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Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο

6974438720

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Πέτρος Κουφοβασίλης,

αναδρομική έκθεση 2014, 

“Oδός Τοσίτσα”
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Ο νεοφιλελευθερισμός, έκφραση του
αστισμού, μοιάζει να περιγελά τα

"όνειρά" μας. Η  Δύση βομβαρδίζει
ανενόχλητη και κάνει πραξικοπήματα με

ακροδεξιούς στην Ουκρανία, ο
θρησκευτικός φονταμενταλισμός σκεπάζει
με τις μπούργκες του την αριστερά (και τις

γυναίκες) στον αραβικό κόσμο, τα
κομμουνιστικά ρεύματα σκέψης

αγωνίζονται να μη τα σαρώσει ο τυφώνας. 
Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις (ΗΠΑ-ΕΕ-
Ρωσία-Κίνα-Ιαπωνία) είναι -προς το παρόν-

ισχυρότερες των αντιθέσεων λαός-
ιμπεριαλισμός και εργασία-κεφάλαιο.

Σε μια σύσκεψη καθηγητών/τριών, πρόσφατα,
όταν κάποιος τόλμησε να υψώσει τον πολιτικό

πήχη, ακούστηκε δραματικά η φωνή "εγώ
απολύομαι κι εσύ μιλάς για τον ιμπεριαλισμό;".

Ο ατυχής δεν κατάλαβε ότι απολύεται γιατί ο γάμος ιμπεριαλισμού και ντόπιου καπιταλισμού γέννησε τα
εκτρώματα των δανείων και των μνημονίων...

Προς το παρόν ο δυτικός άνεμος είναι ισχυρότερος από τον ανατολικό και οι αστοί βγάζουν τη γλώσσα στο
λαό μας. Μεροκάματα, μισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία, πρόνοια, δημόσια περιουσία, εργασιακές σχέσεις

ρίχνονται στο Λαβύρινθο. Ο Μινώταυρος καραδοκεί
και ο μίτος της Αριάδνης είναι αξεδιάλυτο κουβάρι.

Προς το παρόν. Γιατί να θυμάστε, αθεράπευτοι
φαταλιστές, μοιρολάτρες της κακιάς ώρας, ότι η

ιστορία συνεχίζεται, ότι η πάλη των τάξεων
συνεχίζεται, ότι οι αντιθέσεις οξύνονται, ότι δεν

είπαμε τον τελευταίο λόγο, ότι ο επόμενος γύρος
θα μας βρει σοφότερους, πιο έμπειρους, πιο

αποφασιστικούς.
Σιγά μην κλάψουμε, σιγά μη φοβηθούμε. Αν

μετρήσουμε τις στροφές και τα γυρίσματα της
ιστορίας, θα βρούμε το μαύρο-γκρίζο σ'

απείρως περισσότερες συγκυρίες.  
Ας εργαζόμαστε για τη νέα έφοδο στον

ουρανό.  Ας μιλάμε απλά για να σμίξουμε
τον κόσμο.  Ας δίνουμε τα όπλα της

κριτικής, προς το παρόν. 
Όσο δε συμφιλιώνεσαι με το τέρας,

"υπάρχει ελπίς"!

3

5 ναι και 3 όχι

Πως θα σχηματοποιούσαμε το αλφαβητάρι 

του καλού δασκάλου σήμερα;

Με τα 5 ναι:
• Ν’ αγαπάει και να προσέχει τα παιδιά (παιδιά)

• Να ξέρει καλά τη δουλειά του (γνώση)

• Να αγωνίζεται παντού και πάντα (αγώνας)

• Να αμφιβάλλει και να “πιστεύει” (απορία)

• Να ενώνεται με το “εμείς” και να δίνει το παράδειγμα

(παράδειγμα)

Και τα 3 όχι:
• Να μισεί το σύστημα της εκμετάλλευσης βαθειά, από-

λυτα και ανειρήνευτα

• Να μην σκύβει το κεφάλι και να καυτηριάζει όσους το

κάνουν

• Να μην είναι μοιρολάτρης, μίζερος και εγωιστής.

Υπήρξαν έξοχα παραδείγματα φωτεινών δασκάλων. Αυτοί που

άνοιξαν δρόμους κι έδωσαν όλο το είναι τους για να φωτίζεται

ο κόσμος.

Αν σήμερα το “δημοσιοϋπαλληλίκι” βαραίνει πάνω στις πράξεις

μας είναι γιατί το αστικό σύστημα μάς μολύνει συστηματικά και

βαθειά. Ο δάσκαλος που διδάσκει είναι άλλη φύτρα, αναγνώστη.

Σπουδαίο πράγμα!

Κανένας εκπαιδευτικός

απολυμένος

στις 2
3 Μαρτίου

Αν συνεχίζεται η πάλη των τάξεων συνεχίζεται και μέσα στις τάξεις

μας. Πολυποίκιλη, σύνθετη, με πλευρές που δε φαίνονται με την

πρώτη ματιά. Ως δάσκαλοι της μαχόμενης γραμμής οφείλουμε:

3 Να δούμε το σχολείο στο κάδρο της κοινωνίας. Δεν είμαστε το

"μαντείο των Δελφών". Να 'χουμε συνολικό ορίζοντα. Το σχο-

λείο αλλάζει, αλλάζοντας τον κόσμο.

3 Να πατήσουμε πάνω στα πολιτικά πτώματα του παλιού και νέου

κρατικοκυβερνητικού συνδικαλισμού, της διάσπασης και του

ωχαδερφισμού. Οι "γραφειοκράτες" δεν ελέγχονται για όσα

δεν κάνουν, όπως, απερίσκεπτα νομίζουν μερικοί, αλλά για

όσα πράττουν. Η αντίθεσή μας δεν είναι ποσοτική αλλά ποι-

οτική, δεν είναι συγκαιρική αλλά χρόνια, δεν είναι στο "fil-

ioque", αλλά στο σύνολο. 

3 Η γνώση είναι δύναμη! Η ταξική γνώση είναι παντοδύναμη,

όταν συνδέεται με την πράξη των πολλών. Μετά ιδιαίτερα το

Μάη του '68, η «κριτική στην αστική γνώση» κατήντησε δόξα

στην άγνοια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι ταξικοί άνθρωποι ξέ-

ρουν, οφείλουν να ξέρουν! Όποιος λέει «δεν διαβάζω», παίζει

το παιχνίδι του αντιπάλου!

αντίπρολόγου



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 20144

Τ
ην ίδια ώρα που ο λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με την
εφιαλτική πραγμα τικότητα των βάρβαρων μνημονίων, μέ-
σα σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, απερίγραπτης δυ-

στυχίας και απειλείται με αργό θάνατο από την πολιτική των ξέ-
νων ιμπεριαλιστών και των ντόπιων υπηρετών τους, η κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου, τα φερέφωνα και οι προπαγανδιστές της
στα μέσα ενημέρωσης επιδίδονται σε μια θρασύτατη προπαγάν-
δα, κατασκευάζοντας μια εικονική πραγματικότητα με σκοπό τν
μαζική εξαπάτηση και παραπλάνηση.

Μια εικονική πραγματικότητα “πρωτογενών πλεονασμάτων”,
“εξόδου από την κρίση, από τα μνημό νια και την τρόικα”, “απο-
κατάστασης των αδικιών με το μοίρασμα του πρωτογενούς πλε-
ονάσματος” ενορχηστρώνεται, κλιμακώνεται και θα γίνεται κα-
ταιγιστική με νέα εκβιαστικά διλήμματα όσο θα πλησιάζει η
ημερομηνία των εκλογών για το ευρωκοινοβούλιο και την τοπική
αυτοδιοίκηση. Σ’ αυτή την αντιδραστική προπαγανδιστική ε π  ι -
χείρηση η κυβέρνηση διαθέτει την αμέριστη στήριξη των ιμπε-
ριαλιστών κηδεμόνων της, που χωρίς να χαλαρώνουν ούτε κατ’
ελάχιστο τη θηλειά των μνημονίων, της προσφέρουν επικοινω-
νιακές ανάσες και εφήμερα “δωράκια”, προκειμένου να πάει
με τους καλύτερους δυνατούς ό ρους στις εκλογές, ούτως ώστε
να αποφευχθούν κυ βερνητικοί κλυδωνισμοί και να διασφαλιστεί,
όσο γί νεται, η πολιτική συνοχή και επιβίωσή της.

Σ’ αυτά τα πλαίσια η τρόικα, που κατέφθασε, θα αποφύγει να
εμφανίσει το πραγματικό, λαομίσητο πρόσωπό της, όπως έκανε
σε κάθε προηγούμενη επίσκεψή της. Τώρα, χωρίς να εξασθενεί
τις πιέσεις και τους εκβιασμούς, θα φροντίσει να συντονιστεί
με τις προεκλογικές ανάγκες της κυβέρνησης, να της προσφέρει
πολιτική στήριξη για το “σωτήριο” έργο της, διευκολύνοντας την
εξαγγελία προεκλογικών υποσχέσεων με κάποια ψίχουλα απ’
τα δεκάδες δις ευρώ της φοροληστρικής αφαίμαξης και με το
στήσιμο πανηγυρισμών για “τη ρύθμιση του χρέους” και την
“έξοδο στις αγορές”, μόλις η Eurostat... παραμονές ευρωεκλο-
γών, διαπιστώσει το “πρωτογενές πλεόνασμα”. Και όταν τελει-
ώσει η  ανάπαυλα και το διάλειμμα της προεκλογικής περιόδου
και πέσει η αυλαία των ευρωεκλογών τότε νέα μνημόνια και
υποδουλωτικές δανειακές συμβάσεις, νέα ληστρικά μέτρα θα
επιβληθούν, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των ιμπεριαλι-
στών και της ντόπιας ολιγαρχίας.

Στον αντίποδα όλης αυτής της εξαπάτησης, το λαϊκό και ερ-

γατικό κίνημα πρέπει να αναδείξει όλα τα μεγάλα προβλήματα
που ξέσπασαν με σφοδρότητα την τελευταία τετραετία, πλήτ-
τοντας με πρωτοφανή βιαιότητα το λαό και οδηγώντας τη χώρα
κάτω από διεθνή έλεγχο και επιτήρηση, χαλκεύοντας νέα βαριά
ιμπεριαλιστικά δεσμά.

Πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης,
η γενική αντιλαϊκή πολιτική της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης
και των κομμάτων της, αυτή που αναγορεύει σε θέσφατο, σε
νέα μεγάλη ιδέα, το “όραμα” και το “μονόδρομο” της Ε.Ε., της
Ο.Ν.Ε. και του ευρώ και που αντί να φέρει την οικονομική ανά-
πτυξη και την ευημερία του λαού, όπως υπόσχονταν ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ, οδήγησε τελικά στη μεγαλύτερη μεταπολεμική αντιδρα-
στική οπισθοχώρηση, ρίχνοντας την εργατική τάξη και τα πλα-
τιά λαϊκά στρώματα στην άβυσσο της πλήρους αποσάρθρωσης
και καταστροφής των δικαιωμάτων της. Η υπαγωγή της Ελλά-
δας σε καθεστώς νεοαποικιακού ελέγχου από τους κηδεμόνες
της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., τριανταπέντε χρόνια ύστερα από την έν-
ταξη της χώρας στην Ε.Ε., έχει κουρελιάσει τους προπαγανδι-
στικούς ισχυρισμούς  για την “ισχυρή Ελλάδα”, την “Ελλάδα που
συμμετέχει ισότιμα στην ΕΕ” και κατέδειξε την πραγματική θέση
της μέσα στο σύγχρονο ιμπεριαλιστικό σύστημα, όπως και την
ξενόδουλη, 
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Προεκλογικό σκηνικό αφάνταστης δημαγωγίας 
Αγώνας για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής των βάρβαρων μνημονίων, 

για την έξοδο της χώρας από ΕΕ και ΝΑΤΟ 

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Ώστε αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα των

700 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Αυτές

που φύτρωσαν επί Σημιτισμού και

γιγάντωσαν την περίοδο Καραμανλή –

Παπανδρέου. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

για να διαδοθεί η ορθοδοξία στην ...

Κορέα, για το πέταγμα του ψύλλου, για

υποβρύχιο ψάρεμα στον Ινδικό. Ποιος λέει

ότι τα λαμόγια δεν έχουν φαντασία; Αν

ψάξει κανείς το
 βάλτο των ΜΚΟ θα βρει

ξεσκολισμένους νεοφιλελεύθερους, που

μισούν τον κρατισμό αλλά τρέφονται από

το κράτος, σοσιαλδημοκράτες νέα
ς

κοπής, ρεφορμιστές κοσμοπολίτες,

μεταπτυχιακούς της αγοράς και όλα όσα

αποβράσματα γεννά
ει ένα σάπιο

σύστημα. 

Έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι "οι

μόνες συνεπείς ΜΚΟ και αντικυβερνητικές

οργανώσεις είνα
ι αυτές των ...

πραγματικών κομμουνιστών".
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ταξική πολιτική των αστικών
κομμάτων. Σ’ αυτές τις συν-
θήκες και καθώς βαδίζουμε
προς τις εκλογές πρέπει να
θέσουμε στο επίκεντρο τα
αιτήματα πάλης για την ανα-
τροπή των μνημονίων υπο-
δούλωσης, την ανατροπή
των αντεργατικών μέτρων, τη
σταθερή διεκδίκηση και
επανακατάκτηση των εργα-
τικών και λαϊκών δικαιωμά-
των που καταργήθηκαν, σε
σύνδεση με τα γενικότερα
αιτήματα πάλης για την ανα-
τροπή, συνολικά, της κυβερ-
νητικής πολιτικής και τους
μεγάλους στόχους του αν-
τιιμπεριαλιστικού αγώνα,
την έξοδο από την Ε.Ε. και
το ΝΑΤΟ και το γκρέμισμα
της ιμπεριαλιστικής κυριαρ-
χίας. Αποκαλύπτοντας ταυ-
τόχρονα την πολιτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που θέλει τη χώρα
προσδεμένη στο άρμα της
Ε.Ε. και με τις ρεφορμιστι-
κές θεωρίες για μια “άλλη
Ευρώπη των εργαζομένων”
εξωραΐζει τον ιμπεριαλιστι-
κό χαρακτήρα της και μετα-
τρέπεται σε θιασώτη και
απολογητή της πολιτικής
της.

Η μαζική αντίσταση, η
οργάνωση, ο παλλαϊκός
αγώνας απέναντι στην πολι-
τική της εξάρτησης και της
υποτέλειας και τους φορείς
της, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, είναι ο
μόνος δρόμος, η μόνη πραγ-
ματική διέξοδος για τους ερ-
γαζόμενους και τη νεολαία,
για την απαλλαγή της χώρας
από τα οικονομικοπολιτικά
δεσμά της Ε.Ε., ενταγμένη
στην προοπτική της κατά-
κτησης της εθνικής ανεξαρ-
τησίας, μέσα από την ανα-
τροπή της διπλής κυριαρ-
χίας του ιμπεριαλισμού και
της ντόπιας αστικής τάξης.

«α»

Οι εκλογές πλησιάζουν και για μια ακόμη φορά, ο Τζήμερος
εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ως διακριτή επιλογή. Όπως συμ-
βαίνει, και θα συμβεί ξανά με πληθώρα νεόκοπων εφεδρειών
της άρχουσας τάξης, δεκάδες κόμματα, επιλεκτικά, θα ανασυρ-
θούν από το «άλλο κόμμα» στις επιλογές των δημοσκοπήσεων
,προκειμένου οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις να μετατραπούν σε
μια διαφημιστική προεκλογική καμπάνια για τους κάθε λογής
«νέους» οσφυοκάμπτες.
Ο Τζήμερος άλλωστε ως έμπιστος και ξεσκολισμένος λακές,
ακραίος εκφραστής των συμφερόντων των δυναστών της Ελλάδας,
«τυγχάνει» κάθε φορά ιδιαίτερης μεταχείρισης. Καλεσμένος συχνά
κατά την προεκλογική περίοδο σε τηλεοπτικά πάνελ υψηλής τη-
λεθέασης, ο νεκρός κοινωνικά και πολιτικά Τζήμερος και το
κόμμα του «Δημιουργία Ξανά» συντηρείται με κάθε τρόπο
στην ψηφοθηρική δημοσιότητα. Ένας άνθρωπος και ένα κόμ-
μα που δεν υπάρχει πουθενά στην κοινωνική-πολιτική ζωή
της χώρας, ξεθάβεται την ώρα τον εκλογών και παρουσιάζεται
ως ο ευγενικός, αμόλυντος και αδιάφθορος «οραματιστής» πολιτικός.
Η συντονισμένη προσπάθεια των ξένων και ντόπιων αφεντικών του
Τζήμερου να τον συντηρούν στη πολιτική επικαιρότητα με κάθε
τρόπο οδηγεί στο δίολου ευκαταφρόνητο (αν αναλογιστεί κα-
νείς τη κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει) εκλογικό πο-
σοστό του, ένα και πλέον τοις εκατό. Όχι τυχαία βέβαια, αφού
πρεσβεύει μια συνεπή ξενόδουλη και αντιδραστική φωνή, ακραίος
κήρυκας της επιχειρηματικότητας, λάτρης της ιδιωτικής ασυ-
δοσίας και εχθρός κάθε δημόσιου δωρεάν αγαθού. Αυτό βέβαια
σε τίποτα δεν εμποδίζει τον κρατικοδίαιτο Τζήμερο και την αυλή του,
να ζει από τις κρατικές επιχορηγήσεις που «αναλογούν» στο κόμμα του,
αλλά και από  τις διαφημίσεις κρατικών επιχειρήσεων που ο αντικρατιστής εξα-
σφαλίζει για τη διαφημιστική εταιρία του. Αυτόν λοιπόν τον ξεδοντιασμένο λακέ με-
τατρέπουν σε τηλεοπτικό αστέρα κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές (ήδη βρέ-
θηκε στον «ενικό» και την «ανατροπή») οι μεγαλοδημοσιογράφοι και τον καθιστούν
μόνιμο καλεσμένο των πάνελ τους. Βρίσκει λοιπόν βήμα, για να υμνήσει και να ευ-
χαριστήσει τους «δανειστές» δυνάστες, να καταγγείλει τα ίδια τα θύματα των μαγ-
καλιών ως υπεύθυνα «λόγω έλλειψης παιδείας» για το θάνατό τους και εσχάτως με
«επάρκεια» να χαρακτηρίσει το έργο του Μαρξ παιδαριώδες! Γι’ αυτό και τα αφεν-
τικά του συντηρούν και ταΐζουν τον «αυτοδημιούργητο» Τζήμερο. Το ίδιο συμβαίνει
με δεκάδες άλλα κόμματα που από την αφάνεια, ξαφνικά την προεκλογική περίοδο
χτυπάνε νούμερα στις δημοσκοπήσεις. 
Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο συντηρούνται οι Οικολόγοι Πράσινοι στο πολιτικό σκηνικό,
ο Μάνος, ο Παπαθεμελής και τόσοι άλλοι. Με τον ίδιο τρόπο θα γεννηθούν και θα
μεγαλώσουν δημοσκοπικά οι «58» και κάθε άλλη εφεδρεία του βυθιζόμενου στην
πολιτική κρίση ελληνικού καπιταλισμού. Και όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καθαρή
και πειστική απάντηση, για όσους έχουν ακόμα αυταπάτες για την κοινοβουλευτική
αστική δημοκρατία και την δυνατότητα «αβίαστης» επιλογής των ψηφοφόρων μέσα
στο παραβάν. Τον Τζήμερο και τον κάθε Τζήμερο δεν τον ανασύρει και επιλέγει ο
κυρίαρχος λαός, αλλά η κυρίαρχη τάξη αυτής της χώρας. Και θα τον συντηρεί όσο
κρίνει ότι χρειάζεται στις ελληνικές κάλπες.

Ξανά και ξανά Τζήμερος! εκ
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Δέκα χρόνια μετά τη συντριπτική απόρριψη
του διχοτομικού σχεδίου Ανάν από τον Κυπριακό

λαό, ΗΠΑ και ΕΕ με επίμονες παρασκη-
νιακές πιέσεις επαναφέρουν το Κυ-
πριακό στην τροχιά ακόμα πιο δυσμε-
νών και επώδυνων εξελίξεων για την

Κύπρο και το λαό της, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. 

Στον ένα χρόνο της διακυβέρνησης ΔΗΣΥ
υπό την προεδρία Αναστασιάδη, η Κύπρος
δέθηκε με τα ασφυκτικά δεσμά της τροϊκα-
νής εποπτείας και οι ελληνοκύπριοι οδη-
γούνται βίαια και μαζικά στη φτώχεια και
την εξαθλίωση, «συγκλίνοντας» οικονομι-
κά με τους Τουρκοκύπριους, που βρίσκον-

ται υπό τη μόνιμη ομηρεία της Άγκυρας.
Η «εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρο-

γονανθράκων» (σύμφωνα με το Λευκό Οίκο) η
«ενεργή συμβολή» της ΕΕ, σε συνδυασμό
με τις αντιπαραθέσεις Τουρκίας-Ισραήλ
για την περιφερειακή ηγεμονία, στο
πλαίσιο των συνολικών γεωστρατηγικών

ανταγωνισμών στη ΝΑ Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή, που αναδεικνύονται με την
ανοικτή ξένη επέμβαση στη Συρία και τις
συνεχιζόμενες επιβουλές σε βάρος του

Ιράν, επισπεύδουν τις ιμπεριαλιστικές πιέσεις για «λύση» κάτω
από την εποπτεία τους και προσαρμοσμένη στα συμφέροντά
τους. Συμφέροντα ανταγωνιστικά μεταξύ τους, που όμως από
κοινού στοχεύουν στη Ρωσία, η οποία, αφού πέρσι έχασε ισχυ-
ρά ερείσματα στο κυπριακό τραπεζικό
σύστημα, τώρα συνιστά
αποφυγή κάθε «εξωτερικής
πίεσης και απόπειρας επι-
βολής χρονοδιαγραμμάτων ή
συνταγών διευθέτησης».

Στις συνθήκες αυτές, το
πρόσφατο κοινό ανακοινωθέν
Αναστασιάδη –´Ερογλου, το κύ-
ριο ζήτημα της τουρκικής εισβο-
λής και κατοχής του 40% ενός
ανεξάρτητου κράτους, και το νε-
οαποικιακό καθεστώς των εγγυη-
τριών δυνάμεων, επιβεβαιώνει τη
διχοτομική ε πι λογή και νομιμοποιεί

το μαζικό τουρκικό εποικισμό, που ξεπερνά πια τον ντόπιο τουρ-
κοκυπριακό πληθυσμό. Όχι μόνο δεν προτάσσεται το αυτονόητο
αίτημα της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων, παράλ-
ληλα με την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και το
ξήλωμα των βρετανικών βάσεων από το νησί, αλλά επικυρώνεται
από την αρχή η «ομοσπονδιοποιημένη» διχοτόμηση, με την ανα-
γνώριση των δύο «ισότιμων συνιστώντων κρατών», που διευρύ-
νουν τη δυνατότητα της Τουρκίας για το μελλοντικό έλεγχο ολό-
κληρου του νησιού. 

Μια δεκαετία μετά το ηχηρό ΟΧΙ στο αμερικανόπνευστο σχέδιο
Ανάν, οι ρόλοι των πολιτικών δυνάμεων σε Αθήνα και Λευκωσία
επαναλαμβάνονται. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, έχοντας
κατ’ αρχήν και την «υπεύθυνη» υποστήριξη του «αριστερού»
ΑΚΕΛ, συμμορφώνεται στο διατεταγμένο πλαίσιο συνομιλιών.
Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ν. Αναστασιάδης υπήρξε  θερμός
υποστηρικτής του σχεδίου  Ανάν και πάσχισε για την επιβολή
του, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία  του ίδιου  του κόμματός
του είχε ταχθεί ενάντια. Ενώ αντίστοιχα το ΑΚΕΛ,  μόλις την τε-
λευταία στιγμή και μπροστά στη μαζική λαϊκή πίεση που απλώ-
θηκε  στις γραμμές  και στην επιρροή του, κατέληξε στο όχι.
Τώρα, Αναστασιάδης  και ΑΚΕΛ βρίσκονται ξανά ανοιχτά σε κοι-
νή ρότα, ενώ εξάλλου είχαμε ανακατατάξεις και αλλαγές στο
υπάρχον κυβερνητικό σχήμα. ‘Ηδη ο αρχηγός του ΔΗΚΟ, Πα-
παδόπουλος, έχει ταχθεί ενάντια στο νέο τύπου Ανάν  σχέδιο,
και το κόμμα του, είναι διχασμένο. Παράλληλα, η ΕΔΕΚ του Λυσ-
σαρίδη χαρακτηρίζει το κείμενο του ανακοινωθέντος «το χει-
ρότερο πλαίσιο συζήτησης για τη λύση του Κυπριακού τα
τελευταία 40 χρόνια». 

εκ
π

α
ιδ

ευ
τι

κ
ή

 κ
α

ι π
ο

λι
τι

κ
ή

 σ
υ

γκ
υ

ρ
ία Όχι στο νέο διχοτομικό ιμπεριαλιστικό σχέδιο Ανάν

Κύπρος ενιαία κυρίαρχη και ανεξάρτητη

Εμφύλιος πόλεμος με ξένες σ
ημαίες! Το είδαμε και αυτό. Στην

Ουκρανία η σύγκρουση ανάμεσα στους φιλοδυτικούς και τους

φιλορώσους δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για το λαό της Ουκρανίας.

Η αντιπαράθεση των ιμπεριαλιστικών κέντρων, ΗΠΑ, Ρωσίας και ΕΕ έλαβε

στην Ουκρανία διαστάσεις εμφυλίου πολέμου. Και οι δύο ηγετικές

ομάδες έχουν άδικο! Διότι υποστηρίζουν την πρόσδεση σε ξένα

κέντρα. Και οι δύο θα έπρεπε να ηττηθούν από ένα ισχυρό λαϊκό

κίνημα που θα είχε σημαία του την ειρήνη, την ανεξαρτησία, τη

δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς η ιστορία δεν μας

κάνει πάντα τη “χάρη” και οι Ουκρανοί σφάζονται. Μην ακούτε όμως

τους δυτικούς παπαγάλους και τους ανόητους δήθεν αριστερούς που

εκστασιάζονται όταν βλέπουν «πλήθος, οδοφράγματα και

αντικρατισμό». Ο δρόμος του ουκρανικού λαού δεν περνάει μέσα από

τις αμερικάνικες, ρωσικές ή ευρωπαϊκές αλυσίδες, αλλά πρέπει να

στρέφεται ενάντια σ΄αυτές.
❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 20146
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Η Άγκυρα προκειμένου να πάρει μερίδιο από τη συνδιαχείριση
του υποθαλάσσιου πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, κρίνει τις εξε-
λίξεις σαν «άκρως εποικοδομητικές», μιλάει για «τελευταία ευ-
καιρία» και απειλεί, στην περίπτωση που το σχέδιο απορριφθεί
από τους Ελληνοκυπρίους, ότι θα θέσει επίσημα ζήτημα διχο-
τόμησης της Κύπρου με διεθνή αναγνώριση.

Η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας δώ σει  πράσινο φως στην επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση που υπαγορεύουν
οι ιμπεριαλιστές επικυρίαρχοι της Κύπρου και από καιρό προ-
ετοιμάζοντας τετραμερείς συνομιλίες με την αναγνώριση/ανα-
βάθμιση του εκπροσώπου του τουρκοκυπριακού ψευτοκράτους,
χύνει νερό στο μύλο των νέων διχοτομικών μεθοδεύσεων, ενώ ο
ΣΥΡΙΖΑ μέσω του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου βλέπει ότι
«το κοινό ανακοινωθέν εμπεριέχει διατυπώσεις με σημεία γκρίζα,
ασαφή, που έχουν και δυνατότητες αλλά και κινδύνους».

Αν και τα τεκταινόμενα  στο Κυπριακό  γίνονται με την πλήρη
συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης  Σαμαρά - Βενιζέλου, γε-
γονός παραμένει  ότι αυτοί προσπαθούν  να κρυφτούν πίσω από
τον Αναστασιάδη.  Είναι χαρακτηριστική η επιφυλακτική τοπο-

θέτηση Παπούλια, ο οποίος υποδεχόμενος
στο Προεδρικό Μέγαρο το Δήμαρχο της
κατεχόμενης Μόρφου, είπε ότι «δεν
βλέπω ο δρόμος αυτός να ανοίγει,
παρόλο ότι ελπίζουμε όλοι κάτι να γί-
νει, αλλά δεν μπορεί να είμαστε εκείνοι, που θα
δεχθούμε τις απαιτήσεις της Άγκυρας ουσια-
στικά».

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις το αν-
τιιμπεριαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα,
στην Κύπρο και στην Τουρκία καλείται να
αντιταχθεί στα  διχοτομικά σχέδια για την
Κύπρο και να ανατρέψει  τη λογική της
αποδοχής των τετελεσμένων. Προβάλλον-
τας ξανά, παρά και ενάντια στην πολιτική των
δυνάμεων της υποτέλειας, ηχηρό και ξεκάθαρο
“Όχι” στο νέο ιμπεριαλιστικό σχέδιο τύπου Ανάν, που απειλεί
να διαμελίσει οριστικά και να μετατρέψει την Κύπρο σε δύο
ελεγχόμενα από τη Δύση προτεκτοράτα.
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Μπορεί ο ιδεαλισμός του 19ου αιώνα να επηρεάζει τα μυαλά μας; Μπορεί το φάντασμα του Έγελου να
πλανάται πάνω από τις πολιτικές και φιλοσοφικές συζητήσεις; Βεβαίως. Για παράδειγμα οι έννοιες  ελευθερία,
δικαιοσύνη, ειρήνη κά., η αταξική ανοησία “η ζωή θα δείξει”. Πού κατοικεί ακριβώς η ζωή; Για ποια ελευθερία
μιλάμε; Τι ακριβώς είναι η αφηρημένη δικαιοσύνη; Από πού έρχεται το φάντασμα της ειρήνης; Όταν οι δια-
λεκτικοί υλιστές, ειδικότερα οι κομμουνιστές, αναφέρονται στον Μαρξ υπογραμμίζουν ότι τα αφηρημένα
ιδεαλιστικά σχήματα για τη δικαιοσύνη· αναποδογυρίστηκαν και στη θέση τους μπήκε το συγκεκριμένο· η
ταξική πάλη. Δεν υπάρχει καμία ελευθερία έξω από την πάλη των ανθρώπων και καμία ειρήνη χωρίς σάρκα
και οστά.

Αν ο Σολωμός φανταζόταν την εθνική ελευθερία όμορφη, άγρια, να οδηγεί τους Έλληνες για τον ξεσηκωμό,
οι αντάρτες του ΕΛΑΣ τραγουδούσαν “λευτεριά πανώρια κόρη κατεβαίνεις από τα όρη”. Μόνο που η τελευταία
είχε πολυβόλο στον ώμο και ήταν στα τάγματα του ΕΛΑΣ. Η αλήθεια είναι πάντα συγκεκριμένη.



Eπιμέλεια Αφιερώματος: Αγγελική Φατούρου

Αξιολόγηση
Aφ
ιέρ
ωμ
α ΑΞΙΟΣ,

Τον τελευταίο καιρό βολοδέρνω γύρω από ένα
όραμα που έχασα για πάντα.

Είμαι, λέει, το επίκεντρο μιας επίσημης και επι-
βλητικής τελετής, στην οποία παρίστανται πλήθος
σχολικών συμβούλων με τήβεννο, ο διευθυντής του
σχολείου με το χιλιοφορεμένο γαμπριάτικο κουστού-
μι του, οι συνάδελφοί μου, ως εκκλησιάζουσες, πε-
ριβεβλημένοι το κυριακάτικο ένδυμά τους, οι τοπικοί
παράγοντες (εκτός του απερχόμενου Δημοτικού άρ-
χοντα και οι επικεφαλείς των υποψήφιων δημοτικών
παρατάξεων, λόγω συγκυρίας) πλήθος γονέων και
κηδεμόνων, στο φόντο βεβαίως του οράματος. Κι
εγώ, στο βάθρο του νικητή, περιβεβλημένη το μαν-
δύα της αξιοσύνης και στεφανωμένη τον δάφνινο
στέφανο της επίπονης νίκης. 

‘Ολοι ομού ανακράζουν, «Άξιος, Άξιος», όχι πα-
ραβλέποντες το γένος μου, αλλά διότι έτσι είθισται
στις χειροτονήσεις. Ο χειροτονούμενος, ανεξαρτήτως
γένους, να προσφωνείται, τιμητικά, με αρσενικούς
προσδιορισμούς. 

Μεθυσμένη από τη λαμπρότητα της τελετής και το
μέγεθος του προσωπικού μου επιτεύγματος, αδυνα-
τώ να παρακολουθήσω τις λεπτομέρειες της εκδή-
λωσης και περιορίζομαι να σας αναφέρω μόνο τα
βασικά και, ούτως ειπείν, ουσιαστικά της σημεία. 

Πρώτος έλαβε το λόγο, ο καθ’ ύλην αρμόδιος κύ-
ριος Σχολικός Σύμβουλος, ο οποίος εξήρε τη διδα-
κτική μου ικανότητα, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην
αίθουσα διδασκαλίας, κατά την ετήσια, εθιμοτυπική
του επίσκεψη. 

Με ρίγη συγκίνησης, ανακάλεσα στη μνήμη μου
τη σκηνοθετική μου δεινότητα εκείνης της παράστα-
σης, στη διάρκεια της οποίας είχα, προβλεπτικά,
απομνημονεύσει, όχι μόνο τις λεπτομέρειες στην εκ-
φορά της παράδοσης, αλλά και όλες τις προσχεδια-
σμένες απορίες των μαθητών και τις εμβριθείς
απαντήσεις. Εξάλλου, οι ενδελεχείς πρόβες στην αί-
θουσα,επί μία ολόκληρη εβδομάδα, είχαν τελειοποί-
ησει το αρχικό σχέδιο μαθήματος. Επίπλεον, η προ-
καταβολική, κατά τις πρόβες, επίκληση του φιλότι-
μου των μαθητών, «παιδιά, κρέμεται η επιβίωσή μου
από αυτή την παράσταση», ή «σας ικετεύω, μην παί-
ξετε με το ψωμί μου», φαίνεται ότι είχε, αποτελε-
σματικά, διεγείρει το αίσθημα αλληλεγγύης και συμ-
πόνοιας, απαραίτητο για να επικρατήσει μία ασύνη-
θης νεκρική σιγή, καθόλη τη διάρκεια της παράστα-
σης. 
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Ο κύριος σχολικός σύμβουλος ανεφέρ-
θη, επίσης, καταλεπτώς στις επιπρόσθε-
τες πιστοποιήσεις μου, τις οποίες απέ-
κτησα πρωτοβουλιακώς και ουχί με το
αζημίωτο. «Η εξαίρετη γνώση της Αγγλι-
κής γλώσσης» είπε, «άρτι πιστοποιηθεί-
σα με Lower, μπορεί να μη βοηθά κατά
άμεσο τρόπο στην ανάλυση λογοτεχνικών
κειμένων, όπως της Σατραπείας του Κα-
βάφη, δίδει όμως τη δυνατότητα στην
εξαίρετη αυτή εκπαιδευτικό, σε συνδυα-
σμό με την επίσης πιστοποιημένη γνώση
χειρισμού υπολογιστών, να ανατρέχει σε
αγγλόφωνες αναλύσεις του παγκοσμίως
αναγνωρισμένου ποιητή μας και να προσ-
δίδει, έτσι, στη διδασκαλία της, κύρος και
πολιπολιτισμικότητα. Αφήστε που μόνον
έτσι δίδεται πλέον η δυνατότης να αξιο-
λογούνται τα projects των μαθητών οι
οποίοι επιλέγουν να εκδόσουν Αγγλιστί
το πόνημά τους εις άπαντα τα διδακτικά
αντικείμενα». 

Στη συνέχεια, ο κύριος Σχολικός Σύμ-
βουλος παρέθεσε το πλήθος των λοιπών
πιστοποιήσεων, οι οποίες κοσμούν το
βιογραφικό μου. Διήμερο συμπόσιο Φυ-
κολογίας και Ευτροφισμού, πιστοποίηση
από το σεμινάριο, «Χόρεψε όσο το μπο-
ρείς και εφαρμογές του στο σύγχρονο δη-
μόσιο σχολείο», δίωρο σεμινάριο στο
αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου.
Δεν παρέλειψε να αναφέρει όυτε την πι-
στοποίηση που χορήγησε ο τοπικός πο-
λιτιστικός σύλλογος για την παρακολού-
θηση καλλιτεχνικών σεμιναρίων κατα-
σκευής πολυπέταλου τριαντάφυλλου από
χαρτί γκοφρέ. 

Συγκινητική υπήρξε και η ομιλία του
κυρίου Διευθυντή, ο οποίος εξήρε τις δι-
οικητικές μου ικανότητες και την ακάμα-
το ευσυνειδησία μου. «Η εξαίρετη αυτή
εκπαιδευτικός», είπε, «δεν παρουσιάζει
ποτέ απομείωση της ευσυνειδησίας της,
ούτε κατά τη διάρκεια καν των διαλειμ-
μάτων μεταξύ των διδακτικών ωρών.
Προσέρχεται στο γραφείο μου σε κάθε

διάλειμμα, προκειμένου να προστρέξει
στο πλήθος των αναγκαίων, ούτως ειπείν,
διοικητικών διεκπεραιώσεων και να μου
αναφέρει λεπτομερώς τα συμβάντα από
το καθημερινό γίγνεσθαι της σχολικής
μας μονάδος, η οποία, ειρήσθω εν παρό-
δω», είπε ο κύριος Διευθυντής, «είναι
μία από τις αρτιότερες σχολικές μονάδες
της επικράτειας, όπως αυτό αποτυπώθη-
κε στη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης την
οποία προθύμως συνέταξε η αρμοδίως
συσταθείσα επιτροπή, με την καταλυτική
συμβολή της εξαιρέτου αυτής εκπαιδευ-
τικού». 

«Η εξαίρετη αυτή εκπαιδευτικός», εί-
πε, «αποτελεί το δεξί μου χέρι, το μάτι
και το αυτί μου σε κάθε τετραγωνικό χι-
λιοστό του σχολικού μας κτιρίου, το
οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, είναι ένα από
τα αρτιότερα της χώρας. Συμβάντα σχε-
τιζόμενα με αποκλίνουσες συμπεριφορές
μαθητών και εκπαιδευτικών, τα οποία
αδυνατώ, λόγω του φόρτου διοικητικής
ευθύνης, να εντοπίσω, υποπίπτουν πά-
ραυτα στην αντίληψη της άξιας αυτής εκ-
παιδευτικού, όχι τυχαίως, βεβαίως, βε-
βαίως αλλά λόγω της αυξημένης εγρή-
γορσης και ετοιμότητάς της, χαρακτηρι-
στικά τα οποία δεν απομειώνονται ούτε
κατά τη διάρκεια τής εκτός σχολείου ανά-
παυλας. Διότι οσάκις ενθυμηθεί τι, το
οποίο παρέλειψε να αναφέρει κατά τη
διάρκεια της σχολικής ημέρας, η άξια αυ-
τή εκπαιδευτικός προστρέχει στην τηλε-
φωνική της συσκευή, προκειμένου να με
καταστήσει μέτοχο των διαμειφθέντων
κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής. 

Με σεμνότητα και μετριοφροσύνη
ασκούσα το πλήθος των καθηκόντων της,
μηδέποτε εκάμφθη» συνέχισε ο κύριος
Διευθυντής, «από την μισθολογική συρ-
ρίκνωση που υπέστημεν όλοι χάριν της
Πατρίδος και της έξωθεν καλής μαρτυ-
ρίας μας, αποστομώνουσα πάντα τους μη
εξαίρετους εκπαιδευτικούς –διότι δυστυ-
χώς υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανά-

ξιων του ρόλου τους– όταν σε κάθε απερ-
γία ευθαρσώς δηλώνει ενώπιον εμού του
ιδίου και των ανησυχούντων γονέων και
κηδεμόνων ότι δεν απεργεί διότι δεν
ασκεί επάγγελμα αλλά λειτούργημα». Και
κατέληξε ο κύριος Διευθυντής λέγοντας
ότι στα πλαίσια αυτού ακριβώς του λει-
τουργήματος «δεν εδίστασε ούτε στιγμή
να αδράξει το σάρωτρο και το φαράσι και
να επιμεληθεί της καθαριότητος των σχο-
λικών αιθουσών όταν απελύθη η καθαρί-
στρια λόγω των περικοπών προς χάριν
της Πατρίδος και της έξωθεν καλής μαρ-
τυρίας μας. Και όταν αγενής και απείθαρ-
χός τις μαθητής την απεκάλεσε, “δουλικό
του διεθυντή”, δικαίως οργισθείσα,
απήντησε, “δουλικό να πεις τη μάνα σου
που το κάνει για χρήματα”. Διότι, σεβα-
στοί και αγαπητοί παριστάμενοι», είπε
κλείνοντας ο κύριος Διευθυντής, «ακόμη
και ο Χρίστος οργίσθη κατά των εμπό-
ρων». 

Μετά το πέρας των υπολοίπων ομιλιών,
τις οποίες δεν παραθέτω, λόγω σεμνότη-
τας, ακολούθησε η τελετουργική ανακύ-
ρηξη αξιοσύνης μου. 

Όλοι οι παριστάμενοι, με μια φωνή και
μια ψυχή ανέκραξαν εν χορώ, «ΑΞΙΟΣ,
ΑΞΙΟΣ» και η ομήγυρις των ιερέων έψαλ-
λε «Αξιοοοοος, Άξιοοοοος».

Και δεν ευρέθη ούτε ένας να διαταρά-
ξει τη μεγαλόπρεπη τελετή και την απο-
νομή του χρίσματος αξιοσύνης μου, κρά-
ζοντας «Ανάξιος», καθώς είχε προϋπάρ-
ξει σχετική μέριμνα, μη παρείσφρησης
ανεπιθυμήτων, ως είθισται σε κάθε επί-
σημη εκδήλωση. 

Το όραμα αυτό με καταδιώκει τώρα
που, συνταξιοδοτημένη πια, έχασα δια
παντός αυτή την ευκαιρία. Φθονώ, με την
καλή έννοια του όρου, τους εν ενεργεία
συναδέλφους μου, όσους δηλαδή με την
αρωγή της θεσμοθετούμενης αξιολόγη-
σης και την ευδοκίμηση της αξιοσύνης
τους βιώσουν τέτοιες οραματικές εμπει-
ρίες. 
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1. Πανοπτικό, ιεραρχικό, αυταρχικό
μοντέλο

Από τις 5 Νοεμβρίου 2013 έχει ισχύει
το Π.Δ. για την «Αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης», οι ρυθμίσεις
του οποίου επιβεβαιώνουν ότι πίσω από
χίλιες δυο «αθώες» έννοιες κρύβεται
ένα ασφυκτικό σύστημα αξιολόγησης
που αποτελεί κεντρικό μηχανισμό ανα-
τροπής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογι-
κής χειραγώγησης και κατηγοριοποί-
ησης σχολείων εκπαιδευτικών και μα-
θητών. Με το συγκεκριμένο Π.Δ. θεσμο-
θετείται ένα αυστηρά ιεραρχικό και συγ-
κεντρωτικό οργουελιανό μοντέλο τύπου
“big brother”, όπου «όλοι και όλα αξιο-
λογούνται» και στο τέλος πληρώνουν τον
...λογαριασμό οι εκπαιδευτικοί. Ένα
μοντέλο νεο – επιθεωρητισμού πολύ πιο
αυταρχικό και πολυπλόκαμο από το πα-
λιό που τροφοδοτεί αυταπάτες περί συμ-
μετοχής και συνδιαμόρφωσης της αξιο-
λόγησης. Η υποκρισία περισσεύει όταν
αναφέρουν ότι «Σκοπός της αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του
διοικητικού τους έργου μεσω της άμε-
σης σύνδεσής της με την επιμόρφωση,
προς όφελος των ιδίων, των μαθητών
και της κοινωνίας» (άρθρο 2,1). Και ότι
στοχεύει «στην παροχή κινήτρων για τη
διαρκή επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και
των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της
δια βίου μάθησης» (άρθρο 2,1δ). Ποια
«επιστημονική και επαγγελματικά ανά-
πτυξη και εξέλιξη» εννοούν, όταν κατη-
γοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς με
βάση την τετράβαθμη κλίμακα «ελλι-
πής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή
«εξαιρετικός» και ακόμα χειρότερα και
από την εποχή του επιθεωρητισμού, με

την αντίστοιχη βαθμολογία από το 0 μέ-
χρι το 100! Πολύ περισσότερο που υπάρ-
χει θεσμικό πλαίσιο για σύνδεση μισθού
– βαθμού, «σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.
4024/2011», όπως παραπέμπει και το
συγκεκριμένο Π.Δ., αλλά και για απολύ-
σεις δημοσίων υπαλλήλων. 

Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι το συγκε-
κριμένο Π.Δ. είναι μόνο η αρχή ή καλύ-
τερα ένα από τα κομμάτια του παζλ ενός
αυταρχικού θεσμικού πλαισίου αξιολό-
γησης – χειραγώγησης και κατηγοριοποί-
ησης εκπαιδευτικών, μαθητών και σχο-
λείων. 

Με βάση το Π.Δ. δομείται ένα πανο-
πτικό, αυστηρά ιεραρχικό, συγκεντρω-
τικό, γραφειοκρατικό και κομματικό σύ-
στημα αξιολόγησης. Οι κομματικά ημέ-
τεροι ή ελεγχόμενοι περιφερειακοί δι-
ευθυντές και οι συντονιστές εκπαίδευ-
σης εξωτερικού αξιολογούνται από τον
γενικό γραμματέα της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας (Κ.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Οι περι-
φερειακοί διευθυντές αξιολογούν τούς
… πάντα με αντικειμενικά και …αξιοκρα-
τικά κριτήρια επιλεγμένους διευθυντές
εκπαίδευσης, προϊσταμένους των τμη-
μάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής
καθοδήγησης και άλλων στελεχών. Οι
προϊστάμενοι επιστημονικής – παιδα-
γωγικής καθοδήγησης αξιολογούν τους
σχολικούς συμβούλους, τους υπευθύ-
νους Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥΠ. και άλλα στε-
λέχη. Οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι
σχολικοί σύμβουλοι τους διευθυντές
σχολείων. Οι διευθυντές σχολείων και
οι σχολικοί σύμβουλοι τους υποδιευθυν-
τές και τους εκπαιδευτικούς.

2. Η αξιολόγηση δεν είναι μια
«αθώα» και «ουδέτερη» διαδικασία

Ο κυρίαρχος λόγος για την αξιολόγηση

στην εκπαίδευση εξοβελίζει το ερώτημα
«ποιος έχει την εξουσία» στην κοινωνία
και την εκπαίδευση, ποιος καθορίζει τα
αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία,
ποιος οργανώνει τις εξετάσεις, γενικό-
τερα το σχολείο και ειδικότερα τους
όρους και τις διαδικασίες αξιολόγησης,
δηλαδή ποιος, ποιον, τι, πώς και γιατί
αξιολογεί; Ποια είναι η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε όλα αυτά; Απουσιά-
ζουν, επίσης, δύο βασικά στοιχεία προ-
βληματισμού: ότι το σχολείο δε λειτουρ-
γεί για το «κοινό καλό», αλλά στον κα-
πιταλισμό έχει μια έντονη επιλεκτική
λειτουργία, άρα εκ των προτέρων γνω-
ρίζουμε ότι δεν μπορούν «να πάνε όλοι
καλά στο σχολείο» και ότι η σχολική
γνώση δεν είναι «ουδέτερη», καθώς εγ-
γράφει συγκεκριμένες ιδεολογικές επι-
λογές των πολιτικά κυριάρχων ομάδων
και τάξεων.

Σε ένα ιεραρχικό – ταξικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα στο πλαίσιο της καπιταλι-
στικής κοινωνίας δεν υπάρχει «κακή» ή
«καλή» αξιολόγηση, αξιολόγηση που
«βοηθάει» και αξιολόγηση που «δε βοη-
θάει». Αυτή δεν μπορεί παρά να είναι ιε-
ραρχική – συμμορφωτική και να συμπυ-
κνώνει την ανισότητα και την αυταρχική
επιβολή των κυρίαρχων τάξεων επιδιώ-
κοντας να διασφαλίσει την ταξική λει-
τουργία της εκπαίδευσης. Συνιστά κεν-
τρικό μηχανισμό της αστικής επίθεσης
και είναι σήμερα ένα από τα σημαντικό-
τερα διακυβεύματα στην εκπαίδευση.

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

Η αξιολόγηση είναι διπλή: διοικητική
που αφορά το «τυπικό υπηρεσιακό έρ-
γο» και εκπαιδευτική που αφορά το δι-
δακτικό και γενικότερα το επιστημονικό
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 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΔ152



χειμώνας 2014 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 11

και παιδαγωγικό έργο. Η διοικητική
αξιολόγηση διενεργείται μια τουλάχι-
στον φορά ανά διετία μεταξύ 1ης Φε-
βρουαρίου και 15ης Μαϊου κάθε έτους.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση διενεργεί-
ται μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία
εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος
που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμη-
νιαία αξιολογική περίοδος) (άρθρο17,
παρ.9). Η εκπαιδευτική αξιολόγηση πε-
ριλαμβάνει την παρακολούθηση δύο (2),
τουλάχιστον διδασκαλιών.

Αφήνουν για το θεαθήναι τη δυνατό-
τητα, ώστε ο αξιολογούμενος να «υπο-
βάλλει στον αξιολογητή έκθεση εκπαι-
δευτικής αυτοαξιολόγησής του» (άρθρο
17, παρ.3) που είναι άνευ ουσιαστικής
και τυπικής σημασίας, όπως και ότι
«Κάθε αξιολογούμενος εκπαιδευτικός
έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τον προ-
ϊστάμενο αξιολογητή του.» (άρθρο 24).
Αυτές οι ρυθμίσεις είτε δε θα λειτουρ-
γήσουν, είτε θα οδηγήσουν στην αυτο-
ενοχοποίηση του εκπαιδευτικού, είτε
στο σκύψιμο της μέσης και της θετικής
αξιολόγησης των αξιολογητών του. Οι
πελατειακές σχέσεις, το ρουσφέτι και η
υποταγή εκσυγχρονίζονται με μια μικρή
δόση αμοιβαιότητας για να δημιουργη-
θεί ένα πλαίσιο χειραγώγησης, συμμόρ-
φωσης και πειθάρχησης. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών σύμφωνα με το Π.Δ. κατηγο-
ριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες και σε
κάθε κατηγορία περιλαμβάνονται μια
σειρά κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται

η αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση – κα-
τάταξη των εκπαιδευτικών:

Οι πέντε κατηγορίες περιλαμβάνουν
μια σειρά από κριτήρια και αντιστοιχί-
ζονται με βάση την τετράβαθμη βαθμο-
λογική 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 σύμφωνα με το
άρθρο 16, παρ. 4 «χαρακτηρίζονται ελ-
λιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια
σε μια εκ των κατηγοριών χαρακτηρί-
ζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συ-
νολικής βαθμολογίας». Έτσι «εγγράφον-
ται στον πίνακα των μη προακτέων που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 8 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α 226)»
για το ενιαίο μισθολόγιο που προβλέπει:
«Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται
σε πίνακα μη προακτέων στερούνται
του δικαιώματος για προαγωγή για τα
επόμενα δυο (2) έτη».

4. Μηχανισμός ανατροπής
εργασιακών δικαιωμάτων και
κατακτήσεων. Κατάργηση Οργανικής
θέσης. Άρση μονιμότητας. Απολύσεις

Πέρα από την άσκηση ενός τεχνογρα-
φειοκρατικού ελέγχου πάνω στο εκπαι-
δευτικό σύστημα, η αξιολόγηση αντιστοι-
χεί με το νέο μοντέλο εργασιακών σχέ-
σεων, το μοντέλο της ευέλικτης και ανα-

σφαλούς εργασίας, που είναι απόρροια
της αποδόμησης του «κράτους - πρόνοι-
ας» και την επιστροφή σε μεσαιωνικού
τύπου ρυθμίσεις για τα εισόδημα, τη σύν-
ταξη, τις εργασιακές σχέσεις, την πλήρη
καταστροφή όλων των εργατολαϊκών κα-
τακτήσεων του εικοστού αιώνα, πράγμα
που επιβάλλεται τώρα στη χώρα μας με
τα αλλεπάλληλα Μνημόνια και την πολι-
τική κυβέρνησης – Ε.Ε - ΔΝΤ. Με τον νό-
μο (4024/11) για το μισθολόγιο – βαθμο-
λόγιο στο Δημόσιο Τομέα, επιδιώκεται,
με βάση τους σχεδιασμούς του πολιτικού
προσωπικού και της Tρόικας, η εξαθλίω-
ση των εργαζομένων του Δημοσίου. Βά-
ζει ως βασικότερη παράμετρο της μισθο-
λογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των
υπαλλήλων την αξιολόγηση. Καθιερώνε-
ται ποσόστωση από τον ένα βαθμό στον
άλλο. Για παράδειγμα μόνο το 50% του
συνόλου των εκπαιδευτικών θα προάγε-
ται στον Β΄ βαθμό και μόλις το 15% στον
Α΄ βαθμό! Επίσης στο άρθρο 7, παρ. 7 του
ν. 4024/11 όχι μόνο προβλέπονται συγ-
κεκριμένα ποσοστά αυτών που θα προ-
άγονται, αλλά αυτά κάθε 2 χρόνια μπορεί
να μειώνονται αυτά με υπουργική από-
φαση «ανάλογα με τις δημοσιονομικές
δυνατότητες». Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι
με τους μνημονιακούς νόμους έχει πα-
γώσει μέχρι το 2014 κάθε βαθμολογική
εξέλιξη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η
αξιολόγηση γίνεται με καθαρά δημοσιο-
νομικά κριτήρια και στόχο έχει τη μισθο-
λογική καθήλωση όσο το δυνατόν περισ-
σότερων εκπαιδευτικών. Εξωφρενική εί-
ναι επίσης και η παρ. 6 του αρθ. 8 του
ν.4024/11 που προβλέπει ότι ο εκπαιδευ-
τικούς που κρίνεται αρνητικά «τιμωρεί-
ται» και δεν έχει δικαίωμα να διεκδική-
σει την προαγωγή του τα επόμενα δύο
χρόνια. Επίσης, ο εκπαιδευτικός «ο
οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς
πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό,
παραπέμπεται (...) στο υπηρεσιακό συμ-
βούλιο, το οποίο (...) μπορεί να τον απο-
λύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν
βαθμό» άρθ. 95 του ν. 3528/2007 (Δημο-
σιοϋπαλληλικός κώδικας). 

Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών ήταν
πριν τις περικοπές οι μισές (50%) των ευ-
ρωπαίων συναδέλφων τους. Και οι περι-
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πάνω και από το 40%! Χιλιάδες νέοι εκ-
παιδευτικοί 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.

Από μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ προκύπτει
ότι η μείωση του καθαρού εισοδήματος
των εκπαιδευτικών από το 2009 μέχρι
και το 2012 κυμαίνεται από 4.740 περί-
που ευρώ, για έγγαμους και με 33 χρόνια
υπηρεσίας, μέχρι 6.585 για τους νεοδιό-
ριστους. Ποσοστιαία η μείωση αυτή κυ-
μαίνεται από 21% περίπου έως 45%. Και
βέβαια δεν υπολογίζεται η νέα αφαίμαξη
μισθών με βάση το φορο-ληστρικό σύ-
στημα που ψηφίστηκε πρόσφατα. Από την
ίδια έρευνα προκύπτει ότι ο ανώτερος μι-
κτός ετήσιος μισθός εκπαιδευτικού σε
λύκειο στις χώρες της ευρωζώνης ανέρ-
χεται κατά μέσο όρο 48.690 ευρώ, ενώ
στην Ελλάδα [που κατέχει μια από τις τε-
λευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα πά-
νω μόνο από Μάλτα, Εσθονία και Σλοβα-
κία] μόλις 25.756 ευρώ. Όσον αφορά τον
κατώτερο μισθό η Ελλάδα βρίσκεται στην
προτελευταία θέση, πάνω μόνο από την
Εσθονία, με 14.104 ευρώ, έναντι 28.939
που είναι ο μέσος όρος.1

Ας αποτινάξουμε τις αυταπάτες. Ιδιαί-
τερα σε καθεστώς μνημονίων, η αξιολό-
γηση λειτουργεί ως διαδικασία νομιμο-
ποίησης απολύσεων, εφεδρείας και βαθ-
μολογικής-μισθολογικής στασιμότητας
των εκπαιδευτικών. Είναι, δηλαδή ο κεν-
τρικός μηχανισμός για την υπονόμευση
της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και
τις μαζικές απολύσεις.

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

Διατυμπανίζουν ότι σκοπός της αξιο-
λόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας
της εκπαίδευσης. Για την κυρίαρχη τάξη
«ποιότητα στην εκπαίδευση σημαίνει εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχολείου της αγο-
ράς που μεταδίδει μονομερείς ιδεολογικά
γνώσεις από το «κρυφό σχολείο» μέχρι

τον ... «συνωστισμό της Σμύρνης».
Την ώρα που οι προσλήψεις μόνιμων

εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μηδε-
νικές (!), ένα ακόμα θλιβερό ρεκόρ μετά
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, που οι δαπάνες
για την παιδεία κάθε χρόνο περικόπτονται
πέφτοντας κάτω και από το 2,3% του ΑΕΠ
είναι πρόκληση οι «σοφοί» του κράτους
να μιλούν για «ποιότητα στην εκπαίδευ-
ση». Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται
να συμβάλλει στη στήριξη της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, όπως διατείνονται οι
κρατικοί μύθοι, αλλά την υπονομεύει
ανοιχτά. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη
συρρίκνωση του σχολικού δικτύου, την
κατηγοριοποίηση των σχολείων σε «κα-
λά» και «κακά», την ταξική διαφοροποί-
ηση του μαθητικού πληθυσμού και την έν-
ταση της ιδεολογικής και επιλεκτικής λει-
τουργίας της εκπαίδευσης.2

6. Ας τους …απορρίψουμε!
Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα

να αντισταθούν στον ασφυκτικό έλεγχο
του νεο-επιθεωρητισμού, όπως διανθί-
ζεται με τα μέτρα και τους δείκτες σύμ-
φωνα με τα πρότυπα της «ελεύθερης αγο-
ράς». Καμιά συμμετοχή σε διαβουλεύσεις
και άλλες διαδικασίες, που εξωραΐζουν
το αυταρχικό πρόσωπο μιας αδίστακτης
εξουσίας που δια πυρός και σιδήρου υλο-
ποιεί μια πολιτική εξαθλίωσης του λαού
και κονιορτοποίησης δικαιωμάτων και
κατακτήσεων ολόκληρου αιώνα.

Παραφράζοντας τον Δ. Γληνό θα χαρα-
κτηρίζαμε την αξιολόγηση ως τον «άταφο
νεκρό» της εκπαίδευσης. Αν η κυβέρνη-
ση, η Ε.Ε. και το κεφάλαιο θέλουν να πι-

στεύουν στη νεκρανάσταση για να οικο-
δομήσουν το φθηνό, ευέλικτο, πειθαρχη-
μένο σχολείο, υποταγμένο στους νόμους
της αγοράς πάνω στα ερείπια του δημό-
σιου σχολείου, εμείς έχουμε κάθε λόγο
να την θάψουμε όσο πιο βαθιά γίνεται.
Ασφαλώς και η αμφισβήτηση – άρνηση
της αξιολόγησης δεν επαρκεί. Η κριτική
χρειάζεται να γίνει εφ΄ όλης της ύλης. Από
τα προγράμματα και το περιεχόμενο
σπουδών, την οργάνωση του σχολείου, την
ταξική εκπαιδευτική πολιτική, μέχρι τη
γενικότερη πολιτική αποδόμησης του
«κράτους – πρόνοιας» και των λαϊκών κα-
τακτήσεων και δικαιωμάτων.

Οφείλουμε απέναντι στο «νέο» σχολείο
των δεξιοτήτων, της κατακερματισμένης
γνώσης, της αγοράς, της εγκατάλειψης
και της υποταγής, να προβάλλουμε το
όραμά μας για ένα άλλο σχολείο. Πραγ-
ματικά δημόσιο και δωρεάν, που να αν-
ταποκρίνεται στην ανάγκη του ανθρώπου
να ανακαλύπτει τους νόμους κίνησης της
φύσης και της κοινωνίας, να τους χρησι-
μοποιεί για να καλυτερέψει την ανθρώ-
πινη ζωή, που να δημιουργεί δημοκρατι-
κά ελεύθερες προσωπικότητες, ανθρώ-
πους που να μαθαίνουν να συνεργάζονται,
να σέβονται τη διαφορετικότητα και να
δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική,
αλλά και κοινωνική απελευθέρωση και
ευτυχία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο – Αξιολόγηση των

Εκπαιδευτικών, Μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ, Αθήνα,
Ιούνιος 2012.

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



Η πρώτη γενική παρατήρηση είναι ότι
με αυτό τον τρόπο κατακερματίζεται τόσο
η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, όσο
και η εκπαιδευτική διαδικασία. Και ακό-
μα χειρότερα επιχειρείται η ποσοτικο-
ποίηση και μέτρηση χαρακτηριστικών της
ανθρώπινης προσωπικότητας και στοι-
χείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Επιδιώκεται να επικυρωθούν ως αντικει-
μενικά μετρήσιμα στοιχεία της προσωπι-
κότητας νοητικές λειτουργίες των υπο-
κειμένων της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, όπως η διδακτική ή μαθησιακή ικα-
νότητα, η πνευματική και επιστημονική
συγκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας
και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι διαπρο-
σωπικές 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 τεχνολογιών ή την
προετοιμασία για τη διδασκαλία. Όμως
αυτή η μέτρηση των ανθρώπινων διανοη-
τικών λειτουργιών γίνεται με βάση τις αρ-
χές και τους στόχους του σχολείου της
αγοράς. Είναι προϊόν μιας τεχνοκρατικής
και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης

για την εκπαίδευση. Οι επιδόσεις των
υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
χρησιμοποιούνται ως μονάδες μέτρησης
της παραγωγικότητας και αποδοτικότη-
τας, ως δείκτες προαγωγιμότητας και αν-
ταγωνιστικότητας. Η υποταγή του σχολεί-
ου στους νόμους της «ελεύθερης αγο-
ράς» διαμορφώνει βαθμιαία ένα νέο τύπο
σχολείου: το σχολείο της αγοράς, στο
οποίο εφαρμόζονται μοντέλα αξιολόγη-
σης και ελέγχου με «πιστοποιητικά ποι-
ότητας» (ISO 9000), σύμφωνα με τα πρό-
τυπα της βιομηχανίας και του εμπορίου.
Με άλλα λόγια η αγορά διεισδύει παντού:
«γνώση που δεν πουλάει δεν είναι γνώ-
ση», «ικανότητες που δεν εμπορευματο-
ποιούνται δεν είναι ικανότητες», κι αφού
το σχολείο «παράγει» ικανότητες, μπορεί
κι αυτό να αλωθεί πλήρως από τους νό-
μους της αγοράς. Μια τέτοια θεώρηση
απορρέει από τη γενικότερη αντίληψη
περί εμπορευματοποίησης των πάντων
στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινω-
νίας, όπου κάθε εμπόρευμα έχει και την
τιμή του. 1

Η αξιολόγηση ως αυταρχική διαδικα-

σία, αλλάζει δραματικά το κλίμα στη σχο-
λική τάξη και στο σχολείο, εντείνει τον αν-
ταγωνισμό, εθίζει στη δουλοπρέπεια, με
αποτέλεσμα η ελεύθερη σκέψη και η
όποια παιδαγωγική αυτονομία να αντικα-
θίστανται από την πλήρη υποταγή και τον
ασφυκτικό έλεγχο. Επιπλέον προκαλεί
ανταγωνισμούς και συγκρούσεις μεταξύ
των εκπαιδευτικών, κατατάσσοντάς τους
σε κατηγορίες: «ελλιπείς», «επαρκείς»,
«πολύ καλοί», «εξαιρετικοί». Οδηγεί σε
θεατρινισμούς με τις επισκέψεις των Σχο-
λικών Συμβούλων στις τάξεις για τη σύν-
ταξη των ατομικών αξιολογικών εκθέσε-
ων και στην αυλοκολακεία για θετικές εκ-
θέσεις από τους διευθυντές. Θέτει τα θε-
μέλια μιας ιστορικής διάσπασης του εκ-
παιδευτικού σώματος με την κατηγοριο-
ποίηση σε «στελέχη – αξιολογητές» και
«εκπαιδευτικούς – αξιολογούμενους».
Ταυτόχρονα, η διαπλοκή του κομματικού
– κυβερνητικού μηχανισμού με την αξιο-
λογική ιεραρχία, απειλεί να εγκαθιδρύσει
μια ιδιόμορφη «δικτατορία των αξιολο-
γητών» στα εκπαιδευτικά συνδικάτα, οδη-
γεί στο οξύμωρο σχήμα οι αξιολογούμενοι
εκπαιδευτικοί να εκπροσωπούνται (έκον-
τες – άκοντες) στα συνδικαλιστικά όργανα
από τους αξιολογητές τους!

Προβάλλει το εκπαιδευτικό έργο ως
προσωπική υπόθεση των εκπαιδευτικών.
Επιδιώκει έτσι να τους ενοχοποιήσει στα
μάτια των μαθητών τους και της κοινής
γνώμης για την κρίση της εκπαίδευσης.
Οι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παρά-
γοντες ουσιαστικά δεν αποτελούν αντι-
κείμενο της αξιολόγησης. Στο νέο πλαί-
σιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την
επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους
και η διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται»
με τη σειρά της την επιτυχία και την απο-
τυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι
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Η ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΙΔΕΟΛΟΓ ΙΚΗΣ ΧΕ ΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΕ ΙΘΑΡΧΗΣΗΣ

Οι Κατηγορίες και τα Κριτήρια Αξιολόγησης

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

Τ
α κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Π.Δ. 152 κα-
τηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες και σε κάθε κατηγορία περιλαμ-
βάνονται μια σειρά κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση – κα-

τηγοριοποίηση – κατάταξη των εκπαιδευτικών:
α) Κατηγορία Ι Εκπαιδευτικό περιβάλλον (Συντελεστής βαρύτητας 0,75)
β) Κατηγορία ΙΙ Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδα-

σκαλίας (Συντελεστής βαρύτητας 1,25)
γ) Κατηγορία ΙΙΙ Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών

(Συντελεστής βαρύτητας 1,25)
δ) Κατηγορία IV Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (Συντελεστής βαρύ-

τητας 1,50)
ε) Κατηγορία V Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευ-

τικού (Συντελεστής βαρύτητας 1)
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«αγνοούνται» οι αμέτρητοι κοινωνικοί και
εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεά-
ζουν και συνδιαμορφώνουν την εκπαι-
δευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό
έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενει-
ακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης και
κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολεί-
ου, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκ-
παιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι,
τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται»
οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότη-
τες που διαμορφώνουν αντίξοες συνθή-
κες για την εκπαίδευση των μαθητών από
τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνι-
κά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι
οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα
της εγκατάλειψης του σχολείου και του
αναλφαβητισμού.2

Η πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί την
αξιολόγηση για να χειραγωγήσει ιδεο-
λογικά τους εκπαιδευτικούς, ελέγχον-
τας τον τρόπο σκέψης και συμπεριφο-
ράς –και κατ’ επέκταση των μαθητών–
σύμφωνα με τις κυρίαρχες αξίες και
πρότυπα. Μετατρέπει τους εκπαιδευτι-
κούς σε «άβουλους και μοιραίους»,
«yes men», υπαλλήλους που πάσχοντας
από μόνιμη οσφυοκαμψία ευθυγραμμί-
ζονται με την εκπαιδευτική πολιτική της
εκάστοτε κυβέρνησης και την επίσημη
κρατική διδακτική. Εξάλλου η σχολική
γνώση έχει έντονα ιδεολογικό χαρακτή-
ρα και ορίζεται από δύο βασικές παρα-
μέτρους: τι είδους εργαζόμενο και πο-
λίτη θέλει να διαμορφώσει το σχολείο
και ποια πολιτική ιδεολογία θέλει να
εμφυσήσει.3 Το περιεχόμενο των προ-
γραμμάτων σπουδών σε όλες τις εκπαι-
δευτικές βαθμίδες φιλτράρεται κατά τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να περιέχει μόνο γνώ-
σεις που αξιώνουν και αναπαράγουν το
καπιταλιστικό σύστημα. Επομένως ο εκ-
παιδευτικός, πρέπει να αναπαράγει
γνώσεις που εμφανώς σε πολλά σημεία
είναι αντιανθρώπινες.

Πέρα από τους μύθους της εξουσίας,
η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική συγ-
κρότηση, η παιδαγωγική κατάρτιση και η
διδακτική ικανότητα δεν είναι ποσοτικά
μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν. Γι’
αυτό και δεν υπάρχουν μέθοδοι ή κριτή-
ρια «αντικειμενικά» και «αξιοκρατικά».
H εκπαιδευτική διαδικασία και ο εκπαι-

δευτικός δεν μπορούν να διασπαστούν σε
επιμέρους αξιολογούμενα στοιχεία και
να μετρηθούν μέσα από 2 επισκέψεις του
Σχολικού Συμβούλου στην τάξη ή από τη
συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ. H εκπαι-
δευτική διαδικασία έχει χαρακτήρα δυ-
ναμικό και όχι στατικό, επηρεάζεται από
πλείστους όσους κοινωνικούς και εκπαι-
δευτικούς παράγοντες και άρα δεν μπο-
ρεί να διασπαστεί και να μετρηθεί.

Ειδικότερα η συγκυβέρνηση στοχεύει
στη συγκρότηση ενός αυταρχικού και ιε-
ραρχικού διοικητικού μηχανισμού της εκ-
παίδευσης πλήρως ελεγχόμενου από τα
κόμματα της συγκυβέρνησης που δεν
υλοποιεί απλά και μόνο την κυβερνητική
πολιτική, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός
επιτήρησης, αυταρχικού ελέγχου και χει-
ραγώγησης των εκπαιδευτικών στη βάση
των πελατειακών σχέσεων και του ρου-
σφετιού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απερχό-
μενοι Περιφερειακοί Διευθυντές αξιο-
ποιούνται στο ρόλο του Σχολικού Συμβού-
λου, αποκαλύπτοντας έτσι την πολιτική
διάστασή του. Το κράτος της μίζας, της
ρεμούλας, του ρουσφετιού και της συναλ-
λαγής κτίζεται πάνω στα ερείπια του
«κράτους – πρόνοιας». Παράλληλα δια-
μορφώνεται ένα απολυταρχικό κράτος με
την κυριαρχία των κατασταλτικών μηχα-
νισμών και τις βασικές ελευθερίες εν
αναστολή. Ακόμα και η συνδικαλιστική
δράση ή η διαμαρτυρία ποινικοποιούνται.
Τα νέα πειθαρχικά μέτρα αποδεικνύουν
ότι η αργία και η απόλυση δεν είναι απλά
μια απειλή, αλλά η δαμόκλειος σπάθη
που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι κά-
θε εργαζόμενου στο Δημόσιο, κάθε εκ-
παιδευτικού. 

Γενικότερα αυτή η φλύαρη παράθεση
ατελείωτων κριτηρίων έχει διπλό σκοπό:
από τη μια να δημιουργήσει την αίσθηση
της επιστημονικής και ενδελεχούς κατα-
γραφής κριτηρίων και από την άλλη να
τρομοκρατήσει και να αυτό – ενοχοποι-
ήσει 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 προσ-

δοκίες.
β) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
γ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.
Έξω και πέρα από κάθε επιστημονική

δεοντολογία, ακόμα και της αστικής παι-
δαγωγικής, κατά τους συντάκτες του Π.Δ.,
το εκπαιδευτικό περιβάλλον διαμορφώ-
νεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτι-
κό. Η «απουσία σχέσεων» ή «σχέσεις
αδιάφορες», η μικρή συμμετοχή των μα-
θητών, η έλλειψη προσδοκιών, η επιβολή
κυρώσεων χρεώνονται στον εκπαιδευτι-
κό. Εν κενώ νομοθετούν ως διεστραμμέ-
νοι και ανεγκέφαλοι οι γραφειοκράτες
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αφού απομονώνουν το
εκπαιδευτικό περιβάλλον από το στενό
οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό πε-
ριβάλλον, που διαμορφώνουν εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές, που καθορίζουν την
προσωπικότητά τους και κατ’ επέκταση
και τις διαπροσωπικές σχέσεις και προσ-
δοκίες. Εξαφανίζουν τους κοινωνικούς
και εκπαιδευτικούς παράγοντες, «αγνο-
ούν» την ιεραρχική και αυταρχική οργά-
νωση, το ανταγωνιστικό, χρησιμοθηρικό
χαρακτήρα και τον επιλεκτικό ρόλο του
σχολείου, που καθορίζουν τις ανταγωνι-
στικές σχέσεις, σχέσεις εξουσίας στο
σχολείο και την απουσία αυθεντικών δια-
προσωπικών σχέσεων και σχέσεων ου-
σιαστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης. 

