινωνικού κράτους
και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Κα-
ταλήγει στον κοινωνικό δαρβινισμό: όποι-
ος ανταπεξέρχεται με μεγαλύτερη δυσκο-
λία, πρέπει να ωθηθεί εκτός κοινωνίας.
Φυσικά, ξεχνάει να θέσει ένα βασικό
ερώτημα, που δεν είναι άλλο από το τι θα
συμβεί σε έναν άνθρωπο που είναι ψυχικά
ευάλωτος αν χάσει τη δουλειά του σε μια
χώρα με 30% ανεργία. Ουσιαστικά το κεί-
μενο υιοθετεί μια λογική καιάδα, καθώς
ο άνθρωπος που δεν έχει αυξημένους
ρυθμούς παραγωγικότητας ή έχει ορισμέ-
νες ιδιαιτερότητες πρέπει να καταδικα-
στεί στην εξαθλίωση

Όμως το κείμενο δεν σταματάει εδώ. Η
έννοια της ψυχικής ασθένειας διευρύνε-
ται τόσο πολύ ώστε να αγκαλιάζει ένα φά-
σμα συμπεριφορών, πλήρως απενοχοποι-
ημένων σε όλες τις δημοκρατικές κοινω-
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και
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νίες: «Δεκάδες καταγγελίες για καθηγητές
αδιάφορους, περίεργους ή που χρήζουν ψυ-
χιατρικής βοήθειας δέχεται και ο Συνήγορος
του Πολίτη». Αυτός που χρήζει ψυχιατρι-
κής βοήθειας σχεδόν ταυτίζεται με τον
«περίεργο» και τον «αδιάφορο». 

Φυσικά, από ένα τέτοιο άρθρο δεν μπο-
ρεί να λείπει το γκαιμπελίστικο στήσιμο,
η παραβίαση βασικών κανόνων της δη-
μοσιογραφικής δεοντολογίας και η υιο-
θέτηση βασικών αρχών της προπαγάνδας,
που βασίζονται είτε στην αποσιώπηση εί-
τε στη διαστρέβλωση στοιχείων. Τελείως
αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά η συντά-
κτης εντάσσει στο άρθρο ποσοστά που
αναφέρονται είτε στο σύνδρομο επαγγελ-
ματικής εξουθένωσης, είτε στις χαμηλές
προσδοκίες και το στρες που μπορεί να
έχει ένας εργαζόμενος ο οποίος συντρί-
βεται μισθολογικά και εργασιακά. Παρα-
βλέπει το γεγονός ότι το εργασιακό στρες
συναντάται πολύ συχνά στο σύνολο των
επαγγελματικών χώρων, ως απόρροια των
πολιτικών λιτότητας ή ελαστικοποίησης
της εργασίας. Ειδικότερα, το άγχος είναι
το δεύτερο σε συχνότητα αναφερόμενο
πρόβλημα υγείας και επηρεάζει το 28%
των εργαζομένων στην Ευρώπη. Προφα-
νώς, σύμφωνα με τη λογική της «δημο-
σιογράφου» οι 34 αυτόχειρες της France
telecom ορθώς αυτοκτόνησαν και ήταν
δικό τους πρόβλημα. Παραβλέπει μάλλον
η ίδια ότι ο κλάδος που διεθνώς επιδει-
κνύει τα υψηλότερα ποσοστά ψυχικών
διαταραχών είναι αυτός των δημοσιογρά-
φων και ότι το ταμείο τους, ο ΕΔΟΕΑΠ,
έχει από τα υψηλότερα ποσοστά συνταγο-
γράφησης ψυχοφαρμάκων. Εντούτοις κα-
νείς δε διανοήθηκε να υποστηρίξει ότι
πρέπει να απολυθούν οι δημοσιογράφοι
με ψυχικά προβλήματα, ούτε βέβαια κα-
νένας άλλος εργαζόμενος με ψυχικά προ-
βλήματα. Είναι κατάκτηση της ανθρωπό-
τητας, από τότε που σταμάτησαν οι λοβο-
τομές και οι συναφείς βάρβαρες πρακτι-
κές, οι ψυχικά ασθενείς να εντάσσονται
στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις, αλλά
φαίνεται ότι η ίδια αναπολεί την «ντροπή»
της Λέρου. 

Ο γκαιμπελισμός δε σταματάει εδώ.
Αναφέρει το άρθρο: «Εκπρόσωποι συλλό-
γου γονέων και κηδεμόνων, στη διάρκεια του
σχολικού έτους 2010-2011, προσέφυγαν στο
ΣτΠ, καταγγέλλοντας ξυλοδαρμούς και ανάρ-
μοστη, υβριστική συμπεριφορά εκ μέρους κα-
θηγήτριας γυμνασίου και ζητώντας την απο-

μάκρυνσή της από τη σχολική μονάδα, όπως
και έγινε, ύστερα από διενέργεια ΕΔΕ». Κοι-
νώς, αναφέρει ότι και με το υπάρχον νο-
μικό πλαίσιο τέτοιες περιπτώσεις αντιμε-
τωπίζονται! Παρόλα αυτά, το παράδειγμα
δίνεται για να υποστηρίξει την «ανεπάρ-
κεια» του συστήματος και την ανάγκη
αξιολόγησης. Λες και μπορεί να υπάρξει
κάποιο σύστημα που θα μαντεύει ποιος
εκπαιδευτικός μπορεί να χάσει την ψυ-
χραιμία του. Στο ίδιο πλαίσιο στο τέλος
του άρθρου αναφέρονται «πέντε υποθέ-
σεις σοκ». Στην πρώτη λέγεται ότι «Οι γο-
νείς κατήγγειλαν περιστατικά βίας και ξυλο-
δαρμού, έκθεση σε κίνδυνο με αποβολές από
την αίθουσα χωρίς επίβλεψη, ψυχολογική βία
και εκφοβισμό στα νήπια. Τελικά η νηπιαγω-
γός απομακρύνθηκε». Και πάλι η συντάκτης
του κειμένου χρησιμοποιεί για την επίρ-
ρωση των ισχυρισμών της ένα παράδειγμα
που καταλήγει στην απομάκρυνση του εκ-
παιδευτικού... Τελικά η απομάκρυνση
ενός εκπαιδευτικού δεν είναι και τόσο
σπάνια, όσο ισχυρίζεται.

Υπάρχει όμως και συνέχεια. Η συντά-
κτης παρουσιάζει μια σειρά από περιστα-
τικά για να πείσει τους αναγνώστες για
τους τεράστιους κινδύνους που διατρέ-
χουν τα παιδιά τους. Κοινή συνισταμένη
όλων, η τραγική κατάληξη. Και εδώ εμ-
φανής είναι η προσπάθεια να προκληθεί
φόβος, προκειμένου να αποδεχτεί η κοινή
γνώμη την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολι-
τική. Τι ξεχνάει να πει; Ότι καμιά αξιολό-
γηση δε θα προβλέψει αν κάποιος σκο-
τώσει τη γυναίκα του, ή αν αποφασίσει να
βλάψει τον εαυτό του διακόπτοντας τη
φαρμακευτική του αγωγή ή κάνοντας χρή-
ση ναρκωτικών. Αν μπορεί να το κάνει αυ-
τό, μάλλον θα μιλάμε για μια ολοκληρω-
τικού τύπου διαδικασία, που θα μπορεί
να στιγματίσει ανεξίτηλα ανθρώπους και
να καταστρέψει ζωές και υπολήψεις. Πα-
ραγνωρίζει βέβαια εντελώς ότι αντίστοι-
χες καταστροφικές ή αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές καταγράφονται σε εργαζό-
μενους όλων των κλάδων του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.

Φυσικά, από ένα τέτοιο άρθρο δεν θα
μπορούσε να λείπει η παιδοφιλία και η
σεξουαλική παρενόχληση. Η συντάκτης
αναφέρεται στη δήθεν ατιμωρησία των
παιδόφιλων και στο διεφθαρμένο καθε-
στώς που τους στηρίζει. Τι ξεχνάει; Ξε-
χνάει να πει ότι το εκπαιδευτικό κίνημα
ποτέ δεν υπερασπίστηκε τέτοιες περι-

πτώσεις και ότι το υπάρχον πλαίσιο προ-
βλέπει την αντιμετώπισή τους. Και θα
τολμήσουμε να πούμε και κόντρα στο ρεύ-
μα, ότι ξεχνάει επίσης να πει ότι και η συ-
κοφάντηση, ή η καταστροφή της ζωής και
της υπόληψης ενός ανθρώπου είναι και
αυτές μέσα στη ζωή. Κοινώς, ότι είναι μια
κατάκτηση του πολιτισμού μας, το ότι για
να είναι ένοχος κάποιος δεν φτάνει η κα-
ταγγελία, αλλά χρειάζεται κα η απόδειξη
του εγκλήματος… Μία από τις κλασικές
συμβουλές που δίνεται, άλλωστε, στα αγ-
γλοσαξονικά παιδαγωγικά εγχειρίδια εί-
ναι ότι ο καθηγητής δεν πρέπει να αγγίζει
τους μαθητές του, ιδίως του άλλου φύλου,
στην πλάτη για να μην βρεθεί κατηγορού-
μενος για σεξουαλική παρενόχληση,
πράγμα που δείχνει πόσο περίπλοκα είναι
μερικά θέματα. 

Συνοψίζοντας, έχουμε να κάνουμε με
ένα άρθρο που προσπαθεί να διεγείρει
τους φόβους των γονιών και να πατήσει
πάνω στις διαδεδομένες προκαταλήψεις
προκειμένου να υπερασπίσει την κυ-
ρίαρχη πολιτική. Επειδή κανείς δε θα
ήθελε έναν ψυχοπαθή καθηγητή για τα
παιδιά του, ειδικά αν αυτός ο άνθρωπος
μπορεί να μετατραπεί σε έναν παιδόφιλο
ή γενικότερα να τα βλάψει, πρέπει να
παρθούν μέτρα. Ως πανάκεια για όλα αυ-
τά προτείνεται η αξιολόγηση που θα ξε-
τρυπώσει τους πανούργους ψυχοπαθείς
και θα προστατεύσει τα παιδιά μας. Στο
ίδιο πλαίσιο η πολιτική της Τρόικας που
ζητάει απολύσεις και στη δημόσια εκπαί-
δευση, όχι μόνο εξωραΐζεται, αλλά λίγο
πολύ παρουσιάζεται ως πολιτική κοινω-
νικά επιβεβλημένη που διορθώνει τις
στρεβλώσεις των περασμένων δεκαετιών.
Η συντάκτης του άρθρου είναι προφανέ-
στατο ότι εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία,
σαν αυτή που εκτελεί η πλειοψηφία των
ΜΜΕ την εποχή του Μνημονίου και ως εκ
τούτου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ανα-
ξιοπιστία τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε για το δημόσιο σχολείο
(που δεν κινδυνεύει από τους εκπαιδευ-
τικούς, αλλά από τις κάθε λογής τρόικες)
σε συνεργασία με τα σωματεία του τύπου,
απ’ τα οποία ζητάμε να καταδικάσουν και
να απομονώσουν τέτοιες πρακτικές και
να αγωνιστούμε μαζί για τη δημόσια παι-
δεία, τα εργασιακά δικαιώματα, την ανε-
ξαρτησία της ενημέρωσης και την ίδια τη
δημοκρατία.

ΑΘΗΝΑ, 11/12/2012
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Μοιράστηκαν οι θέσεις των Περιφερει-
ακών Διευθυντών  Εκπαίδευσης σε
πρόσωπα που προέρχονταν από τα

κόμματα που συγκροτούν την τρικομματική
Κυβέρνηση. Επτά από τη Ν.Δ., τέσσερις από
το ΠΑΣΟΚ και δυο από τη ΔΗΜΑΡ. Είναι γνω-
στό ότι οι  αστικές κυβερνήσεις θεωρούν τις
δημόσιες υπηρεσίες κομματικό τους φέουδο.
Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, οι εναλ-
λαγές των αστικών κομμάτων στην κυβερνη-
τική εξουσία, συνοδεύονταν με ξήλωμα του
παλιού διοικητικού μηχανισμού και στελέχω-
σή του με εκπαιδευτικούς προσκείμενους
στην εκάστοτε κυβέρνηση. Η άλωση των δι-
ευθυντικών θέσεων ήταν «το λάφυρο του νι-
κητή», αφενός για να αποζημιώσει τους πι-
στούς του για την κομματική τους προσήλωση,
αφετέρου –και κυρίως– για να μπορεί να ελέγ-
χει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής
στην εκπαίδευση. 

Επίσης, δεν  μας προκάλεσε καμιά έκπληξη
το γεγονός ότι «αξιοποιήθηκαν», ως επί το
πλείστον, μέλη των συνδικαλιστικών παρατά-
ξεων των αστικών κομμάτων (εν ενεργεία μέ-
λη Δ.Σ των εκπαιδευτικών σωματείων), με
αποκορύφωμα μέλος του Δ.Σ της ΟΛΜΕ-
συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ που «δεν είχε προ-
φτάσει» καν να παραιτηθεί τη μέρα που ανα-
κοινώνονταν ο διορισμός του ως Περιφερει-
ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Στις
περιπτώσεις αυτές επιβεβαιώνεται περίτρανα
ότι η συμμετοχή στο συνδικαλισμό για τα στε-
λέχη των αστικών κομμάτων δεν είναι παρά
το τίμημα που πρέπει «να πληρώσουν» για να
περάσουν στα πόστα των ονείρων τους. Φαν-
τάζουν, έτσι, απίστευτα ειρωνικές και προ-
κλητικές  για τους εργαζόμενους οι θρασείς
ανακοινώσεις των κυβερνητικών παρατάξεων
μια-δυο μέρες πριν την ανακοίνωση των νέων
διευθυντών, για «αξιοκρατία και δικαιοσύνη»
(ΔΑΚΕ ΠΕ) και για «επικράτηση των αξιών,
την αντικειμενική αναγνώριση των προσωπι-
κών ικανοτήτων, των επιστημονικών προσόν-
των και της επάρκειας των στελεχών της εκ-
παιδευτικής κοινότητας… και τη δημιουργία
συνείδησης για την εμπέδωση πνεύματος της
αξιοκρατίας στους θεσμούς» (Νομαρχιακή
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Ιωαννίνων
ΠΑΣΟΚ)!

Όμως οι πράξεις τους δεν μπορεί και δεν
πρέπει να χαρακτηρίζουν το Συνδικάτο. Δεν

έχουν σχέση όλοι αυτοί με τους μάχιμους εκ-
παιδευτικούς που αναμετρώνται καθημερινά
με τα ογκούμενα προβλήματα της τάξης, που
αγωνίζονται να βρουν λύσεις, που διεκδικούν,
που κινητοποιούνται, που δίνουν τεράστιο
κομμάτι της ζωής τους στη μόρφωση των παι-
διών των λαϊκών στρωμάτων, ακόμα και όταν
αμείβονται άθλια, μέσα σε σχολεία ερείπια,
χωρίς θέρμανση και υποδομές, μετακινούμε-
νοι με δικά τους έξοδα από σχολείο σε σχο-
λείο, από πόλη σε πόλη. Χαρακτηρίζουν τους
πολιτικοσυνδικαλιστικούς χώρους από τους
οποίους προέρχονται και τους ίδιους σαν
πρόσωπα [σαν ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ, πρωτίστως].
Κι αν οι εναπομείναντες σε Δ.Σ. ΕΛΜΕ – ΟΛ-
ΜΕ εκπρόσωποί τους ψελλίσουν τα γνωστά
«δεν ευθύνεται η παράταξη για τις ενέργειες
ενός μέλους»,  τους υπενθυμίζουμε πως δεν
είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρείς, «εί-
ναι 1013» εδώ και δεκαετίες. Οι παρατάξεις
τους και η ιδεολογία τους είναι που εκκολά-
πτουν τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια ηθική, τέ-
τοιες επιλογές και στάσεις ζωής! 

Αυτά τα  φαινόμενα, όμως, όχι μόνο δεν
πρέπει να αποτελέσουν αιτία απομάκρυνσης
από το συνδικάτο, αλλά αντίθετα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν σαν κίνητρο αυξημένης
δραστηριοποίησης, μεγαλύτερου ελέγχου
και μαζικής συμμετοχής στις ΕΛΜΕ, ώστε
να αποκατασταθεί ο ταξικός προσανατολι-
σμός του συνδικαλιστικού κινήματος, να
χτυπηθεί η γραφειοκρατική λειτουργία των
σωματείων, να αποκαθηλωθεί ο κυβερνη-
τικός συνδικαλισμός  από παντού [από τα ΔΣ
των ΕΛΜΕ, από την ΟΛΜΕ, από την ΑΔΕΔΥ
κλπ.], δηλαδή να περάσουν τα συνδικάτα και
οι αγώνες στα χέρια των εργαζομένων. Το
συνδικάτο είναι το σπίτι μας, καιρός να φύ-
γουν «οι καταχραστές»!

Αν, ωστόσο, τα παραπάνω γίνονται φανερά
«δια γυμνού οφθαλμού», κάθε φορά που
έχουμε διορισμούς ή κρίσεις και επιλογές για
στελέχωση θέσεων του κρατικού μηχανισμού
πλανιέται ένας μύθος. Πως τάχα «έχουν ση-
μασία τα πρόσωπα», και γι’ αυτό σοβαρή δια-
χρονική ευθύνη έχουν και οι παρατάξεις της
ρεφορμιστικής αριστεράς. Πάνω  από τον τρό-
πο που έγιναν οι «επιλογές» των νέων προ-
ϊστάμενων, πέρα από τα πρόσωπα, το κυριό-
τερο ζήτημα παραμένει η φιλοσοφία και το
ιεραρχικό πλέγμα της διοίκησης, που «οικο-

δομεί» στελέχη  που καλούνται να εφαρμό-
σουν μια πολιτική που  θα αποτελειώσει την
ήδη ρημαγμένη «εκπαιδευτική γη». Από την
άποψη αυτή, το ποιος και πως επιλέγεται στη
θέση του στελέχους είναι στενά συνδεμένο με
την πολιτική που θα υπηρετήσει. Όποιος κάνει
πως δεν καταλαβαίνει τις λειτουργίες στις
οποίες επιδιώκει να εισχωρήσει, αυτός ήδη
βρίσκεται σε πορεία συναίνεσης με τα «κα-
θήκοντα» που η θέση αυτή κουβαλάει  [ακόμη
χειρότερα αν αυτός υποτίθεται ότι προέρχεται
από την αριστερά…]. Γιατί  είναι απαραίτητη
μια ομάδα  εμπίστων και άνευ όρων υπά-
κουων, διατεθειμένων να υλοποιήσουν οποι-
οδήποτε μέτρο; Όπως π.χ εκείνοι οι προϊστά-
μενοι που έσερναν τις προηγούμενες χρονιές
από σχολείο σε σχολείο για συμπλήρωση
ωραρίου χιλιάδες εκπαιδευτικούς, προχω-
ρούσαν σε συμπτύξεις τμημάτων, έκαναν πα-
ράνομες διχοτομήσεις των κενών αναπλήρω-
σης και προσλάμβαναν ωρομίσθιους αντί για
αναπληρωτές, καταργούσαν τις τάξεις υπο-
δοχής, επέβαλαν υποχρεωτικές υπερωρίες,
προχωρούσαν σε διώξεις για συνδικαλιστική
δράση, απέλυαν ωρομίσθιους, ή όπως εκείνοι
οι διευθυντές που πριν μια 20ετία  «διέταζαν»
τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν απουσίες
των μαθητών στα πεζοδρόμια τη μέρα που δο-
λοφονούνταν ο Νίκος Τεμπονέρας, ή όπως
εκείνη η προϊσταμένη των σχολείων του Πει-
ραιά η οποία, πριν κάμποσα χρόνια, απειλούσε
τους εκπαιδευτικούς την ίδια ώρα που απο-
καλύπτονταν ότι είχε πλαστογραφήσει τίτλους
μεταπτυχιακών σπουδών για να νομιμοποι-
ήσει τη θέση της; Πρόκειται για την επιχείρη-
ση δημιουργίας ενός μηχανισμού επιτήρησης
και τιμωρίας, έτσι ώστε να αστυνομευτεί και
να χειραγωγηθεί ο κόσμος των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών, στους οποίους επι-
βλήθηκε ένα άθλιο παρόν και  επιφυλάσσε-
ται  ένα  ακόμα ζοφερότερο μέλλον. Ακριβώς
για να υλοποιηθούν όσα σχεδιάζονται (κατάρ-
γηση μόνιμων διορισμών-ελαχιστοποίηση
συμβασιούχων, νέες περικοπές μισθών, συμ-
πτύξεις τμημάτων, συγχωνεύσεις σχολικών
μονάδων, μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε όλη
την Ελλάδα, σκληρή αξιολόγηση σχολικών μο-
νάδων και εκπαιδευτικών, απολύσεις, ιδιω-
τικοποιήσεις κ.α), χρειάζεται ένας σκληρός
διοικητικός μηχανισμός, κομματικά ελεγχό-
μενος από το αστικό μπλοκ εξουσίας. Τα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

∞•π√™ √ ªπ™£√™ Δ√À™!

 γράφει η Αγγελική Φατούρου
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ανώτερα στελέχη της διοίκησης θα κληθούν
να προωθήσουν αντιλαϊκές-αντιεκπαιδευτι-
κές αποφάσεις, αλλά κυρίως να ασκήσουν
αφόρητες πιέσεις, σπανιότερα πλέον με το
καρότο των εξυπηρετήσεων,  κυρίως με το
μαστίγιο του αυταρχισμού, με στόχο την κα-
τάργηση κάθε κεκτημένου ενός κλάδου που
αρκετές φορές στο παρελθόν έδειξε απείθαρ-
χος και αγωνιστικός, την ολοκληρωτική διά-

λυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και
την εμπέδωση ενός σκληρά ταξικού σχολείου,
φθηνού, υποταγμένου, ανελεύθερου. 

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε, για να κα-
ταρρίπτεται και ο μύθος της «αξιολόγησης»,
ότι -χωρίς καμία διαδικασία “αξιολόγησης”-
στους απερχόμενους περιφερειακούς διευ-
θυντές εκπαίδευσης αυτομάτως θα ανατε-
θούν καθήκοντα σχολικού συμβούλου και

μάλιστα σε περιοχές που οι ίδιοι επιθυμούν,
όπως επίσης ότι οι απερχόμενοι Περιφερει-
ακοί Διευθυντές «τιμώνται» με θέσεις στο
ΙΕΠ, όπως ο Κουμέντος, εναντίον του οποίου
έχει μάλλον εκδώσει τις περισσότερες κα-
ταγγελίες το σ.κ.!

Άξιος ο μισθός όλων τους!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
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∏ «ÌÈÎÚ‹ πÎ·Ú›·» Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-2013
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Η «μικρή Ικαρία» εγγεγραμμένη στη Γ΄
τάξη του ΕΠΑ.Λ. του νησιού της, κατά την
έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με πολλά … μνημόνια! 

Οι καθηγητές της ειδικότητάς της έλλει-
παν, όπως άλλωστε λίγο ή πολύ, συνέβαινε
και με τις περισσότερες ειδικότητες του
σχολείου της. Έτσι μπορούσε να κάνει μά-
θημα τις 12 από τις 35 ώρες που προβλέπει
το αναλυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή τις 2,4
από τις 7 ώρες στο ημερήσιο πρόγραμμα. 

Πριν βέβαια από αυτό η «μικρή Ικαρία»
έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πιο σο-
βαρό πρόβλημα. Η φυσική παρουσία της στο
σχολείο ήταν αδύνατη, αφού δεν πραγματο-
ποιούνταν μεταφορές από και προς τα σχο-
λεία του νησιού. Οι απλήρωτοι και καταχρε-
ωμένοι επαγγελματίες του νησιού, που
έχουν επιφορτιστεί με αυτό το μεταφορικό
έργο, φέτος ξεκίνησαν από νωρίς τις δί-
καιες κινητοποιήσεις τους.

Έτσι η «μικρή Ικαρία» έμενε στο σπίτι
της, που απέχει 33χλμ από το σχολείο, ανα-
ζητώντας κάποια λύση. Το ίδιο άλλωστε
πρόβλημα αντιμετώπιζαν εκείνο το διάστη-
μα οι περισσότεροι μαθητές του νησιού. Ένα
μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων που
για την «μικρή Ικαρία» επί της ουσίας, δεν
είχε έρθει ακόμη, η απόφαση λήφθηκε. 

Οι συμμαθητές της «μικρής Ικαρίας»
σκέφτηκαν και αποφάσισαν, σωστά, ότι δεν
πρέπει και δεν μπορούν να επιτρέψουν να
συμβαίνει αυτό. Συμφώνησαν όλοι μαζί, ότι
θα υπερασπιστούν το δικαίωμα όλων των
μαθητών να βρίσκονται στο δημόσιο σχο-
λείο. Μαζί με εκπαιδευτικούς και γονείς ξε-
κίνησαν έναν αγώνα στη διάρκεια του οποί-
ου εκτός των άλλων, κάποιες μέρες κατέ-
λαβαν και το σχολείο τους. Μέσα σε μια
εβδομάδα περίπου και όταν ο αγώνας τους
έσμιξε με αυτούς της υπόλοιπης Ελλάδας,
τα λεωφορεία ξεκίνησαν να εκτελούν δρο-
μολόγια.

Όταν στις 15 του Οκτώβρη η «μικρή Ικα-
ρία» έφτασε κανονικά με το λεωφορείο για
πρώτη φορά στο σχολείο της, ενημερώθηκε
ότι το υπουργείο είχε στείλει εγκύκλιο με
βάση την οποία θα έπρεπε να αναπληρω-
θούν οι ώρες που χάθηκαν από την κατάλη-
ψη. Έτσι, εκτός των άλλων, περικόπηκαν οι
ημερήσιες εκδρομές του σχολείου της μέχρι
τον Δεκέμβρη.