Όταν το σχολείο διαπαιδαγωγεί τους
μαθητές με τα πρότυπα της ατομικής επι-
τυχίας και της βαθμοθηρίας, όπως δεί-
χνει ακόμα και η οργάνωση 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 πράξεις, συνθήκες αποδο-
χής, στήριξης και ενθάρρυνσης για όλους
ανεξαιρέτως τους μαθητές»; Οι γραφει-
οκράτες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δείχνουν πε-
ρισσή …ευαισθησία «για όλους ανεξαι-
ρέτως τους μαθητές, ιδίως για τους προ-
ερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες». Ποιοι; Αυτοί που διαμορφώ-
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νουν και στηρίζουν το σχολείο της ανισό-
τητας και των ταξικών φραγμών, το σχο-
λείο των λίγων και εκλεκτών, αυτοί που
στηρίζουν την κοινωνία της ανισότητας,
της αδικίας και της εκμετάλλευσης αν-
θρώπου από άνθρωπο …αναθέτουν στον
«πολύ καλό εκπαιδευτικό να εξαφανίσει
ως μάγος τις κοινωνικές και εκπαιδευ-
τικές ανισότητες! 

Ακόμα περισσότερο ο «εξαιρετικός»
εκπαιδευτικός «εμπεδώνει δημοκρατικό
τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμά-
των». Από την άλλη κατηγορούν και χα-
ρακτηρίζουν «ελλιπή» τον εκπαιδευτικό
που «χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο επί-
τευξης της σχολικής πειθαρχίας την επι-
βολή κυρώσεων». Τότε γιατί οι ιθύνοντες
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θέλουν ένα σχολείο με
θεσμοθετημένους μηχανισμούς αυταρ-
χικού ελέγχου για την πειθάρχηση των
μαθητών με κυρώσεις και τιμωρίες; Αυ-
τοί που εξοπλίζουν με αυταρχικά μέσα
και τιμωρίες το σχολείο και τους εκπαι-
δευτικούς παρουσιάζονται ως δημοκρά-
τες και κατήγοροι των εκπαιδευτικών
που χρησιμοποιούν κυρώσεις και ποι-
νές! 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 δια-
προσωπικές σχέσεις στο σχολείο, είναι
ο εκπαιδευτικός. Οι γραφειοκράτες, λοι-
πόν, του ΣΔΟΕ, συγνώμη του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., βρήκαν τον ένοχο για το
«ψυχρό κλίμα» στην τάξη και την «αδια-
φορία» των μαθητών στο πρόσωπο του
«ελλιπή» εκπαιδευτικού. Αντίθετα ο
«πολύ καλός» και «εξαιρετικός» εκπαι-
δευτικός με το μαγικό ραβδί εξαφανίζει
τις αντίξοες κοινωνικές και εκπαιδευτι-
κές συνθήκες και συντελεί στην «ύπαρξη
και ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας
και πρωτοβουλίας» και «διευκόλυνσης
της μετάβασης μαθητών από σχολική
βαθμίδα σε βαθμίδα».

Αν θέλουμε να είμαστε τόσο επιστη-
μονικά ακριβείς όσο και δίκαιοι, οφεί-
λουμε να «αναγνώσουμε» τη σχολική
πραγματικότητα από όλες τις πλευρές. Ο
εκπαιδευτικός καλείται όχι μόνο να με-
ταδώσει γνώσεις, αλλά και να απορρίψει,
να κατηγοριοποιήσει, να κατατάξει το

μαθητικό δυναμικό. Χωρίς να είναι ο
αποκλειστικός ένοχος για τους ταξικούς
φραγμούς (κοινωνικοί όροι, οικογενει-
ακή κατάσταση κ.λπ.), εντούτοις αποτε-
λεί το ενδιάμεσο αναγκαίο μεσολαβητικό
στάδιο για την κοινωνική αναπαραγωγή
των ανισοτήτων στο χώρο του σχολείου.
Ο κατανεμητικός και ιδεολογικός μηχα-
νισμός της εκπαίδευσης χρησιμοποιεί
τον εκπαιδευτικό στο σημείο-κλειδί της
λειτουργίας του στην αξιολόγηση.

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

Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτή-

των και αναγκών των μαθητών. 
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευ-

τικά μέσα. 
Στο ανταγωνιστικό και επιλεκτικό σχο-

λείο που η καρδιά και ο νους του είναι οι
εξετάσεις απαιτούν από τον εκπαιδευτικό
που δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιεί
δασκαλοκεντρικούς και αυταρχικούς τρό-
πους διδασκαλίας, όπως η μετωπική, να
λαμβάνει υπόψη του «την κοινωνικο –
πολιτισμική σύνθεση και τις διαφοροποι-
ημένες μαθησιακές ανάγκες και δυνατό-
τητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
της τάξης του», ακόμα και τις «εξωσχο-
λικές εμπειρίες». Βέβαια όλα αυτά και
τις «ικανότητες» και «αδυναμίες» του
ίδιου του εκπαιδευτικού θα τις διαγνώ-
σουν 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 προετοι-
μασία είναι «ελλιπής» ή «εσφαλμένη»;
Πώς γίνεται αντιληπτός ο «μακρο –προ-
γραμματισμός» και «μικρο – προγραμμα-
τισμός» και η «μεταγνωστική ανάπτυξη»
και η μετα – τέτοια …, μόνο οι φωστήρες
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μπορούν να «κατανοή-
σουν». 

Είναι σαφές, ότι δεν υπάρχουν απόλυ-
τοι κανόνες παιδαγωγικής και συμπερι-
φορών. Χιλιάδες προσπάθειες των αστι-

κών ιδεολογιών και των παιδαγωγικών
ερευνητικών σχολών τους, οδηγήθηκαν
πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα. «Δεν υπάρ-
χουν παιδαγωγικοί κανόνες και συμπε-
ριφορές που να προάγουν από μόνες τους
και αποδεδειγμένα το μορφωτικό αγα-
θό». Γιατί η παιδαγωγική σχέση μαθητή
– καθηγητή, εκπαιδευτικού – εκπαιδευό-
μενου, εσωκλείει τους βαθύτερους προσ-
διορισμούς και ανάγκες της ανθρώπινης
ύπαρξης.

Ειδικότερα οι γραφειοκράτες της εξου-
σίας «αγνοούν» ότι σε συνθήκες οικονο-
μικής κρίσης και απαξίωσης της παιδεί-
ας, με μαθητές που υποσιτίζονται και λι-
ποθυμούν, σε σχολεία που δεν μπορούν
να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, αυ-
ξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ο μαθη-
τικός πληθυσμούς που παραιτείται και
αδυνατεί να παρακολουθήσει ουσιαστικά
την εκπαιδευτική διαδικασία. Από έρευνα
του Χρήστου Κάτσικα προκύπτει ότι το
87% των εκπαιδευτικών εκτιμούν ότι αυ-
ξάνεται ο αριθμός των μαθητών που δεν
καταβάλλουν καμιά προσπάθεια σε σχέ-
ση με πριν λίγα χρόνια. Επίσης το 76%
υποστηρίζει ότι μειώνεται η ομάδα των
μαθητών με υψηλές επιδόσεις και το 95%
ότι είναι μειωμένες οι προσδοκίες των
μαθητών για εκπαιδευτικές και επαγγελ-
ματικές προοπτικές.4 Χωρίς αμφιβολία η
κυβερνητική πολιτική οξύνοντας τα κοι-
νωνικά προβλήματα προκαλεί εκρηκτι-
κές συνθήκες και συρρικνώνοντας τη δη-
μόσια εκπαίδευση ανοίγει το δρόμο για
τη μαζική εγκατάλειψη του σχολείου, την
εκτόξευση της μαθητικής διαρροής για
τα μεγάλα τμήματα που βυθίζονται στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
«Το να κατηγορούμε τους καθηγητές για
τα άσχημα αποτελέσματα στα τεστ, σε
αστικά σχολεία με υψηλά ποσοστά φτω-
χών και σαφώς μη προνομιούχων μαθη-
τών, καταγόμενων από κακόφημες πε-
ριοχές και προερχόμενων από διαλυμέ-
νες οικογένειες, είναι σα να κατηγορούμε
έναν αγρότη, επειδή είχε κακή συγκομιδή
μετά από περίοδο ξηρασίας. Είναι σα να
κατηγορούμε έναν οδηγό λεωφορείου
επειδή δεν τήρησε τα δρομολόγια, ενώ
μεγάλο μέρος της διαδρομής που έπρεπε
να διανύσει ήταν πλημμυρισμένη». (Paul
Street, Χτυπώντας το Νεοφιλελευθερι-
σμό στο Σικάγο) 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
Κατηγορία 3η: Διεξαγωγή της διδασκαλίας
και αξιολόγηση των μαθητών

Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
α) Προετοιμασία μαθητών για τη διδα-

σκαλία.
β) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευ-

τικά μέσα.
γ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικα-

σία μάθησης.
δ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και

αξιολόγηση των μαθητών. 
Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ούτε «μο-

ναδικός ένοχος»- ούτε «ολοκληρωτικά
αθώος» για όσα συμβαίνουν στη διάρκεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κανείς,
όμως, σοβαρός μελετητής των εκπαιδευ-
τικών μας πραγμάτων δε θεωρεί απο-
κλειστικές παραμέτρους στην εκπαίδευ-
ση τα ζωντανά της στοιχεία (μαθητές –
εκπαιδευτικοί). Μια σειρά άλλοι όροι,
όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, η υποδο-
μή, τα βιβλία, ο κοινωνικός περίγυρος, η
τιμή του απολυτηρίου, ο μισθός εργασίας,
οι παιδαγωγικές μέθοδοι είναι εξίσου
σημαντικοί. Πώς μπορεί ένα τρίτος, ακό-
μα και ένας … “superman”, παντογνώ-
στης σχολικός σύμβουλος μπορεί να δια-
γνώσει ότι είναι «ασαφής» ή ότι δημιουρ-
γεί «σύγχυση» η ενημέρωση και προετοι-
μασία των μαθητών, αφού δεν έχει στοι-
χειώδη εικόνα για το «επίπεδο των μα-
θητών» που βεβαίως δεν μπορεί να το
προσσεγγίσει κανείς με ποσοτικά και με-
τρήσιμα κριτήρια; Από την άλλη σε μια
τάξη που δεν είναι ενιαία πώς μπορεί να

αξιολογηθεί ο προσανατολισμός των μα-
θητών «στο θέμα, στους στόχους και στη
διαδικασία κάθε μαθήματος» και πολύ
περισσότερο η ενεργοποίηση της προ-
ηγούμενης γνώσης. Όλοι οι μαθητές
ομοιόμορφα έχουν κατακτήσει την προ-
ηγούμενη γνώση; Ο εκπαιδευτικός που
επιμένει στην εμπέδωση της προηγού-
μενης γνώσης, αν γνωρίζει ότι κάποιοι -
πολλοί ή λίγοι- δεν την έχουν εμπεδώσει
γιατί να θεωρείται «ελλιπής» και όχι συ-
νεπής προς κάποιες πολύ υψηλότερες
παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές αξίες
που παραγνωρίζουν οι γραφειοκράτες
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.; Στους «πρόσφορους
τρόπους» για την «ανάπτυξη σχετικού
προβληματισμού» περιλαμβάνονται γε-
γονότα και παραδείγματα από την κοινω-
νική και πολιτική ζωή που είναι «δυσά-
ρεστα» για τους θιασώτες της κυβερνη-
τικής πολιτικής, όπως οι συντάκτες του
Π.Δ.; Πώς χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτι-
κός που αναφέρει π.χ. ότι είναι μύθος το
«κρυφό σχολειό» ή ότι οι κυβερνήσεις
γενικότερα και ειδικότερα την τελευταία
τετραετία παραβιάζουν κατάφωρα ακόμα
και αυτό το αστικό σύνταγμα και έχουν
εκχωρήσει την Εθνική Ανεξαρτησία; Ποια
παιδαγωγικά και επιστημονικά ρεύματα
γίνονται αποδεκτά; Mόνο αυτά που «νο-
μιμοποιεί» η κυρίαρχη ιδεολογία; Πώς
οριοθετείται το «επιτρεπτό» για τον εκ-
παιδευτικό; «Nομιμοποιούνται» οι πρω-
τοβουλίες των εκπαιδευτικών;

Όσο και να προσπαθούν με φλύαρες
και δήθεν επιστημονικές προσεγγίσεις
μέσα από μια γλώσσα – πινόκιο, να κρυ-
φτούν οι πραγματικοί στόχοι της αξιολό-

γησης, δεν μπορούν και σε
κάποια σημεία αποκαλύ-
πτονται. Στόχος, λοιπόν, η
ιδεολογική συμμόρφωση
και πειθάρχηση των εκπαι-
δευτικών, 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 ελέγχου των
εκπαιδευτικών υλοποιείται
μια συγκεκριμένη πολιτική

επιλογή και μια αντίληψη για την ιδεολο-
γική χειραγώγηση του εκπαιδευτικού, με
την επιβολή μιας κρατικής διδακτικής.
Άλλωστε, μην ξεχνάμε, ότι σύμφωνα με
τα νεότερα επιστημονικά πορίσματα γίνε-
ται ευρύτερα αποδεκτή η αλήθεια: «Δεν
υπάρχει κώδικας διδασκαλίας που να
μπορεί να εφαρμοστεί παντού με τα ίδια
αποτελέσματα, ούτε μπορεί να εξακριβω-
θεί επιστημονικά ποια διδασκαλία απο-
δίδει περισσότε-ρο».5

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

Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι μια σει-
ρά κριτήρια αλληλοαναιρούνται. Για πα-
ράδειγμα ο εκπαιδευτικός πρέπει να
προσαρμόζει το ρυθμό μάθησης στις
ανάγκες των μαθητών, αλλά να μπορεί να
βγάλει την ύλη και μάλιστα να την έχουν
εμπεδώσει όλοι οι μαθητές. Επίσης ο εκ-
παιδευτικός πρέπει να μην προβάλλει
αξιακά φορτισμένες πεποιθήσεις, αλλά
και να δείχνει τις επιστημολογικές αντι-
παραθέσεις στο θέμα που πραγματεύεται
κ.α. Αυτό πώς ερμηνεύεται στη διδασκα-
λία του Δαρβίνου στη Βιολογία, του κα-
πιταλισμού στην Οικονομία, του Εμφυλί-
ου ή της επανάστασης στην Ιστορία, του
Γ. Ρίτσου στη Λογοτεχνία και σε άπειρα,
ακόμα παραδείγματα;6

Αναστοχαστικές αντιπαραθέσεις και
άλλα φληναφήματα σε ένα εξεταστικο-
κεντρικό σχολείο, όπου όλα θυσιάζονται
στο βωμό των εξετάσεων. Για να μπορέ-
σει το αστικό σχολείο να επιτελέσει το
ρόλο του χρειάζεται, πέρα από τον πει-
θαναγκασμό, την υπαλληλοποίηση και τη
συμμόρφωση του εκπαιδευτικού, να
προσδιορίσει άλλους «βασικούς συντε-
λεστές» για την επιτυχία των σκοπών
του. H έμφαση αυτή στην «προτυποποί-
ηση» και ομοιομορφία της εκπαιδευτι-
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κής και διδακτικής μας πραγματικότητας
συνδέεται στενά όχι μόνο με την πρόθεση
άσκησης ελέγχου αλλά και με τις ανάγ-
κες τήρησης των ιδεολογικών λειτουρ-
γιών του σχολικού μηχανισμού. Mε άλλα
λόγια, μέσα από τους μηχανισμούς και
τις διαδικασίες ελέγχου των εκπαιδευ-
τικών υλοποιείται μια συγκεκριμένη πο-
λιτική επιλογή και μια αντίληψη για την
ιδεολογική χειραγώγηση του εκπαιδευ-
τικού με την επιβολή μιας κρατικής δι-
δακτικής. 7

Όσο για τη γνώση που διδάσκεται στο
σχολείο, ποια γνώση πρέπει να διδάσκε-
ται και με ποιες μεθόδους, καθώς και
ποια γνώση και με τι τρόπο εξετάζεται,
αποτελεί και πολιτικό - ιδεολογικό ζήτη-
μα και εμπίπτει στο χώρο της πολιτισμι-
κής αυθαιρεσίας των κυρίαρχων ομάδων
που διαμορφώνουν το curriculum. Οι
επιλογές αυτές «επιβάλλουν» στον κοινό
νου μια απάντηση στο ερώτημα «ποια
γνώση είναι χρησιμότερη», καθώς η γνώ-
ση που επιλέγεται να διδαχθεί και να εξε-
τασθεί στο σχολείο αποκτά συμβολικό
κύρος μέσω των σχολικών μηχανισμών,
που τη νομιμοποιούν και την υποστασιο-
ποιούν ως χρησιμότερη από άλλες γνω-
στικές 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 διδάσκεται και τον τρόπο
με τον οποίο εξετάζεται ως πραγματικό-
τητες αναπόφευκτες, χωρίς εναλλακτικές
προτάσεις. Όπως επισημαίνει και ο Gi-
roux (1988: 14) το ερώτημα «Γιατί να δι-
δάσκεται αυτή η γνώση;» υποσκελίζεται
από το ερώτημα: «Πώς θα διδάξουμε τη
δεδομένη γνώση καλύτερα;». 

Έτσι, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου καθιστά τον συγκεκριμένο τύπο
γνώσης «θέσφατο», αφού ακόμη και αν
κάποιος εκπαιδευτικός την αμφισβητήσει
και προσπαθήσει να διευρύνει τη διδα-
σκαλία του με άλλα στοιχεία, τα οποία
όμως δεν εξετάζονται και κατά συνέπεια
δεν αξιολογούνται από τους δείκτες επί-
δοσης των μαθητών, θα βρεθεί αντιμέτω-
πος με τους μαθητές, τους γονείς και με
τις διοικητικές αρχές της εκπαίδευσης,
οι οποίες θα αξιολογήσουν αρνητικά αυτή
την «απόκλισή» του από το επίσημο ανα-
λυτικό πρόγραμμα, το οποίο εξετάζεται.

Όταν όλη τη χρονιά η εκπαιδευτική
διαδικασία υποτάσσεται στις εξεταστικές
ανάγκες, τότε εύκολα και ανεπαίσθητα
μεταλλάσσεται η μαθησιακή διαδικασία
σε μεθοδολογική εκγύμναση, καθώς επι-
βάλλεται κατά κύριο λόγο ο φορμαλισμός
και η σχηματοποίηση, όχι μόνο στις πρα-
κτικές αξιολόγησης, αλλά και στο ίδιο το
διδακτικό έργο. Τότε η παραπαιδεία κερ-
δίζει έδαφος ως «σώμα και ως πνεύμα»
μέσα κι έξω από το σχολικό χώρο, εκτρέ-
ποντας το εκπαιδευτικό έργο στη δική της
λογική. Σε συνθήκες «εξεταστικού ολο-
κληρωτισμού», όπου η διδασκαλία αφα-
νίζεται, υπάρχει ολοφάνερη ρήξη με το
παιδαγωγικό ιδεώδες της προσοχής και
υποστήριξης προς τον κάθε μαθητή χω-
ριστά.

O «αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός,
σύμφωνα με μια χυδαία αντίληψη του πε-
λάτη - καταναλωτή, είναι αυτός που προ-
σανατολίζει τη μαθησιακή διαδικασία και
προετοιμάζει τους μαθητές μονοσήμαντα
για τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται
εργαλεία που μετατρέπουν τη διαδικασία
της μόρφωσης σε εξάσκηση για το κυνήγι
«χρήσιμων γνώσεων», που αποφέρουν
βαθμούς. Έτσι οι γνώσεις αποκτούν αν-
ταλλαξιμότητα, μετατρέπονται σε εμπό-
ρευμα. Για τον «αποτελεσματικό» εκπαι-
δευτικό δεν έχει σημασία ο πνευματικός
εξοπλισμός των μαθητών, η καλλιέργεια
ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατι-
κών πολιτών, που να μπορούν να αντιμε-
τωπίσουν κριτικά την κοινωνία με την
ενεργητική συμμετοχή και παρέμβασή
τους σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
δραστηριότητας. Σημασία έχει η παροχή
«συνταγών επιτυχίας» για τη συγκομιδή
βαθμών.

Γενικότερα στο πλαίσιο του καπιταλι-
στικού συστήματος το εκπαιδευτικό σύ-
στημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων,
ικανοτήτων, αλλά και πεποιθήσεων, νο-
οτροπιών και συμπεριφορών που λει-
τουργούν 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 σχολι-
κής μονάδας και στην αυτο – αξιολό-
γησή 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…»

Μπίρμαν Βόλφ
Η ευκαμψία της μέσης και το τρίπτυχο

«συμμόρφωση – υποταγή πειθάρχηση»
συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας.
Υπηρεσιακή συνέπεια σε ένα ιεραρχικά
δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα μετα-
φράζεται σε υποταγή προς τους «ανώτε-
ρους» και βέβαια αποτρέπει την ανάληψη
πρωτοβουλιών που είναι πέρα από τον
ορίζοντα μιας κακώς εννοούμενης δημο-
σιοϋπαλληλίστικης νοοτροπίας και της
κυρίαρχης νοοτροπίας. Μάλιστα χρει-
άζονται «προτάσεις και πρωτοβουλίες»
και «δράσεις» προφανώς και εκτός ωρα-
ρίου για να είναι κανείς «πολύ καλός» και
«εξαιρετικός». Προφανώς θέλουν τον εκ-
παιδευτικό «άβουλο και μοιραίο» δημό-
σιο υπάλληλο και όχι επιστήμονα με κρι-
τική σκέψη. Αυτό φαίνεται από τη δια-
βάθμιση των κριτηρίων, όπου η υπηρε-
σιακή συνέπεια έχει συντελεστή 1,5 και
η επιστημονική 0,5. Άρα η συμμόρφωση
– πειθάρχηση του εκπαιδευτικού σε ένα
αυστηρά ιεραρχικό και πανοπτικό σύστη-
μα ελέγχου και χειραγώγησης είναι ο πυ-
ρήνας της αξιολόγησης 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 αυταρχισμού και της αμάθει-
ας. Δεν υπάρχει ωράριο και ελεύθερος
χρόνος. Πανταχού παρών ο εκπαιδευτι-
κός, μέχρι και σε «καθοδηγητή» των γο-
νιών μετατρέπεται. Επιδιώκοντας να με-
τρήσουν και να βαθμολογήσουν μέχρι και
την επικοινωνία και τη συνεργασία με
τους γονείς στοχεύουν να ελέγξουν τον
τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, ακόμα και
τον τρόπο που μιλά ο εκπαιδευτικός σύμ-
φωνα με τα δικά τους πρότυπα, κανόνες
και αξίες. Η ιδεολογική χειραγώγηση και
ο διοικητικός πειθαναγκασμός διαμορ-
φώνουν όρους υποταγής και καταπίεσης
στο σχολείο.9
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η Γενικότερα η κυβέρνηση -εφαρμόζον-

τας το σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ,
ΟΟΣΑ, κεφαλαίου για την εκπαίδευση-
κονιορτοποιεί δικαιώματα και κατακτή-
σεις, οδηγώντας τους εκπαιδευτικούς
στον εργασιακό μεσαίωνα και τη δημόσια
εκπαίδευση στην πλήρη κατεδάφιση.
Θέλουν τον εκπαιδευτικό – λάστιχο, χω-
ρίς δικαιώματα, περιπλανώμενο από
σχολείο σε σχολείο και από τον ένα νομό
στον άλλο, πάμφτωχο και άβουλο, σε ένα
σχολείο που θα προετοιμάζει ένα ευέλι-
κτο, αμόρφωτο και υπάκουο εργατικό
προσωπικό. 

Με το νόμο 4093/2012, το περιβόητο
Μνημόνιο διαμορφώνουν ένα εργασιακό
τοπίο βαρβαρότητας που κρατά τους εκ-
παιδευτικούς όμηρους του διοικητικού
μηχανισμού και της κυβέρνησης, χωρίς
δικαιώματα και σκυφτούς μπροστά σε
μια αυταρχική εξουσία. Χαρακτηριστική
είναι η άρση του αμετάθετου. Υποχρεω-
τικές μεταθέσεις, ανεξάρτητα από την
οργανική θέση, με απόφαση υπουργού.
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
εξής θα μετατίθενται «για το συμφέρον
της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα
του εκπαιδευτικού συστήματος και με
δαπάνη του Δημοσίου από σχολείο σε
σχολείο σε όλη την επικράτεια, ανεξαρ-
τήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργα-
νικής θέσης, με απόφαση του υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού». Επιπλέον οι εκ-
παιδευτικοί γίνονται πλέον βορά σε κάθε
επίδοξο διώκτη τους, από τους εντός κι
εκτός τροϊκανούς, ως και κάθε «αγανα-
κτισμένο» ή παραπονούμενο γονέα ή το-

πικό «άρχοντα», ανά πάσα στιγμή είναι
προς «τύλιγμα σε μία κόλα χαρτί»! Εύ-
κολα με βάση το σιδερένιο πειθαρχικό
πλαίσιο βλέπουν το δρόμο προς την αρ-
γία, τη διαθεσιμότητα και την απόλυση,
αν εμπλέκονται σε οιαδήποτε διοικητική
ή ποινική δίωξη, ενώ καταργείται ακόμα
και το τεκμήριο της αθωότητας. Ο εργα-
σιακός μεσαίωνας επελαύνει, το καθε-
στώς εργασιακής τρομοκρατίας οικοδο-
μείται. Οιοσδήποτε γραφειοκράτης,
αξιολογητής μπορεί να τιμωρεί όποιον
και όποια εκπαιδευτικό- 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! 

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Κατηγορία 5η: Επιστημονική και επαγ-
γελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.
Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική
ανάπτυξη.           

ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
Για τους τεχνοκράτες μετράει η πιστο-

ποιημένη και όχι η ουσιαστική γνώση και
μόρφωση. Τα πάντα πιστοποιημένα και
με τη βούλα του κράτους. Από τα πτυχία
μέχρι τα σεμινάρια. Το πτυχίο υποβαθμί-
ζεται, μετά βίας αρκεί για να χαρακτηρι-
στεί ο εκπαιδευτικός «επαρκής». To με-
ταπτυχιακό ή διδακτορικό κάνει τον
«εξαιρετικό» εκπαιδευτικό, σύμφωνα με
τους γραφειοκράτες. Αλήθεια, πιστεύει
κανείς ότι είναι σοβαρός και μετρήσιμος
δείκτης το μεταπτυχιακό ή το διδακτορι-
κό, ειδικότερα σε μια χώρα με πληθωρι-
σμό άκρως εξειδικευμένων, αλλά και
πλαστών τίτλων; Την πλαστότητα ή τη
γνησιότητα των τίτλων θα τους κρίνουν
άραγε τα ίδια τα στελέχη της εκπαίδευ-
σης που χρησιμοποιούν ακόμα και πλα-
στούς τίτλους; Ο τεχνοκράτης, υπάκουος
και ευλύγιστος εκπαιδευτικός που τρέχει
για κατακερματισμένες γνώσεις πιστο-
ποιημένες από κάθε κρατικό φορέα είναι
το πρότυπό τους και όχι ο μάχιμος εκπαι-
δευτικός 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 κλάδου, καλ-
λιεργώντας αυταπάτες σε όσους εκπαι-
δευτικούς έχουν επιπλέον προσόντα για
επαγγελματική ανέλιξη. Έτσι διευκολύ-
νεται η διαμόρφωση μιας «κουλτούρας
αξιολόγησης» και ενός «αξιολογικού σώ-
ματος» μέσα στον κλάδο, που με πενι-
χρές αμοιβές θα υλοποιεί το έργο της
αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης των
εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κά-

τσικας, Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Ποι-
ος, ποιον και γιατί, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθή-
να 2002 

2. Κώστας Θεριανός – Γιώργος Κ. Καββα-
δίας – Χρήστος Κάτσικας – Θανάσης Τσιρι-
γώτης, Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, Εκ-
δόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2007 

3. Κώστας Θεριανός – Γιώργος Κ. Καββα-
δίας – Χρήστος Κάτσικας, Το «εγχειρίδιο» του
καλού εκπαιδευτικού, Παρατηρήσεις για τη
στάση του εκπαιδευτικού στην τάξη, Εκδό-
σεις 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 Εκπαί-
δευση, Αθήνα 1992

6. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Το προεδρικό Διάταγμα να μείνει στα χαρτιά!,
Προκήρυξη, Ιανουάριος 2013

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

8. Γιώργος Κ. Καββαδίας – Χρήστος Κά-
τσικας, Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαί-
δευση, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg,
Αθήνα, 2000.

9. Αγωνιστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙ-
ΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε, Η Αξιολόγηση στην
Εκπαίδευση, Ποιος, Ποιον, Τι, Πώς και Γιατί,
Σεπτέμβρης 2012.
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Η τελευταία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολι-
κών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη,
αφού, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, αθωώνει την
πλειοψηφία των Σχολικών Συμβούλων για τις ευθύνες τους
αναφορικά με την «αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση δηλαδή τον
ασφυκτικό έλεγχο και τον στραγγαλισμό του εκπαιδευτικού
και του δημόσιου σχολείου. Μάλιστα παρουσιάζει τους σχο-
λικούς συμβούλους ως θύματα που απειλούνται με διαγραφές
από τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών.

Η αλήθεια είναι ότι η πλειονότητα των σχολικών συμβούλων
(για τα αργύρια του ΕΣΠΑ και την εξουσία του αξιολογητή –
επιθεωρητή) συμπλέει με την κυβέρνηση και τα στελέχη του
διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης και παρά τις ενστά-
σεις της ΠΕΣΣ για την «τιμωρητική αξιολόγηση» βάζει τα δυ-
νατά της για την εφαρμογή της «αυτοαξιολόγησης – αξιολό-
γησης».

Οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν όχι μόνο δικαίωμα, αλλά
και ιερό καθήκον να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στην
εργασία. Βία και τρομοκρατία ασκεί η κυβέρνηση και οι μη-
χανισμοί της που με την πολιτική της και τις «αξιολογήσεις»
αίρουν τη μονιμότητα, τσακίζουν εργασιακά δικαιώματα και
κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα ανοίγοντας το δρόμο της δια-
θεσιμότητας και των απολύσεων. Όποιο στέλεχος ή σχολικός
σύμβουλος εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές είναι στην απέ-
ναντι όχθη, είναι αυτός που στερεί την εργασία και το ψωμί
του εκπαιδευτικού. Όποιος διαλέγει –στον κοινωνικό πόλεμο
που έχει κηρύξει η κυβέρνηση εναντίον των εργαζομένων– να
συμμαχεί μαζί της, είναι φανερό ότι είναι εχθρός των εκπαι-
δευτικών και του δημόσιου σχολείου. Την ώρα της μάχης δεν
έχει θέση ο «διάλογος» και οι «συμμαχίες». Ο καθένας πρέπει
να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.

Όποιος την ώρα της σύγκρουσης προβάλλει αίτημα για μια
«εναλλακτική αξιολόγηση» ή «αξιολόγηση μη τιμωρητική»
είναι ή ένοχος ή βλαξ. Γιατί αυτό που ενώνει αυτή τη στιγμή
όλους τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς δεν είναι οι όποιες
θεωρητικές –ουσιαστικές ή άνευ σημασίας – αναλύσεις, αλλά
ένα σιδερένιο, το πιο αυταρχικό – τιμωρητικό και πολυδαίδαλο
θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης που έχει εφαρμοστεί! Και το
πρόβλημα, όπως και τα προβλήματα της εκπαίδευσης δε λύ-
νονται με διάλογο, όπως ισχυρίζεται η ΠΕΣΣ, αλλά με σχεδια-
σμένους και συντονισμένους αγώνες. Ας ξεκαθαρίσει η ΠΕΣΣ,
θα είναι τα μέλη της μαζί με τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς
«σφυρηλατώντας τους αναγκαίους συνεκτικούς δεσμούς» ή
θα τρέχουν από σεμινάριο σε σεμινάριο, εφαρμόζοντας την
κυβερνητική πολιτική, χαρακτηρίζοντας αυτό το έργο ως «ενη-
μερωτικό και υποβοηθητικό» (σύμφωνα με την ανακοίνωση); 

Οι ρητορείες του τύπου "ο καλός εκπαιδευτικός δεν έχει
να φοβηθεί τίποτα" είναι πρώτα απ' όλα προσβλητικές, απλοϊ-
κές και δηλώνουν εκ των προτέρων τάσεις υποταγής. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν στον ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού, όπως διαν-
θίζεται με τα μέτρα και τους δείκτες σύμφωνα με τα πρότυπα της «ελεύθερης αγοράς». Καμιά συμμετοχή σε διαβου-
λεύσεις, ομάδες κ.λπ. που εξωραΐζουν το αυταρχικό πρόσωπο μιας αδίστακτης εξουσίας που δια πυρός και σιδήρου
υλοποιεί μια πολιτική εξαθλίωσης του λαού και κονιορτοποίησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων ολόκληρου αιώνα.

Είναι ώρα για πανεκπαιδευτικό αγώνα, συλλογική αντίσταση, για μπλοκάρισμα όλων των διαδικασιών της αυτοαξιο-
λόγησης - αξιολόγησης – χειραγώγησης, των απολύσεων και της κατηγοριοποίησης των σχολείων!

θέσεις για την 
«αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση»

1. Σε ένα ταξικό – ιεραρχικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα η αξιολό-
γηση δεν μπορεί παρά να είναι ιεραρχική – συμμορφωτική και τιμωρητική.
Έτσι, λοιπόν, η «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας είναι μια καρι-
κατούρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των άλλων φορέων στη λει-
τουργία του ταξικού σχολείου και των μηχανισμών αξιολόγησης. Ένα «αδει-
ανό πουκάμισο», μια ψευδαίσθηση συμμετοχής που νομιμοποιεί την κρα-
τική εξουσία και τον έλεγχο. 

2. Θέτει τα θεμέλια μιας ιστορικής διάσπασης του εκπαιδευτικού σώματος
με την κατηγοριοποίηση σε «στελέχη – αξιολογητές» και «εκπαιδευτικούς
– αξιολογούμενους» εγκαθιδρύοντας μια ιδιόμορφη «δικτατορία των αξιο-
λογητών». 

3. Οικοδομεί ένα νέο πρωτόγνωρο καθεστώς διαπλοκής και αλληλοτροφο-
δότησης των κομματικών - διοικητικών και αξιολογικών μηχανισμών. Το
ρουσφέτι θα κυριαρχήσει και οι τάσεις διάλυσης και υποταγής κάθε συλ-
λογικής δράσης θα ενισχυθούν.

4. Επιδιώκει να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε «άβουλους και μοιραί-
ους», «yes men», υπαλλήλους που πάσχοντας από μόνιμη οσφυοκαμψία
ευθυγραμμίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης
και την επίσημη κρατική διδακτική. 

5. Σε συνθήκες «αξιολογικής δικτατορίας» το παιδαγωγικό και διδακτικό
έργο των εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε ένα στεγνό διοικητικό μηχανισμό,
συμπλήρωσης αριθμών και φορμών, το σημαντικότερο είναι ότι οι «αντι-
κειμενικές» μετρήσεις θα παράγουν ενοχοποιήσεις, κατάταξη και αντα-
γωνισμό. Η σχολική κοινότητα από χώρος συνεργασίας και συμβιωτικής
προσπάθειας θα γίνει βαθμιαία χώρος απόκρυψης, προσωπικής προβολής
και διαρκούς ανταγωνισμού.

6. Προβάλλει τον εκπαιδευτικό έργο ως προσωπική υπόθεση των εκπαιδευ-
τικών. Επιδιώκει έτσι να τους ενοχοποιήσει στα μάτια των μαθητών τους
και της κοινής γνώμης για την κρίση της εκπαίδευσης. Στο νέο πλαίσιο, οι
εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους.

7. «Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώ-
νουν αντίξοες συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέ-
στερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι
παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατάλειψης του σχολείου και
του αναλφαβητισμού.

8. Κατηγοριοποιεί τα σχολεία με βάση τις επιδόσεις των μαθητών, ανοίγοντας
την κερκόπορτα σε εταιρίες – χορηγούς και για τη λειτουργία των σχολείων
με τους όρους της αγοράς.

9. Έτσι όχι μόνο δε βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά λειτουργεί
ως μηχανισμός αποδόμησης της δημόσιας εκπαίδευσης με τη συρρίκνωση
δαπανών, διορισμών και τις καταργήσεις τμημάτων και σχολείων.

10. Η αξιολόγηση θα αλλάξει δραματικά το τοπίο και θα διαμορφώσει ένα εκ-
παιδευτικό περιβάλλον πολύ πιο ταξικό, ελεγχόμενο και αδιαπέραστο για
τους μαθητές των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αφιλόξενο για τον εκπαι-
δευτικό που μάχεται μέσα στη σχολική αίθουσα ενάντια στους ταξικούς
φραγμούς στη μόρφωση.

ΠΕΣΣ –τε: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ή όταν οι θύτες απειλούνται...
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Με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Π.Δ.
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
καθώς και την αποστολή στις σχολικές
μονάδες όλης της χώρας της εγκυκλίου
υπ’ αριθμό 1900089/Γ1/10-12-2013 του
υπουργείου παιδείας, έγινε φανερό ότι
βρισκόμαστε για τα καλά στο «μέσον του
κυκλώνα» της εφαρμογής της Αξιολό-
γησης του Εκπαιδευτικού Έργου-ΑΕΕ,
με πρώτο στάδιο στην εφαρμογή της την
αυτοαξιολόγηση της κάθε Σχολικής Μο-
νάδας. Οι «παροικούντες την Ιερουσα-
λήμ» των αγώνων των εκπαιδευτικών,
εργατικών-λαϊκών στρωμάτων ενάντια
στην πολιτική της συντριπτικής φτώχει-
ας και εξαθλίωσης των εργατο-λαϊκών
στρωμάτων, της τρομερής ανεργίας και
της εκ νέου μετανάστευσης των νέων της
πατρίδας μας, του αντιδημοκρατικού κα-
τήφορου και του διαρκούς εκφασισμού,
των αγώνων των τελευταίων ετών ενάν-
τια στην υποτελή πολιτική της σημερινής
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αλλά και των
χθεσινών προκατόχων της, ενάντια
στους ιμπεριαλιστές της Ε.Ε. και του
ΔΝΤ, γνωρίζουν άριστα πως η ταξική
πάλη είναι σκληρή και διεξάγεται σε
πολλά επίπεδα. Η ταξική πάλη είναι
πάντοτε συνδεδεμένη με την πάλη στο
χώρο των ιδεών. Πρόκειται για πάλη συ-
νεχή, εξ ίσου σκληρή και σημαντική,
πραγματοποιείται και από τις δύο αντί-
παλες πλευρές με διάφορους εκφρα-
στές και φορείς.

Είναι, επίσης, βέβαιο πως τον πρώτο
λόγο σε μια καπιταλιστική κοινωνία όπως
η δική μας, τον πρώτο λόγο –όχι όμως και
τον τελευταίο όπως πολύ καλά γνωρίζουν
οι αγωνιστές του αριστερού, εργατικού
λαϊκού κινήματος– τον έχουν οι ξένοι ιμ-
περιαλιστές και οι ντόπιοι μεγαλοαστοί,
σε ρόλο εντολοδότη της κάθε φορά κυ-
βέρνησης που εκτελεί τις εντολές στηρί-
ζοντας τα συμφέροντα των πατρώνων της,
επιδιώκοντας να διαιωνίσουν τη διπλή
κυριαρχία τους πάνω στα εργατικά και
λαϊκά στρώματα.

Πρόθυμοι βοηθοί και υπηρέτες στην
πτυχή αυτή της ταξικής πάλης τα κάθε
λογής φερέφωνα είτε αυτά προέρχονται
από, τον ταξικά αμαρτωλό, χώρο των διε-

θνών και ιδιαίτερα εγχώριων Μ.Μ.Ε., είτε
πρόκειται για από καθέδρας διανοούμε-
νους, ταξικούς υπηρέτες και απολογητές
της άρχουσας τάξης, πιστοί παραγωγοί
θεωρίας, ιδεολογίας και ιδεολογημάτων
προς όφελος των συμφερόντων των
αφεντικών τους, είτε κατοικοεδρεύουν
εντός των οργανώσεων, των συνδικάτων,
των σωματείων, των Ομοσπονδιών και
των Ενώσεων κι ακόμη περισσότερο στα
τριτοβάθμια όργανα των εργαζόμενων,
κουβαλώντας αμανάτι τις ιδέες, τις επι-
θυμίες και τα συμφέροντα των αστών μέ-
σα σ’ αυτά. Κάπως έτσι σε αδρές γραμμές
διεξάγεται η ταξική πάλη στο χώρο των
ιδεών και μένουμε σ’ αυτήν την αδρή πε-
ριγραφή γιατί σκοπός μας δεν είναι να
εξηγήσουμε το πώς –αυτό θα μπορούσε
να είναι το θέμα ενός άλλου άρθρου- αλ-
λά το τι υποστηρίζεται, γράφεται και λέ-
γεται, σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση-
αξιολόγηση, που όπως δείχνουν τα πράγ-
ματα αναδεικνύεται σε θέμα αιχμής στα
εκπαιδευτικά ζητήματα.

Είναι αναγκαίο και απολύτως απαραί-
τητο σήμερα οι εκπαιδευτικοί, κάθε έντι-
μος και σκεπτόμενος κριτικά εκπαιδευτι-
κός, να γνωρίζει μερικά από τα ιδεολογή-
ματα τα οποία καλλιεργήθηκαν από πολ-
λές πλευρές, μεθοδικά και με τέχνη όλο
το προηγούμενο διάστημα και σίγουρα δεν
έχουν σταματήσει ούτε να διαδίδονται ούτε
και να προπαγανδίζονται, μάλιστα με τρό-
πο γκεμπελικό. Είναι απολύτως αναγκαίο
και κρίσιμο στις σημερινές συνθήκες,
συνθήκες σημαντικής υποχώρησης του
αριστερού εργατικού και λαϊκού κινήμα-
τος, η αριστερή-ταξική πτέρυγα του συν-
δικαλιστικού κινήματος των εργαζόμενων,
και των εκπαιδευτικών, να απαντήσει με
δυναμικό τρόπο στο χώρο της ιδεολογίας
από τη δική του πλευρά και προς το συμ-
φέρον των εκπαιδευτικών.

Ας παρακολουθήσουμε ορισμένες θε-
ωρίες που εξακολουθούν και επηρεάζουν
πλατιές μερίδες εκπαιδευτικών, δημιουρ-
γώντας αυταπάτες και ψευδαισθήσεις,
καλλιεργώντας κλίμα εφησυχασμού, ητ-
τοπάθειας αλά και μοιρολατρίας, συσκο-
τίζοντας και αποπροσανατολίζοντας τελι-
κά τη σκέψη και τη συνείδηση τους.

1. Ο ρόλος του σχολείου και της
εκπαίδευσης στα πλαίσια του
καπιταλιστικού συστήματος

Με βάση τις αστικές θεωρίες σε όλες
τους τις παραλλαγές, παλιές και σε νεό-
τερη έκδοση με νέο περιτύλιγμα, το σχο-
λείο και η εκπαίδευση στα πλαίσια του
καπιταλισμού λειτουργεί για το «κοινό»
καλό, ευνοεί με τον ίδιο τρόπο όλους τους
μαθητές που ξεκινούν από την ίδια αφε-
τηρία. Σήμερα μάλιστα, αρκετά συχνά
διατυπώνεται η θέση πως το σχολείο, σε
όλες του τις λειτουργίες υπάρχει για το
καλό και όλων των εκπαιδευτικών, οι
οποίοι αν αποδεχθούν τις νέες εκπαιδευ-
τικές πολιτικές, πρόκειται να βοηθηθούν
τόσο στην άσκηση του εκπαιδευτικού
τους έργου όσο και στην επαγγελματική
τους εξέλιξη. Δεν είναι καθόλου ασυνή-
θιστο, ιδίως στις σημερινές συνθήκες και
επηρεασμένοι από τις εκάστοτε διακη-
ρύξεις, εκπαιδευτικοί να υιοθετούν και
να διατυπώνουν τέτοιου είδους απόψεις.
Πρόκειται για τους ίδιους εκπαιδευτικούς
που τα τελευταία χρόνια φτωχοποιήθη-
καν ραγδαία, τους ίδιους εκπαιδευτικούς
που διακυβεύεται η επαγγελματική τους
ύπαρξη!

Ξεκάθαρα μια τέτοια αντίληψη των εκ-
παιδευτικών ζητημάτων κρύβει με τρόπο
συνειδητό ή ασυνείδητο την πιο βασική
λειτουργία του σχολείου και της εκπαί-
δευσης στα ασφυκτικά πλαίσια του καπι-
ταλισμού, αυτή της ταξικής επιλογής.

Το σχολείο στον καπιταλισμό έχει
γραμμένο στο DNA του τους κάθε λογής
ταξικούς φραγμούς, τα πολλαπλά εμπό-
δια στη μόρφωση που ορθώνει μπρος
στους πιο αδύναμους, λόγω κοινωνικής
θέσης. Μια τέτοια λειτουργία σε περιό-
δους σαν τη σημερινή παίρνει γιγάντιες
διαστάσεις, αποκαλύπτεται.

Γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως το
σχολείο στον καπιταλισμό δεν μπορεί να
επιτελέσει αυτό που με μαστοριά υπο-
στηρίζεται περί κοινού καλού αλλά μένει
στις προπαγανδιστικές κορόνες περί ισό-
τητας όλων των μαθητών ανεξαιρέτως. Ο
βασιλιάς αποκαλύπτεται στις μέρες μας
γυμνός, όταν προωθείται ολοταχώς το
νέο, ακόμα πιο επιλεκτικό, πιο βαθιά τα-

Α
φ

ιέ
ρ

ω
μ

α
: Α

ξι
ο

λό
γη

σ
η «Θεωρίες και ιδεολογήματα από το ιδεολογικό οπλοστάσιο της αστικής τάξης

για το χώρο της εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών»
 Γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος 
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ξικό σχολείο που έχει στη φαρέτρα του
πολλαπλούς μηχανισμούς ταξικού κοσκι-
νίσματος, σε κάθε βαθμίδα της εκπαί-
δευσης.

Τι άλλο από ταξική επιλογή και ταξικό
ξεδιάλεγμα αποτελούν οι χιλιάδες μαθη-
τές που «διαρρέουν», πετιούνται από την
πιο τρυφερή μαθητική ηλικία, τα συνεχή
εξεταστικά «πογκρόμ» στο «Νέο» Λύ-
κειο, ο εξοβελισμός σε μία νύχτα χιλιά-
δων μαθητών από τα ΕΠΑΛ, μαθητές που
στερήθηκαν με τον πιο άγριο τρόπο κι αυ-
τό το δικαίωμα στην επαγγελματική εκ-
παίδευση, αφού πρώτα πέρασαν από το
πλέγμα της ταξικής διαλογής και οδηγή-
θηκαν, ως απόγονοι εργατικών και λαϊ-
κών στρωμάτων, σ ’αυτή ;

Ξεδιάλεγμα όμως έχουμε και απ’ την
πλευρά των εκπαιδευτικών, που δε μέ-
νουν αλώβητοι από την πολιτική αυτή και
τις εγγενείς αδυναμίες του σχολείου στον
καπιταλισμό. Σε μία νύχτα χιλιάδες εκ-
παιδευτικοί έχασαν τον κόσμο κάτω από
τα πόδια τους, βλέποντας την ωμή πραγ-
ματικότητα και αντιμετωπίζοντας το φά-
σμα της απόλυσης και της εγγραφής
στους καταλόγους της ανεργίας.

Η ταξική εμπειρία πείθει, και μπορεί
σήμερα περισσότερο από άλλες πρό-
σφατες ιστορικές εποχές να πείσει ευ-
ρύτατες μερίδες εκπαιδευτικών και ερ-
γαζόμενων, πως το σχολείο του καπιτα-
λισμού δεν έδινε, δε δίνει και δεν πρό-
κειται στον αιώνα τον άπαντα να δώσει
ούτε το δικαίωμα ούτε τη δυνατότητα να
πάνε καλά όλοι!

Οι έμπειροι βέβαια ιδεολογικοί ταγοί
της άρχουσας τάξης επιδιώκουν διαρκώς
να κρύψουν το πραγματικό πρόσωπο της
καπιταλιστικής εκπαίδευσης, ρίχνοντας
τις ευθύνες και τα βάρη για τις συνέπειες
της πολιτικής που υπηρετούν σε μαθητές,
που στιγματίζονται ως τεμπέληδες, άχρη-
στοι κι ανίκανοι να αντεπεξέλθουν στις
μαθητικές υποχρεώσεις αλλά και στους
εκπαιδευτικούς, χαρακτηρίζοντάς τους
παρόμοια, ανεπαρκείς ή ελλιπείς, μη ικα-
νούς να επιτελέσουν όλα όσα διατάσσουν!

Η αριστερή, ταξική πτέρυγα του συνδι-
καλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών
έχει και γνώση και εμπειρία του πράγμα-
τος. Έχει την υποχρέωση και την ευθύνη
να αποκαλύψει σήμερα, να αποκαλύπτει
διαρκώς στα μάτια της «κοινής» γνώμης
μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζόμενων
αυτή τη βασική αλήθεια για το ποιον του
καπιταλιστικού σχολείου.

2. Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης -
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
και του έργου τους

Η σύγχρονη αυτοαξιολόγηση-αξιολό-
γηση, ό, τι μπορούμε να ονομάσουμε νέο-
επιθεωρητισμό κάνοντας συνειρμούς με
την αλήστου μνήμης εποχή των επιθεω-
ρητών, δεν περιλαμβάνει, κατά τρόπο
εσκεμμένο, στο πλαίσιο αναφοράς της τα
θεμελιώδη ερωτήματα.

Η συζήτηση και προπαγάνδα επί του
ζητήματος πραγματοποιείται «κεκλει-
σμένων των θυρών», έξω και μακριά από
το κοινωνικό πλαίσιο πάνω στο οποίο έρ-
χεται να εφαρμοστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι,
πολλές φορές στελέχη της εκπαίδευσης
κάθε είδους –Διευθυντές εκπαίδευσης,
Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολι-
κών Μονάδων– αλλά και απλοί εκπαιδευ-
τικοί, με τρόπο συνειδητό ή ασυνείδητο,
μιλούν γι’ αυτήν αποφεύγοντας να θέσουν
στη σχετική συζήτηση και κριτική ερω-
τήματα όπως το ζήτημα της εξουσίας
στην εκπαίδευση αλλά και την κοινωνία
γενικότερα, του ορισμού της εκπαιδευτι-
κής νομοθεσίας, των αναλυτικών προ-
γραμμάτων που αναδιαμορφώνονται για
να ταιριάξουν στις ανάγκες του σημερινού
καπιταλιστικού σχολείου, το θέμα των βι-
βλίων και του περιεχομένου τους, το ζή-
τημα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών
ως άμεσα ενδιαφερόμενων για τα τεκται-
νόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το ζήτημα παρουσιάζεται εξωϊστορικά-
εξωκοινωνικά, αποφεύγοντας οποιαδή-
ποτε επαφή με την πολιτική και κοινωνική
πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα μα-
θητές εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι αυ-
τής της χώρας, αποφεύγοντας να θέσει τις
αναζητήσεις «επί τον τύπον
των ήλων», ουσιαστικά για το
ποιος πρόκειται να ωφεληθεί
από αυτήν και με ποιο τρόπο.

Η αυτοαξιολόγηση-αξιολό-
γηση με κρυμμένα τα παρα-
πάνω κρίσιμα στοιχεία, επι-
χειρείται να εμφανιστεί ως
μια διαδικασία «ουδέτερη»
και αντικειμενική για το καλό
όλων, εκπαίδευσης, εκπαι-
δευτικών-μαθητών και κατά
συνέπεια συνολικά της κοι-
νωνίας.

Δημιουργεί αυταπάτες ότι
θα κάνει γνωστά τα προβλή-
ματα της εκπαίδευσης, τα
οποία είναι ασφαλώς γνωστά
στην κυβέρνηση, αφού είναι

αυτή που τα δημιουργεί με την πολιτική
που εφαρμόζει, αυταπάτες πως με την
πιστή εφαρμογή όσων προβλέπει, ως δια
μαγείας θα επιλυθούν κοινωνικά ζητή-
ματα και εκπαιδευτικές ατέλειες. Ουσια-
στικά κρύβει από το φως της μέρας όλο
το πλέγμα των κοινωνικών ανισοτήτων
που υπάρχουν εντός του σχολείου, κρύβει
στο σκοτάδι όλη τη βάρβαρη πολιτική σε
βάρος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευ-
σης, σε βάρος της μόρφωσης των μαθη-
τών, σε βάρος της εργασιακής υπόστασης
των εκπαιδευτικών.

Συνηθίζει εκπαιδευτικούς, μαθητές
και εργαζόμενους να θεωρούν πως για
τις εγγενείς αδυναμίες του σχολείου στην
ταξική καπιταλιστική κοινωνία μας,
υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός και όχι
η ταξική φύση του ίδιου του σχολείου.

Συνηθίζει εκπαιδευτικούς, μαθητές
και εργαζόμενους να θεωρούν πως λύ-
σεις στα υπαρκτά προβλήματα δεν πρό-
κειται να δώσουν οι αγώνες για μια άλλη
κοινωνία και κατά συνέπεια ένα άλλο
σχολείο, αλλά τεχνοκρατικά και γραφει-
οκρατικά θέματα όπως, το να δημιουρ-
γήσεις, να βελτιώνεις και να επικαιρο-
ποιείς ιστοσελίδα σε μια σχολική μονάδα,
να διαμορφώσεις και να εκσυγχρονίσεις
τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου
σου, να οργανώσεις τη λειτουργία του
συλλόγου διδασκόντων δημιουργώντας
ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών και
να βελτιώσεις τις σχέσεις σου με τους
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, χωρίς
βέβαια να αναρωτιέσαι και να σκέφτεσαι
προς ποια κατεύθυνση και με τι σκοπό
θα τα πράξεις όλα αυτά.

Κατά συνέπεια ολόκληρη η προπαγαν-
διστική ρητορεία περί αυτοαξιολόγησης-

Α
φ

ιέρ
ω

μ
α

: Α
ξιο

λό
γη

σ
η



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201422

αξιολόγησης, που θα φέρει στο προσκή-
νιο τον εκπαιδευτικό που αγωνίζεται και
εργάζεται με αυτοθυσία και φιλότιμο στο
σχολείο του, πέφτει στο κενό, αποδει-
κνύεται πυροτέχνημα που έχει σαν στόχο
να θολώσει συνειδήσεις, να λυγίσει τη
σκέψη και την κριτική του εκπαιδευτικού,
να τον υποτάξει ψυχή τε και σώματι στους
σχεδιασμούς για μια άλλη εκπαίδευση,
ένα νέο «εκπαιδευτικό σύνταγμα», της
ευελιξίας, της διαθεσιμότητας και των
απολύσεων, της ιδιωτικοποίησης, της
κατηγοριοποίησης σχολείων, εκπαιδευ-
τικών και μαθητών, της πλήρους ιδεολο-
γικής χειραγώγησης, της βαθμολογικής
και μισθολογικής καθήλωσης.

Αυτά είναι τα πραγματικά ανταλλάγμα-
τα μιας τέτοιας αποδοχής των σχεδια-
σμών αυτών εκ μέρους των εκπαιδευτι-
κών. Αυτά είναι τα αριστεία που επιφυ-
λάσσουν σε όσους πέφτουν στην καλά
στημένη παγίδα των ιδεολογημάτων που
πλασάρονται με μαεστρία, «ψεκάζοντας»
τις συνειδήσεις και τη σκέψη τους.

3. «Η Αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση
είναι μια φυσιολογική, φυσική και
κοινωνική λειτουργία»

Κοντά στα παραπάνω δε λείπουν και οι
«επιστημονικές» απόψεις, που διατυπώ-
νονται ανοιχτά από διανοούμενους, απο-
λογητές της αστικής πολιτικής, πως η αυ-
τοαξιολόγηση-αξιολόγηση είναι μια φυ-
σιολογική, φυσική και κοινωνική διαδι-
κασία, υποβάλλοντας σε εκπαιδευτικούς
και εργαζόμενους την άποψη ότι, εφ’
όσον έχει αυτά τα χαρακτηριστικά θα
πρέπει να γίνει και αποδεκτή, με τρόπο
συνειδητό και αδιαμαρτύρητα.

Τούτη η θεώρηση του ζητήματος ακού-
στηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε πρό-
σφατα η ΔΟΕ με θέμα την «αξιολόγηση
και τη στάση του συνδικαλιστικού κινή-
ματος» απέναντί της, κάνοντας καταφανή
τον τρόπο με τον οποίο εγγράφονται ιδε-
ολογικά θέσεις ενάντια στην υπόσταση
των ίδιων των εκπαιδευτικών, που κα-
λούνται να αυτοχειριαστούν!

Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά,
ούτε και η τελευταία, που ερχόμαστε αν-
τιμέτωποι με μια τέτοια θεώρηση των
κοινωνικών ζητημάτων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το σύστη-
μα, επικαλούμενο έναν κοινωνικό δαρβι-
νισμό και στην περίπτωσή μας έναν ιδιό-
τυπο εκπαιδευτικό δαρβινισμό, καλεί τους
εργαζόμενους εκπαιδευτικούς να αγωνι-

στούν για την προσωπική τους επιβίωση,
σ’ έναν αγώνα όπου είναι εκ των προτέρων
θεσπισμένο πως δε θα τα καταφέρουν
όλοι να φτάσουν στην απέναντι όχθη!

Η παρουσίαση της αξιολόγησης με επι-
στημονικό μανδύα ως φυσιολογικό και
φυσικό φαινόμενο επιβίωσης δεν είναι
τίποτε άλλο παρά η εξόφθαλμη αναβίωση
ενός σκληρού, κοινωνικού δαρβινισμού
και ανταγωνισμού, όπου ο ισχυρότερος
θα υπερισχύσει του πιο αδύναμου. Κανείς
βέβαια δεν μπορεί να υποσχεθεί σε κά-
ποιον πως θα’ ναι αυτός ο νικητής του
άγριου πολέμου για την επαγγελματική
επιβίωση. Κανείς δεν μπορεί να δώσει
κανενός είδους εγγυήσεις για την κατά-
σταση όσων επιβιώσουν από αυτή τη
ζωώδη μάχη. Ας μη ξεχνά κανείς, πως
στους απολυμένους καθηγητές της προ-
ηγούμενης περιόδου βρέθηκαν άνθρωποι
με πολλά προσόντα, άνθρωποι που τιμή-
θηκαν υποκριτικά με τα αριστεία τής επι-
βράβευσης την ίδια στιγμή που κρατού-
σαν και το χαρτί της απόλυσης.

Λέμε τα πράγματα με τ ’όνομά τους. Αυ-
τό που κρύβεται πίσω από τις λέξεις της
αστικής αυτής θεώρησης των ζητημάτων,
κοινωνικών και εκπαιδευτικών στενότε-
ρα, είναι η επιδίωξη για πλήρη υποταγή
και συνειδητή αποδοχή από ένα μεγάλο

μέρος των εκπαιδευτικών των πιο ζωω-
δών ενστίκτων, αποκρύπτοντας τις αιτίες
και τους υπεύθυνους των πάσης φύσεως
προβλημάτων, αποκρύπτοντας την ταξική
πάλη και αντικαθιστώντας την με τη μάχη
της υπερίσχυσης του δυνατότερου.

Μια τέτοια αντίληψη και αναγωγή των
κοινωνικών εξελίξεων και συγκρούσεων
σε βιολογικές, αδιαφορεί για τις νομοτέ-
λειες της ανάπτυξης της ανθρώπινης κοι-
νωνίας, αδιαφορεί για την υπόσταση των
εργαζόμενων στην ταξική κοινωνία, σβή-
νει από το πρόσωπο της ιστορίας την έμ-
πρακτη αλληλεγγύη ανάμεσα σε εργαζό-
μενους που υφίστανται την ίδια εκμετάλ-
λευση, μετατρέπει τον άνθρωπο σε θηρίο
για τον δίπλα του!

Μια τέτοια, χυδαία ερμηνεία θεωρεί τα
κοινωνικά φαινόμενα φυσικά, αιώνια και
ανεξάλειπτα χωρίς να ξεχνάμε ότι οι πιο
αντιδραστικές μορφές κοινωνικού δαρ-
βινισμού, αποτελούν και την ιδεολογική
τεκμηρίωση όχι μόνο της ταξικής κυριαρ-
χίας της αστικής τάξης, αλλά και του επι-
θετισμού της, του επεκτατισμού της σε
κάθε επίπεδο.

Οφείλουμε να αντιπαλέψουμε με όλες
μας τις δυνάμεις την επικράτηση τέτοιων
θέσεων.
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Σίγουρα και χθες και σήμερα εμφα-
νίζονται θεωρίες και ιδεολογήματα,που
εκπορεύονται από τα χαλκεία της αστι-
κής τάξης για την ανενόχλητη και ανεμ-
πόδιστη προώθηση των πολιτικών της,
την εδραίωση της κυριαρχίας της στα
εργατικά και λαϊκά στρώματα.

Σίγουρα και για τον ευαίσθητο χώρο
της εκπαίδευσης παράγονται και ανα-
παράγονται σειρά από θεωρίες και ιδε-
ολογήματα, που εντείνουν αυταπάτες
και ψευδαισθήσεις, οδηγούν στη χειρα-
γώγηση και υποταγή στους σχεδια-
σμούς για μια άλλη, «σύγχρονη» όμως
πάντα καπιταλιστική, βαθιά ταξική εκ-
παίδευση. Θεωρίες και ιδεολογήματα
για το κυρίαρχο ζήτημα της αξιολόγη-
σης υπάρχουν πολλές, άλλες μικρές κι
άλλες μεγάλες, άλλες χυδαίες κι άλλες
ρετουσαρισμένες και ραφιναρισμένες
και εύκολες για «κατάποση» και απο-
δοχή, χωρίς πολλή σκέψη. 

Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε με
όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη και στον
ιδεολογικό τομέας, αυτή τη μάχη και δε
γίνεται και δεν πρέπει να την αποφύ-
γουμε. Χωρίς ψευδαισθήσεις και υπο-

χωρήσεις με συλλογικές αποφάσεις να
επιδιώξουμε και να συμβάλλουμε στη
δημιουργία παλλαϊκού μετώπου που θα
αντισταθεί και θα ανατρέψει την κυβερ-
νητική πολιτική, ανατρέποντας και τα
ιδεολογικά φρούρια που ορθώνουν για
να μας εμποδίσουν.

Υποχρέωση της αριστερής-ταξικής
πτέρυγας του συνδικαλιστικού κινήματος
των εκπαιδευτικών είναι η διαμόρφωση
ενός μορφωτικού κινήματος που θα
προσδίδει και θα αγωνίζεται για μία άλλη
εκπαίδευση, έναν άλλο εκπαιδευτικό, μια
άλλη κοινωνία.

Απαντώντας από την πλευρά μας σε
μια άλλη απάτη των ταξικών μας αντι-
πάλων πως αυτοί έχουν την πρόταση
ενώ εμείς δεν έχουμε, να προτάξουμε
την πιο μεγάλη πρόταση απ’ όλες τις
υποτακτικές και συνδιαχειριστικές με
τα σχέδια των αστών προτάσεις τους. 

Την πρόταση και το όραμα για ένα άλ-
λο σχολείο, για όλα τα παιδιά, χωρίς τα-
ξικά εμπόδια και φραγμούς, την πρότα-
ση για τη συμμετοχή στο μεγαλύτερο απ’
όλους τους αγώνες. Τον αγώνα για μια
άλλη κοινωνία!
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Σε ποιο σημείο της πορείας
βρισκόμαστε;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το ζή-
τημα της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου-ΑΕΕ, δηλαδή αυτοαξιολόγηση και
αξιολόγηση, βρίσκεται το τελευταίο διάστη-
μα στο κέντρο της εκπαιδευτικής προσοχής
αλλά μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε
και στο κέντρο των προσπαθειών υπουργείου
Παιδείας και κυβέρνησης για την εφαρμογή
του «Νέου» σχολείου της αγοράς.

Γεγονότα και εξελίξεις όπως η δημοσίευση
πριν από λίγο καιρό σε ΦΕΚ του Π.Δ. που ρυθ-
μίζει τα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,
καθώς και η εγκύκλιος υπ’ αριθμό
1900089/Γ1/10-12-2013 με την οποία προ-
ωθείται η γενίκευση της εφαρμογής της αυ-
τοαξιολόγησης στις Σχολικές Μονάδες της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης σηματοδοτούν μια νέα περίοδο, συνέχεια
ασφαλώς και στενά συνδεδεμένη με την πο-
λιτική στην εκπαίδευση που εφαρμόστηκε και
εφαρμόζεται όλο αυτό το διάστημα.

Οι εξελίξεις αυτές, έπειτα από την αγω-
νιστική ανάταση των εκπαιδευτικών ιδιαίτε-
ρα των καθηγητών την περίοδο Σεπτεμβρίου
με την πολυήμερη απεργία, πυροδότησαν απ’
την πλευρά των εκπαιδευτικών και των Ομο-
σπονδιών τους, ΔΟΕ-ΟΛΜΕ, ποικίλες αντι-
δράσεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπί-
σουν, να φρενάρουν και να οργανώσουν την
αντίστασή τους απέναντι σ’ αυτό το νέο κύμα
επίθεσης, κομμάτι της γενικευμένης επίθε-
σης κυβέρνησης και υπουργείου, που υλο-
ποιούν κατά τρόπο δουλικό και μέχρι κεραί-
ας τις εντολές ξένων ιμπεριαλιστών - Ε.Ε,
ΔΝΤ, ΟΟΣΑ- και ντόπιων κεφαλαιοκρατών.
Δεν είναι τυχαία τα όσα προβλέπονται και
προτείνονται για το χώρο της εκπαίδευσης
στην έκθεση του ΟΟΣΑ.

Τα «επεισόδια» και οι «σκηνές» αυτής της
επίθεσης πολλά και συνεχή, ξεκινώντας από
την προσπάθεια του υπουργείου να «ενημε-
ρώσει» και να «επιμορφώσει» μέσω των
Σχολικών Συμβούλων τα λεγόμενα στελέχη
της εκπαίδευσης σε επίπεδο Σχολικής Μο-
νάδας δηλαδή τους διευθυντές, κίνηση που
ερέθισε τα αντανακλαστικά των σωματείων
των εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους σε κι-
νητοποιήσεις, πανελλαδικού χαρακτήρα,
ώστε να μπλοκάρουν τη διαδικασία αυτή.

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών, μέσω των

κατά τόπους σωματείων τους, ΕΛΜΕ και
Συλλόγους ΠΕ, μπορεί σ’ αυτή τη φάση να
είναι πετυχημένος, αφού οι κινητοποιούμε-
νοι με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στάσεις
εργασίας, ανακοινώσεις, κατάφεραν στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις με τρόπο οργανω-
μένο να σταματήσουν τη διαδικασία παροχής
«οδηγιών προς ναυτιλομένους αξιολογητές»,
οδηγώντας μάλιστα πολλές φορές τους
υπεύθυνους για την παροχή αυτών των οδη-
γιών, Σχ. Σύμβουλους, να επιλέγουν τόπους
συνάντησης που δεν ταιριάζουν καθόλου με
το είδος της συνάντησης, όπως αίθουσες τέ-
λεσης μνημόσυνων σε ναούς, σαν τους κλέ-
φτες σε απομακρυσμένα χωριά στις επαρ-
χιακές περιοχές, κατά μόνας ή σε παρέες
των δύο-τριών για να μη γίνονται αντιληπτοί
με ειδοποιήσεις της τελευταία στιγμή, πολ-
λές φορές ασκώντας πιέσεις και τρομοκρα-
τία, υπό τον φόβο των Ιουδαίων, όπου Ιου-
δαίοι οι εκπαιδευτικοί και οι κινητοποιήσεις
τους!

Τι αποδεικνύουν τα παραπάνω;
Κυβέρνηση και υπουργείο, επιθυμούν και

επιδιώκουν με κάθε τρόπο, το 2014 να είναι
πράγματι η χρονιά κατά την οποία θα βάλουν
μπρος τη μηχανή της Αξιολόγησης του Εκ-
παιδευτικού Έργου-ΑΕΕ, με πρώτο στάδιο
την αυτοαξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων
από τους διευθυντές. Και λέμε πρώτο γιατί,
στην προώθηση του νέου, ακόμη πιο ταξικού
και ευέλικτου σχολείου, πρόκειται άμεσα να
ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών, όπως την προβλέπουν οι διάφορες ανα-
κοινώσεις και το Π.Δ.

Είναι φανερός, επίσης, ο φόβος μπρος
στις οργανωμένες αντιδράσεις των εκπαι-
δευτικών μέσα από τα συνδικάτα τους, ενός
κλάδου που έχει να επιδείξει ιστορία αγώνων
για την εκπαίδευση, τα κοινωνικά και πολι-
τικά ζητήματα αυτού του τόπου, τόσο κατά το
πρόσφατο παρελθόν όσο και πιο παλιά. Μια
μαζική, οργανωμένη από τα σωματεία και
καλά και ταξικά καθοδηγημένη αντίδραση-
αντίσταση από πλευράς των εκπαιδευτικών,
γνωρίζουν πως είναι επικίνδυνη για τους
σχεδιασμούς τους.

Ακόμη και τα απλά σταματήματα των σε-
μιναρίων οδήγησαν σε σπασμωδικές και κω-
μικές αντιδράσεις, όπως αυτή της αίθουσας
μνημόσυνων και της διεξαγωγής της «ενη-

μέρωσης»(sic) κάτω από τη σκέπη των εξα-
πτέρυγων και του καφέ της παρηγοριάς!

Μπορεί όμως κανείς να διαπιστώσει πως
τα επιτελεία και οι σχεδιαστές των κινήσεων
του υπουργείου αναδιπλώθηκαν σε πολλές
περιπτώσεις, αναπροσάρμοσαν την τακτική
τους, τη διαφοροποίησαν και επιδίωξαν μια
«καλύτερη» μεθόδευση, στοιχείο που πρέ-
πει να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψη οι εκπαι-
δευτικοί και τα σωματεία τους για τον καθο-
ρισμό και των δικών τους κινήσεων.

Τι πρέπει να λάβουμε υπ’όψη μας
Όσο γράφονται τα παραπάνω, καθηγητές

και δάσκαλοι έχουν ήδη προχωρήσει σε πολ-
λές κινήσεις για την αγωνιστική αντιμετώπι-
ση του θέματος, θέμα που αναδεικνύεται ξα-
νά στην ιστορία των αγώνων τους, σε ζήτημα
αιχμής και για τις δύο αντίπαλες πλευρές.

Έπειτα από πρόσκληση της ΔΟΕ, πραγμα-
τοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα συγ-
κέντρωση υπογραφών από κάθε σύλλογο δι-
δασκόντων ενάντια στην επιχειρούμενη αξιο-
λόγηση, εκδόθηκαν ανακοινώσεις, ξεκίνησε
η διαδικασία υπογραφής κειμένων από κάθε
σύλλογο όπου οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να
αναλάβουν καθήκοντα στις ομάδες εργασίας
για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών τους
μονάδων.

Να σημειώσουμε πως το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα, κάτω από την πίεση και τις
ανησυχίες του κόσμου των εκπαιδευτικών
και των φανερών πια προθέσεων απ’ την
πλευρά των κυβερνώντων για την αξιολό-
γηση, οι άλλοτε κραταιές παρατάξεις του
κρατικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού,
ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ, στήριγμα των αντιλαϊκών και
αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, μακρύ χέρι
της πολιτικής της αστικής τάξης στο εργα-
τικό-λαϊκό και εκπαιδευτικό κίνημα και
υπεύθυνες για πολλά από τα τωρινά προ-
βλήματα και αδυναμίες του συνδικαλιστι-
κού κινήματος κάθε χώρου εργαζόμενων,
ύστερα και από τις αλλαγές στους συσχε-
τισμούς ιδιαίτερα στην ΟΛΜΕ, αναγκάζον-
ται να μετατοπιστούν στα λόγια από τις δη-
λωμένες εδώ και χρόνια θέσεις τους για
την αξιολόγηση. Πρόκειται για θέσεις που
καλλιέργησαν στο έπακρο λάθος αντιλή-
ψεις και αυταπάτες στους εκπαιδευτικούς
και τους υπόλοιπους εργαζόμενους για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το ρόλο
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«Αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση
και η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος»

 γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος 
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που έρχεται αυτή να παίξει στην εκπαίδευση, αλ-
λά και το νέο σχολείο που δημιουργεί.

Ψελλίζουν λόγω ανάγκης ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ ένα
δειλό όχι στη συγκεκριμένη αξιολόγηση, δεμένο
όμως με πολλούς κόμπους και φιοριτούρες με το
κυβερνητικό τους πάθος και σήμερα.