Το πρόγραμμα αναπλήρωσης ικανοποίησε
πλήρως το υπουργείο και η «μικρή Ικαρία»
τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη, «έχασε» τον
περίπατο που προβλέπεται από το σχολικό
πρόγραμμα. Και πράγματι, τις 2 περίπου ώρες
μάθημα και 5 ώρες κενό που θα έκανε αν
υπήρχε λεωφορείο να πάει σχολείο τις μέρες
της κατάληψης, τις αναπλήρωσε με… 2 ώρες
μάθημα και 5 ώρες κενό. Γιατί αν και φτάσα-
με στα μέσα Νοέμβρη, τα κενά παραμένουν.
Από τις χιλιάδες διδακτικές ώρες που δυο
μήνες τώρα χάθηκαν και χάνονται λόγω των
μεταφορών και των κενών, η πολιτεία στο-
χεύοντας αποκλειστικά στο να στείλει ένα
«μήνυμα ποινικοποίησης» των δίκαιων εκ-
παιδευτικών αγώνων, απαίτησε την αναπλή-
ρωση μόνο των ωρών που χάθηκαν τις μέρες
της κατάληψης. Πόση υποκρισία…;

Τώρα που όλα «λειτουργούν κανονικά»,
το υπουργείο δεν ενοχλείται και δεν ενοχλεί
τα σχολεία, που απρόσκοπτα συνεχίζουν να
εκδίδουν προγράμματα, που για κάποια τμή-
ματα έχουν κυρίως κενά.

Διευθύνσεις, προϊστάμενοι και εισαγγε-
λείς, που σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων
παρουσιάζονται ως ανένδοτοι και ορκισμέ-
νοι εγγυητές του «συνταγματικά κατοχυρω-
μένου δικαιώματος της πρόσβασης στη δη-
μόσια εκπαίδευση», που δεν διαπραγμα-
τεύονται την απώλεια ούτε μιας ώρας, τώρα
…σιωπούν. Με ιδιαίτερη «ψυχραιμία, ανοχή
και υπομονή» αντιμετωπίζουν την κατάστα-
ση, ως γνήσιοι απολογητές της κυβερνητι-
κής πολιτικής.

Και οι σύμβουλοι, οι θεματοφύλακες της
παιδαγωγικής σκέψης, της ανάπτυξης της
κριτικής και της γνώσης, «ατάραχοι βού-
δες», παρακολουθούν αδιάφοροι το θέατρο
που παίζεται σε βάρος των μαθητών. Περι-
μένουν απλά την εντολή, για να έρθουν στα
σχολεία ως κήρυκες της αξιολόγησης και
με το «συναδελφικό κουστούμι» να μας δια-
βεβαιώσουν, ότι το υπουργείο (που πράττει
όλα αυτά), δεν έχει καμία πολιτική σκοπι-
μότητα από αυτές που εμείς οι καχύποπτοι
του καταλογίζουμε. Ότι με την αξιολόγηση,
απλά θέλει να μας βοηθήσει στο εκπαιδευ-
τικό μας έργο… 

Σε αυτό το θέατρο του υπουργείου, οι κα-
θηγητές της «μικρής Ικαρίας» δεν δέχτηκαν
να γίνουν κομπάρσοι. Συζήτησαν, αποφάσι-
σαν και το είπαν καθαρά. «Εμείς δεν μπο-
ρούμε παρά να αντιμετωπίζουμε τις χαμένες
ώρες με ενιαίο τρόπο». Δεν δέχθηκαν να γί-
νουν οι φορείς της πολιτικής του υπουργεί-
ου, απέναντι στους μαθητές τους. Σωστά έκ-
κριναν, ότι μόνο με ένα τρόπο μπορούν να
τους μιλήσουν. Με τη γλώσσα της αλήθειας.
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Επιτέλους τα παιδιά μίλησαν! Και από
όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τη
νέα τρικομματική κυβέρνηση και τον

Αρβανιτόπουλο, όπως, λ.χ. η κατάργηση
του αμετάθετου και της οργανικότητας, οι
απολύσεις με την έναρξη οποιασδήποτε
ΕΔΕ, η διαθεσιμότητα - εφεδρεία, οι χιλιά-
δες ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι συνεχό-
μενες και ποικιλότροπες μειώσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις, τα χαρά-
τσια και όλα τα παρόμοια, τι
βρήκαν για να διαμαρτυρηθούν;
Την καθυστέρηση αλλαγής των
Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης! Συνακόλουθα
βέβαια ζητάνε και την αλλαγή
των Διευθυντών Εκπαίδευσης,
ου μην αλλά, και των Συμβού-
λων! Λέει συγκεκριμένα, ανά-
μεσα στ’ άλλα, η ανακοίνωση
της ΔΑΚΕ: «Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
από τον Ιούνιο του 2012 και τη
συγκρότηση της τρικομματικής
κυβέρνησης που σηματοδότησε
και την αλλαγή πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Παιδείας,
επισήμανε την ανάγκη διαρ-
θρωτικών αλλαγών προς όφε-
λος της Δημόσιας Εκπαίδευ-
σης. Μεταξύ αυτών ήταν οι αναγκαίες αλ-
λαγές στη διοικητική πυραμίδα της Εκπαί-
δευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευ-
θυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι
που κατά τη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -Δια-
μαντοπούλου ως επί το πλείστον η επιλογή
τους έγινε με έλλειψη αξιοκρατικών κρι-
τηρίων και με επικράτηση του κομματισμού
και της ημετεροκρατίας).»

Είναι φανερό πως τα στελέχη της ΔΑΚΕ
αδημονούν να βάλουν χέρι και πόδι στην
νομή του κρατικού μηχανισμού, που τόσο
τους έλλειψε στα χρόνια της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ. Καταγγέλλουν την κομματοκρατία
και ημετεροκρατία των κρίσεων επί ΠΑΣΟΚ
όπως ακριβώς η ΠΑΣΚ κατήγγειλε ανάλογη
πρακτική και φαινόμενα των κυβερνήσεων

της Ν.Δ. Αποδεικνύεται ολοφάνερα ο δι-
πλός ρόλος, διαχρονικά, των παρατάξεων
αυτών, που συνίσταται από τη μια να τρο-
φοδοτούν το κόμμα τους με ψήφους στις
εθνικές εκλογές και να κρατούν καθηλω-
μένο το κίνημα των εκπαιδευτικών και από
την άλλη να λυμαίνονται τον κρατικό μηχα-
νισμό καταλαμβάνοντας τις κάθε είδους δι-
οικητικές θέσεις και θέσεις ευθύνης: Από

περιφερειάρχες και διευθυντές εκπαίδευ-
σης, μέχρι διευθυντές σχολικών μονάδων
και μέλη επιτροπών.

Βέβαια τα πράγματα σήμερα δεν είναι
ακριβώς όπως παλιά. Η Ν.Δ. δεν έχει την
απόλυτη πλειοψηφία και η κυβέρνηση για
να συνεχίσει να υπάρχει έχει ανάγκη από
τη στήριξη του μειοψηφικού ΠΑΣΟΚ και
της ΔΗΜΑΡ. Αυτό σημαίνει συμβιβασμούς
και συνεννοήσεις τόσα στα ποσοστά κατά-
ληψης των διοικητικών θέσεων όσο και στα
πρόσωπα. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση της
νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων
με την οποία ζητάει αξιοκρατία (!!!) στην
επιλογή των περιφερειαρχών από το
υπουργείο. Αναμένεται (;) ανάλογη ανακοί-
νωση και της νεοσύστατης ΔΗΜΑΡ!

Σε άλλες εποχές όλα αυτά θα προκαλού-
σαν πλήξη και ταυτόχρονα ειρωνικά σχόλια.
Σήμερα που η κατάσταση, από κάθε άπο-
ψη, και ατομικά και συλλογικά για την εκ-
παίδευση και τον εκπαιδευτικό είναι τρα-
γική προκαλούν οργή σε όσους τα πληρο-
φορούνται. Γιατί σήμερα πια δεν πρόκειται
απλώς για τον ορισμό κάποιου σε κάποια
Επιτροπή, την ευνοϊκή απόσπαση ή μετά-

θεση, την επιλογή σε μια διευ-
θυντική ή μια υποδιευθυντική
θέση. Πρόκειται για την πιθανή
απόλυση ή όχι, την πιθανή με-
τακίνηση ανά την επικράτεια, την
ΕΠΙΒΙΩΣΗ, με άλλα λόγια, του
καθένα μας. Σήμερα που όλες οι
σταθερές, σε σχέση με την ερ-
γασία και τις αμοιβές, έχουν πε-
ριέλθει σε κατάσταση ρευστότη-
τας, είναι προκλητικότατο η κυ-
βερνητική παράταξη της ΔΑΚΕ
και η συγκυβερνητική παράταξη
της ΠΑΣΚ να διεκδικούν για τον
εαυτό τους θέσεις περιφερει-
ακών διευθυντών, διευθυντών
εκπαίδευσης, σχολικών συμ-
βούλων κ.λπ. καθώς και τον
έλεγχο των κατά τόπους ΠΥΣΔΕ,
ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ για να κάνουν

ευκολότερα, με νομιμοφάνεια τα ρουσφέ-
τια τους, τις λοβιτούρες τους, τα αίσχη τους!

Πέρα απ’ όλα αυτά μια έστω και πρόχει-
ρη ματιά σε κάποια σημεία της ανακοίνωση
της ΔΑΚΕ προκαλεί τα εξής ερωτηματικά
και απορίες:
1. Χρόνια τώρα ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ υπερασπί-

ζονται τις αλλαγές Περιφερειαρχών και
Προϊσταμένων Εκπαίδευσης με κάθε αλ-
λαγή κυβέρνησης, στη λογική πως οι πε-
ριφερειάρχες είναι μετακλητά πολιτικά
πρόσωπα που εκφράζουν την πολιτική
θέση της εκάστοτε κυβέρνησης στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης. Από πότε όμως εί-
ναι μετακλητά πολιτικά πρόσωπα και οι
Σχολικοί Σύμβουλοι, ώστε να ζητείται και
η δική τους αντικατάσταση;

αγω
νιστικές παρεμβάσεις συσπειρώ

σεις - κινήσεις
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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2. Αν οι Σχολικοί Σύμβουλοι μετατραπούν
σε πολιτικά πρόσωπα, αφού θα αλλά-
ζουν σε κάθε κυβερνητική αλλαγή,
όπως ζητά η ΔΑΚΕ, τότε δε θα μετα-
βληθεί και ο ρόλος τους και, από υπο-
στηρικτικός της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, δε θα μετατραπεί σε διεκπε-
ραιωτικός κυβερνητικών-κομματικών
επιλογών;

3. Είναι τυχαίο το γεγονός πως με την έκ-
θεση της Επιτροπής Αξιολόγησης το
σημαντικότερο μέρος της αξιολόγησης
μεταφέρεται στους Σχολικούς Συμβού-
λους; Μήπως η ΔΑΚΕ πορεύεται στη
λογική: «Δικοί μας αξιολογητές για να
βαθμολογήσουν δικά μας παιδιά»;

4. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία επιλογής
Περιφερειαρχών, όπως καταγράφεται
και στη σχετική εγκύκλιο, έχει χαρα-
κτήρα αξιολόγησης. Να περιμένουμε
ανάλογες παρεμβάσεις της ΔΑΚΕ και
στην επερχόμενη αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών;

5. Ήδη έχουν υποβάλλει αιτήσεις για θέ-
σεις Περιφερειακών Διευθύνσεων συν-
δικαλιστικά στελέχη ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ.
Δεν θα έπρεπε από την διαδικασία να

απορριφθούν εκ προοιμίου αυτοί οι
συνδικαλιστές, τόσο για ηθικούς όσο
και για αξιοκρατικούς λόγους; Πως εί-
ναι δυνατόν να καταλάβουν θέση Περι-
φερειάρχη άτομα που υποστήριξαν συ-
νειδητά, χρόνια τώρα, τις εκάστοτε κυ-
βερνητικές πολιτικές και τις πρακτικές
που μας οδήγησαν στα μνημόνια; Ποια
ήταν η πολιτική τους κρίση και διορα-
τικότητα; Με βάση αυτή θα εκτελούν
και τα καθήκοντα του Περιφερειάρχη;
Δεν περιμένουμε βέβαια απάντηση ού-

τε από τη ΔΑΚΕ ούτε από την ΠΑΣΚ. Πε-
ριμένουμε όμως απάντηση από όλους
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
που συνεχίζουν ακόμα, στον ένα ή στον
άλλο βαθμό να υποστηρίζουν έστω και με
την ψήφο τους, τις συγκεκριμένες παρα-
τάξεις. Δεν είναι ώρα, οριστικά και αμε-
τάκλητα, να τους γυρίσουμε όλοι μαζί την
πλάτη; Ήδη ο υπουργός τους κ. Αρβανι-
τόπουλος μας «πρόσφερε» τον πρωτο-
χρονιάτικο μποναμά με την εγκύκλιο Πα-
παθεοδώρου για τις μεταθέσεις, που κα-
ταργεί πλέον τις περιοχές μετάθεσης σε
επίπεδο νομού υλοποιώντας την προ-
οδευτική κατάργηση της οργανικότητας! 

Ο άνθρωπος που αποφασίζει…πιο
γρήγορα κι απ’ τη σκιά του!

Και να που «πριν αλέκτωρ φωνήσαι» το
υπουργείο έσπευσε ταχύτατα να ικανοποι-
ήσει την απαίτηση της ΔΑΚΕ. Ενώ γραφόταν
οι παραπάνω γραμμές στις 9:00μμ περίπου
2/1/2013, πληροφορηθήκαμε ότι ορίστηκαν
ήδη οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές. Δεν
ξέρουμε την πολιτική συνδικαλιστική τους
προέλευση. Ούτε ξέρουμε αν θα ακολου-
θήσουν αλλαγές και στους Διευθυντές Εκ-
παίδευσης. Επίσης δεν ξέρουμε αν Αρβα-
νιτόπουλος και ΔΑΚΕ ήταν από το μεσημέρι
σήμερα σε ανοιχτή γραμμή συνεννόησης
έτσι ώστε να φανεί, σε μια συμπαιγνία, ότι
το υπουργείο ανταποκρίνεται και λύνει τα
ζητήματα που θέτει η ΔΑΚΕ. Ξέρουμε όμως,
εκ πείρας, πως ό,τι μέτρο, ό,τι απόφαση
σχετίζεται με αλληλοεξυπηρέτηση της κυ-
βέρνησης και των παρατάξεών της στον εκ-
παιδευτικό χώρο, προωθείται ταχύτατα,
όπως ταχύτατα προωθείται επίσης όποιο
μέτρο και κυβερνητική απόφαση σχετίζεται
με την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαί-
δευσης και την καταβαράθρωσης της οικο-
νομικής, κοινωνικής, οικογενειακής κατά-
στασης των εκπαιδευτικών.
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°È·Ù› ‰¿ÛÎ·ÏÂ; 
Γιατί άφησες  να σου καταστρέψουν τα όνειρα; Γιατί άφησες

ανοιχτή την πόρτα σε αυτούς που θέλουν να σε αξιολογήσουν;
Γιατί  ενέκρινες  να σου ρίξουν κι άλλο το μισθό και να αυξήσουν
το ωράριο σου; Γιατί επέτρεψες να γεμίσουν ασφυκτικά τις τά-
ξεις, στριμώχνοντας τους μαθητές σου στα λίγα τετραγωνικά
που διαθέτεις; Γιατί αποδέχτηκες το χαρακτηρισμό του τεμπέλη
και του ευνοούμενου;

Αυτό οραματιζόσουν  δάσκαλε; Με αυτά τα όνειρα μπήκες
στην τάξη; Όταν για πρώτη φορά έκανες την πρακτική σου και
ένιωσες αυτήν την ανατριχίλα της πρώτης  επαφής με τα παιδιά
και το γλυκό άγχος της επικοινωνίας με αυτά τα ματάκια; Θυ-
μάσαι την υπόσχεση που έδωσες στον εαυτό σου ότι θα είσαι
πάντα διπλά τους και θα κάνεις τα πάντα όντας δημιουργικός,
εφευρετικός και δυναμικά παρών στις ανάγκες των παιδιών;

Πες μου αλήθεια, δεν τρέμεις τη στιγμή που θα ακούσεις αυ-
τές τις ερωτήσεις να αντηχούν στα αυτιά σου;

Μη βγάζεις την ουρά σου απ’έξω, δάσκαλε. Σε σένα μιλώ,
που πίνεις το καφεδάκι σου, κρατάς σταθερά το τηλεκοντρόλ
και απλά αναθεματίζεις το σύστημα, τον υπουργό και τις κυ-
βερνήσεις. Δώσε αξία στον εαυτό σου και υπολόγισε τον σα μο-
νάδα για να σχηματίσει μια ομάδα. Ο σύλλογος σου, το σωματείο
σου, είσαι εσύ!

Φτύσε πια αυτήν την καραμέλα: -“Δεν μπορώ να συμμετέχω

σε συνελεύσεις  γιατί βαρέθηκα να ακούω τις παρατάξεις να
μαλώνουν”. Και ποιος αφήνει τις παρατάξεις να μαλώνουν δά-
σκαλε; Ποιος άφησε να ακούγονται συγκεκριμένες απόψεις και
παρωχημένες αντιλήψεις; Πριν φτάσεις να φωνάζεις μονός σου
στον Υπουργό παιδείας, την τρόικα, τη Μερκελ, την κυβέρνηση,
το μνημόνιο, γυρνά δίπλα σου και συζήτησέ το με το συνάδελφο
σου. Πάρε από το χέρι αυτόν που αποφεύγει τα σωματεία με το
φόβο των διενέξεων  και έλα στις συνελεύσεις,  ενημερώσου
και κάνε πέρα αυτούς που, χρόνια τώρα, μοιρολατρουν εναντίον
του συστήματος  και παπαγαλίζουν αγωνιστικούς και επανα-
στατικούς λογούς.  Εσύ πες τα απλά! Πρότεινε λύσεις, συζήτα
με τους γονείς που τους αφορά άμεσα  και αντισταθείτε σε κάθε
προσπάθεια υποβάθμισης της εκπαίδευσης. Δεν είσαι άβουλος.
Δραστηριοποιήσου! Όχι, δεν είναι ουτοπία, ούτε η λύση είναι
ανύπαρκτη. Γιατί αν αποφασίσεις σαν σύλλογος, θα παροτρύνεις
και τον παραπέρα σύλλογο και… θα δώσεις τη λύση… δάσκαλε!

Και όταν μια μέρα σε ρωτήσουν :
- Γιατί δάσκαλε; Τότε θα γυρίσεις περήφανα και θα τους πεις: 
-Γιατί δεν τους άφησα! Γιατί το πάλεψα και στέκομαι εδω,

στην τάξη μου, ελεύθερος να μετουσιώσω τη γνώση μου σε εμ-
πειρία, μοίρασμα και αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Γιατί ήμουν
παρών! 

Πηγή Σεμιτεκόλου
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Με καταιγιστικούς ρυθμούς συνεχίζε-
ται η επιβολή της σύγχρονης βαρβα-
ρότητας, η φτώχεια, η καταπίεση και

το ξεπούλημα της χώρας. Το ιμπεριαλιστικό
– καπιταλιστικό σύστημα γυρνά τη ζωή των
εργαζομένων αιώνες πίσω. Επιζεί πάνω στα
ερείπια ολόκληρων χωρών, αλλά και λαϊκών
κατακτήσεων. Συνεχώς νέα αντεργατικά μέ-
τρα προωθούνται. Για να διαμορφώσουν ερ-
γαζόμενους και άνεργους που θα πεινάνε,
που δε θα έχουν κανένα δικαίωμα στη δου-
λειά, στο εισόδημα, στην υγεία και στην παι-
δεία. Για να διαμορφώσουν μια χώρα ξεπου-
λημένη χωρίς παραγωγική βάση, αιχμάλωτη
των μεγάλων αρπακτικών που θα την ξεζου-
μίζουν. 

Οι αποικιοκρατικού χαρακτήρα Δανειακές
Συμβάσεις και τα υποδουλωτικά Μνημό -
νια  αποδεικνύουν στην πράξη ότι δεν χωρά-
νε γιατροσόφια οποιουδήποτε τύπου (επιμή-
κυνση, επαναδιαπραγμάτευση, ευρωομόλο-
γα, κλπ) για το ξεπέρασμα της καπιταλιστι-
κής κρίσης. Για να περάσουν όλα αυτά, απ’
όλα έχει ο μπαξές:
• Έχει μια κυβέρνηση πολύχρωμων αν-

δρείκελων του ξένου και ντόπιου κεφά-
λαιου, πρόθυμη να πανηγυρίσει όταν τα
αφεντικά της, της αναγνωρίσουν τις «προ-
σπάθειες που κάνει» για να προωθήσει το
φρικτό της έργο.

• Έχει όλους τους κρατικούς μηχανισμούς
ταξικής καταπίεσης και επιβολής να ξε-
σαλώνουν ενάντια στον εχθρό - λαό: Δικα-
στήρια, ποικίλες δολοφονικές δυνάμεις
κρατικής καταστολής, διοικητικός μηχα-
νισμός. Και από κοντά τις συστημικές πα-
ρακρατικές φασιστικές συμμορίες (με
πρώτη τη Χρυσή Αυγή) για να «ακονίσουν
τις ξιφολόγχες» ενάντια στον αγωνιζόμενο
λαό, καλυπτόμενες πίσω από τις πλάτες
του κράτους και της αστυνομίας.

Εκπαίδευση: Στο στόχαστρο
η δημόσια δωρεάν παιδεία και τα
δικαιώματα εκπαιδευτικών

Και σε μας τους εκπαιδευτικούς, γίνονται
συνεχώς περικοπές μισθών, (και μέσα από
την κατάργηση των υπολειμμάτων του 13ου

και 14ου μισθού), μειώσεις των κύριων και
επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ, πε-
ρικοπές των δαπανών για την υγεία. «Άταφος
νεκρός» το δημόσιο σύστημα ασφάλισης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ο

Ε.Ο.Π.Υ.Υ στο όνομα της μεταρρύθμισης του
συστήματος υγείας καταργεί το δικαίωμα της
δωρεάν περίθαλψης.

Η προοπτική των απολύσεων διαμορφώ-
νει ασφυκτική πίεση στον κλάδο. Ταυτόχρο-
να, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πλέον όμη-
ροι της διοίκησης και του αυταρχικού αστι-
κού κράτους, αφού επικρέμεται πάνω από
το κεφάλι τους η δαμόκλειος σπάθη της από-
λυσης - αργίας, σε περίπτωση «πειθαρχικής
ποινής». 

Οι νέοι εκπαιδευτικοί με τα 600 ευρώ μι-
σθό και την παραμονή για χρόνια μακριά από
την κατοικία τους, οδηγούνται σε εργασιακή
και κοινωνική εξαθλίωση.

Οι δραματικές περικοπές στις λειτουργι-
κές δαπάνες των σχολείων και οι νέες σα-
ρωτικές συγχωνεύσεις σχολείων οδηγούν σε
υπολειτουργία και διάλυση τη δημόσια δω-
ρεάν παιδεία.

Και έρχεται και η αξιολόγηση που απο-
τελεί φίλτρο για να επιλεχθούν αυτοί που θα
απολυθούν και φίλτρο μισθολογικής καθή-
λωσης. Και το σύστημα με τις συγχωνεύσεις
σχολικών μονάδων-τμημάτων και με την
επερχόμενη αύξηση ωραρίου γνωρίζει καλά
πώς θα εμφανίσει «υπεραριθμίες». Για τους
εκπαιδευτικούς είναι ζωτικό να μην πάμε να
αντιμετωπίσουμε αυτή την μάχη ο καθένας
μόνος του και με τις ατομικές του «δεξιότη-
τες ή προσόντα», αλλά να γίνουμε όλοι μια
γροθιά! Γιατί η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το
σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ,
κεφαλαίου για την εκπαίδευση κονιορτοποιεί

δικαιώματα και κατακτήσεις, οδηγώντας
τους εκπαιδευτικούς στον εργασιακό μεσαί-
ωνα και τη δημόσια εκπαίδευση στην πλήρη
κατεδάφιση. 

Η «σκουριά» της συνδικαλιστικής
ηγεσίας

Ο κρατικός, γραφειοκρατικός, κυβερνη-
τικός συνδικαλισμός βρίσκεται στον αντί-
ποδα της ταξικής πάλης, αποτελεί το μακρύ
χέρι και τον δούρειο ίππο της συγκυβέρ-
νησης. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
συνδικαλιστικής, κυβερνητικής και κρατι-
κής γραφειοκρατίας των ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ των
αποσπασματικών απεργιών, χωρίς κλιμά-
κωση και προοπτική σύγκρουσης. 

Η πραγματική διάλυση με την ανοχή και
ενοχή της συνδικαλιστικής ηγεσίας (ΟΛΜΕ)
έχει φτάσει μέχρι τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία. Και σε αυτό, έχουν τις αντίστοιχες ευ-
θύνες οι διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων Σω-
ματείων. Τα δύο τελευταία χρόνια αντιλαϊκής
καταιγίδας, η ΕΛΜΕ Πειραιά δεν έχει κατα-
φέρει να κάνει ούτε μία ουσιαστική συνέλευ-
ση. Μια κατάσταση για την οποία σοβαρή ευ-
θύνη έχει και το ΠΑΜΕ, που εγκλωβίζεται
από την ίδια την πολιτική του γραμμή και
συμβάλλει στο να εγκλωβίζεται και το ίδιο
το σωματείο στην ουσιαστική αδράνεια. Που
βροντοφωνάζει ταξικά, αλλά δεν έχει προ-
τείνει ούτε μια φορά απεργιακή κλιμάκωση
πέρα από την πρόταση της ΟΛΜΕ.