Κι αυτή η αλλαγή τοποθετήσεων από τους δει-
νοσαύρους των κυβερνητικών παρατάξεων, μαρ-
τυρά τη δυναμική που υπάρχει έστω κι αν δεν έχει
εκδηλωθεί σε όλο της το μεγαλείο, αποδεικνύει
πως η προηγούμενη δράση του αριστερού ταξικού
πόλου του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαι-
δευτικών δεν είναι αμελητέα και έχει αποδώσει
αυτούς τους καρπούς, δείχνει πως το προχώρημα
της αξιολόγησης, όχι μόνο δεν είναι μία τελειωμέ-
νη υπόθεση για τους φωστήρες των αντιεκπαιδευ-
τικών αλλαγών, το αντίθετο η ανάδυση μέσα από
τα συντρίμμια της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης
που γνωρίσαμε του σχολείου της «νέας» εποχής
και πολύ περισσότερο το στερέωμα ενός τέτοιου
μορφώματος στη συνείδηση των εκπαιδευτικών,
είναι μια υπόθεση που δεν περνά από έναν ασφα-
λή και εύκολο γι’ αυτούς δρόμο αλλά από δρόμο
και μονοπάτια που τα εμπόδια και οι δυσκολίες
είναι πολλά, απρόβλεπτα, έστω κι αν εκ πρώτης
όψεως φαντάζουν τα σχέδια καλοσχεδιασμένα κι
οι εφαρμόζοντες παντοδύναμοι.

Είναι κάτι περισσότερο από σίγουρο πως έχου-
με μπει σε μία νέα περίοδο, περίοδο μιας νέας
ανάτασης του εκπαιδευτικού κινήματος, περίοδο
νέων αγώνων που μπορούν να βγάλουν στο προ-
σκήνιο μεγάλες μάζες της πλειοψηφίας των εκ-
παιδευτικών που πλήττεται βάναυσα από την
εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Οι νέοι αγώνες θα ’ρθουν ως συνέχεια των πο-
λύ σημαντικών κινητοποιήσεων και αγωνιστικής
συσπείρωσης ενάντια στην πολιτική της ραγδαί-
ας φτωχοποίησης των εκπαιδευτικών, των απο-
λύσεων και διαθεσιμοτήτων, της ανασφάλειας
στον εργασιακό χώρο, της χειραγώγησης των
συνδικαλιστικών αντιδράσεων που επιβάλλει το
αντιδημοκρατικό πειθαρχικό, οδηγώντας σε δε-
κάδες διώξεις εκπαιδευτικών, στην καθημερινή
καταστροφή του δημόσιου δωρεάν σχολείου και
το πλέριο άνοιγμα σε μορφές ιδιωτικοποίησης
και τόσα ακόμα που απασχόλησαν το συνδικα-
λιστικό κίνημα και εξακολουθούν ασφαλώς να
το απασχολούν.

Η άνοδος αυτή έχει ήδη σηματοδοτηθεί, οι ορ-
γανωμένες δυνάμεις του αριστερού-ταξικού πόλου
οφείλουν να δώσουν περαιτέρω ώθηση και οργά-
νωση. Μονόδρομος για τους αγωνιστές εκπαιδευ-
τικούς ο παρατεταμένος αγώνας ενάντια στην πο-
λιτική της φτώχειας και εξαθλίωσης, της τερά-
στιας ανεργίας, του αντιδημοκρατικού κατήφορου,
ενάντια στην πολιτική της εξάρτησης και υποτέ-
λειας των κυβερνώντων σε ντόπια και ξένα αφεν-
τικά. Μονόδρομος ο αγώνας, ο διαρκής, ασταμά-
τητος αγώνας ενάντια σε όσους εφαρμόζουν σή-
μερα, και ενάντια σε όσους κληθούν να εφαρμό-
σουν αυτήν την πολιτική.
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Έχοντας πια κάποια χρόνια στην εκπαίδευση, τόσα που μου επιτρέπουν να βγάλω
μερικά ασφαλή συμπεράσματα, και έχοντας γυρίσει αρκετά σχολεία της επαρχίας
και του κέντρου, πραγματικά δεν μπορώ να πω ποιο ήταν το καλύτερο σχολείο

που έχω υπηρετήσει. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή ήταν όλα «πρότυπα» σχολεία, ούτε
επειδή γενικά είμαι αναποφάσιστος (το αντίθετο), αλλά επειδή το ίδιο αυτό το ερώτημα
«ποιο είναι το καλύτερο σχολείο?» είναι άτοπο.

Κάνω αυτήν την εισαγωγή, γιατί αυτό που πλασάρεται στην «κοινή» γνώμη είναι ότι
η Αξιολόγηση έχει να κάνει με κάτι τέτοιο. Στο κάτω-κάτω, ποιος δεν θα ήθελε να ξέρει
αν  το σχολείο της γειτονιάς του είναι «καλό» ή «κακό»; «Αν το σχολείο έχει κάποιο
πρόβλημα, δεν είναι σωστό να το εντοπίσουμε και να το λύσουμε?» ρωτάει ο καλόπιστος
συζητητής.

Δυστυχώς, η αλήθεια απέχει πολλά μίλια απ’αυτή τη λογική. Στην πραγματικότητα,
η Αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που ΕΞΑΠΟΛΥΕΤΑΙ από την Εξουσία ενάντια στους
εργαζόμενους στην εκπαίδευση και τη νεολαία, στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης επι-
θετικότητας, στα πλαίσια του επανακαθορισμού –προς το χειρότερο- των εργασιακών
σχέσεων. Το «σχολείο-αγορά» που σχεδιάζουν δεν μπορεί να οικοδομηθεί εάν δεν
εδραιωθεί η Αξιολόγηση. Αν αυτά που λέω σου φαίνονται «ξύλινα», δώσε μου μισό
λεπτό να τα εξηγήσω με συντομία.

Η Αξιολόγηση αποσκοπεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων αρχικά και των εκ-
παιδευτικών αργότερα. Το κάθε σχολείο θα πάρει το καρτελάκι με την τιμή του, το ερ-
γαλείο δηλαδή με το οποίο θα βγει στη θάλασσα της αγοράς, των χορηγών για να ανα-
ζητήσει τη χρηματοδότηση. Επειδή οι ντόπιοι νεοφιλελεύθεροι φωστήρες ούτε να πρω-
τοτυπήσουν δεν μπορούν, έχουμε το καλό να μπορούμε να κρίνουμε από την μέχρι τα
τώρα διεθνή εμπειρία. Όπου εφαρμόστηκε η λογική αυτή (και εφαρμόστηκε και στα με-
γάλα καπιταλιστικά κέντρα, όπως στις ΗΠΑ) κατέληξε σε τραγωδία: υποχρηματοδότηση
και κλεισίματα σχολείων, μετατροπή της σχολικής ζωής σε ατελείωτο σόου προς προ-
σέλκυση γονέων-πελατών, ανήθικες μεταγραφές μαθητών (ακόμη και με χρηματικά αν-
ταλλάγματα) προκειμένου να βελτιωθεί ο μέσος όρος βαθμολογίας του σχολείου, απο-
ξήρανση της διδασκαλίας με την επιμονή στη «διδασκαλία» των θεμάτων που πιθανό
να πέσουν στις εξετάσεις. Την ίδια στιγμή, είχαμε την εισβολή των χορηγών, που έφτασαν
να έχουν λόγο ακόμη και στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του σχολείου.

Το ίδιο το πλαίσιο της Αξιολόγησης το θέτει η Εξουσία, και μάλιστα με πολύ συγκε-
κριμένο τρόπο. Για κάθε παράμετρο της σχολικής ζωής που επιθυμεί να αξιολογηθεί,
έχει ορίσει και τον αντίστοιχο συντελεστή. Δεν είναι αστείο, μιλάμε για τη μόρφωση των
παιδιών κι εκείνοι σκέφτονται με συντελεστές! Πρόκειται για ένα κρεβάτι του Προ-
κρούστη, στο οποίο θα χτιστούν με το ζόρι τα σχολεία του αύριο και οι αντίστοιχοι εκ-
παιδευτικοί: εταιρίες «παροχής υπηρεσιών» με άβουλους υπαλλήλους.

Η Αξιολόγηση είναι μια διαδικασία εξ’ ορισμού παράλογη. Κι αυτό γιατί αποσκοπεί
στο να ποσοτικοποιήσει τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας. Παρενθετικά, θυμήσου ότι
η εκπαίδευση αφορά κοινότητες και όχι άτομα. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι η εκπαίδευση
είναι εκείνος ο θεσμός με τον οποίο άτομα εφοδιάζονται στον αγώνα τους ενάντια σε
άλλα άτομα, όπως θέλει ο νεοφιλελεύθερος εφιάλτης, απλά παράτα αυτό το κειμενάκι,
δεν είναι για σένα. Η Αξιολόγηση θέτει αξία, αριθμοποιεί ιδιότητες που από τη φύση
τους δεν ποσοτικοποιούνται. Δεν μπορώ να αναθέσω βαθμό στο πόσο αγαπώ τα παιδιά
μου, στη συνεισφορά του Λαβουαζιέ στη σύγχρονη Χημεία, στον αντίκτυπο του πίνακα
του Πικάσο για τη Γκουέρνικα, στη μαγική αναταραχή που μου προκαλεί το μπάσο

Μια προσωπική στάση
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του Steve Harris στην εισαγωγή του Wrathch-
ild. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την εκ-
παίδευση. Δεν υπάρχει καμία πτυχή της σχο-
λικής ζωής η οποία να μπορεί να δεχθεί έναν
μονοσήμαντο βαθμό. Οποιαδήποτε τέτοια από-
πειρα μπορεί μόνο να σταθεί είτε αν θεωρή-
σουμε την εκπαίδευση ως «παροχή εκπαιδευ-
τικών υπηρεσιών», είτε αν ξεπέσουμε στη με-
ταφυσική. Είναι ακριβώς αυτά τα δύο που απο-
τελούν τον ιδεολογικό πυρήνα της Αξιολόγη-
σης, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω.

Η επιμονή της Εξουσίας να αξιολογήσει
βασίζεται στη θεώρηση της εκπαίδευσης σαν
«παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών», από
ιδρύματα σχετιζόμενα με την αγορά. Η μετα-
τροπή της εκπαιδευτικής πράξης σε υπηρε-
σία, σε προϊόν, έχει ανάγκη την ποσοτικοποί-
ηση και την αξιολόγηση (πρέπει δηλαδή να
έχει τη μονάδα του, και την τιμή αυτής της
μονάδας). Τα κριτήρια δε αυτών των διαδικα-
σιών φυσικά καθορίζονται από κείνους που
θα εμπορευθούν το νέο αυτό κελεπούρι. Την
ίδια στιγμή, για να θολώσει το τοπίο και να
επιτευχθεί η απαραίτητη κοινωνική συναίνε-
ση, η Αξιολόγηση ντύνεται με ένα σωρό με-
ταφυσικά και αστήρικτα ευχολόγια, αλλά κυ-
ρίως με μια ανήθικη επίθεση ενάντια στους
εργαζόμενους στην εκπαίδευση, ποντάροντας
στον –πάντα ευεργετικό για τους εξουσια-
στές– «κοινωνικό αυτοματισμό».

Για πολλά χρόνια, με αφετηρία κάπου εκεί
στην περίοδο της «Αλλαγής», υπήρχε στο Σχο-
λείο μια διαρκής συζήτηση για την «ανάπτυξη
κριτικού πνεύματος». Σήμερα η συζήτηση
έχει μετατοπιστεί στην Αξιολόγηση. Μια ματιά
και μόνο στους τίτλους των σεμιναρίων που
διεξάγονται από τους εκπαιδευτικούς φορείς
αρκεί για να σε πείσει για τη θλιβερή αυτή με-
τατόπιση. Η νέα αντίληψη λοιπόν είναι ότι ο
μελλοντικός εργαζόμενος, και κατά συνέπεια
κι εκείνος που του μαθαίνει γράμματα, πρέπει
να μάθει να αξιολογεί και να αξιολογείται. Αυτό
είναι κάτι ολότελα διαφορετικό από την Κριτι-
κή. Η Κριτική δεν έχει όρια, ο άνθρωπος που
θα εκπαιδευτεί σ’αυτή είναι ένας άνθρωπος
ανήσυχος, δημιουργικός και ατιθάσευτος, ένας
άνθρωπος που δεν γνωρίζει από υποταγή και
παθητικότητα, αυτές τις δύο «αρετές» που το
σύστημα απαιτεί από τους υποτελείς του. Η
Εξουσία, με την αυτό-Αξιολόγηση που επιχει-
ρεί να ξεκινήσει, δεν μας ζητά να ασκήσουμε
κριτική. Μας ζητά απλά να της πούμε κατά πό-
σο ικανοποιούμε τις ανάγκες τις αγοράς, και τι
θα κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε το προϊόν
μας.

Το σημερινό Σχολείο κάθε άλλο παρά τέλειο
είναι. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στη μια ή την
άλλη αδυναμία της κάθε σχολικής μονάδας ξε-

χωριστά, αλλά στην κεντρική ανικανότητα του
Καπιταλισμού να μορφώσει. Είναι αυτή η βα-
σική αντίφαση του συστήματος (ότι θέλει μελ-
λοντικούς εργάτες μορφωμένους ώστε να πα-
ρέχουν εργασία, αλλά όχι και τόσο μορφωμέ-
νους ώστε να αμφισβητήσουν τους όρους με
τους οποίους την παρέχουν) που υπονομεύει
την εκπαίδευση, και όχι τόσο τα επιμέρους
προβλήματα. Όμως τα προβλήματα αυτά υπάρ-
χουν και απαιτούν επισήμανση και λύση. Εκεί
ποντάρουν όσοι επιχειρούν να δώσουν ένα άλ-
λοθι στη διαδικασία της Αξιολόγησης, ότι δη-
λαδή –παρά τα αναγνωρισμένα κακά της- μπο-
ρεί να αναδείξει κάποια προβλήματα που στη
συνέχεια θα λυθούν. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη
αντίφαση: το κίνημα του κόσμου της εργασίας
τις προηγούμενες δεκαετίες είχε κατακτήσει
την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών μέσα
στο σχολείο (συμβούλια μαθητών, σύλλογος δι-
δασκόντων, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων),
που έχουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Η συλλογική
διαμόρφωση άποψης όμως είναι για την Εξου-
σία επικίνδυνη, γι’αυτό η Αξιολόγηση απαξιώ-
νει και παρακάμπτει τους δημοκρατικούς θε-
σμούς του Σχολείου, και στη θέση τους βάζει
τις ομάδες αξιολόγησης. «Αρκετά με τη Δημο-
κρατία!», φωνάζει η Εξουσία, «σχολεία που
επιμένουν να διοικούνται δημοκρατικά δεν
μπορώ να τα πουλήσω στους ιδιώτες!».

Φυσικά δέχομαι την ένσταση ότι οι θεσμοί
αυτοί συχνά υπολειτουργούν ή έχουν χάσει τον
αρχικό χαρακτήρα τους, όμως εδώ είμαστε να
τους βελτιώσουμε και να τους εμβαθύνουμε!
Δεν μπορώ φυσικά να μην αναφερθώ στο ότι,
παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις της ομοσπον-
δίας μας (αλλά και των ενώσεων γονέων και
κηδεμόνων) γεμίζουν ολόκληρες αποθήκες και
είναι απίστευτα εξειδικευμένες και δουλεμέ-
νες, δεν έχει βρεθεί τόσα χρόνια κανένας κυ-
βερνητικός διαχειριστής που να δώσει την πα-
ραμικρή σημασία. Κανείς επίσης δεν έχει δώ-
σει σημασία στις παρεμβάσεις των σχολικών
κοινοτήτων για απλά καθημερινά θέματα όπως
η θέρμανση, οι αίθουσες, οι διαβάσεις κλπ,
όπως επίσης είναι χαρακτηριστικό το ότι υπάρ-
χουν ακόμη λάθη στα σχολικά εγχειρίδια, παρά
το ότι επισημαίνονται κάθε φορά από πολλούς
συναδέλφους (τόσο μας ακούνε εκείνοι που
σήμερα «θέλουν τη γνώμη μας»). Εάν οποιοσ-
δήποτε υπουργός ήθελε πραγματικά να λύσει
προβλήματα της εκπαίδευσης, πραγματικά θα
μπορούσε να τα μάθει μέσα σε μια μέρα, αμ-
φιβάλλεις;

Η Αξιολόγηση έρχεται να ρίξει πάνω μας το
βάρος της ερήμωσης και της διάλυσης της Δη-
μόσιας Εκπαίδευσης. Σχολεία θα κλείσουν,
παιδιά θα αποκλειστούν, εκπαιδευτικοί θα
απολυθούν, όχι επειδή έτσι επιβάλλει το νεο-

φιλελεύθερο blitzkrieg των μνημονιακών κυ-
βερνήσεων, αλλά επειδή φταις εσύ κι εγώ:
επειδή το σχολείο δεν ήταν καλό, επειδή οι μα-
θητές μας «δεν έπαιρναν τα γράμματα», επειδή
οι εκπαιδευτικοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά
τους. Όλο αυτό το ιδεολογικό παραμύθιασμα
καλλιεργείται στους υποτελείς, ώστε να δεχ-
θούν αδιαμαρτύρητα το «νέο» σχολείο, το σχο-
λείο που δεν τους χωρά, το σχολείο που στην
πραγματικότητα είναι πολύ, μα πολύ παλιό.

Πρόκειται για μια διαδικασία καταστροφής
του Δημόσιου σχολείου. Όποιος δεν το βλέπει
αυτό, είναι απλά θύμα της νεοφιλελεύθερης
προπαγάνδας ή νομίζει ότι έχει προσωπικό
συμφέρον (μιλώ γι’αυτό το κλείσιμο του ματιού
που υπόσχεται ότι κάποιοι στο κάτω-κάτω
μπορούν και να κερδίσουν απ’αυτή τη διαδι-
κασία). Όποιος το βλέπει, αλλά δίνει στον εαυτό
του χίλια δυο άλλοθι για να μην αντιδράσει,
απλά θα το βρει μπροστά του.

Αγαπώ τόσο τη δουλειά μου που δεν μου εί-
ναι δυνατό να κάνω το κορόιδο, να πω «έλα
μωρέ, θα περάσει κι αυτό όπως τόσα άλλα».
Θέλω ένα καλύτερο σχολείο, ένα σχολείο που
θα εκπαιδεύει ελεύθερους ανθρώπους και ξέ-
ρω ότι αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε
ολοκληρωτικά, παρά μόνο στο βαθμό που θα
αρχίσουμε να οικοδομούμε μια κοινωνία με τε-
λείως διαφορετικές αξίες, αυτές της αλληλεγ-
γύης και της συλλογικότητας. Μέχρι τότε όμως,
δεν θα σταματήσω να εξαντλώ κάθε δυνατότητα
που μου δίνει τούτο το υπαρκτό σχολείο να
συμβάλλω στην ουσιαστική μόρφωση όσο το
δυνατόν περισσότερων παιδιών.

Για το λόγο αυτό, δεν μου είναι δυνατό να
συμπράξω σ’αυτή την ανήθικη εκστρατεία των
δυνάμεων της Αγοράς ενάντια στο Δημόσιο
Σχολείο. Δεν πρόκειται να αξιολογήσω, δεν θα
συμμετάσχω σε καμία από τις ομάδες αξιολό-
γησης, δεν προτίθεμαι να αξιολογηθώ. Για όσο
καιρό ακόμη μπορώ να λογίζομαι σαν ελεύθε-
ρος άνθρωπος, θα παλέψω για να μην περά-
σουν τα σχέδιά τους.

Κακά τα ψέματα, οι εποχές που μπορούσαμε
να συζητάμε ακαδημαϊκά για όλα αυτά έχουν
περάσει. Τώρα είναι η ώρα των επιλογών, και
οι επιλογές έχουν ευθύνη. Κανείς όμως δεν
πρόκειται να κάνει τη δουλειά που είναι για
μας. Αρνούμαι τη συμμετοχή μου στις διαδι-
κασίες Αξιολόγησης και το ίδιο ζητάω από κά-
θε έναν συνάδελφο/συναδέλφισσα ξεχωριστά,
γνωρίζοντας τις ανησυχίες του και τους ενδε-
χόμενους φόβους του. Δεν θα γίνει διαφορετι-
κά. Γιατί οι μέρες που ζούμε είναι οι μέρες
που θα σταματήσουμε τη βαρβαρότητα. Είναι
οι μέρες που θα αφηγούμαστε.
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απέναντι στην Αξιολόγηση  γράφει ο Λευτέρης Παπαθανάσης



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201426

Παλιό βέβαια, αλλά πετυχημένο το σύνθημα, γραμμένο στα κλειστά
ρολά του μυαλού της νεοελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, το συνθηματάκι
αυτό εκφράζει την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας, ο κάθε πατριώτης
να πάρει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Όσον αφορά
τα δικά μας, τώρα που η δημόσια εκπαίδευση είναι στην ώρα μηδέν, με
ωριμότητα, κριτική σκέψη και αγωνιστικό πνεύμα ας αναλογιστούμε τι
είναι αυτή η αξιολόγηση που η Πολιτεία την κάνει για το καλό μας, κλεί-
νοντας το μάτι στην κοινωνία των ιδιωτών.

Οι εκπαιδευτικοί κατηγορούνται από την «κοινωνία» ότι αρνούνται την
αξιολόγηση γιατί είναι τεμπέληδες και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.
Αυτό όμως που επιμελώς κρύβεται από τους λεγόμενους εκσυγχρονιστές
και μεταρρυθμιστές είναι ότι η αξιολόγηση, δηλαδή ο καθορισμός της
αξίας της γνώσης, προϋποθέτει μία αξιολογία, ένα σύστημα αξιών. Για
την Πολιτεία φαίνεται ότι οι αξίες αυτές εξυπηρετούνται από το Νέο Σχο-
λείο της Αγοράς, του κέρδους και της ανεργίας.

Είναι γνωστό ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (imperium), εξ ου και ιμ-
περιαλισμός, επέβαλε στους Λαούς της την Pax Romana, μια ειρήνη της

υποταγής και του τρόμου. Μία εικόνα που θυμί-
ζει το σήμερα; Η δημόσια εκπαίδευση καλείται
να βαδίσει στα βήματα των ρωμαϊκών λεγεώνων
και να συμβαδίσει με το νέο σύστημα αξιών της
παγκοσμιοποίησης (τι ωραίος νεολογισμός!) και
της «αόρατης» Αγοράς (forum).

Φυσική συνέπεια και εξέλιξη της «αξιολόγη-
σης» θα είναι η μετάλλαξη του σχολείου σε ρωμαϊκή αρένα στην οποία
οι μονομάχοι εκπαιδευτικοί θα αλληλοεξοντώνονται μπροστά στα μάτια
του αυτοκράτορα. Το κάθε σχολείο θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτό είναι
το καλύτερο, ενώ το διπλανό του τίποτε, κρυφοκοιτάζοντας μήπως ο αν-
τίχειρας του Αυτοκράτορα δείξει το έδαφος. Το αλληλοφάγωμα δεν έχει
τέλος και το γνωρίζουν καλά αυτό οι μονομάχοι της τάξης και της ζωής
που παλεύουν καθημερινά για τον άρτον τον επιούσιον.

Όσοι δάσκαλοι εδώ και πολλά χρόνια κρατάμε το λαϊκό και δημόσιο
σχολείο ανοικτό, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας, που υποφέ-
ρουν από την ανεργία και τη φτώχεια, δεν ξεγελιόμαστε από τις μεγάλες
και ψεύτικες αξίες της αυτοκρατορίας. Όλοι εμείς οι Γαλάτες που χρόνια
τώρα δίνουμε την ψυχή μας στην τάξη κάτω από δύσκολες συνθήκες και
αντιστεκόμαστε στους Ρωμαίους, θα φοβηθούμε τώρα;

Το πάθος μας για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας
είναι μεγαλύτερο από την επιχειρηματικότητα και καινοτομία του «Νέου
Σχολείου». Ας το γνωρίζουν όσοι είναι εγκλωβισμένοι σε μικροατομικά
συμφέροντα και πιστεύουν ότι θα γλιτώσουν όταν οι πόρτες ανοίξουν και

τα λιοντάρια μπουν στο Κολοσσαίο.
Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι μία

χάρτινη τίγρης και αυτό το γνωρίζουν κα-
λά οι χριστιανοί. Ο φόβος δεν ταιριάζει
στους Γαλάτες. Ψηλά το κεφάλι για τον
δάσκαλο που έχει συνείδηση της τάξης
του, σχολικής και κοινωνικής. Σιγά μη
φοβηθούμε!

Ας αγωνιστούμε με την πεποίθηση ότι
το μαγικό φίλτρο για την πτώση του im-
perium πρέπει να φτιαχτεί με μυστικό
τρόπο στο μικρό γαλατικό χωριό της εκ-
παιδευτικής κοινότητας. Οι Γαλάτες θα
νικήσουν!

Τέρμα πια στις αυταπάτες

‘Ή με τους Ρωμαίους ‘ή με τους Γαλάτες

Για την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαι-
δευτικού έργου σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 190089/Γ1/10-12-2013) και
τις οδηγίες των Σχολ. Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης (αρ.
πρωτ. 896/16-12-2013) κοινοποιήθηκε στα σχολεία Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά συνημμένο αρχείο με υλικό σχε-
τικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ.

Στην πρώτη σελίδα του αρχείου εμφανίζεται απεικόνιση η
οποία αναπαριστά τη σχέση Πολιτείας και Εκπαιδευτικού με
υπότιτλο «Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό» και την
αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης του έργου (ΕΣΠΑ, 2007-
2013). Η παρούσα εικόνα που κοσμεί ως γράφημα τις επιμέρους
θεματικές ενότητες συμπυκνώνει την φιλοσοφία της Αξιολόγη-
σης του Εκπαιδευτικού έργου και ιδιαίτερα τον θεσμό της Αυ-
τοαξιολόγησης. Σε ασπρόμαυρο φόντο, εικονίζεται ενδεχομένως
η επιδιωκόμενη σχέση Πολιτείας και Εκπαιδευτικού. Δύο απρό-
σωπα ανθρωπάκια εμπλέκονται σε μια συμβολαιογραφική πρά-
ξη. Η στάση και η κίνηση του σώματος και των χεριών τους ομο-
λογουμένως αποκαλυπτική. Δύο απρόσωπα πιόνια συνάπτουν
ένα «Συμβόλαιο εμπιστοσύνης».

Βέβαια, η αίσθηση της εμπιστοσύνης κερδίζεται μέσα από
μια μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας φιλίας. Θυμάμαι την εποχή
που μάθαινα γράμματα: «Πιστεύω τω φίλω. Πιστόν φίλον εν κιν-
δύνοις γιγνώσκεις».

Αλλά ο φίλος δεν είναι πια εδώ. Προσμένω.
Βλέπω από την μια, την Πολιτεία, όρθια εν κινήσει, ζωντανή

και αγέρωχη να κρατά στα χέρια της την Σφραγίδα, σύμβολο του
Νόμου και της Εξουσίας. Απ’ την άλλη, ο Εκπαιδευτικός γερ-
μένος υποκλίνεται, με τα χέρια απλωμένα, ένας Ικέτης, που κρα-
τά για σφράγισμα ένα «συμβόλαιο εμπιστοσύνης». Αμήχανος
περιμένει ίσως το σφράγισμα της βεβαίωσης για τον φάκελο
της αξιολόγησης ή το σφράγισμα (κλείσιμο) του σχολείου του,
σε μια μαύρη κοινωνία (φόντο) που πεινά και υποφέρει.

Η Αυτοαξιολόγηση «αυτοπροσώπως». Όραμα ή Εφιάλτης;
Δεν ξέρω.

Ωστόσο, οι σχέσεις φιλίας δεν πιστοποιούνται με σφραγισμένα
συμβόλαια. Αυτά ανήκουν στη φιλοσοφία της «ελεύθερης» αγο-
ράς κι όχι στην Ελευθερία της Παιδείας.

Μετά από 25 σχεδόν χρόνια, στην υπηρεσία της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης απευθύνομαι στον Υπουργό  μου, σεμνά και
ταπεινά, ως δάσκαλος προς Δάσκαλο, ζητώντας να με κοιτάει
ως πρόσωπο προς πρόσωπο.

Γιατί ο εκπαιδευτικός είναι πρόσωπο κι όχι ένα άμορφο αν-
θρωπάκι υποταγμένο και φοβισμένο στην δύναμη της Εξουσίας.
Γιατί η διδασκαλία είναι μια διαδικασία πνευματική και απε-
λευθερωτική, μια πράξη παιδαγωγική, μια σχέση μοναδική δα-
σκάλου και μαθητή, που δεν μετριέται με καινοτομίες και «καλές
πρακτικές», αλλά με το ανάστημα της ψυχής στα μαρμαρένια
αλώνια της τάξης και της ζωής.

Η Αυτοαποκάλυψη της Αυτοαξιολόγησης

«Μια είκονα χίλιες λέξεις»

 γράφει ο Γιάννης Σπυράλατος
 γράφει η Ανδριανή Στράνη
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Τρεις δεκαετίες μετά την κατάργηση του
επιθεωρητισμού, το δημόσιο σχολείο κυ-
ριαρχείται τη φετινή χρονιά, αναμφίβολα,
από την πολιτική της αξιολόγησης. Το πρό-
γραμμα της “αυτοαξιολόγησης” της σχο-
λικής μονάδας, το Π.Δ για την ατομική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η δη-
μιουργία της “Ανεξάρτητης Αρχής για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτο-
βάθμια  και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”
(ΑΔΙΠΠΔΕ)  συγκροτούν ένα συγκεκριμένο
νομοθετικό πλαίσιο που στοχεύει στη δια-
μόρφωση ενός πολυεπίπεδου και αλληλο-
τροφοδοτούμενου μηχανισμού κρατικού
ελέγχου των υποκειμένων και των αποτε-
λεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η έννοια της αξιολόγησης δεν είναι
ασφαλώς καινούρια για τον κόσμο της εκ-
παίδευσης. Με την κατάργηση του επιθε-
ωρητισμού, κάτω από  την πίεση και τους
αγώνες του εκπαιδευτικού και του ευρύ-
τερου λαϊκού κινήματος την πρώτη μετα-
πολιτευτική δεκαετία, ξεκίνησε, αμέσως
σχεδόν, από τη μεριά της αστικής τάξης, η
συζήτηση  για τον έλεγχο των εκπαιδευτι-
κών και την αναγκαιότητα  διασφάλισης
αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου
των εκπαιδευτικών πρακτικών. Ο εκδημο-
κρατισμός, επομένως, του σχολείου που
επέβαλε το λαϊκό κίνημα έπρεπε, εξαρχής,
να εξισορροπηθεί, να περιοριστεί και τε-
λικά να ακυρωθεί μέσα στο πλαίσιο των
δεδομένων αστικών επιλογών για το σχο-
λείο. Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του ’90 και
μετά, η συζήτηση για την αξιολόγηση θα

τεθεί μέσα στο πλαίσιο της νεοφιλελεύ-
θερης ηγεμονίας και της προσπάθειας κα-
πιταλιστικής ανασυγκρότησης των εκπαι-
δευτικών συστημάτων, σε όλες τις ανα-
πτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, με βάση
τις αρχές της αγοράς και της επιχειρημα-
τικότητας. Οι εκθέσεις της Ε.Ε, της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ θα απο-
τελέσουν από εδώ και στο εξής το μονα-
δικό οδικό μεταρρυθμιστικό χάρτη για όλα
τα εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ η επιτά-
χυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, από
τη συνθήκη του Μάαστριχτ και μετά, θα
φέρει στο προσκήνιο την  αναγκαιότητα
εναρμόνισης των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων, γύρω από ένα σύνολο κοινών εκ-
παιδευτικών προτάσεων: ελεύθερη επι-
λογή σχολείου, ταξική διαφοροποίηση
σχολικών μονάδων, ανταγωνιστικές μορ-
φές χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαί-
δευσης και αντίστοιχα σε επίπεδο περιε-
χομένου και ιδεολογίας την επιστροφή στα
λεγόμενα “βασικά”, την προώθηση της ερ-
γασιακής ευελιξίας και την εμπέδωση μιας
“ευρωπαϊκής συνείδησης”, η οποία φιλ-
τράρεται επιλεκτικά, με βάση τις αναγκαιό-
τητες του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Σε αυτό
το ιστορικό πλαίσιο, η  αξιολόγηση και οι
σύστοιχες έννοιες της αποτελεσματικότη-
τας- αποδοτικότητας που τη συνοδεύουν,
θα γίνουν κεντρικές, αφενός γιατί προ-
ωθούν τη συρρίκνωση του κοινωνικού κρά-
τους και την ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων και αφετέρου γιατί διασφα-
λίζουν τον αποφασιστικό κρατικό έλεγχο
στο πεδίο της γνώσης και της κουλτούρας.

Τα παραπάνω είχαν μια πολύ συγκεκρι-
μένη συνέπεια για την ελληνική συζήτηση
περί αξιολόγησης, αλλά και την πολιτική
στρατηγική της άρχουσας τάξης. Η έννοια
της αξιολόγησης αποσυνδέθηκε προσε-
κτικά από το μακρόχρονο παρελθόν της και
το “σχολείο των εθνικοφρόνων”, στο οποίο
παρέπεμπε η αναχρονιστική φιγούρα του
επιθεωρητή και απέκτησε ένα νέο “εκσυγ-
χρονιστικό” περιεχόμενο. Στο εξής το
“συντηρητισμό” θα τον εκπροσωπεί, στον
κυρίαρχο λόγο, ο κόσμος της εκπαίδευσης,
γιατί, σύμφωνα με την κυρίαρχη ρητορική,
δεν επιθυμεί την εναρμόνιση του ελληνι-
κού σχολείου με το “προηγμένο ευρωπαϊ-
κό εκπαιδευτικό πρότυπο”.  Η αξιολόγηση
αποκτά, συνεπώς, επιθετικό περιεχόμενο
και συνδέεται με την ανάγκη των αστικών

δυνάμεων να μετασχηματίσουν, με βάση
τα ιδιαίτερα ταξικά τους συμφέροντα, τον
προσανατολισμό του ελληνικού σχολείου
και να ανατρέψουν τον ταξικό συσχετισμό
που διαμορφώθηκε τη δεκαετία του ΄80 . 

Ακόμη και στις σημερινές “επιστημονι-
κές εκθέσεις” του ΙΕΠ και του Παρατηρη-
τηρίου για την αξιολόγηση, η πολιτική για
την αξιολόγηση θεωρείται ως μια αυτο-
νόητη ουδέτερη υιοθέτηση πετυχημένων
μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν από
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ήδη από
τα μέσα της δεκαετίας του ́ 90. Αυτό ασφα-
λώς που σκόπιμα συσκοτίζουν οι παραπά-
νω θέσεις, είναι το ταξικό πρόσημο των
εκπαιδευτικών αλλαγών σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο τις δύο τελευταίες δεκαετίες, που
δεν είναι άλλο από την υπονόμευση των
μεταπολεμικών κοινωνικών και μορφωτι-
κών κατακτήσεων της εργατικής τάξης. Η
συζήτηση για την αξιολόγηση, η υιοθέτηση
του εκπαιδευτικού management και οι
ατελείωτες αξιολογικές λίστες, κριτήρια
και δείκτες, συνδέονταν  παντού, με τη
συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και
την εγκατάλειψη του κρατικού ενδιαφέ-
ροντος για τις κοινωνικές και μορφωτικές
ανισότητες. Σε όσους σήμερα μας δείχνουν
με το δάχτυλο ως μια συντεχνία που δεν
επιθυμεί την αλλαγή, τους θυμίζουμε ότι
πίσω από την ηγεμονία του τεχνοκρατικού
θετικισμού, της ποσοτικοποίησης και των
“αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων”,
που προωθεί η πολιτική για την αξιολόγη-
ση, κρύβεται η ιδεολογία του κοινωνικού
δαρβινισμού και του αποκλεισμού της ερ-
γατικής τάξης από το δικαίωμα στη μόρ-
φωση και την εργασία. 

Αξίζει εδώ να προσθέσουμε και μια
ακόμη σημαντική, για εμάς, διάσταση. Μέ-
σα σε ένα τρομερά αρνητικό συσχετισμό
δύναμης τις δύο τελευταίες δεκαετίες,
παρά τη σφοδρή ιδεολογική επίθεση της
άρχουσας τάξης και την ενεργοποίηση του
κοινωνικού αυτοματισμού (“μόνο οι εκπαι-
δευτικοί δεν αξιολογούνται” , “οι τεμπέ-
ληδες” κτλ), όλα τα σχέδια αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου στην πράξη,
ακυρώθηκαν. Αυτή η πολύ πρόσφατη σχε-
τικά εμπειρία, μας αποδεικνύει ότι η ιστο-
ρία της ελληνικής εκπαίδευσης δεν είναι
απλά η “βιογραφία” των εκθέσεων της Ε.Ε,
του ΟΟΣΑ και των κυβερνητικών νομοθε-
τημάτων, αλλά το σύνθετο αποτέλεσμα της
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συνολικής κοινωνικής αντιπαράθεσης, αλ-
λά και των ειδικών εκπαιδευτικών αγώνων
που αναπτύσσονται σε  μια  δεδομένη κοι-
νωνία και σε ένα δεδομένο εκπαιδευτικό
σύστημα. 

Tη διάσταση αυτή ξεχνούν πολλές φορές
οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις του κι-
νήματος, οι οποίες θεωρούν τα κείμενα των
ιμπεριαλιστικών οργανισμών ή των κρατι-
κών υποκειμένων ως de  facto αντικειμε-
νική πραγματικότητα που μπορεί να ανα-
τραπεί μόνο από κάποια σοβαρή αριστερή
διακυβέρνηση ή από μια μελλοντική “λαϊκή
οικονομία”. Σε αντίθεση με τις παραπάνω
απόψεις, θεωρούμε ότι η ιστορική εμπειρία
μας έχει διδάξει ότι το συκοφαντημένο “μι-
κροαστικό” εκπαιδευτικό κίνημα μπορεί να
ακυρώνει στην πράξη κυβερνητικές πρω-
τοβουλίες, συμβάλλοντας στην πάλη του
ευρύτερου λαϊκού κινήματος.  Από τον Κον-
τογιαννόπουλο στον Αρσένη και από εκεί
στον Ευθυμίου, τη Γιαννάκου  και τη Δια-
μαντοπούλου, το συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγουμε είναι ότι τίποτε δεν είναι προ-
διαγεγραμμένο και νομοτελειακά καθορι-
σμένο. Με αυτή την ιστορική παρακαταθή-
κη εμείς νοηματοδοτούμε και τη σημερινή
πάλη μας, με στόχο, όχι απλά την καταγρα-
φή μιας κάποιας “ταξικής καθαρότητας”,
αλλά τη νίκη του κόσμου της εκπαίδευσης
που θα ακυρώσει στην πράξη τις κρατικές
πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση, θα σπά-
σει τον τρόμο που αναπτύσσεται στις τάξεις
των εκπαιδευτικών και θα φέρει την ταξική
αυτοπεποίθηση πίσω στον κόσμο της εκ-
παίδευσης και της εργασίας . 

Τι όμως είναι καινοφανές στη
σημερινή συγκυρία των κρατικών
πρωτοβουλιών για την αξιολόγηση;

Το πρώτο που θα μπορούσε κάποιος / α
να σημειώσει είναι ότι η σημερινή συζή-
τηση για την αξιολόγηση αναπτύσσεται πά-
νω στο έδαφος της μεγαλύτερης δομικής
κρίσης του καπιταλισμού των τελευταίων

80 χρόνων  και της σφοδρότητας της κα-
πιταλιστικής επίθεσης. Παλεύουμε, επο-
μένως, αναπόφευκτα με τις  απολύσεις στο
δημόσιο τομέα  και την γενικότερη  “κινε-
ζοποίηση” της ελληνικής κοινωνίας. Το
υποτιθέμενο εκσυγχρονιστικό πνεύμα της
αξιολόγησης βασίζεται και νομιμοποιείται
από το διοικητικό αυταρχισμό του νέου δη-
μοσιοϋπαλληλικού κώδικα, την αυτοδίκαιη
αργία και τις 2.500 διαθεσιμότητες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Δεύτερον, η έννοια της αξιολόγησης
σχετίζεται, όχι μόνο με το δημόσιο σχολείο,
αλλά με τη συνολική καπιταλιστική ανα-
συγκρότηση των δημόσιων υπηρεσιών,
στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός
δημόσιου τομέα που θα λειτουργεί με
ιδιωτικοοικονομικά, επιχειρηματικά κρι-
τήρια και εργασιακές σχέσεις ολοκληρω-
τικής υποταγής και υπερεκμετάλλευσης.
Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο του
υπουργείο Παιδείας συνδέεται οργανικά
με τις ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης. Ευρύτερα, η “κουλ-
τούρα αξιολόγησης” που κυριαρχεί στο δη-
μόσιο λόγο της άρχουσας τάξης (“η αξιο-
λόγηση της τρόικας, η αξιολόγηση της το-
πικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων ορ-
γανισμών που πρόκειται να κλείσουν” κτλ)
επιχειρεί να νομιμοποιήσει τη συρρίκνωση
των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων και την ελαστικοποίηση της εργα-
σίας μέσω φαινομενικά ουδέτερων ποσο-
τικών στόχων και αξιολογικών κριτηρίων.
Η καταφυγή στον διοικητισμό και η εφαρ-
μογή των πρακτικών του μάνατζμεντ σε κά-
θε διάσταση του κοινωνικού αποτελούν
σαφείς ενδείξεις τόσο της κρίσης ηγεμο-
νίας της άρχουσας τάξης, όσο και της αν-
τιδραστικοποίησής της.

Τρίτον, η σημερινή επίθεση στον εκπαι-
δευτικό και το δημόσιο σχολείο, σε αντί-
θεση με τη δεκαετία του 90 και τις αρχές
του 21ου αιώνα, δε συνοδεύεται από κά-
ποια συγκροτημένη καινοφανή αστική
προγραμματική πρόταση για το σχολείο
και την κοινωνία. Το νεοφιλελεύθερο ιδε-
ολόγημα για το δικαίωμα της ατομικής
επιλογής σχολείου έχει ξεθωριάσει στο
εκπαιδευτικό τοπίο των συνεχών συγχω-
νεύσεων και καταργήσεων σχολικών μο-
νάδων και της βίαιης διοικητικής μετα-
φοράς μαθητών / τριων για τις “ανάγκες
της υπηρεσίας”, η ψευδεπίγραφη επικέν-
τρωση στις  ατομικές ανάγκες κάθε μα-
θητή (“πρώτα ο μαθητής”) συμπιέστηκε
από τη δημοσιονομική “αναγκαιότητα”
των 27 παιδιών ανά τμήμα, ενώ η “κοινω-
νία και οικονομία της γνώσης” αποτελούν
πλέον ένα κακόγουστο ανέκδοτο σε μια
Ευρώπη των 40 εκατομμυρίων ανέργων

και της υποαπασχόλησης/ανεργίας του
επιστημονικού δυναμικού κάθε χώρας.
Σήμερα, η αξιολόγηση, χωρίς συγκεκρι-
μένο ιδεολογικό μορφωτικό προκάλυμμα,
αποκαλύπτει απλώς, ακόμη και στον πιο
δύσπιστο/η, τον αντιδραστικό χαρακτήρα
των επιχειρούμενων αλλαγών. Με βάση τα
παραπάνω, η μάχη ενάντια στην αξιολό-
γηση φέρνει στο προσκήνιο ευρύτερα πο-
λιτικά διακυβεύματα που σχετίζονται όχι
μόνο με τον κλάδο των εκπαιδευτικών, αλ-
λά με τη συνολική πάλη του εργατικού και
λαϊκού κινήματος :

α. Το δικαίωμα στη σταθερή απασχό-
ληση και η κατοχύρωση των κοινωνικών
δικαιωμάτων της εργαζόμενη πλειοψη-
φίας, ενάντια στην πίεση για επιστροφή
στο φιλελεύθερο εργασιακό μοντέλο του
19ου αιώνα και την εμπορευματοποίηση
του κοινωνικού κράτους, μέσω φιλανθρω-
πικών δράσεων και χορηγιών.

β. Το νόημα της παιδαγωγικής και του
ρόλου του εκπαιδευτικού στο σχολείο.
Η πολιτική για την αξιολόγηση, είτε στην
εκδοχή της εσωτερικής αξιολόγησης, εί-
τε του εξωτερικού ελέγχου, προβάλλει
την τεχνική, ορθολογικότητα ως το μονα-
δικό τρόπο αντίληψης της εκπαιδευτικής
πραγματικότητας, περιορίζοντας την παι-
δαγωγική σε ένα σύνολο τυποποιημένων
τεχνικών προς όφελος της αποδοτικότη-
τας, της διαχείρισης και του κρατικού
ελέγχου των ιδιαίτερων μορφών γνώσης.
Στον κόσμο της αξιολόγησης, ο εκπαι-
δευτικός είναι ή ο απλός διεκπεραιωτής
των κρατικών επιλογών προς όφελος της
αναπαραγωγής της εκμετάλλευσης και
της ανισότητας ή ο κυνικός αριβίστας που
αντιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό του έργο,
αλλά συχνά και τα ίδια τα παιδιά και τις
ανάγκες τους, ως απλά μέσα για την ερ-
γασιακή του επιβίωση και ανέλιξη. Η αν-
τίθεση στο λόγο της αξιολόγησης προ-
βάλλει συνεπώς την ανάγκη μιας κριτικής
ριζοσπαστικής παιδαγωγικής στην υπη-
ρεσία της μορφωτικής και κοινωνικής
χειραφέτησης των εργαζόμενων στρωμά-
των και τη στράτευση των εκπαιδευτικών
σε αυτόν τον αγώνα.

Κατά συνέπεια πίσω από την αντιπαρά-
θεση για την αξιολόγηση υπάρχει το ου-
σιαστικό ερώτημα που αποφεύγουν όλοι
οι υποστηρικτές της: Ποιο σχολείο για
ποια κοινωνία; Και σε αυτό το αμείλικτο
ερώτημα οι σημερινοί μάνατζερς της παι-
δαγωγικής και των καλά αμειβομένων ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων έχουν να προ-
σφέρουν μόνο την κοινωνική κόλαση των
μνημονίων και της καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης. Και γι’ αυτό το λόγο θα ηττη-
θούν τελικά.
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Τέσσερις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις καλούνται να δώσουν οι
μαθητές του Λυκείου στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το νόμο του υπουργείου Παιδείας
για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι
τρεις πρώτες φορές για να προαχθούν από τάξη σε τάξη και να πά-
ρουν το απολυτήριο, και η τελευταία, η τελική, αφού θα έχουν πάρει
το απολυτήριο Λυκείου, για να εισαχθούν σε ΑΕΙ. Το 50% των θεμά-
των στις προαγωγικές Α΄ και Β΄ Λυκείου και στις απολυτήριες εξε-
τάσεις Γ΄ Λυκείου για όλα τα μαθήματα θα προέρχεται από Τράπεζα
Θεμάτων και το υπόλοιπο 50% από τον διδάσκοντα.

Για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής κάθε υποψηφίου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετρά ο βαθμός και των τριών τάξεων.
Ο βαθμός από τα προφορικά που θα έχει ο μαθητής σε κάθε μάθημα
θα αναπροσαρμόζεται με βάση το βαθμό που πήρε στο μάθημα στις
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα των εξετάσεων θα οργανωθεί Τράπεζα
Θεμάτων, ενώ προβλέπεται Οργανισμός Εθνικών Εξετάσεων, που
θα προσδιορίζει την εξεταστέα ύλη και θα επιλέγει βαθμολογητές.
Ειδικότερα, για το νέο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τα ακόλουθα:

• Στην Α’ Λυκείου, θα διδάσκονται τα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία (9 ώρες), Μαθηματικά (5 ώρες), Φυσικές Επι-
στήμες (6 ώρες), Πολιτική Παιδεία (3 ώρες) και (από 2 ώρες)
Θρησκευτικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή και Ερευ-
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νητική Εργασία. Οι μαθητές επίσης θα έχουν ένα δίωρο μά-
θημα επιλογής (μεταξύ των Εφαρμογών στην πληροφορική,
Διαχείρισης φυσικών πόρων και του μαθήματος Έκφραση-
Πολιτισμός/ Ευρωπαϊκός Πολιτισμός).

• Στην Β’ Λυκείου 30 ώρες θα δίνονται στο κοινό πρόγραμμα
μαθημάτων για όλους τους μαθητές. Οι υπόλοιπες 5 θα δί-
νονται στα μαθήματα προσανατολισμού: Αρχαία και Λατινικά
για τις ανθρωπιστικές σπουδές, Μαθηματικά και Φυσική
για τις θετικές επιστήμες.

• Στη Γ’ Λυκείου από τις συνολικά 35 ώρες, 12 θα δίνονται
στο κοινό πρόγραμμα μαθημάτων. Οι υπόλοιπες θα μοιρά-
ζονται ανάλογα τον προσανατολισμό κάθε μαθητή, καθώς
θα υπάρχουν τρεις θεματικοί κύκλοι: Ανθρωπιστικών Σπου-
δών (με Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά), Θετικών Σπουδών (με
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) και Οικονομικών, Πολιτικών
και Κοινωνικών Σπουδών (με Μαθηματικά, Οικονομία, Ιστο-
ρία και ένα εκ των Αρχών Φυσικών Επιστημών και Οργά-
νωσης και Λειτουργίας της Πολιτείας).

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ: ΤΑΞΙΚΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ!

Ο νόμος του Υπουργείου Παιδείας για το Γενικό Λύκειο μοι-
άζει με την ψευτοευγένεια μιας πρόσκλησης σε ανεπιθύμητους
καλεσμένους, όταν υπάρχει η βεβαιότητα πως οι συνθήκες θα
τους αποτρέψουν από το να τη δεχτούν. Μιλάμε για ταξικό ξε-
καθάρισμα. Και αυτό γιατί επιλέγεται ένα εξεταστικοκεντρικό
Λύκειο για λίγους.

Να το πούμε καθαρά: όλο και πιο έντονα και όλο και πιο έν-
τεχνα, προβάλλονται με διάφορες ταχυδακτυλουργίες, στην ημε-
ρήσια διάταξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, παραδοσιακές
πρακτικές ως πρωτότυπα και μαγικά ελιξίρια για την «ανανέ-
ωση» του σχολείου.

Το νήμα που διαπερνά τις νέες ρυθμίσεις στη μεταγυμνασιακή
εκπαίδευση είναι η έμφαση στις εξεταστικές δοκιμασίες στο
Γενικό Λύκειο και το στένεμα των διόδων, η ώθηση μεγαλύτερου
αριθμού νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση, η
μαθητεία στο Τεχνικό Λύκειο, η απλήρωτη εργασία μέσα από
μορφές «πρακτικής άσκησης» και η εναλλαγή από την απασχό-
ληση στην ανεργία μέσα από τα λεγόμενα προγράμματα απα-
σχόλησης ορισμένου χρόνου, τα οποία ουσιαστικά και τυπικά
προσφέρουν δωρεάν εργατικό δυναμικό στους εργοδότες.

Αν κανείς ανιχνεύσει το «σώμα» του νέου Γενικού Λυκείου
θα διαπιστώσει ότι το «παιδαγωγικό ευαγγέλιο» του Υπουργείου
Παιδείας καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να πριμοδοτεί, χω-
ρίς να το δηλώνει, την παλινόρθωση» μιας απολύτως εξεταστι-
κοκεντρικής οργάνωσης του Λυκείου. Πράγματι! Αν κανείς ξύσει
τα γνωστά παραπλανητικά σοβατίσματα θα ανακαλύψει ότι η
«Πρόταση» επιμένει σε μια μονοκαλλιέργεια: Σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη του Λυκείου οι μαθητές να διαγωνίζονται σε εξε-
τάσεις τύπου πανελλαδικών και όποιος καταφέρει και «επιζήσει
σχολικά», μετά το τέλος του Λυκείου, θα δίνει εξετάσεις πα-
νελλαδικού χαρακτήρα για την εισαγωγή του στην ανώτατη εκ-
παίδευση. 

Με τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις σε όλες τις τάξεις
του Λυκείου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η αυταπάτη ότι το σύ-
νολο της διαδικασίας θα είναι απόλυτα αντικειμενικό και αξιο-
κρατικό, αποκρύπτοντας έντεχνα το γεγονός ότι όσο «αντικει-
μενικό» κι αν είναι το διαδικαστικό μέρος της διαδικασίας, τα

υπόλοιπα στοιχεία που «συναρμολογούν» τη λογική του, και
διαμορφώνουν την κρίση για την επιλογή / πρόκριση - απόρριψη
του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορούν να «απογαλακτιστούν»
από τις ανισωτικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την εκπαιδευτική διαδικασία και
τις λειτουργίες της, γνωρίζουν καλά ότι αν οι εκπαιδευτικές ανι-
σότητες μεταξύ των μαθητών αποτελούσαν στο σύστημα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων την εκπαιδευτική τους ιστορία, στη
σύλληψη της «Πρότασης» θα είναι το ζωντανό τους παρόν. Πα-
ράλληλα η κρυφή ενσωμάτωση του συστήματος επιλογής στην
καρδιά της Λυκειακής Βαθμίδα με τις πανελλαδικού χαρακτήρα
εξετάσεις από την Α΄ τάξη που όλοι γνωρίζουν πόσο εύκολα
μπορεί να απλώσουν την «σκιά τους» στην ημερήσια διάταξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταμφιέζεται σε «απελευθέ-
ρωση του λυκείου ως αυτόνομης μορφωτικής 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 χρόνου»,
«περικοπές στη διδακτέα ύλη και τις εξετάσεις». Ωστόσο 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 τρέ-
ξουν ακόμη πιο γρήγορα οι εργολάβοι των εξετάσεων, τα φρον-
τιστήρια και τα ιδιαίτερα! Χέρι – χέρι, ο πάλαι ποτέ «Μέγας Εξι-
σωτής», όχι μόνο δεν θα ελαφρώνει αλλά θα επικυρώνει και θα
νομιμοποιεί με τον πιο «αντικειμενικό» τρόπο το στένεμα των
διόδων! Και βέβαια γίνεται κατανοητό ότι τα αποτελέσματα στις
πανελλαδικού τύπου εξετάσεις 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».

Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού των Γενικών Λυκείων
συνδέεται με την προοπτική δραστικής μείωσης των εισακτέων
στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το Υπουργείο Παιδείας «υφαίνει»
μεθοδικά τρεις μεθοδεύσεις για να πετύχει το σκοπό του. Η
πρώτη μεθόδευση αφορά στην παραπέρα συρρίκνωση της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με τη συγχώνευση ή και το κλείσιμο
και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η δεύτερη μεθό-
δευση αφορά στη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Η Τρίτη
μεθόδευση αφορά στην επαναφορά μιας μορφής της βάσης του
10, η οποία, με τους «κατάλληλους» ελιγμούς στο βαθμό δυ-
σκολίας των θεμάτων, μπορεί να κόψει την είσοδο στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση χιλιάδων υποψηφίων.

Είναι φανερό ότι μέσα σε λιγότερο από μια πενταετία λει-
τουργίας του Γενικού Λυκείου, αυτό θα έχει χάσει περίπου
50.000 μαθητές από τους 200.000 που φοιτούν σήμερα.

Δεν χρειάζεται να καταναλώσουμε πολύ στατιστική για να
αποδείξουμε ότι το επιχειρούμενο «ρεκτιφιέ» της μεταγυμνα-
σιακής δημόσιας εκπαίδευσης περνάει όχι μέσα από την βελ-
τίωση των όρων λειτουργίας της για όλους τους μαθητές, αλλά,
μέσα από τη νομιμοποίηση της «έξωσης» χιλιάδων μαθητών οι
οποίοι αντιμετωπίζονται ως «πλεονάζον προσωπικό» σε επι-
χείρηση που «εξυγιαίνεται». Οι παραλήπτες του «μηνύματος»,
που προβάλλεται σαν το τέλος της «εποχής χάριτος», δεν θα
περιοριστούν, βεβαίως, στους «αποτυχόντες» της νέας σχολικής
χρονιάς. Στήνεται ήδη ένας ολοκληρωμένος και «θωρακισμένος
μηχανισμός αναχαίτισης» όσων ετοιμάζονται στο μέλλον να χτυ-
πήσουν τις πόρτες του νέου Λυκείου. 
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Επειδή υπάρχουν «ιστορικά προηγούμενα», τηρουμένων φυ-
σικά των αναλογιών, ας δούμε τι έγινε σε μια παρόμοια περί-
πτωση, περισσότερο εξεταστικά βίαιη ομολογουμένως, το 1999-
2000, όταν εφαρμόστηκε η «μεταρρύθμιση Αρσένη», με τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις στις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
Είχαμε από διπλασιασμό μέχρι και επταπλασιασμό των απορρι-
πτόμενων μαθητών σε σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2000 (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Στο νέο Λύκειο εμφιλοχωρεί ο κίνδυνος, η μαθησιακή δια-

δικασία να καταδυναστευτεί ολοκληρωτικά από το «άπλωμα»
των εξεταστικών δοκιμασιών και την ανάγκη ανταπόκρισης
σ΄ αυτές και εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι να μεταφέ-
ρουν στην «καρδιά» της σχολικής αίθουσας ρόλους εξετα-

στών - διορθωτών - βαθμολογητών εφ΄ ενός και εξεταζομέ-
νων αφ΄ ετέρου, αφού το εκπαιδευτικό έργο καλείται να εστιά-
σει σε μια «τεχνολογία» των εξετάσεων, στην οργάνωση και
διευθέτηση των προβλεπόμενων 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 διαφορετικές άνισες μορ-
φωτικές «αποσκευές», καθώς θα είναι επιφορτισμένη όχι
στο να προετοιμάσει το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού αλ-
λά κυρίως να διαπιστώσει - νομιμοποιήσει την ικανότητα
εκείνων που προορίζονται να φοιτήσουν στις «καλές» σχολές
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από μια διαδικασία επι-
λογής που θα επεκτείνεται χρονικά σε όλο το εύρος του Λυ-
κείου και θα προσφέρει στη διαχειριστική αρμοδιότητα των
καθηγητών - κριτών, ως στοιχεία για την κρίση των υποψη-
φίων, «αυτούσια» την ποιότητα των μορφωτικών «απο-
σκευών» που ο κάθε ένας θα μεταφέρει ανάλογα με το κοι-
νωνικό - οικονομικό του «βάρος». 
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ % ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ %

1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99

6379
6047
6175
5974
4928
5447

12.303

7,51
7,05
7,20
7,03
6,21
6,69

14,07

2182
2094
2087
1925
1522
1040
9.479

2,96
2,91
2,90
2,67
2,14
1,57

11,52

Πηγή: Χρήστος Κάτσικας - Γιώργος Καββαδίας, Η ανισότητα στην
Ελληνική εκπαίδευση, Gutenberg

Νέο Λύκειο και ΕΠΑΛ με επιμή-
κυνση του σχολικού έτους και τρά-
πεζα θεμάτων για τα οποία πληρο-
φορούμαστε από ...διαρροές και συ-
νεντεύξεις στον Τύπο!

Το υπουργείο Παιδείας θα εφαρ-
μόσει (τελικά;!!) Γαλλικό μοντέλο
στην κατάρτιση της Τράπεζας Θεμά-
των, με κλειστές τις βιβλιοθήκες και
με ελάχιστους υπολογιστές ανά σχο-
λείο. Καταλάβαμε τι περιμένει τους
άμοιρους μαθητές μας!

Η αποστήθιση επεκτείνεται και
στις τρεις τάξεις του Λυκείου πλέον,
ενώ η τεράστια διδακτέα και εξετα-
στέα ύλη στα περισσότερα μαθήματα
παραμένει ως έχει. Καμιά σκέψη
από το υπουργείο Παιδείας για ανα-
μόρφωση  των Προγραμμάτων Σπου-

δών, πριν προχωρήσει στην Τράπεζα
Θεμάτων. 

Στη διαφαινόμενη (και πανθομο-
λογούμενη) αποτυχία η δικαιολογία
είναι έτοιμη: η ευθύνη θα ανήκει
στους εκπαιδευτικούς.. 

Μα και τον Αύγουστο να ξεκινάει
το σχολικό έτος, με τα πολλά λει-
τουργικά προβλήματα (μηδενικοί
διορισμοί μονίμων και αναπληρω-
τών, ελλείψεις εκπαιδευτικών, βι-
βλίων, κλπ) η διδασκαλία για πολλά
μαθήματα και για δεκάδες χιλιάδες
μαθητές θα ξεκινάει όπως πάντα λί-
γο πριν τα Χριστούγεννα.

Η λύση είναι   η ποιοτική εκπαί-
δευση και το ουσιαστικό Σχολείο:
ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ και
όχι η επιμήκυνση του διδακτικού

έτους. Τι να τις κάνουμε επιπλέον
20 ημέρες μάθημα, εάν δεν βελτιω-
θεί η μάθηση και αν το μάθημα δεν
αποκτήσει ενδιαφέρον για τους μα-
θητές;

Στο εκπαιδευτικό συνέδριο της
ΟΛΜΕ στα Γιάννενα το Μάρτη θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία
στην αναδιαμόρφωση των Α.Π.Σ. και
των σχολικών βιβλίων με την παράλ-
ληλη μείωση διδακτέας και εξετα-
στέας ύλης, καθώς και στην πλήρη
αποσύνδεση Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης από τη Δευτεροβάθμια.

Ποιος θέλει άραγε να μετατραπεί
ΟΛΟ το Λύκειο σε προθάλαμο του
Πανεπιστημίου και οι εκπαιδευτικοί
σε επαγγελματίες διοργανωτές εξε-
τάσεων;

Η εκπαίδευση στον αυτόματο πιλότο των υπουργικών εγκύκλιων και των διαρροών
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Δεν υπήρξε εξεταστικό σύστημα, τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια, που να μην περι-
λάμβανε στην Εισηγητική του Έκθεση σαν
στόχους και σαν δικαιολογητικό λόγο της
θέσπισής του, ανάμεσα σε άλλα, τον πε-
ριορισμό της παραπαιδείας. Έτσι και σή-
μερα ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανι-
τόπουλος, δεν χάνει ευκαιρία να διακη-
ρύξει ότι η μεταρρύθμιση που φέρνει στη
Β/βάθμια εκπαίδευση θα «σαρώσει» τα
φροντιστήρια. Σε συνέντευξή του στην
εφημερίδα ΕΘΝΟΣ τονίζει ότι «και μόνο
η μείωση σε 4 από 6 των εξεταζομένων
μαθημάτων στις Πανελλαδικές και η αύ-
ξηση των ωρών διδασκαλίας τους από 14
σε 20 ώρες εβδομαδιαίως «ακυρώνει» το
φροντιστήριο»

Η ανάπτυξη και η διόγκωση των φρον-
τιστηρίων είναι ένα σύνθετο κοινωνικο -
οικονομικό και εκπαιδευτικό φαινόμενο
που «πολιορκεί» με ένταση την Ελληνική
εκπαίδευση, «παντός καιρού», καθώς ως
χαμαιλέων, προσαρμόζεται επιτυχώς σε
όλες τις αλλαγές των εξεταστικών συστή-
ματων που εναλλάχθηκαν στις «σκοπιές»
της μετάβασης από την Β/βάθμια στην
Γ/βάθμια εκπαίδευση μετά τον Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο στη χώρα μας. 

Μια στοιχειώδης αναδρομή - εξέταση
των ιστορικά διαμορφωμένων εξεταστι-

κών συστημάτων στη χώρα μας από τη δε-
καετία του ΄80 έως τις μέρες μας φανε-
ρώνει ότι οι εξετάσεις για την Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, με όποια μορφή κι΄ αν
έγιναν, όποιο όνομα κι΄ αν πήραν, Πανελ-
λήνιες, Πανελλαδικές, Γενικές Εξετάσεις,
είχαν ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό
στο νομιμοποιητικό τους λόγο: τον περιο-
ρισμό της παραπαιδείας

Σ΄ όλους τους λόγους των εμπνευστών
των εκπαιδευτικών αλλαγών είχε προνο-
μιακή παρουσία η απόλυτη βεβαιότητα
για την «εξάλειψη των φροντιστηρίων»,
στη χειρότερη περίπτωση για την «άμ-
βλυνση της ανάγκης για φροντιστήρια». 

Το 1980 το νέο εξεταστικό σύστημα, οι
Πανελλήνιες εξετάσεις (1980-1983), πα-
ρουσιάζεται από την πλευρά της εκπαι-
δευτικής ηγεσίας με τη βεβαιότητα ότι «η
εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με το νέο σύ-
στημα δεν θα εξαρτάται στο εξής από πα-
ράγοντες όπως τα φροντιστήρια, που ελά-
χιστη σχέση έχουν με την εκπαιδευτική
και μαθησιακή διαδικασία » 

Το 1983 οι «Πανελλήνιες Εξετάσεις»
μετονομάζονται σε «Γενικές Εξετάσεις»
και σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώ-
σεις το νέο σύστημα στόχευε ανάμεσα σε
άλλα «στον περιορισμό της εξάπλωσης
των φροντιστηρίων»..

Τον Ιανουάριο του 1997 η αναγγελία του
νέου συστήματος του «Ενιαίου Λυκείου»
συνοδεύτηκε από τα γνωστά ξόρκια εναν-
τίον των φροντιστηρίων. Όμως, ως γνω-
στόν, πολύ γρήγορα όλες οι «υποσχετι-
κές» του ΥΠΕΠΘ για «μείωση της ανάγ-
κης προσφυγής στα φροντιστήρια» ή ακό-
μη οι εκτιμήσεις του ότι «τα παιδιά χάνουν
τον καιρό τους και οι γονείς ξοδεύουν αδί-
κως τα χρήματά τους στα φροντιστήρια»
θρυμματίζονται καθημερινά στη «σκληρή
πίστα» της σχολικής πραγματικότητας.

Ο πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτι-
κής Έρευνας (Κ.Ε.Ε) τον Αύγουστο του
1997 «προφητεύει» ότι «η αναβάθμιση
της ποιότητας των σπουδών στο Λύκειο,
η εισαγωγή του θεσμού της ενισχυτικής
διδασκαλίας για όσους μαθητές έχουν
ανάγκη και προπαντός η αλλαγή του τρό-
που αξιολόγησης που θα στηρίζεται στο
τι διδάσκεται στο σχολείο και όχι στο τι
θα γίνεται στο φροντιστήριο θα ενισχύ-
σουν την κάμψη της παραπαιδείας» (Βλ.
Μιχάλης Κασσωτάκης, Καθημερινή,
10/8/97). Στα ίδια χνάρια ο Υπουργός
Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης το Νοέμ-
βριο του ίδιου έτους κηρύσσει το «τέλος
των φροντιστηρίων» επιμένοντας ότι
«δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει σε
φροντιστήριο ο μαθητής του Λυκείου,
εφ΄ όσον θα υπάρχει ενισχυτική διδα-
σκαλία μέσα στο Λύκειο» (Βλ. Συνέντευ-
ξη στην Όλγα Μπακομάρου, Νοέμβριος
1997).

Οι προβλέψεις των υπευθύνων των εκ-
παιδευτήκαν αλλαγών χάνουν κάθε «γεί-
ωση» με την πραγματικότητα ακόμη κι
όταν αυτή «βγάζει μάτι». Λίγες εβδομά-
δες αργότερα, ο υφυπουργός Παιδείας
Ιωάννης Ανθόπουλος επιμένει ότι «δεν
χρειάζεται φροντιστήριο στη διάρκεια της
φοίτησης στο Λύκειο, όπως πριν που ήταν
κέντρο διερχομένων μαθητών και ημιμα-
θών μαθητών... Άλλοτε ένας μαθητής
έκανε δυο χρόνια φροντιστήριο στις δύο
τελευταίες τάξεις του Λυκείου... Αυτό τώ-
ρα δεν χρειάζεται» (Βλ. Συνέντευξη στην
εφημ. ΕΘΝΟΣ, 8 Αυγούστου 1999).
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ο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Το νέο Λύκειο… απομίμηση φροντιστηρίου!
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Όμως, ως γνωστόν, πολύ
γρήγορα όλες οι «υποσχετι-
κές» του ΥΠΕΠΘ για «μείωση
της ανάγκης προσφυγής στα
φροντιστήρια» θρυμματίστη-
καν στη «σκληρή πίστα» της
σχολικής πραγματικότητας. Η
«κλωνοποίηση» του εξετα-
στικού συστήματος επιλογής
στην καρδιά του «Ενιαίου Λυ-
κείου», η αύξηση του αριθ-
μού των εξεταζομένων μαθη-
μάτων, το κατέβασμα του
«πήχυ των εξετάσεων» στη Β΄
Λυκείου και η εμφάνιση μιας
«εισαγγελικού τύπου» σχολι-
κής ετυμηγορίας από την τά-
ξη αυτή, όχι μόνο δεν λει-
τούργησε ανασταλτικά για την
ίδια την φροντιστηριακή δρα-
στηριότητα αλλά αντιθέτως
δημιούργησε «συνθήκες
θερμοκηπίου» για την ανά-
πτυξη μιας πρωτόγνωρης σε
ένταση «φροντιστηριακής
προσφυγιάς» από την Α΄ κιό-
λας τάξη του Λυκείου. 

ΣΗΜΕΡΑ
Αν θέλαμε να αποτυπώσουμε με «λέξεις

- κλειδιά» τα χαρακτηριστικά του νέου Λυ-
κείου θα εστιάζαμε στις πανελλαδικού τύ-
που εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του λυ-

κείου, στις τεχνικές αξιολόγησης που σί-
γουρα θα προκύψουν και θα οδηγούν με
μαθηματική ακρίβεια στο φορμαλισμό,
στην θεοποίηση μιας μετρήσιμης επίδο-

σης-απόδοσης, στον προσανα-
τολισμό σε αξίες ανταλλαγής
(βαθμός, μόρια, σειρά προτε-
ραιότητας) και πάνω απ΄ όλα
στην υπερσυγκέντρωση των
προτιμήσεων - επιλογών της
πλειονότητας των μαθητών σε
μια «χούφτα σχολές» που υπό-
σχονται επαγγελματική διέξο-
δο σ΄ ένα περιβάλλον εργασια-
κής ανασφάλειας. 

Την ίδια στιγμή, η «μαύρη
σκιά» των μαζικών απορρίψε-
ων στο Λύκειο θα «πρακτο-
ρεύει» πελατειακά τους επι-
χειρηματίες των φροντιστη-
ρίων, οι οποίοι, θα εκταμι-
εύουν το άγχος και την ανα-
σφάλεια της οικογένειας, πα-
ρουσιάζοντας τις «υπηρεσίες»
τους ως μοναδικό και ασφαλές
στέγαστρο «προστασίας». 

Όσο το σχολείο μετατρέπε-
ται σε μια ατελείωτη πρόβα
τζενεράλε για τη εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
τόσο περισσότερο απαξιώνεται
από τους μαθητές οι οποίοι
στρέφουν την προσοχή τους

στα φροντιστηριακά μαθήματα από τα
οποία ευελπιστούν να τους εξοπλίσουν με
τεχνικές αντιμετώπισης των εξεταστικών
πρακτικών του σχολείου.
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ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ !
Η φυσιογνωμία, η κατεύθυνση και το αναλυτικό πρόγραμμα του νέου Λυκείου το κάνουν να μοιάζει με απομίμηση φροντιστηρίου,

καθώς το «πατρόν» του νέου του ρόλου είναι σχεδιασμένο στα μέτρα του «ανταγωνιστή» του. Στο νέο Λύκειο το «πνεύμα του
φροντιστηρίου» δεν έχει απλά δημιουργήσει τις δικές του αποικίες στο σχολικό χώρο αλλά έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά, έχει
επιβάλλει τη λογική του, στις διαδικασίες της σχολικής τάξης. 

Στο πεδίο αυτό είναι σίγουρο ότι ο εκπαιδευτικός θα οδηγηθεί γρήγορα στην απώλεια του παιδαγωγικού του ρόλου, του δα-
σκάλου εμψυχωτή, καθώς θα σπρώχνεται να μετεξελιχθεί σε μικρόψυχο ελεγκτή, έναν συμβολαιογράφο επιδόσεων, εξεταστή,
επιτηρητή, διορθωτή, έναν κακοπληρωμένο τεχνικό χωρίς διάθεση και χαμόγελο.

Οι τάξεις ανεπαίσθητα θα μεταβληθούν σε αρένες άγριου ανταγωνισμού, ο «συμμαθητής θα χαθεί», καθώς δυνητικά ο κάθε
μαθητής αποτελεί εμπόδιο για τον διπλανό του στον αγώνα για ένα καλό «πλασάρισμα», λειτουργία που βρίσκεται σε πλήρη αν-
τίφαση με τις ανάγκες και τις προδιαθέσεις της νέας γενιάς που διψά για διανθρώπινη επαφή, ομαδικότητα και συναδελφικότητα. 