Η κατάρρευση των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ σε πολλές
εκλογικές διαδικασίες και η αύξηση των ψή-

αγω
νιστικές παρεμβάσεις συσπειρώ

σεις - κινήσεις
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
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φων στην αριστερά, μας ενθαρρύνει, αλλά
δεν αλλάζει τον πραγματικό συσχετισμό αν
αυτό δε σημαίνει περισσότερους συναδέλ-
φους στις συνελεύσεις, στις κινητοποιήσεις,
στις διαδικασίες του σωματείου ή σε άλλες
διαδικασίες οργάνωσης του λαού. Η απομά-
κρυνση από το σωματείο και τη συλλογική
δράση διαμορφώνει ένα πολύ βαρύ και θλι-
βερό κλίμα στους συναδέλφους. Που μπορεί
να γίνει ακόμα πιο απελπισμένο σε ένα πε-
ριβάλλον διοικητικής τρομοκρατίας και απει-
λών για απολύσεις και αξιολόγηση. 

Η δική μας ελπίδα και προοπτική
Στη συμμετοχή μας στους αγώνες, στην

οργάνωσή μας στο σωματείο μας. Να βάλου-
με τέλος στην λογική της ανάθεσης!

Στην ενότητά μας! Για μια διαφορετική-
αντιθετική εναλλακτική απέναντι στον ζουρ-
λομανδύα του χρέους, των μνημονίων, της
Ε.Ε. Ότι υπάρχει άλλος δρόμος για να ζουν
οι εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια, παιδεία,
υγεία, δικαιώματα. Και ότι ένας τέτοιος δρό-
μος βρίσκεται σε σύγκρουση με το αντιδρα-
στικό μόρφωμα της ΕΕ - ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και το
αστικό πολιτικό και οικονομικό προσωπικό
που φιγουράρει σε λίστες, ενώ κόπτεται ότι
«σώζει τη χώρα». 

Χρειαζόμαστε, παράλληλα, την αγωνιστική
ταξική ενότητα, το συντονισμό των σωματείων
και των εργαζομένων σε ένα μέτωπο αγώνα
και ταξικής αλληλεγγύης. Με τη συμμετοχή
των εργαζομένων στα συνδικάτα, που θα συν-
τονίζονται ενωτικά, αγωνιστικά και θα υπερ-
βαίνουν αδιέξοδες διχαστικές πρακτικές του
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Αγωνιζόμαστε για
ένα λαϊκό κίνημα αντίστασης - ανατροπής και
για έναν διαφορετικό συνδικαλισμό. Με ορ-
γάνωση στη βάση και όχι διαχείριση στα ΔΣ.
Ενάντια στη γραφειοκρατία και την ανάθεση.
Σε κόντρα με τις ξεπουλημένες συνδικαλι-
στικές ηγεσίες. Πολιτικό και όχι συντεχνιακό.
Ενάντια στη συνδιαχείριση και σε αυταπάτες
συνεννόησης με τη διοίκηση, με τους αιρε-
τούς, με τον τάδε «συνδικαλιστή». Αν δεν
πράξουμε τώρα, αν δεν μοιραστούμε κοινούς
αγώνες θα μοιραστούμε κοινές ήττες.

Πρέπει επίσης να τεθεί σε συζήτηση η
ιδέα ότι μπορούν κάποια πρωτοβάθμια σω-
ματεία να συντονίσουν αγωνιστικές δράσεις
κάθε μορφής χωρίς να περιμένουν τι (δε) θα
κάνουν οι ομοσπονδίες - ακόμα και αν δεν

«προβλέπεται» από τα καταστατικά των Ομο-
σπονδιών! Η υποταγή στη συνδικαλιστική
καταστατική «νομιμότητα» δρα παραλυτι-
κά! Για να μπορέσει όμως να σπάσει η αιχ-
μαλωσία από τις ξεπουλημένες συνδικαλι-
στικές ηγεσίες, είναι αναγκαίο και κρίσιμο
να πέσουν δυνάμεις για το ζωντάνεμα του
πρωτοβάθμιου σωματείου και των διαδικα-
σιών του. Χωρίς αυτό λείπει η βάση συγκρό-
τησης, χωρίς αυτό η υπόλοιπη συζήτηση εί-
ναι πολύ αδύναμη.

Οι δυσκολίες που συναντάει το κίνημα αν-
τίστασης, παρέα με την αποσυγκρότηση του
συνδικαλιστικού κινήματος έρχονται «λου-
κούμι» στην απογείωση των ιστορικά κατα-
δικασμένων κοινοβουλευτικών αυταπατών,
των οποίων βασικός φορέας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
που θα κάνει ... ομελέτα χωρίς να σπάσει αυ-
γά, που θα ανατρέψει τα μνημόνια χωρίς να
συγκρουστεί με την ιμπεριαλιστική ΕΕ. Σε
αυτή την προσχώρηση στις κοινοβουλευτικές
– εκλογικές αυταπάτες, σε αυτή την αναχώ-
ρηση από την ταξική πάλη πρέπει να μπει
αποφασιστικά φραγμός από όσες δυνάμεις
επιμένουν να διαβάζουν την ιστορία και να
μαθαίνουν από αυτήν.

ΤΩΡΑ, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς ανα-
μονή, πρέπει να οργανώσουμε με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο τους αγώνες μας. 

Άμεσα πρέπει να γίνουν γενικές συνελεύ-
σεις στις ΕΛΜΕ και να αποφασίσουν ένα κα-
λά οργανωμένο αγώνα διαρκείας, με πολυή-
μερες απεργίες και πολύμορφες κινητοποι-
ήσεις, σε συντονισμό με όλους τους αγωνι-
ζόμενους κλάδους. Επίσης απαιτείται ο συν-
τονισμός των ΕΛΜΕ πρώτα απ’ όλα του Λε-
κανοπεδίου, αλλά και των ΕΛΜΕ ανά περι-
φέρεια, για την απόφαση και υλοποίηση -με
όλους τους πρόσφορους πολιτικοοργανωτι-
κούς τρόπους- της παραπάνω κατεύθυνσης.

Είναι καθαρό ότι δεν υπάρχει κανένας τρό-
πος να παρακάμψουμε τη σύγκρουση με τον
αντίπαλο και άρα κανένας τρόπος συνεννόη-
σης μαζί του. Είναι η ώρα της κοινής δράσης
και του συντονισμού για την οργάνωση των
λαϊκών αντιστάσεων και τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων στη ζωή. Αντιστάσεις που θα
κάνουν όλο και πιο φανερό το τελικό καθή-
κον της αναμέτρησης με τα ξένα και ντόπια
αφεντικά.

Μπορούμε να συνεργαστούμε μέσα στο
σωματείο σε βασικούς άξονες και κατευ-
θύνσεις:

1.Αντίσταση στην πολιτική κυβέρνησης-
κεφαλαίου -Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. Έξω η Τρόικα
και οι επίτροποι από την χώρα! 

Ενάντια σε ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. Καμία εμπλοκή σε
ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Να ακουστεί πιο
δυνατά ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό
ΗΠΑ-ΕΕ.

2. Δημιουργία μαζικού μετώπου Παιδεί-
ας – Υγείας – Εργασίας για την ανατροπή
της πολιτικής Κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ. Να
μην περάσει καμία απόλυση, καμία εφε-
δρεία και κανένας εκβιασμός - Ή όλοι ή κα-
νένας!

3. Ανατροπή όλων των μνημονίων και
των συνοδευτικών αντεργατικών, αντια-
σφαλιστικών νόμων. Να μην ξεπουληθεί η
δημόσια περιουσία σε κεφάλαιο και δανει-
στές! Ο λαός δε χρωστάει τίποτα στο κεφά-
λαιο!

4.Σταθερή μόνιμη δουλειά για όλους, μα-
ζικοί μόνιμοι διορισμοί - Όχι στην  άρση της
μονιμότητας. 

5. Πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες – κάτω τα χέρια από τα δημοκρατικά
δικαιώματα – κάτω η κρατική τρομοκρατία
– αγωνιστική αλληλεγγύη ενάντια στην
κρατική και παρακρατική φασιστικοποί-
ηση.

6. Όχι στο σχολείο των λίγων και εκλε-
κτών μαθητών, των φτωχών και τρομοκρα-
τημένων εκπαιδευτικών.

Ενάντια στους ταξικούς φραγμούς στη
μόρφωση – Ενάντια σε συμπτύξεις και συγ-
χωνεύσεις.

Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών.
Ενάντια στην οικονομική ασφυξία των σχο-
λείων. Έξω από τα σχολεία χορηγοί και ιδιώ-
τες.

Όχι στην αξιολόγηση - χειραγώγηση και
στην αυτοαξιολόγηση - κατηγοριοποίηση
σχολείων - μαθητών –εκπαιδευτικών – ΟΧΙ
στις απολύσεις! Δημοκρατία στα σχολεία.
Κανείς αξιολογητής στην τάξη.

7. Να φτιάξουμε τα σωματεία που χρει-
αζόμαστε: ζωντανά, αγωνιστικά και ταξικά!
Ενάντια σε λογικές συνδιαχείρισης και
συνδιοίκησης - Καμία συνδιαλλαγή με τον
αντίπαλο και το σάπιο κόσμο του.

Δημοκρατική λειτουργία της ΕΛΜΕ που να
εξασφαλίζει τηn ενίσχυση της δημοκρατίας
και της ενεργητικής συμμετοχής των συνα-
δέλφων (ουσιαστικοποίηση των Γενικών Συ-
νελεύσεων, Συγκρότηση Επιτροπών) - Οργα-
νωτική ανασυγκρότηση της ΕΛΜΕ (Εκπρόσω-
ποι σχολείων, περιφερειακές συσκέψεις κ.α.) 

Συντονισμός με Συλλόγους Δασκάλων, Γο-
νέων και τους φορείς της εκπαίδευσης και
της κοινωνίας.
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4 Να επιστρέψουμε όλοι στα σωματεία μας – Να τα διεκδικήσουμε – να τα ζωντανέψουμε. 
4 Να οργανώσουμε και να ενώσουμε τη δράση μας. Με ένα σύνθημα:

Ανατροπή αυτής της πολιτικής που τσακίζει δικαιώματα και θυσίες αιώνων.
4 Για μια ζωή με δικαιώματα στη δουλειά, στο εισόδημα, στη στέγαση, στο φαγητό,

στη σύνταξη, στην υγεία, στην παιδεία, στις πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες
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• Και ενώ η διάλυση των δομών της δη-
μόσιας εκπαίδευσης προχωρά με γορ-
γούς ρυθμούς, ενώ η αξιολόγηση [μη-
χανισμός απολύσεων- βαθμολογικής
καθήλωσης- υποταγής και τρομοκρά-
τησης- κατηγοριοποίησης σχολείων
κλπ] είναι προ των πυλών, ενώ η επί-
θεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις
γίνεται όλο και πιο βάρβαρη [ετοιμά-
ζονται για νομική απαγόρευση -στην
ουσία- του δικαιώματος της απεργίας
και σε συντριπτικό χτύπημα στα συνδι-
κάτα], ενώ με απειλές και αυθαιρεσίες
στα σχολεία παραβιάζονται σωρηδόν
ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα
[μείωση ωρών διδασκαλίας, απλήρω-
τες υπερωρίες, μετακινήσεις καθηγη-
τών από τις οργανικές τους θέσεις κλπ,
προκειμένου να μειωθούν όπως-όπως
τα χιλιάδες κενά προσωπικού σε όλη
τη χώρα, αλλά και να στρωθεί ο δρόμος
στην επικείμενη αύξηση του διδακτι-
κού ωραρίου] και ενώ ανακοινώνεται
επίσημα ότι «Τρεις βασικές δεξαμενές
της διαθεσιμότητας θα αποτελέσουν:
ο χώρος της παιδείας που αριθμεί πε-
ρισσότερους από 150.000 εργαζομέ-
νους, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας
που εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 100.000
υπαλλήλους και η τοπική αυτοδιοίκηση
που αριθμεί 80.000 εργαζομένους»
[Έθνος 9/2/2013], η πλειοψηφία του ΔΣ
της ΟΛΜΕ περί άλλα τυρβάζει… Για την
ακρίβεια, με μια αναιμική -αριθμητικά
και πολιτικά- πλειοψηφία των ΔΑΚΕ-
ΠΑΣΚ, το ΔΣ ετοιμάζεται να συναντήσει
τον υπ. Παιδείας για το ΠΔ της αξιολό-
γησης, τη στιγμή μάλιστα που ακόμη
και η ΔΟΕ [!] αρνήθηκε την προσχημα-
τική συζήτηση για τις νέες προαποφα-
σισμένες αντιεκπαιδευτικές αποφάσεις
του.
Ήδη έπρεπε να έχει προ πολλού ολο-

κληρωθεί ο κύκλος Γενικών Συνελεύ-
σεων και η Γενική Συνέλευση Προ-
έδρων των ΕΛΜΕ, προκειμένου ο κλά-
δος μας να συζητήσει και να αποφασί-
σει με τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία
τον τρόπο αντίδρασής του στις εντεινό-
μενες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις
τόσο στη δομή και το χαρακτήρα του
σχολείου, όσο και στη δραματική επι-
δείνωση των εργασιακών συνθηκών
των εκπαιδευτικών.
Η όποια καθυστέρηση είναι συνειδητή
υπονόμευση του εκπαιδευτικού κινή-
ματος και χέρι βοηθείας στη βάρβαρη
πολιτική τρικομματικής κυβέρνησης-
ΕΕ-ΔΝΤ. Άλλωστε, δεκάδες ΕΛΜΕ κα-
λούν [και εγκαλούν] το ΔΣ της Ομο-
σπονδίας να συγκαλέσει άμεσα Γ.Σ.
Προέδρων. 
Ζητάμε, επομένως, στη συνεδρίαση της
Τρίτης 12/2 [αφού όλες οι προτάσεις
μας για έκτακτη σύγκλιση οποιαδήποτε
ημέρα απορρίφθηκαν] να αποφασιστεί
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ το
αργότερο μέχρι 23/2 [η αρχική μας
πρόταση ήταν για 8/2] και να ληφθούν
όλα εκείνα τα μέτρα για την επιτυχία
της γενικής απεργίας της 20ης/2.