Πολύ σωστά επισημαίνεται από πλήθος ειδικών, εκπαιδευτικών, κοινωνιολόγων και ψυχολόγων ότι αυτό το κλίμα ευνοεί τη
δημιουργία αντικοινωνικών συναισθημάτων και τάσεων, όπως η υπεροψία, ο φθόνος, η μνησικακία, η κακεντρέχεια, η υποκρισία
και η παθολογική φιλοπρωτία. Και βέβαια, σε μια τέτοια «λειτουργία» είναι πιο πιθανό όχι να αγαπήσουν αλλά να μισήσουν ό,τι
σχετίζεται με το σχολείο. 
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Τ
α τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με την
ένταση της οικονομικής κρίσης, τη
φτώχεια και την ανεργία μεγάλων

τμημάτων του πληθυσμού, όλο και πιο συ-
χνά, το σχολείο έρχεται στο προσκήνιο της
δημοσιότητας με αφορμή προστριβές, εν-
τάσεις και συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαι-
δευτικούς και εκπαιδευόμενους. 

Είναι αλήθεια ότι η σχέση εκπαιδευτι-
κού - μαθητή, στους βασικούς της πυλώ-
νες, είναι μια σχέση θεσμική, όσο κι αν
πολλές φορές γίνεται αντιληπτή από τους
μαθητές ως προσωπική. Αυτό σημαίνει ότι
το «πατρόν» της υφαίνεται σε γενικές
γραμμές με νόμους και διατάξεις, ανεξάρ-
τητα από προσωπικές διαθέσεις, καθώς,
κάθε εκπαιδευτικός, είναι «θεσμικά»
υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει προς
τους μαθητές του ένα minimum από την
εξουσία που του παρέχει η θέση του στο
σχολείο (διδασκαλία ορισμένης ύλης, εξέ-
ταση, βαθμολογία, απουσίες, ποινές,
κ.λπ), πρακτική που δημιουργεί «αυτεπαγ-
γέλτως» αντιθέσεις, σε κάποιες περιπτώ-
σεις εκρηκτικές. Οι εκπαιδευτικοί, χτυπη-
μένοι οικονομικά, απαξιωμένοι από τις
πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, λει-
τουργούν οι ίδιοι σ’ ένα ασφυκτικό πλαί-
σιο, κάτω από ολοένα εντεινόμενο έλεγχο,
αδύναμοι να επέμβουν με καθοριστικό
τρόπο στο αναλυτικό πρόγραμμα, στον τρό-
πο διδασκαλίας κ.λπ. Υφίστανται τον κρα-
τικό καταναγκασμό, αλλά αρκετές φορές
αντικειμενικά μετατρέπονται ή προβάλ-
λονται ως βασικοί ιμάντες διοχέτευσής του
στο μαθητικό πληθυσμό.

Η κυρίαρχη εκδοχή για τις αιτίες αυτής
της κατάστασης προσωποποιεί την αντίθε-
ση μαθητών - καθηγητών και εστιάζει τις
ευθύνες, κατά περίπτωση, είτε στη «δυ-
σπροσάρμοστη» προσωπικότητα του μαθη-
τή και στις «ανεπάρκειες και ελλείψεις του
οικογενειακού του περιβάλλοντος», είτε
στον «άδικο» και «αντιπαιδαγωγό» εκπαι-
δευτικό που «δεν γνωρίζει να εκτελεί σω-
στά το λειτούργημά του». Σπάνια, ανιχνεύε-
ται η σχέση ανάμεσα στη βίαιη συμπερι-
φορά μαθητών ή εκπαιδευτικών και στις
σχολικές συνθήκες, κοντολογίς, στην ίδια
τη δομή και τη λειτουργία του σχολικού
συστήματος. Η μελέτη της βίας στον σχο-

λικό χώρο είναι, βεβαίως, μια γενίκευση
της κοινωνικής βίας στο σχολείο και πα-
ράλληλα ισοδυναμεί με την εξέταση του
νοήματος των εκπαιδευτικών πρακτικών
που υλοποιούνται στο χώρο αυτό. Αλήθεια
για ποιο σχολείο μιλάμε;

Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΡΥΒΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουρ-
γείου Παιδείας επιδεινώνουν μέρα με τη
μέρα σημαντικά τα ήδη μεγάλα προβλήματα
που έχουν συσσωρευτεί στους εκπαιδευτι-
κούς χώρους. Το «ξεχείλισμα» των σχολι-
κών αιθουσών, το φόρτωμά τους με περισ-
σότερους μαθητές, σε μικρούς, συνήθως,
χώρους επιβάλλει μια σειρά από περιορι-
σμούς στις δραστηριότητες και τις κινήσεις
τους, σε σχολεία στα οποία η πυκνότητα
χώρου που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή δεν
είναι ούτε το μισό των διεθνών δεδομένων.
Κάτω απ΄ αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να
υπάρχει πια η ατμόσφαιρα οικειότητας. Οι
μαθητές δέχονται άμεσα και έντονα τις επι-
δράσεις του σχηματισμένου αυστηρού ιδρυ-
ματικού χώρου -φυλακή τον χαρακτηρί-
ζουν- που όχι μόνο δεν σέβονται, αλλά ορι-
σμένοι απ΄ αυτούς, με τη συνδρομή κι άλ-
λων σχολικών και εξωσχολικών παραγόν-
των, καταστρέφουν. 

Την ίδια ώρα η συνείδηση -από την πλευ-
ρά του μαθητικού πληθυσμού- ενός «λα-
σπωμένου» μέλλοντος, η έλλειψη νοήματος
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα πε-
ριβάλλον κινούμενης άμμου το οποίο κα-
ταβροχθίζει κίνητρα, προσδοκίες και όνει-
ρα, ενώνεται με ένα νήμα με το νέο Λύκειο
το οποίο βαθαίνει τον εξεταστικό του μη-
χανισμό. Μιλάμε για ένα Λύκειο στο οποίο
η σχέση με τη μάθηση θα τροχοδρομείται
περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τε-
λευταία χρόνια με εξωτερικά κίνητρα όπως
οι απανωτές πανελλαδικού τύπου εξετά-
σεις και η κρίσιμη –για την εισαγωγή στα
ΑΕΙ– βαθμολογία.

Ποια είναι τα «προγνωστικά» των μαθη-
τών για τις προοπτικές των μεταξύ τους
σχέσεων και των σχέσεων τους με τους κα-
θηγητές; Η ανάγνωση του πίνακα φανερώ-
νει ότι η συντριπτική πλειονότητα των μα-
θητών που ναυσιπλοούν ήδη στα «χωρικά
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ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΜΕΝΗ Η ΣΧΕΣΗ 

Τ ο  « κ λ ί μ α » . . .

Στη δεκαετία του ́ 80, η επίσημη εκ-
παιδευτική πολιτική με βικτωριανή
υποκρισία πρόβαλλε τον «εκδημοκρα-
τισμό» και το άνοιγμα της εκπαίδευσης
σαν απόδειξη της διακηρυγμένης
«ισότητας ευκαιριών», κρατώντας τους
«μαθητές των τελευταίων θρανίων»
μέσα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο σε
καθεστώς υποεκπαίδευσης. 

Με απαράδεκτα χαμηλούς τους
ρυθμούς χρηματοδότησης της Δημό-
σιας Εκπαίδευσης, πριμοδοτήθηκε η
λειτουργία ενός σχολείου που χαρα-
κτηρίζονταν από έναν βαθύ και αδυ-
σώπητο διχασμό. Στα σχολικά θρανία
«στοιχίζονταν» από τη μια, το τμήμα
εκείνο του μαθητικού πληθυσμού που
με «φροντιστηριακό εμβολιασμό» είτε
«επιβίωνε» σχολικά, είτε «θριάμ-
βευε» στην πορεία προς την Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και από την άλλη οι
«ναυαγοί» της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας για τους οποίους το σχολείο
δεν προέβλεπε «θεραπεία», προέβλε-
πε, όμως, «σχολική φιλανθρωπία»,
ένα είδος «νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης» - άλλοθι για την αδιαφορία με
την οποία τους αντιμετώπιζε, όταν φυ-
σικά δεν τους εξοστράκιζε. 

Η ανικανότητα του σχολείου να
ελευθερώσει την επίδοση του μαθητή
από τις επιδράσεις του οικογενειακού
περιβάλλοντος και των χαρακτηριστι-
κών που το συνιστούν, η υποεκπαίδευ-
ση την οποία πρόσφερε στους «τεμ-
πέληδες, χωρίς διάθεση για μάθηση,
αδιάφορους», των σχολικών θρανίων,
εξαγνίζονταν στην κολυμβήθρα της
«χαλαρής βαθμολογίας», της «ήπιας»
αντιμετώπισης των μαθητών που πα-
ραπέμπονταν ως μετεξεταστέοι το Σε-
πτέμβριο. της «χαλαρής», γενικά, επι-
λεκτικότητας στη μετάβαση από τη μια
τάξη στην άλλη, 

Το σχολείο όταν δεν κατάφερνε να
αποκλείσει ή να «σπρώξει» σε άλλα
υποδεέστερα «εκπαιδευτικά κανάλια»
εκείνο το τμήμα των μαθητών που «δεν

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ «ΙΣΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΥΠΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«Το δημόσιο σχολείο για ένα τμήμα μαθητών, 
των πιο στερημένων μορφωτικά και κοινωνικά 

λειτούργησε όπως και η Δημόσια Υγεία για τους
φτωχούς αρρώστους: 

Δημόσια και Δωρεάν υγεία για όλους, δηλαδή,
σπανίως διάγνωση, ποτέ θεραπεία και ράντζο και

ουρές για τους φτωχούς» 



χειμώνας 2014 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 35

ύδατα» της Α΄ τάξης του νέου Λυκείου κάθε
άλλο παρά αισιόδοξοι παρουσιάζονται για
την προοπτική του «κλίματος» επικοινω-
νίας και συνεργασίας που θα προκύψει από
την εφαρμογή των εκπαιδευτικών αλλαγών:

• Έτσι το 61% των ερωτηθέντων μαθητών
πιστεύουν ότι το νέο εξεταστικό σύστη-
μα προαγωγής – απόλυσης στο Λύκειο
και πρόσβασης στα ΑΕΙ θα απογειώσει
το ανταγωνιστικό κλίμα στο σχολείο και
θα διαταράξει τις σχέσεις με τους συμ-
μαθητές τους.

• Παράλληλα το 79% των ερωτηθέντων
μαθητών θεωρούν ότι ο νέος τρόπος
αξιολόγησής τους θα επηρεάσει αρνη-
τικά και τις σχέσεις τους με τους κα-
θηγητές. 

Είναι γνωστό ότι στις προδιαγραφές του
νέου Λυκείου καταγράφεται μια υπερβολι-
κή εμμονή στην επιλεκτική λειτουργία του
σχολείου. Οι πανελλαδικού τύπου εξετα-
στικές δοκιμασίες, όπου η διόρθωση θα
κυνηγά τη χίμαιρα της αντικειμενικότητας,
η κρισιμότητα του βαθμού, η επιβολή του
ισομορφισμού με την άτυπη «τράπεζα ερω-
τήσεων» απ΄ όπου οι εκπαιδευτικοί θα
αναγκάζονται να «αλιεύουν» την εξεταστέα
ύλη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα

αποξηράνουν κάθε προσπάθεια επικοινω-
νίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευο-
μένων. Η μαθησιακή διαδικασία κινδυνεύει
να καταδυναστευτεί ολοκληρωτικά από το
«άπλωμα» των εξεταστικών δοκιμασιών
και την ανάγκη ανταπόκρισης σ΄ αυτές και
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι σύντομα
θα εξωθηθούν να μεταφέρουν στην «καρ-
διά» της σχολικής αίθουσας ρόλους εξετα-
στών - διορθωτών - βαθμολογητών εφ΄ ενός
και εξεταζομένων αφ΄ ετέρου, καθώς το εκ-
παιδευτικό έργο καλείται να εστιάσει σε μια
«τεχνολογία» των εξετάσεων, στην οργά-
νωση και διευθέτηση των προβλεπόμενων
εξεταστικών δοκιμασιών.

Σε αυτό, βέβαια, το περιβάλλον, όπου ο
εκπαιδευτικός καλείται να εξαντλήσει το
ρόλο του στο πως θα τεστάρει, επιτηρήσει,
κατατάξει, διαφοροποιήσει, ιεραρχήσει τε-
λικά με «αντικειμενικό» τρόπο το μαθητικό
πληθυσμό, όπου ευτελίζεται σε τυπικό χρή-
στη των «άνωθεν οδηγιών» και άγρυπνο
επιτηρητή της εφαρμογής τους, το εκπαι-
δευτικό έργο διολισθαίνει σε μια ρουτινιά-
ρικη, παθητική, άψυχη και απρόσωπη σχέ-
ση που «βραχυκυκλώνει» και ναρκοθετεί
τα δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευ-
τικών και εκπαιδευομένων.
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ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

τ η ς  α τ α ξ ί α ς

έπαιρνε τα γράμματα» το άφηνε να
παραμένει μέσα στις σχολικές τάξεις,
χωρίς την παραμικρή προσπάθεια να
το ελαφρύνει από την -γερά δεμένη
στα πόδια του- «σιδερένια μπάλα»
των «μορφωτικών του ελλειμμάτων»
με την οποία έρχονταν στο σχολείο.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΛΘΟΥΣΙΑΝΙΣΜΟΣ;

Είναι φανερό ότι οι πρόσφατες εκ-
παιδευτικές αλλαγές, οι όροι λει-
τουργίας και οι προδιαγραφές του νέ-
ου Λυκείου, οδηγούν σε μια εκπαι-
δευτική Ηρωδιάδα! Μαζί με την υπο-
εκπαίδευση το Υπουργείο Παιδείας
έρχεται να επιχειρήσει τη μαζική
έξωση των αδυνάτων. Η Λυκειακή
βαθμίδα επιφορτίζεται όχι στο να
προετοιμάσει το σύνολο του μαθητι-
κού πληθυσμού αλλά στο να διαπι-
στώσει - νομιμοποιήσει την ικανότη-
τα εκείνων που προορίζονται να φοι-
τήσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση. Κλείνει τα μάτια στην πραγματι-
κότητα του διαφοροποιημένου σχο-
λικού πληθυσμού, στο γεγονός ότι οι
μαθητές έχουν διαφορετικές/άνισες
μορφωτικές αποσκευές, «ανάβει»
στο φουλ τις μηχανές της επιλεκτικής
λειτουργίας του σχολείου και καλεί
τους εκπαιδευτικούς να λειτουργή-
σουν σαν μια «εκπαιδευτική ΥΠΕ-
ΔΑ». Αποκλειστικός ρόλος αυτού του
νέου σχολείου γίνεται να χωρίσει με
«αντικειμενικό» τρόπο τους «μπρο-
στάρηδες» από τους «ουραγούς»,
τους ικανούς από τους «ανίκανους»
και να εξωθήσει τους δεύτερους σε
μια γρήγορη έξοδο από το Λύκειο.

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ

Έτσι, στο «σχολείο που αλλάζει»,
η υποεκπαίδευση, στην οποία είχαν
καταδικαστεί χρόνια τώρα οι «μαθη-
τές που δεν έπαιρναν τα γράμματα»
μεταλλάσσεται, αργά και επίσημα σε
μαζική αποφοίτηση από το νέο Λύ-
κειο μαθητευόμενων ηλικίας 14 ή 15
ετών. Φυσικά, ας μην έχει κανείς αμ-
φιβολία σε ποια κοινωνική πλευρά
θα οριοθετούνται. Οι μη ευνοημένοι
μαθητές καλούνται να παίξουν το ρό-
λο της Ιφιγένειας για να φυσήξει ού-
ριος άνεμος στον κυρίαρχο στόχο για
κατάρτιση αντί για εκπαίδευση και
φθηνό εργατικό δυναμικό μέσω της
γενικευμένης μαθητείας. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ Ή ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ;

θεωρώ ότι ο νέος τρόπος αξιολόγησης (Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις με το
50% των θεμάτων από τράπεζα ερωτήσεων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου)
θα με κάνει να βλέπω τους συμμαθητές μου ανταγωνιστικά.

51%

θεωρώ ότι ο νέος τρόπος αξιολόγησης δεν θα με κάνει να βλέπω τους συμ-
μαθητές μου ανταγωνιστικά.

29%

Δεν γνωρίζω δεν απαντώ 20%

θεωρώ ότι ο νέος τρόπος αξιολόγησης θα επηρεάσει τις σχέσεις μου με τους
καθηγητές μου αρνητικά.

79%

θεωρώ ότι ο νέος τρόπος αξιολόγησης δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις μου με
τους καθηγητές μου αρνητικά.

13%

Δεν γνωρίζω δεν απαντώ 8%

Πηγή: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2013 με κλειστό
ερωτηματολόγιο σε 173 μαθητές Α΄ Λυκείου που φοιτούν σε σχολεία της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας,
του Ηρακλείου Κρήτης, της Θεσσαλονίκης, της Δράμας και των Ιωαννίνων. Το δείγμα δεν έχει την «πολυ-
τέλεια» της αντιπροσωπευτικότητας, ωστόσο, καταγράφεται μια εμφανής τάση. 
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Χέρι χέρι με την εκάστοτε πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οι μό-
νιμοι προσηλυτιστές της κοινής γνώμης,
δημοσιογράφοι, τεχνοκράτες και «ειδι-
κοί», εγχαράσσουν στο «σκληρό δίσκο»
της κοινής γνώμης, ως αυτονόητο, ότι «η
κακοδαιμονία του Ελληνικού σχολείου εί-
ναι αποτέλεσμα της έλλειψης αξιολόγη-
σης-ελέγχου των εκπαιδευτικών».

Το έδαφος, βεβαίως, είναι εύφορο για
την υποδοχή του «αυτονόητου», κοντο-
λογίς, για την άκριτη υιοθέτηση, ως φυ-
σικής και εύλογης, της απαίτησης «να
ξεκαθαρίσει επιτέλους το εκπαιδευτικό
τοπίο από την κόπρο του Αυγεία». Η αυ-
ξανόμενη δυσαρέσκεια των γονέων που
αναγκάζονται να «τραυματίζουν» τους οι-
κογενειακούς τους προϋπολογισμούς
πληρώνοντας ακριβά -σε καθεστώς «Δη-
μόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης»- το κό-
στος του εισιτηρίου
για την πολυπόθητη
είσοδο των παιδιών
τους στην Πανεπι-
στημιακή εκπαίδευ-
ση, σε συνδυασμό με
την κατακόρυφη
πτώση της αποδοτι-
κότητας της «επέν-
δυσης», πριμοδοτεί
την οικοδόμηση πε-
ποιθήσεων σύμφωνα
με τις οποίες, αν
ένας μαθητής δεν
μαθαίνει γράμματα
στο σχολείο, ή αναγ-
κάζεται να πληρώνει
φροντιστήριο ή το απο-
λυτήριό του δεν του εξα-
σφαλίζει μια θέση στην αγο-
ρά εργασίας, για όλα αυτά και
γι΄ άλλα πολλά ευθύνεται ο εκπαι-
δευτικός, ο οποίος είναι «αναποτελε-
σματικός ή άπειρος ή τεμπέλης ή ανίκα-

νος», τόσο όσο και ένας υδραυλικός που
δεν μπορεί να επισκευάσει μια βρύση ή
ένας γιατρός που δεν είναι ικανός να θε-
ραπεύσει μια γρίπη ! 

Αντιγραφές …με νόημα!
Πριν κάμποσο καιρό δημοσιεύθηκε

στη The Guardian ένα άρθρο του Νίαλ
Στάνειτζ  που παρουσιάζει τις αλλαγές
που επιχειρεί ο Μπάρακ Ομπάμα στην
εκπαίδευση των ΗΠΑ. Το άρθρο (με τίτλο
Obama knows teachers must try harder:
O Ομπάμα έχει συνειδητοποιήσει πως οι
δάσκαλοι πρέπει να δουλέψουν περισσό-
τερο) έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς πα-
ρουσιάζει τις αλλαγές που γίνονται στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο άνεμος
των οποίων έρχεται και στην Ευρώπη.
Πως θα αντιμετωπίζονται τα σχολεία που
δεν έχουν καλά αποτελέσματα; Ο Ομπάμα

το λεει καθαρά: με πλή-
ρες κλείσιμό τους ή την
απόλυση τουλάχιστο
του 50% του διδακτι-

κού προσωπικού:
«από τη στιγμή

που οι μαθητές
περνούν

την πύ-
λη

ενός σχολείου, καθοριστικός παράγοντας
της επιτυχίας ή της αποτυχίας τους δεν
είναι το χρώμα του δέρματός τους ή το
εισόδημα των γονιών τους, αλλά ο δάσκα-
λος που στέκεται εμπρός τους στην τάξη
(...) Οι καλοί εκπαιδευτικοί που οι επιδό-
σεις των μαθητών τους βελτιώνονται πε-
ρισσότερο, θα αμείβονται καλύτερα (...)
Και είμαι σαφής πως δεν υπάρχει καμία
δικαιολογία να συνεχίσουν να διδάσκουν
άνθρωποι που τους έχει δοθεί μία ευκαι-
ρία, δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες για
να βελτιωθούν, και δεν το κάνουν».

Είναι φανερό ότι στην ίδια «γραμμή»
ετοιμάζεται να προχωρήσει και το Υπουρ-
γείο Παιδείας με το ν. 4142/2013 «Αρχή
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτο-
βάθμια και και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Ε.)» στο οποίο ορίζεται
ανάμεσα σε άλλα η αξιολόγηση – κρίση
των εκπαιδευτικών με βάση τις επιδόσεις
των μαθητών τους.

Ο μύθος: «Ο δάσκαλος είναι το παν»!
Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί

«χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία
των μαθητών τους και η διοίκηση του
σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά της
την επιτυχία και την αποτυχία όλων.

Η αντίληψη αυτή «επιβλέπει» τη σχο-
λική επιτυχία/αποτυχία μέσα από την
«κλειδαρότρυπα» της αίθουσας διδασκα-

λίας, όπου όλα εξαφανίζονται εκτός
από το δάσκαλο και το μαθητή. Δεν

είναι, ωστόσο, λίγοι αυτοί που κα-
τανοούν ή διαισθάνονται ότι το

σχολείο δεν είναι «θερμοκήπιο»
όπου τα παιδιά αναπτύσσονται

ομαλά και απρόσκοπτα με κα-
λό πότισμα και συστηματική
φροντίδα! 

Με αυτό το σκεπτικό, θα
αναρωτηθεί κανείς «τι αξιολο-

γείται όταν αξιολογείται το σχο-
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Στάσιμος μαθητής – στάσιμος εκπαιδευτικός!
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λείο;», όπως παλαιότερα αναρωτιόμαστε
«τι αξιολογούμε όταν αξιολογούμε το μα-
θητή: τις μορφωτικές ευκαιρίες που έχει,
το οικογενειακό του περιβάλλον, την κοι-
νωνικοοικονομική του κατάσταση, το χα-
ρακτήρα του, τις δυνατότητές του, τις
προσπάθειες που καταβάλλει, την ικανό-
τητα του δασκάλου του;». Και επειδή όλα
τα σύνθετα προβλήματα της εκπαίδευσης
δεν έχουν μόνο μία απάντηση ή μία μο-
ναδική ερμηνεία, είναι καλό να αποφεύ-
γουμε τέτοιες παγίδες.

Μύθος και πραγματικότητα 
για την αξιολόγηση των «καλών»
και «κακών» σχολείων

Πολύχρονες και πολυάριθμες έρευνες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και
οι επίσημες κρατικές στατιστικές έχουν
τεκμηριώσει με αδιάσειστα στοιχεία ότι
στο «πατρόν» της σχολικής επιτυχίας/
αποτυχίας παρεμβαίνουν μια σειρά εξω-
σχολικοί και εσωσχολικοί παραγόντες
που δραστηριοποιούνται στο έδαφος των
κοινωνικών ανισοτήτων. Η γνωστική αυτή
κατάκτηση, που στοιχειοθετείται στο
«δάσος» των πορισμάτων εκατοντάδων
ερευνών, αίφνης, τα τελευταία χρόνια
«ξεχνιέται» όλο και πιο συχνά.  

«Πώς γίνεται» ρωτούν με επιτηδευμέ-
νη αφέλεια κάποιοι «Λύκεια που
εδρεύουν στις ίδιες περιοχές, όπου δεν
υπάρχει ούτε διαφορά στην κοινωνική
προέλευση ούτε στη δυνατότητα φοίτη-
σης σε φροντιστήρια, να παρουσιάζουν
τόσο τρομακτικές ανισότητες στην επί-
δοση των μαθητών τους;». Και συνεχί-
ζουν: «Εφόσον», λένε, «υπάρχουν οι
ίδιες δημόσιες χρηματοδο-
τήσεις, το ίδιο πρόγραμμα
και οι ίδιες πάνω κάτω μέ-
θοδοι, οι διαφορές οφείλον-
ται στην έλλειψη αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών γε-
γονός που σηματοδοτεί την
ανάγκη για άμεση και αντι-
κειμενική αξιολόγηση όλων
των σχολείων στην Ελλάδα».

Η τολμηρή πρόταση του
Θαλή, σύμφωνα με τον πα-
νεπιστημιακό Μπάμπη Νού-
τσο, δεν μπορεί να χρησι-
μεύσει για την κοινωνική

μέτρηση της σχολικής πυραμίδας, όσο οι
σκιές της σχολικής στατιστικής δε φωτί-
ζονται και με τη θεμελιώδη μεταβλητή
της κοινωνικο-επαγγελματικής προέλευ-
σης των μαθητών.

Αγνοούν το Υπουργείο Παιδείας και οι
«ειδικοί μας» ότι σε κάθε γεωγραφική πε-
ριοχή υπάρχει κοινωνική, οικονομική, μορ-
φωτική, δηλαδή ταξική διαφοροποίηση; 

Αγνοούν ότι υπάρχουν σχολεία σε κάθε
πόλη, ακόμη και στη μικροκλίμακα μιας
περιοχής, που παραδοσιακά «στρατολο-
γούν» και «στρατολογούνται» από παιδιά
ευπόρων και μορφωμένων οικογενειών;

Αγνοούν το Υπουργείο Παιδείας και οι
«ειδικοί μας» τα πορίσματα των ερευνών
της Γεωγραφίας του Αστικού χώρου (Θω-
μάς Μαλούτας κ.ά., Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας) που τεκμηριώνουν ότι οι Δήμοι
διακρίνονται από σημαντικό βαθμό εσω-
τερικής ανισοκατανομής; Για παράδειγ-
μα, όσο κι αν φαίνεται παράξενο η Κηφι-
σιά, η Νέα Ερυθραία και η Γλυφάδα χα-
ρακτηρίζονται από έντονη εσωτερική ανι-
σοκατανομή των υψηλών, των μεσαίων
και των εργατικών κατηγοριών. Πρόκειται
για Δήμους όπου, βεβαίως, κυριαρχούν
οι υψηλές και μεσαίες κατηγορίες, αλλά
παράλληλα υπάρχει σημαντικό τμήμα ερ-
γατικών κατηγοριών. 

Εκπαιδευτικοί: οι «αποδιοπομπαίοι
τράγοι» της σχολικής αποτυχίας!

Είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει πολύ
καλά τις κοινωνικές παραμέτρους της
σχολικής επίδοσης. Η στόχευση είναι αλ-
λού και «φωτογραφίζει» κατευθείαν τον

εκπαιδευτικό. Το ΥΠΕΠΘ θεωρεί κατάλ-
ληλο το χρόνο να προβάλει συστηματικά
μια, έτσι κι αλλιώς, διαδεδομένη αντίλη-
ψη σύμφωνα με την οποία για ό,τι «καλό»
ή «κακό» γίνεται στα σχολεία την ευθύνη
την έχει ο εκπαιδευτικός. «Το παν εξαρ-
τάται από το δάσκαλο» θα αναφωνήσει
σε λίγο με βικτοριανή υποκρισία

Μια τέτοια αντίληψη, όπως γίνεται φα-
νερό, εναποθέτει μεγάλο φορτίο ευθύνης
στους ώμους του δασκάλου και συνήθως,
όταν τίθεται θέμα σχολικής αποτυχίας ή
εκπαιδευτικής κρίσης, ο δάσκαλος είναι
ο «αποδιοπομπαίος τράγος». Με αυτό τον
τρόπο γίνεται ευκολότερη υπόθεση η επι-
βολή αυταρχικών μέτρων αξιολόγησης,
εντατικοποίησης και διοικητικού ελέγχου.

Δεν αμφισβητούμε, βεβαίως, σε καμιά
περίπτωση ότι η παρέμβαση του εκπαι-
δευτικού μπορεί να έχει θετικές ή αρνη-
τικές συνέπειες, που μερικές φορές μά-
λιστα ξεπερνούν την παιδική και εφηβική
ηλικία του μαθητικού πληθυσμού και
προεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του.

Όμως, τα «συμβαλλόμενα υποκείμενα»
της σχολικής επίδοσης δεν εξαντλούνται
σε καμιά περίπτωση στη «θέληση» του
μαθητή ή στο «ταλέντο» και την «αποδο-
τικότητα» του δασκάλου. Το «μαύρο κου-
τί» της αίθουσας διδασκαλίας περιλαμ-
βάνει, όπως υπαινιχθήκαμε παραπάνω,
αρκετούς «καταλύτες».

Είναι φανερό ότι η αξιολόγηση περιλαμ-
βάνει στις προδιαγραφές της την κυρίαρχη
δομή, τον καταμερισμό εργασίας και τις
παραγωγικές σχέσεις, την ταξική διαίρεση
και την ιδεολογία. Στο ερώτημα «ποιος
αξιολογεί» η απάντηση είναι ότι ο αξιολο-
γητής είναι ο υπεύθυνος για τη τραγική κα-

τάσταση του δημόσιου σχο-
λείου και για τη φτωχοποί-
ηση του εκπαιδευτικού. Τα
αποκαΐδια της πολιτικής του
ζουν και αναπνέουν σήμερα
χιλιάδες γονείς, μαθητές και
εκπαιδευτικοί. Είναι δυνα-
τόν να υπάρχει κάποιος που
να πιστεύει στα αλήθεια ότι
η πολιτική που έχει ρημά-
ξει την εκπαίδευση έχει
αθώες και δημιουργικές
σκέψεις για τους εκπαιδευ-
τικούς;

Α
φ

ιέρ
ω

μ
α

: Ν
έο

 Σ
χο

λείο
 - Ν

έο
 Λ

ύ
κ

ειο



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201438

Ηδιγλωσσία και η σύγχυση που
προκαλούν οι αλληλοσυγκρουό-
μενες δηλώσεις του υπουργού

και υφυπουργού Παιδείας(;) σχετικά
με την περιβόητη Τράπεζα Θεμάτων
και την εφαρμογή του νέου εξεταστι-
κού συστήματος στο Λύκειο δείχνει ότι
αντιλαμβάνονται τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς σαν πειραματόζωα, για
να εκτελέσουν τα συμβόλαια θανάτου
της δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα
με τις προσταγές ΕΕ και ΔΝΤ. 3 μήνες
πριν από τις εξετάσεις και ο Εθνικός
Οργανισμός Εξετάσεων και η Τράπεζα
Θεμάτων έχουν μείνει στα χαρτιά του
νόμου 4186/13, αν και η εκπαιδευτική
διαδικασία κόβεται και ράβεται κακήν
κακώς στην εξεταστικοκεντρική, πνευ-
ματοκτόνα και ψυχοφθόρα λογική του
«νέου λυκείου». Στην πραγματικότητα
το «νέο» λύκειο οικοδομείται με τα πα-
λιά υλικά. Μετατρέπεται σε καθολικό
εξεταστικό κέντρο και ο ήδη υποβαθ-
μισμένος μορφωτικός του ρόλος απα-
ξιώνεται πλήρως. Τα παιδιά μετατρέ-
πονται σε κυνηγούς αποσπασματικών
γνώσεων και βαθμών, σε «άλογα κούρ-
σας» με επιπτώσεις για το μυαλό και
την ψυχή τους. Ακόμη περισσότερα
φροντιστήρια, ακόμη περισσότερα
έξοδα για τη λαϊκή οικογένεια, που ήδη
αιμορραγεί οικονομικά.

Η βιασύνη του υπουργού Παιδείας
για να «εφαρμοστεί πλήρως» η Τρά-
πεζα Θεμάτων και όχι «πιλοτικά »,
όπως δήλωνε ο υφυπουργός, εκφρά-
ζει την πολιτική βούληση για βίαιη
έξωση μεγάλου τμήματος μαθητών,
κυρίως των λαϊκών τάξεων και στρω-
μάτων και των απομακρυσμένων πε-
ριοχών από το γενικό λύκειο και τη με-
τακίνησή τους στα ιδιωτικά κέντρα κα-
τάρτισης, αφού πρώτα οι περισσότεροι
από αυτούς θα έχουν γίνει πελάτες των
φροντιστηρίων. Παραφράζοντας τον

ποιητή ισχύει ότι «όταν ακούω τράπε-
ζα θεμάτων και εθνικό οργανισμό εξε-
τάσεων, ανθρώπινο κρέας μου μυρί-
ζει». Οι περίπου 75.000 μαθητές –
πειραματόζωα της Α’ λυκείου θα εξε-
ταστούν σε θέματα που θα προέρχον-
ται κατά 50% από τράπεζα θεμάτων
και σε αυξημένη κατά 30% ύλη που εί-
ναι αδύνατο να καλυφθεί διδακτικά,
έστω και στοιχειωδώς. Οι γραφει-
οκράτες του υπουργείου αναμασούν τα
περί «ποιοτικής διδασκαλίας», «κρι-
τικής ικανότητας και αναστοχασμού
των μαθητών», αλλά οι μάχιμοι εκπαι-
δευτικοί που αναπνέουμε καθημερινά
κιμωλία και αφουγκραζόμαστε την
αγωνία των μαθητών μας, γνωρίζουμε
ότι η μετατροπή του λυκείου σε απέ-
ραντο εξεταστικό ναρκοπέδιο εντείνει
τη στείρα απομνημόνευση, μετατρέπει
τους μαθητές μας σε «άλογα κούρ-
σας» με αποτέλεσμα την προσφυγή
στα φροντιστήρια για προμήθεια συν-
ταγών επιτυχίας. 

Με το νέο σύστημα οι μαθητές θα δί-
νουν πανελλαδικές εξετάσεις σε πάνω
από 39 μαθήματα 4 φορές, αφού ο
βαθμός πρόσβασης για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα
διαμορφώνεται από το βαθμό προαγω-
γής της Α’ λυκείου, από το βαθμό προ-
αγωγής της Β’ λυκείου, από το βαθμό
απόλυσης της Γ’ λυκείου και μετά από
το βαθμό στις πανελλαδικές σε 4 μα-
θήματα μετά τη Γ’ λυκείου! Έτσι δρο-
μολογούν την πρόωρη έξοδο ενός τμή-
ματος του μαθητικού πληθυσμού από
την «κούρσα» του Λυκείου. Με αριστο-
τεχνικό τρόπο δημιουργούνται οι όροι
που επιβάλλουν «αυτεπαγγέλτως»
υψηλά ποσοστά απόρριψης και απο-
κλεισμού μαθητών. 

Το ότι η «Τράπεζα Θεμάτων αποτε-
λεί «διεθνή πρακτική», επ’ ουδενί αι-
τιολογεί τη χρησιμότητά της. Μπορεί
να χειραγωγεί εκπαιδευτικούς και μα-

θητές, να απαξιώνει τους μάχιμους εκ-
παιδευτικούς και τον παιδαγωγικό
τους ρόλο, να βάζει την εκπαιδευτική
διαδικασία στα εκπαιδευτικά φέρετρα
της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης,
μετατρέποντας το σχολείο σε «νησί των
νεκρών», να διευκολύνει την κατηγο-
ριοποίησή τους με αγοραία κριτήρια
και το κλείσιμό τους, αλλά σε καμμιά
περίπτωση δε βελτιώνει το δημόσιο
σχολείο. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν
μπορούν τα πιο φτωχά παιδιά να έχουν
φιλοδοξίες για σπουδές γι’ αυτό και
έπεται η δραστική μείωση των εισα-
κτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μεθοδεύεται βαθμιαία η έξωση 50.000
μαθητών, κυρίως, από τις φτωχότερες
τάξεις και στρώματα. Παράλληλα η
φροντιστηριακή εκγύμναση κερδίζει
έδαφος ως «σώμα και πνεύμα» στο
σχολείο εκτρέποντας το εκπαιδευτικό
έργο σε τεχνικές απομνημόνευσης
πληροφοριών και όχι αναλυτική επε-
ξεργασία της ύλης και δημιουργικής
αφομοίωσης από τους μαθητές. Ειδι-
κότερα ως «καλό» Λύκειο αναγορεύε-
ται αυτό που μιμείται το φροντιστήριο.
Αυτό δηλαδή που καλουπώνει και πα-
ραδίδει αποσπασματικές γνώσεις χρή-
σιμες για τις εξετάσεις. 

Η κυρίαρχη πολιτική, αποδομώντας
το δημόσιο σχολείο προκρίνει ένα σχο-
λείο επιλεκτικό και υποταγμένο στους
νόμους της αγοράς, ώστε να διαμορ-
φώνει ανθρώπους, χωρίς γενική μόρ-
φωση, πειθήνιους απασχολήσιμους –
υποτακτικούς πολίτες. 

Από τη πλευρά του κόσμου της ερ-
γασίας χρειάζεται να οργανωθεί ένα
ευρύ μορφωτικό κίνημα παιδείας με
μια εκπαιδευτική διακήρυξη για τα δι-
καιώματα και τις μορφωτικές ανάγκες
της νέας γενιάς προβάλλοντας το στρα-
τηγικό αίτημα «μόρφωση και δουλειά
για όλους».
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ίδρυση μιας Τράπεζας Θεμάτων είναι μεγαλύτερο αδίκημα 
από την εξαγγελία ή την πειραματική εφαρμογή της.

(Παραφράζοντας τον Μπ. Μπρεχτ)
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Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταν-
τίνος Αρβανιτόπουλος δημοσιοποίησε σε συναδέλφους του βου-
λευτές τις σχολικές αργίες που θα καταργηθούν από την επόμενη
χρονιά, την αργία της 7ης Ιανουαρίου (των Φώτων και του Αγίου
Ιωάννη) και των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Υπάρχει
ακόμα σκέψη να καταργηθούν οι τοπικές αργίες, όπως είναι για
παράδειγμα αυτές των πολιούχων κάθε πόλης. Δεν αποκλείεται
ακόμα να ξεκινούν τα μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου -και όχι
μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη- και να ολοκληρώνεται
η σχολική χρονιά είτε στο τέλος Μαΐου είτε στις αρχές Ιουνίου.
Λίγες μέρες πριν από τη «διαρροή» της συζήτησης του Υπουργού
Παιδείας, ο τελευταίος, σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφη-
μερίδα, δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι στη χώρα μας «περισ-
σεύουν οι αργίες… γι αυτό χρειάζεται η επιμήκυνση του σχολικού
έτους. Τα δημοτικά μας κάνουν μάθημα 170 ημέρες και τα Γυ-
μνάσια και τα Λύκεια 150. Άλλωστε, ιδιαίτερα στο Λύκειο πε-
ρισσότερες ημέρες στο σχολείο σημαίνει λιγότερες ώρες στο
φροντιστήριο».

Ωστόσο στα μέσα του προηγούμενου μήνα, το ίδιο το Υπουρ-
γείο Παιδείας ετοιμάζονταν να εξαγγείλει μια συμφωνία με το
Υπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με την οποία οι μαθητές θα
«απολάμβαναν», με δικά τους έξοδα εννοείται, μια «λευκή
εβδομάδα», εκεί γύρω στην Καθαρά Δευτέρα, προκειμένου μαζί
με τις οικογένειες τους να κάνουν …χειμερινές διακοπές. Με
λίγα λόγια, ως άλλη Μαρία Αντουανέτα το Υπουργείο Παιδείας
έρχονταν να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των μαθητών και
των οικογενειών τους και να αναφωνήσει: «Αν δεν έχετε ψωμί,
φάτε παντεσπάνι»! Η πρόταση προκάλεσε από την πρώτη στιγμή
αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς για τη σπουδή με
την οποία η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει στα σχολεία τις

απαιτήσεις των επιχειρηματιών, για το υποκριτικό ενδιαφέρον
που επιλέγει να εκφράζει το υπουργείο για τις «χαμένες» ώρες
μόνο όταν αυτές προκύπτουν από κινητοποιήσεις, για την αδυ-
ναμία που έχει η λαϊκή οικογένεια να κάνει διακοπές.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται κατανοητό ότι η νέα φαεινή ιδέα
του Υπουργείου Παιδείας για επιμήκυνση του σχολικού έτους
όχι μόνο δεν είναι προϊόν της αγωνίας του Υπουργείου για την
εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο δεν πατάει σε καμιά πραγ-
ματική ανάγκη, αλλά παράλληλα προκαλεί πικρό γέλιο ο ισχυ-
ρισμός ότι «περισσότερες ημέρες στο σχολείο σημαίνει λιγό-
τερες ώρες στο φροντιστήριο» όπως δήλωσε ο Υπουργός Παι-
δείας. 

Η επιχείρηση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση αργιών
και αύξηση του σχολικού χρόνου στηρίζεται σε τρεις σκοπιμό-
τητες: α. Να απαντήσει στις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας για τη «λευκή εβδομάδα». β. Να πείσει την κοινή γνώμη
ότι επιτέλους μπαίνει τάξη στα σχολεία και στους εκπαιδευτι-
κούς. γ. Να υλοποιήσει στους σχολικούς χώρους την τροϊκανή
λογική αύξησης των ωρών - ημερών εργασίας που συνδέεται
με ένα νήμα με τις περικοπές στην Παιδεία και την Υγεία.

Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη πλευρά, εξόχως σημαντική, για
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι φανερό ότι το Υπουργείο
παιδείας με τη «φυσική» συνδρομή των γνωστών δημοσιογρά-
φων της αυλής, επιχειρεί, με τη σκόπιμη παραπληροφόρηση
και την κατασυκοφάντηση των εκπαιδευτικών, να λιπάνει τα πιο
συντηρητικά αντανακλαστικά, τις πιο καθυστερημένες συνει-
δήσεις στο επίπεδο της λεγόμενης κοινής γνώμης, που το ίδιο
«κατασκευάζει» χρόνια και χρόνια. Κοντολογίς ξεσκονίζει τα
γνωστά ρεφρέν του για τους καθηγητές που «στη χώρα μας ερ-
γάζονται ελάχιστα» και για τους μαθητές που «δεν πασχίζουν
όσο πρέπει». Έχει τους λόγους του το Υπουργείο Παιδείας. Κά-
νει τα πάντα για να οργανώσει και να δυναμώσει τον κοινωνικό
αυτοματισμό, έτσι ώστε να μπορεί, χωρίς προβλήματα, να βα-
θαίνει την πολιτική ξεθεμελιώματος του δημόσιου και δωρεάν
χαρακτήρα της σχολικής εκπαίδευσης και παράλληλα να «ανα-
τινάζει» ότι έχει απομείνει από τα εργασιακά δικαιώματα – ερ-
γασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ
ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Και για να μην μένουμε στα λόγια ας δούμε με επίσημα στοι-
χεία όλα όσα αφορούν στις διακοπές και στις αργίες στη σχο-
λική εκπαίδευση της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, λοιπόν,  οι ερ-
γάσιμες εβδομάδες για τους εκπαιδευτικούς είναι 39, λίγο πά-
νω από το μέσο όρο της ΕΕ. Όπως αποδεικνύεται από τα επί-
σημα, κρατικά στοιχεία για την «Οργάνωση του σχολικού χρό-
νου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ευρώπης» και το
«Αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη» (Δίκτυο Ευ-
ρυδίκη), είναι μύθος (που βεβαίως κρύβει σκοπιμότητες) ότι
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 Του Xρήστου Κάτσικα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παραπλανά το Υπουργείο Παιδείας την κοινή γνώμη
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η Ελλάδα έχει περισσότερες διακοπές και αργίες. Οκτώ
(8) τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες έχουν περισσότερες
ημέρες διακοπών και αργιών ως σύνολο, ανάμεσά τους
η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρου-
μανία, η Λετονία, η Εσθονία, η Ελβετία. Περίπου τον
ίδιο με την Ελλάδα  αριθμό ημερών διακοπών και αρ-
γιών ως σύνολο έχουν η Φινλανδία, η Σουηδία, η Κύ-
προς, η Ουγγαρία.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ο θεσμός των
ολιγοήμερων ή εβδομαδιαίων διακοπών στο τέλος κάθε
σχολικού τριμήνου, διακοπές για τις Απόκριες κ.ο.κ.
Έτσι π.χ. η Γερμανία που έχει μόνο 6 εβδομάδες καλο-
καιρινών διακοπών, έχει όμως 33 ημέρες διακοπών
συνολικά για Χριστούγεννα - Πάσχα και άλλες 37 ημέρες
διακοπών στο τέλος των τριμήνων και για τις Απόκριες.

Οι περισσότερες χώρες έχουν τις «διακοπές του Φθι-
νοπώρου», εκτός των Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Πορ-
τογαλίας, Ισπανίας και Πολωνίας. Επίσης, αρκετές χώ-
ρες έχουν τις διακοπές «του χειμώνα - καρναβαλιού»
και αρκετές χώρες διακοπές μετά το τέλος του τρίτου
τριμήνου. Ο μέσος όρος των διακοπών κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους είναι 4 εβδομάδες. Η Ελλάδα έχει
4 εβδομάδες διακοπές (Χριστούγεννα, Πάσχα) και είναι
ακριβώς στο μέσο όρο της ΕΕ/27. Επίσης, όλες οι χώ-
ρες έχουν κάποιες ημέρες μεμονωμένων αργιών (εθνι-
κές, τοπικές γιορτές, θρησκευτικές κ.ά.) που ο μέσος
όρος τους είναι 10 ημέρες. Η Ελλάδα έχει 9 ημέρες αρ-
γιών. 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
Τα τελευταία χρόνια, τα ζητήματα που σχετίζονται

με το σχολικό χρόνο έχουν προωθηθεί στην επίσημη
«ημερήσια διάταξη» του διαλόγου για την εκπαίδευση.
Εδώ μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε «εκτιμή-
σεις» για τον «περιορισμένο χρόνο λειτουργίας των
σχολείων», το «περιορισμένο εβδομαδιαίο ωράριο»
και κάποιες άλλες αναλύσεις που πρόβαλαν το ζήτημα
της «σπατάλης» και της «κακής διαχείρισης» του σχο-
λικού χρόνου στο ελληνικό σχολείο. Όπως, όμως, απο-
καλύπτει ο Γιώργος Μαυρογιώργος, αυτού του είδους
οι εκτιμήσεις προβάλλουν την αντίληψη σύμφωνα με
την οποία ο σχολικός χρόνος είναι ο «ένοχος» της υπό-
θεσης της εκπαιδευτικής κρίσης: «Η πολιτική της
αριθμητικής του σχολικού χρόνου αντιμετωπίζει τα
σχετικά ζητήματα μηχανιστικά, καθώς χρησιμοποιεί
το χρόνο ως ποσοτικό μέγεθος για να καταδείξει το
βαθμό απόδοσης της εκπαίδευσης. Περισσότερος σχο-
λικός χρόνος δε σχετίζεται μονοσήμαντα και γραμμικά
με ποιοτική βελτίωση του επιπέ δου μάθησης όλων των
μαθητών. Ο χρόνος ως παράμετρος της εκπαι δευτικής
πράξης δε διαθέτει κάποιες “μεταφυσικές” ιδιότητες
ούτε αποτελεί μάθηση αυτή καθαυτή. Είναι φανερό
πως αυτού του είδους οι προσεγγίσεις μπορούν να
απο δοθούν στην κυριαρχία της τεχνοκρατικής ιδεολο-
γίας και την προτε ραιότητα των μεγεθών κόστους και
αποτελέσματος, που από το χώρο της βιομηχανίας και
των επιχειρήσεων μεταφέρθηκαν στη μελέτη της εκ-
παίδευσης».
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«…εάν δεν βγάλετε την ύλη κινδυνεύετε να σας ασκηθούν ποινικές
διώξεις»

Αυτό ήταν το μήνυμα του υπουργείου, που μετέφεραν ως κυνικοί ανα-
μεταδότες και γνήσιοι εκφραστές της κυβερνητικής πολιτικής οι διοι-
κητικοί της ΔΙΔΕ Σάμου, προς τους εκπαιδευτικούς των Φούρνων. Τι
επιμελώς «ξεχνούν» οι αρχιερείς της παιδαγωγικής δικαιοσύνης; Ότι
είναι οι ίδιοι (ΔΙΔΕ και υπουργείο) που τοποθέτησαν αναπληρωτές στο
σχολείο των Φούρνων μόλις πριν τέσσερεις εβδομάδες! Τώρα τους εγ-
καλούν που έχουν μείνει πίσω στην ύλη και οι πάντα έτοιμοι διώκτες
των «ατιμώρητων» εκπαιδευτικών τους προειδοποιούν για τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί η «ανεύθυνη» στάση τους.

Η αθλιότητα και η υποκρισία δεν έχουν πάτο και πραγματικά απο-
κρουστικός ο ρόλος αυτών που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν στο
ακέραιο την κυβερνητική πολιτική της κατεδάφισης του δημόσιου σχο-
λείου από τις θέσεις των τοπικών ηγεμόνων. Για δεύτερη συνεχή χρονιά
το σχολείο των Φούρνων διανύει το σχολικό έτος χωρίς εκπαιδευτικούς,
ενώ κενά εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα, με αποτέλεσμα
κάποια μαθήματα να μην έχουν ξεκινήσει ακόμη. Τι απειλές περιμένουν
άραγε τους εκπαιδευτικούς που για τα προσχήματα θα στείλει το υπουρ-
γείο το Μάρτη;

Επί της ουσίας, μέσω μιας προφορικής απειλής επέβαλαν στο σχο-
λείο την αναμόρφωση του προγράμματος, πολλαπλασιάζοντας τις ώρες
των πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ λυκείου, εις βάρος
των άλλων μαθημάτων και των μαθητών των άλλων τάξεων. Για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά για χάριν της ύλης, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα
«μάθουν» σε τρεις μήνες, όσα θα έπρεπε να διδαχθούν σε ένα σχολικό
έτος. Ενώ όλες οι άλλες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου θα δι-
δάσκονται πολλά μαθήματα λιγότερες ώρες ή και καθόλου, όπως συμ-
βαίνει με τη χημεία στο Γυμνάσιο, που για δεύτερη χρονιά δεν θα δι-
δαχθεί καθόλου. Παρόμοια κατάσταση και στην Α’ Λυκείου που θα κλη-
θεί και αυτή να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. 

Αυτή είναι λοιπόν η «παιδαγωγική» φιλοσοφία του υπουργείου. Αφή-
νουν το σχολείο χωρίς καθηγητές παρά τις διαμαρτυρίες της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Καλύπτουν κάποια από
τα κενά στα μέσα Γενάρη και εκβιάζοντας τους εκπαιδευτικούς, απαι-
τούν να γίνει ένα πασάλειμμα σε όλες τις τάξεις και κυρίως στη Γ’ Λυ-
κείου, ίσα για να φαίνεται ότι βγήκε η ύλη. Οι μαθητές όλων των προ-
ηγούμενων τάξεων διδάσκονται «ολίγη» από κάποια μαθήματα και για
ότι πάει στραβά οι ευθύνες θα αναζητηθούν… στους εκπαιδευτικούς.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών βέβαια, είναι η απαξίωση του σχολείου και
η εγκατάλειψή του από όλο και περισσότερους μαθητές, που δεν μπο-
ρούν να αρκεστούν στο θέατρο που στήνει στις πλάτες τους ΔΙΔΕ και
υπουργείο.

Για όλα αυτά η πλειοψηφία των συμβούλων στη καλύτερη περίπτωση,
όταν δεν συνηγορεί, τηρεί σιγή ιχθύος. Παρακολουθούν να συμβαίνουν
όλα αυτά σε βάρος των μαθητών και των εκπαιδευτικών της περιοχής
τους, χωρίς να κρίνουν σκόπιμο να παρέμβουν. Παρακολουθούν ένα
σχολείο να… κλείνει. 

Ας αναλογιστούν καλύτερα τη στάση τους οι βασιλικότεροι του βασι-
λέως (έτσι όπως εξελίσσονται) αναμεταδότες της κυβερνητικής πολι-
τικής που κατοικοεδρεύουν στη ΔΙΔΕ Σάμου. Να σταματήσουν να μέμ-
φονται τους εκπαιδευτικούς για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πο-
λιτικής που με ιδιαίτερη θέρμη εφαρμόζουν

Απαιτούμε από τη ΔΙΔΕ Σάμου κάθε «ιδέα», οδηγία, πρόταση ή «απει-
λή» προς τους συλλόγους και τους εκπαιδευτικούς να την απευθύνουν
γραπτώς.

Απειλούν με ποινικές διώξεις για την ύλη,
τους εκπαιδευτικούς… που προσέλαβαν τον Γενάρη!

ΕΛΜΕ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΩΝ
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Σε εποχές κρίσης και αδιεξόδων, εμ-
φανίζονται μέσα στις γραμμές του κινή-
ματος διάφορες παρεκκλίσεις  που υπο-
τίθεται ότι απαντούν στα επί μέρους προ-
βλήματα του κινήματος. Μάλιστα πολλές
φορές εμφανίζονται με τέτοιο τρόπο που
να δημιουργείται η εικόνα ότι οι αποσπα-
σματικές αυτές απαντήσεις αποτελούν
την κρίσιμη απάντηση  για τις σημερινές
ανάγκες απέναντι στην επίθεση που έχει
εξαπολύσει κυβέρνηση και
ολιγαρχία.

Αναμφισβήτητα η κρίση του
κοινωνικοπολιτικού συστήμα-
τος σήμερα είναι πρωτοφανής.
Η επίθεση στα εργατικά και λαϊκά
δικαιώματα είναι τέτοια που θυ-
μίζουν εποχές μεσοπολέμου. Η
υποχώρηση του εργατικού και επα-
ναστατικού κινήματος είναι εμφα-
νής. Στις συνειδήσεις της μεγάλης
πλειοψηφίας του λαού κυριαρχεί η
άποψη ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε,
οι αγώνες είναι από χέρι χαμένοι και όλοι
εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις επερ-
χόμενες εκλογές για να τιμωρήσουν(;) τη
σημερινή κυβέρνηση ή για να αναθέσουν
σε μια νέα κυβέρνηση, με αριστερό μά-
λιστα μανδύα, να λύσει τα προβλήματά
τους. Βλέπετε εδώ και πολλές δεκαετίες
η κυρίαρχη ιδεολογία έχει μπολιάσει βα-
θειά τη συνείδηση των ανθρώπων για το
ρόλο της εκλογικής διαδικασίας σαν την
υπέρτατη διαδικασία της (αστικής) δημο-
κρατίας. Βέβαια πολύ μεγάλη ευθύνη
έχουν και οι ρεφορμιστικές  δυνάμεις
που αναφέρονταν στην αριστερά που
έχουν αποθεώσει τις εκλογές και τις
εκλογικές αυταπάτες και έχουν συμβάλ-
λει στον ευνουχισμό του κινήματος.

Στις συνθήκες αυτές προκύπτουν, στον
αντίποδα της κύριας τάσης του εφησυχα-
σμού και της υποταγής, και φωνές που θε-
ωρούν ότι με απογειωμένες προτάσεις και
ενέργειες μπορούν να ξεφύγουν απ’ τα
αδιέξοδα όχι χτυπώντας τις αιτίες που τα

παράγουν αλλά σαν πραγματικοί Δον Κιχώ-
τηδες κυνηγούν χίμαιρες και ανεμόμυλους.

Έτσι όταν δεν πάνε καλά οι απεργίες,
φταίνε τα συνδικάτα! Προσοχή όχι η πο-
λιτική των συνδικάτων που εκφράζουν
συγκεκριμένους πολιτικό-συνδικαλιστι-
κούς συσχετισμούς, αλλά η ίδια η ύπαρξη
των συνδικάτων. Τι προτείνουν λοιπόν;
Κάτω τα συνδικάτα!

Άλλη φα-
εινή ιδέα που κυκλοφορεί. Γιατί

οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στις
απεργίες; Απάντηση, γιατί θέλουν απερ-
γία διάρκειας. Έτσι αποθεώνουν την μορ-
φή και αδιαφορούν πλήρως για το επίδι-
κο. Δηλαδή ποιο είναι εκείνο το αίτημα
που θα καταφέρει να συγκινήσει, να πεί-
σει και να ενώσει τις εκατοντάδες χιλιά-
δες των εργαζομένων που στενάζουν. Θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε δεκάδες τέ-
τοιες φαεινές ιδέες που βάζουν συνεχώς
το κάρο μπροστά απ’ τα άλογα και δημι-
ουργούν μια τεράστια απόσταση ανάμεσα
σε ένα μαχητικό αλλά απογειωμένο τμή-
μα του κινήματος απ’ τη μεγάλη πλειοψη-
φία των εργαζομένων.

Ορισμένα «ενδιαφέροντα»
ερωτηματικά

Μέσα λοιπόν σ’ αυτές τις συνθήκες
μπαίνουν και πάλι σε αμφισβήτηση και
μια σειρά σοβαρές κατακτήσεις του κι-
νήματος. Για παράδειγμα μήπως το αίτη-
μα για δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία

μας οδηγεί στην υποταγή στο καπιταλι-
στικό σύστημα; Μήπως δεν πρέπει να ζη-
τάμε δημόσιο σχολείο γιατί ουσιαστικά
κάνουμε μια πρόταση συνδιαχείρισης μέ-
σα στο καπιταλιστικό σύστημα; Διαφέρει
αλήθεια η δημόσια απ’ την ιδιωτική παι-
δεία, διαφέρει η παροχή υγείας απ’ τους

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς;
Μήπως το κράτος δεν είναι ο συλλο-
γικός καπιταλιστής και σε τι διαφέ-
ρει απ’ τον ιδιώτη καπιταλιστή; Δεν
είναι άραγε αρκετό το σύνθημα της
δωρεάν παιδείας- υγείας; Χρει-
άζεται και το δημόσιο; Πρέπει να
πούμε κατ’ αρχάς  ότι την συζή-
τηση αυτή την έχουμε ξανακάνει
και στις αρχές της δεκαετίας του
90 όταν κάποιες νεαρές τότε
δυνάμεις που είχαν ξεφύγει
απ’ τον ρεφορμισμό, έβαζαν

για κάποιο χρονικό διάστημα παρόμοι-
ους προβληματισμούς.
Ερώτημα 1ο: είναι σήμερα η δημόσια
παιδεία δωρεάν;

Σε πολλές συζητήσεις και παρεμβά-
σεις στα ΜΜΕ γίνεται συνειδητά η όχι το
ίδιο λάθος. Πως μπορεί κάποιος να μι-
λάει για δωρεάν παιδεία όταν πρέπει να
ξοδέψει μια περιουσία για να βάλει το
παιδί του στο πανεπιστήμιο; Στις σκέψεις
αυτές υπάρχει μία σοβαρή σύγχυση ανά-
μεσα σε δύο διαφορετικά πράγματα. Η
καθιέρωση της δωρεάν παρεχόμενης εκ-
παίδευσης, που αποτέλεσε μια σημαντική
τομή για τις λαϊκές ανάγκες, έδωσε την
δυνατότητα στα φτωχά κοινωνικά στρώ-
ματα να αποκτήσουν ένα επίπεδο γνώσης
που μέχρι τότε ήταν απαγορευτικό. Έτσι
όποιος σήμερα συγχέει το γεγονός ότι δεν
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους
νέους, για το γεγονός δηλαδή ότι σε μια
ταξική κοινωνία υπάρχουν κοινωνικές
αντιθέσεις, ισοπεδώνει δύο διαφορετικά
ζητήματα και ταυτίζεται στη πραγματικό-
τητα με αυτούς που προσπαθούν όλο και
περισσότερο να υποβαθμίσουν το δημό-
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Γιατί υπερασπιζόμαστε

το δημόσιο σχολείο  γράφει ο Γιώργος Σόφης
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σιο σχολείο, γιατί είναι απολύτως φανερό
ότι η παρεχόμενη δωρεάν εκπαίδευση
δεν μπορεί παρά να είναι δημόσια!

Το μαζικό κίνημα και η αριστερά πά-
λεψε για την καθιέρωση της δωρεάν παι-
δείας με σκληρούς αγώνες και ταυτόχρο-
να υπερασπίστηκε, και σωστά έκανε, τον
δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
Μια τέτοια όμως πρόταση μήπως ενσω-
μάτωσε το κίνημα και το έβαλε συνδια-
χειριστή  μέσα στο σύστημα; Η καλύτερη
απάντηση στις καχυποψίες αυτές έχουν
δοθεί ακριβώς απ’ το ίδιο το κίνημα,
αφού το άνοιγμα όλων των βαθμίδων σε
ευρύτερα λαϊκά στρώματα μέσα απ’ το
δημόσιο χαρακτήρα τους, δημιούργησε
μια ζωντανή και ρωμαλέα δύναμη που
στάθηκε δίπλα στο εργατικό κίνημα, κάτι
βέβαια που ήταν ουσιαστικά αδύνατο για
όλο το διάστημα που η εκπαίδευση ήταν
προνόμιο μόνο ενός τμήματος της κοινω-
νίας, δηλαδή των μεσαίων και ανώτερων
στρωμάτων.
Ερώτημα 2ο: πρέπει να παλεύουμε για
τη δημόσια και δωρεάν παιδεία;

Νομίζουμε ότι εδώ δεν χωράνε ναι μεν
αλλά. Η υπεράσπιση του δημόσιου σχο-
λείου σε όλες τις βαθμίδες, η υπεράσπι-
ση του δωρεάν χαρακτήρα του, είναι πρώ-
της προτεραιότητας αίτημα απ’ το οποίο
κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει με κανένα
τρόπο. Πόσο περισσότερο μάλιστα που
σήμερα επιχειρείται η καταστρατήγηση
αυτών των κατακτήσεων με διάφορους
τρόπους. Με την επιβολή διδάκτρων στα
μεταπτυχιακά, με την πιθανή κατάργηση
της δωρεάν παροχής των βιβλίων, αλλά
και με μικρότερες αλλαγές που όμως ρο-

κανίζουν τα θεμέλια της δημόσιας δωρε-
άν παιδείας. Μπορούμε με απόλυτη σι-
γουριά πούμε ότι όσοι για οποιοδήποτε
λόγο βάζουν σε αμφισβήτηση τα αιτήματα
αυτά, στην πραγματικότητα έχουν υποκύ-
ψει στη πίεση που ασκεί η αστική πολι-
τική και στη πραγματικότητα έχουν εγκα-
ταλείψει την πάλη με μεγαλόστομες δια-
κηρύξεις.
Ερώτημα 3ο: μπορεί να είναι δωρεάν η
παιδεία χωρίς να είναι δημόσια;

Αυτοί που αφελώς επιδιώκουν να δια-
χωρίσουν το διπλό αίτημα της δημόσιας
δωρεάν παιδείας αλλά και υγείας, οφεί-
λουν οι ίδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα
αυτό. Φαντάζονται οι ίδιοι ότι οι σχολάρ-
χες ή οι κλινικάρχες φτιάχνουν σχολεία
και κλινικές για να παρέχουν υγεία ή παι-
δεία στο λαό ή επενδύουν κεφάλαια για
να τα πολλαπλασιάσουν; Μην μας πουν
ότι και το κράτος είναι ο συλλογικός κα-
πιταλιστής άρα δεν διαφέρει τίποτε απ’
τους ιδιώτες γιατί τότε θα πρέπει να δια-
βάσουν απ’ την αρχή την ιστορία του ερ-
γατικού κινήματος, θα πρέπει να ξανα-
διαβάσουν όλα τα έργα των μεγάλων
επαναστατών για να καταλάβουν ότι η
ιστορία δεν γράφεται με μια μονοκονδυ-
λιά, αλλά με ένα δαιδαλώδη παρατετα-
μένο ταξικό αγώνα που έχει άπειρα πε-
ράσματα και διακλαδώσεις. Ένα ερώτημα
που πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθεί
έχει να κάνει με το τι εννοούμε όταν λέμε
δωρεάν παιδεία ή υγεία. Στην πραγματι-
κότητα τίποτε δεν παρέχεται δωρεάν.
Όλες αυτές οι παροχές έχουν χρυσοπλη-
ρωθεί απ’ τη βαριά φορολογία που πλη-
ρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι και ανταπο-

δίδονται απ’ το αστικό κράτος, ο λεγόμε-
νος «κοινωνικός μισθός». Γι’ αυτό έχει
ακόμα μεγαλύτερη σημασία να διαχωρί-
ζεται απ’ τις όποιες ιδιωτικές παρεμβά-
σεις για δήθεν δωρεάν παιδεία και υγεία,
που χρησιμοποιείται απ’ τους μεγαλο-
καρχαρίες για να απαλλαγούν από εφο-
ρίες και άλλα δανεικά και ταυτόχρονα να
δημιουργούν και κοινωνικό προφίλ για
να κρύψουν το απαίσιο πρόσωπο της εκ-
μετάλλευσης του κοινωνικού πλούτου.
Όταν όμως λέμε δωρεάν εννοούμε ότι θα
μπορεί ένας νέος να γραφτεί σε μια σχο-
λή χωρίς να πληρώσει δίδακτρα, θα πά-
ρει δωρεάν τα συγγράμματά του, όπως
και ένας ασθενής που θα νοσηλευθεί σε
ένα νοσοκομείο όταν θα βγει απ’ αυτό θα
έχει την πλήρη κάλυψη απ’ τον ασφαλι-
στικό του φορέα, ό,τι δηλαδή ισχύει μέ-
χρι σήμερα.

Σήμερα το εργατικό κίνημα, το αριστε-
ρό και κομμουνιστικό κίνημα έχει πάνω
του βαριά καθήκοντα σε πολύ δύσκολες
συνθήκες. Στα προβλήματα που βάζει η
ζωή μπροστά στην πιο βάρβαρη επίθεση
που δέχεται ο λαός μας σήμερα, οφείλει
κανείς να απαντά συγκεκριμένα. Η συγ-
κεκριμένη απάντηση δεν μπορεί να είναι
μια αφοριστική λογική ότι για όλα φταίει
ο καπιταλισμός και έτσι όταν τον ανατρέ-
ψουμε θα βρεθεί μπροστά μας ο παρά-
δεισος. Με αυτή την λογική ο δρόμος θα
οδηγεί μόνιμα στην κόλαση. Σήμερα το
επαναστατικό κίνημα όσο κινδυνεύει να
αφομοιωθεί μέσα απ’ τις συνδιαχειριστι-
κές λογικές, άλλο τόσο κινδυνεύει να
αποστεωθεί απ’ τις λογικές της περιχα-
ράκωσης, της διατήρησης της καθαρό-
τητας της γραμμής και της αποστασιο-
ποίησης απ’ τις λαϊκές ανάγκες.

Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε σε μια
περίοδο παρατεταμένης προσπάθειας
άμυνας. Σε μια περίοδο παρατεταμένης
προσπάθειας να διατηρήσουμε αυτά που
είχαμε. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο. Αυτό οφείλουν να δουν και όλοι αυτοί
που μένουν στο περιθώριο, γκρινιάζουν,
ψάχνουν να βρουν καμιά στραβοτιμονιά
για να θριαμβολογήσουν για τη δικαίωση
της γραμμής τους, αδιαφορώντας όμως
για τα τρένα που περνάνε από μπροστά
τους γεμάτα με απελπισμένους που ζη-
τάνε τη συμπαράταξη στο μεγάλο οδοι-
πορικό της ζωής τους.
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Δήλωση για τη διαδικασία διαμόρφωσης

των Αναλυτικών Προγραμμάτων του Λυκείου
και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Σταμάτης Νικολάου, Σταύρος Τζιορτζιώτης  (εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων στο ΔΣ της ΟΛΜΕ)
Γιώτα Ιωαννίδου, Πέτρος Φύτρος (εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων στο ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ)

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση και το
ΥΠΑΙΘ κάνουν επίδειξη δύναμης απέ-
ναντι σε εκπαιδευτικούς και μαθητές,

με το νέο «αξιολογικό – εξεταστικό» πλαίσιο
στο δήθεν «Νέο Λύκειο», στο όνομα μιας δή-
θεν αξιοκρατίας. Την ίδια στιγμή απεργά-
ζονται σχέδια και διαδικασίες που οδηγούν
στην υπονόμευση του Δημόσιου σχολείου
και στην προσαρμογή του στις επιταγές της
αγοράς και των επιχειρηματικών ομίλων.
Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εξέλιξη
δύο πολύ σοβαρές διαδικασίες: η διαμόρ-
φωση των «νέων» Αναλυτικών Προγραμμά-
των του Λυκείου και του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων. Και τα δύο αυτά ζητήματα θα
επηρεάσουν αποφασιστικά το περιεχόμενο
και την κατάσταση της εκπαίδευσης και των
εργασιακών δικαιωμάτων και γίνονται πεδίο
αντιπαράθεσης και σύγκρουσης μεταξύ επι-
χειρηματικών συμφερόντων.

Πιο συγκεκριμένα για το σχεδιασμό των
νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Με ευθύ-
νη του ΙΕΠ, με ταχύρυθμες και ουσιαστικά
αδιαφανείς διαδικασίες, διαμορφώνονται
τύποις νέα αναλυτικά προγράμματα, με κο-
πτοραπτική των παλιών περιεχομένων. Από
τις πρώτες επεξεργασίες που ήρθαν στα χέ-
ρια μας, φαίνεται να διαμορφώνονται «δο-
χεία» πληροφοριών από διακριτά επιστημο-
νικά αντικείμενα για κάθε τίτλο μαθήματος
που καμιά σχέση δεν έχουν με την επιστη-
μονική γνώση. Αδυνατούν να δώσουν βασικές
γνώσεις για τη συγκρότηση ουσιαστικής μόρ-
φωσης των μαθητών, αλλά εξυπηρετούν την
ανάγκη μετάδοσης βραχυπρόθεσμων δεξιο-
τήτων. Οδηγούν στην αδυναμία καλλιέργειας
οποιασδήποτε κριτικής σκέψης και διευκο-
λύνουν τη χειραγώγηση. Ταυτόχρονα η κυ-
βέρνηση διαμορφώνει δεξαμενές εκπαιδευ-
τικών πολλών ειδικοτήτων
ικανών να «δι-
δάξουν» τις
πληροφορίες -
δεξιότητες κάθε
εκπαιδευτικού
«δοχείου» και έτσι
ανοίγει το δρόμο για
νέες διαθεσιμότη-
τες. 

Σχετικά με το υπό
διαμόρφωση Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων,
φαίνεται ότι συζητά να το-

ποθετήσει το απολυτήριο Λυκείου –γενικού
και Επαγγελματικού– σε κατώτερο επίπεδο
(επίπεδο 3), από το επίπεδο που τοποθετεί-
ται στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και παγ-
κόσμια (επίπεδο 4). Η εξέλιξη αυτή έρχεται
σαν απότοκο του μεγάλου πολέμου συμφε-
ρόντων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ομίλων και
κεφαλαίων, για επένδυση και κέρδη, που
μαίνεται γύρω από τη διαμόρφωση του Εθνι-
κού Πλαισίου Προσόντων και κυρίως όσον
αφορά το επίπεδο 5. Το Εθνικό Πλαίσιο Προ-
σόντων δεν είναι ένας ουδέτερος ισορροπι-
στής μεταξύ των προσόντων των πληθυσμών
των χωρών παγκοσμίως, αλλά ουσιαστικά ένα
μόνιμο μνημόνιο εργασιακών σχέσεων και
αμοιβών, που δίνει τη δυνατότητα στους ερ-
γοδότες και το μεγάλο κεφάλαιο να αξιοποι-
ούν την κινητικότητα – μετανάστευση του ερ-
γατικού δυναμικού και να συμπιέζουν μι-
σθούς, επαγγελματικά δικαιώματα, προσδο-
κίες και απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, μέσω του
μηχανισμού της διαρκούς πιστοποίησης,
ανοίγει και νέα αγορά υπηρεσιών, αλλά και
πιέζει απ’ έξω στη συμμόρφωση των εκπαι-
δευτικών συστημάτων, προς τους στόχους
του.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2013, η κυβέρνη-
ση, με την κατάργηση 46 ειδικοτήτων από τη
δημόσια τεχνική εκπαίδευση και τη διαθε-
σιμότητα 2.476 καθηγητών, έκανε ένα μεγά-
λο δώρο στους σχολάρχες των ΙΕΚ. Τους εξα-
σφάλισε «πελατεία» για τα παλιά και νέα πα-
ραρτήματά τους, οδηγώντας τους αντίστοι-
χους μαθητές των ΕΠΑΛ, σε πιθανό χάσιμο
της χρονιάς τους. Την ίδια περίοδο και πριν
την εξαγγελία του νομοσχεδίου για το Λύκειο,
ο υπουργός παιδείας ανακοινώνει σε ημερί-
δα του ΕΟΠΠΕΠ, την τοποθέτηση των ΙΕΚ

στο επίπεδο 4 μαζί με το απολυτήριο Λυ-
κείου, εκκενώνοντας το επίπεδο 5, του
προτεινόμενου Εθνικού Πλαισίου Προ-
σόντων. Τελικά στο νόμο για το «Νέο

Λύκειο» που ψηφίστηκε, αναφέρον-
ται τα επίπεδα των τίτλων (άρθρο

25), ως εξής: επίπεδο 3, απολυτή-
ριο του Γενικού Λυκείου, της Γ

Τάξης των ΕΠΑΛ και των νε-
οεμφανιζόμενων ΣΕΚ (!), ενώ

στο επίπεδο 4 τοποθετούν-
ται τα προσόντα των απο-

φοίτων της τάξης Μα-
θητείας και των ΙΕΚ.
Αφενός το απολυτή-

ριο Λυκείου εξισώνεται με αυτό του μεταγυ-
μνασιακού ΣΕΚ (μη τυπική εκπαίδευση).
Αφετέρου, επιμελώς παραβλέπεται να ορι-
σθεί αν τα επίπεδα αυτά ταυτίζονται με τα 6
επίπεδα του ISCED ή αποτελούν τα επίπεδα
του σχεδιαζόμενου να προταθεί, Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων. Αν ισχύει το δεύτερο
σημαίνει ότι ήδη τα απολυτήρια Λυκείου
υποβαθμίστηκαν σχετικά με αυτά των άλλων
χωρών. Αν ισχύει το πρώτο, γιατί το υπουρ-
γείο παιδείας κατέφυγε σε παλιότερη ταξι-
νομία από αυτή που φαινόταν να έχει ήδη
αποφασιστεί στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
αν δεν σκεφτόταν απλά να την αναιρέσει; 

Το κεφάλαιο ενδιαφέρεται για το φιλέτο -
επίπεδο 5, του Εθνικού Πλαισίου Προσόν-
των. Ένα πεδίο αποκαθαρμένο από οποιοδή-
ποτε τίτλο που παρέχεται από το δημόσιο εκ-
παιδευτικό σύστημα, παρθένο έδαφος για
νέες δομές κολεγιακές, ή άλλου τύπου, που
θα ανοίξουν τις πόρτες τους, επί χρήμασι,
στους τεράστιους πληθυσμούς μαθητών που
θα πετιούνται έξω από την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση ή σε ένα περιπλανώμενο δυναμικό
μετά το λύκειο. 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναμένεται
να κατατεθεί μέχρι τα τέλη Φλεβάρη. Συνε-
χίζει, να εξετάζεται εν κρυπτώ από την κοι-
νωνία και τους συνδικαλιστικούς, μαζικούς
φορείς, ενώ ο «πόλεμος» συμφερόντων μαί-
νεται. 

Οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, το εκπαιδευ-
τικό κίνημα απαιτούμε άμεσα να ενημερω-
θούμε για τους σχεδιασμούς του ΥΠΑΙΘ, σχε-
τικά με τα παραπάνω ζητήματα. Απαιτούμε:

• Να καταργηθεί ο αντιδραστικός νόμος
για το «Νέο Λύκειο». Καμιά εφαρμογή του
στη φετινή Α’ Λυκείου.

• Τα Αναλυτικά Προγράμματα αφορούν
όλη την εκπαιδευτική και επιστημονική κοι-
νότητα η οποία πρέπει να έχει αποφασιστικό
λόγο γι’ αυτά. 

• Επαναφορά όλων των τομέων και ειδι-
κοτήτων στην ΤΕΕ, των μαθητών και των κα-
θηγητών στα σχολεία. 

• Όχι στην κατακρεούργηση των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων, μέσα από το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων.

Όλοι εμείς, συσπειρωμένοι στα σωματεία
μας, θα δώσουμε τη μάχη για το δικαίωμα
όλων των μαθητών σε δημόσια, δωρεάν, ου-
σιαστική μόρφωση, για το σχολείο των αναγ-
κών της νεολαίας και του λαού μας.

Ενιαίο 12χρονο, 

δωρεάν, δημόσιο, σχολείο

για όλα τα παιδιά 

Κανείς μαθητής 

έξω από τα σχολεία

Κανείς εκπαιδευτικός 

δούλος των επιδιώξεων

της αγοράς 'ή στην ανεργία

αγωνιστικές 

παρεμβάσεις 

συσπειρώσεις 

κινήσεις  δ
.ε.
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Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των
35.000 εκπαιδευτικών επιδιώκει την υλο-
ποίηση τριών βασικών στόχων:

Α). Πρώτος στόχος είναι η εκ των πραγ-
μάτων θεσμοθέτηση τομών, δομών και
δράσεων που οραματίσθηκε αλλά δεν
πρόλαβε να υλοποιήσει η Διαμαντοπούλου
στα σχέδιά της για το «Νέο Σχολείο» και
Τεχνολογικό Λύκειο .( …Η νέα εκπαιδευ-
τική πραγματικότητα θέτει στο επίκεντρο
των αλλαγών το μαθητή, τον βλέπει ως
επένδυση για το μέλλον, σε ένα σχολείο
ψηφιακό, καινοτόμο, πράσινο, ολοήμερο,
ανοιχτό στην κοινωνία…(1. Ι. σελ. 2): 

➧ Αξιολόγηση εκπαιδευτικού - αυτοα-
ξιολόγηση σχολικής μονάδας (θα αξιο-
ποιηθεί το ήδη έτοιμο υλικό και οι επι-
μορφωτές του προγράμματος της αυτοα-
ξιολόγησης με μικρές μόνο προσαρμο-
γές). Για την υλοποίηση της επιμόρφωσης
στη Θεματική Ενότητα «Ενδοσχολική επι-
μόρφωση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγη-
σης της σχολικής μονάδας» ακολουθούν-
ται τα παρακάτω βήματα:

(...) Σε κάθε σχολική μονάδα, η οποία
συμμετέχει στην υλοποίηση της πράξης
και ταυτόχρονα στο πρόγραμμα αυτοαξιο-
λόγησης, επιλέγεται μια θεματική ενότητα
επιμόρφωσης, κατά τρόπο που να τεκμη-
ριώνεται από την έκθεση αυτοαξιολόγη-
σης.(σελ. 6) 

(δίνεται) ….Προτεραιότητα σε σχολεία
που εμπράκτως και τεκμηριωμένα έχουν
αποδείξει το ενδιαφέρον τους για την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ-
τικών (π.χ. σχολεία που συμμετέχουν επι-
τυχώς στο πρόγραμμα της αυτοαξιολόγη-
σης σχολικής μονάδας, τα πιλοτικά σχο-
λεία εφαρμογής των νέων Π.Σ. κ.ά). Σχο-
λεία αυτού του τύπου μπορούν να αποτε-
λούν χώρο επισκέψεων, μελετών περί-
πτωσης, δικτύωσης κ.τ.λ. Με άλλα λόγια
τα σχολεία αυτά που ήδη υπάρχουν στο
σύστημα μπορούν να γίνουν «πυρήνες επι-
μόρφωσης» και για άλλα σχολεία που βρί-
σκονται στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια
με αυτά (σελ. 4).

(Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ …ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ!)

➧ Εισαγωγή του θεσμού των μεντόρων
(Για τη Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή του
θεσμού των μεντόρων» θα αξιοποιηθούν
μόνο Εκπαιδευτές Επιμορφωτών, οι οποί-
οι και θα επιμορφώσουν με τη σειρά τους
εκπαιδευτικούς ως Μέντορες, σελ. 7)

(ο Μέντορας μπορεί να ήταν ο πιστός
πατρικός φίλος του Οδυσσέα, ο οποίος
ανέλαβε το ρόλο του εμψυχωτή, καθο-
δηγητή και συμβούλου του νεαρού και
αδύναμου γιου του Οδυσσέα, Τηλέμα-
χου αλλά τώρα θα είναι αυτός που θα
αναλάβει τον εποπτικό, το συμβουλευ-
τικό, και μερικές φορές αξιολογικό ρό-
λο για τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό”
(Andrews, 1987))

➧ Ερευνητικές εργασίες (projects)
(απευθύνεται σε Σχολικούς Συμβούλους,
Μέντορες, επιλεγμένους, από το σχετικό
μητρώο επιμορφωτές, Διευθυντές σχο-
λικών μονάδων)

(ΉΔΗ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ.
ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ!)

Β) Δεύτερος στόχος είναι η σύνταξη και
αξιολόγηση νέων αναλυτικών προγραμ-
μάτων σπουδών για την Α/θμια και
Β/θμια Εκπαίδευση με πόρους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

(Το ξαναείδαμε την περίοδο Αρσένη
με τη διάθεση τεράστιων ποσών για την
σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων και
συγγραφή βιβλίων για την Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση με αποτελέσματα που
αμφισβητήθηκαν έντονα).

Γ). Ο τρίτος και σπουδαιότερος στόχος
είναι το ...«Ταμείο», δηλαδή οι αμοιβές
που θα προκύψουν από την υλοποίηση του
προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών. Οι αμοιβές και οι δαπάνες (σελ.
9 και 10): 4.000.000 € προβλέπονται για
«Συντονισμό και Παρακολούθηση της υλο-
ποίησης (του προγράμματος)». 3.500.000
€:για «Ανάπτυξη επιστημονικών και τε-
χνολογικών εργαλείων, εγκατάσταση και

λειτουργία συστημάτων και υποδομών
υλοποίησης της πράξης». 700.000 €: για
τον «Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του
Έργου». 1.000.000 € για «Εξωτερική
Αξιολόγηση της πράξης». 700.000 € για
«Εσωτερική Αξιολόγηση της πράξης»
(πολύ ακριβή η..αξιολόγηση!). 1.000.000
€ για «Δράσεις Δημοσιότητας». 3.300.000
€ προβλέπονται για «Διατροφή»!!! (τι θα
τρώνε τέλος πάντων!). 500.000 € Αναπα-
ραγωγή και Διανομή Εκπαιδευτικού Υλι-
κού! (τα σάντουιτς πιο ακριβά από το εκ-
παιδευτικό υλικό!).

ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΙΣΟΜΕΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟ-
ΛΟΓΗΣΗ;
Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) του προγράμ-
ματος:

1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού & αυτο-
αξιολόγηση σχολικής μονάδας

2. Νέα προγράμματα σπουδών για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση

3. Εγγραμματισμός
4. Ερευνητικές εργασίες (projects)
5. Ομαλή μετάβαση μεταξύ των βαθμί-

δων της εκπαίδευσης
6. Εισαγωγή του θεσμού των μεντόρων

(mentoring and coaching)
7. Διαχείριση προβλημάτων σχολικής

τάξης
8. Διοίκηση της εκπαίδευσης
9. Προγράμματα επιμόρφωσης βασι-

σμένα στο σχολείο
Για κάθε μία από τις θεματικές ενότη-

τες της Β’ φάσης του Προγράμματος Επι-
μόρφωσης προβλέπεται ένα μεταβατικό
στάδιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013,
ενώ η πλήρης ανάπτυξη του προγράμμα-
τος αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο του 2013
και εξελίσσεται διαδοχικά τα 2 εξάμηνα
του έτους 2014.

Στο μεταβατικό στάδιο, κατά το πρώτο
εξάμηνο του προγράμματος, προβλέπον-
ται δράσεις προετοιμασίας και ευαισθη-
τοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας
για το νέο τρόπο επιμόρφωσης. (σελ. 7) 
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Βã ΦΑΣΗ 2007-2013 του ΙΕΠ

ΤΟΣΟ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

ΔΕΝ ΤΑ ΠΗΡΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΑΜΠΑΡΙ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ ΕΚΕΙ;
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Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από μεγάλες ανατρο-
πές στο χαρακτήρα και στη δομή των περισσότερων επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων. Η τερατώδης ανάπτυξη των νέων τεχνο-
λογιών δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλές επαγγελματικές δρα-
στηριότητες, που άλλοτε απαιτούσαν εμπειρικές γνώσεις ή γνώ-
σεις επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συρρικνώθηκαν
δραματικά, ενώ στις περισσότερες οι τεχνολογικές εξελίξεις
ανάγκασαν τους εργαζόμενους να κάνουν αγώνα δρόμου για να
μπορέσουν να παραμείνουν ενεργοί στην επαγγελματική τους δρα-
στηριότητα. Αυτοί που δεν τα κατάφεραν άλλαξαν αντικείμενο ερ-
γασίας ή έμειναν άνεργοι.

Η νέα επαγγελματική πραγματικότητα, απαιτεί καλές θεω-
ρητικές γνώσεις για την κατανόηση των νέων δεδομένων και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις εφαρμογές των νέων τεχνολο-
γιών, που είναι διάσπαρτες πλέον σε όλα τα σύγχρονα επαγ-
γέλματα. Η εποχή που κάποιος μάθαινε το  επάγγελμά του εργα-
ζόμενος δίπλα σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία έχει περάσει
χωρίς επιστροφή.

Το σχολείο, στις σημερινές συνθήκες, οφείλει να γνωρίσει σε
όλους τους μαθητές τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρμοσμένων
και ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και τα βασικά στοιχεία της
βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τε-
χνολογίας. Μόνο αυτή η ενιαία μόρφωση θα συνδέσει δημιουργικά
το σύστημα, το περιεχόμενο, τη μέθοδο εργασίας, της γενικής
μόρφωσης με τις νέες συνθήκες και τις απαραίτητες ανάγκες της
σημερινής παραγωγής και μίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώ-
πων και όχι των κερδών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 γράφει ο Δημήτρης Καρυώτης

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η κυβέρνηση με τον νόμο 4186/17-9-2013 για την
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
ψήφισε πρόσφατα, ενσωματώνει τις πολιτικές και τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαί-
δευση, που στοχεύει να περάσει μεγάλο μέρος της
διαδικασίας της εκπαίδευσης στα συστήματα Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στις επι-
χειρήσεις με τη μέθοδο της µαθητείας

Στη συνδιάσκεψη της Ε.Ε στη ΜΠΡΙΖ που πραγμα-
τοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2010 τέθηκαν οι στρατηγι-
κοί στόχοι για την περίοδο 2011 έως 2020. Αναφέρει
το κείμενο ανακοινωθέντος, για τα μέτρα που πρέπει
να παρθούν μεταξύ άλλων:

Καταλληλότητα για την αγορά εργασίας
Η καταλληλότητα της EEK (τόσο της А-EEK όσο και

της Σ-ΕΕΚ) για την αγορά εργασίας και η απασχολη-
σιµότητα των αποφοίτων EEK πρέπει να ενισχυθούν
µε διάφορα µέτρα :

α) Οι αρχές στις συμμετέχουσες χώρες –σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο– θα πρέπει να βοη-
θήσουν τα σχολεία και τις επιχειρήσεις να συσφίξουν
τη συνεργασία τους, προκειμένου να βελτιωθούν, αφε-
νός, οι γνώσεις των διδασκόντων όσον αφορά τις ερ-
γασιακές πρακτικές, και, αφετέρου, οι γενικές παιδα-
γωγικές δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτών.

ε) Η µάθηση στο χώρο της εργασίας, που επιτελεί-
ται σε σύµπραξη µε επιχειρήσεις και µη κερδοσκο-
πικές οργανώσεις, πρέπει να καταστεί χαρακτηριστι-
κό όλων των κύκλων µαθηµάτων της αρχικής EEK.

στ) Οι συμμετέχουσες χώρες πρέπει να υποστηρί-
ζουν την ανάπτυξη της κατάρτισης βάσει της µαθη-
τείας και να ενημερώνουν το κοινό για το θέµα αυτό.

Και αλλού: Οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι
και οι φορείς παροχής EEK πρέπει να λάβουν τα απα-
ραίτητα µέτρα ώστε:

• να µεγιστοποιηθεί η µάθηση στο χώρο της εργα-
σίας, περιλαμβανομένης της µαθητείας, ούτως ώστε
να αυξηθεί ο αριθµός των µαθητευόµενων στην Ευ-
ρώπη ως το 2012,

Μαθητεία και 
Επαγγελματική 

Εκπαίδευση
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Και φυσικά δε μπορεί να συνδεθεί αυτή η ενιαία μόρφωση
με τη στενή επαγγελματική, ή με την φροντιστηριοποιημένη
προπαίδευση για τα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.. Αντίθετα, πρέπει να προσαρ-
μόζεται δυναμικά στις μεταβολές που συντελούνται στην πα-
ραγωγή και την κοινωνία, αναλόγως των κοινωνικών αναγκών.
Πρέπει, λοιπόν, η Μέση Παιδεία να ενιαιοποιηθεί. Πρέπει να
γίνει επιστημονικά τεχνική, στην ευρύτατη σημασία της λέξης,
που θα ολοκληρώνει και θα ολοκληρώνεται με γερή γενική –
ανθρωπιστική μόρφωση.

Παράλληλα η συγχρονισμένη και ενιαιοποιημένη πλέον Μέση
Εκπαίδευση πρέπει να έχει την απαραίτητη επίγνωση για τις
σύγχρονες εξελίξεις. Πρέπει να καλλιεργεί θεωρητικά και πρα-
κτικά την αντίληψη πως η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες
και όλες τις προϋποθέσεις ν’ αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις
παραγωγικές της δυνάμεις και πως ο ελληνικός λαός, με την
εργασία του και με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνικής,
μπορεί να εκμεταλλευτεί απεριόριστα τις πλουτοπαραγωγικές
του πηγές και το γεωφυσικό του χώρο, να αυξήσει το εισόδημά
του και ν’ ανεβάσει πολύ υψηλά το βιοτικό και πολιτιστικό του
επίπεδο.

Κάτω από αυτό το πνεύμα, και με βάση αυτό το σκεπτικό, η
Ενιαία Μέση Εκπαίδευση θα δίνει επιστημονικά βασισμένη
τεχνική εκπαίδευση, που θ’ ανταποκρίνεται στο φλέγον ζή-
τημα του να θέτει τις βάσεις για την κατάρτιση των στελεχών
για την εκβιομηχάνιση της χώρας, την αγροτική της οικονο-
μία, τη μηχανοποίηση της εργασίας και για τις λοιπές κοινω-
νικές δραστηριότητες. Μόνο με αυτή την ενιαιοποιημένη μορ-
φή η Μέση Εκπαίδευση θα ετοιμάζει τα παιδιά για το μέλλον,
αφού βέβαια αποστολή της Μέσης Παιδείας είναι να ετοιμάσει
τη νεολαία που θα δράσει με αυτήν την προοπτική.

Είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, ο νέος άνθρωπος να έχει
όλες τις γενικές γνώσεις που απαιτούνται, όχι μόνο για να μπο-
ρεί να κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο ενός επαγγέλματος
σήμερα, αλλά να μπορεί να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις
τεχνολογικές εξελίξεις που θα έλθουν αύριο.   

Αυτή η νέα πραγματικότητα οδηγεί στην αναγκαιότητα κα-
θιέρωσης 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με παράλ-
ληλη μετακίνηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης για μετά
το 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο.

Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να μετατραπεί σε ένα
Πολυτεχνικό Σχολείο, που να είναι απαλλαγμένο απ’ το ση-
μερινό εξετασιοκενρικό του χαρακτήρα, με αυτοδύναμο εκ-
παιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο, που δεν θα λειτουργεί ως
προθάλαμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το σχολείο αυτό πρέπει να έχει ως αντικειμενικούς στόχους:
1. Την ανάπτυξη μιας ευρύτερης παιδείας με την κατάκτηση

των πολιτισμικών αξιών της ανθρωπότητας.
2. Την ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας.
3. Την κατάκτηση της γενικής γνώσης που έχει ανάγκη ο

νέος άνθρωπος, για να μπορεί να κατανοήσει τον κόσμο και
φυσικά τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

4. Την απόκτηση Βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των
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• να δημιουργηθούν ευκαιρίες ενίσχυσης της κι-
νητικότητας και της συνεργασίας µεταξύ ιδρυμάτων
EEK και επιχειρήσεων (κερδοσκοπικών και µη),
λ.χ. µε θέσεις άσκησης εκπαιδευτικών σε επιχει-
ρήσεις,

Στα πλαίσια αυτά η ελληνική κυβέρνηση, θεσμο-
θέτησε την μαθητεία στο λεγόμενο έτος μεταδευ-
τεροβάθμιας εξειδίκευσης και στο Γ’ έτος της Σχο-
λής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ιδρύει στο Επαγγελ-
ματικό Λύκειο: το «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο
σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».

«Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρό-
γραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθη-
τεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες
για ένα σχολικό έτος.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
− Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμ-
βαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του
εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσ-
ληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μα-
θητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιεί-
ται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργα-
στηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι
αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και
τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο
όριο 25 μαθητών.

Και παρακάτω καθορίζει: Η «Τάξη Μαθητείας»
είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.»

Οι ίδιες διατάξεις υπάρχουν και για την Γ’ τάξη
των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στην ουσία οδηγούν τους μαθητές των 17 και 18
χρόνων στην αγορά εργασίας, ως εργατικό δυναμι-
κό, στο όνομα της εκπαίδευσης. Ασφαλώς στις ση-
μερινές συνθήκες, επιβάλλεται να υπάρχουν σχο-
λεία, αλλά και θεσμοί διευκόλυνσης για τους ερ-
γαζόμενους μαθητές, που να είναι δεσμευτικοί για
τους εργοδότες, Είναι άλλο πράγμα όμως ο θεσμός
της μαθητείας, που λειτουργεί χρόνια στον ΟΑΕΔ,
που υποτίθεται ότι θα αποτελεί μέρος της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας του σχολείου. 

Δεν μπορεί να υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης
στο χώρο εργασίας. Πόσο μάλλον να θεωρούν ότι ο
χώρος εργασίας μπορεί να αντικαταστήσει ή να
συμπληρώσει το σχολείο, υλοποιώντας μέρος της
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σύγχρονων τομέων της βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής
και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

Μέσα στο πρόγραμμα αυτού του σχολείου πρέπει να διαχέ-
ονται οι βασικές γνώσεις των σύγχρονων επιστημών και τεχνο-
λογιών, που πολλές απ’ αυτές μπορεί να διδάσκονται και μέσω
εργαστηριακών μαθημάτων.

Στα πλαίσια αυτού του σχολείου πρέπει να υπάρχει ένα σύγ-
χρονο δίκτυο που με επιστημονικούς τρόπους να αναδεικνύει
τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών, για να μπορούν
οι ίδιοι στη συνέχεια να επιλέξουν, ανάλογα με τις δυνατότητες
και τα ενδιαφέροντά τους, τον τομέα επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων που προτιμούν. Είναι αυτονόητο ότι στο σχολείο αυτό
πρέπει να εφαρμόζεται ένα δίκτυο ενίσχυσης των «αδύνα-
των» μαθητών, λειτουργικά και δομικά ενταγμένο μέσα στη
λειτουργία του σχολείου. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτού του σχολείου, πρέπει να
είναι μόνιμο, οργανικά ενταγμένο μέσα στη σχολική μονάδα.
Αυτό σημαίνει την κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων και
την ελαχιστοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μόνο για
τις έκτακτες ανάγκες.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το σχολείο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης θα λειτουργεί

μετά απ’ το 12χρονο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το σχολείο αυτό προορίζεται για τους αποφοίτους της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που για διαφόρους λόγους δεν εισά-
γονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Το επαγγελματικό σχολείο πρέπει να είναι διετές, δημόσιο,
ενταγμένο στο Υπουργείο Παιδείας, με μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό και όρους λειτουργίας του δημόσιου σχολείου
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι τομείς και οι ειδικότητες πρέπει να καλύπτουν τους τομείς
και τις ειδικότητες των σημερινών σχολείων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με
την προσθήκη και άλλων που θα κριθούν αναγκαίες σύμφωνα
με τις ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης
της χώρας. Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Σχολείου πρέπει
να έχουν ξεκάθαρα Επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει να είναι η εκπαίδευση
των μαθητών για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων
(θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός ολοκληρωμένου γνωστι-
κού αντικειμένου που ορίζεται ως επάγγελμα. Το επαγγελ-
ματικό πτυχίο του σχολείου αυτού πρέπει να παραπέμπει σε
συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα 

Το σχολείο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης πρέπει να εν-
σωματώσει στη λειτουργία του και όλους τους διάσπαρτους,
σήμερα, θεσμούς της κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ).

Οι δραστηριότητές του στον τομέα αυτό πρέπει να είναι:
Α) Εξειδικεύσεις μέσα στα πλαίσια των επαγγελματικών ει-

δικοτήτων των αποφοίτων της διετούς επαγγελματικής εκπαί-
δευσης. Β) Επανακατάρτιση παλιών αποφοίτων για τις νέες τε-
χνολογικές εξελίξεις στο επάγγελμά τους Όλοι οι υπόλοιποι
θεσμοί κατάρτισης πρέπει να καταργηθούν.
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εκπαιδευτικής διαδικασίας, πριν ακόμη ολοκλη-
ρωθούν οι σπουδές και άρα χωρίς να έχει ο μαθη-
τής ολοκληρωμένη γνώση για την ειδικότητά του.

Ο μαθητής που ακολουθεί πρόγραμμα Μαθη-
τείας είναι αναγκασμένος να ακολουθεί τις
ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, που το
αντικείμενό της, εκ’ των πραγμάτων, δεν εντάσ-
σεται σ’ ένα ολοκληρωμένο γνωστικό αντικεί-
μενο. Έτσι η εμπειρία που θα αποκτηθεί δεν
μπορεί να αποτελέσει και ολοκληρωμένη γνώ-
ση μιας ειδικότητας. 

Η εμπειρία που αποκτιέται απ’ το εργαζόμενο
με την εργασία προφανώς προσθέτει πολλές και
πολύτιμες γνώσεις, που είναι τόσο περισσότερες,
όσο καλύτερες είναι οι βασικές γνώσεις με τις
οποίες ξεκινάει τον εργασιακό του  βίο ο εργαζό-
μενος.

Η τάξη της μαθητείας δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστεί σε καμιά περίπτωση τάξη εκπαίδευσης και
δεν μπορεί να εντάσσονται αυτές οι πρακτικές μέ-
σα στη σχολική μονάδα. Ο χρόνος αυτός μπορεί
κάλλιστα να αφιερωθεί στην επαγγελματική εκ-
παίδευση των μαθητών μέσα στο σχολείο, για να
μπορέσει ο πτυχιούχος να εμπεδώσει πολύ κα-
λύτερα τις γνώσεις της ειδικότητάς του.

Αυτό που θα γίνει με την τάξη της μαθητείας
είναι, να αποτελέσουν οι μαθητές στο όνομα της
εκπαίδευσης, ένα πρώτης τάξης φτηνό εργατικό
δυναμικό για όλες τις επιχειρήσεις, με τα χρή-
ματα του  ελληνικού λαού αφού θα είναι επιδο-
τούμενοι, χωρίς κανένα εργασιακό και συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα. Ένα εργατικό δυναμικό
που σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα οδηγήσει
στην ανεργία αρκετούς εργαζόμενους μεγαλύ-
τερης ηλικίας και θα είναι αποτρεπτικός παρά-
γοντας για την είσοδο των ήδη ανέργων στην
αγορά εργασίας.

Αυτό που μπορεί να γίνει είναι:
Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Σχολείου, μετά

την απόκτηση του πτυχίου, προσλαμβάνονται σε
επιχειρήσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με
ευθύνη της Πολιτείας και με εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, για την απόκτηση του απαραίτητου
χρόνου προϋπηρεσίας που οδηγεί στην απόκτηση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Όλο το διάστη-
μα αυτό έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα. Ο χρόνος αυτός είναι ικανός για να την
εμπέδωση της γνώσης που κατέκτησε ο πτυχιούχος
στο σχολείο και την απόκτηση εμπειρίας για τη θω-
ράκιση και επέκταση των γνώσεών του στον τομέα
που εργάζεται.
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Τα Αναλυτικά προγράμματα σπουδών
του Επαγγελματικού Λυκείου και των Σχο-
λών Επαγγελματικής Κατάρτισης θα κα-
ταρτιστούν με την «θεσμοθέτηση σπον-
δυλωτών προγραμμάτων σπουδών» σε
συνδυασμό με τα προγράμματα άλλων τύ-
πων κατάρτισης, όπως π.χ. τα μεταδευτε-
ροβάθμια ΙΕΚ . Με τον τρόπο αυτό θα γί-
νεται «η αντιστοίχιση των προγραμμάτων
σπουδών σε πιστωτικές μονάδες και η
πιστοποίηση των προσόντων», που θα
αφορά κάθε μελλοντικό εργαζόμενο ξε-
χωριστά.

Παρ’ όλο που ο νόμος 4186/17-9-2013
για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης αναφέρει ότι τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
του επαγγελματικού Λυκείου καθορίζον-
ται με προεδρικά διατάγματα, οι απόφοι-
τοι στην ουσία δεν θα έχουν τα ίδια επαγ-
γελματικά δικαιώματα μεταξύ τους. Το
ίδιο φυσικά ισχύει για τους απόφοιτους
όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανε-
ξαρτήτως επιπέδου

Ο νόμος 4186/17-9-2013 για την Ανα-
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στο άρθρο 10 για τα Αναλυτικά
προγράμματα σπουδών αναφέρει:

«Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο
αναλυτικά προγράμματα σπουδών διαμορ-
φώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών
μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση (European Credit System
for Vocational and Education and Training
– ECVET), που περιγράφεται στη Σύσταση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C
155/02 της 8.7.2009).»

Τι είναι το σύστημα ECVET. 
Το σύστημα ECVET είναι Ευρωπαϊκό σύ-

στημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων
για την ΕΕΚ (ECVET).

Επιτρέπει την επικύρωση, την αναγνώ-
ριση και τη συσσώρευση εργασιακών δε-
ξιοτήτων και γνώσεων που αποκτώνται στη
διάρκεια παραμονής σε μια διαφορετική
χώρα ή σε διαφορετικές περιστάσεις, ού-
τως ώστε η αποκτηθείσα εμπειρία να συ-
νυπολογίζεται στα προσόντα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης

Απ’ την επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης μαθαίνουμε για τους στό-
χους του συστήματος:

Τα συστήματα VET, ένα από τα κυριότε-
ρα πεδία της διά βίου μάθησης, συνδέονται
άμεσα τόσο με τη γενική και ανώτερη εκ-
παίδευση όσο και με την πολιτική απα-
σχόλησης, καθώς και με την κοινωνική
πολιτική κάθε κράτους μέλους. Βάσει της
εν λόγω διατομεακής τους δράσης προ-
ωθούν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής οικονομίας και την πλή-
ρωση των αναγκών της αγοράς εργασίας,
αλλά και την κοινωνική συνοχή και ισότη-
τα, καθώς και τη συμμετοχή και τη σύμ-
πραξη των πολιτών.

Οι εισηγήσεις σεμιναρίων για το
παραπάνω σύστημα αναφέρουν:

Το ECVET είναι ένας μηχανισμός ο
οποίος παρέχει τη δυνατότητα να περι-
γραφεί με μεθοδικότητα ένα επαγγελμα-
τικό προσόν με βάση ψηφίδες «unit» μα-
θησιακών αποτελεσμάτων, που μπορούν
να μεταφερθούν και να συσσωρευτούν
(γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και
στις οποίες αντιστοιχούν πιστωτικές μο-
νάδες.

Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκο-
λύνει τη μεταφορά και συσσώρευση μα-
θησιακών αποτελεσμάτων μεμονωμένων
ατόμων που περνούν από ένα περιβάλλον
κατάρτισης σε ένα άλλο, από ένα σύστημα
επαγγελματικής πιστοποίησης σε ένα άλ-
λο. Είναι ένας μεθοδικός τρόπος για να
περιγραφεί ένα επαγγελματικό προσόν
βάσει ψηφίδων μαθησιακών αποτελε-
σμάτων που μπορούν να μεταφερθούν και
να συσσωρευτούν (γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες) με αντίστοιχες πιστωτι-
κές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες του
ECVET προτείνονται ως μία επιπλέον πη-
γή πληροφόρησης σε αριθμητική μορφή.
Εφόσον συσχετιστούν και με τα επαγγελ-
ματικά προσόντα και με τις ψηφίδες, οι
πιστωτικές μονάδες του ECVET επιτε-
λούν δύο λειτουργίες:

• Δίνουν μια απλή απεικόνιση της σχε-
τικής αξίας μιας ψηφίδας μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε σχέση με το πλήρες
επαγγελματικό προσόν. Απεικονίζουν την
αναλογία της ψηφίδας προς το επαγγελ-
ματικό προσόν.

• Διευκολύνουν τη μεταφορά μαθησια-
κών αποτελεσμάτων με ένα χειροπιαστό
τρόπο παρέχοντας ένα κοινό σημείο ανα-
φοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των
συστημάτων επαγγελματικών προσόντων

Τι είναι η ψηφίδα;
Είναι ένα σύνολο μαθησιακών αποτε-

λεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων) που κανονικά συνιστούν το
πιο μικρό τμήμα ενός επαγγελματικού
προσόντος που μπορεί να αξιολογηθεί,
να επικυρωθεί και, πιθανώς, να πιστο-
ποιηθεί. Μια ψηφίδα μπορεί να είναι
εξειδικευμένη για ένα μόνο επαγγελμα-
τικό προσόν ή κοινή σε διάφορα επαγ-
γελματικά προσόντα.

Γίνεται αμέσως κατανοητό με βάση
τις παραπάνω αρχές, ότι το σύστημα
των εκπαιδευτικών πιστωτικών μονά-
δων οδηγεί στον κατακερματισμό των
γνωστικών πεδίων. Εδώ αναφέρονται
τα «σπονδυλωτά προγράμματα σπου-
δών», αλλά και το κομμάτιασμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων που κα-
τακτούσε κάποιος πτυχιούχος με το
πτυχίο του σε ψηφίδες επαγγελματικών
προσόντων. 

Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται «η πι-
στοποίηση των επαγγελματικών προ-
σόντων», που θα αφορά κάθε μελλον-
τικό εργαζόμενο ξεχωριστά.

Αυτός ο κατακερματισμός οδηγεί
στην εξατομίκευση των επαγγελματι-
κών προσόντων, που οδηγεί με τη σει-
ρά του στην εξατομίκευση των συμβά-
σεων εργασίας. Ο απώτερος στόχος
όλης αυτής της διαδικασίας είναι η
μείωση του εργασιακού κόστους ανά
μονάδα εργασίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Απόφαση της Λισαβόνας), με
την κατάργηση των συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας, μιας και στο μέλλον
δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι με
«ομαδοποιημένα προσόντα» .

Οι πιστοποιήσεις απ’ τον ΕΟΠΠΕΠ
των αποφοίτων του τμήματος της μαθη-
τείας του επαγγελματικού Λυκείου και
των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης, με Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις
σ’ αυτό το διαχωρισμό αποσκοπούν. Με
τον τρόπο αυτό θα είναι πολλοί εκείνοι
που δεν θα πιστοποιηθούν και θα
έχουν μόνο Βεβαίωση σπουδών, που
θα παραπέμπει σε κάποιο αριθμό πι-
στωτικών μονάδων, προφανώς λιγότε-
ρες απ’ τους πιστοποιημένους και πε-
ρισσότερες απ’ τους κατέχοντες μόνο
απολυτηρίου-πτυχίου Επαγγελματικού
Λυκείου. Αυτό, άλλωστε, δείχνει η αν-
τίστοιχη εμπειρία των ΙΕΚ.
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Μ ια επικίνδυνη θεωρία που διαχέεται
από την άρχουσα τάξη όσα χρόνια
διαρκεί η βαρβαρότητα βαθιάς της

οικονομικής κρίσης και της νεοαποικιακής
υποδούλωσης, είναι ότι όλα τα προηγούμενα
χρόνια ζήσαμε πολύ καλά με τα «δανεικά»,
αλλά δυστυχώς το «παραμύθι» πρέπει να τε-
λειώσει. Ο λαός δεν μπορεί να ζει με τα κε-
κτημένα και τα δικαιώματα που γνώριζε τόσα
χρόνια διότι πολύ απλά δεν του ανήκαν. Δί-
νουν μάλιστα έμφαση και παρουσιάζονται με
ιδιαίτερο κυνισμό όλοι οι ρήτορες της άρχου-
σας τάξης και οι κήρυκές της, λέγοντας ότι η
καπιταλιστική (προσδιορισμός δικός μας)
κρίση είναι μια λαμπρή ευκαιρία για να ξε-
καθαρίσει το τοπίο και να μπει τάξη παντού,
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο
κράτος. Εννοώντας φυσικά ότι πρέπει να παρ-
θούν πίσω όσα δικαιώματα και κατακτήσεις
κέρδισαν τα εργαζόμενα στρώματα με σκλη-
ρούς αγώνες δεκαετιών. Το επικίνδυνο σε αυ-
τή «θεωρία» έγκειται στο γεγονός ότι δια-
σπείρει την ευθύνη για την καπιταλιστική κρί-
ση σε ολόκληρη την κοινωνία και πρώτα και
κύρια στα πλατιά λαϊκά στρώματα, στους ερ-
γαζόμενους, στους συνταξιούχους ακόμα και
στο 1.5 εκατ ανέργων!

Μέσα στα τέσσερα και πλέον χρόνια απα-
νωτών μνημονίων, ακόμα βαθύτερης ιμπε-
ριαλιστικής εξάρτησης και υποδούλωσης, η
άρχουσα τάξη και οι ξένοι πάτρωνές της εξα-
φάνισαν λοιπόν από τον εργασιακό χάρτη κά-
θε κεκτημένο στον ιδιωτικό τομέα, ξεκινών-
τας από τους μισθούς, την κοινωνική ασφά-
λιση, το πενθήμερο και το οκτάωρο ολοκλη-

ρώνοντας και με την τυπική και ουσιαστική
κατάργηση της Γενικής Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας. Μέρα με τη μέρα αποδομούν
συστηματικά αυτό που ονομάζουμε «κοινω-
νικό κράτος», δηλαδή το δικαίωμα για το λαό
να έχει δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία
και πρόνοια.

Ο οδοστρωτήρας της πολιτικής κυβέρνη-
σης και ιμπεριαλιστών, επιχειρεί να περάσει
τώρα πάνω από το σύνολο του δημόσιου το-
μέα για να συντρίψει ό,τι έχει απομείνει σε
επίπεδο κατακτήσεων και δικαιωμάτων όλων
των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, χτυ-
πώντας πρώτα και κύρια το πιο ζωτικό στοι-
χείο αυτό των εργασιακών σχέσεων. Από την
επίθεση αυτή δεν εξαιρείται ο χώρος της εκ-
παίδευσης ο οποίος αριθμεί το πιο πολυπλη-
θές τμήμα εργαζομένων του στενού δημόσιου
τομέα. 

Ανατροπή Ι: Τέλος στην ακώλυτη
μισθολογική προαγωγή

Ήδη από τα τέλη του 2011 με την ψήφιση
και επιβολή του καταστροφικού ενιαίου μι-
σθολογίου, ως τμήμα του Μνημόνιου ΙΙ, το σύ-
νολο των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα κα-
θώς και οι εκπαιδευτικοί, είδαν τις δραματικές
περικοπές στους μισθούς τους. Στην εκπαί-
δευση οι περίπου 150.000 δάσκαλοι και κα-
θηγητές είδαν μέσα σε μια νύχτα τις αποδοχές
τους να εξανεμίζονται και να συρρικνώνονται
δραματικά μέχρι 45%. Ταυτόχρονα δημιουρ-
γείται ένα νέο, πρωτόγνωρο τοπίο για εκατον-
τάδες χιλιάδες Δ/Υ το οποίο σχετίζεται με τη
σύνδεση βαθμού – μισθού και φυσικά την
αξιολόγηση. Με δύο λόγια παύει αυτό που
ήταν μέχρι και πρότινος δεδομένο, δηλαδή η
ανεμπόδιστη μισθολογική και βαθμολογική
ωρίμανση όλων των εργαζομένων στο δημόσιο
τομέα. Στο εξής η όποια εξέλιξη συνδέεται
άμεσα με την ατομική αξιολόγηση του υπαλ-
λήλου. Πέρα από τα μυθεύματα και την άθλια
προπαγάνδα των κυβερνητικών στελεχών για
να υπερασπιστούν την βάρβαρη πολιτική τους,
αυτό που στην πραγματικότητα θέλουν να πε-
τύχουν είναι η κατάργηση κάθε μορφής συλ-
λογικής εργατικής διεκδίκησης και να εφαρ-
μόσουν το μοντέλο της ατομικής διαπραγμά-
τευσης και σχέσης εργασίας. Ο μηχανισμός
της αξιολόγησης θα αξιοποιηθεί για να καθη-
λώσει μισθολογικά και βαθμολογικά τη συν-
τριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλή-
λων, ενώ πολύ λίγοι θα προάγονται, παράγον-
τας και αναπαράγοντας με αυτό τον τρόπο μέ-
σα στον ίδιο εργασιακό χώρο εργαζόμενους
πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων. 

Ανατροπή ΙΙ: Μονιμότητα τέλος
Δηλωμένος στόχος της άρχουσας τάξης,

των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών και του ΔΝΤ
είναι ότι πρέπει πάση θυσία να μπει τέλος
στο πιο θεμελιώδες ίσως δικαίωμα σε ολό-
κληρο το δημόσιο τομέα, αυτό της σταθερής
και μόνιμης εργασίας. Εξαπέλυσαν μάλιστα
και ολόκληρη επιχείρηση συκοφάντησης
απέναντι στο σύνολο του δημόσιου τομέα για
να πείσουν την κοινωνία πως ούτε λίγο ούτε
πολύ οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολλοί,
ανίκανοι και περισσεύουν, άρα πρέπει να
απομακρυνθούν.

Η εκπαίδευση είδε κιόλας τα πρώτα θύ-
ματα αυτής της πολιτικής. Το καλοκαίρι του
2013 περίπου 2000 εκπαιδευτικοί από την
επαγγελματική εκπαίδευση είδαν την από-
λυσή τους εν μια νυκτί, η μάλιστα οποία βα-
φτίστηκε διαθεσιμότητα από την κυβέρνηση
Σαμαρά. Η συνταγή ήταν ήδη δοκιμασμένη
αφού μόλις ένα μήνα νωρίτερα με την ίδια
ακριβώς τακτική
–του «ξαφνικού θανάτου»– έριχνε το μαύρο
στην ΕΡΤ και στους 2.500 εργαζόμενούς
της.

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα ισχυρό εργα-
λείο στα χέρια της άρχουσας τάξης και του
πολιτικού προσωπικού της για τη μεθόδευ-
ση το επόμενο διάστημα των απολύσεων
από το δημόσιο τομέα. Η εκάστοτε κυβέρ-
νηση αποκτά πλέον τη δυνατότητα να απο-
λύει είτε επιλεκτικά, δηλαδή ατομικά, ερ-
γαζόμενους (εκπαιδευτικούς, ή οποιονδή-
ποτε άλλο δημόσιο υπάλληλο) αν τους αξιο-
λογεί ως «ανεπαρκείς», μπορεί όμως να
προχωρά σε μαζικές απολύσεις αξιολογών-
τας ακόμα και έναν ολόκληρο φορέα του δη-
μοσίου για να τον κλείσει και να καταδικάσει
το σύνολο των εργαζομένων του σε ανεργία.

Κάτω από αυτό το γενικό μοντέλο, δεν
μπορεί να θεωρηθεί καθόλου
απίθανο –μάλλον το ανάποδο– να έχουμε το
επόμενο διάστημα νέο κύμα απολύσεων και
στην εκπαίδευση, το οποίο θα είναι συνε-
πακόλουθο του κλεισίματος και της συγχώ-
νευσης σχολικών μονάδων. Άλλωστε ο μη-
χανισμός για την αξιολόγηση της σχολικής
μονάδας έχει ήδη μπει σε λειτουργία. Από
τη διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει λίστες
με σχολεία τα οποία θα είναι υποψήφια για
κατάργηση – συγχώνευση αφού θα αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στα προαπαιτούμενα
της αξιολόγησης. Το δε προσωπικό της –οι
εκπαιδευτικοί δηλαδή– θα βρίσκονται με
την απειλή της διαθεσιμότητας – απόλυσης
κάθε στιγμή.
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Στη μεθόδευση αυτή, της ανατροπής της
εργασιακής μονιμότητας, η τωρινή κυβέρνη-
ση Σαμαρά και το υπουργείο Παιδείας, έχουν
και ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια τους το
οποίο μένει να το αξιοποιήσουν. Ήδη από τον
περασμένο Οκτώβρη, η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για σύσταση
146.000 οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ορ-
γανικές θέσεις που προανήγγειλε το υπουρ-
γείο, καμία απολύτως σχέση δεν θα έχουν με
αυτές που όλοι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Στην
πραγματικότητα το υπουργείο επιδιώκει να
μεταφέρει όλες τις οργανικές θέσεις σε επί-
πεδο σχολικής μονάδας. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργεί, και μάλιστα με ιδιαίτερα αριστο-
τεχνικό τρόπο, ένα νέο καθεστώς προσωπο-
παγών θέσεων σε κάθε σχολείο. Με άλλα λό-
για η οργανική θέση και η τύχη της θα συν-
δέεται άμεσα με τον εκπαιδευτικό που την
κατέχει. Η ρύθμιση αυτή, που προσωρινά δεν
έχει προχωρήσει σε εφαρμογή, όχι μόνο δεν
δημιουργεί κάποιο πλέγμα εργασιακής ασφά-
λειας και σταθερότητας για τους εκπαιδευτι-
κούς, αλλά αποτελεί το εργαλείο για την με-
θόδευση διαθεσιμοτήτων και απολύσεων το
επόμενο διάστημα. Έτσι όσοι εκπαιδευτικοί
βρεθούν χωρίς οργανική θέση, είτε γιατί δεν
κατόρθωσαν να αποκτήσουν είτε διότι η σχο-
λική μονάδα καταργήθηκε, αυτομάτως θα χα-
ρακτηρίζονται πλεονάζον προσωπικό και θα
μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή
ακόμα και απόλυσης. 

Εύλογα όμως θα ρωτούσε κάποιος για το
πώς ακριβώς θα γίνει η τοποθέτηση των εκ-
παιδευτικών στις «νέες» οργανικές θέσεις.
Την απάντηση τη δίνει ήδη ο Μητσοτάκης,
ο οποίος δημιουργεί ένα νέο τοπίο με τη
βαθμολόγηση – μοριοδότηση όλων των δη-
μοσίων υπαλλήλων, κατά συνέπεια και των
εκπαιδευτικών, με κριτήρια τον τρόπο διο-
ρισμού, τα χρόνια υπηρεσίας, μεταπτυχια-
κές σπουδές κλπ. Έτσι το νέο σύστημα είναι
σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μο-
ριοδοτούνται «περισσότερο» όσοι κατά τεκ-
μήριο έχουν και τις χαμηλότερες αποδο-
χές –δηλαδή λίγα χρόνια υπηρεσίας (νεώ-
τεροι)– ενώ αντίθετα μικρή μοριοδότηση θα
έχουν οι εργαζόμενοι με περισσότερα χρό-
νια υπηρεσίας (παλαιότεροι), οι οποίοι όμως
ταυτόχρονα έχουν και αρκετά υψηλότερους
μισθούς. Το χτύπημα με αυτό το μηχανισμό
είναι πολλαπλό. Από τη μια πλευρά δημι-
ουργείται ένα καθεστώς ανταγωνιστικό ανά-
μεσα σε «παλιούς» και «νέους» εργαζόμε-
νους, όπου οι μεν θα διαγκωνίζονται για μια
θέση με τους δε. Από την άλλη στήνεται
ένας ακόμα μηχανισμός για την έξοδο από
την εργασία όσων έχουν χαμηλή μοριοδό-
τηση και μάλιστα αυτό  βαφτίζεται «αξιο-
κρατία». Τέλος σε ολόκληρο το δημόσιο το-
μέα δημιουργείται ένα νέο στρώμα εργαζο-
μένων, ακόμα φτωχότερων, πειθαρχημένων
και ευέλικτων.

Ανατροπή ΙΙΙ: Ο νέος
εκπαιδευτικός πρέπει να είναι
ευέλικτος και ευκίνητος

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς
τον περασμένο Σεπτέμβρη, βρήκε για πρώτη
φορά το σύνολο σχεδόν του κλάδου σε τόσο
μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια. Ούτε ένας,
ούτε δύο αλλά δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευ-
τικοί σε όλη τη χώρα, ζούσαν με την αγωνία
μήπως και βρεθούν ξαφνικά σε άλλη περιο-
χή, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό. Και αυτό
διότι η αύξηση του ωραρίου δημιούργησε
«πλεονάζοντες» εκπαιδευτικούς οι οποίοι
βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ώρες, οργανική θέ-
ση και σχολείο, με την απειλή του υπουργεί-
ου για υποχρεωτικές μετακινήσεις όπου
υπάρχουν κενά στο χάρτη. Είχε προηγηθεί
τον περασμένο Αύγουστο το πρώτο κύμα
υποχρεωτικών μετατάξεων από τη δευτερο-
βάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με
χαρακτηριστικά απόλυτου εκβιασμού για
τους περίπου 5000 εκπαιδευτικούς που τε-
λικά μετατάχθηκαν. Τη στιγμή που γράφονται
τούτες οι γραμμές, πάρα πολλοί εκπαιδευτι-
κοί υποχρεώνονται να μετατραπούν σε περι-
φερόμενους «πλασιέ» και να εργάζονται σε
δύο, τρία ή ακόμα και πέντε σχολεία ώστε να
καλύψουν το ωράριό τους.

Αλλά και αυτές οι πλευρές της πολιτικής
δεν ήταν ούτε τυχαίες, ούτε πολύ περισσότε-
ρο συμπτωματικές. Να το πούμε κάπως δια-
φορετικά. Δεν αρκεί ο εκπαιδευτικός, ο δη-
μόσιος υπάλληλος, να είναι φτωχός και με
αβέβαιο εργασιακό μέλλον. Πρέπει να είναι
και ευέλικτος. Δηλαδή σήμερα να βρίσκεται
στη μια θέση, αύριο σε κάποια άλλη. Άλλω-
στε, δηλωμένος στόχος της κυβέρνησης Σα-
μαρά είναι η μετατροπή των δημοσίων υπαλ-
λήλων σε «κρατικούς» - πράγμα το οποίο έχει
ήδη αποφασιστεί και μένει να υλοποιηθεί.
Από δω λοιπόν και στο εξής, δεν θα υπάρχουν
εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό, υπάλ-
ληλοι σε μια υπηρεσία, αλλά όλοι θα εντάσ-
σονται στο γενικότερο θεσμό του «κρατικού
υπαλλήλου». Του υπαλλήλου δηλαδή εκείνου
που θα μετακινείται ανά πάσα ώρα και στιγμή
από τον ένα φορέα του δημοσίου σε κάποιον
άλλο ανάλογα με τις ανάγκες του αστικού
κράτους.

Κι αν φαντάζει σενάριο μακρινό ένας τέ-
τοιος σχεδιασμός, δεν έχουμε παρά να δούμε
τι ακριβώς εξήγγειλε για τους εκπαιδευτι-
κούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας
το υπουργείο Παιδείας. Κατά τον Αρβανιτό-
πουλο λοιπόν ένα τμήμα των διαθέσιμων εκ-
παιδευτικών θα απορροφηθούν σε άλλους
τομείς του δημοσίου και φυσικά όσοι περισ-
σέψουν θα απολυθούν.

Να το πούμε απλά. Μπροστά μας χαράζεται
ο νέος τύπος εργαζόμενου στο δημόσιο το-
μέα. Από δω και στο εξής κανείς δεν μπορεί
να είναι βέβαιος για τη δουλειά που θα κάνει.
Σήμερα μπορεί να είναι εκπαιδευτικός σε

ένα, δύο ή και τρία σχολεία, αύριο θα είναι
υπάλληλος σε μια άλλη υπηρεσία, την επο-
μένη μπορεί να είναι απολυμένος.

Ανατροπή ΙV: Εκπαιδευτικοί
μόνιμοι, αναπληρωτές, μέσω
ΕΣΠΑ – ξένοι στην ίδια πόλη

Μετά τους αναπληρωτές, τους αναπληρω-
τές μειωμένου ωραρίου, τους ωρομίσθους
μέσω ΕΣΠΑ, μια νέα κατηγορία, με ακόμα πιο
ελαστική σχέση εργασίας, εκπαιδευτικών που
θα αμείβονται με «μπλοκάκι» έρχεται να κα-
λύψει τα κενά που δημιούργησε η πολιτική
των διαθεσιμοτήτων στα ΕΠΑΛ το περασμένο
καλοκαίρι. Μέσα στην ίδια σχολική μονάδα
συμβιώνουν εκπαιδευτικοί που το μόνο κοινό
τους επί της ουσίας είναι η εργασία τους. Κα-
τά τα άλλα τους χωρίζει τεράστιο χάσμα σε
ό,τι αφορά την εργασιακή τους σχέση. Από
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς μέχρι τους εκ-
παιδευτικούς με «μπλοκάκι» η διαφορά είναι
αγεφύρωτη.

Αν λάβει κανείς υπόψη του και τους σχε-
διασμούς της κεντρικής πολιτικής εξουσίας
για τη μεταφορά όλων των εργασιακών ζητη-
μάτων (διορισμοί, μισθοί κλπ) από το κέντρο
στην περιφέρεια – δηλαδή προς τις αυτοδι-
οικητικές δομές – το παραπάνω σκηνικό είναι
απλά μια πρόβα για το τι πρόκειται να επα-
κολουθήσει. Στο βαθμό που θα προχωρήσουν
και θα υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά, θα δη-
μιουργηθεί ένα εντελώς διαφορετικό, προς
το χειρότερο, τοπίο στην εκπαίδευση με εκ-
παιδευτικούς πολλών ταχυτήτων, διαφορετι-
κών δικαιωμάτων, με ατομικές συμβάσεις,
με διαφοροποιημένο μισθολόγιο ακόμα και
μέσα στο ίδιο το σχολείο. 

Φυσικά γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό ότι
μέσα σε ένα τέτοιο εργασιακό πλαίσιο όπως
διαμορφώνεται συνολικά στην εκπαίδευση,
με μια πανσπερμία τύπων εργαζομένων και
εργασιακών σχέσεων, αμφισβητείται και
απειλείται ευθέως και η ύπαρξη και η συγ-
κρότηση του ίδιου του συνδικάτου.

Τι να κάνουμε
Αν για την ντόπια άρχουσα τάξη και τους

ξένους κηδεμόνες της η παραπάνω πολιτι-
κή αποτελεί μονόδρομο, αυτό δεν ισχύει σε
καμία περίπτωση για τους εκπαιδευτικούς,
για τους εργαζόμενους σε ολόκληρο το δη-
μόσιο τομέα. Ο μαζικός αγώνας για την υπε-
ράσπιση των βασικών εργατικών κατακτή-
σεων, η πάλη ενάντια στην πολιτική των
απολύσεων, ενάντια στην αξιολόγηση και
στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ-
σεων, με δυο λόγια η προάσπιση των συλ-
λογικών εργασιακών σχέσεων με ίδια και
ίσα δικαιώματα αποτελεί στοιχειώδη και
ταυτόχρονα θεμελιώδη όρο τόσο για τον
κλάδο των εκπαιδευτικών όσο και για κάθε
κλάδο εργαζομένων. 
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Με ποικίλες κατηγορίες -διακεκριμένη φθορά, σοβαρή σωματική βλάβη,
παρακώλυση συγκοινωνιών(!) και βέβαια τη γνωστή «αντίσταση κατά της αρ-
χής» είχαν παραπεμφθεί μια μαθήτρια και ένας μαθητής από σχολεία της Δρα-
πετσώνας. Οι μαθητές ήταν τα θύματα των συλλήψεων στο σωρό που έγιναν
στο τέλος της μαθητικής διαδήλωσης στις 11 Δεκέμβρη του 2008, πέντε μέρες
μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μέρα εκείνη
το μόνο που έγινε -πέρα από τη μαζική διαδήλωση- ήταν ότι πετάχτηκαν κάποια
μπουκαλάκια νερού και μερικά νεράτζια στις αστυνομικές δυνάμεις.

Η δίκη (μετά από πολλές αναβολές) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Φλε-
βάρη του 2014. Οι κατηγορίες της διακεκριμένης φθοράς και των επικίνδυνων
σωματικών βλαβών αποδομήθηκαν πλήρως από την υπεράσπιση και τους μάρ-
τυρες. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο έκρινε ότι μερικά νεράτζια (σε ένα κλίμα
μάλιστα γενικευμένης κοινωνικής οργής λόγω της εν ψυχρώ δολοφονίας του
Γρηγορόπουλου) δημιούργησαν σωματικές βλάβες στους πάνοπλους αστυνο-
μικούς! Τελικά οι μαθητές καταδικάστηκαν για«απλή σωματική βλάβη» και
«παρακώλυση συγκοινωνίας» (ουσιαστικά για τη συμμετοχή στη διαδήλωση)
και στο μαθητή (τον οποίο οι αστυνομικοί τον χτύπησαν βάναυσα και του άνοιξαν
το κεφάλι κατά την προσαγωγή) προστέθηκε η κλασική σε αυτές τις περιπτώ-
σεις «αντίσταση κατά της αρχής». Οι ποινές ήταν 9 μήνες για τη μαθήτρια και
10 για το μαθητή με 3ετή αναστολή. Οι μαθητές άσκησαν έφεση και αφέθηκαν
ελεύθεροι.

Η απόφαση αυτή αντιστοιχίζεται πλήρως στο συνολικό πολιτικό κλίμα έν-
τασης της καταστολής από τη μεριά κυβέρνησης και κράτους και ποινικοποί-
ησης ακόμα και της συμμετοχής σε διαδήλωση. Πάρθηκε λίγες μόλις μέρες
μετά τη διαβόητη κίνηση να κληθούν σε απολογία μαθητές του 2ου ΓΕΛ Κερα-
τσινίου για κατάληψη που είχαν.

Το σύστημα, η κυβέρνησή του και όλοι οι μηχανισμοί που το στηρίζουν στέλ-
νουν ξεκάθαρα μηνύματα. Γνωρίζουν ότι για να περάσει η βάρβαρη πολιτική,
πρέπει να οξύνουν αποφασιστικά το κλίμα τρομοκρατίας ενάντια σε όποιον
εκφράζει την αντίθεσή του. Είναι πια φανερό ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Η
στράτευση στην υπόθεση της μαζικής αντίστασης είναι ανάγκη ζωής για εμάς
και τα παιδιά μας.

• Κάτω η πολιτική της φτώχειας και της κρατικής τρομοκρατίας
• Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς να ενισχύσουν τους κοινούς αγώνες

ενάντια στην πολιτική που συντρίβει τις κατακτήσεις του λαού και της νεολαίας 
• Τα σωματεία να καταδικάσουν αποφασιστικά την καταδίκη

των δύο νέων ανθρώπων.
• Οι αγώνες δε δικάζονται – δεν τρομοκρατούνται. 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ!
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ &
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με απόφαση που φέρει την υπογραφή του Κ. Αρβανιτόπουλου (του
υπουργού που πριν από λίγους μήνες εκβίαζε και απειλούσε με «αυ-
τοδίκαιη αργία» αγωνιζόμενα κομμάτια διοικητικών των πανεπιστη-
μίων, του υπουργού που σήμερα στρώνει το έδαφος για εκατοντάδες
απολύσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα άρματα της «αξιο-
λόγησης» και της «αυτοαξιολόγησης»), τέθηκε σε αργία ήδη από την
αρχή του ακαδημαϊκού έτους και οδηγήθηκε πλέον σε Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, η φιλόλογος Γεωργάλα Ιφιγένεια.

Οι κατηγορίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος της (για περιστατικά
που έλαβαν χώρα στα τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου 2013, ημέρες
κατά τις οποίες το υπουργείο σχεδίαζε τη μεταφορά, δηλαδή το ορι-
στικό λουκέτο, του τοπικού ιστορικού Αρχείου Αίγινας από το Καπο-
διστριακό Κυβερνείο στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος) κυμαίνονται από
«ανυπόστατες» ως «ευφάνταστες». Λίγο-πολύ, η εκπαιδευτικός διώ-
κεται επειδή …τόλμησε να ζητήσει τη χορήγηση της κανονικής άδειάς
της, διώκεται επειδή …δεν γνώριζε όλες τις διευθύνσεις των κλει-
δαράδων(!) στην Αίγινα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις εντολές
των προϊσταμένων της.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και η Φοιτητική Πορεία καταγγέλλουν ως
απόλυτα αυθαίρετη, ως καθαρή επίδειξη αυταρχικής πυγμής, τη δίω-
ξη της φιλολόγου Ιφιγένειας Γεωργάλα, και ζητούν την άμεση άρση
όλων των κατηγοριών σε βάρος της. Οι κατηγορίες που τις αποδίδον-
ται, για δήθεν «παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος», και για δήθεν
«αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός υπηρεσίας» βασικά αποτελούν
όνειδος όχι για τον κατηγορούμενο, αλλά για αυτούς που διαμόρφωσαν
(καλύτερα: επιχείρησαν να διαμορφώσουν) τις κατηγορίες, γι’ αυτούς
που αναζητούν να στείλουν μηνύματα τρομοκράτησης στην τοπική
κοινωνία, γι’ αυτούς που επιθυμούν να εγκαινιάσουν νέα αντιδραστικά
ήθη στη λειτουργία του σχολείου.

Τα δεκάδες ψηφίσματα συμπαράστασης και στήριξης στο πρόσωπο
της άδικα διωκόμενης φιλολόγου, από τις τοπικές ΕΛΜΕ μέχρι την
ΟΛΜΕ, από τους Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών, από Συλλό-
γους Διδασκόντων σε Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια,
από φορείς εντός και εκτός Αίγινας, καταδεικνύουν ότι ο εκπαιδευ-
τικός κόσμος διαθέτει τα αντανακλαστικά για να μπορέσει να ορθώσει
αναχώματα στην αντιδραστική, αντιεκπαιδευτική, αντικοινωνική στρο-
φή που επιχειρείται σχεδιασμένα (και) σε όλες τις βαθμίδες της δη-
μόσιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικός Όμιλος - Φοιτητική Πορεία

Αλληλεγγύη στην εκπαιδευτικό Γεωργάλα Ιφιγένεια!
Να σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος της!
Να ορθώσουμε αντιστάσεις στα εξαπολυόμενα από
κυβέρνηση και υπουργείο μηνύματα τρομοκράτη-
σης των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας!

9 και 10 μήνες 
με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν
δύο μαθητές από τη Δραπετσώνα

Ένταση της βιομηχανίας διώξεων

της κατασ
τολής το ανάγνωσμα...
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Το πρόσφατο επεισόδιο με τους μαθητές
μας στο 2ο ΓΕΛ Κερατσινίου που κλήθηκαν
ακόμα και τηλεφωνικά να καταδώσουν ακόμα
και τους συμμαθητές τους και τις πολιτικές
πεποιθήσεις των γονιών και των καθηγητών
τους είναι ένας ακόμα κρίκος στην ατέλειωτη
αλυσίδα της ποινικοποίησης και της κατα-
στολής των μαθητικών κινητοποιήσεων και
των κοινωνικών αγώνων. Μια σειρά από δια-
ταγές και έγγραφα της ΓΑΔΑ μετατρέπουν το
σχολείο σε χώρο επιτήρησης από την αστυ-
νομία και χειραγώγησης μαθητών και εκπαι-
δευτικών. Διευθυντές σχολείων καλούνται να
καταδώσουν μαθητές τους που συμμετείχαν
παλαιότερα στις καταλήψεις. Μαθητές κα-
λούνται στα αστυνομικά τμήματα «δι’ υπόθε-
σίν τους» με την απειλή να τους αφαιρεθεί το
δικαίωμα να συμμετάσχουν στις Πανελλαδι-
κές Εξετάσεις. Σχηματίζονται δικογραφίες
και ενεργοποιείται ένας μηχανισμός φακε-
λώματος, ποινικοποίησης και καθυπόταξης.

Το δίκτυ του αυταρχισμού, των διώξεων και
της τρομοκρατίας συνυφαίνεται με την πολι-
τική της φτώχειας, της κοινωνικής δυστυχίας
και της παραβίασης εργασιακών δικαιωμά-
των και ελευθεριών. Με ένα απολυταρχικό
κράτος, με την κυριαρχία των κατασταλτικών
μηχανισμών και τις βασικές ελευθερίες εν
αναστολή.

Ο κλοιός της αστυνομοκρατίας γίνεται όλο
και πιο ασφυκτικός με το πρόσφατο έγγραφο
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής

(ΓΑΔΑ) που δίνει εντολή στα Αστυνομικά Τμή-
ματα να μεθοδεύσουν προσωπικές συναντή-
σεις με τους διευθυντές των σχολείων, ώστε
να καταγράψουν αναλυτικά και να ενημερώ-
σουν ενδελεχώς, μέσω έκθεσης που θα συν-
τάξουν, για τα «προβλήματα και τις ανάγκες
αρμοδιότητας του υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης και ειδικότερα τηςΑστυνομίας». Ήδη κλι-
μάκια ένστολων αστυνομικών έχουν επισκε-
φτεί ακόμα και δημοτικά και νηπιαγωγεία!
(Αγ. Παρασκευή, Καλλιθέα, Γλυκή, Μακρυ-
γιάννη, Χολαργός) και η αλυσίδα είναι ατέ-
λειωτη.

Διαμορφώνεται κλίμα αστυνόμευσης και
τρομοκρατίας σε ένα εργασιακό τοπίο βαρβα-
ρότητας που κρατά τους εκπαιδευτικούς σε
ομηρία. Εύκολα με βάση το σιδερένιο πειθαρ-
χικό πλαίσιο βλέπουν το δρόμο προς την αργία,

τη διαθεσιμότητα και την απόλυση! Η βιομη-
χανία διώξεων δεκάδων αγωνιστών συναδέλ-
φων που παραπέμπονται σε πειθαρχικά για
«ανάρμοστη συμπεριφορά εντός ή εκτός υπη-
ρεσίας», είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσμα-
τος σε ένα σχολείο αυταρχισμού, φόβου και
υποταγής, όπως διαμορφώνεται από τη σιδηρά
φτέρνα του «πειθαρχικού» θεσμικού πλαισίου,
του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και της αυ-
τοαξιολόγησης/αξιολόγησης - χειραγώγησης.
Στόχος είναι η παράλυση κάθε συλλογικής αν-
τίστασης στη βαρβαρότητα της πολιτικής της
κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Θέλουν τον εκπαιδευτικό υποτακτικό «συ-
νεργάτη» και πληροφοριοδότη των κατασταλ-
τικών μηχανισμών και της αστυνομίας. Οι
εφιάλτες, όπως η διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Κε-
ρατσινίου που δείχνουν στην αστυνομία τους
μαθητές τους είναι μια θλιβερή μειοψηφία,
όπως έδειξαν και οι συνάδελφοι του 2ου ΓΕΛ
Κερατσινίου που στέκονται δίπλα στους μα-
θητές τους, καταγγέλλοντας την αστυνομο-
κρατία και την τρομοκρατία.

Αντιστεκόμαστε για να ανατρέψουμε τις
πολιτικές που μετατρέπουν τη χώρα σε προ-
τεκτοράτο, εγκαθιδρύοντας ένα καθεστώς
σύγχρονης δουλείας, χωρίς εργαζόμενους με
δικαιώματα, αλλά απασχολήσιμους ―ωφε-
λούμενους- σύγχρονους δούλους και στρατιές
ανέργων και φτωχών. Για να υπερασπίσουμε
το δικαίωμα στη μόρφωση για όλους χωρίς
διακρίσεις και το δημόσιο χαρακτήρα της εκ-
παίδευσης.

Στην καταιγίδα διώξεων και
τρομοκρατίας απαντάμε ενωτικά
και αγωνιστικά, γιατί όταν η βία
γίνεται νόμος, η αντίσταση είναι
καθήκον!

3 Να σταματήσουν οι κλήσεις μαθητών
από την Αστυνομία.

3 Κάτω τα χέρια από τους μαθητές μας και
τους αγώνες τους.

3 Όχι σε κάθε δίωξη - όχι στην ποινικο-
ποίηση της συλλογικής δράσης και των αγώ-
νων!

3 Με αλληλεγγύη και αγώνες να απαντή-
σουμε στην έξαρση της τρομοκρατίας!

3 Να αποσυρθεί η Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου που ποινικοποιεί τις μαθητι-
κές καταλήψεις.

3Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς να
συμβάλουμε σε ένα παλλαϊκό μέτωπο αντί-
στασης και ανατροπής της πολιτικής που συν-
τρίβει τις κατακτήσεις του λαού και της νεο-
λαίας.
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ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΛΟΙΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δ.Ε.

Ήταν τότε Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973. Πήγαινα Β΄ Γυμνασίου στο Π. Φάληρο. Στο πρώτο
διάλειμμα οι μαθητές-τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ γυμνασίου φεύγουν από το σχολείο κι ανεβαίνουν στο

Πολυτεχνείο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου το τανκ εισβάλλει. Τα παιδιά είναι
μέσα. Φεύγουν, κρύβονται και την άλλη μέρα (τότε λειτουργούσαν και το Σάββατο
τα σχολεία) δεν έρχονται σχολείο.

Μεσημέρι του Σαββάτου η ασφάλεια έρχεται στο σχολείο και ζητάει το απου-
σιολόγιο. Ένας καθηγητής μας θεολόγος προθυμοποιείται να τους το παραδώσει.
Όμως ο γυμνασιάρχης μας κ.Τόγιας και η καθηγήτρια βιολογίας κ.Φράγκου αρ-
νούνται να δώσουν τους απόντες μαθητές!

ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΧΟΥΝΤΑ!
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΘΗΡΙΑ!

Κι έμειναν για πάντα αυτοί οι καθηγητές μέσα στις καρδιές μας και
μας οδηγούν στο δρόμο της εντιμότητας και της γενναιότητας!

Τέτοιοι άνθρωποι θα είναι πάντα τα πρότυπά μας.
Αντίθετα οι καταδότες θα είναι πάντα τα σκουπίδια της ζωής.

Στέλιος Φωκιανός, Δάσκαλος στο 5ο Δημ. Σχολείο Κερατσινίου

Tι έγινε κάποτε στις 17-11-73 
σ’ ένα γυμνάσιο του Π. Φαλήρου.
Τι έγινε σήμερα στο 2ο Λύκειο Κερατσινίου…
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Π.Ε. «Γιάννης Ρίτσος», αφού
περίμενε επί τέσσερις μέρες τη Διεύθυνση
Π.Ε. Λακωνίας, για να δημοσιοποιήσει το κεί-
μενο παραπομπής, στο Πειθαρχικό Συμβού-
λιο, της κ. Παπαδοπούλου Ελισάβετ, Προ-
έδρου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μολάων και
Αιρετής Εκπροσώπου των Εκπαιδευτικών στο
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας, σεβόμενο την εκπαι-
δευτική κοινότητα δημοσιοποιεί το κείμενο,
που της κοινοποιήθηκε, με θέμα: «Παραπομ-
πή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο», ώστε να γνω-
ρίζουν όλοι ποια είναι η αλήθεια γι’αυτούς
που αγωνίζονται για τα συνταγματικά κατο-
χυρωμένα δικαιώματά τους και για την ου-
σιαστική αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας! 

Όπως πολύ σωστά διευκρίνισε η Διεύθυν-
ση Π.Ε. Λακωνίας, στην πρόσφατη ανακοίνω-
σή της, οι καταγγέλλοντες είναι τρεις ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΙ (!) και το κατηγορητήριο είναι τέσ-
σερις σελίδες! Επειδή, όπως είναι προφανές,
είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε
κάποια προσωπικά της στοιχεία για να μάθει
όλη η εκπαιδευτική κοινότητα κι όχι μόνο,
ποια είναι η Ελισάβετ Παπαδοπούλου, την
οποία «κάποιοι» επιχειρούν να εκθέσουν, να
την σπιλώσουν, να απαξιώσουν κι εν τέλει να
την φιμώσουν!

Η Ελισάβετ Παπαδοπούλου κατάγεται από
τη Θεσσαλονίκη. Μένει τα τελευταία οκτώ
χρόνια στη Λακωνία και τα 6 χρόνια είναι μό-
νιμη Εκπαιδευτική Λειτουργός και υπηρετεί
στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Παπαδιανίκων. Τα
τελευταία τέσσερα χρόνια διαπιστώνοντας το
πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι εκπαιδευτικοί και η Δημόσια Παιδεία,
αποφάσισε να αναλάβει ενεργό ρόλο για την
επίλυσή τους, συμμετέχοντας στο πρωτοβάθ-
μιο σωματείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Π.Ε. «Γιάννης Ρίτσος». Οι εκπαιδευτικοί της
Περιφέρειας των Μολάων (από το Γεράκι έως
την Ελαφόνησο) , την εμπιστεύτηκαν, την τί-
μησαν με τη ψήφο τους και για δύο συνεχό-
μενες θητείες (4χρόνια) είναι Πρόεδρος του
Συλλόγου των Μολάων (2010-2014). Τον Ιού-
νιο του 2013 εκλέχθηκε ως αντιπρόσωπος
στη Γενική Συνέλευση Δ.Ο.Ε. και το Μάρτιο
2013 είναι Αιρετή Εκπρόσωπος των Εκπαι-
δευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Λακωνίας. Συμ-
μετέχει, επίσης, ως συνδικαλιστικός αντιπρό-
σωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του
Δήμου Μονεμβασιάς και είναι ιδρυτικό μέλος
της Επιτροπής Πολιτών για τη στήριξη των
δομών Υγείας στη Νοτιοανατολική Λακωνία.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Π.Ε. «Γιάννης Ρίτσος» σταθή-
καμε δίπλα σε Συναδέλφους και μαθητές που
αντιμετώπισαν πάσης φύσεως σοβαρά προ-
βλήματα, επιλέγοντας να είμαστε σε κάθε
στιγμή της ζωής μας πραγματικοί Άνθρωποι,
ενεργοί πολίτες και υπεύθυνοι Εκπαιδευτι-
κοί. Ο Σύλλογός μας ανάδειξε, προώθησε και
διεκδίκησε την επίλυση πάμπολλων προβλη-
μάτων, που αφορούν την πρωτοβάθμια εκ-
παιδευτική βαθμίδα και τους εκπαιδευτικούς,
εργάστηκε για την επιμόρφωση των μελών
του (Βιωματικά Σεμινάρια, Καινοτόμες Δρά-
σεις, Τηλεδιασκέψεις κ.α.), συνδέθηκε με την
τοπική κοινωνία και τους φορείς της.