• Και ενώ η κυβέρνηση και τα σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία τελούντα ΜΜΕ δί-
νουν τα ρέστα τους προκειμένου να συ-
κοφαντήσουν και να εξευτελίσουν την
ίδια την έννοια και την υπόσταση των
Σωματείων, οι κυβερνητικοί συνδικα-
λιστές προσφέρουν άλλο ένα καλό επι-
χείρημα για τον επιχειρούμενο διασυρ-
μό. Μπλε και πράσινοι εν ενεργεία συν-
δικαλιστές, μέλη προεδρείων και ΔΣ
ΕΛΜΕ, διορίστηκαν μέλη των ΠΥΣΔΕ
[θυμίζουμε ότι τα 3 μέλη των ΠΥΣΔΕ
ορίζονται από τη διοίκηση και τα δύο
είναι οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαι-
δευτικών] και εννοούν να μην παραι-
τούνται από τα συνδικαλιστικά όργανα!
Ακόμα και όταν τα περισσότερα κατα-
στατικά των πρωτοβάθμιων σωματείων
μας θεωρούν ασύμβατες τις δυο θέ-
σεις, αυτοί εννοούν να παραμένουν γα-
τζωμένοι και στη θέση του εκπροσώ-
που της διοικητικής ιεραρχίας και στη
θέση του –υποτιθέμενου– ελεγκτή και
πολέμιου αυτής! Αιδώς Αργείοι...

10/2/2013
ΔΗΛΩΣΗ της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΥ και

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ εκπροσώπων
των ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στα ΔΣ της ΟΛΜΕ

και του ΚΕΜΕΤΕ

αγω
νιστικές παρεμβάσεις - συσπειρώ

σεις - κινήσεις

Απαιτείται αγώνας για την ανατροπή
της πολιτικής του σφαγείου

ΑΝΤΙ  ΤΗΣ  ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΦΑΓΕΙΣ  ΜΑΣ…



Eν μέσω συντριπτικών πιέσεων και εκ-
βιασμών, σε συνθήκες πρωτοφα-
νούς, για τη μεταπολιτευτική περίο-

δο, κρίσης του αστικού πολιτικού συστή-
ματος και με μεγάλο πλήθος λαού, στην
Aθήνα και πανελλαδικά, να διαδηλώνει την
αγανάκτηση και την αντίθεσή του, υπερψη-
φίστηκε στην Eλληνική Bουλή το αποτρό-
παιο πολυνομοσχέδιο, το τρίτο, κατά σειρά,
Mνημόνιο, όπως και ο αντιλαϊκός προϋπο-
λογισμός που το υλοποιεί. H κυβέρνηση
Σαμαρά, ασκώντας, εκτός κοινοβουλίου,
εκτεταμένη, άγρια βία και καταστολή, βύ-
θισε, με την κατάπτυστη ψήφο της, μέσα
στο κοινοβούλιο, τη χώρα και το λαό σε ένα
μεγάλο, πολυετή, εφιάλτη.

153 μνημονιόδουλοι βουλευτές της NΔ
και του ΠAΣOK, ως άθλιοι διεκπεραιωτές
των εντολών των επικυρίαρχων της EE , του
ΔNT και της εγχώριας οικονομικής ολιγαρ-
χίας, ακολουθώντας «κατεπείγουσα» συ-
νοπτική διαδικασία, πάγια πλέον τακτική
στην εποχή των μνημονίων, υπερψήφισαν
σωρηδόν τα δεκάδες «προαπαιτούμενα»
από τους ιμπεριαλιστές άρθρα, απαξιώνον-
τας και ακυρώνοντας, ουσιαστικά, ακόμη
και αυτό το αστικό κοινοβούλιο. Tο νέο
Mνημόνιο, κατά πολύ επαχθέστερο κάθε
προηγούμενου, ανοίγει το δρόμο στην ολο-
κληρωτική υποδούλωση και καταλήστευση
της χώρας και του λαού. Mια νέα μαύρη σε-
λίδα στην ιστορία του τόπου μας άνοιξε.
Δεν έχει ξαναγίνει, σε ειρηνική περίοδο,
ανάλογης σφοδρότητας επίθεση σε λαϊκές
κατακτήσεις και δικαιώματα.

Δεν έχει υπάρξει ανάλογης βιαιότητας
πισωγύρισμα ολόκληρης χώρας και του
λαού της, στη μεταπολεμική ιστορία της
καπιταλιστικής Eυρώπης. Oι όροι εργα-
σίας και ζωής των ευρύτατων εργατο-
λαϊκών αλλά και των συνθλιμμένων μι-
κρομεσαίων στρωμάτων δε θα θυμίζουν
σε τίποτε την προ Mνημονίων περίοδο.
O αντιλαϊκός εκτροχιασμός, με την ολο-
κληρωτική αφαίμαξη του εναπομείναν-
τος λαϊκού εισοδήματος, την τρομακτική
διεύρυνση της φτώχειας, της εξαθλίω-
σης και της ανεργίας και το σάρωμα και
των τελευταίων εργασιακών δικαιωμά-
των και κατακτήσεων, είναι σε πλήρη
εξέλιξη.

Παράλληλα, δρομολογείται, αντί πινα-
κίου φακής, το ξεπούλημα του δημόσιου
πλούτου, της περιουσίας και των υποδο-
μών της χώρας. H χώρα μετατρέπεται, ρα-
γδαία, σε προτεκτοράτο, σε χώρα-ειδική
οικονομική ζώνη. Oι δανειστές κατα-
λύουν, απροκάλυπτα, τη ναρκοθετημένη
εθνική κυριαρχία, επιβάλλοντας ασφυ-
κτικό διεθνή έλεγχο και επιτήρηση και
υπαγορεύουν και δρομολογούν, απροκά-
λυπτα, τις εσωτερικές εξελίξεις.

Στο όνομα της παραμονής στην Eυρω-
ζώνη, υλοποιείται η ασφυκτική υποταγή
στα ιμπεριαλιστικά διατεταγμένα. Mε το
διαρκή εκβιασμό EE και ευρώ ή χάος,
δραχμή και καταστροφή, επιχειρείται η
εξουθένωση του λαού και η εξουδετέρωση
της λαϊκής αντίθεσης και αντίστασης. Tο
περιβόητο ευρωπαϊκό όραμα, η μεγάλη

ιδέα της ελληνικής ολιγαρχίας, έγινε
βρόγχος και εφιάλτης.

Iσχυρός κλονισμός του
αστικού πολιτικού συστήματος

H οριακή πλειοψηφία των 153, μόλις,
βουλευτών της NΔ και του ΠAΣOK, οι δια-
γραφές που ακολούθησαν -6 από το ΠA-
ΣOK και μία από τη NΔ- οι ρωγμές που κα-
ταγράφηκαν και στη ΔHMAP, άφησαν βα-
ριά τραυματισμένο το κυβερνητικό σχήμα
των τριών κομμάτων. Eίναι τα πρώτα σο-
βαρά σημάδια της νέας όξυνσης, της εξε-
λισσόμενης βαθιάς κρίσης και γενικευμέ-
νης φθοράς του αστικού πολιτικού συστή-
ματος.

H κυβέρνηση Σαμαρά είναι μια αδύναμη,
στην πραγματικότητα, κυβέρνηση, με μια
σαθρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρά
τις έντονες προσπάθειες επιβολής σκλη-
ρής πειθαρχίας στους βουλευτές της, το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τής επεφύ-
λασσε ισχνή πλειοψηφία. H ενίσχυσή της
από τους ισχυρούς, εντός και εκτός των συ-
νόρων, και η διάθεση όλου του προπαγαν-
διστικού μηχανισμού για τη στήριξή της δεν
μπορεί να αντισταθμίσει τη μεγάλη απομό-
νωσή της από το λαό. Προορισμένη να συ-
νεχίσει και να κλιμακώσει την πιο άγρια
αντιλαϊκή πολιτική που έχει εκπονηθεί με-
ταπολεμικά, θα βρίσκεται, συνεχώς, αντι-
μέτωπη με τη λαϊκή οργή και περιφρόνηση.
Oι αντοχές της θα δοκιμαστούν σκληρά το
αμέσως προσεχές διάστημα. O χρονικός
της ορίζοντας είναι περιορισμένος και ας
βαυκαλίζεται και επαίρεται ότι αποτελεί
κυβέρνηση τετραετίας. Tα Mνημόνια κα-
ταπίνουν τις κυβερνήσεις που τα επιβάλ-
λουν. Aυτό είναι το τίμημα της ακραία αν-
τιλαϊκής πολιτικής τους.

H έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο
καταρρέον, άλλοτε κραταιό, ΠAΣOK το
οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης,
οι εσωτερικές αντιθέσεις που κατατρώγουν
τη ΔHMAP, αλλά και οι υποβόσκουσες
διεργασίες αποσύνθεσης στο χώρο της NΔ,
δημιουργούν συνθήκες ταχείας αποσά-
θρωσης της συγκυβέρνησης και αποτελούν
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤPOΠH TΩN BAPBAPΩN METPΩN
Σε βαθιά κρίση το αστικό πολιτικό σύστημα και η συγκυβέρνηση πέρασαν στη Bουλή, με οριακή και σαθρή

πλειοψηφία, το 3ο μνημόνιο, που οδηγεί τη χώρα και το λαό σε ολοκληρωτική υποδούλωση
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θρυαλλίδα άμεσων πολιτικών εξελίξεων.
Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρ-
ξει πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα,
δεν μπορεί να ξεπεραστεί η αστική πολιτι-
κή κρίση. Tο υπάρχον αστικό πολιτικό σύ-
στημα είναι καταδικασμένο να αποσταθε-
ροποιείται, να κλυδωνίζεται και να αγκο-
μαχά. Tο χάσμα ανάμεσα στο λαό απ’ τη
μια, την ελληνική ολιγαρχία και τον ιμπε-
ριαλισμό απ’ την άλλη θα διευρύνεται, η
λαϊκή αφύπνιση και αντίσταση θα δυνα-
μώνουν.

Mε τη ρευστότητα, την αβεβαιότητα και
την αστάθεια να κυριαρχούν, ποικίλες διερ-
γασίες συντελούνται δημοσίως και υπογεί-
ως και τα αστικά επιτελεία αναζητούν, ενα-
γωνίως, διεξόδους. O πιθανολογούμενος
ανασχηματισμός της κυβέρνησης, οι ενδε-
χόμενες κυβερνήσεις τεχνοκρατών ή
«εθνικής ενότητας», η αναδιάταξη και ανα-
σύνθεση του πολιτικού σκηνικού με τη δη-
μιουργία νέων κομμάτων και αναχωμάτων,
εντάσσονται στους πολιτικούς σχεδιασμούς
της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας
για την αντιμετώπιση του ισχυρού κλονι-
σμού του αστικού πολιτικού συστήματος.

Πεδίο ιμπεριαλιστικών
συγκρούσεων

Oι κομπασμοί του Σαμαρά πως «η Eλλά-
δα έκανε σήμερα ένα μεγάλο αποφασιστικό
και αισιόδοξο βήμα, το βήμα προς την ανά-
καμψη» και οι απόπειρες θριαμβολογίας
σύσσωμου του συρφετού των μίσθαρνων
αναλυτών και δημοσιογραφούντων για την
απόφαση «σταθμό», για τη «νέα σωτήρια
απόφαση» κ.ο.κ. προσέκρουσαν στο τείχος
της ιμπεριαλιστικής αδιαλλαξίας και των
νέων επιτακτικών απαιτήσεων. H επίπλα-
στη ευφορία πως ανοίγουν, άμεσα, οι κρου-
νοί των δισεκατομμυρίων διαλύθηκε πά-
ραυτα. O Γερμανός υπουργός Oικονομικών
B. Σόιμπλε, με τη συνήθη κυνική κατηγο-
ρηματικότητά του, δήλωσε ότι είναι «πολύ
νωρίς» για την εκταμίευση της δόσης των
31,5 δισ. ευρώ για την Eλλάδα. Στην ίδια
γραμμή πλεύσης κινήθηκαν και άλλοι ευ-
ρωπαίοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τονί-
ζοντας πως αναμένουν την «ολοκληρωμέ-
νη» έκθεση της τρόικας. Παράλληλα, συ-
νεχίζονται οι ασφυκτικές πιέσεις και εκ-
βιασμοί με «έγκυρα» δημοσιεύματα και
εκτιμήσεις «ειδικών», σε Eυρώπη και HΠA,
που περιγράφουν την εξαιρετική κρισιμό-
τητα των εξελίξεων στην Eλλάδα, τονίζον-
τας τον καλπασμό του ελληνικού χρέους και
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της

ανοικτής, ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Tο
ΔNT -δηλαδή οι HΠA- εμμένει στη μη συμ-
μετοχή του εάν το χρέος δεν γίνει βιώσιμο,
ασκώντας ισχυρές πιέσεις στη Γερμανία να
επωμιστεί το βάρος ενός νέου «κουρέμα-
τος». Tα διαδραματιζόμενα εκφράζουν και
απηχούν -εκτός από τους ανηλεείς εκβια-
σμούς που ασκούνται στον ελληνικό λαό και
τη χώρα μας- τις μεγάλες αντιθέσεις και
τους ισχυρούς ανταγωνισμούς των ιμπε-
ριαλιστικών χωρών και των ιδιαίτερων
τμημάτων του διεθνούς χρηματοπιστωτι-
κού κεφαλαίου. Σε μια περίοδο που σφρα-
γίζεται από τη βαθιά κρίση του παγκόσμι-
ου καπιταλιστικού συστήματος, σε μια πε-
ρίοδο πυκνών εξελίξεων, που τη χαρα-
κτηρίζουν η ρευστότητα, οι αναδιατάξεις
και οι συγκρούσεις σε διεθνές και τοπικό
επίπεδο, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε
πεδίο πειραματισμού και άσκησης των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών, με τη σύγ-
κρουση Γερμανίας και HΠA να δεσπόζει
και να αποτελεί τον καθοριστικό παρά-
γοντα των εξελίξεων.

Tο μοναδικό δίλημμα
για το λαό είναι
«υποταγή και εξαθλίωση ή
αγώνας»

Mπροστά στην νέα κατάσταση που δια-
μορφώνεται δεν υπάρχουν περιθώρια για
παρερμηνείες και αδράνεια. Oι απολογητές
της πολιτικής της εξάρτησης και του ιμπε-
ριαλιστικού ευρωμονόδρομου, σχεδιάζουν
για τον ελληνικό λαό ένα φαιό μέλλον. Xρέ-
ος των εργαζομένων και της νεολαίας,
όλων των κοινωνικών στρωμάτων που θί-
γονται από τη βάρβαρη πολιτική, είναι να
ορθώσουν ένα πύργο αντίστασης, ώστε οι
σχεδιασμοί των ξένων και ντόπιων δυνα-
στών να μην γίνουν πραγματικότητα. Όσο
και αν φαντάζει δύσκολο στη φάση που
βρίσκεται το συνδικαλιστικό κίνημα σήμε-
ρα, όσο αρνητικοί και αν παρουσιάζονται
οι ιδεολογικοί και πολιτικοί συσχετισμοί,
η αλήθεια είναι αυτή. O μοναδικός που
μπορεί να σώσει τον τόπο από το σκοτάδι
που επιχειρούν να τον βυθίσουν είναι ο
ίδιος ο ελληνικός λαός με τους αγώνες
του.

Oι μεγάλοι αγώνες που αναπτύχθηκαν
τα τελευταία χρόνια πέτυχαν πολλά, ακό-
μη και αν τα αποτελέσματα δεν είναι ορα-
τά για πολλά μάτια. H ανάσχεση του ρυθ-
μού της επερχόμενης λαίλαπας (τα μέτρα
που συζητάμε σήμερα «έπρεπε» να έχουν
ψηφιστεί τον Iούνη), οι τεράστιες διεργα-
σίες για το μικρό σχετικά χρόνο, που επη-
ρέασαν θετικά τη συνείδηση και την πο-
λιτική τοποθέτηση του ελληνικού λαού, η
ένταξη ενός νέου δυναμικού στο λαϊκό κί-
νημα και τους αγώνες και μάλιστα σε μια
περίοδο έντασης της καταστολής και της
τρομοκρατίας, η τεράστια εμπειρία που
σωρεύτηκε από τις μαζικές πολιτικές δια-
δικασίες που προηγήθηκαν σε όλα τα επί-
πεδα, είναι μερικά μόνο από αυτά που
έπρεπε να γίνουν. Eίναι βήματα που το
λαϊκό κίνημα, δεδομένης της ιδεολογι-
κής, πολιτικής και οργανωτικής του αφε-
τηρίας, όφειλε να κάνει. Mέσα από αυτό
το πρίσμα οφείλει η πραγματική αριστερά
να διαβάσει τα όσα συμβαίνουν στο κίνη-
μα και την κοινωνία και να αναδείξει τη
σημασία αυτών των αγωνιστικών βημά-
των ως αναγκαίων στη μεγάλη πορεία για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Όσοι
φαντάζονται μαγικές λύσεις ή τεχνάσματα,
με τα οποία θα μπορούσε το κίνημα να ξε-
περάσει όλα τα προβλήματα που σχετίζον-
ται με την πραγματική του κατάσταση και
να βρεθεί, ως δια μαγείας, σε ένα άλλο επί-
πεδο που «απαιτούν οι καιροί» δεν έχει
επίγνωση του πώς συντελούνται οι κοινω-
νικές μεταβολές.

Xρέος των αγωνιστών της πραγματικής
αριστεράς είναι να παρέμβουν με τρόπο
που θα βοηθάει το ξεπέρασμα των αδυνα-
μιών που παρουσιάζονται και θα προωθεί
με σταθερό τρόπο την αγωνιστική προοπτι-
κή. Aπαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμ-
βάλουν με κάθε τρόπο, ώστε να αρθρωθεί
μια απάντηση και ένας πολιτικός λόγος
από τη μεριά του κινήματος που πραγμα-
τικά θα βοηθάει το λαό, να ερμηνεύει και
να κατανοεί αυτά που συμβαίνουν και να
τον προσανατολίζει σταθερά στην αγωνι-
στική διέξοδο για την ανατροπή αυτής της
πολιτικής. H διέξοδος βρίσκεται στους
αγώνες!

12/11/2012 

εκπαιδευτικός όμιλος

4 ΚΑΤΩ ΤΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
4 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ - ΔΝΤ
4 ΕΞΩ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
4 ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ και ΤΟ ΝΑΤΟ



Αγαπητοί αναγνώστες,
Είμαι δάσκαλος και έχω τη θέση διευθυντή σχολείου. Παράλληλα

έχω την τύχη να βρίσκομαι στα θρανία για 40 περίπου χρόνια. Πότε με
την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, πότε με την ιδιότητα του εκπαιδευό-
μενου και πότε και με τις δυο παράλληλα.

Έχω διδάξει και διδαχθεί σε όλων των ειδών τα σχολικά κτήρια. Και
σε αυτά τα υπέροχα νεοκλασικά που κατασκευάστηκαν ενάμιση αιώνα
πριν, και σε κτήρια της δεκαετίας του 60, και σε άλλα της δεκαετίας
του 90, που μάλιστα λόγω κακοτεχνιών των εργολάβων δεν κατάφεραν
να τα βγάλουν πέρα με το σεισμό, αλλά και στου τελευταίου τύπου εκ-
παιδευτικά διδακτήρια, τις περίφημες προκατασκευασμένες, μεταλ-
λικές κατασκευές που ονομάζουμε “προκάτ” και που αποδείχτηκαν
ως το πιο «διαδεδομένο», «σύγχρονο», «επίτευγμα» της σημερινής
ελληνικής εκπαίδευσης.

Μετά από τόσο χρόνια δάσκαλος η πολιτεία αποφάσισε να με ρωτήσει
για το χώρο του διδακτηρίου. Όχι για την παλαιότητά του, όχι για την
ακουστική του, όχι για το αν λειτουργεί σωστά η ηλεκτρική εγκατάσταση
ή αν έχουν καταφέρει να επιβιώσουν τα σώματα θέρμανσης. Αν βου-
λώνουν οι απαράδεκτες υδρορροές, αν κλείνουν οι πόρτες, αν διαλύον-
ται τα πόμολα και τα μεταλλικά στόρια (παρεμπιπτόντως δεν έχουν προ-
βλεφθεί κουρτίνες για την καλύτερη ακουστική ή για να αναβαθμιστεί
αισθητικά αλλά και παιδαγωγικά ο χώρος) και φυσικά όχι για την υγιεινή
του, η οποία δεν είναι κατάλληλη ούτε για άλλου είδους θηλαστικά, μια
και τα κτήρια δεν ανασαίνουν και δεν μπορούν να καθαριστούν επαρ-
κώς.

Φυσικά δεν ρωτήθηκα ούτε για τον εξωτερικό τους χώρο, ούτε για
το που είναι χτισμένα, ούτε για το θέμα της λάσπης και του νερού, αλλά
ούτε και της αποχέτευσης των όμβριων.

Με ρώτησαν όμως για τη χωρητικότητά τους. Προσέξτε με αγαπητοί
μου, όχι για τα τετραγωνικά τους, αλλά για το πόσους μαθητές μπορούμε
να στοιβάξουμε (συγγνώμη) να τοποθετήσουμε για να διδαχθούν σε αυ-
τές. Και με ρώτησαν επίσημα, μέσω της βάσης δεδομένων του προ-

γράμματος Survey, όπου γίνεται η επίσημη καταγραφή της κατάστασης
στην εκπαίδευση σε πανελλήνιο επίπεδο.

Επειδή όμως στις οδηγίες συμπλήρωσης αναφέρεται ότι για κάθε
μαθητή προβλέπεται από τον κανονισμό 1,5 τ.μ., θα ήθελα να μοιρα-
στώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας.

Οι αίθουσες προκάτ είναι περίπου 22 τ.μ. Άρα 22:1,5 = 16 μαθητές
περίπου. Κάτι που έχουν ήδη συμπληρώσει οι περισσότεροι διευθυντές.
Έτσι είμαστε «σύννομοι» και δεν έχουμε ξεφύγει από τον προβλεπό-
μενο κανονισμό. Μπράβο μας!

Βέβαια το 1,5 τμ είναι βάσει ερευνών και δεν μπορώ να αμφισβη-
τήσω την αγγλοσαξονική μεθοδικότητα, ακρίβεια και οργάνωση. Διε-
ρευνώντας μάλιστα προηγούμενα επιτεύγματα στο λίγο παλαιότερο πα-
ρελθόν αυτών των ερευνητών για την κατανομή ατόμων στο χώρο (μπο-
ρείτε μάλιστα να το κάνετε κι εσείς διερευνώντας στο διαδίκτυο με λέ-
ξεις κλειδιά όπως χωρητικότητα, χώρος ανά άτομο κλπ) βρέθηκα μπρο-
στά και σε άλλους παρόμοιους κανονισμούς κατανομής ατόμων, όπως
για παράδειγμα στο πώς ήταν σχεδιασμένα τα βρετανικά δουλεμπορικά
πλοία σύμφωνα με τους κανονισμούς (βλέπε εικόνες 1 & 2).

Βέβαια τα πράγματα στις ελληνικές αίθουσες είναι καλύτερα από
ένα δουλεμπορικό σε ό,τι αφορά την κατανομή των μαθητών. Ο χώρος
που προβλέπεται ότι αναλογεί σε κάθε μαθητή (1,5 τμ) είναι σαφώς
μεγαλύτερος. Δεν φτάνει όμως τις προδιαγραφές που έχουν αποφασίσει
βάσει κανονισμού άλλοι πρόγονοι, Βαυαρών αυτή τη φορά, ερευνητών
για άλλου είδους άτομα σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Πολωνία
(βλέπε εικόνα 3).

Ούτε βέβαια τολμάμε να κάνουμε σύγκριση με την προβλεπόμενη
από τους κανονισμούς αναλογία «αμνοεριφίων» ανά τ.μ στους στάβλους
της ελληνικής επικράτειας. Καθαρά για λόγους ενημέρωσης να σας
πληροφορήσω ότι για κάθε αρσενικό πρόβατο ή γίδι σε σύγχρονες εγ-
καταστάσεις προβλέπονται μόνο για την ανάπαυσή του 1,4–1,7 τμ. Χωρίς
να υπολογίζεται ο χώρος που καταλαμβάνουν οι διάδρομοι, οι ταΐστρες
κλπ, κάτι που ανεβάζει την αναλογία σε πάνω από 2τ.μ ανά ζώο (βλέπε
πίνακα 1). Και συγκεκριμένα 661τ.μ. στάβλου : 240 προβατίνες = 2. 75
τμ ανά προβατίνα ή 661τ.μ.: 200 = 3.31 ανά γίδι (βλέπε πίνακα 2).

Και φυσικά δε γράφω αυτό το άρθρο για σας βάλω να κάνετε τέτοιου
είδους συγκρίσεις. Δεν πιστεύω ότι η «Ελληνική Πολιτεία» βλέπει τις
σχολικές αίθουσες ως δουλεμπορικά, στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή

Εικόνα 2. Αναπαράσταση καταστρώματος δουλεμπορικού πλοίου.
(Πηγή: http://walk2geographies.wordpress.com/2013/01/10)
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 γράφει ο Δημήτρης Τόκας, δάσκαλος

Εικόνα 1. Βρετανικό δουλεμπορικό πλοίο «Σύμφωνα με τους Κανονισμούς»
– British slave ship “According to Regulations” – Navire Négrier

britannique “Conformément à la Réglementation”



στάβλους. Απλά κάπου πρέπει να «μαζέψουμε» τους μαθητές και ζη-
τάει από τους διευθυντές των σχολείων τη σύμφωνη γνώμη.