Επιπλέον, η κ.Παπαδοπούλου ως Αιρετή
Εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Λακω-
νίας στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβού-
λιο μαζί με τον αναπληρωτή Αιρετό εκπρό-
σωπο φροντίζουν από την πρώτη στιγμή να
είναι «το μάτι και το αυτί» του κάθε Εκπαι-
δευτικού, χωρίς διακρίσεις, έστω κι αν απο-
τελούν, κατά κανόνα, τη μειοψηφία!

➢ Για πρώτη φορά πρωτοκολλήθηκαν, στη
Διεύθυνση Π.Ε.Λακωνίας, τόσο πολλές εν-
στάσεις για τη λειτουργία και τις αποφάσεις
του Π.Υ.Σ.Π.Ε.

➢ Για πρώτη φορά κατατέθηκε ένσταση
προσωπικά στο Διευθυντή Π.Ε. Ν. Λακωνίας
για τη μείωση εκπαιδευτικών στα σχολεία με
ΕΑΕΠ, τη μη γνωστοποίηση σε εκπαιδευτι-
κούς των κενών σε ακριτικά σχολεία και τη
μη λειτουργία της πρωινής ζώνης, που εξυ-
πηρετεί τους εργαζόμενους γονείς.

➢ Κατέθεσαν, επίσης, γνωμοδότηση από
νομικό σύμβουλο, προκειμένου να αναγνω-
ριστεί η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών από
την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

➢ Επέστρεψε μόνιμος εκπαιδευτικός στην
οργανική του θέση, με παρέμβαση της κ.Πα-
παδοπούλου, ο οποίος παρανόμως είχε με-
τακινηθεί.

➢ Υπήρχε διαρκής και ουσιαστική ενημέ-
ρωση των Εκπαιδευτικών για κάθε θέμα που
τους αφορούσε σε σχέση με τη λειτουργία του
ΠΥΣΠΕ.

Η δράση αυτή και η αγωνιστική παρουσία
της Προέδρου μας και Αιρετής Εκπροσώπου
στο ΠΥΣΠΕ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ενόχλησε αυτούς
που θέλουν να κρατούν τους Εκπαιδευτικούς
φοβισμένους και υποταγμένους στις οποιεσ-
δήποτε αποφάσεις της κυβερνητικής και δι-
οικητικής εξουσίας.

Ιδού, συνοπτικά, οι «μεγάλες» κατηγορίες

για τις οποίες εγκαλείται από τη Διοίκηση και
παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο:

1) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου καταγγέλλει
στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Λακωνίας ότι τηλεφωνικά
η Αιρετός ΠΥΣΠΕ κ. Παπαδοπούλου της ζή-
τησε «προσωπικά» στοιχεία Νηπιαγωγού.
Ποια ήταν αυτά τα «προσωπικά» στοιχεία; Τα
έτη υπηρεσίας και ο αριθμός τέκνων! Βεβαί-
ως οι προσβλητικές εκφράσεις, ουδέποτε ει-
πώθηκαν!

2) Διευθυντής πολυθέσιου σχολείου της
περιφέρειας Λακωνικής καταγγέλλει την Αι-
ρετό ΠΥΣΠΕ κ. Παπαδοπούλου, επειδή τον
ρώτησε αν συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόν-
των του Σχολείου του «δημοκρατικά»! Η
πραγματικότητα είναι πως η Αιρετός τον ρώ-
τησε, αν συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων
του Σχολείου του και πέραν τούτου ουδέν!

3) Διευθυντής πολυθέσιου σχολείου κα-
ταγγέλλει την κ. Παπαδοπούλου, κατόπιν
«μαρτυρίας» Εκπαιδευτικού, ότι κατά την
επίσκεψή της στο Σχολείο του καταφέρθηκε
προφορικά κατά Σχολικού Τροχονόμου και
απαξιωτικά για τον ίδιο και το Σχολείο. Η
αλήθεια είναι πως η κ. Παπαδοπούλου πήγε
στο Σχολείο του εν λόγω Διευθυντή, για να
διαπιστώσει αν συνεχίζεται η παραβίαση του
διδακτικού ωραρίου των Εκπαιδευτικών,  με-
τά από καταγγελία της Αντιπροέδρου του Συλ-
λόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το κα-
ταγγελόμενο περιστατικό είναι ανύπαρκτο κι
αυτό φαίνεται καθαρά από το γεγονός ότι δεν
κλήθηκε να καταθέσει ο δήθεν προσβληθείς
Σχολικός Τροχονόμος! 

Είμαστε βέβαιοι ότι, μετά την ανάγνωση
του τετρασέλιδου κειμένου παραπομπής της
κ.Παπαδοπούλου με εντολή του διευθυντή
Π.Ε. Ν. Λακωνίας, όλοι θα πειστούν για το
ανυπόστατο και αβάσιμο των κατηγοριών, που
έχει ως στόχο να καμφθεί η Πρόεδρός μας
και να σταματήσει την ενεργό δράση της!

Ως Διοικητικό Συμβούλιο, από την πρώτη
στιγμή, είμαστε σταθερά δίπλα στην Πρόεδρό
μας και νιώθουμε πως η δίωξή της δεν είναι
προσωπική της υπόθεση, αλλά υπόθεση που
μας αφορά όλους. Γι’ αυτό θα δώσουμε μαζί
τη μάχη για την τελική της δικαίωση και δε
θα πάψουμε να διατρανώνουμε σε όλους τους
τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις πως
ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία, απ’ όπου
κι αν προέρχονται, δε θα περάσουν! 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
Μολάοι,17/2/2014
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Για τη δίωξη της Ελισάβετ Παπαδοπούλου



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201454

Με τραμπουκισμούς και με άσκηση σω-
ματικής βίας ένα παλιό επίλεκτο στέλεχος
της ΠΑΣΚ επεχείρησε να φιμώσει συνδικα-
λιστή της Παράταξής μας που προασπιζόταν
τη θέση της ΟΛΜΕ ενάντια στην αυτοξιολό-
γηση-Διαθεσιμότητα- απόλυση.

Η σταθερά εργοδοτική ΠΑΣΚ -με τη φασι-
στική πρακτική της βιαιοπραγίας εναντίον των
ταξικών συνδικαλιστών - επιβεβαιώνει την
προσήλωση της στις ναζιστικές πρακτικές,
προσβάλλοντας κάθε έννοια δημοκρατικού δι-
καιώματος και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Συνάδελφοι, τη Δευτέρα 10/2 σε κεντρικό
σχολείο  της πόλης μας καταγράφηκε μια
πρωτόγνωρης θηριωδίας συνδικαλιστική
πρακτική από  μέλος του συλλόγου διδα-
σκόντων  και παλιό υποψήφιο της ΠΑΣΚ (της
μετονομαζόμενης Προοδευτικής Ενότητας),
που ακολουθώντας πιστά τη  ναζιστική  πρα-
κτική  του Κασσιδιάρη, όρμησε με γροθιές
εναντίον του εκπροσώπου της παράταξής
μας, οδηγώντας τον στο νοσοκομείο, επειδή
προασπιζόταν τη θέση της ΟΛΜΕ εναντίον
του βάρβαρου μέτρου της ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ.

Ειδικότερα,  η διευθύντρια του εν λόγω
σχολείου –παλιά υποψήφια  της ΠΑΣΚ, μέλος
του ΠΥΣΔΕ και σταθερός πολέμιος του διεκ-
δικητικού συνδικαλισμού– κάλεσε σε συγ-
κέντρωση το σύλλογο, προκειμένου να ΜΕ-
ΤΑΠΕΙΣΕΙ, δηλ να τρομοκρατήσει τους συνα-
δέλφους που είχαν υποβάλει το νόμιμο αί-
τημα για σύγκληση τακτικής  συνεδρίας του
συλλόγου, με στόχο τη συζήτηση  της εγκυ-
κλίου για την επικείμενη «Αυτοαξιολόγηση».
Στόχος της ήταν να ΑΚΥΡΩΣΕΙ οποιαδήποτε
διαδικασία ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ, αφού αδιάλειπτα από τη θέση τής
διοίκησης  λειτουργεί ως φρουρός της αντι-
λαϊκής πολιτικής ενάντια σε κάθε μορφή
διεκδίκησης, είτε  πρόκειται για τις μαθητι-
κές κινητοποιήσεις, είτε για τις εργασιακές,
παιδαγωγικές και συνδικαλιστικές ελευθε-
ρίες των εκπαιδευτικών. Εξ άλλου οι επα-
νειλημμένες καταγγελίες των μαζικών φο-
ρέων του ταξικού συνδικαλισμού  (εκπαιδευ-
τικών, μαθητών και γονιών) επιβεβαιώνουν
την προσήλωσή της σε όλο το φάσμα της αν-
τιλαϊκής καταιγίδας. Εν όψει μάλιστα της
εφαρμογής της αντιλαϊκού μέτρου της ΑΥΤΟ-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , η εν λόγω …προϊσταμένη
του ΠΥΣΔΕ, αποδείχτηκε από τους πιο πρό-
θυμους θιασώτες της πολιτικής που  ξεθε-
μελιώνει τα εργασιακά και μορφωτικά δι-
καιώματα, ακολουθώντας γκεμπελικές τα-
κτικές τρομοκράτησης των μελών του συλ-
λόγου επικαλούμενη πιθανές ΔΙΩΞΕΙΣ στην
περίπτωση της υπογραφής  πρακτικού του
συλλόγου που απορρίπτει την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-
ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Στην κατεύθυνση αυτή, το κλίμα είχε ήδη
ετοιμαστεί για τη βάρβαρη εγκληματική και
φασιστική συμπεριφορά του «εκπαιδευτι-
κού» που χειροδίκησε εναντίον του μέλους
της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ,  του συ-
ναγωνιστή μας, που -με επιχειρήματα, ηρε-
μία και ψυχραιμία -επιχειρηματολογούσε
υπέρ των θέσεων της ΟΛΜΕ, τονίζοντας την
ανάγκη της διατήρησης του συλλογικού ιστού
της  ενότητας,  της εργασιακής δημοκρατίας
και της μαζικής αντίστασης στην αντιλαϊκή
πολιτική.

Αυτήν ακριβώς  τη δημοκρατία του διαλό-
γου και τη δύναμη των επιχειρημάτων που
προέβαλλε ο συναγωνιστής μας, πιστός στις
αρχές της δημοκρατικής συζήτησης και  της
ταξικής πάλης, δεν άντεξε γαλουχημένος  με
την εργοδοτική νοοτροπία,  παλιός  γνώριμος
των γραφείων της διοίκησης και πρόσφατα
επανεμφανιζόμενος στις σχολικές αίθουσες
«εκπαιδευτικός»-ράμπο (που θέλει να λέγε-
ται και δάσκαλος!), ο οποίος, εντελώς   αναί-
τια  και ξαφνικά, όρμησε εναντίον του   μα-
χόμενου συνδικαλιστή, γρονθοκοπώντας τον
με τα δυο του χέρια, σε κατάσταση εξαλλο-
σύνης, παρουσία όλων, έχοντας μάλιστα και
την απόλυτη στήριξη της διευθύντριας που
δήλωσε στο  θύμα της βίας του ομοϊδεάτη
της πως δεν είδε τίποτα…

Αυτές οι ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ, της βίας,
της φασιστικής νοοτροπίας και πρακτικής
αποτελούν βάναυση προσβολή της συλλογι-
κής αξιοπρέπειας, επικίνδυνη υπονόμευση
κάθε δημοκρατικής-παιδαγωγικής-συνδικα-
λιστικής και ηθικής κατάκτησης στο χώρο
του σχολείου.

Δηλώνουμε:
➧ στους «πρόθυμους στυλοβάτες του ερ-

γασιακού –μορφωτικού και κοινωνικού με-
σαίωνα, 

➧ στους ζηλωτές της ναζιστικής θηριωδίας
➧ στους υπονομευτές της συλλογικής λαϊ-

κής πάλης
➧ στους υμνητές και υποστηρικτές όλων

των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων που αφαί-
μαξαν το λαό, υποθήκευσαν το μέλλον της
νεολαίας και κατεδάφισαν όλες τις κατακτή-
σεις και τα δικαιώματά μας. 

Ότι: το σκοταδιστικό τους «όραμα»
➧ για «δάσκαλο σκυφτό και αμόρφωτο

λαό»
➧ για έναν εκπαιδευτικό-μαριονέτα, υπο-

ταγμένο και εξαθλιωμένο
➧ για απομόρφωση και αγοραία γνώση
Δε θα περάσει, γιατί θα συναντήσει το σθε-

ναρό τείχος της συλλογικής-δημοκρατικής-
ενωτικής  λαϊκής αντίστασης και πάλης.

➧ Καλούμε την ΕΛΜΕ ως συλλογικό εκπρό-
σωπο των εκπαιδευτικών του νομού μας, αλ-
λά και κάθε αριστερή και δημοκρατική πα-
ράταξη να αναλάβει τις ευθύνες της μπροστά
στα επικίνδυνα εκφυλιστικά φαινόμενα της
βιας, της υπονόμευσης των δημοκρατικών
κατακτήσεων και της απαξίωσης των συλλο-
γικών αρχών.

Η Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών
ως συνεπής αριστερή παράταξη –σταθερά
ταγμένη στο δρόμο της συνεπούς συλλογικής
πάλης και διεκδίκησης – δηλώνει στους επί-
δοξους τρομοκράτες της: 

➧ δεν τρομοκρατούμαστε-δεν υποχωρούμε 
➧ γιατί το συλλογικό-ταξικό δίκαιο που

υπηρετούμε αποδείχτηκε ιστορικά και ανα-
δεικνύεται καθημερινά  ο νικητής στην ανα-
μέτρησή του με τη βαρβαρότητα

➧ κάτω τα χέρια από τον ταξικό συνδικα-
λισμό και τα δικαιώματά μας

➧ η τρομοκρατία δε θα περάσει-η ταξική
ενωτική πάλη θα τη σπάσει
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Ν.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά ενημερώνει
τους συναδέλφους ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
προσπάθεια δίωξης κατά της ΕΛΜΕ Πειραιά.
Πρωτεργάτης της εκκολαπτόμενης σκευω-
ρίας είναι ο Διευθυντής του 3ου ΣΕΚ Πειραιά,
που σε αναφορά του χρησιμοποιεί διάφορα
ψέματα, προκειμένου να συκοφαντήσει και
να προκαλέσει δίωξη μελών του Δ.Σ. της ΕΛ-
ΜΕ. Τα όσα περιέχονται στην αναφορά  (π.χ.
άσκηση σωματικής βίας από μέλη του Δ.Σ.!)
είναι παντελώς ανυπόστατα και αποκαλύ-
πτουν αντισυνδικαλιστικό μένος και αντιδη-
μοκρατική νοοτροπία. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ήρθε
σε αντιπαράθεση, ως όφειλε, με τον αυταρ-
χισμό και τις αυθαιρεσίες του συγκεκριμένου
Διευθυντή, για να προστατέψει τα εργασιακά
δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να γίνουν
σεβαστές οι αρμοδιότητες του συλλόγου. Η
αντιπροσωπεία του Δ.Σ. που επισκέφτηκε το
σχολείο κράτησε την ψυχραιμία της, παρά
την υβριστική, αντισυνδικαλιστική και προ-
κλητική στάση του Διευθυντή ΣΕΚ (π.χ. «δεν
είμαι, ούτε θέλω να γίνω μέλος της ΕΛΜΕ και
αποτελεί συκοφαντία να με θεωρείτε μέλος
της ΕΛΜΕ», «θα καλέσω την αστυνομία»,
«σας είπα δεν αναγνωρίζω την ΕΛΜΕ και δεν
σας δέχομαι»). 

Απορούμε  πραγματικά και δεν μπορούμε
να κατανοήσουμε τη συγκεκριμένη προκα-
ταρκτική έρευνα για μια παρέμβαση ρουτίνας
του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. Σοβαρότατες ευθύνες έχει
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Αττικής Δ. Γκίνης, που διέταξε προκαταρκτι-
κή έρευνα, δίνοντας κάλυψη σε συκοφαντίες
κατά της ΕΛΜΕ. Η προκαταρκτική έρευνα όχι
μόνο δεν κλείνει, αλλά –μπροστά στην απου-
σία στοιχείων και στην αδυναμία να στοιχει-
οθετηθεί αδίκημα– παρατείνεται με τη συνε-
χή κλήση μαρτύρων και τη διολίσθηση από
θέμα σε θέμα. Δημιουργούνται έτσι ερωτη-
ματικά για το χαρακτήρα και τους πραγματι-
κούς στόχους της προκαταρκτικής έρευνας. 

Η προκαταρκτική έρευνα στρέφεται αντι-
κειμενικά κατά των βασικών συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων, κατά της συνδικαλιστικής δρά-
σης της ΕΛΜΕ Πειραιά, σύμφωνα με την κυ-
βερνητική πολιτική της ποινικοποίησης των
αγώνων. Ταυτόχρονα, η προκαταρκτική έρευ-
να σ’ ένα σχολείο στο οποίο 8 τμήματα κα-
ταργήθηκαν και σημαντικός αριθμός εκπαι-
δευτικών και μαθητών μετακινήθηκε σ’ άλλο
σχολείο, δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας, αβε-
βαιότητας, κάτι που είναι σε βάρος γενικότε-
ρα της λειτουργίας του σχολείου. 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ τονίζει ότι σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πα-
ρεμποδίσει και να ποινικοποιήσει τη συνδι-
καλιστική δράση, σε μια περίοδο μάλιστα που
οι αγώνες για την ανατροπή της αντιλαϊκής –
αντεργατικής πολιτικής πρέπει να δυναμώ-
σουν. Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά δρα και θα
συνεχίσει να δρα συλλογικά, με γνώμονα την
υπεράσπιση του κλίματος δημοκρατίας στα
σχολεία και του όλου πλαισίου συνδικαλιστι-
κής λειτουργίας. 

Η προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά να σταματήσει τώρα!
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ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Καταγγελία
Σχετικά με το έγγραφο του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κιλκίς που στάλθηκε στους διευθυντές των σχολείων για έλεγχο

νομιμότητας πρακτικών: 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ ν. Κιλκίς θεωρεί ότι έχει ως στόχο τον εκφοβισμό των διευθυντών και κατ΄ επέκταση των εκπαιδευτικών, ώστε

να δεχτούν αδιαμαρτύρητα να εφαρμόσουν τη λεγόμενη Αυτοαξιολόγηση των σχολείων και να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για
την υλοποίησή της. Η ενέργεια αυτή αποτελεί αποκορύφωμα του κλίματος φόβου και πίεσης που έχει καλλιεργηθεί εδώ και ένα
μήνα στα σχολεία του ν. Κιλκίς από το διευθυντή Β/θμιας εκπαίδευσης με παρεμβάσεις του στους συλλόγους διδασκόντων και ορι-
σμένους διευθυντές σχολείων που προφορικά προειδοποιούν τους συναδέλφους ότι θα υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις για παράβαση
καθήκοντος, αν δεν συμφωνήσουν με τη <<αυτοαξιολόγηση>> και δεν συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας. 

Η Δ/νση προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες ακριβώς γιατί η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του νομού έδειξε με πολλούς τρόπους
την αντίθεσή της στο ΠΔ και φάνηκε απρόθυμη να βάλει τη σφραγίδα της στην παραπέρα κατεδάφιση του Δημόσιου δωρεάν ενιαίου
και μαζικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι, όταν η πολιτική μιας κυβέρνησης είναι τόσο αντιλαϊκή και απάνθρωπή
όσο η σημερινή, δεν μπορεί παρά και ο τρόπος υλοποίησής της να είναι αντίστοιχα αυταρχικός και αντιδημοκρατικός.

Τονίζουμε επίσης ότι η παραπάνω ενέργεια διεκδικεί τα πρωτεία σε πανελλαδικό επίπεδο και δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο από τη
Δ/νση Β/θμιας εκπαίδευσης στην υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.  Καλούμε τη Δ/νση Βθμιας εκπαίδευσης
να αποσύρει το συγκεκριμένο έγγραφο και να σταματήσει να προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό των συνα-
δέλφων. 

Καλούμε τους συναδέλφους να μη φοβηθούν, να μην υποκύψουν στις πιέσεις της Διοίκησης, αλλά αντίθετα να ορθώσουν ανάστημα,
να απορρίψουν την Αυτοαξιολόγηση και να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εργασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του κλάδου.

Θυμίζουμε ότι ο κλάδος μας στο παρελθόν αντιπάλεψε με επιτυχία ανάλογες προσπάθειες και κατέστησε ανενεργά πολλά προεδρικά
διατάγματα και νόμους που η ζωή απέδειξε άλλωστε ότι δεν ήταν προς όφελος της εκπαίδευσης.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να αποστείλει κλιμάκιο στο νομό Κιλκίς, να προχωρήσει σε στάση εργασίας στο νομό μας με ταυτόχρονη πα-
νεκπαιδευτική κινητοποίηση που θα γίνει στο ν. Κιλκίς.

Καταγγελία για τη διαδικασία δίωξης του ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά
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Πόσο θα κόστιζε να γίνουν τα δίδακτρα
κάθε δημόσιου διετούς και τετραετούς

κολεγίου και πανεπιστημίου στις ΗΠΑ δωρεάν
για όλους τους φοιτητές; Μάλλον λιγότερο
απ’ όσο νομίζετε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
μας, αφαιρώντας το ποσό που ήδη ξοδεύει η
κυβέρνηση για να επιδοτεί την ανώτερη εκ-
παίδευση –συμπεριλαμβανομένων των λη-
στρικών κερδοσκοπικών ιδρυμάτων– το συ-
νολικό ποσό του νέου αναγκαίου χρήματος
είναι λιγότερο από 13 δισ. δολάρια το χρόνο.
Δεκατρία δισεκατομμύρια σίγουρα είναι πολλά
χρήματα, αλλά στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού
προϋπολογισμού δεν είναι παρά ένα μικρο-
σκοπικό 1% ετήσιων δαπανών, σχεδόν ένα
σφάλμα στρογγυλοποίησης.

Να πώς καταλήξαμε σ’ αυτό το φοβερό νού-
μερο: Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, οι
φοιτητές δαπάνησαν 59,9 δις δολάρια σε δί-
δακτρα για δημόσια πανεπιστήμια (http://
www.sheeo.org/sites/default/files/publica-
tions/SHEF-FY12.pdf). Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι αποκλειστικά
για δίδακτρα. Αυτή είναι η αφετηρία μας.
Αλλά, όπως είπαμε παραπάνω, η κυβέρνηση
ήδη επιδοτεί αυτό το ποσό με διάφορα προ-
γράμματα, τα οποία δεν θα ήταν αναγκαία αν
τα δίδακτρα ήταν απλώς δωρεάν. Επιπλέον,
τα ληστρικά κερδοσκοπικά κολέγια απολαμ-
βάνουν δισεκατομμύρια σε κρατικές (ομο-
σπονδιακές) επιχορηγήσεις, που μεταφέρουν
απλώς τα χρήματα των φορολογούμενων
απευθείας σε επενδυτές της Γουόλ Στριτ,
ενώ φορτώνουν τους φοιτητές με άχρηστα
πτυχία κι ένα χρέος τόσο υψηλό που πολλοί
δεν θα καταφέρουν ποτέ να το αποπληρώσουν.
Ορίστε ορισμένες από τις δαπάνες που θα
μπορούσαν να εξαλειφθούν. [Το κύριο μέρος
αυτών των στοιχείων συνέλεξε ο Μπομπ Σά-

μουελς κατά την εξαιρετική του έρευνα για
τα οικονομικά της δημόσιας εκπαίδευσης:
http://futureofhighered.org/wp-content/uplo-
ads/2013/02/CFHE-Working-Paper-Free-
Higher-Ed.pdf].

Το 2010 η κυβέρνηση δαπάνησε 35 δις δο-
λάρια σε επιχορηγήσεις Pell. Πόσες απ’ αυτές
πήγαν σε ληστρικά κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα; «Στην πραγματικότητα, κατά τη
διάρκεια μιας έρευνας του 2012 στο Κονγκρέσο
για τα κερδοσκοπικά κολέγια, αποκαλύφθηκε
ότι μέχρι και το ένα τέταρτο όλων των κρατικών
επιχορηγήσεων Pell πηγαίνει πλέον σ’ αυτά
τα εμπορευματοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα που χρεώνουν υψηλά δίδακτρα και από
τα οποία αποφοιτούν πολύ λίγοι».

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δαπανείται
έστω κι ένα πενηνταράκι δημοσίου χρήματος
σ’ αυτά τα ληστρικά κερδοσκοπικά κολέγια.
Μό νο αυτό το ποσό
θα κάλυπτε με-
γάλο μέρος για
τη μείωση του
κόστους των υψη-
λής ποιότητας δη-
μοσίων πανεπι-
στημίων. Το ένα
τέταρτο των 35 δις
δολαρίων θα ήταν
οικονομία 8,75 δις
δολαρίων. Κατά πα-
ρόμοιο τρόπο, τα λη-
στρικά κερδοσκοπι-
κά εκπαιδευτικά
ιδρύματα στοχεύουν
ειδικά τους βετερά-
νους για εκμετάλλευ-
ση και απέσπασαν πε-
ρίπου 1,6 δις δολάρια

δημοσίου χρήματος από τον νόμο GI το 2011
(www.huffingtonpost.com/ 2011/09/22/for-
profit-colleges-gettin_n_ 975851.html). Αυτό
μας ανεβάζει τις οικονομίες μας στα 10,35
δις δολάρια, που αφαιρούνται από το αρχικό
νούμερο των 59,9 δις δολαρίων και μας μένει
ένα κόστος 49,55 δις δολαρίων για το 2011.
Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Ο Σάμουελς παρα-
θέτει δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον μει-
ώσεις, βάσει των σημερινών φορολογικών
δαπανών για τις εκπαιδευτικές επιδοτήσεις.
Αυτές περιλαμβάνουν:

• Απαλλαγή φοιτητικού επιτοκίου: 1,4 δις 
• Απαλλαγή της εκπαιδευτικής βοήθειας

από τον εργοδότη: 1,1 δις
• Απαλλαγή του τόκου στα ομόλογα φοι-

τητικών δανείων: 0,6 δις
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Πόσο μακριά
από το δωρεάν;

Από το http://strikedebt.org/how-far-to-free

Το Χτυπήστε το Χρέος (Strike Debt) είναι ένα εθνικό

κίνημα ανθρώπων αντιστεκόμενων στο χρέος στις ΗΠΑ,

οι οποίοι μάχονται για οικονομική δικαιοσύνη και δη-

μοκρατικές ελευθερίες. Το χρέος είναι ένας βρόγχος

που πνίγει το 99%. Με καθηλωμένους μισθούς, συστη-

μική ανεργία και περικοπές δημοσίων δαπανών, εξα-

ναγκαζόμαστε να χρεωθούμε προκειμένου να ανταπο-

κριθούμε στις βασικές ανάγκες της ζωής, και κατά συ-

νέπεια παραδίδουμε το μέλλον μας στις τράπεζες. Το

χρέος είναι βασική πηγή κέρδους και ισχύος για τη

Γουόλ Στριτ, που εργάζεται για να μας κρατά απομονω-

μένους, ντροπιασμένους και φοβισμένους. Αξιοποιώντας

απευθείας δράσεις, έρευνα, την εκπαίδευση και τις

τέχνες δρούμε συλλογικά για να θέσουμε υπό αμφι-

σβήτηση αυτό το παράνομο σύστημα, ενώ φανταζόμαστε

και δημιουργούμε εναλλακτικές. Θέλουμε μια οικονομία

στην οποία το χρέος μας να είναι προς τους φίλους

μας, τις οικογένειές μας και την κοινωνία – και όχι

προς το 1%. Το Χτυπήστε το Χρέος (Strike Debt) είναι

παρακλάδι του Occupy Wall Street
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• Απαλλαγή του εισοδήματος από υποτροφίες: 3 δις
• Απαλλαγή του φόρου επί των κερδών των ειδικευμένων

προγραμμάτων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των λο-
γαριασμών προγραμμάτων ταμιευτηρίου: 0,6 δις

• Έκπτωση φόρου HOPE: 5,4 δις
• ’Εκπτωση φόρου Διαβίου Εκπαίδευσης: 5,5 δις
• Προσωπική γονική εξαίρεση για φοιτητές ηλικίας 19

ετών και άνω: 3,4 δις
• Κρατικά προπληρωμένα προγράμματα διδάκτρων: 1,75

δις
• Φορολογικές Ελαφρύνσεις Αμερικάνικη Ευκαιρία (το

οποίο λήγει το Δεκέμβριο του 2017): 14,4 δις
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

= 37,15 δις. Συνεπώς, στο τελικό μέτρημα:
→ 37,15 δις δολάρια από φορολογικές δαπάνες
→ 8,75 δις δολάρια από Επιχορηγήσεις Pell προς τα

ληστρικά κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
→ 1,6 δις δολάρια από δαπάνες του Νόμου GI προς τα λη-

στρικά κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ = 47,25 δις δολάρια
Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση χωρίς

δίδακτρα σε όλα τα διετή και τετραετή κολέγια θα μπορούσε
να επιτευχθεί με μόλις 12,4 δις δολάρια νέων δαπανών.

Κάποιοι μπορεί να πουν ότι αυτή είναι μια φαντασιόπληκτη
ή ακόμη και ουτοπική πρόταση, αλλά εμείς υποστηρίζουμε
ότι οι ουτοπικές θέσεις είναι αυτές από τις οποίες υποφέρουμε
αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή είναι δυνατό να συνεχίσουμε να
αυξάνουμε την τιμή της εκπαίδευσης και παράλληλα με
κάποιο τρόπο να διατηρήσουμε την πρόσβαση για όλους σε
αυτήν. Ή ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να υποθηκεύουμε τις
αποδοχές ολόκληρης της ζωής κάθε φοιτητή στις ΗΠΑ, χωρίς
να περιορίζουμε δραματικά τις επιλογές του σχετικά με το
πως θέλει να ζήσει τη ζωή του.

Το ποσό των 12,4 δις δολαρίων είναι μικρότερο από το
ποσό που ξοδεύει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε μια σειρά
προγραμμάτων. Για παράδειγμα, οι φορολογικές επιδοτήσεις
σε μόλις 12 εταιρείες ανήλθαν περίπου στα 20 δις δολάρια
κατ’ έτος μεταξύ 2008-2010 (http://www.forbes.com/sites/
rickungar/2011/ 06/01/how-our-largest-corporations-
made-170-billion-during-great-recession-and-paid-no-
taxes/). Άλλο παράδειγμα, οι κρατικές δαπάνες για τον
αποτυχημένο «Πόλεμο κατά των Ναρκωτικών» ανέρχονται
ετησίως περίπου σε 15 δις δολάρια (http://www.drugsense.org
/cms/wodclock). Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι σήμερα
επιχορηγούν τις πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν τράπεζες
σε ποσοστό 83 δις δολαρίων κάθε χρόνο (http://www.blo-
omberg.com/news/ 2013-02-24/ remember-that-83-bil-
lion-bank-subsidy-we-weren-t-kidding.html). Αν σταμα-
τούσαμε μόνο αυτή την επιχορήγηση και αντ’ αυτού παρείχαμε
δωρεάν εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα, θα μας έμεναν ακόμα
70 δις δολάρια σε οικονομίες. Κοιτάξτε γύρω σας και
εύκολα θα βρείτε προγράμματα που λαμβάνουν τόση ή και
μεγαλύτερη χρηματοδότηση απ’ όση απαιτείται για μια κα-
θολική δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι
απλώς θέμα προτεραιοτήτων.  Συνεπώς, όταν ακούτε ομάδες
του Κονγκρέσου και πολιτικών συμφερόντων να συζητούν
για την ατιθάσευτη κρίση των φοιτητικών δανείων και να
μηχανεύονται περίπλοκα σχέδια που καναλιζάρουν τα
χρήματα στις τράπεζες της Γουόλ Στριτ και σε κερδοσκοπικά
κολέγια, ρωτήστε τους ποιες είναι πραγματικά οι προτε-
ραιότητές τους.
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Απεργία εκπαιδευτικών στη Γερμανία

Το παράρτημα Βερολίνου του Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW), κατέβηκε σε διήμερη απεργία στις 4 και 5 Δεκέμβρη
2013 κινητοποιώντας πάνω από 2.400 εκπαιδευτικούς, απαιτώντας
καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας.

Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Κάνουμε κύκλους» για να
περιγράψουν τις διαπραγματεύσεις του GEW με τον γερουσιαστή οι-
κονομικών του Βερολίνου, Ούλριχ Νουσμπάουμ.

Η απεργία της 4ης Δεκεμβρίου ήταν η 16η απεργία μέσα στο 2013,
αφότου το GEW-Βερολίνου κάλεσε τη γερουσία σε διαπραγματεύσεις
σχετικά με τη νομοθεσία συλλογικών συμβάσεων και τις ηλικιακές
ρυθμίσεις στις 29 Νοεμβρίου του 2012. Ωστόσο η γερουσία απέρριψε
τη συλλογική σύμβαση σε τοπικό επίπεδο, αν και το Εργατικό Δικα-
στήριο του Βερολίνου επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι τα αιτήματα του
GEW ήταν νόμιμα και ότι η Γερουσία είναι διαπραγματευτικός εταίρος
των εκπαιδευτικών του Βερολίνου.

Και τις δύο μέρες της απεργίας μέσα στο Δεκέμβριο του 2013,
πήραν μέρος 2.400 συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί και τουλάχιστον 400
σχολεία. Στη διαδήλωση της 5ης Δεκεμβρίου φάνηκε ξεκάθαρα για
μια ακόμη φορά ότι, χωρίς την απεργία στο Βερολίνο, οι εργοδότες
δεν επρόκειτο να προτείνουν καμία προσφορά διαπραγμάτευσης στο
GEW. Στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του GEW-Βερολί-
νου της 11ης Νοεμβρίου, η ΕΕ ζήτησε από το σύνολο των συμβασιού-
χων εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε μια προειδοποιητική απεργία,
με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Γερουσία του Βε-
ρολίνου με τα ακόλουθα αιτήματα:
➢ Συμφωνημένα συστήματα ταξινόμησης για τους συμβασιούχους,

ώστε να μειωθεί η εισοδηματική απόκλιση μεταξύ συμβασιούχων
και μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

➢ Συμφωνημένα μέτρα για τις κατάλληλες ανά ηλικία συνθήκες ερ-
γασίας, διασφαλίζοντας την καλή υγεία των εκπαιδευτικών μέχρι
τη συνταξιοδότησή τους.

Πηγή: http://www.ei-ie.org

Χρέος γονέα – νηστεία τέκνου στις ΗΠΑ 
Σ’ ένα δημοτικό σχολείο στη Γιούτα των

Ηνωμένων Πολιτειών, περίπου 40 παιδάκια έμει-
ναν τον Ιανουάριο του 2014 χωρίς γεύμα επειδή
οι γονείς τους είχαν καθυστερήσει τις πληρωμές!
Οι υπεύθυνοι του σχολείου ισχυρίζονται ότι τηλε-
φώνησαν τη Δευτέρα και την Τρίτη στους γονείς
που εμφάνιζαν χρέος στο λογαριασμό τους και τα
παιδιά όσων γονέων δεν εντοπίστηκαν στο τηλέ-
φωνο έμειναν χωρίς φαγητό. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του σχολείου, στα παιδάκια αυτά δόθηκε
μόνο γάλα και φρούτο, όπως δίνεται σε κάθε παιδί
η οικογένεια του οποίου αδυνατεί να πληρώσει για
πλήρες γεύμα. «Μου πήρε το δίσκο και μου είπε: –
Πήγαινε πάρε γάλα. Γύρισα και ρώτησα τι συμβαίνει, τότε μου έδωσε ένα
πορτοκάλι και μου είπε: –Δεν υπάρχουν λεφτά στο λογαριασμό σου άρα δεν
έχεις γεύμα». Αυτά διηγείται η Σοφία που πάει 5η δημοτικού. Οι γονείς εξα-
γριώθηκαν και μίλησαν για εξευτελιστική και τραυματική εμπειρία. Το σχο-
λείο απολογήθηκε και βεβαίωσε ότι δεν θα ξανασυμβεί. Όμως δεν ήταν το
πρώτο περιστατικό, ούτε και θα είναι το τελευταίο. Το Νοέμβριο κάτι ανάλογο
υπέστη ένας μαθητής στο Τέξας επειδή του έλειπαν 30 σεντς.

Από την άλλη πλευρά στη Βοστόνη τα δημόσια σχολεία παρέχουν σε
όλους τους μαθητές, ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης, δωρεάν
πρωινό και γεύμα.

Στις ΗΠΑ, αν και πάνω από ένα στα πέντε παιδιά δεν έχει σταθερή
πρόσβαση στην τροφή, μόνο οι μισοί από τους μαθητές που δικαιούνται
δωρεάν πρωινό το λαμβάνουν στην πραγματικότητα.

Πηγή: http://www.alternet.org/ 
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Συλλογικές
διαπραγματεύσεις
στην Εκπαίδευση 

ΗEducation International (ΕΙ) έδωσε στις 14/1/2014
στη δημοσιότητα μία μελέτη που καταγράφει την

πορεία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον κλάδο
της εκπαίδευσης σε 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα.

«Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008, τα
συνδικάτα ήρθαν αντιμέτωπα με πρωτόγνωρες προκλή-
σεις προκειμένου να διασφαλίσουν τα κεκτημένα δι-
καιώματά τους και να ισχυροποιήσουν τις αρχές της συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης. Μία σημαντική νέα μελέτη
της Education International παρέχει μια αξιόλογη ανά-
λυση για τα ανησυχητικά φαινόμενα που πλήττουν την
ελευθερία του συνδικαλισμού και της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης στον κλάδο της εκπαίδευσης σε πολλά
μέρη του κόσμου» αναφέρει το δελτίο τύπου.

Η 140 σελίδων μελέτη καλύπτει την κατάσταση σε 19
χώρες, μεταξύ των οποίων αναπτυγμένες χώρες του ΟΑ-
ΣΕ οι οποίες πλήγησαν βάναυσα από την κρίση, όπως
οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Ελλάδα, καθώς και χώρες που
εξακολουθούν να απολαμβάνουν μια σχετικά απρόσκο-
πτη οικονομική ανάπτυξη (ως τέτοιες αναφέρονται η
Βραζιλία, η Γκάνα και η Πολωνία).

Η μελέτη, που γράφτηκε από τη σύμβουλο της ΕΙ Νόρα
Γουίντουρ σε στενή συνεργασία με τις συνεργαζόμενες
ομοσπονδίες στις εν λόγω χώρες, καταγράφει σε ποιο
βαθμό μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συστήνουν και να
γίνονται μέλη εργατικών σωματείων, σε αντιπαραβολή
με τις επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και το πλαίσιο
και το εύρος της συλλογικής διαπραγμάτευσης όπου αυ-
τή επιτρέπεται.

Η μελέτη προσπαθεί να αναγνωρίσει και να εξηγήσει
τις αλλαγές που συντελέσθηκαν τα τελευταία πέντε χρό-
νια. Ερευνά το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών,
που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα, και
τους αποκλεισμούς και περιορισμούς που επιβάλλονται

στους δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους από τις κυ-
βερνήσεις, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επί-
πεδο. Παράλληλα, ερευνά τις αλλαγές στις συμβάσεις
των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα την αύξηση των επι-
σφαλών μορφών απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η αυθεντική
συλλογική διαπραγμάτευση δεν είναι καθεστώς στον εκ-
παιδευτικό κλάδο. Στις περισσότερες χώρες, οι όροι και
οι συνθήκες εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, καθορίζον-
ται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις στις οποίες η κυ-
βέρνηση αποφασίζει την κατανομή του προϋπολογισμού
και τις μισθολογικές κλίμακες, για τις οποίες ενδέχεται
να γίνονται διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις.

Πολλές από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη με-
λέτη αντιμετώπισαν σημαντικούς κυβερνητικούς περιο-
ρισμούς στις συλλογικές διαπραγματεύσεις (όπως σε
κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, μερικές
επαρχίες του Καναδά, καθώς και στην Ελλάδα και την
Ισπανία). Αυτοί οι περιορισμοί ποικίλουν: ολοκληρωτική
ανάκληση ήδη υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων,
κυβερνητικά επιβαλλόμενα μισθολογικά κλιμάκια, νο-
μοθεσία απαγόρευσης απεργιών, νέες κυβερνητικές
εξουσίες για την ακύρωση ή τροποποίηση συλλογικών
συμβάσεων και νέα νομοθεσία για την απαγόρευση της
συλλογικής διαπραγμάτευσης στο δημόσιο τομέα.

Πηγή: http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2828

Ολόκληρη η μελέτη εδώ: http://download.ei-
ie.org/Docs/WebDepot/Trends%20CB%20FA_web_EN.
pdf

Η ΕΙ είναι μια διεθνής οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί 30
εκατομμύρια εκπαιδευτικούς υπαλλήλους σε περίπου 400 οργα-
νισμούς σε 170 χώρες και περιοχές του πλανήτη.

Έρευνα σε 19 χώρες
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Διευθύντρια αυτοκτόνησε έξι μήνες
μετά την ανάληψη των καθηκόντων της

Ηδιδασκαλία καταγράφεται ως ένα από τα
πιο αγχωτικά επαγγέλματα στο Ηνωμένο

Βασίλειο, με τα ποσοστά των αυτοκτονιών να
βρίσκονται ένα τρίτο πάνω από τον εθνικό μέ-
σο όρο.

Διευθύντρια σχολείου που αισθάνθηκε πίεση
μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη της θέσης της
σε ένα σχολείο της πρωτοβάθμιας στο Worce-
stershire αυτοκτόνησε, όπως αποφάνθηκε ο ια-
τροδικαστής. Το σώμα της Helen Mann ανακα-
λύφθηκε στο Sytchampton Endowed First Sch-
ool, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας κατάρτισης-
σεμιναρίου, το Νοέμβριο του περασμένου έτους. 

Η κ. Μann ήταν παντρεμένη με δύο γιους και
ζούσε στο Worcester.

Η δικαστική έρευνα του ιατροδικαστή του
Worcestershire στο Stourport αναφέρει για τη
43χρονη Mann, η οποία ήταν διευθύντρια του
σχολείου για έξι μήνες, πως η υγεία της άρχισε
γρήγορα να χειροτερεύει αμέσως αφότου ανέ-
λαβε τα νέα της καθήκοντα, για πρώτη φορά
στη θέση της διευθύντριας. Ο θάνατος της
Mann, η οποία χαρακτηρίζεται από τον σύζυγό
της Φίλιππο της ως «το ωραιότερο, το πιο ευ-
γενικό και το πιο αφοσιωμένο άτομο που θα
μπορούσε ποτέ να συναναστραφεί κάποιος”,
είναι μια θλιβερή υπενθύμιση των υψηλών
επιπέδων του στρες που βιώνουν οι εκπαι-
δευτικοί, σε ένα επάγγελμα που έχει από και-
ρό καταταχθεί μεταξύ των χειρότερων σε σχέ-
ση με τις ασθένειες του άγχους. Τα μέλη της
οικογένειάς της και οι συνεργάτες της, δήλω-
σαν ότι η Mann είχε χάσει βάρος, κι ο σύζυγός
της αποκάλυψε ότι είχε πάρει υπερβολική δόση
υπνωτικών χαπιών κατά τη διάρκεια των τεσ-
σάρων εβδομάδων της αναρρωτικής της άδειας
που είχε λάβει λόγω της επιδείνωσης της υγεί-
ας της.

Η Marguerite Elcock, αναπληρώτρια ιατρο-
δικαστής, δήλωσε: «Η κ. Mann ήταν αφοσιω-
μένη και επαγγελματίας δάσκαλα. Μια κυρία
που είχε πολύ υψηλές προσδοκίες από τον εαυ-
τό της, και αισθάνθηκε υπερβολική πίεση στο
νέο της ρόλο... Φοβήθηκε την αποτυχία και αυ-
τοκτόνησε, όταν οι πιέσεις αυτές έγιναν αφό-
ρητες για εκείνη. Η ετυμηγορία της αυτοκτονίας
έχει πλέον καταγραφεί».

Μία υπόθεση στο δικαστήριο επιλύσεως ερ-
γατικών διαφορών από έναν αναπληρωτή κα-
θηγητή που είχε απολυθεί φαίνεται να βαραίνει
τη Mann, μολονότι η αίτησή του είχε διευθετη-
θεί πριν η Mann αυτοκτονήσει.

Το Σεπτέμβριο, η Μann είχε καταρρεύσει σε
μια συνάντηση για τους νέους διευθυντές. Ο θε-
ραπευτής της Mann ανέφερε σε δήλωσή του

κατά την ακροαματική διαδικασία ότι η Mann
παρέμενε ξύπνια τη νύχτα ανησυχώντας για την
εργασία της.

Στην ακροαματική διαδικασία οι συναδέλφοι
της Mann ανέφεραν πως το σχολείο ήταν χωρίς
μόνιμο επικεφαλής διευθυντή για πέντε τρίμη-
να και είχαν διεξαχθεί πολλαπλοί γύροι συνεν-
τεύξεων για την πλήρωση της θέσης, παρά το
γεγονός ότι το σχολείο έχει τιμηθεί δύο φορές
με την πολυπόθητη “εξαιρετική” βαθμολογία
από τον επιθεωρητή της Ofsted. Αν και το σχο-
λείο –που βρίσκεται σε ένα χωριό μεταξύ του
Κιντερμίνστερ και Worcester– δεν επρόκειτο
σύντομα να επιθεωρηθεί από την Ofsted, σε μια
προγενέστερη άτυπη επιθεώρηση της ευρύτε-
ρης περιοχής Worcestershire, η εκπαιδευτική
αρχή είχε εκτιμήσει ότι το σχολείο ήταν απίθανο
να διατηρήσει την εξαιρετική του βαθμολογία
κατά την επόμενη επιθεώρηση.

Η Stephanie Galt, πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου του σχολείου είπε στην ακροαμα-
τική διαδικασία ότι η Μann της είχε πει πως
«ανησυχεί πολύ» για το πότε θα γίνει η επόμενη
επιθεώρηση-αξιολόγηση και της είχε ζητήσει
να την καθησυχάσει. 

Η διδασκαλία και η εκπαίδευση θεωρούνται
από τα πιο αγχωτικά επαγγέλματα στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με τα ποσοστά των αυτοκτονιών να
βρίσκονται ένα τρίτο πάνω από εκείνα του εθνι-
κού πληθυσμού. Κατά την τελευταία δεκαετία,
δάσκαλοι των ηλικιών 35 - 63 ετών αυτοκτονούν
κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την Εκτελεστική Δι-
εύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, στα επαγγέλ-
ματα σχετικά με τη διδασκαλία και την εκπαί-
δευση καταγράφονται κάθε χρόνο 2.340 περι-
πτώσεις για κάθε 100.000 εκπαιδευτικούς που
υποφέρουν από εργασιακό άγχος, και μόνο τα
επαγγέλματα της νοσηλευτικής έχουν χειρότερο
ρεκόρ. Ο μέσος όρος στον κλάδο της βιομηχα-
νίας είναι 1.220 περιπτώσεις ανά 100.000 
εργαζομένους κάθε χρόνο και στους ξυλουρ-
γούς και τους εξειδικευμένους κατασκευαστές
αναφέρονται μόλις 580 περιπτώσεις.
(http://www.guardian.co.uk/education/2013/
may/01/headteacher-kills-herself)

Η Stefan Galt, πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου του σχολείου, στην ανάκριση είπε
πως η κ. Mann είχε αναφέρει πως «ανησυχεί
πολύ» για το πότε θα είναι η επόμενη Ofsted
επιθεώρηση. Η Δρ Galt, δήλωσε: «Το σχολείο
είχε χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικό» στην προ-
ηγούμενη επιθεώρηση και εκείνη ανησυχούσε
ότι δε θα παρέμενε ο χαρακτηρισμός « εξαιρε-
τικό », αν ήταν να γίνει   σύντομα η επόμενη».
«Είχε αναφερθεί αυτό σε συνεδρίαση από του-

λάχιστον ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου
του σχολείου και όλοι είπαν ότι αντιλαμβανό-
μαστε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά
όχι με οποιοδήποτε σφάλμα της».

Η διοικητική έρευνα που ανέλαβε η τοπική
διεύθυνση εκπαίδευσης για να κάνει τη δική της
εκτίμηση είχε αποκαλύψει πως το Μάιο του πε-
ρασμένου έτους, το σχολείο ήταν απίθανο να δια-
τηρηθεί στην κορυφαία βαθμολογία του Ofsted.

Η Δρ Galt περιγράφει την κ. Μann ως «θετι-
κή» όταν ανέλαβε το σχολείο.”Είχε μεγάλο εν-
θουσιασμό για τη δουλειά της και για να υλο-
ποιήσει αυτά που ήθελε να δει για το
σχολείο.”Είχε να κάνει ακριβώς αυτά που ελ-
πίζαμε ότι θα πραγματοποιούσε.” Στην ακροα-
ματική διαδικασία ειπώθηκε πως ένα από τα
καθήκοντα που έπρεπε να εκτελέσει ήταν η
απόλυση των εκπαιδευτικών μερικής απασχό-
λησης, στο τέλος του σχολικού έτους, κάτι που
ήταν δύσκολο για εκείνη και είχε “αρνητικές
επιπτώσεις πάνω της». Η Δρ Galt δήλωσε πως
τα εργασιακά ζητήματα «δεν ήταν του χαρακτή-
ρα της» και η κ. η Μann βρήκε τη διοικητική
εξέταση “πολύ δύσκολη”. “Η καταγγελία για κα-
ταχρηστική απόλυση έγινε, έπρεπε να διεκπε-
ραιωθεί κι αυτό το γεγονός τη βάρυνε αρκετά”.

Η ανάκριση έγινε στο σχολείο, με τους δικη-
γόρους της Τοπικής Εκπαιδευτικής Αρχής, και
κατέληξε σε εξωδικαστική επίλυση με την ανα-
πληρώτρια Miss Mercer τον Οκτώβριο του πε-
ρασμένου έτους.

(Guardian, 1/1/2013)
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-

hereford-worcester-22343266

Μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαγουριανού
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Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας παρουσιάζουμε
ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη συζήτηση της Κλάρας Τσέτκιν με

τον Λένιν για το «Γυναικείο Ζήτημα». Η συζήτηση έγινε το 1920, κατά την
περίοδο διεξαγωγής του Β’ Συνεδρίου της Γ’ Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η
Κλάρα Τσέτκιν ήταν ηγέτιδα του προλεταριακού κινήματος των γυναικών
της Γερμανίας, μέλος του προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γ’
Κομμουνιστικής Διεθνούς και επικεφαλής της Διεθνούς Γραμματείας Γυ-
ναικών της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Τη συζήτηση με τον Λένιν κατέγραψε
η Κλάρα Τσέτκιν ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Αναδημοσιεύεται από το βι-
βλίο «Λένιν αρχηγός, σύντροφος, άνθρωπος» των εκδόσεων «ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ»,
1975.

(...) Ο Λένιν κοίταξε το ρολόι του.
— Εχει περάσει, είπε, κατά το ήμισυ ο χρόνος που διαθέτω. Φλυάρησα

πολύ. Θα πρέπει να γράψετε τις καθοδηγητικές θέσεις για την κομμουνιστική
δουλειά μέσα στις γυναίκες. Ξέρω ότι αντικρύζετε το ζήτημα από την άποψη
των αρχών, ξέρω και την πραχτική πείρα σας. Γι’ αυτό θα είναι σύντομη η συ-
νομιλία μας πάνω σ’ αυτή τη δουλειά. Ετσι λοιπόν, επί το έργον. Πώς αντιλαμ-
βάνεστε αυτές τις θέσεις εσείς; 

Του είπα με δυο λόγια τις απόψεις μου. Ο Λένιν κούνησε κάμποσες φορές
επιδοκιμαστικά το κεφάλι, χωρίς να με διακόψει. Όταν τέλειωσα, τον κοίταξα
ερωτηματικά. 

— Σωστά, είπε, μιλήστε γι’ αυτή τη δουλειά και με το Ζηνόβιεφ. Θα ήταν
επίσης καλό να βγάζατε κανένα λόγο γι’ αυτό σε συνεδρίαση των υπεύθυνων
κομματικών γυναικείων στελεχών και να υποβάλετε σε συζήτηση το ζήτημα.
Είναι λυπηρό, που δεν είναι η σ. Ινέσσι.1 Είναι άρρωστη και έφυγε στον Καύ-
κασο. Ύστερα από τη συζήτηση, να γράψετε τις θέσεις. Θα τις εξετάσει η επι-
τροπή και η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίσει οριστικά. Θα πω τη γνώμη

μου μόνο πάνω σε ορισμένα βασικά σημεία, στα οποία συμμερίζομαι απόλυτα
την άποψή σας. Μου φαίνονται σπουδαίες επίσης και για την τρέχουσα δια-
φωτιστική και προπαγανδιστική δουλειά μας, μια και θέλουμε να προετοιμά-
σουμε επιτυχείς εκδηλώσεις και νικηφόρες μάχες.

Οι θέσεις πρέπει να υπογραμμίζουν έντονα πως η πραγματική απελευθέ-
ρωση της γυναίκας είναι δυνατή μόνο μέσω του κομμουνισμού. Πρέπει να ξε-
καθαριστεί ριζικά το ζήτημα της αδιάσπαστης σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα
στην κατάσταση της γυναίκας, σαν ανθρώπου και μέλους της κοινωνίας, και
της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Ετσι θα ξεχωρίσουμε για καλά
από το αστικό κίνημα για τη «χειραφέτηση της γυναίκας». Αυτό θέτει επίσης
τις βάσεις για την εξέταση του γυναικείου ζητήματος σαν τμήματος του κοι-
νωνικού, εργατικού ζητήματος και επιτρέπει έτσι να το συνδέσουμε γερά με
τον προλεταριακό ταξικό αγώνα και την επανάσταση. Το γυναικείο κομμουνι-
στικό κίνημα πρέπει κι αυτό να είναι μαζικό, πρέπει να είναι μέρος του γενικού
μαζικού κινήματος, όχι μόνο του κινήματος των προλεταρίων, μα όλων των
εκμεταλλευομένων και καταπιεζομένων, όλων των θυμάτων του καπιταλισμού.
Εκεί έγκειται η σημασία του γυναικείου κινήματος για τον ταξικό αγώνα του
προλεταριάτου και για το ιστορικό του δημιουργικό καθήκον: Τη δημιουργία
της κομμουνιστικής κοινωνίας. 

Μπορούμε με το δίκιο μας να είμαστε περήφανοι για το ότι το άνθος των
γυναικών - επαναστατριών βρίσκεται στο κόμμα μας, στην Κομμουνιστική Διε-
θνή. Αυτό όμως ακόμα δεν έχει αποφασιστική σημασία. Πρέπει να τραβήξουμε
τα εκατομμύρια των εργαζόμενων γυναικών στην πόλη και στο χωριό να συμ-
μετάσχουν στην πάλη μας και ιδιαίτερα στο έργο της κομμουνιστικής ανα-
διοργάνωσης της κοινωνίας. Χωρίς τις γυναίκες δεν μπορεί να υπάρξει πραγ-
ματικό μαζικό κίνημα.

Από τις αντιλήψεις μας στον ιδεολογικό τομέα βγαίνουν και τα οργανωτικά
μέτρα. Κανενός είδους ξεχωριστές οργανώσεις των κομμουνιστριών! Η κομ-

Κλάρα Τσέτκιν: 
Συνομιλία με τον Λένιν για το

«Γυναικείο ζήτημα»

Παγκόσμια

Ημέρα της

Γυναίκας
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μουνίστρια είναι τέτοιο μέλος του κόμματος όπως και ο κομμουνιστής, με τις
ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Πάνω σ’ αυτό δεν μπορούν να υπάρχουν
κανενός είδους διχογνωμίες. Δεν πρέπει ωστόσο να κλείνουμε τα μάτια μπρο-
στά στα γεγονότα. Το κόμμα πρέπει να έχει όργανα, εργατικές ομάδες, επι-
τροπές, τμήματα ή όπως αλλιώς τις πούμε, που το βασικό τους καθήκον θα
είναι να αφυπνίζουν τις πλατιές μάζες των γυναικών, να τις συνδέουν με το
κόμμα και να τις κρατάνε κάτω από την επιρροή του. Γι’ αυτό είναι εννοείται
απαραίτητο να διεξάγουμε απόλυτα συστηματική δουλειά μέσα σ’ αυτές τις
γυναικείες μάζες. Πρέπει να διαφωτίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν απ’ την
παθητικότητα, να τις στρατολογούμε και να τους δίνουμε τα εφόδια για τον
προλεταριακό ταξικό αγώνα κάτω από την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού
Κόμματος. Εχω συνάμα υπόψη μου όχι μόνο τις προλετάρισσες, που δουλεύουν
στα εργοστάσια ή στην κουζίνα του σπιτιού.

Αναλογίζομαι και τις αγρότισσες, τις γυναίκες των διαφόρων μικροαστικών
στρωμάτων. Ολες αυτές είναι επίσης θύματα του καπιταλισμού και έγιναν
περισσότερο από κάθε άλλη φορά θύματά του από τον καιρό του πολέμου.
Από την ψυχοσύνθεσή του όλος αυτός ο γυναικείος κόσμος δείχνει αδιαφορία
στην πολιτική, είναι ακοινώνητες, καθυστερημένες, είναι στενός ο κύκλος
δράσης τους, όλος ο τρόπος της ζωής τους. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ήταν
ανοησία, μεγάλη ανοησία, αν δεν το προσέχαμε αυτό. Μας χρειάζονται δικά
μας όργανα, που να κάνουν δουλειά μέσα σ’ αυτές, μας χρειάζονται ειδικές
οργανωτικές μορφές και μέθοδοι ζύμωσης. Αυτό δεν είναι υπεράσπιση των
«δικαιωμάτων της γυναίκας», κατά τον τρόπο των αστών, είναι εφαρμοσμένη
επαναστατική σκοπιμότητα.

Είπα στον Λένιν πως είναι πολύτιμο στήριγμα για μένα οι συλλογισμοί του.
Πολλοί σύντροφοι, πολύ καλοί σύντροφοι, πάλευαν με τον πιο αποφασιστικό
τρόπο ενάντια στη δημιουργία ειδικών οργάνων από το κόμμα για μια προ-
γραμματισμένη δουλειά μέσα στις πλατιές γυναικείες μάζες. Το χαρακτήριζαν
αυτό επιστροφή στις σοσιαλδημοκρατικές παραδόσεις, στην περιβόητη «χει-
ραφέτηση της γυναίκας». Προσπαθούσαν να αποδείξουν πως τα κομμουνι-
στικά κόμματα μια και αναγνωρίζουν κατ’ αρχήν και απόλυτα την ισοτιμία της
γυναίκας, πρέπει να δουλεύουν μέσα στις μάζες των εργαζομένων χωρίς κα-
νέναν ξεχωρισμό. Ο τρόπος δουλειάς με τις γυναίκες πρέπει να είναι ο ίδιος
όπως και με τους άντρες. Οιαδήποτε απόπειρα να παρθούν υπόψη, όσον αφορά
την προπαγάνδα ή την οργάνωση, οι περιπτώσεις που ανέφερε ο Λένιν, κα-
κοχαρακτηρίζονταν από τους υπερασπιστές των αντιθέτων απόψεων, σαν
οπορτουνισμός, σαν προδοσία και άρνηση αρχών. 

— Αυτό δεν είναι καινούριο και δεν αποτελεί απόδειξη, διαφώνησε ο Λένιν.
Μην αφήνετε να σας παραπλανάνε. Γιατί πουθενά, ούτε και στη Σοβιετική
Ρωσία, δεν έχουμε στο κόμμα ίδιο με τους άντρες αριθμό γυναικών; Γιατί
είναι τόσο μικρός ο αριθμός των επαγγελματικά οργανωμένων γυναικών; Τα
γεγονότα αυτά μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε. Το να μην παραδέχεται κανείς
την ανάγκη ύπαρξης ειδικών οργάνων για τη δουλειά μας μέσα στις πλατιές
γυναικείες μάζες είναι μία των εκδηλώσεων της υπέρμετρα βασισμένης σε
αρχές και εξαιρετικά ριζοσπαστικής απόψεως των «αγαπητών φίλων» μας
του Κομμουνιστικού Εργατικού Κόμματος.2 Σύμφωνα μ’ αυτούς, πρέπει να
υπάρχει μόνο μορφή οργάνωσης η εργατική ένωση. Εγώ αυτό το ξέρω. Η κα-
ταφυγή στις αρχές εκδηλώνεται σε πολλά κεφάλια με επαναστατικές διαθέ-
σεις, αλλά κεφάλια με συγχύσεις, «για να μη γίνει κανένα λάθος στις έννοιες»,
δηλαδή όταν το μυαλό αρνείται να συλλάβει το νόημα των γεγονότων, όπου
πρέπει να στραφεί η προσοχή. Πώς αντιμετωπίζουν οι φύλακες αυτοί της
«καθαρότητας των αρχών» τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την
ιστορία στην επαναστατική μας πολιτική; Ολοι αυτοί οι συλλογισμοί γίνονται
σκόνη μπροστά στην αδυσώπητη αναγκαιότητα: Δεν μπορούμε να πραγματο-
ποιούμε τη δικτατορία του προλεταριάτου χωρίς τα εκατομμύρια των γυναικών,
δεν μπορούμε χωρίς αυτές να οικοδομούμε τον κομμουνισμό. Πρέπει να βρού-
με το δρόμο προς αυτές, πρέπει πολλά να μελετήσουμε, να κάνουμε πολλές
δοκιμές για να τον βρούμε.

Γι’ αυτό είναι απόλυτα σωστό το ότι προβάλλουμε αιτήματα προς όφελος
των γυναικών. Αυτό δεν είναι ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα
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«Γιατί δεν υπάρχουν οργανώσεις για τις
εργαζόμενες γυναίκες  στη Γερμανία; Γιατί
ακούμε τόσο λίγα πράγματα για το κίνημα
των εργαζόμενων γυναικών;». Με αυτά τα
ερωτήματα η Emma Ihrer, μια από τις γυ-
ναίκες που ίδρυσαν το εργατικό κίνημα
γυναικών στη Γερμανία, ξεκίνησε το
1898 την εισήγησή της με τίτλο «Εργα-
ζόμενη Γυναίκα και ταξική πάλη». Μό-
λις 14 χρόνια έχουν περάσει από τότε
και στο διάστημα αυτό  υπήρξε  μεγάλη

ανάπτυξη του κινήματος των εργαζόμενων γυναικών. Πε-
ρισσότερες από 150.000 γυναίκες έχουν οργανωθεί σε σωματεία και
αποτελούν τον πιο ενεργό στρατό της οικονομικής πάλης του προ-
λεταριάτου. Πολλές χιλιάδες πολιτικά οργανωμένων γυναικών έχουν
συνταχθεί και συσπειρωθεί κάτω από τη σημαία της σοσιαλδημο-
κρατίας: η γυναικεία σοσιαλδημοκρατική εφημερίδα (Σ.τ.Μ. η εφη-
μερίδα Die Glezchheit που διευθύνονταν από την Κλάρα Τσέτκιν)
έχει περισσότερους από 100.000 συνδρομητές.

Το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες είναι ένα από τα βασικά ζητή-
ματα στην πλατφόρμα της σοσιαλδημοκρατίας. Τα δεδομένα αυτά θα
μπορούσαν να σας οδηγήσουν στην υποτίμηση της σημασίας του
αγώνα για το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Μπορεί να σας κάνουν
να σκεφτείτε ότι  ακόμα και χωρίς ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων
στις γυναίκες, έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στην εκπαίδευση και
στην οργάνωσή τους. Έτσι το δικαίωμα  ψήφου  δεν είναι εντελώς
απαραίτητο.  Αν σκεφτείτε όμως έτσι, έχετε απατηθεί. Η πολιτική
και συνδικαλιστική αφύπνιση των μαζών του γυναικείου προλετα-
ριάτου, τα τελευταία 15 χρόνια, ήταν καταπληκτική. Αλλά ήταν  εφικτή
μόνο επειδή οι εργαζόμενες γυναίκες ενδιαφέρθηκαν σημαντικά για
τους πολιτικούς και  κοινοβουλευτικούς αγώνες της τάξης τους, παρ΄
όλο που ήταν στερημένες από τα  δικαιώματα τους. Ακόμα παρά
πέρα, οι γυναίκες της εργατικής τάξης υποστηρίζονται από την ψη-
φοφορία των ανδρών, στην οποία όντως οι ίδιες συμμετέχουν αν και
με έμμεσο μόνο τρόπο. Μεγάλες μάζες τόσο ανδρών όσο και γυναι-
κών της εργατικής τάξης  ενδιαφέρονται το ίδιο  για τις  εκλογικές
μάχες, σαν μια κοινή τους υπόθεση. Σε όλες τις σοσιαλδημοκρατικές
εκλογικές συναντήσεις, οι γυναίκες αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα
και κάποιες φορές είναι η  πλειοψηφία. Ενδιαφέρονται πάντα και
μετέχουν με πάθος.  Σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει σοσιαλδη-
μοκρατική οργάνωση, οι γυναίκες βοηθούν στην εκλογική καμπάνια.
Και είναι οι γυναίκες που έχουν κάνει ανεκτίμητη δουλειά, μοιρά-
ζοντας φυλλάδια και γράφοντας συνδρομητές στον σοσιαλδημοκρα-
τικό τύπο, το πιο σημαντικό εργαλείο της εκλογικής καμπάνιας.

Το καπιταλιστικό κράτος δεν ήταν ικανό να κρατήσει τη γυναίκα
μακριά από όλα αυτά τα καθήκοντα της πολιτικής ζωής. Βήμα - βήμα
έχει όντως αναγκαστεί να της παραχωρήσει αυτή τη δυνατότητα. Να
της επιτρέψει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συναθροίζεσθαι.
Μόνο το τελικό πολιτικό δικαίωμα έχει αρνηθεί στη γυναίκα: το δι-
καίωμα της ψήφου, το να αποφασίσει άμεσα για την εκπροσώπηση
στη βουλή και στην κυβέρνηση, να είναι ένα αιρετό μέλος αυτών των
σωμάτων. Αλλά και εδώ, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα της κοι-

1. Ινέσσι Αρμάντ - Σύντ.
2. Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Γερμανίας, ήταν μια αναρχοσυνδικαλιστική μι-

κροαστική ομάδα, σχηματίστηκε το 1919 από τα «αριστερά» στοιχεία, που αποσκίρτησαν
από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας - Σύντ.

- See more at: http://www.marxismos.com/theoryahistory-mainmenu/theoryahi-
story-topics-mainmenu/topics-women-menu/1465-klara-tsetkin-synomilia-me-to-
lenin-gia-to-gynaikio-zitima.html#sthash.ujce64DK.dpuf

Το δικαίωμα ψήφου
στις γυναίκες 

και η ταξική πάλη

Ρόζα Λούξενμπουργκ
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μεταρρυθμίσεων στο πνεύμα του σοσιαλδημοκρατισμού, στο πνεύμα της ΙΙ Διε-
θνούς. Αυτό δεν είναι αναγνώριση ότι πιστεύουμε στην αιωνιότητα ή έστω στη
μακρόχρονη ύπαρξη της αστικής τάξης και του κράτους της. Δεν είναι επίσης
ούτε απόπειρα να καθησυχάσουμε τις μάχες των γυναικών με μεταρρυθμίσεις
και να τις αποτραβήξουμε από το δρόμο της επαναστατικής πάλης. Δεν έχουν
τίποτα το κοινό με τις μεταρρυθμιστικές απατεωνιές. Τα αιτήματά μας πηγάζουν
πραχτικά εκ της αδηρίτου ανάγκης και των αισχρών εξευτελισμών, στους οποί-
ους υποβάλλεται η αδύναμη και χωρίς δικαιώματα γυναίκα μέσα στο αστικό
καθεστώς. Ετσι εμείς δείχνουμε πως γνωρίζουμε αυτές τις ανάγκες, νιώθουμε
και την καταπίεση της γυναίκας, νιώθουμε την προνομιακή θέση των ανδρών
και μισούμε, ναι, μισούμε και θέλουμε να φύγουν από τη μέση όσα καταπιέζουν
και βασανίζουν την εργάτρια, τη γυναίκα του εργάτη, την αγρότισσα, τη γυναίκα
του ταπεινού ανθρώπου και μάλιστα, από πολλές απόψεις, και τη γυναίκα των
ευπόρων τάξεων. Τα δικαιώματα και τα κοινωνικά μέτρα, που εμείς απαιτούμε
απ’ την αστική κοινωνία για τη γυναίκα, αποτελούν απόδειξη του ότι καταλα-
βαίνουμε τη θέση και τα συμφέροντα των γυναικών και θα τα λάβουμε υπόψη
μας στην προλεταριακή δικτατορία. Εννοείται, όχι σαν κηδεμόνες, ή κηδεμονία
αποκοιμίζει. Οχι, φυσικά, όχι, μα σαν επαναστάτες, που καλούν τις γυναίκες,
σαν ισότιμες που είναι, να δουλέψουν οι ίδιες για την αναδιοργάνωση της οι-
κονομίας και για το ιδεολογικό εποικοδόμημα. 

Βεβαίωσα τον Λένιν πως συμμερίζομαι τις απόψεις του, αλλά πως αυτές
θα συναντήσουν αναμφίβολα αντίσταση. Τα ασταθή και δειλά μυαλά θα τις
απορρίψουν σαν «επικίνδυνο οπορτουνισμό». Και δεν επιτρέπεται να αγνοή-
σουμε πως και τα σημερινά μας αιτήματά για τις γυναίκες δεν αποκλείεται να
τα καταλάβουν και να τα ερμηνεύσουν λαθεμένα.

— Τι είναι αυτά! φώναξε ο Λένιν κάπως θυμωμένος. Ο κίνδυνος αυτός
απειλεί τα πάντα, ό,τι λέμε και κάνουμε. Αν εμείς από φόβο μπρος σ’ αυτό
τον κίνδυνο επρόκειτο να παραιτηθούμε από λογικές και απαραίτητες ενέρ-
γειες, τότε απλούστατα θα μπορούσαμε να μετατραπούμε σε Ινδούς στηλίτες.
Μην κουνηθούμε, μην τυχόν κουνηθούμε, γιατί μπορεί να σωριαστούμε χάμω
από το ύψος της στήλης των αρχών μας! Στην περίπτωσή μας δεν πρόκειται
μόνο για το τι απαιτούμε, αλλά και πώς το απαιτούμε. Μου φαίνεται πως αυτό
το υπογράμμισα αρκετά καθαρά. Εννοείται πως δεν πρέπει στην προπαγάνδα
μας να επαναλαμβάνουμε στερεότυπα τα διάφορα αιτήματά μας για τις γυ-
ναίκες. Οχι, αλλά ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες θα πρέπει να πα-
λεύουμε πότε για το ένα και πότε για το άλλο, να παλεύουμε, εννοείται, πάντα
σε σχέση με τα γενικά συμφέροντα του προλεταριάτου.

Εννοείται πως η κάθε σύγκρουση μας φέρνει σε αντίθεση με την αξιοσέ-
βαστη αστική κλίκα, με τους όχι λιγότερο αξιοσέβαστους ρεφορμιστές λακέδες
της. Αυτό αναγκάζει τους ρεφορμιστές ή να παλέψουν μαζί με μας, κάτω απ’
την καθοδήγησή μας, που δεν το θέλουν, ή να πετάξουν το προσωπείο. Μ’
αυτόν τον τρόπο η πάλη μας ξεχωρίζει έντονα, φανερώνει το κομμουνιστικό
μας πρόσωπο. Γεννάει την εμπιστοσύνη προς εμάς των πλατιών γυναικείων
μαζών, που νιώθουν τους εαυτούς τους θύματα της εκμετάλλευσης, υποδου-
λωμένες, καταπιεζόμενες από την κυριαρχία των αντρών, από την εξουσία
του εργοδότη και απ’ ολόκληρη την αστική κοινωνία στο σύνολό της. Οι απ’
όλους προδομένες, εγκαταλειμμένες εργαζόμενες γυναίκες αρχίζουν να κα-
ταλαβαίνουν πως πρέπει να παλέψουν μαζί με μας. Χρειάζεται τάχα ακόμα
να κάνουμε επαλήθευση ιδιαίτερη, ο ένας του άλλου μας, για το ότι η πάλη
για τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να συνδέεται με το βασικό σκοπό,
την κατάκτηση της εξουσίας και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προ-
λεταριάτου; Αυτό τώρα είναι και παραμένει για μας το άλφα και το ωμέγα.
Αυτό είναι ξεκάθαρο, απόλυτα ξεκάθαρο. Αλλά οι πλατύτατες μάζες των ερ-
γαζομένων γυναικών του λαού δεν πρόκειται να νιώσουν ακράτητο πόθο να
συμμεριστούν τους αγώνες για την κρατική εξουσία, αν ήταν να διαλαλούμε
πάντα και μόνο αυτό το ένα αίτημα, έστω κι αν το σαλπίζουμε με τη σάλπιγγα
της Ιεριχούς! Οχι! Οχι! Οφείλουμε να συνδέσουμε πολιτικά την έκκλησή μας
και στη συνείδηση των γυναικείων μαζών, με τα βάσανα, τις ανάγκες και τους
πόθους των εργαζομένων γυναικών. Πρέπει οι γυναίκες να ξέρουν πως προ-
λεταριακή εξουσία σημαίνει γι’ αυτές πλήρη ισοτιμία δικαιωμάτων με τον άν-
τρα, και διά νόμου και στην πράξη, στην οικογένεια, στο κράτος και στην κοι-
νωνία, κι ακόμα γκρέμισμα της εξουσίας της αστικής τάξης.