Το πρόβλημα είναι ότι η Πολιτεία δεν συνυπολογίζει πως μέσα στην
αίθουσα δεν υπάρχουν μόνο μαθητές.

Στην κάθε αίθουσα, εκτός από μαθητές, υπάρχουν πρώτ’ απ’ όλα βι-
βλιοθήκες. Βέβαια είναι φυσικό η πολιτεία να μην το γνωρίζει γιατί,
στο δικό μας σχολείο για παράδειγμα, οι βιβλιοθήκες και τα βιβλία
είναι κατά κύριο λόγο δωρεά των απλών γονέων και χωριανών και όχι
του κράτους. Αυτό σημαίνει 22 τ.μ εμβαδό – 1.5 τ.μ (για μια τουλάχιστον
βιβλιοθήκη) = 20,5 τ.μ. ελεύθερος χώρος.

Απ’ αυτό το χώρο θα πρέπει να αφαιρέσουμε και τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή που πάλι δεν μας τον έχει προμηθεύσει η πολιτεία και δυ-
στυχώς πρέπει να βρίσκεται πάνω σε γραφείο. Άρα: 20,5 τ.μ – 1 τμ =
19,5 τ.μ.

Φυσικά δεν μπορούμε να συνυπολογίζουμε ξεχωριστό χώρο με μο-
κέτα που τα παιδιά θα δουλεύουν σε κύκλο ή θα τη χρησιμοποιούν ως
γωνιά βιβλίου ή ξεκούρασης. Αυτές είναι «παιδαγωγικές υπερβολές
και πολυτέλειες» για το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Ούτε φυσικά για
χώρο του ψυγείου ολοήμερου σχολείου ή φούρνου μικροκυμάτων. Ας
πούμε ότι για ένα σύντομο χρονικό διάστημα 6 χρόνων που τα παιδιά
φοιτούν στο δημοτικό σχολείο δε χρειάζονται να φάνε κάτι. Άλλωστε
θα προκαλέσουν τη ζήλεια των συμμαθητών τους που οι γονείς τους
είναι άνεργοι και πραγματικά πεινάνε.

Πάλι όμως κάτι λείπει…Κάτι άλλο πιάνει χώρο στην αίθουσα…!
Α, ναι! Μα πώς και της διέφυγε της Πολιτείας;
Σε κάθε αίθουσα υπάρχει και ο έρμος ο δάσκαλος ή η δασκάλα

που αγνοήσαμε την ύπαρξή τους. Καλό θα ήταν να τον ή την συνυπο-

λογίσουμε δίνοντάς τους τουλάχιστον 1.5 τμ (όσο χώρο δίνουμε και σε
κάθε μαθητή) για να βάλει και την έδρα αλλά και μια καρέκλα. Άρα 19
τμ – 1,5 = 17,5 τμ. ελεύθερος χώρος. Αν το διαιρέσουμε λοιπόν με το
1,5 αναλογούν 11,66 μαθητές. Ας πούμε 12 για να μη χρειαστεί να «δια-
μελιστεί» κανένας.

Τουλάχιστο με τη δική μου λογική αυτό το νούμερο πρέπει να γρά-
ψουμε στην ηλεκτρονική φόρμα για την μέγιστη χωρητικότητα μαθητών
σε αίθουσες προκάτ.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Όπως ανέφερα παραπάνω, είμαι δάσκαλος και έχω τη θέση διευ-

θυντή σχολείου. Παράλληλα έχω την τύχη να βρίσκομαι στα θρανία
για 40 περίπου χρόνια. Πότε με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, πότε
με την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου και πότε και με τις δυο παράλ-
ληλα.

Δε με διόρισε κανένας, δε με μετέθεσε κανένας, αλλά ούτε και με
σπούδασε ποτέ, πριν ή μετά το διορισμό μου. Δεν πέρασα ποτέ την
πόρτα πολιτικού γραφείου κι αν έχω κάτι που να θυμάμαι από τη
δουλειά μου αυτό είναι μόνο μια συνάντηση με μια παλιά μου μαθή-
τρια που μου είπε ένα απλό: «Ευχαριστώ δάσκαλε» μέσα από την
ψυχή της…!

Και σήμερα για πρώτη φορά έχω κλειστεί στο καβούκι μου, χωρίς
καμία υποστήριξη από το συνδικαλιστικό μου φορέα. Για πρώτη φορά
δεν τολμάω να κάνω απεργία γιατί θα χάσω το σπίτι μου, δεν τολμώ
να διαμαρτυρηθώ γιατί θα χάσω τη δουλειά μου, δεν τολμώ να πλη-
ρώσω τις φορολογικές μου υποχρεώσεις γιατί θα πεινάσουν τα παι-
διά μου.

Πρώτη φορά ντρέπομαι για τον εαυτό μου και γι’ αυτό που η ανοχή
μου και, γιατί όχι, οι πολιτικές μου επιλογές έφεραν στον
τόπο.

Είμαι, όπως κι εσείς, ένας άνθρωπος που βλέπει να τα
χάνει όλα. Το μισθό μου, το αυτοκίνητό μου, την υγειονομική
μου περίθαλψη, όλα. Εκτός από δυο πράγματα. Το ένα είναι
η παιδεία μου, που τη χρωστάω στους δικούς μου δασκά-
λους και το άλλο είναι κάποιο ίχνος από την αξιοπρέπειά
μου, που απορρέει από το λόγια μου, τα έργα μου και τις πα-
ραλείψεις μου. Και με αυτές τις λέξεις θέλω να χτυπήσω
δυνατά την καμπάνα στην πολιτεία και να επαναλάβω το να
μην ξεχνάει ότι υπάρχει και ο δάσκαλος και η δασκάλα.

Κι αν έγραψα αυτές τις γραμμές είναι για έναν απλό λόγο.
Για να μπω αύριο στην τάξη και να διδάξω στους μαθητές
μου πόσα άτομα πρέπει να χωράει η κάθε αίθουσα και να
μπορέσω, χωρίς πια να ντρέπομαι, να τους κοιτάξω για μια
ακόμα φορά στα μάτια.

http://pekp.gr/?p=37639
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Πίνακας 2 (Πηγή:
http://www.aua.gr/~panagak/Provatostasio-Final.pdf)

Εικόνα 3. Ολοκαύτωμα (Πηγή: http://www.exitnews.gr/germania-nazi-
imera-mnimis-olokaftoma/)

Πίνακας 1 Εθνικές Προδιαγραφές λειτουργικότητας
(Πηγή: http://www.aua.gr/~panagak/Provatostasio-Final.pdf)



Στον απολογισμό και πρόγραμμα δρά-
σης πού ψηφίστηκαν στην Γενική
Συνέλευση των αντιπροσώπων στην

Γενική Συνέλευση της Κορίνθου, 13 14
Μάρτη του 2012, αναφέραμε επί λέξει:

“…..Δεν τρέφουμε βέβαια αυταπάτες.
Οπως αναφέραμε και στον απολογισμό
οι συναντήσεις που γίνονται με την πο-
λιτική ηγεσία, μπορεί να ανατρέπουν
δυσάρεστες εξελίξεις, μπορεί να λύ-
νουν τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας
των σχολείων, όμως αν δεν ανατραπεί
αυτή η πολιτική, αν δεν μπει φραγμός
από ένα παλλαϊκό και πανεκπαιδευτικό
μέτωπο αντίστασης, αν δεν αλλάξει ο
συσχετισμός δύναμης σε πολιτικό επί-
πεδο και εξουσίας, πενιχρά τα αποτε-
λέσματα που μπορούμε να προσδο-
κούμε. 

Εδώ και δύο χρόνια, ο λαός μας
στενάζει από την επιβολή της
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής
των μνημονίων, που από κοινού
προωθούν ο πόλος του πλούτου
ντόπιου και ξένου, με την τρόϊ-
κα, το ΔΝΤ και την ΕΕ, πολιτική
που στο όνομα της σωτηρίας μας,
μας επιστρέφει σε κοινωνικές
συνθήκες μεσαιωνικής βαρβαρότη-
τας, που εξαθλιώνει οικογένειες εξα-
νεμίζει εισοδήματα με χαράτσια και φο-
ρολογικές επιδρομές, εξακοντίζει στα
ύψη την ανεργία, διογκώνει την ανέχεια
και την απόγνωση, ωθεί τη νέα γενιά
στην μετανάστευση, στοιχίζει τους αν-
θρώπους σε ουρές συσσιτίων και απορ-
ριμμάτων, διαλύει τις εργασιακές σχέ-
σεις, το ελάχιστο επίπεδο προστασίας
εισοδημάτων από τις συλλογικές συμ-
βάσεις, ενώ το σύνολο του πλούτου της
χώρας υποθηκεύεται και παραδίνεται
με όρους ξεπουλήματος στην εγχώρια
και ξένη ολιγαρχία. 

Η εκπαίδευση και η υγεία αποτελούν
θύματα αυτής της πολιτικής. Σχολεία
κλείνουν ή συγχωνεύονται, τα βιβλία
εξαφανίζονται, μαθητές λιποθυμούν
από υποσιτισμό, εκπαιδευτικοί και μα-
θητές που αγωνίζονται και υψώνουν
ανάστημα αντίστασης και αξιοπρέπειας
διώκονται, και όλοι καταλαβαίνουν πως
η μετάφραση του «πρώτα ο μαθητής»
στα χείλη της κυβέρνησης σημαίνει
πρώτα οι τοκογλύφοι και οι δανειστές...”

Προβλέπαμε ακόμα τότε για τα σχο-
λεία μας, το δραστικό περιορισμό των
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαι-
δευτικών, «και πριν αλέκτωρ λαλήσαι»,
στην φετινή σχολική χρονιά βιώνουμε
την εγκατάλειψη της κάλυψης των εκ-
παιδευτικών αναγκών, με ωρομίσθιους
καθηγητές να καλούνται μετά το τέλος
του α΄ διδακτικού τριμήνου, και τη συνέ-
χιση της απώλειας δεκάδων χιλιάδων
ωρών σε εβδομαδιαία βάση πανελλαδι-
κά, καθώς και τα προβλήματα των μετα-
κινήσεων που «….επιφέρει …την de fac-

to απαξίωση και αδυναμία λειτουργίας
τους…..”. Σήμερα προχωρούν στην κα-
τάργηση και συγχώνευση Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ. (ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ)

Δυστυχώς ένα χρόνο μετά, επιβεβαι-
ωθήκαμε στις εκτιμήσεις μας. 

Μπροστά στο γενικότερο ξεσηκωμό η
τρικομματική κυβέρνηση εξαπολύει βία
και επιτάσσει την εργασία, επιστρατεύει
τους εργαζόμενους, ακόμα και όταν αυτοί
αγωνίζονται για να καταβληθούν οι απλή-
ρωτες αμοιβές τους από τους ιδιώτες ερ-
γοδότες τους (εφοπλιστές). Αποδεικνύεται
έτσι όχι από τα δικά μας λόγια, αλλά από
την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης
το χωρίς φτιασιδώματα, ολοκάθαρο φιλο-
εργοδοτικό ταξικό της πρόσημο.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη
φορά οφείλει η σχολική κοινότητα, (ΓΟ-
ΝΕΊΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΜΑΘΗΤΕΣ), να

βρεθεί δίπλα στους αγώνες των αγροτών,
των κλάδων, των σωματείων και συνδι-
κάτων που απεργούν, που αγωνίζονται
για την ακύρωση της βάρβαρης πολιτικής
των μνημονίων, του εξανδραποδισμού
του λαού και της χώρας.

Τα παιδιά μας, με τη συμπαράστασή
μας, καλούνται να αποκτήσουν τη δική

τους σχέση με την κοινωνία που
αγωνίζεται. 

Η πανελλαδική απεργία στις 20
Φλεβάρη μπορεί με τη συμμετοχή
μας, να γίνει βήμα για τη διάδοση
στα αγωνιζόμενα τμήματα του λα-
ού μας και των δικών μας ενωτι-
κών προσπαθειών για την στήριξη

της δημόσιας παιδείας, της μουσι-
κής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,

που απειλείται με κατεδάφιση. Με την
συμμετοχή μας στις απεργιακές συγκεν-

τρώσεις με τη διακίνηση υλικού (τρυκά-
κια ανακοινώσεις, πανώ κλπ), όπως κάθε
σχολική κοινότητα κρίνει.

Να μεταδώσουμε το μήνυμα πως ο
λαός μας, βαδίζοντας στο δύσκολο δρό-
μο του αγώνα για τη λευτεριά, την επι-
βίωση, την κοινωνική προκοπή πήρε
ανάσα από την τέχνη, τη μουσική και τον
πολιτισμό, βρήκε αποκούμπι σε μια
μουσική που έφερε στα αυτιά και τα χεί-
λη του, μεγαλούργησε σε όλες τις μορ-
φές της τέχνης

• ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
• Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ και ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ
ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ

ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ. 
www.mousika.gr
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