— Αυτό το αποδείχνει η Σοβιετική Ρωσία, αναφώνησα εγώ, αυτή θα απο-
τελέσει για μας το μεγαλειώδες παράδειγμα! 

Ο Λένιν συνέχισε...
— Η Σοβιετική Ρωσία τα αιτήματά μας για τις γυναίκες τα προβάλλει και

τα φωτίζει με νέο φως. Στις συνθήκες της δικτατορίας του προλεταριάτου
αυτά δεν είναι πια αντικείμενο πάλης ανάμεσα στο προλεταριάτο και στην
αστική τάξη, μας εξυπηρετούν σαν οικοδομικό υλικό για την ανοικοδόμηση
της κομμουνιστικής κοινωνίας. Βλέπουν οι γυναίκες, και πέρα από τα σύνορά
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νωνίας, το μότο είναι το εξής : «Μην αφήσεις να χυθεί νερό στο αυ-
λάκι». Αλλά το νερό έχει ήδη τρέξει στο αυλάκι. Η παρούσα κυβέρ-
νηση υποχώρησε μπρος στις γυναίκες της εργατικής τάξης όταν τους
επέτρεψε το δικαίωμα των συνελεύσεων και των πολιτικών ενώσεων.
Δεν το έκανε αυτό από μόνη της αλλά μόνο κάτω από την ακαταμά-
χητη πίεση της εξεγερμένης εργατικής τάξης. Δεν ήταν λίγη η πίεση
προς τα μπρος, των ίδιων των γυναικών της εργατικής τάξης η οποία
ανάγκασε το Πρωσο-γερμανικό αστυνομικό κράτος να εγκαταλείψει
το περίφημο «γυναικείο τμήμα»1 στις πολιτικές συναθροίσεις και να
ανοίξει έτσι διάπλατα τις πόρτες των πολιτικών οργανώσεων στις
γυναίκες. Αυτό ήταν που στην πραγματικότητα έριξε το νερό στο αυ-
λάκι. Η ακαταμάχητη πρόοδος της προλεταριακής ταξικής πάλης
έφερε τις γυναίκες ακριβώς μέσα στη δύνη της πολιτικής ζωής. Κά-
νοντας χρήση του δικαιώματός τους για συμμετοχή σε συνελεύσεις
και οργανώσεις, οι γυναίκες του προλεταριάτου έχουν  πάρει ένα πε-
ρισσότερο ενεργητικό μέρος στην κοινοβουλευτική ζωή και στις
εκλογικές καμπάνιες. Είναι  αναπόφευκτη συνέπεια και  λογικό απο-
τέλεσμα του κινήματος το γεγονός ότι χιλιάδες γυναίκες σήμερα μπο-
ρούν και φωνάζουν με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση: Αφή-
στε μας να ψηφίσουμε!   Μια φορά και έναν καιρό στην όμορφη πε-
ρίοδο της απολυταρχίας,  πριν από το 1848, η εργατική τάξη δεν θε-
ωρούνταν  «ώριμη αρκετά» να ασκήσει τα πολιτικά της δικαιώματα.
Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για τις γυναίκες του προλεταριάτου σή-
μερα γιατί αυτές έχουν αποδείξει την πολιτική τους ωριμότητα. Όλοι
γνωρίζουν ότι χωρίς αυτές, χωρίς την ενθουσιώδη βοήθειά τους, το
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δεν θα είχε αυτή τη μεγάλη νίκη στις
εκλογές στις 12 του Γενάρη (1912), να έχει πάρει 4.250.000 ψήφους.
Σε κάθε περίπτωση η εργατική τάξη πρέπει  πάντα να αποδεικνύει
την ωριμότητά της για πολιτική ελευθερία με μια πετυχημένη επα-
ναστατική εξέγερση των μαζών. Μόνο όταν η βασιλεία του  Θεικού
Νόμου του αυτοκράτορα, και οι πιο ευγενείς άντρες του έθνους ένιω-
σαν στην πραγματικότητα την σκληρή γροθιά του  προλετάριου πάνω
στα μάτια τους και το γόνατό του στο στήθος τους, τότε μόνο ένιωσαν
εμπιστοσύνη στην πολιτική «ωριμότητα» των ανθρώπων και το ένιω-
σαν πολύ γρήγορα με ταχύτητα φωτός. Σήμερα, είναι η σειρά των γυ-
ναικών προλετάριων να αναγκάσουν το καπιταλιστικό κράτος να συ-
νειδητοποιήσει την πολιτική τους ωριμότητα. Αυτό έχει γίνει μέσα
από ένα διαρκές, δυνατό μαζικό κίνημα, που πρέπει να χρησιμοποι-
ήσει όλα τα μέσα του προλεταριακού αγώνα και πίεσης. Η ψήφος
για τις γυναίκες είναι ο στόχος. Αλλά για να το καταφέρει αυτό, το
μαζικό κίνημα, θα πρέπει να το κάνει κοινή υπόθεση, αντρών και
γυναικών και όχι υπόθεση μόνο των γυναικών. Η σημερινή έλλειψη
των δικαιωμάτων των γυναικών στη Γερμανία δεν είναι παρά  ένας
κρίκος στην αλυσίδα της αντίδρασης που φυλακίζει τις ζωές των αν-
θρώπων. Και συνδέεται στενά με την άλλη κολώνα της αντίδρασης:
τη μοναρχία. Επίσης, στην  καπιταλιστική, βιομηχανοποιημένη Γερ-
μανία του 20ου αιώνα, την εποχή του ηλεκτρισμού και των αεροπλά-
νων, η απουσία των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών είναι ένα
αντιδραστικό κατάλοιπο του νεκρού παρελθόντος, της βασιλείας του
Θεικού Νόμου  (ή της ελέω θεού εξουσίας του βασιλιά ή μονάρχη).

Και τα δύο φαινόμενα, το όργανο του θεού που έχει την πολιτική
εξουσία και η σεμνότυφη γυναίκα που κάθεται δίπλα στο τζάκι, είναι
ασυμβίβαστα με τις καταιγίδες της πολιτικής ζωής, με την πολιτική
και ταξική πάλη. Τα δύο αυτά φαινόμενα, έχουν τις ρίζες τους στις
σαπισμένες συνθήκες του παρελθόντος, σε εποχές που κυριαρχούσε
η δουλεία στην ύπαιθρο και οι συντεχνίες στην πόλη. Σε αυτές τις
εποχές ήταν νομιμοποιημένα και απαραίτητα. Και τα δύο φαινόμενα,
η μοναρχία και η έλλειψη δικαιωμάτων των γυναικών έχουν ξεριζω-
θεί κατά την ανάπτυξη του μοντέρνου καπιταλισμού και έχουν γίνει
γελοίες καρικατούρες.

Το ότι συνεχίζουν να επιβιώνουν στη μοντέρνα κοινωνία μας, δεν
είναι επειδή οι άνθρωποι ξέχασαν να απαλλαγούν από αυτά, ούτε
λόγω της επιμονής και της αδράνειας των συνθηκών. Όχι, εξακο-
λουθούν να επιβιώνουν γιατί και τα δύο αυτά φαινόμενα – η μοναρχία
και οι στερημένες από πολιτικά δικαιώματα γυναίκες – έχουν γίνει
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μας, την αποφασιστική σημασία που έχει η κατάκτηση της εξουσίας απ’ το
προλεταριάτο. Θα πρέπει να επεξεργαστείτε με ακρίβεια τη διαφορά που
υπάρχει στη θέση των γυναικών εδώ και των γυναικών εκεί, για να κερδίσετε
με το μέρος σας τις γυναικείες μάζες στην επαναστατική ταξική πάλη του
προλεταριάτου. Η κινητοποίησή τους, πραγματοποιούμενη με ξεκάθαρη κα-
τανόηση των αρχών, πάνω σε γερή οργανωτική βάση, αποτελεί ζήτημα ζωής
και νίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ωστόσο ας μην αυταπατώμαστε. Τα
τμήματά μας κατά χώρες δεν έχουν ακόμα κατανοήσει σωστά αυτό το ζήτημα.
Κρατούν στάση παθητική, αναμονής, μπρος στο καθήκον της δημιουργίας
μαζικού κινήματος των εργαζομένων γυναικών υπό κομμουνιστική καθοδή-
γηση. Δεν καταλαβαίνουν πως η ανάπτυξη ενός τέτοιου μαζικού κινήματος
και η καθοδήγησή του αποτελεί σπουδαιότατο μέρος της όλης κομματικής
δράσης και μάλιστα το ήμισυ της γενικής κομματικής δουλειάς. Η αναγνώριση
εκ μέρους των, όταν τυχαίνει, της ανάγκης και της αξίας ενός ισχυρού, με
ξεκάθαρο μπροστά του σκοπό, κομμουνιστικού γυναικείου κινήματος, είναι
πλατωνική αναγνώριση στα λόγια και όχι συνεχής κομματική φροντίδα και
χρέος.

— Θεωρούν σαν κάτι το δευτερεύον, σαν δουλειά που αφορά μόνο τις κομ-
μουνίστριες, τη διαφώτιση και προπαγάνδα μέσα στις γυναικείες μάζες, την
αφύπνιση και την επαναστατικοποίησή τους. Επικρίνουν τις κομμουνίστριες,
ότι δεν πάει μπρος η δουλειά πιο γρήγορα, πιο ενεργητικά. Αυτό είναι εσφαλ-
μένο, ριζικά εσφαλμένο! Πραγματικός διαχωρισμός και ισοτιμία των γυναικών
a la rebours, όπως λένε οι Γάλλοι, δηλ. ισοτιμία των γυναικών απ’ την ανά-
ποδη. Τι αποτελεί τη βάση της εσφαλμένης θέσης των τμημάτων μας κατά
χώρες; (Δε μιλώ για τη Σοβιετική Ρωσία). Σε τελευταία ανάλυση όχι τίποτα
άλλο παρά η υποτίμηση της γυναίκας και της δουλειάς της. Ετσι ακριβώς
είναι. Δυστυχώς μπορούμε ακόμα για πολλούς συντρόφους μας να πούμε:
«ξύστε τον κομμουνιστή, και θα βρείτε το φιλισταίο». Εννοείται πως πρέπει
να ξύσεις το ευαίσθητο σημείο, τις ψυχικές του αντιδράσεις απέναντι στη γυ-
ναίκα. Υπάρχει μήπως γι’ αυτό πιο παραστατική απόδειξη από το πώς οι άντρες
βλέπουν ατάραχοι, πώς φθείρονται οι γυναίκες με τις μικροδουλειές, σε ένα
έργο μονότονο, εξαντλητικό και που καταβροχθίζει χρόνο και δυνάμεις που
είναι το νοικοκυριό, για το πώς στενεύει έτσι ο ορίζοντάς τους, ξεκουτιαίνει
το μυαλό, γίνεται βαρύς ο χτύπος της καρδιάς και εξασθενίζει η Θέληση; Δε
μιλάω, φυσικά, για τα αστικά σπίτια, που ρίχνουν όλες τις δουλειές του σπιτιού,
μαζί και την περιποίηση των παιδιών, πάνω σε μισθωτούς ανθρώπους. Ο,τι
λέω αφορά την τεράστια πλειονότητα των γυναικών, μαζί και τις γυναίκες των
εργατών, και τότε ακόμα που περνούν ολόκληρη τη μέρα τους στο εργοστάσιο
και βγάζουν το ψωμί τους μόνες τους.

Πολύ λίγοι άντρες, ακόμα και από τους προλετάριους, σκέφτονται πόσο
πολύ μπορούν να αλαφρώσουν απ’ τα βάρη και τις φροντίδες τη γυναίκα τους,
ή και να την απαλλάξουν εντελώς, αν ήθελαν να βοηθήσουν στη «γυναικεία
δουλειά». Αλλά όχι, γιατί αυτό αντίκειται «στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια
του ανδρός». Αυτός έχει απαιτήσεις για την ανάπαυση και τις βολές του. Ζωή
της γυναίκας στο σπίτι θα πει να είναι το καθημερινό θύμα σε χιλιάδες τιπο-
τένια μικροπράγματα. Το παλιό δικαίωμα κυριαρχίας του άντρα εξακολουθεί
να υπάρχει υπό κεκαλυμμένη μορφή. Η δούλη του, αντικειμενικά, τον εκδι-
κείται γι’ αυτό, επίσης με κεκαλυμμένη μορφή: Η καθυστέρηση της γυναίκας,
η μη κατανόηση απ’ αυτήν των επαναστατικών ιδανικών του ανδρός της, μα-
ραίνει τη ζωτικότητά του και την αποφασιστικότητά του για αγώνα. Αυτό μοι-
άζει με τα μικρούτσικα σκουλικάκια, που αδιόρατα, αργά, μα σίγουρα, ροκα-
νίζουν και υποσκάπτουν. Γνωρίζω τη ζωή των εργατών, και όχι μόνο απ’ τα
βιβλία. Η κομμουνιστική μας δουλειά στις γυναικείες μάζες, η πολιτική μας
δουλειά, περιλαμβάνει σημαντικό μέρος διαπαιδαγωγικής δουλειάς στους
άντρες. Οφείλουμε να ξεριζώσουμε τις παλιές δουλοκτητικές απόψεις ως τις
τελευταίες, τις παραμικρότερες ρίζες τους. Και στο κόμμα και στις μάζες.
Αυτό αφορά τα πολιτικά μας καθήκοντα ακριβώς σαν ενός επιτακτικά ανα-
γκαίου σχηματισμού επιτελείου από συντρόφους, άντρες και γυναίκες, που
έχουν γερή θεωρητική και πραχτική κατάρτιση, για να διεξάγουν και να προ-
ωθούν την κομματική δουλειά μέσα στις εργαζόμενες γυναίκες. 

Στην ερώτησή μου σχετικά με τις τωρινές συνθήκες στη Σοβιετική Ρωσία,
ο Λένιν απάντησε:

— Η κυβέρνηση της προλεταριακής δικτατορίας, σε συμμαχία εννοείται
με το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα συνδικάτα, καταβάλλει όλες της τις προ-
σπάθειες για να υπερνικήσει τις καθυστερημένες αντιλήψεις των ανδρών και
των γυναικών, να ξεθεμελιώσει μ’ αυτόν τον τρόπο την παλιά, μη κομμουνι-
στική ψυχολογία. Χρειάζεται άραγε να πούμε πως νομοθετικά εφαρμόστηκε
η πλήρης ισοτιμία του άντρα και της γυναίκας; Σ’ όλους τους τομείς είναι αι-
σθητή η ειλικρινής προσπάθεια εφαρμογής αυτής της ισοτιμίας στη ζωή. Τρα-
βούμε τη γυναίκα να εργαστεί στη σοβιετική οικονομία, στη διευθυντική, στη
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ισχυρά εργαλεία για συμφέροντα που είναι εχθρικά στους ανθρώ-
πους. Η χειρότερη και πιο κτηνώδης υπεράσπιση της εκμετάλλευση
και της δουλείας του προλεταριάτου έχει εισαχθεί μέσα από το θρόνο
και την εκκλησία καθώς και πίσω από την πολιτική δουλεία των γυ-
ναικών. Η Μοναρχία και η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων των
γυναικών έχουν γίνει τα πιο σημαντικά εργαλεία της κυρίαρχης κα-
πιταλιστικής τάξης. Στην πραγματικότητα η κυβέρνησή μας ενδια-
φέρεται να κρατήσει μακριά από την ψήφο τις εργαζόμενες γυναίκες.
Σωστά φοβάται ότι θα απειληθούν οι παραδοσιακοί θεσμοί της τα-
ξικής διακυβέρνησης, για παράδειγμα ο μιλιταρισμός, (τον οποίον
καμιά σκεπτόμενη γυναίκα του προλεταριάτου δεν θα μπορούσε να
υποστηρίξει), η μοναρχία, η συστηματική κλοπή των αγαθών μας,
οι φόροι στα αναγκαία αγαθά κ.λ.π. Το δικαίωμα ψήφου για τις γυ-
ναίκες  είναι μια απειλή για το παρόν καπιταλιστικό κράτος γιατί πί-
σω από αυτό υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες που θα δυνάμωναν
τον εσωτερικό εχθρό όπως για παράδειγμα την επαναστατική σο-
σιαλδημοκρατία. Αν ήταν να δοθεί δικαίωμα ψήφου για τις κυρίες
της μπουρζουαζίας, τότε το καπιταλιστικό κράτος θα το έκανε, γιατί
δεν θα περίμενε τίποτε άλλο παρά μια αποτελεσματική υποστήριξή
τους, προς την αντίδραση. Οι περισσότερες από  τις γυναίκες της
μπουρζουαζίας, που λειτουργούν σαν  λέαινες στον αγώνα ενάντια
στα «ανδρικά προνόμια», θα έσπευδαν σαν πειθήνια αρνιά στο στρα-
τόπεδο του συντηρητισμού και της εκλογικής αντίδρασης αν μπο-
ρούσαν να ψηφίσουν. Στην πραγματικότητα θα ήταν σίγουρα περισ-
σότερο αντιδραστικές από ότι το ανδρικό κομμάτι της τάξης τους.
Εκτός από μερικές από αυτές που εργάζονται και έχουν κάποιο
επάγγελμα, οι  γυναίκες της αστικής τάξης δεν παίρνουν μέρος στην
κοινωνική παραγωγή. Δεν είναι τίποτε άλλο από συν-καταναλωτές
της υπεραξίας που οι άντρες τους αποσπούν από το προλεταριάτο.
Είναι παράσιτα των παράσιτων του κοινωνικού σώματος. Και οι κα-
ταναλωτές είναι συνήθως περισσότερο μανιώδεις και σκληροί στην
υπεράσπισή του «δικαιώματός» τους σε μια παρασιτική ζωή από
ό,τι οι απ’ ευθείας πράκτορες της ταξικής κυριαρχίας και εκμετάλ-
λευσης. Η ιστορία όλων των μεγάλων επαναστατικών αγώνων το
αποδεικνύει  με τρομερό τρόπο. Πάρτε για παράδειγμα τη μεγάλη
Γαλλική Επανάσταση. Μετά την πτώση των Ιακωβίνων, όταν οδη-
γούσαν τον  Ροβεσπιέρο, αλυσοδεμένο, στο σημείο της εκτέλεσής
του, οι γυμνές πόρνες της μεθυσμένης από τη νίκη μπουρζουαζίας
χόρευαν στους δρόμους, ένα ξεδιάντροπο χορό της χαράς γύρω από
τον ηττημένο ήρωα της Επανάστασης. Και το 1871, στο Παρίσι, όταν
η ηρωική Κομμούνα των εργατών νικήθηκε από τα πυροβόλα, οι γυ-
ναίκες της μπουρζουαζίας παραληρούσαν, υπερβαίνοντας ακόμη
και τους πιο κτηνώδεις άντρες, στην αιματηρή τους εκδίκηση ενάντια
στο ηττημένο προλεταριάτο. Οι γυναίκες της ιδιοκτήτριας τάξης θα
υπερασπίζονται πάντα με φανατισμό την εκμετάλλευση και την σκλα-
βιά των εργαζόμενων ανθρώπων από τους οποίους έμμεσα λαμβά-
νουν τους πόρους της κοινωνικά άχρηστης ύπαρξής τους. Οικονο-
μικά και κοινωνικά οι γυναίκες των εκμεταλλευτριών τάξεων δεν
αποτελούν ένα ανεξάρτητο τμήμα του πληθυσμού. Η μόνη τους κοι-
νωνική λειτουργία είναι, να αποτελούν τα εργαλεία της φυσική ανα-
παραγωγής της άρχουσας τάξης. Αντίθετα, οι γυναίκες του προλε-
ταριάτου είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Είναι παραγωγικές για την
κοινωνία όπως οι άντρες. Με αυτό δεν εννοώ το μεγάλωμα των παι-
διών ή το νοικοκυριό το οποίο βοηθά τους άντρες να υποστηρίζουν
τις οικογένειές τους με ανεπαρκείς μισθούς. Αυτό το είδος της ερ-
γασίας δεν είναι παραγωγικό όπως το εννοεί η σημερινή καπιταλι-
στική οικονομία ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες προσπάθειες,
θυσίες και ενέργεια απαιτεί. Αυτό δεν είναι παρά ιδιωτική υπόθεση
του εργάτη και της ευτυχίας του και για αυτό το λόγο είναι ανύπαρκτο
για την σημερινή κοινωνία. Όσο υπάρχει καπιταλισμός και μισθωτή
εργασία, το μόνο είδος της εργασίας που θεωρείται παραγωγικό,
είναι αυτό που παράγει υπεραξία και δημιουργεί καπιταλιστικό κέρ-
δος. Από αυτή την άποψη η χορεύτρια του καμπαρέ, που τα πόδια
της φέρνουν κέρδος στην τσέπη του εργοδότη της, είναι μια παρα-
γωγική εργάτρια, ενώ όλος ο μόχθος των γυναικών του προλεταριά-
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νομοθετική, στην κυβερνητική δουλειά. Ανοίγουμε γι’ αυ-
τές τις πόρτες όλων των σχολών και μορφωτικών ιδρυμά-
των, για να ανεβάσουν την επαγγελματική και κοινωνική
τους κατάρτιση. Ιδρύουμε συσσίτια και εστιατόρια, πλυν-
τήρια και μπαλωματάδικα, βρεφικούς σταθμούς, παιδι-
κούς κήπους, παιδικά οικοτροφεία, διαπαιδαγωγικά ιδρύ-
ματα παντός είδους. Με λίγα λόγια, εφαρμόζουμε επιστα-
μένα την απαίτηση του προγράμματός μας, να μεταθέσου-
με τις δουλειές του νοικοκυριού και της διαπαιδαγώγησης,
των ατομικών νοικοκυριών σε κοινότητες. Μ’ αυτόν τον
τρόπο η γυναίκα απελευθερώνεται από την παλιά σκλαβιά
του σπιτικού κι από κάθε εξάρτηση απ’ τον άνδρα. Της
παρέχεται πλήρης δυνατότητα να δράσει στην κοινωνία
ανάλογα με τις ικανότητες και τις κλίσεις της. Ενώ πάλι
για τα παιδιά δημιουργούνται πιο ευνοϊκές συνθήκες για
την ανάπτυξή τους, από ό,τι θα είχαν στο σπίτι. Σε μας
υπάρχει η πιο πρωτοπόρα νομοθεσία στον κόσμο για την
προστασία της δουλειάς της γυναίκας. Και φροντίζουν για
την εφαρμογή της οι εντολοδόχοι των οργανωμένων ερ-
γατών. Ιδρύουμε μαιευτήρια, σπίτια για τις μητέρες και τα
βρέφη, συμβουλευτικά ιατρεία για τις μητέρες, φροντι-
στήρια για την περιποίηση των βρεφών και των μικρών
παιδιών, εκθέσεις για την προστασία της μητρότητας και
του παιδιού κ.λπ. Καταβάλλουμε τις πιο σοβαρές προσπά-
θειες για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των απόρων, των
ανέργων γυναικών.

Ξέρουμε περίφημα πως όλα αυτά είναι ακόμα λίγα σε
σύγκριση με τις απαιτήσεις των εργαζομένων γυναικείων
μαζών και δεν είναι καθόλου αρκετά για μια πραγματική
απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, αποτελούν ένα γιγάντιο βή-
μα προς τα εμπρός, σε σύγκριση με κείνο που υπήρχε στην
τσαρική, την καπιταλιστική Ρωσία. Είναι μάλιστα και πολύ,
σε σύγκριση με ό,τι γίνεται εκεί που κυριαρχεί ακόμα, χω-
ρίς περιορισμούς, ο καπιταλισμός. Είναι μια καλή αρχή.
Μπήκε σωστή γραμμή και θα συνεχίσουμε με συνέπεια,
μ’ όλη μας την ενεργητικότητα, να την αναπτύξουμε πα-
ραπέρα. Εσείς, στο εξωτερικό, μπορείτε να είστε σίγουροι
γι’ αυτό. Κάθε μέρα ύπαρξης του σοβιετικού κράτους γί-
νεται και πιο ξεκάθαρο πώς θα τραβούσαμε μπροστά, χω-
ρίς τα εκατομμύρια των γυναικών. Φανταστείτε τι σημαίνει
αυτό σε μια χώρα, όπου το 80% κιόλας του πληθυσμού εί-
ναι αγρότες. Μικρό αγροτικό νοικοκυριό σημαίνει ένα ατο-
μικό σπιτικό με κολλημένη εκεί μέσα τη γυναίκα. Για σας,
από την άποψη αυτή, θα είναι πολύ καλύτερα και ευκο-
λότερα από ό,τι για μας, εννοείται, υπό τον όρο ότι οι προ-
λεταριακές σας μάζες θα αποχτήσουν συνείδηση της ωρι-
μότητάς τους, εξεταζόμενης αντικειμενικά ιστορικά, για
την κατάληψη της εξουσίας, για την επανάσταση. 

Ας μην απογοητευόμαστε. Οι δυνάμεις μας μεγαλώνουν
μαζί με τις δυσκολίες. Η πραχτική αναγκαιότητα θα μας
σπρώξει σε νέους δρόμους και όσον αφορά την απελευ-
θέρωση των γυναικείων μαζών. Η συντροφική αλληλεγ-
γύη, ενωμένη με το σοβιετικό κράτος, θα πραγματοποιήσει
μεγάλα έργα. Εννοείται η συντροφική αλληλεγγύη με την
κομμουνιστική και όχι με την αστική έννοια, όπως τη δια-
κηρύττουν οι ρεφορμιστές, που ο επαναστατικός τους εν-
θουσιασμός ξεθύμανε σαν το φτηνό ξίδι. Πλάι - πλάι με
τη συντροφική αλληλεγγύη πρέπει να οδεύει και η προ-
σωπική πρωτοβουλία, που περνά στη συλλογική δράση
και γίνεται ένα μ’ αυτήν. Στις συνθήκες της προλεταριακής
δικτατορίας η απελευθέρωση των γυναικών διά της πραγ-
ματοποίησης του κομμουνισμού θα γίνεται και στο χωριό.
Από την άποψη αυτή το καλύτερο πράγμα που περιμένω
είναι ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας μας και της αγρο-
τικής οικονομίας. Αυτή είναι τεράστιο έργο! Είναι μεγάλες,
τερατώδικα μεγάλες, οι δυσκολίες για την πραγματοποί-
ησή του. Για την υπερνίκησή τους είναι απαραίτητο να
ελευθερώσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε τις πανίσχυ-
ρες δυνάμεις των μαζών. Τα εκατομμύρια των γυναικών
πρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτό.
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γκ του και των μητέρων στους τέσσερις τοίχους των σπιτιών τους θεωρείται αντιπαρα-
γωγικός. Αυτό ακούγεται κτηνώδες και παράλογο, αλλά ανταποκρίνεται ακριβώς στην
κτηνωδία και τον παραλογισμό της σημερινής καπιταλιστικής οικονομίας. Και το να
δεις αυτήν την κτηνώδη πραγματικότητα ξεκάθαρα είναι ο πρώτος στόχος των γυναι-
κών  του προλεταριάτου. Από αυτήν ακριβώς την άποψη, η απαίτηση των γυναικών
του προλεταριάτου για ίσα πολιτικά δικαιώματα βασίζεται πάνω σε ένα σταθερό οι-
κονομικό έδαφος. Σήμερα, εκατομμύρια γυναίκες εργάτριες δημιουργούν καπιταλι-
στικό κέρδος, όπως οι άνδρες, στα εργοστάσια, στις φάρμες, στα γραφεία, στα κατα-
στήματα, στη οικιακή βιομηχανία και είναι παραγωγικές, με την στενή επιστημονική
έννοια της σημερινής κοινωνίας. Κάθε μέρα μεγαλώνει ο αριθμός των γυναικών που
τις εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Κάθε νέα πρόοδος στη βιομηχανία και στην τε-
χνολογία δημιουργεί νέες θέσεις για τις γυναίκες στο μηχανισμό της καπιταλιστικής
κερδοφορίας. Και επί πλέον κάθε βήμα της βιομηχανικής προόδου προσθέτει ένα
νέο λιθαράκι, στη θέσπιση ίσων πολιτικών δικαιωμάτων. Η γυναικεία εκπαίδευση και
ευφυΐα έχουν γίνει απαραίτητες για τον οικονομικό μηχανισμό. Η απομονωμένη γυ-
ναίκα του πατριαρχικού «οικογενειακού κύκλου» ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
βιομηχανίας και του εμπορίου τόσο λίγο όσο και σε αυτές της πολιτικής. Είναι αλήθεια
λοιπόν ότι το καπιταλιστικό κράτος έχει αμελήσει το καθήκον του προς αυτές. Είναι
τα σωματεία και οι σοσιαλδημοκρατικές οργανώσεις που έχουν κάνει όσο πιο πολλά
μπορούν για να αφυπνίσουν το μυαλό των γυναικών. Ακόμα και πριν από δεκαετίες,
οι σοσιαλδημοκράτες ήταν γνωστοί ως οι πιο έξυπνοι και ικανοί Γερμανοί εργάτες.
Ομοίως, τα σωματεία και η σοσιαλδημοκρατία έχουν οδηγήσει τις γυναίκες του προ-
λεταριάτου έξω από την στενή, αποπνικτική ύπαρξή τους, έξω από την μίζερη και
αδιάφορη διαχείριση του νοικοκυριού. Ο προλεταριακός ταξικός αγώνας έχει διευρύνει
τους ορίζοντές τους, έκανε το μυαλό τους  ευέλικτο, ανέπτυξε τη σκέψη τους, τους
έδωσε μεγάλους στόχους. Ο σοσιαλισμός έχει φέρει μια πνευματική αναγέννηση στις
μάζες των γυναικών του προλεταριάτου και ταυτόχρονα τις έχει κάνει –χωρίς αμφι-
βολία– ικανές παραγωγικές εργάτριες. Σκεφτόμενοι όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι
η έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων από τις γυναίκες του προλεταριάτου είναι μια πρό-
στυχη αδικία. Έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες παίρνουν ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή.

Ωστόσο η σοσιαλδημοκρατία δεν χρησιμοποιεί τον όρο «αδικία» ως επιχείρημα.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μας και στο πρώιμο συναισθηματικό ουτοπικό
σοσιαλισμό. Εμείς δεν βασιζόμαστε στη δικαιοσύνη των κυρίαρχων τάξεων, αλλά μόνο
στην επαναστατική δύναμη των εργαζόμενων μαζών και στην πορεία της κοινωνικής
ανάπτυξης που προετοιμάζει το έδαφος για την εξουσία τους. Ο όρος «αδικία» από
μόνος του δεν είναι ένα επιχείρημα με το οποίο μπορείς να καταρρίψεις τους αντιδρα-
στικούς θεσμούς. Αν παρόλα αυτά υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας σε μεγάλα τμήματα
της κοινωνίας, λέει ο F. Engels, ο συν-ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, αυτό
είναι πάντα ένα σίγουρο σημάδι ότι η οικονομική βάση της κοινωνίας έχει μετακινηθεί
σημαντικά, ότι οι σημερινές συνθήκες έρχονται σε σύγκρουση με την διαδικασία της
ανάπτυξης. Το σημερινό δυναμικό κίνημα των εκατομμυρίων γυναικών του προλετα-
ριάτου που θεωρούν ότι το να μην έχουν πολιτικά δικαιώματα είναι αδικία και λάθος
είναι ένα αλάνθαστο σημάδι. Ένα σημάδι που δείχνει ότι η κοινωνική βάση του υπάρ-
χοντος συστήματος έχει σαπίσει και ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Εκατό χρόνια
πριν, ο Fourier, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες των σοσιαλιστικών ιδεών είχε
γράψει αυτές τις αξέχαστες λέξεις: Σε κάθε κοινωνία ο βαθμός της γυναικείας χει-
ραφέτησης είναι το φυσικό μέγεθος της γενικής χειραφέτησης.2

Αυτή είναι όλη η αλήθεια για την σημερινή κοινωνία. Η μάχη για τα πολιτικά δικαιώ-
ματα των  γυναικών είναι μόνο μια έκφραση και ένα μέρος της μάχης του προλεταριάτου
για απελευθέρωση.Σε αυτό στηρίζεται η δύναμή της και το μέλλον της. Εξ αιτίας των
γυναικών του προλεταριάτου, το γενικό, ίσο και άμεσο δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες,
θα προσέφερε πολύ στον ταξικό αγώνα. Για τον λόγο αυτό η μπουρζουαζία το απο-
στρέφεται και το φοβάται. Και αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε και θα το πετύχουμε.
Το να παλεύεις για το δικαίωμα  ψήφου στις γυναίκες σημαίνει να φέρεις γρηγορότερα
την ώρα που η σημερινή κοινωνία θα καταρρεύσει μέσα στα συντρίμμια της και κάτω
από τα σφυροκοπήματα του επαναστατημένου προλεταριάτου.   

Πηγή: Rosa Luxembourg Internet Archive Selected Political Writings, Rosa Luxemburg.
Monthly Review Press  © 1971. Μετάφραση: Μαρία Χλωρού

1. Το «γυναικείο τμήμα»  θεσμοθετήθηκε το 1902 από τον Πρώσο Υπουργό von Hammerstein.
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ένα ειδικό τμήμα του χώρου επιφυλάσσονταν για τις γυναίκες, στις
πολιτικές συναντήσεις.

2. Καθώς η Rosa Luxemburg δεν μπορούσε να το ξέρει, ο Karl Marx παραθέτει  αυτές τις ίδιες
λέξεις στο τρίτο από τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του 1844, όταν αναφέρεται στην
φύση της κομμουνιστικής κοινωνίας.

- See more at: http://www.marxismos.com/theoryahistory-mainmenu/theoryahistory-to-
pics-mainmenu/topics-women-menu/433-2011-11-14-21-57-14.html#sthash.5K6evErn.dpuf
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ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Το χρήμα έχει ως πρώτη λειτουργία του να χρησιμεύει ως μέσο

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η διαδικασία ανταλλαγής ενός εμ-
πορεύματος ακολουθεί το σχήμα αλλαγής μορφής ως εξής: Ε(μπό-
ρευμα)- Χ(ρήμα)- Ε(μπόρευμα). Με άλλα λόγια: Ο κάτοχος ενός εμ-
πορεύματος το ανταλλάσσει (πουλάει) με τόσο χρήμα όση είναι η τιμή
του. Αυτή την ποσότητα χρήματος στη συνέχεια την ανταλλάσσει με
ένα άλλο εμπόρευμα (αγοράζει). Έτσι το χρήμα ως ενδιάμεσο βοηθάει
τα εμπορεύματα να πραγματοποιούν τις αξίες τους, δηλαδή να αγο-
ράζονται και να πωλούνται.

Ο κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας μετατρέπει το κάθε προ-
ϊόν σε εμπόρευμα. Το κάθε εμπόρευμα μετατρέπεται στη συνέχεια,
αναγκαστικά σε χρήμα. Αλλιώς διατυπωμένο, το κάθε εμπόρευμα
συνοδεύεται από την τιμή του, που εκφράζει (κατά μέσο όρο) την
αξία του σε χρήμα. “ Η μετατροπή του εμπορεύματος σε χρήμα είναι
ταυτόχρονα μετατροπή του χρήματος σε εμπόρευμα”.(121)

Το ερώτημα που ανακύπτει εδώ είναι το εξής: Με την ιδιότητα του
μέσου κυκλοφορίας, πόσο χρήμα χρειάζεται για την εξυπηρέτηση
της πραγματοποίησης των εμπορευμάτων;

Θα πρέπει να υπάρχει τόσο χρήμα που να είναι ίσο με το άθροισμα
των τιμών των εμπορευμάτων. Η αυξομείωση του αθροίσματος των
τιμών αντιστοιχεί σε αυξομείωση της ποσότητα του χρήματος που
τις πραγματοποιεί. Αν υποτεθεί σταθερή η αξία ενός εμπορεύματος,
τότε η τιμή του μεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα με τη μεταβολή
της αξίας του χρήματος (χρυσού). Μια τέτοια μεταβολή των τιμών
όλων των εμπορευμάτων οδηγεί σε αντίστοιχη μεταβολή της ποσό-
τητας χρήματος. Αν επομένως θεωρήσουμε σταθερή την αξία του
χρυσού, τότε η ποσότητα χρήματος σε κάθε συγκυρία εκφράζει το
άθροισμα των τιμών. Στην υποθετική περίπτωση της σταθερής πο-
σότητας εμπορευμάτων, η ποσότητα του κυκλοφορούντος χρήματος
αντιστοιχεί στο συγκυριακό άθροισμα τιμών, ακολουθώντας ανάλογα
τις όποιες διακυμάνσεις τους.

Ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι ο αριθμός των γύρων
της ίδιας χρηματικής ποσότητας σε ορισμένο χρονικό διάστημα, στη
βάση των αλλαγών μορφής Ε-Χ-Ε.

“ Έτσι για ένα δοσμένο χρονικό διάστημα του προτσές κυκλοφορίας
έχουμε: ’άθροισμα των τιμών των εμπορευμάτων ) / ’αριθμός γύρων
των ομώνυμων χρηματικών μονάδων) = μάζα του χρήματος που λει-
τουργεί σαν μέσο κυκλοφορίας. Ο νόμος αυτός έχει γενική ισχύ”. (132)

Με βάση τα παραπάνω η αύξηση των γύρων των χρημάτων, μειώνει
την ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί κι αντίστροφα.

Μέχρι εδώ διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα χρήματος στη σφαίρα
της κυκλοφορίας εξαρτάται από την κίνηση των τιμών, την ποσότητα

των εμπορευμάτων και την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος. Αυ-
τές οι τρεις μεταβλητές μπορούν να κινούνται σε διαφορετικές κα-
τευθύνσεις και με διαφορετικό τρόπο. Αυτό δείχνει ότι η μάζα των
μέσων κυκλοφορίας (χρήματος), επηρεάζεται από πολλούς διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς αυτών των μεταβλητών.

Επειδή οι κινήσεις τους όμως μπορεί να αλληλοαναιρούνται, αν
εξετάσουμε αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα, θα διαπιστώσουμε
σχετική σταθερότητα στη μέση ποσότητα του κυκλοφορούντος χρή-
ματος. Αυτό βέβαια δεν ισχύει σε περιόδους οικονομικών κρίσεων.

Επισημαίνουμε εδώ ότι είναι διαδεδομένη η αντίληψη πως οι τιμές
των εμπορευμάτων καθορίζονται από την ποσότητα του κυκλοφο-
ρούντος χρήματος και αυτή με τη σειρά της καθορίζεται από το συ-
νολικό χρήμα που έχει η συγκεκριμένη χώρα.

Η προηγούμενη ανάλυση ανατρέπει αυτή την αντίληψη και ορίζει
με σαφήνεια πως κάθε εμπόρευμα μπαίνει στην κυκλοφορία με συγ-
κεκριμένη τιμή. 

Το χρήμα δεν αποτελεί απλώς ένα εμπόρευμα που λειτουργεί ως
γενικό ισοδύναμο, αλλά είναι φορέας των συνολικών σχέσεων της
καπιταλιστικής οικονομίας.

Η Μαρξική θεωρία δεν αναπαράγει το κλασικό μοντέλο του αντι-
πραγματισμού αλλά είναι μια χρηματική θεωρία, καθώς το χρήμα εί-
ναι αναγκαίο ενδογενές στοιχείο των οικονομικών σχέσεων. Είναι η
έκφραση της αξίας των εμπορευμάτων, ή με άλλα λόγια το χρήμα εί-
ναι η μορφή εμφάνισης της αξίας.

Η απλή σχετική έκφραση της αξίας ενός εμπορεύματος με το εμ-
πόρευμα που λειτουργεί ως χρήμα, αποτελεί την τιμή του εμπορεύ-
ματος. Δηλαδή η χρηματική έκφραση της αξίας (της αντικειμενοποι-
ημένης αφηρημένης – κοινωνικής – εργασίας) είναι η χρηματική
μορφή του εμπορεύματος, επομένως η τιμή του.

Το χρήμα, ακόμη κι αν πρόκειται για ένα εμπόρευμα που αποσύρ-
θηκε από την κυκλοφορία για το ρόλο του χρήματος (χρυσός), δεν
έχει το ίδιο τιμή. Ως εμπόρευμα που είναι όμως έχει αξία, την ποσό-
τητα της αφηρημένης κοινωνικής εργασίας για τη δημιουργία του.

Με τα λόγια του Μαρξ: «Αντίθετα το χρήμα δεν έχει τιμή. Για να
συμμετάσχει σ’ αυτή την ενιαία σχετική μορφή της αξίας των άλλων
εμπορευμάτων, θα έπρεπε ν’ αναφερθεί στον ίδιο τον εαυτό του σαν
προς δικό του ισοδύναμο.» (108)

Συμπερασματικά, βλέπουμε έως τώρα ότι ο χρυσός (και δευτε-
ρευόντως το ασήμι) εμφανίζεται ως το γενικό ισοδύναμο. Είναι δη-
λαδή ο χρυσός, ο τρόπος να εμφανιστεί η ανταλλακτική αξία του εμ-
πορεύματος. Η τιμή είναι η στρεβλή ποσοτική εμφάνιση της αξίας,
εφόσον αυτές οι έννοιες ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρε-
σης, είναι δηλαδή ασύμμετρες.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑ

Στο επίπεδο της απλής εμπορευματικής κυκλοφορίας, το χρήμα
πρέπει να είναι ένα κοινωνικά έγκυρο εμπόρευμα και το καλύτερο
γι’ αυτό είναι το πολύτιμο μέταλλο.

Η χρηματική κυκλοφορία διαχωρίζει το πραγματικό περιεχόμενο
ενός μεταλλικού νομίσματος από το ονομαστικό περιεχόμενό του που
συνδέεται με τη λειτουργία του. Η λειτουργική υπόσταση του χρήμα-
τος, με άλλα λόγια, απορροφά την υλική υπόστασή του. Στη σχέση Ε-
Χ-Ε ο χρυσός ’γενικό ισοδύναμο) εμφανίζεται παροδικά για να δια-
μεσολαβήσει την έκφραση της ανταλλακτικής αξίας του εμπορεύ-
ματος. Έτσι στη νομισματική λειτουργία μπορεί το νόμισμα να αντι-
κατασταθεί από άλλα υλικά ή σύμβολα. Με άλλα λόγια αφού στην
εμπορευματική κυκλοφορία το χρήμα διαμεσολαβεί την ανταλλαγή,
είναι δυνατή η απουσία του πραγματικού νομίσματος και στη θέση
του να εμφανίζεται ένα σύμβολο αντικαταστάτης του.

“ έτσι, πράγματα που σχετικά είναι χωρίς αξία, λχ. μικρά κομμάτια
χαρτιού, μπορούν να παίζουν στη θέση του χρυσού το ρόλο του νομί-
σματος. Στα μεταλλικά χρηματικά σήματα κρύβεται ακόμα ως ένα
βαθμό ο καθαρά συμβολικός χαρακτήρας τους. Στο χαρτονόμισμα
προβάλει εξόφθαλμα”.(139) 

Όταν λοιπόν συγκροτείται το κοινωνικό κεφάλαιο και το κράτος,
το ρόλο του χρήματος τον έχει ένα έγκυρο σύμβολο που δημιουργείται
από το κράτος κι είναι κοινωνικά αποδεκτό.

Έτσι ερμηνεύεται η δημιουργία και χρήση σε κάποιες τοπικές αγο-
ρές των λεγόμενων τοπικών χρημάτων, τα οποία δεν έχουν προφανώς
καμιά ισχύ πέρα από αυτές τις αγορές όπου είναι αποδεκτά.

Βλέπουμε το κάθε κράτος να ρίχνει στην κυκλοφορία ποσότητες
χαρτονομισμάτων ’ή και μικρών μεταλλικών νομισμάτων) που πάνω
τους απλώς αναγράφονται πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του κρα-
τικού νομίσματος. Η ποσότητα των κυκλοφορούντων χρηματικών
συμβόλων συνδέεται με την ποσότητα πραγματικού χρήματος που
θα έπρεπε να κυκλοφορεί. “ Η έκδοση του χαρτονομίσματος πρέπει
να περιορίζεται στην ποσότητα στην οποία θάπρεπε πραγματικά να
κυκλοφορεί ο χρυσός ’ή το ασήμι) που τον παρασταίνει συμβολι-
κά”.(140)

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Όταν διακοπεί η αλλαγή μορφών Ε-Χ-Ε, τότε το χρήμα ακινητο-

ποιείται. Όταν δηλαδή η πώληση δεν ακολουθείται από αγορά. Σε
αυτήν την περίπτωση ένα εμπόρευμα πωλείται, όχι για να αγοραστεί
άλλο εμπόρευμα αλλά για να αντικατασταθεί η μορφή του με τη μορφή
του χρήματος. “ Το χρήμα απολιθώνεται έτσι και γίνεται θησαυρός
και ο πωλητής εμπορευμάτων θησαυριστής”.(143)

Όταν το χρήμα (χρυσός, ασήμι) αποσύρεται και παύει η λειτουργία
του ως μέσου κυκλοφορίας, για να γίνει θησαυρός, δημιουργείται
μια αγορά χρυσού και ασημιού η οποία μπορεί σε κάποιες στιγμές
να τροφοδοτεί την αγορά με χρήμα.

Αυτή η απόσυρση χρήματος για θησαυρισμό αναγκάζει κάθε χώρα
να έχει απόθεμα χρυσού και ασημιού μεγαλύτερο από αυτό που χρει-
άζεται να λειτουργεί ως μέσο κυκλοφορίας σε κάθε εποχή.

Μπορούμε εδώ να πούμε προτρέχοντας, ότι το χρήμα ως αυτο-
σκοπός ’με όποια μορφή), είναι μια πρώτη ανώριμη μορφή κεφα-
λαίου.

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθώς η εμπορευματική κυκλοφορία αναπτύσσεται και γενικεύε-

ται, δημιουργούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε η εκποίηση
των εμπορευμάτων να διαχωρίζεται χρονικά από την πραγματοποίηση
της τιμής τους.

Τέτοιοι όροι είναι ο διαφορετικός χρόνος παραγωγής των ειδών
των εμπορευμάτων, η σύνδεση της παραγωγής με τις εποχές του
χρόνου, η ανάγκη πολλών εμπορευμάτων να μετακινούνται μέχρι να
φθάσουν στην αγορά κλπ.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι μπορεί ο πωλητής ενός εμπορεύματος και
ο αγοραστής του να μην συναντιούνται. Με άλλα λόγια η πώληση και
η αγορά γίνονται σε διαφορετικό χρόνο. Έτσι ο κάτοχος πουλάει υπάρ-
χον εμπόρευμα και γίνεται πιστωτής αφού ο αγοραστής εμφανίζεται
ως εκπρόσωπος του χρήματος και θα πληρώσει σε μελλοντικό χρόνο
και γίνεται πλέον οφειλέτης.

Σε μια τέτοια διαδικασία το χρήμα γίνεται μέσο πληρωμής, απο-
κτώντας μια πρόσθετη λειτουργία. Έχουμε άρα εδώ μια πρώιμη μορ-
φή πιστωτικού χρήματος.

Στη σχέση Ε-Χ δεν έχουμε ταυτόχρονη εμφάνιση εμπορεύματος
και ισοδύναμου χρήματος. Το χρήμα σαν μέτρο της (ανταλλακτικής)
αξίας βοηθάει στον καθορισμό της τιμής. Το συμβόλαιο καθορισμού
της τιμής δεσμεύει τον αγοραστή για μελλοντική πληρωμή σε καθο-
ρισμένο χρόνο μετά τη λήξη του οποίου το μέσο πληρωμής μπαίνει
στην κυκλοφορία περνώντας από τον αγοραστή στον πωλητή.

Η δυναμική αυτής της διαδικασίας οδηγεί στη συγκέντρωση των
πληρωμών σε συγκεκριμένους τόπους από συγκεκριμένους φορείς.
Κινητοποιείται έτσι ο συμψηφισμός των πληρωμών με άμεση συνέ-
πεια την ελάττωση της ποσότητας των απαιτούμενων μέσων πληρω-
μής. Ο συμψηφισμός έχει όμως και τη συνέπεια αφενός να λειτουργεί
το χρήμα μόνον ιδεατά σαν μέτρο των αξιών και αφετέρου να δημι-
ουργεί τη δυνατότητα χρηματικών κρίσεων, αφού βέβαια αναπτυχθεί
πρώτα σε σημαντικό βαθμό.

Με τη λειτουργία του χρήματος ως μέσου πληρωμής τροποποιείται
σχετικά η ποσότητα του απαιτούμενου χρήματος για τη συνολική κυ-
κλοφορία των εμπορευμάτων. “ Αν εξετάσουμε τώρα το συνολικό πο-
σό του χρήματος που κυκλοφορεί σε μιαν ορισμένη χρονική περίοδο,
βρίσκουμε πως όταν είναι δοσμένη η ταχύτητα κυκλοφορίας των μέ-
σων κυκλοφορίας και πληρωμής, το ποσό αυτό είναι ίσο με το άθροι-
σμα των τιμών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, συν το άθροισμα
των ληξιπρόθεσμων πληρωμών, πλην τις συμψηφιζόμενες πληρω-
μές, πλην τέλος τον αριθμό των γύρων που διαγράφει το ίδιο χρήμα
όταν λειτουργεί διαδοχικά, πότε σαν μέσο κυκλοφορίας, πότε σαν
μέσο πληρωμής”.(151-152)

Μέσα από τη γενικευμένη λειτουργία του χρήματος ως μέσου πλη-
ρωμής, προκύπτει πλέον το πιστωτικό χρήμα. Από την άλλη η επέ-
κταση του πιστωτικού συστήματος ωθεί ακόμη παραπέρα τη λειτουρ-
γία του χρήματος ως μέσου πληρωμής, δημιουργώντας νέες μορφές
ύπαρξης γι’ αυτό στη σφαίρα των εμπορικών συναλλαγών. “Όταν η
εμπορευματική παραγωγή φτάσει ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης και
έκτασης, η λειτουργία του χρήματος σαν μέσου πληρωμής βγαίνει
έξω από τη σφαίρα της εμπορευματικής κυκλοφορίας. Το χρήμα γί-
νεται το γενικό εμπόρευμα των συμβολαίων”.(153)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑ
Οι μορφές που έχει το χρήμα σε μια τοπική αγορά χάνονται όταν

αυτό χρησιμοποιείται στην παγκόσμια αγορά. Σε αυτήν το χρήμα εμ-
φανίζεται σε αντιστοιχία με την έννοιά του: είναι το εμπόρευμα (χρυ-
σός ή ασήμι) που η φυσική μορφή του εκφράζει την αφηρημένη ερ-
γασία.

Το παγκόσμιο χρήμα λειτουργεί με όλες τις μορφές του: μέσο πλη-
ρωμής, μέσο αγοράς και πλούτου.

Η ανεπτυγμένη αστική παραγωγή οδηγεί μια χώρα στο να μειώνει
στο ελάχιστο δυνατό τους θησαυρούς στα τραπεζικά θησαυροφυλά-
κια. Το αντίθετο δείχνει γενικά στομωμένη ροή εμπορευμάτων ή αν-
τίστοιχα δυσκολίες στη μεταμόρφωσή τους.
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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο γεννιέται ιστορικά μέσα από την ανάπτυξη της εμ-

πορευματικής κυκλοφορίας. Από τον 16ο αιώνα (ίσως και νωρίτερα)
το παγκόσμιο εμπόριο εγκαινιάζει την ιστορία του κεφαλαίου με τη
σύγχρονη μορφή του.

Το χρήμα μέσα από διαδικασίες στην χρηματαγορά ή στην αγορά
εργασίας και εμπορευμάτων, μετατρέπεται σε κεφάλαιο.

Το χρήμα σαν χρήμα εμφανίζεται, όπως γνωρίζουμε, στις μετα-
βολές μορφής Ε-Χ-Ε. Πώληση ’μετατροπή εμπορεύματος σε χρήμα)
και αγορά (μετατροπή χρήματος σε εμπόρευμα).

Το χρήμα σαν κεφάλαιο προκύπτει απ’ την αλληλουχία μορφών Χ-
Ε-Χ. Μετατροπή χρήματος σε εμπόρευμα, το οποίο στη συνέχεια πω-
λείται για να μετατραπεί σε χρήμα. Η αγορά
γίνεται για να προκύψει υποχρεωτικά στη
συνέχεια η πώληση.

Για να έχει νόημα η αλλαγή μορφών Χ-
Ε-Χ, πρέπει προφανώς το Χ(ρήμα) που
προκύπτει από την πώληση να είναι περισ-
σότερο από το Χ(ρήμα) της αγοράς. Αν δού-
με δηλαδή στο σύνολό της αυτή τη διαδοχή
μορφών, βλέπουμε Χ-Χ΄, όπου Χ΄>Χ.

Ο κύκλος Ε-Χ-Ε πραγματοποιείται για
την κατανάλωση, την ικανοποίηση αναγ-
κών. Έχει με άλλα λόγια σαν σκοπό την αξία
χρήσης.

Αντίθετα ο κύκλος Χ-Ε-Χ πραγματοποι-
είται για τη δημιουργία περισσότερου χρή-
ματος ή με άλλα λόγια αποσκοπεί στη ανταλλακτική αξία.

Στη γενική μορφή του αυτός ο κύκλος παίρνει τη μορφή Χ-Ε-
Χ΄, όπου Χ΄=Χ+ΔΧ με ΔΧ>0. “Αυτή την προσαύξηση ή αυτό το πε-
ρίσσεμα πάνω από την αρχική αξία, το ονομάζω: υπεραξία (sur-
plusvalue). Έτσι η αξία που προκαταβλήθηκε αρχικά όχι μόνο
διατηρείται στην κυκλοφορία, αλλά μέσα σ’ αυτήν αλλάζει το μέ-
γεθός της, προσθέτει στον εαυτό της μια υπεραξία, ή αξιοποιείται.
Και αυτή η κίνηση τη μετατρέπει σε κεφάλαιο”.(163)

Από τη στιγμή που το χρήμα κυκλοφορεί σαν κεφάλαιο, τότε η κυ-
κλοφορία αυτή γίνεται αυτοσκοπός. Το κεφάλαιο είναι αυτοαξιοποι-
ούμενη αξία μέσα στην κυκλοφορία του. Κινείται ακατάπαυστα με τη
μορφή χρήματος που τίκτει χρήμα. Ο κάτοχος του χρήματος εκτε-
λώντας συνειδητά αυτή την κίνηση γίνεται κεφαλαιοκράτης.

Ο κεφαλαιοκράτης δεν ενδιαφέρεται για την αξία χρήσης αλλά
μόνο για την ανταλλακτική αξία, μέσα από την κίνηση της οποίας με
την μορφή του χρήματος, δημιουργείται περισσότερο χρήμα. Μέσα
στην κίνηση αυτή το κεφάλαιο είναι είτε χρήμα είτε εμπόρευμα. Το
χρήμα για να γίνει κεφάλαιο οφείλει πρώτα να γίνει εμπόρευμα. “ Ο
κεφαλαιοκράτης ξέρει ότι όλα τα εμπορεύματα, όσο ψωραλέα όψη
κι αν έχουν ή όσο άσχημα κι αν βρωμάνε, είναι εν πίστει και αληθεία
χρήμα”.(167)

Από πρώτη άποψη φαίνεται παραπλανητικά ότι η σχέση Χ-Ε-Χ΄
αφορά μόνο το εμπορικό κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα το ίδιο
ισχύει και για το βιομηχανικό κεφάλαιο. “ Έτσι ο τύπος Χ-Ε-Χ΄ είναι
στην πραγματικότητα ο γενικός τύπος του κεφαλαίου, όπως εμφανί-
ζεται άμεσα στη σφαίρα της κυκλοφορίας”.(168)

Η σχέση όπου το χρήμα μετατρέπεται σε κεφάλαιο αντιβαίνει φαι-
νομενικά σε όσα αναπτύχθηκαν έως τώρα για το εμπόρευμα, την αξία,
το χρήμα και τελικά για την κυκλοφορία.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πώς μέσω της διαδι-
κασίας Χ-Ε-Χ΄ παράγεται υπεραξία;

Για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση είναι σκόπιμο να ξεκι-
νήσουμε από την κυκλοφορία με τη μορφή της απλής ανταλλαγής
εμπορευμάτων.

Όταν αντικρίζονται δύο κάτοχοι διαφορετικών αξιών χρήσης και
τις ανταλλάσσουν, βγαίνουν κερδισμένοι και οι δύο. Αυτό διότι ο κα-
θένας διώχνει από πάνω του μια πλεονάζουσα αξία χρήσης αντικα-
θιστώντας την με μια άλλη που του λείπει. Σε μια τέτοια ανταλλαγή
το χρήμα χρησιμεύει για να εκφράσει τις αξίες των εμπορευμάτων
μέσω των τιμών τους. Από την άλλη η ανταλλακτική αξία δεν αλλάζει
για κανέναν από τους αντικριστές. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει το ταυ-
τόχρονο της αγοράς και της πώλησης, οπότε το χρήμα είναι μέσο κυ-
κλοφορίας, πάλι δεν συμβαίνει μεταβολή της ανταλλακτικής αξίας.
“ Η αξία των εμπορευμάτων εκφράζεται με τις τιμές τους προτού
ακόμα μπουν στην κυκλοφορία, επομένως η αξία αποτελεί προϋπό-
θεση και όχι αποτέλεσμα της κυκλοφορίας”.(170)

Αυτό σημαίνει ότι στα χέρια καθενός απ’ τους αντικριστές μένει η
ίδια αξία είτε με τη μορφή του χρήματος είτε με τη μορφή του
εμπορεύματος. Άρα στην απλή ανταλλαγή κερδίζουν και οι δύο
σε αξία χρήσης αλλά κανένας σε ανταλλακτική αξία. Ας υποθέ-
σουμε ότι για κάποιο λόγο ο πωλητής πουλάει το εμπόρευμά
του πάνω από την αξία του και κερδίζει υπεραξία. Όταν όμως ο
ίδιος γίνει σε λίγο αγοραστής, κάποιος άλλος θα του πουλήσει
το δικό του εμπόρευμα πάνω από την αξία του, κερδίζοντας τώρα
αυτός με τη σειρά του. Αν υποθέσουμε ότι ο αγοραστής για κά-
ποιο λόγο αγοράζει το εμπόρευμα κάτω από την αξία του, σε

λίγο που ο ίδιος θα γίνει πωλητής, θα πουλήσει
κάτω από την αξία του το εμπόρευμά του. “
Γιαυτό, η δημιουργία υπεραξίας κι επομένως
η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο δεν
μπορεί να εξηγηθεί ούτε με το ότι οι πουλητές
πουλάνε τα εμπορεύματα πάνω από την αξία
τους, ούτε με το ότι οι αγοραστές τα αγοράζουν
κάτω από την αξία τους”. (174)

Βλέπουμε επομένως ότι ούτε η ανταλλαγή
ούτε η κυκλοφορία των εμπορευμάτων μπορεί

να δημιουργήσει υπεραξία. Ακόμα κι αν εξε-
τάσουμε το εμπορικό κεφάλαιο ’όπου κάποιος αγοράζει

για να πουλήσει ακριβότερα) ή το τοκοφόρο κεφάλαιο ’όπου κά-
ποιος δανείζει το χρήμα για να εισπράξει σε προκαθορισμένο χρόνο
περισσότερο), πάλι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη δημιουργία
υπεραξίας.

Αν στραφούμε στην αξία ενός εμπορεύματος, θα δούμε ότι ο πα-
ραγωγός προσθέτει με την εργασία του αξία στο παραγόμενο εμπό-
ρευμα. Η εργασία όμως του παραγωγού δεν δημιουργεί αυτοαξιο-
ποιούμενη αξία, δηλαδή κεφάλαιο. Αυτό διότι ο παραγωγός με την
εργασία του μπορεί να μετασχηματίζει την ύλη προσδίδοντας μεγα-
λύτερη αξία στο παραγόμενο εμπόρευμα, αλλά με κανέναν τρόπο δεν
δημιουργεί υπεραξία. Έτσι φτάνουμε σε ένα κομβικό σημείο. “ Η με-
τατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο πρέπει νε εξηγηθεί με βάση τους
εσώτερους νόμους της ανταλλαγής εμπορευμάτων, έτσι που σαν αφε-
τηρία να χρησιμεύει η ανταλλαγή ισοδυνάμων”.(178)

Για να λυθεί ο γρίφος της αλλαγής της αξίας του χρήματος, η επι-
στροφή δηλαδή στον κεφαλαιοκράτη περισσότερου χρήματος από
αυτό που διέθεσε αρχικά, πρέπει να στραφούμε στην αλληλουχία Χ-
Ε-Χ΄ και μάλιστα πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος Χ-Ε. “ Επομένως
η αλλαγή πρέπει να συντελείται στο εμπόρευμα που αγοράζεται στην
πρώτη πράξη Χ-Ε, όχι όμως στην αξία του, γιατί ανταλλάσσονται ισο-
δύναμα και το εμπόρευμα πληρώνεται στην αξία του”.(179)

Το τελευταίο σημαίνει ότι κι αν δεχθούμε ότι τα εμπορεύματα πω-
λούνται ’και αντίστοιχα αγοράζονται) πάνω ή κάτω από την αξία τους,
σε βάθος χρόνου οι διακυμάνσεις των τιμών αλληλοαναιρούνται με
αποτέλεσμα οι πωλήσεις ’και οι αγορές) να γίνονται σε τιμές που
ανάγονται στις μέσες τιμές τους.

Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει ένα εμπόρευμα το οποίο ο κεφαλαι-
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οκράτης αγοράζοντάς το στην αγορά και καταναλώνοντάς το παρα-
γωγικά, να μπορεί να δημιουργεί αξία. Μόνο έτσι μπορεί στη σχέση
Χ-Ε-Χ΄ να είναι Χ΄ = Χ+ΔΧ > Χ.

Αυτό το εμπόρευμα είναι η εργατική ’εργασιακή) δύναμη. Το σύ-
νολο δηλαδή των ικανοτήτων ενός ανθρώπου ’φυσικών και νοητικών
) που θέτοντάς τες σε λειτουργία, δημιουργεί αξίες χρήσης.

Για να μπορεί ο κεφαλαιοκράτης να αγοράσει την εργασιακή δύ-
ναμη ενός ανθρώπου, πρέπει αυτός ο άνθρωπος να δύναται να εμ-
φανιστεί στην αγορά με την ευχέρεια να την πουλήσει. Να μπορεί με
άλλα λόγια να διαθέσει ελεύθερα την εργασιακή δύναμή του, όταν
αντικρίζεται στην αγορά με τον κάτοχο του χρήματος. Αυτό σημαίνει
ότι ήδη υπάρχει το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο ο κάτοχος ερ-
γασιακής δύναμης έχει το δικαίωμα να την πουλήσει όποτε θέλει και
για όσο χρόνο θέλει. “ Ο κάτοχος της εργατικής δύναμης και ο κάτο-
χος του χρήματος συναντιόνται στην αγορά και σχετίζονται μεταξύ
τους σαν ισότιμοι κάτοχοι εμπορευμάτων που διακρίνονται ο ένας
από τον άλλο μόνο κατά το ότι ο ένας είναι αγοραστής και ο άλλος
πουλητής, επομένως και οι δυο νομικώς ισότιμα πρόσωπα”. (180)

Για να μετατρέπεται το χρήμα σε κεφάλαιο, για να μεταμορφώνεται
δηλαδή ο κάτοχος χρήματος σε κεφαλαιοκράτη, πρέπει βγαίνοντας
στην αγορά εμπορευμάτων να έχει τη δυνατότητα να αντικρίζεται σαν
αγοραστής με τον πωλητή εργασιακής δύναμης, δηλαδή τον εργάτη.
Για να συμβαίνει αυτό είναι αναγκαία η ελευθερία του εργάτη. Να
μπορεί αφενός ελεύθερα να πουλάει την εργασιακή δύναμή του και
να μην έχει αφετέρου τίποτα άλλο να πουλήσει εκτός από αυτήν. Αυτό
το στάδιο είναι προϊόν μιας ιστορικής διαδικασίας κατά την οποία
μετασχηματίσθηκαν προγενέστεροι τρόποι παραγωγής, καταλήγοντας
εκεί όπου όλα, ή σχεδόν όλα, τα προϊόντα παράγονται στα πλαίσιά
του με τη μορφή των εμπορευμάτων. Αυτός ο τρόπος παραγωγής
είναι ο κεφαλαιοκρατικός ή καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Έτσι
και η εργασιακή δύναμη του εργάτη αναπαράγεται από τον ίδιο με
τρόπο ώστε να δύναται να την πουλήσει σαν εμπόρευμα. Με το αντί-
τιμο σε χρήμα που εισπράττει, συντηρείται ο ίδιος και η οικογένειά
του, αναπαράγοντας τον εαυτό του και δημιουργώντας νέα μέλη τα
οποία μελλοντικά θα είναι δυνάμει πωλητές εργασιακής δύναμης. Η
αξία της εργασιακής δύναμης, όπως και κάθε άλλου εμπορεύματος,
καθορίζεται στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής από
τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο αφηρημένης εργασίας που απαιτείται
για την αναπαραγωγή της. Η αξία αυτή είναι ίση με τη συνολική αξία
των μέσων συντήρησης και αναπαραγωγής του εργάτη και της οικο-
γένειάς του. Άρα είναι μέγεθος ιστορικά καθοριζόμενο, που συνδέεται
άμεσα με το πολιτισμικό επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας. Οριακά
μπορούμε να πούμε ότι η ελάχιστη αξία της εργασιακής δύναμης
είναι ίση με την αξία των απαιτούμενων μέσων συντήρησης, ώστε να
διατηρηθεί ο εργάτης στη ζωή.

Πληρώνοντας ο κάτοχος χρήματος, αγοράζει την αξία χρήσης της

εργασιακής δύναμης και την καταναλώνει παραγωγικά στη σφαίρα
της παραγωγής εμπορευμάτων. “Το προτσές κατανάλωσης της ερ-
γατικής δύναμης είναι ταυτόχρονα το προτσές παραγωγής εμπορευ-
μάτων και υπεραξίας. Όπως η κατανάλωση κάθε άλλου εμπορεύμα-
τος, έτσι και η κατανάλωση της εργατικής δύναμης συντελείται έξω
από την αγορά ή έξω από τη σφαίρα κυκλοφορίας”.(188)

Προτρέχοντας να πούμε ότι παρότι κάτοχος χρήματος και κάτοχος
εργασιακής δύναμης συναντιούνται στην αγορά εμπορευμάτων φαι-
νομενικά σαν ίσος προς ίσο και ανταλλάσσουν ισοδύναμα, εντούτοις
η αξία που πληρώνει ο κεφαλαιοκράτης είναι μικρότερη από αυτήν
που πραγματικά αγοράζει. Με άλλα λόγια πληρώνοντας την αξία χρή-
σης της εργασιακής δύναμης για κάποιο χρόνο, στην πραγματικότητα
την χρησιμοποιεί περισσότερο μην πληρώνοντας για τον επιπλέον
χρόνο. Αυτή η απλήρωτη (κλεμμένη) εργασία, δημιουργεί την (μιας
μορφής, απόλυτη όπως τη λέει ο Μαρξ) υπεραξία που προκύπτει στη
σφαίρα της παραγωγής.

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας όλοι μοιάζουν ελεύθεροι και ίσοι
’αγοραστές- πωλητές εμπορευμάτων ) ακόμα κι όταν αντικρίζονται
κεφαλαιοκράτης- εργάτης. 

Στη σφαίρα της παραγωγής όμως, τα πάντα αλλάζουν και αποκα-
λύπτεται η καπιταλιστική πραγματικότητα, εφόσον υπάρχει αυστηρή
ιεράρχηση σε όλες τις εκφάνσεις της. 

Σημείωση 1: Όλοι οι αριθμοί σε παρένθεση μετά από εισαγωγικά παραπέμ-
πουν στο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ 2002

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) Ο Μαρξ, όπως παρατηρούμε διαβάζοντας το κείμενό του, δίνει μεγάλη

έμφαση στη μεθοδολογία του, ώστε να μπορέσει να συγκροτήσει τη δική του
πολιτική οικονομία στη βάση της κριτικής της πολιτικής οικονομίας των κλα-
σικών (Smith, Ricardo κλπ). Μιλάει διαρκώς για τις μορφές εμφάνισης των
οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Παίρνει τις μορφές αυτές και τις αναλύει μέσα από αφαιρέσεις, οδηγούμενος
σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Στη συνέχεια δημιουργεί τις έννοιες οι οποίες
του επιτρέπουν επιστρέφοντας στις μορφές της πραγματικότητας να τις διε-
ρευνήσει αποκρυπτογραφώντας τες. Μόνο έτσι οδηγείται στην αποκάλυψη
των εσωτερικών νόμων που τις διέπουν. Ανακαλύπτει δηλαδή στο εσωτερικό
τους τις αιτιότητες που ακολουθούν.

Από την άλλη, μελετώντας τις μορφές εμφάνισης των κοινωνικών σχέσεων,
οδηγείται στην ανάλυση του φετιχισμού του εμπορεύματος.

2) Παρακολουθώντας τα δύο πρώτα μέρη του 1ου τόμου του Κεφαλαίου,
διαπιστώνουμε ότι ο Μαρξ εισάγει την έννοια της αφηρημένης εργασίας, για
να μπορέσει να ερμηνεύσει την ομογενοποίηση των εμπορευμάτων στον κα-
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής, τη δυνατότητα δηλαδή να ανταλλάσσονται όλα
τα εμπορεύματα με όλα. Μπορούμε να πούμε ότι η αξία ενός εμπορεύματος
εκφράζεται ποσοτικά από την ποσότητα της κοινωνικά αναγκαίας αφηρημένης
εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του. Πώς όμως μπορεί να μετρηθεί
αυτή η αφηρημένη εργασία; 

Ο Μαρξ μας λέει ότι αυτό γίνεται, αφού υποθέτει ότι τα εμπορεύματα αν-
ταλλάσσονται στις αξίες τους. Να σημειώσουμε προτρέχοντας ότι στον 3ο Τόμο
του Κεφαλαίου ο Μαρξ εγκαταλείπει τη θέση αυτή εισάγοντας την έννοια των
τιμών παραγωγής. Από εδώ προκύπτει ότι αξίες και τιμές δεν ανήκουν στο
ίδιο επίπεδο αφαίρεσης. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι αξίες και τιμές
είναι ασύμμετρα μεγέθη. Ως εκ τούτου η χρηματική τιμή του εμπορεύματος
αποτελεί τη μοναδική και στρεβλή μορφή εμφάνισης της αξίας του. Από άλλη
σκοπιά αυτό δείχνει ότι στη ανάλυση του Μαρξ, το χρήμα δημιουργείται υπο-
χρεωτικά με ενδογενή τρόπο στη διαδικασία ανταλλαγής. Αυτό έρχεται σε
ρήξη με την άποψη των κλασικών ότι το χρήμα εισάγεται εξωτερικά μόνο και
μόνο για να διευκολύνει την ανταλλαγή. Μπορούμε άρα να πούμε ότι ο Μαρξ
δημιούργησε μια χρηματική θεωρία της αξίας.

σ
ελ

ίδ
ες

 δ
ια

λό
γο

υ



χειμώνας 2014 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 69

σ
ελίδ

ες δ
ια

λό
γο

υ

Η
αναφορά στην εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση του 1997 και η αποτίμηση
του ρόλου της εξακολουθεί ν’ αποτε-

λεί μια πολιτική αναγκαιότητα καθώς με τη θεσμοθέτησή της απο-
τέλεσε το πρώτο συγκροτημένο νεοσυντηρητικό σχέδιο που στε-
ρέωσε στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και είχε ορατά
και συγκεκριμένα τ’ αποτελέσματα. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει
να κατανοηθεί ως οργανικό μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού –
αναδιάρθρωσης του ελληνικού καπιταλισμού στη δεκαετία του’
90. Το νόημα της έννοιας του εκσυγχρονισμού και στην εκπαίδευ-
ση, όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία, δεν είναι ουδέτερο. Ο εκ-
συγχρονισμός σημαίνει ενδυνάμωση του ρόλου των κυρίαρχων
κοινωνικών σχέσεων και διαιώνιση του εκμεταλλευτικού και κα-
ταπιεστικού χαρακτήρα τους. Σημαίνει ενδυνάμωση του κυρίαρχου
κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης όπως αυτός διαγράφεται στις
καπιταλιστικές κοινωνίες, γι’ αυτό και στις σημερινές συνθήκες
της κρίσης το εκσυγχρονιστικό σχέδιο δε σημαίνει τίποτα περισ-
σότερο από τη συντριβή των αδυνάτων. Στηρίζεται σε μια συνολική
προσπάθεια αναπροσαρμογής των αρχών της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής όπως ιστορικά έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα από την
δεκαετία του ’60 και επιχειρεί την αναμόρφωση της λειτουργίας
του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τα νεοφιλελεύθερα πρό-
τυπα της αγοράς και της προσαρμογής του στις νέες πραγματικό-
τητες της οργάνωσης της εργασίας και του παραγωγικού
μοντέλου.1 Επιχειρεί το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου στην ελ-
ληνική εκπαίδευση όπου κυρίαρχη εκπαιδευτική μορφή είναι το
δημόσιο μαζικό σχολείο και το άνοιγμα ενός νέου με διαφορετικής
μορφής σχολείο που θα είναι προσαρμοσμένο στην ευέλικτη ερ-
γασία και τη διεθνοποιημένη καπιταλιστική παραγωγή. Για τους
συντάκτες του μανιφέστου της μεταρρύθμισης «Εκπαίδευση 2000
Για μια Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων «στο κατώφλι του 21ου αιώνα,
προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη η ποιοτική αναβάθμιση της Παι-
δείας, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η απόκτηση νέων ευέλικτων
δεξιοτήτων.» (σελ.3). 

Οι τομές που επιχειρήθηκαν στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα με τη μεταρρύθμιση είναι

ποιοτικού χαρακτήρα και χαρακτηρίζονται κυρίως από ρήξη και
ασυνέχεια με τις προηγούμενες αρχές των εκπαιδευτικών με-
ταρρυθμίσεων. Το στοιχείο της ασυνέχειας και της ρήξης είχε
αναγορευτεί σε πολιτική αναγκαιότητα όλη την περίοδο εκκό-
λαψης του βασικού νόμου της μεταρρύθμισης. Προλογίζοντας
την εισηγητική έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α για το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα ο Γ. Παπανδρέου, έγραψε. «Τις τελευταίες δεκαετίες,
το εκπαιδευτικό σύστημα έχει υποστεί πολυάριθμες αλλαγές,
κυρίως στο οργανωτικό και το θεσμικό επίπεδο. Εν τούτοις, έχει
γίνει σαφές ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα χρειάζεται συνολική
αναθεώρηση στο επίπεδο των θεμελιακών αρχών»2 και διαπί-
στωνε την ανάγκη ριζικών αλλαγών και όχι απλώς μεταρρυθμί-
σεων.3 Διακηρύσσεται η ανάγκη ενός νέου αστικού σχολείου
αναπροσανατολισμένου σε μεγάλο βαθμό στους στόχους,στο
περιεχόμενο της γνώσης, την οργάνωση και τη διοίκηση. Κάθε
ερμηνεία της σημερινής κατάστασης στην εκπαίδευση και των
αλλαγών που πραγματοποιούνται σ’ αυτό το χώρο προϋποθέτει
την κατανόηση της σχέσης εκπαίδευσης και οικονομίας καθώς
και μια συγκεκριμένη αντίληψη για την κρίση. Το σχολείο είναι
μια ιστορικά καθορισμένη κοινωνική λειτουργία. Η λειτουργία
του αυτή καθορίζεται από τις κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις και
με τη σειρά του συμβάλλει στη διευρυμένη αναπαραγωγή τους.
Όσο κι αν ο κοινωνικός ρόλος του αστικού σχολείου είναι δε-
δομένος στα αστικά πλαίσια ως προς τον βασικό του στόχο,
ωστόσο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκασμένο ν’ ανα-
προσαρμόζεται συνέχεια στις νέες πραγματικότητες της καπι-
ταλιστικής συσσώρευσης. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις εί-
ναι ακριβώς προσπάθειες της πολιτικής εξουσίας για αναμόρ-
φωση του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση αυτές τις πραγ-
ματικότητες και τις ανάγκες που δημιουργούν σε γνώση και ει-
δικευμένη εργατική δύναμη. Κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
χωρίς” ν’ αποτελεί μια απλή αντιστοίχηση του σχολείου στις

1 Η νεοφιλελεύθερη στρατηγική για την εκπαίδευση γίνεται ηγεμονική στην Ελλάδα τη δεκαετία του ΄90 και η εκπαιδευτική λειτουργία στα προγράμματα των
δύο αστικών κομμάτων περιγράφεται με όρους οικονομικής παραγωγικότητας. Βλ. γι΄ αυτό το θέμα : Grollios,  G.  (2008)  “The  Neoliberal – Neoconservative
Reform  in  Greek  Education”  in  Hill,  D.  (ed)  The  Rich  World  and  the  Impoverishment  of  Education.  Diminishing  Democracy,  Equity  and  Worker’s
Rights.  New York,  Routledge., Γ.Γρόλλιος – Γ.Κασκαρης (2005) Η συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην προώθηση και υλοποίηση της νεοσυντηρητικής και νεοφιλε-
λεύθερης αναδιάρθρωσης στην εκπαιδευση περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 73- 74, Χρ. Κάτσικας (2006) Εκπαιδευτική πολιτική ΠΑΣΟΚ και ΝΔ: Οι
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος περ. ΟΥΤΟΠΙΑ, 71, Ρέππας Χρ. (2006)Νεοφιλελευθερισμός με κοινωνικό προσωπείο και δημοκρατικό περιτύλιγμα Οι Θέσεις
του ΠΑΣΟΚ για την Παιδεία, περ. ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τευχ. 76-77 

2 Γ. Παπανδρέου: Πρόλογος στο ΟΟΣΑ, Επισκόπηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος, 1996, σελ. Χ.
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απαιτήσεις της παραγωγής έχει πάντοτε ένα συγκεκριμένο οι-
κονομικό και κοινωνικό περιεχόμενο που διαμορφώνεται με
βάση τα κυρίαρχα κοινωνικά συμφέροντα. Εκφράζει ταξικούς
και γενικότερους κοινωνικούς συσχετισμούς, όπως αυτοί δια-
μορφώνονται σε μια δεδομένη ιστορική περίοδο.

Την περίοδο εκείνη η αστική τάξη εκμεταλλευόμενη τον ευ-
νοϊκό κοινωνικό και πολιτικό συσχετισμό που προέκυψε γι’ αυτή
στη δεκαετία του’90 προωθεί και στα εκπαιδευτικά συστήματα
ιστορικών διαστάσεων αλλαγές που αποκλείουν μεγάλα στρώ-
ματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας από στοιχειώδη μορφωτικά
και κοινωνικά δικαιώματα. Γύρω από αυτές τις αλλαγές επι-
διώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση κοινωνικής
συναίνεσης και η συνέχισή τους άσχετα από κυβερνητικές ή
άλλες αλλαγές στη διοίκηση του κράτους. Μπροστά στη μεγάλη
κοινωνική αντίδραση που συναντούν οι νεοφιλελεύθερες τομές
στην εκπαίδευση αυτό είναι θεμελιακή προϋπόθεση για να μπο-
ρέσουν να στεριώσουν. Δεν είναι τυχαίο που κάτι τέτοιο προ-
τείνεται ως βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής από τους
εκφραστές του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση. «Η χά-
ραξη μιας εκσυγχρονιστικής πορείας για την παιδεία μας προ-
ϋποθέτει μια εκπαιδευτική πολιτική με διαύγεια, σταθερότητα
στόχων, και διάρκεια η οποία δεν μεταβάλλεται επειδή αλλάζουν
οι κυβερνήσεις ή και οι υπουργοί»4. Στο πολιτικό επίπεδο η συ-
ναίνεση είναι υπαρκτή. Τόσο τα συντηρητικά όσο και τα σοσιαλ-
δημοκρατικά κόμματα έχουν αποδεχτεί τη νεοφιλελεύθερη λο-
γική για την εκπαίδευση και οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελά-
χιστες ακόμα και σε θέματα τακτικής. Τη συναίνεση αυτή συμ-
πληρώνει η στήριξη των Μ.Μ.Ε και ειδικά των ιδιωτικών και
μιας μεγάλης πλειοψηφίας πανεπιστημιακών κυρίως διανοου-
μένων, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν υλικούς
δεσμούς με το κράτος. (βλ. Ευρωπαϊκά προγράμματα).        

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1997 είναι προσπάθεια απάντησης στην κρίση
της εκπαίδευσης απ’ την πλευρά των κυρίαρχων κοινωνικών
συμφερόντων και κυρίως αυτών που συνδέονται με τη διεθνο-
ποιημένη καπιταλιστική παραγωγή. Ο νόμος 2525/97 έρχεται
ν΄ απαντήσει σε νέα αιτήματα του κυρίαρχου συνασπισμού εξου-
σίας που έχουν να κάνουν με τη διεθνοποίηση των λειτουργιών
του ελληνικού καπιταλισμού, μια διαδικασία που έχει ήδη ξε-
κινήσει από το 1985 (με την κύρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής
Πράξης), θεμελιώνεται με τη συνθήκη του Μαάστριχτ και συ-
νεχίζει με ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. Η διαδικασία της
διεθνοποίησης του ελληνικού καπιταλισμού αναπροσαρμόζει
τον χαρακτήρα και τους προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής
πολιτικής και θέτει μια σειρά νέα αιτήματα στο εκπαιδευτικό
σύστημα προκειμένου αυτό να λειτουργήσει αποτελεσματικά
στο πλαίσιο της διεθνοποίησης. Το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση
σχεδιάζεται και υλοποιείται κάτω από το βάρος των απαιτήσεων
της διεθνοποίησης του ελληνικού κεφαλαίου αυτό έχει δειχθεί

ξεκάθαρα και μέσα από την εισηγητική έκθεση του νόμου «Σή-
μερα είναι ανάγκη να κάνουμε ένα νέο ιστορικό βήμα. Να προ-
ωθήσουμε νέες και ριζικές μεταρρυθμίσεις και τομές σ’ όλες
τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε ν΄ αντιμετω-
πίσουμε τα σημερινά προβλήματα και να δημιουργήσουμε μια
νέα εθνική βάση με ισχυρά διεθνή ανταγωνιστικά πλεονεκτή-
ματα, ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου»5

Η κρίση της εκπαίδευσης είναι μια αναπόφευκτη πραγματι-
κότητα που μπορεί να εξομαλύνεται ή να ξεπερνιέται προσω-
ρινά, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε μια οριστική
άρση των αντιφάσεων που τη διαμορφώνουν. Οι αντιφάσεις αυ-
τές είναι δομικές γι’ αυτό και αξεπέραστες στα πλαίσια της ση-
μερινής κοινωνικής πραγματικότητας.6 Κάθε εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση αποτελεί προσπάθεια διακανονισμού και άρσης των
αντιφάσεων του εκπαιδευτικού συστήματος σε μια δεδομένη
συγκυρία. Είναι επίσης μια προσπάθεια σύνδεσης με τη γενι-
κότερη στρατηγική του κεφαλαίου για την εκπαίδευση. Η εκ-
παιδευτική κρίση μπορεί να είναι κρίση της κατανεμητικής λει-
τουργίας, δηλ. της ικανότητας του να κατανείμει τους εκπαι-
δευόμενους με βάση τις ανάγκες του κοινωνικού καταμερισμού
της εργασίας ή ιδεολογική, να πείσει δηλ., για τη στροφή προς
την τεχνική εκπαίδευση και τη χειρωνακτική εργασία.  

Η μορφή του σχολείου και της εκπαίδευσης που μέχρι σήμερα
γνωρίσαμε είναι προϊόν της ιστορικής εξέλιξης και αποτέλεσμα
συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών μιας
ολόκληρης εποχής (τεϋλορισμός – φορντισμός, μαζική παρα-
γωγή, κράτος πρόνοιας – καταναλωτική κοινωνία). Μαζική εκ-
παίδευση του πληθυσμού μέσα από «ενιαία» σχολεία, που εκ-
παίδευαν με βάση τα κυρίαρχα πολιτισμικά πρότυπα της μαζικής
παραγωγής και σε σταθερά γνωστικά αντικείμενα ώστε να εξα-
σφαλίζεται η ένταξη σε θέσεις σταθερής εργασίας. Η σημερινή
όμως πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στο «Λευκό Βιβλίο
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση» της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (1995) γίνονται μερικές χαρακτηριστικές επισημάνσεις:
«η μαζική παραγωγή φθίνει προς όφελος μιας περισσότερο πο-
λύμορφης παραγωγής. Η μακρόχρονη τάση για ανάπτυξη μόνι-
μης μισθωτής εργασίας, πλήρους απασχόλησης και απροσδιό-
ριστης διάρκειας δηλαδή,δείχνει ν’ ανατρέπεται. Η οργάνωση
της επιχείρησης εξελίσσεται στην κατεύθυνση της ελαστικότη-
τας και της αποκέντρωσης. Η επιδίωξη της ευελιξίας, η ανά-
πτυξη των συνεργασιών σε δίκτυα, η διαρκώς αυξανόμενη προ-
σφυγή στην υπεργολαβία, είναι ορισμένες από τις συνέπειες
της διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφόρησης”.7 Οι αλ-
λαγές που γίνονται στον εκπαιδευτικό χώρο έχουν συγκεκρι-
μένη κοινωνική βάση. Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και η
ανασύνθεση του εργασιακού και παραγωγικού μοντέλου προ-
ϋποθέτουν ένα “άλλο” σχολείο. Αυτό το άλλο σχολείο θα λει-
τουργεί σε μια πιο στενή συνεργασία με την επιχείρηση και θα

σ
ελ

ίδ
ες

 δ
ια

λό
γο

υ

3 Γ. Παπανδρέου: οπ. παρ. σελ. ΙΧ.
5 Β. Κοντογιαννόπουλου : Παιδεία εκσυγχρονισμός υπό αναστολή, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1991,σελ. 27.
6 Ν.2525/97 Εισηγητική ΄Εκθεση, οπ. παρ. 
7 Γ. Μηλιός : Εκπαίδευση και Εξουσία Κριτική της καπιταλιστικής εκπαίδευσης, εκδ. ΘΕΩΡΙΑ, Αθήνα 1986, σελ. 
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καλλιεργεί διαφορετικού τύπου δεξιότητες από το σημερινό
’καλλιέργεια της φαντασίας, της κοινής λογικής, της παρατή-
ρησης κ.λ.π.).

Η μεταρρύθμιση του 1997 με τους νόμους 2525 και 2640, προ-
σπαθεί να δώσει απάντηση στο αίτημα για αλλαγές στην εκπαί-
δευση με βάση τις νέες εξελίξεις στους τομείς της παραγωγής
και της εργασίας, μια απάντηση πιο συγκροτημένη και πιο επε-
ξεργασμένη από άλλες προηγούμενες προσπάθειες, όπως π.χ.
το εκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο του 1991. Οι σχεδιαστές της
γνώριζαν την έλλειψη κοινωνικής νομιμοποίησης των επιλογών
τους και ότι θα έχουν ν’ αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο και δυνατό
εκπαιδευτικό κίνημα που θα επεδίωκε την ανατροπή των σχε-
τικών νόμων. Γι’ αυτό και δεν διάλεξαν το δρόμο της συνολικής
αντιπαράθεσης, αλλά της σύγκρουσης με επιμέρους κομμάτια
του εκπαιδευτικού κόσμου που θίγονταν από τις ρυθμίσεις των
αντιεκπαιδευτικών νόμων και την κοινωνική απομόνωση του
καθενός απ’ αυτά τη στιγμή που αγωνιζόταν. (μαθητικές κατα-
λήψεις, κινητοποίηση ενάντια στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.’ 98) 

Στο επίπεδο των αξιών και των ιδεολογικών προσανατολι-
σμών του εκπαιδευτικού συστήματος έχουμε την προσπάθεια
του συγκερασμού και της δημιουργίας μιας ισορροπίας ανάμεσα
στον παραδοσιακό προσανατολισμό της ανθρωπιστικής παιδεί-
ας, ο οποίος αναπαράγει την ιδεολογία της εθνικής συνέχειας
και στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών στόχων που έχουν να
κάνουν με την διαχείριση της πλευράς της διεθνοποίησης. Έτσι
η εισηγητική έκθεση του νόμου θα κάνει λόγο για «την ικανο-
ποίηση των αναγκών της κοινωνικο- οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας και με την ανάπτυξη στα εκπαιδευόμενα άτομα των
δεξιοτήτων εκείνων που οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ζωής,η διεθνοποίηση
της οικονομίας και του «πολιτισμού»’ και η επανάσταση στη
χρήση και διάδοση των πληροφοριών καθιστούν καθημερινά
αναγκαίες.’»8

Στην εισηγητική έκθεση του νόμου 2525/97 οι συντάκτες του
επιχειρούν να τον εμφανίσουν ως μία φυσιολογική συνέχεια και
συμπλήρωση των μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων στην εκπαί-
δευση της μεταπολίτευσης και της δεκαετίας του ’80. Το επι-
χείρημα της ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνικής εκπαίδευσης
παράλληλα έρχεται συσκοτίσει τον πραγματικό χαρακτήρα της
εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε και το γεγονός ότι
η αντίληψη της μεταρρύθμισης για το σχολείο είναι ως ένα με-
γάλο βαθμό διαφορετική από τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική
που ακολουθήθηκε κατά την πρώτη τετραετία της διακυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ. Η μεταρρύθμιση του 1997 είναι συνέχεια των
προηγούμενων μεταρρυθμίσεων μόνο στο κρίσιμο ζήτημα της
στροφής του μαθητικού πληθυσμού προς τα τεχνική -επαγγελ-
ματική κατάρτιση και μέσω αυτού της ανακοπής του δρόμου
προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για μεγάλο μέρος του μαθη-
τικού πληθυσμού. 

Ο νόμος 2525/97 κάνει φραστική αναφορά τόσο στο δικαίωμα
στη μόρφωση όσο και στο δικαίωμα όλων των παιδιών σ΄ αυτή

ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, την οικονομική
τους κατάσταση, το γένος, τη θρησκευτική πεποίθηση και τα
λοιπά ατομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά»9 Η αναφορά
αυτή του νόμου περιέχει σε μια συγκεκριμένη εκδοχή της ισό-
τητας των ευκαιριών, αυτή της τυπικής ισότητας, μέσω παροχής
ίδιων τυπικά ευκαιριών από άτομα που εξαιτίας της κοινωνικής
τους κατάστασης δεν μπορούν ν΄ ανταποκριθούν με τον ίδιο τρό-
πο και στον ίδιο βαθμό στις αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου.
Έτσι η τυπική ισότητα γίνεται το εφαλτήριο μιας ουσιαστικής
ανισότητας. Γιατί και όσο κι αν η εισηγητική έκθεση του νόμου
ισχυρίζεται ότι η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση μπορεί να επι-
τευχθεί ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση
του ατόμου η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο. Η πρόσβαση
στη γνώση και στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται σε στενή
συνάρτηση με την κοινωνική κατάσταση του ατόμου στα πλαίσια
της οποίας ορίζεται και η ικανότητά του. Η αναφορά του νόμου
στην εκπαιδευτική ισότητα έρχεται περισσότερο να συγκαλύψει
την επιλεκτική και ταξική λειτουργία της εκπαίδευσης, ενώ με
τις βασικές του επιλογές την εντείνει παραπέρα. 

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την επίσης φραστική δια-
κήρυξη του νόμου υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας, η οποία
σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση εξακολουθεί ν΄ αποτελεί
θεμέλιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό όσο κι αν φαινομε-
νικά είναι αντίθετο με τη συνολική λογική του, στη πραγματι-
κότητα δεν είναι. Η εκπαίδευση στον καπιταλισμό είναι μια κρα-
τική λειτουργία, καθώς έτσι εξασφαλίζεται στο συνολικό ταξικό
συμφέρον και η συμβολή της στη διευρυμένη αναπαραγωγή των
κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων. Η μεταρρύθμιση θεσμοθετεί
ένα τυπικά δημόσιο σχολείο που θα λειτουργεί με βάση τους
προσανατολισμούς της αγοράς. Αυτό δεν αποκλείει καθόλου το
κόστος ορισμένων πλευρών της λειτουργίας του να μεταβιβά-
ζεται στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και τις οικογένειές
τους, σύμφωνα με την κλασσική νεοφιλελεύθερη λογική. Έτσι
ο νόμος και συνολικά η κρατική εκπαιδευτική πολιτική της πε-
ριόδου θα δώσουν θα δώσουν σημαντικά πλήγματα στο δωρεάν
χαρακτήρα της παιδείας, όπως δείχνει η επιβολή διδάκτρων
στις μεταπτυχιακές σπουδές και η γιγάντωση της φροντιστη-
ριακής δραστηριότητας στο Ενιαίο Λύκειο,κάτω από το βάρος
του σκληρού εξεταστικού πλέγματος που κυριαρχεί στη λει-
τουργία του.  

Οι τομές που εισάγει τόσο ο νόμος 2525/97 όσο και ο νόμος
2986 /02 που τον ακολούθησε είναι ποιοτικού χαρακτήρα: Συγ-
κεκριμένα: 1.με το πρώτο άρθρο του νόμου δημιουργείται το
Ενιαίο Λύκειο στο οποίο συνενώθηκαν όλοι οι μέχρι τότε τύποι
Λυκείου (Γενικά, Τεχνικά, Πολυκλαδικά) 2. Καταργείται η επε-
τηρίδα διορισμού των εκπαιδευτικών και η πρόσληψη γίνεται
μέσω του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 3. Θεσμοθετείται το Ολοή-
μερο σχολείο και 4. τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Το Λύκειο
μετατρέπεται σε χώρο συνεχών και παρατεταμένων εξετάσεων,
όχι τυχαία. Με τη μεταφορά των εξετάσεων στο εσωτερικό του
και τη σκλήρυνσή τους επιχειρείται η ανακατανομή της ροής
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8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Αθήνα 1996, σελ. 7. 
9 Ν.2525/97 Εισηγητική Έκθεση σελ. 2
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του μαθητικού πληθυσμού προς την τεχνική εκπαίδευση, της
οποίας η μορφή και το περιεχόμενο αναδιαμορφώνεται ριζικά.
Η ανακατανομή της ροής του μαθητικού πληθυσμού είναι ένα
από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της μεταρρύθμισης, καθώς εκεί
απέτυχαν οι προηγούμενες απ’ αυτή. Η κρίση κατανομής του
μαθητικού πληθυσμού αποτέλεσε σ’ ολόκληρη τη μεταπολίτευ-
ση και συνεχίζει ν’ αποτελεί μία από τις βασικές όψεις, αν όχι
τη βασικότερη όψη της κρίσης της ελληνικής εκπαίδευσης.

Η εισηγητική έκθεση θεωρεί ότι είναι κυρίαρχη προτεραι-
ότητα η «αύξηση της στροφής στην Τ.Ε.Ε, η οποία θα οδηγούσε
στην αποσυμφόρηση της Γενικής Εκπαίδευσης και στη μείωση
της πίεσης για διεύρυνση του αριθμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι
που αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν την υπάρχουσα ζήτηση πα-
νεπιστημιακής εκπαίδευσης.»10 Τα επανειλημμένα εγχειρήματα
από τη μεταπολίτευση και ύστερα έχουν αποτύχει Από τη δημι-
ουργία διπλού δικτύου μορφωτικής και κοινωνικής διαφορο-
ποίησης με τη μεταρρύθμιση του 1976 (ν.309/76) ως το Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο που η θεσμοθέτησή του έγινε στα μέσα
της δεκαετίας του ́ 80 αλλά δεν κατάφερε να επεκταθεί ως τύπος
σχολείου και άρα να μαζικοποιηθεί ο μαθητικός του πληθυσμός
και τα δύο εγχειρήματα θα καταλήξουν σε αποτυχία. Την απο-
τυχία αυτή αναγνωρίζει και η εισηγητική έκθεση του νόμου,
διαπιστώνοντας ότι « ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε. Μικρός
αριθμός αποφοίτων του νέου Γυμνασίου προσανατολίζονταν
προς την Τ.Ε.Ε» 11

Προέκυπτε και πάλι η ανάγκη να στραφεί το μεγαλύτερο μέ-
ρος του μαθητικού πληθυσμού, αυτό των λαϊκών στρωμάτων,
προς τα Τ.Ε.Ε, έτσι ώστε η «ελεύθερη πρόσβαση» προς την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση ν’ αφορά ένα συγκεκριμένο από κοινω-
νική άποψη κομμάτι μαθητών. Μαθητές με μεσοαστική και αστι-
κή κοινωνική καταγωγή και γενικά από ευνοημένα κοινωνικά
περιβάλλοντα. Η ελεύθερη πρόσβαση, που κάθε άλλο παρά τέ-
τοιο είναι στην πραγματικότητα, θα αφορά αυτούς που θα επι-
βιώσουν σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό και επιλεκτικό Λύκειο,
στο οποίο επιβιώνουν οι λίγοι. 

Πριν τη θεσμοθέτηση της μεταρρύθμισης η αξιολόγηση πα-
ρουσιάζεται σαν μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες του
εκπαιδευτικού προβλήματος ενώ με τη θεσμοθέτησή της έχου-
με ένταση των αξιολογικών μηχανισμών ποιοτικά και ποσοτικά
(εξετάσεις για τους μαθητές και στις τρεις τάξεις του Λυκείου,
συνυπολογισμός του βαθμού όλων των μαθημάτων με βάση συν-
τελεστές). Διευρύνονται κυρίως οι τομείς και τα αντικείμενα της
αξιολόγησης και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτή πέρα από τους
παραδοσιακούς τομείς των γνώσεων και των δεξιοτήτων και
μια σειρά άλλοι τομείς δραστηριότητας του παιδιού στο σχολείο,
όπως η συμμετοχή, το ενδιαφέρον κ.λ.π.12 Πρόκειται για επιλογή
εξαιρετικής σημασίας καθώς ο νέος ρόλος των εργαζομένων
στην παραγωγή απαιτεί πέρα από παραδοσιακές και μια σειρά
νέες δεξιότητες, όπως η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και η

αξιοποίηση της φαντασίας. Σημειώνεται ακόμα και σωστά ότι
«κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται σαφές ότι επιχειρεί-
ται διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου στη συνολική παρουσία
και δράση του μαθητή ο οποίος υπόκειται σε συνεχή επιτήρηση,
αξιολόγηση, παρέμβαση, παρέμβαση και προσαρμογή αν λά-
βουμε υπόψη ότι η βαθμολόγηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην
υπόθεση της «ελεύθερης πρόσβασης» και της «ελεύθερης επι-
λογής». 13

Τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μπορούμε
να τις κατατάξουμε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

1. τη σημαντική αύξηση της κοινωνικής ανισότητας, την έν-
ταση της ταξικής επιλογής και την αύξηση της σχολικής
διαρροής. 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Ο.Λ.Μ.Ε. για την
αποτυχία στο Λύκειο είναι πολύ χαρακτηριστικά των αποτελε-
σμάτων της μεταρρύθμισης σ’ αυτό τον τομέα. Στη χρονιά 1999-
2000 πενταπλασιάζεται το ποσοστό των μαθητών της Β’ Λυκείου
που παραπέμπονται ως μετεξεταστέοι το Σεπτέμβριο, σε σχέση
με το μέσο όρο του ποσοστού στα χρόνια πριν τη μεταρρύθμιση.
Το 12,33% των μαθητών της Β΄ Λυκείου δεν κατάφερε να προ-
αχθεί στη Γ΄ και το 4,97% των μαθητών της Γ΄ Λυκείου δεν κα-
τάφερε να πάρει απολυτήριο. Πριν την εφαρμογή της μεταρ-
ρύθμισης φοιτούσαν στο Λύκειο 292.000, σήμερα φοιτούν
243.000. Σε μια τριετία έχουμε μείωση των μαθητών κατά
48.000. Τη στροφή μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού
από τα εργατικά λαϊκά στρώματα προς τα Τ.Ε.Ε. Η γεωγραφική
κατανομή της στροφής προς τα ιδρύματα αυτά δείχνει περιοχές
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10 Ν.2525/97 οπ. παρ. σελ.1-2 
11 Ν.2525/97, οπ.παρ. σελ.3 
12 Γ. Μαυρογιώργος, Αξιολόγηση στην εκπαίδευση και αστυνόμευση της κρίσης … περ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τευχ. 99, 1998 σελ. 23-24
13 Γ. Μαυρογιώργος(1998), Αξιολόγηση στην εκπαίδευση, οπ. παρ. σελ. 25.
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με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και απομονωμένες. Τα παιδιά
αυτών των περιοχών φοιτούν στα Τ.Ε.Ε. σε ποσοστό 40% -50%.
Τα ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις της Β΄ Λυκείου είναι
υπερβολικά αυξημένα στις απομακρυσμένες αγροτικές περιο-
χές και στις εργατικές συνοικίες του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Τέλος το οικονομικό κόστος της φοίτησης στο Λύκειο είναι αρ-
κετά υψηλό. Το 73% των μαθητών αναγκάζεται να προετοιμαστεί
σε φροντιστήρια και η μηνιαία δαπάνη είναι κατά μέσο όρο
73.000 δρχ. Ένα ποσοστό 42% δαπανά μέχρι και 95.000 δρχ. το
μήνα σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η οικογένεια δαπανά ανά μαθητή
τετραπλάσιο ποσοστό χρημάτων σε σύγκριση με το κράτος. 

2. την απαξίωση του ρόλου των εκπαιδευτικών, την υπο-
βάθμιση της θέσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
και την υπονόμευση των εργασιακών τους σχέσεων.

Ο εκπαιδευτικός με βάση τα νεοσυντηρητικά ιδεολογήματα
που δικαιολογούν τις επιλογές της μεταρρύθμισης είναι υπεύ-
θυνος για την κρίση της εκπαίδευσης γι’ αυτό και χρειάζεται η
αυταρχική διοικητική επιτήρηση, η καταστολή των όποιων πα-
ρεκκλίσεων του από την κρατική διδακτική και η εξάλειψη και
των τελευταίων υπολειμμάτων παιδαγωγικής ελευθερίας και
εργασιακής δημοκρατίας που υπάρχουν στο σημερινό σχολείο.
Η αξιολόγηση λειτουργεί ως μηχανισμός χειραγώγησης και εμ-
πέδωσης της νέας εργασιακής πειθαρχίας που απαιτεί το αγο-
ραίο σχολείο. Μέτρα όπως η κατάργηση της επετηρίδας, πέρα
από την ενοχοποίηση των ίδιων των θυμάτων για την ανεργία
τους, προωθούν ευρύτερες στοχεύσεις. Τα πτυχία αποσυνδέ-
ονται από τα όποια εργασιακά δικαιώματα και αυτός που πι-
στοποιεί και σε τελική ανάλυση αποφασίζει για την είσοδο στο
επάγγελμα είναι η καπιταλιστική αγορά. Σε μια προηγούμενη
ιστορική φάση η δυνατότητα ανήκε στο εκπαιδευτικό σύστημα,
ενώ σήμερα ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, αυτό υποβιβάζεται
στο ρόλο του «πρωτογενή προπαρασκευαστικού μηχανισμού
αναπαραγωγής της ειδικευμένης εργατικής δύναμης».14 Πα-
ράλληλα ο κρατικός καταναγκασμός διεισδύει μέσα στην κα-
θημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας για εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές και προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέ-
σεις για την εφαρμογή της αξιολόγησης στην πράξη αλλά και
του αυταρχικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Ο λόγος για το
σχολικό κανονισμό που επιχειρεί μια αυταρχική κηδεμόνευση
της πρακτικής και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο έλεγ-
χος της προσωπικότητας και η αυταρχική ανασυγκρότηση της
ιεραρχίας είναι τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου σχεδίου
κανονισμού λειτουργίας σχολείων. Η πειθάρχηση αποκτά χα-
ρακτηριστικά ανοιχτής καταστολής, ο ρόλος του συλλόγου δι-
δασκόντων γίνεται διακοσμητικός και μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί απαξιώνονται εντελώς και παύουν να είναι υποκείμενα δι-
καιωμάτων. 

Ο σχολικός κανονισμός ορίζεται σαν το «σύνολο των όρων και
κανόνων που αποτελούν τις προϋποθέσεις για ν’ ασκείται ανε-
νόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του
σχολείου’’.(σελ. 1) Η σχολική κοινότητα παρουσιάζεται σαν ομά-

δα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας, χωρίς όμως
να γίνεται λόγος ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Σκοπός του
σχολείου στο κείμενο του σχεδίου κανονισμού είναι η ομαλή
κοινωνική ένταξη των μαθητών και γι αυτό το σκοπό περιγρά-
φεται ως επιθυμητός τρόπος λειτουργίας ένα ιεραρχικό πλαίσιο
με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων (σελ.1), την εφαρμογή του
οποίου αφήνει σε κάθε σχολείο, το οποίο θα πρέπει να προσαρ-
μόσει στις συγκεκριμένες πραγματικότητες στις οποίες λειτουρ-
γεί. Ο σκοπός της επιλογής είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης
κοινωνικής συναίνεσης γύρω από την εφαρμογή του. Το απλοϊκό
σκεπτικό των συντακτών του κειμένου δεν μπορεί ν’ αποκρύψει
τον χειραγωγικό του χαρακτήρα. Μερικά παραδείγματα: ανάγεται
σε «ευαίσθητο ζήτημα αυτό που αφορά την κόσμια και ευπρεπή
εμφάνιση των μαθητών, τα όρια της οποίας πάντως, κατά τους
συντάκτες του κειμένου θεωρούνται δυσδιάκριτα»’ (σελ.7). Πα-
ρόλο λοιπόν τον δυσδιάκριτο χαρακτήρα του προβλήματος η κοι-
νότητα της τάξης σε συνεργασία με το σύμβουλο καθηγητή και
σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί να επιχειρήσει παρέμβαση
(σελ.7), προς σωφρονισμό του όποιου παιδιού θα προκαλέσει
τον κοινωνικό κομφορμισμό… Αν δεν έχουμε μ’ αυτό τον τρόπο
αποτελέσματα «η ευθύνη μεταφέρεται στο δεκαπενταμελές μα-
θητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων» που
κι’αυτοί αναλαμβάνουν αστυνομικά καθήκοντα. Η ελεύθερη έκ-
φραση των μαθητών και η αυθόρμητη επιλογή των μαθητών θε-
ωρείται θεμιτή για τη διοχέτευση της ενεργητικότητας των μα-
θητών, όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή
τους ορίζεται η διοικητική και παιδαγωγική πειθαρχία…(σελ.7)
Η αναφορά στους εκπαιδευτικούς γίνεται μέσα από φράσεις,
«οφείλουν», «είναι απαραίτητο», «έχουν υποχρέωση», «πρέπει»
και φυσικά να προσέχουν την μορφή και το ύφος της γλώσσας
τους και την κοινωνική τους ζωή … Έτσι θα διαμορφωθεί το πρό-
τυπο του κομφορμιστή, άβουλου και υποταγμένου εκπαιδευτι-
κού, ώστε και τα πρότυπα αναφοράς των παιδιών να είναι ανά-
λογα και ο συντηρητισμός των μικρών κοινωνιών να ικανοποι-
είται. Πρόκειται για προσπάθεια δημιουργίας ενός καθεστώτος
αυταρχικής κηδεμόνευσης, απαλλοτρίωσης από δικαιώματα τό-
σο στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, όσο κυρίως στη διδα-
κτική πράξη. Διδακτική ανελευθερία, εργασιακός δεσποτισμός
και καταστολή της υποκειμενικότητας του μαθητή είναι το τρί-
πτυχο που συνθέτει την ουσία του σχολικού κανονισμού. 

3. τον αναπροσανατολισμό των στόχων και του περιεχομέ-
νου της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς τις απαιτήσεις
της αγοράς με πιο άμεσο και πιο έντονο τρόπο απ’ ό,τι
αυτό γίνονταν στο παρελθόν.

Διακηρύσσεται πλέον ως στόχος της εκπαίδευσης η καλλιέρ-
γεια εκείνων των δεξιοτήτων και η αναμόρφωση των γνωστικών
αντικειμένων που χρειάζεται το νεοφορντικό μοντέλο της πα-
ραγωγής. Στο Λευκό Βιβλίο διαβάζουμε ότι «η προσέγγιση σχο-
λείου και επιχείρησης αποτελεί μια προτεραιότητα,στην οποία
οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να συμμετάσχουν πλήρως»
(σελ.44).
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14 Π. Ντούσκος (1998).: Εκπαιδευτικό Σύστημα και Σύστημα Αναπαραγωγής της Ειδικευμένης Εργατικής Δύναμης Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1997
στην Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα σελ. 64



❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201474

4. την οργάνωση του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος
με βάση τα πρότυπα της αγοράς και την ενίσχυση του
κρατικού συγκεντρωτισμού στον τρόπο διοίκησης. 

Το σχολείο καλείται να λειτουργήσει σαν επιχείρηση, να προ-
σφέρει στο κεφάλαιο το είδος εκείνο της εργατικής δύναμης
που απαιτεί η νέα οργάνωση της παραγωγής με το ελάχιστο δυ-
νατό κόστος. Αυτό έχει γίνει βασική αρχή της εκπαιδευτικής
πολιτικής. Δεν πρόκειται παρά για μια από τις κλασσικές στρα-
τηγικές εξόδου από την κρίση που επιδιώκει «να μειώσει τις
τιμές του μεταβλητού κεφαλαίου (μισθοί, μεροκάματα, σύνταξη,
ασφάλιση) με δύο τρόπους:

Πρώτον, με τις απευθείας περικοπές στους μισθούς (στην τι-
μή της εργατικής δύναμης) και δεύτερον, με τη δραστική μείωση
του κόστους αναπαραγωγής της ζωντανής εργασίας στους το-
μείς της υγείας, παιδείας, πρόνοιας.» 15

Το τελευταίο αυτό σκέλος εκτός από τη δραστική περικοπή
των δαπανών για λειτουργία των σχολείων περιλαμβάνει ιδιω-
τικοποιήσεις πολλών παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, την επιβολή διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές κατά
παράβαση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος, την προ-
σπάθεια κατάργησης της δωρεάν παροχής συγγραμμάτων, την
είσοδο στα σχολεία ιδιωτικών εταιρειών για τα προγράμματα
της πληροφορικής, τις απαιτήσεις που κατά καιρούς έχουν
ακουστεί για εκχώρηση της επιμόρφωσης και της ενισχυτικής
διδασκαλίας επίσης σε ιδιώτες, καθώς και του τομέα παραγω-
γής διδακτικού υλικού, ενίσχυση του ανταγωνισμού και του ατο-
μικισμού μέσα από τη λειτουργία του σχολείου. Γενικά την απο-
γύμνωση του εκπαιδευτικού συστήματος από κάθε έννοια κοι-
νωνικού δικαιώματος. 

Το Υ.Π.Ε.Π.Θ. μπροστά στο σημαντικό κίνημα που αναπτύχ-
θηκε τα προηγούμενα χρόνια ενάντια στη μεταρρύθμιση έκανε
τακτικές κινήσεις ελιγμού και απέσυρε κάποια μέτρα ακραίας
αντιδραστικότητας, όπως το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών, μεί-
ωσε τον αριθμό των εξεταζομένων μαθημάτων στο Λύκειο, δεν
έχει όμως υποχωρήσει στο ελάχιστο από τους στρατηγικού χα-
ρακτήρα στόχους της μεταρρύθμισης. Με τους κατάλληλους τα-
χτικούς ελιγμούς και την αναζήτηση γι’ αυτή ευνοϊκών συγκυ-
ριών θα επιδιώξει την επιβολή της σ’ ολόκληρο τον εκπαιδευ-
τικό χώρο. 

Η ψήφιση μετέπειτα του ν 2986 /02 αποτελεί συνέχεια της
μεταρρύθμισης, άνοιγμα ενός καινούργιου μετώπου για την επι-
βολή της λογικής της. Μετά τους μαθητές και τους αδιόριστους
εκπαιδευτικούς έρχεται ν’ ακουμπήσει τους μόνιμους εκπαι-
δευτικούς και να ανασυγκροτήσει σε συγκεντρωτικά και αυταρ-
χικά πρότυπα τον τρόπο διοίκησης του σχολείου. 

Η ανακοίνωση της κατάθεσης νομοσχεδίου από την ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας της εποχής προκάλεσε αναστάτωση
στον κόσμο της εκπαίδευσης και ειδικά στους αδιόριστους και
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Αναστάτωση που δημιουργήθηκε
τόσο από τον τρόπο που μεθοδεύτηκε η κατάθεση του νομο-

σχεδίου όσο κυρίως από τις επιλογές και τους προσανατολι-
σμούς του. Με εντελώς αιφνιδιαστικό τρόπο και σε περίοδο κα-
λοκαιρινών διακοπών, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα
αποτελεσματικών αντιδράσεων και να γίνει γρήγορα νόμος. Η
τακτική αυτή του Υ.Π.Ε.Π.Θ επισημάνθηκε και καταγγέλθηκε
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της εποχής, τη στιγμή μά-
λιστα που το Υπουργείο Παιδείας είχε υποσχεθεί σε συνάντησή
του με τη Δ.Ο.Ε ότι κανένας αιφνιδιασμός και κανένα μέτρο δεν
θα υπάρξει μέσα στο καλοκαίρι.(Δ.Ο.Ε, Δελτίο Τύπου 4/8/97)
Σε Δελτίο Τύπου που εκδίδει η Δ.Ο.Ε στις 4/8/97 διακηρύχνεται
ανοικτά η αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου στα μέτρα που
εξήγγειλε το Υπουργείο. Η επετηρίδα χαρακτηρίζεται ως το μόνο
αδιάβλητο σύστημα διορισμών από καταβολής του νεοελληνικού
κράτους, σύστημα «που απάλλαξε την εκπαιδευτική κοινότητα
από τις εκφυλιστικές όψεις ενός διευρυμένου πελατειακού συ-
στήματος», ενώ χαρακτηρίζει αβασάνιστη την άποψη που δέ-
χονται κάποιοι ότι «η επετηρίδα είναι η πηγή κακοδαιμονίας
του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η κατάργησή της είναι
η πανάκεια για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του,
αγνοώντας ή αποσιωπώντας την πραγματικότητα.».Θεωρεί δε
ότι η αναβάθμισή του θα προέλθει μέσα από μια συνολική με-
ταρρύθμιση με γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία»
Στη συνέχεια του κειμένου επισημαίνονται μια σειρά αποτελέ-
σματα της κατάργησης τη επετηρίδας, όπως η φροντιστηριο-
ποίηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων, προκειμένου οι υποψή-
φιοι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν ν ανταπεξέλθουν στις απαι-
τήσεις του διαγωνισμού, η μη ουσιαστική δυνατότητα του συ-
στήματος να επιλέξει τους ικανότερους αλλά το αποτέλεσμα
των κυβερνητικών επιλογών «είναι να μειώνουν προσωπικότη-
τες και αξίες και να χειραγωγούν την εκπαιδευτική πράξη»
(έκτακτο Διδασκαλικό Βήμα, Σεπτέμβρης 1997) Η Δ.Ο.Ε θεω-
ρούσε ότι μέσα από τέτοιο τρόπο επιλογής των εκπαιδευτικών
ήταν αδύνατο ν΄ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας και
ότι αντίθετα με την επιλογή κατάργησης της επετηρίδας το πρό-
βλημα της ανεργίας θα διογκώνονταν. Τέλος το κείμενο κατέ-
ληγε σ΄ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων που θα έβαζαν
σε άλλη βάση το πρόβλημα των διορισμών. Πρότεινε την ουσια-
στική εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας, τη
μείωση της αναλογίας ανά δάσκαλο και νηπίων και ανά νηπια-
γωγό, καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής. Ανάμεσα στις προτάσεις της Δ.Ο.Ε και στις κατευθύν-
σεις του Υπουργείου, όπως περιγράφονται στο νομοσχέδιο
υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Από τη μια η στρατηγική της
καπιταλιστικής ανασυγκρότησης της εκπαίδευσης με την ανα-
διάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και του σχολείου και από
την άλλη η προάσπιση της εργασίας και της εκπαίδευσης ως
κοινωνικά δικαιώματα. Οι θέσεις αυτές των εκπαιδευτικών ομο-
σπονδιών για τη μη κατάργηση της επετηρίδας και για μαζικούς
διορισμούς εκπαιδευτικών απηχούσαν την προσπάθεια για προ-
άσπιση της εργασιακής αξίας των πτυχίων. Η πρόταση του νο-
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15 Θ. Τσιριγώτης: Νεοσυντηρητικές Αναδιαρθρώσεις στην οικονομία και Εκπαίδευση, στο Χ.Κάτσικας – Γ. Καββαδίας : Κρίση του Σχολείου και Εκπαιδευτική
Πολιτική, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1998, σελ. 23. 
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μοσχεδίου για κατάργηση της επετηρίδας υπήρξε μια στρατη-
γικής σημασίας επιλογή για τη συνολική ανατροπή των εργα-
σιακών σχέσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Η πρόταση συνο-
δεύτηκε και από γενίκευση του θεσμού του ωρομισθίου στην
εκπαίδευση στα επόμενα χρόνια, έχοντας αφετηρία διατάξεις
του ίδιου του νόμου. Η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων πέρα
από τη μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης έχει μια σειρά
επιπτώσεις στη θέση και το ρόλο των εκπαιδευτικών στην εκ-
παιδευτική διαδικασία,16 με σημαντικότερες τη μείωση της
επαγγελματικής αυτονομίας και τη μεγαλύτερη εξάρτηση τους
από τους στόχους της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στην απόφαση του Δ.Σ Δ.Ο.Ε για τα νομοθετικά μέτρα της κυ-
βέρνησης (27/08/1997 Έκτακτο Διδασκαλικό Βήμα, Σεπτέμ-
βριος 1997 σελ. 2-6) γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα
της αξιολόγησης που προτείνεται με το νομοσχέδιο, εκτός από
το ζήτημα της επετηρίδας για το οποίο για άλλη μια φορά δια-
τρανώνεται η αντίθεση του εκπαιδευτικού κόσμου στην προτει-
νόμενη κατάργησή της. Αναφέρεται ότι « επιμένουμε στη δια-
τήρηση της επετηρίδας ως του μόνου αντικειμενικού και αδιά-
βλητου συστήματος πρόσληψης των εκπαιδευτικών, που έχει
δεκαετίες τώρα απαλλάξει την εκπαίδευση από κάθε μορφή
κομματικών παρεμβάσεων και πελατειακών σχέσεων», ενώ αμ-
φισβητείται η δυνατότητα ενός τρίωρου διαγωνισμού να ανι-
χνεύσει την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητα των
υποψηφίων εκπαιδευτικών. Η αναφορά στο ζήτημα της κατάρ-
γησης της επετηρίδας γίνεται γενικά με σωστά επιχειρήματα,
παρ ́  όλα αυτά η απόφαση του Δ.Σ επικεντρώνεται μόνο στα δύο
αυτά ζητήματα και δεν επεκτείνεται στα υπόλοιπα ούτε επιχει-
ρείται μια συνολική κριτική του νομοσχεδίου. Δεν προσπαθεί
επίσης η Δ.Ο.Ε ν΄ ανιχνεύσει τη σχέση των προτεινόμενων αλ-
λαγών στην εκπαίδευση με τις αναδιαρθρώσεις στην οικονομία
και τις εργασιακές σχέσεις, κάτι που ήταν απαραίτητο. Απαραί-
τητο από την άποψη μιας συνολικής κατανόησης του προσανα-
τολισμού της μεταρρύθμισης και της αναγκαιότητας ο αγώνας
των εκπαιδευτικών ενάντια στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση
της εκπαίδευσης να μην παραμείνει σε στενά πλαίσια αλλά να
συνδεθεί με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα και τους ερ-
γαζόμενους. Το άνοιγμα μιας τέτοιας προοπτικής δεν επιχει-
ρήθηκε από τη Δ.Ο.Ε, που η φιλοκυβερνητική της διοίκηση δεν
θέλησε να συγκρουστεί συνολικά με την επιχειρούμενη μεταρ-
ρύθμιση στην εκπαίδευση και τον βαθιά συντηρητικό της χα-
ρακτήρα, αλλά εστίασε την αντίθεσή της μόνο σε συγκεκριμένες
πλευρές του νομοσχεδίου, που όσο κι αν ήταν σημαντικές δεν
εξασφάλιζαν συμμαχίες και ευρύτερη στήριξη στην αντίσταση
του εκπαιδευτικού κόσμου. 

Για το ζήτημα της αξιολόγησης γίνεται λόγος ότι ο «Υπουργός
Παιδείας απροκάλυπτα προχωρεί στη νομοθέτηση ενός νέου
ενισχυμένου και πολύμορφου επιθεωρητισμού, με κύρια και-
νοτομία τη θεσμοθέτηση ειδικού σώματος μονίμων αξιολογη-
τών», θεωρεί δε ότι με το σχέδιο νόμου « προωθείται μια αντι-

δραστική μορφή ασφυκτικού ελέγχου και ποδηγέτησης των εκ-
παιδευτικών. Το νομοσχέδιο καταγγέλλεται ακόμα για «νοοτρο-
πία πρωτοφανούς συγκεντρωτισμού, καταστολής και αστυνό-
μευσης των εκπαιδευτικού που επιδιώκει τη συμμόρφωσή του
και την κατάταξή του. (Έκτακτο Διδασκαλικό Βήμα, Σεπτέμβρης
1997 σελ. 3) Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε
ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για να υπάρξει διάλογος
με την εκπαιδευτική κοινότητα. Σε άλλο κείμενό της η Δ.Ο.Ε
που αναφέρεται στην έκδοση του σχεδίου Π.Δ θα χαρακτηρίσει
την αξιολόγηση του νομοσχεδίου ως «αντιεπιστημονικό μηχα-
νισμό στην υπηρεσία του γραφειοκρατικού αυταρχισμού» κά-
νοντας αναφορά στα «κριτήρια που επιλέγονται για να κατα-
σκευάζεται σύμφωνα μ΄ αυτά η βαθμολογία κάθε εκπαιδευτικού:
Έτσι τα κριτήρια «υπηρεσιακή υπευθυνότητα, ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών» αποτιμώνται από τον κρυπτοεπιθεωρητή που ονο-
μάζεται μόνιμος αξιολογητής με κλίμακα 1- 50 μόρια.» Τονί-
ζοντας τα περιθώρια υποκειμενισμού και αυθαιρεσίας που άφη-
ναν το Προεδρικό Διάταγμα και η Υπουργική Απόφαση για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, επισημαίνεται ότι η κλίμακα
της αξιολόγησης θα διαμορφώνεται από τις εκάστοτε διαθέσεις,
τις εξαρτήσεις και τα γούστα του «αξιολογητή ». Καταγγέλλεται
ακόμα ο συγκεντρωτισμός και ασφυκτικός έλεγχος της διαδι-
κασίας επιλογής των αξιολογητών από το Υ.Π.Ε.Π.Θ με την επι-
σήμανση ότι « τα μέλη της (Επταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
της Σχολικής Μονάδας) είναι της αποκλειστικής επιλογής του
Υπουργού … ενώ ο ρόλος της Επιτροπής μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής είναι καθαρά διακοσμητικός: Εκφέρει γνώμη
για κείνους, που προκαταρκτικά έχε ήδη επιλέξει ο Υπουργός!»
Στο πλαίσιο αυτής της αυταρχικής ιεραρχικής επιτήρησης που
είναι ασφαλώς η σκληρότερη που έχει γνωρίσει το ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα, οι σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών
και μαθητών στρεβλώνονται. Έτσι στο κείμενο της Δ.Ο.Ε ανα-
φέρεται ότι το «σχολείο μεταβάλλεται σε ένα απέραντο γραφει-
οκρατικό «εξεταστήριο» που εξοβελίζει το παιδαγωγικό κλίμα
και τις παιδαγωγικές σχέσεις επικοινωνίας και συνευθύνης με-
ταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας και εγκα-
θιστά το φαρισαϊσμό, την υποκρισία και τη λογική των εκδηλώ-
σεων για το θεαθήναι, ως κινητήριες δυνάμεις της εκπαιδευτι-
κής πράξης» (Έκτακτο Διδασκαλικό Βήμα, Σεπτέμβρης 1997)

Στην περίπτωση της Ο.Λ.Μ.Ε η κριτική προς το νόμο είναι συ-
νολική και υπάρχει η προσπάθεια κατανόησης της σχέσης των
εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων με τις αναδιαρθρώσεις στην
οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές
συνδυάζονται με τις γενικότερες αλλαγές στη συγκυρία και σύμ-
φωνα με την Ο.Λ.Μ.Ε είναι μέρος μιας συνολικότερης επίθεσης
στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που εξελίσσεται στα πλαίσια
της Ο.Ν.Ε, του ΕΥΡΩ και της ευρωπαϊκής σύγκλισης και στο-
χεύει στην εξάλειψη των κοινωνικών κατακτήσεων και των υπο-
λειμμάτων του κράτους πρόνοιας. Μέσα στη γενικευμένη αυτή
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επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα από τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές προωθείται και η προσπάθεια εφαρμογής της εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης με άξονα τις αλλαγές στο Λύκειο και
την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχο-
λικών μονάδων. Το Ενιαίο Λύκειο χαρακτηρίζεται ως χώρος έν-
τονου ανταγωνισμού με σκοπό τον αποκλεισμό μεγάλου μέρους
του μαθητικού πληθυσμού από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ένας αποκλεισμός που συντελείται στη βάση κοινωνικών – τα-
ξικών κριτηρίων αφού «εκείνοι που θα εξοστρακιστούν από το
Ενιαίο Λύκειο είναι κατά βάση, όσοι δεν έχουν επαρκή κίνητρα
και οικονομικούς πόρους, ώστε ν΄ αντέξουν μακροχρόνιες και
δύσκολες εξετάσεις»(Ο.Λ.Μ.Ε: Απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης των Προέδρων Ε.Λ.Μ.Ε Οργανωτική 1 Αθήνα 1-12- 1998)
Το Ενιαίο Λύκειο χαρακτηρίζεται σωστά στο πιο πάνω κείμενο
ως «Λύκειο για λίγους» που λειτουργεί στα πλαίσια εξουθενω-
τικών εξεταστικών πλεγμάτων», όπου οι εξετάσεις γίνονται αυ-
τοσκοπός, είναι απρόσωπες και κάθε γνώση αντιμετωπίζεται
ως περιττή από τη στιγμή που δεν αποτελεί απαίτηση των εξε-
τάσεων. Επισημαίνεται ακόμα στο κείμενο η διαστροφή της παι-
δαγωγικής επικοινωνίας κ στα πλαίσια μιας τέτοιας εκπαιδευ-
τικής λειτουργίας με τη δημιουργία κλίματος «καθημερινού άγ-
χους, καταναγκασμού και παιδαγωγικής ασφυξίας». Γίνεται επί-
σης κριτική στις εξαγγελίες του Υ.Π.Ε.Π.Θ της εποχής για ελεύ-
θερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα στοιχεία
που παρατίθενται στο κείμενο φαίνεται ότι ο ρόλος της εξαγ-
γελλομένης ελεύθερης πρόσβασης είναι να μεγαλώσει την τα-
ξική επιλογή, στρέφοντας το μεγάλο μέρος μαθητών του Ενιαίου
Λυκείου στα Τ.Ε.Ε. Οι 120.000 απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου
επιδιώκεται να μειωθούν σε 80.000 μέσω του σκληρού εξετα-
στικού πλέγματος. Δηλ. η κρατική πολιτική της εποχής απέ-
βλεπε στην αποπομπή του 1/3 του μαθητικού πληθυσμού από
το Λύκειο. Από την ΟΛΜΕ κριτικάρεται και η δεύτερη βασική
επιλογή του νόμου σύμφωνα με την οποία είναι η κατάργηση
της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, βάζοντας στη θέ-
ση της ένα δίκτυο τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης,το οποίο
εξέφραζαν τα Τεχνικά – Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Τα
Τ.Ε.Ε δεν αποτελούν εκπαιδευτική δομή αλλά δομή κατάρτισης
που σύμφωνα με την Ο.Λ.Μ.Ε «επιδιώκεται να γίνουν χώρος
υποδοχής όσων εκδιώκονται από το Ενιαίο Λύκειο λόγω έντονων

εξεταστικών φραγμών, ενώ υλοποιούν ταυτόχρονα μια θεσμική
προσαρμογή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις συν-
θήκες της επισφαλούς απασχόλησης και της «ευέλικτης – ελα-
στικής» και χωρίς εγγυήσεις εργασίας. Το κείμενο απόφαση
της Γ.Σ των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε καταφέρνει έτσι να δείξει
στο σημείο αυτό τη σχέση ανάμεσα στις αναδιαρθρώσεις της
εργασίας και τις αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση. 

Δηλώνεται ακόμη η κατηγορηματική αντίθεση της Ομοσπον-
δίας στην προσπάθεια του Υ.Π.Ε.Π.Θ να επιβάλλει το πλέγμα
της αυταρχικής ιεραρχικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και
της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τις θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε για
την «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (Δελτίο Ο.Λ.Μ.Ε,
τευχ. 654 Ιούνης – Ιούλης 1997) « η αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου δεν είναι μια εξωτερική αποτίμηση της σχολικής
πραγματικότητας από κάποιους τρίτους αλλά μια εσωτερική
υπόθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας.» Δηλώνεται έτσι στο
πλαίσιο των αιτημάτων ότι επιδιώκεται « η κατάργηση του πλέγ-
ματος του αυταρχικού ελέγχου της «αξιολόγησης – χειραγώγη-
σης» του εκπαιδευτικού που προωθεί ο Ν.2525/97 και οδηγεί
στην πλήρη ανατροπή των εργασιακών κατακτήσεων, της στα-
θερής και μόνιμης εργασίας στην εκπαίδευση» και στην συνο-
λικότερη πρόταση για κατάργηση του ίδιου του νόμου2525/97
και του ν. 2640/98 για τα Τ.Ε.Ε. 

Το γεγονός ότι οι δύο εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είχαν δια-
μορφώσει, έστω και διακηρυκτικά αντίθεση στο νόμο είτε συ-
νολική είτε σε βασικά του σημεία όπως φαίνεται από τις απο-
φάσεις τους,αυτό δε σημαίνει ότι αποτέλεσαν και πόλους αντί-
στασης του εκπαιδευτικού κόσμου στην προσπάθεια ανατροπής
του νόμου και του συνολικού πλαισίου της αναδιάρθρωσης. Αν-
τίθετα η μακροχρόνια κυριαρχία σ’ αυτές φιλοκυβερνητικών
συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών, ειδικά στην περίπτωση της
Δ.Ο.Ε, τις έκανε αφερέγγυες να εκφράσουν τις δυναμικές δια-
θέσεις για ανατροπή του νόμου που από την αρχή υπήρχαν στη
βάση τους, κυρίως στους αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαι-
δευτικούς. Στην περίπτωση της Ο.Λ.Μ.Ε ο ριζοσπαστισμός αυτός
κατάφερε να ξεπεράσει τη συμβιβαστική διάθεση της συνδικα-
λιστικής γραφειοκρατίας και να προχωρήσει σ΄ έναν μεγάλο
απεργιακό αγώνα διαρκείας που αποτέλεσε και το σημαντικό-
τερο γεγονός της σύγκρουσης με τη νεοφιλελεύθερη αναδιάρ-
θρωση του σχολείου στη δεκαετία του ΄90 μετά το μαθητικό κί-
νημα της περιόδου 1990 -1991. Αυτός ο δυναμικός αγώνας
υπήρξε κυρίως καρπός ενεργοποίησης της βάσης των εκπαι-
δευτικών, παρά σχεδιασμένη και συνειδητή επιλογή της πλει-
οψηφίας της ηγεσίας που τραβήχτηκε στην προοπτική του απερ-
γιακού αγώνα διαρκείας, κάτω από την πίεση των εξελίξεων. 

Την περίοδο της κατάθεσης και ψήφισης του νόμου 2525/97
η αντίσταση σ΄ αυτόν σημαδεύτηκε από τη δράση ενός αυτόνο-
μου και ισχυρού κινήματος αναπληρωτών και αδιόριστων εκ-
παιδευτικών που αντιτάχθηκε με αδιάλλακτο και κατηγορημα-
τικό τρόπο στο σύνολο των επιλογών του νόμου. Το κίνημα αυτό
είχε συγκροτηθεί στη βάση της υπεράσπισης των εργασιακών
δικαιωμάτων των αδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Οργανωτικά εκφράζονταν κυρίως από την Πανελλήνια Ένωση
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών (Π. Ε. Α. Ε) αλλά λειτούργησε και
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στη βάση της Δ.Ο.Ε και της Ο.Λ.Μ.Ε και αποτέλεσε πηγή διά-
χυσης του ριζοσπαστισμού μέσα στις Ομοσπονδίες και αντίβαρο
στο συμβιβαστικό ρόλο των συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών.
Οι θέσεις που διαμόρφωσε η Π.Ε.Α.Ε από την αρχή της κατά-
θεσης του νομοσχεδίου ήταν θέσεις συνολικής απόρριψης του
προτεινόμενου νόμου και αντίθεσης με
τις βασικές αρχές του. Με αφορμή την
έκδοση του κειμένου του Υ.Π.Ε.Π.Θ
«Εκπαίδευση 2000 Για μια Παιδεία
Ανοικτών Οριζόντων» άσκησε κριτική
με πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο
τρόπο στις προτάσεις αυτές, δείχνοντας
την αρνητική τους σημασία για τον με-
γαλύτερο κομμάτι του εκπαιδευτικού
κόσμου και για τους εργαζόμενους. «
Το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας την
πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης, ακο-
λουθώντας κατά γράμμα τις επιλογές
του Ο.Ο.Σ.Α και της Λευκής Βίβλου προ-
ωθεί μέσα στο καλοκαίρι μια συνολική
αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση… Η
«παιδεία των ανοικτών οριζόντων» που
εξήγγειλε ο κ. Αρσένης ανοίγει πραγ-
ματικά νέους ορίζοντες στους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων,
στους εμπόρους της γνώσης, στους διαχειριστές πελατειακών
σχέσεων και ρουσφετολογικών προσλήψεων. Έχει όμως ερμη-
τικά κλειστές τις πόρτες της στους χιλιάδες αδιόριστους εκ-
παιδευτικούς, στα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών στρω-
μάτων, σε όσους δεν έχουν να πληρώσουν, στο καθολικό δι-
καίωμα για μόρφωση και εργασία»(Π.Ε.Α.Ε: «Εκπαίδευση
2.000»: Επιστροφή στο Μέλλον, Καλοκαίρι 1997 σελ. 1) για να
συμπληρώσει ότι « για του σχεδιαστές αυτών των αντιδραστικών
μεταρρυθμίσεων ο κύκλος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης
έχει κλείσει. Ο εκπαιδευτικός μεσαίωνας που προωθούν αντι-
στοιχεί με την κοινωνία των απασχολήσιμων της ανεργία και
των ισοπεδωμένων εργασιακών δικαιωμάτων, της «ευελιξίας»,
της κινητικότητας των εργαζομένων και της αποδόμησης του
κράτους πρόνοιας».’Π.Ε.Α.Ε οπ. παρ. σελ. 2) 

Η προβληματική που ανέπτυξαν για το χαρακτήρα της μεταρ-
ρύθμισης τόσο το κίνημα των αδιόριστων όσο και μια σειρά ρι-
ζοσπαστικές πολιτικές συλλογικότητες της εποχής αλλά και η
συνολική κριτική του νόμου από την Ο.Λ.Μ.Ε, αποτέλεσαν τους
μεγάλους ιδεολογικούς τροφοδότες του κινήματος αντίστασης
στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης που ανα-
πτύχθηκε την εποχή εκείνη.
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Το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη μάχη δόθηκε στο ελληνικό
πανεπιστήμιο. Η κυνική προσήλωση της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
στις μνημονιακές υποχρεώσεις οδήγησε στην απόφαση για τις
διαθεσιμότητες πολλών εκατοντάδων διοικητικών υπαλλήλων,
που σε ορισμένα πανεπιστήμια απειλούσε με μια παραλυτική συν-
θήκη αδυναμίας λειτουργίας. Απέναντι σε αυτή την επίθεση σε
αρκετά πανεπιστήμια, και κυρίως στο ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπι-
στήμιο Πατρών και σε άλλα ιδρύματα, ξεκίνησε ένας μεγάλος και
παρατεταμένος απεργιακός αγώνας. Ένας απεργιακός αγώνας μα-
χητικός και ηρωικός, που συγκρούστηκε με ένα πρωτοφανές κύμα
αυταρχισμού, με διαρκείς απειλές για ποινικοποίηση, με πειθαρ-
χικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν μόνο και μόνο για να καμφθεί
το φρόνημά τους, με λυσσαλέες επιθέσεις από τα ΜΜΕ και πρω-
τοφανείς κινήσεις όπως η παραπομπή από τον Υπουργό Παιδείας
του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Ανώτερο Πειθαρχικό Συμβούλιο επει-
δή δεν λειτούργησε ως απεργοσπάστης.

Το πρώτο αναγκαίο συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε από
αυτόν τον αγώνα είναι ότι σε πείσμα της καλλιεργούμενης αντί-
ληψης ότι όλοι οι αγώνες είναι εκ προοιμίου ατελέσφοροι αυτός
ο αγώνας μπόρεσε να έχει αποτελέσματα. Το Υπουργείο Παιδείας
υποχρεώθηκε να προσέλθει σε διάλογο με τους απεργούς, αυτούς
που πριν δεν αναγνώριζε καν ως συνομιλητές, να δηλώσει ότι θα
πάρει πίσω τα πειθαρχικά μέτρα, να δηλώσει ότι μπορεί να συ-
ζητήσει μέτρα που θα οδηγούσαν στο να μη χαθούν θέσεις εργα-
σίας. Σε αυτό βοήθησαν σημαντικά οι φοιτητικές κινητοποιήσεις
και καταλήψεις, που ενίσχυσαν το απεργιακό μέτωπο, και η συμ-
παράσταση τμήματος των πανεπιστημιακών δασκάλων σε πείσμα
της καθεστωτικής ΠΟΣΔΕΠ ή των πολεμικών κραυγών των φιλο-
μνημονιακών πανεπιστημιακών παρατάξεων. Θεωρούμε πολύ ση-
μαντικό ότι αυτοί οι αγώνες κατάφεραν να καθυστερήσουν την
εφαρμογή του άθλιου μέτρου της διαθεσιμότητας.

Όμως, το γεγονός ότι ο αγώνας αυτός, όσο ηρωικός και μαχη-
τικός κι αν ήταν, δεν συνοδεύτηκε από έναν παν-πανεπιστημιακό
ξεσηκωμό ούτε συνέπεσε με ανάλογης κλίμακας κινητοποιήσεις
στο υπόλοιπο δημόσιο (με εξαίρεση τον μεγάλο παρατεταμένο
αγώνα ενάντια στη διάλυση της δημόσιας υγείας), σήμαινε ότι γι-
νόταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που ήταν η
συνολική απόσυρση της ΚΥΑ. Επιπλέον, τα προβλήματα στην ανά-
πτυξη και τον συντονισμό του κινήματος, το γεγονός ότι μεγάλα
πανεπιστήμια, που πλήττονταν από τα μέτρα, δεν πήραν μέρος
στις κινητοποιήσεις, το πρόβλημα που δημιουργούσε η ύπαρξη
ανοιχτών εργοδοτικών συνδικαλιστικών μηχανισμών, η πίεση από
τις διοικήσεις των πανεπιστημίων (Πρυτάνεις και Σύγκλητοι), η
εμφάνιση τάσεων «μεσολάβησης» την ώρα που χρειαζόταν κλι-
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H
επανέναρξη των μαθημάτων για την ολοκλήρωση του χειμερινού
εξαμήνου εξακολουθεί να βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε
αδυναμία προσφοράς ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών

από έλλειψη διδακτικού προσωπικού.
- Ο διορισμός μέρους των εκλεγμένων και αδιόριστων συναδέλφων

που ήρθε με καθυστέρηση δεν αλλάζει αυτή την κατάσταση. Την ίδια
στιγμή εκκρεμεί ο διορισμός πολλών ακόμη συναδέλφων, ενώ πα-
ραμένουν παγωμένες οι νέες προκηρύξεις εδώ και 4 σχεδόν χρόνια.

- Η τρομακτική περικοπή των πιστώσεων για διδάσκοντες με βά-
ση το ΠΔ 407/80 μαζί με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στη νομο-
θετική ρύθμιση ώστε να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό με τα τα-
μειακά διαθέσιμα του πανεπιστημίου, οδήγησε πολλούς συναδέλ-
φους στην ανεργία και άφησε το πανεπιστήμιό μας χωρίς τον ανα-
γκαίο αριθμό μαθημάτων. 

- Το Υπουργείο Παιδείας περιέκοψε όλες τις αποσπάσεις εκπαι-
δευτικών, υπονομεύοντας τα προγράμματα σπουδών και την απα-
ραίτητη στα παιδαγωγικά τμήματα πρακτική άσκηση.

- Οι όποιες λύσεις δόθηκαν από τα Τμήματα είναι προσωρινές
και σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν ουσιαστική αντιμετώπιση
των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτές τις ελλείψεις.

Και ενώ σε έναν περίπου μήνα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, δεν
διαφαίνεται καμιά προοπτική άμεσης αντιμετώπισης του προβλή-
ματος: η Πρυτανική Αρχή, πέραν ανακοινώσεων, συμμορφώνεται
με ηττοπάθεια στην απαίτηση για συρρίκνωση των προγραμμάτων·
το Υπουργείο, από την πλευρά του, μεθοδεύει το νέο σχέδιο Αθηνά
και τα νέα προγράμματα διαθεσιμοτήτων, που αυτή τη φορά δεν
είναι απίθανο να συμπεριλάβουν και τα μέλη ΔΕΠ. 

Στη νέα χρονιά πρέπει να εναντιωθούμε στην ηττοπάθεια που
παρουσιάζεται ως ρεαλισμός, να αρνηθούμε το συμβιβασμό με την
«επιταγή» διαρκούς προσαρμογής σε ολοένα δυσμενέστερες συν-
θήκες. Η ελπίδα για την ανατροπή αυτής της πορείας βρίσκεται στη
συλλογική διεκδίκηση και αντίσταση. Να απαιτήσουμε τον άμεσο
διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, την άμεση χορήγηση
πιστώσεων για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών, την
ολοκλήρωση όλων των θεσμικών διαδικασιών για την πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού. 

Οι συλλογικές και αποφασιστικές κινητοποιήσεις είναι η μόνη
ελπιδοφόρα προοπτική για τη νέα χρονιά. Για να μην καταρρεύσουν
τα προγράμματα σπουδών.

14 Ιανουαρίου 2014

Δεν θα αφήσουμε 
τα προγράμματα σπουδών

να καταρρεύσουν!

Αγωνιστικh Συνεργασiα

Ανεπιστημιακων Αιγαιου

(ΑΣΠΑ)
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μάκωση της σύγκρουσης, όλα αυτά αντικειμενικά δημιουργούσαν
εμπόδια στη δυναμική του κινήματος.

Αυτό οδήγησε και στη σημερινή κατάσταση όπου στην πραγματι-
κότητα σαφείς δεσμεύσεις και εγγυήσεις ότι θα διατηρηθούν όλες
οι θέσεις εργασίας δεν έχουμε. Η ρύθμιση που θα επέτρεπε την έν-
ταξη υπαλλήλων, με τα αντίστοιχα προσόντα, σε θέσεις ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ δεν έχει ακόμη ψηφιστεί, ενώ στη μορφή που κατατέθηκε
εξαρτάται από τη γνώμη και άλλων υπουργείων και σε κρίσιμες
πλευρές απέχει από τις αρχικές «υποσχέσεις». Πάνω από όλα,
όμως, καθόλου δεδομένο δεν είναι ότι μπορούν να γίνουν όλες οι
διαδικασίες που μέσα από «εσωτερική κινητικότητα» θα εξασφά-
λιζαν ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας. Στο βαθμό που απαιτούν
τη συγκατάθεση άλλων Υπουργείων (ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι
πάει με τον αρχικά ανακοινωθέντα αριθμό απολύσεων), προ-
σκρούουν σε μνημονιακές δεσμεύσεις, και απαιτούν τη συναίνεση
των Συμβουλίων Ιδρύματος που ρητά έχουν δηλώσει ότι κινούνται
σε άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει, επομένως, πραγματικός κίνδυνος οι
«υποσχέσεις» του Υπουργείου να μείνουν χωρίς έμπρακτο αντίκρι-
σμα και να οδηγηθούμε σε απολύσεις. 

Ακόμη χειρότερα, το Υπουργείο χρησιμοποιεί αυτές τις διαδικα-
σίες για να εκβιάσει τα πανεπιστήμια να περάσουν τους νέους Ορ-
γανισμούς – Κανονισμούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα όχι μόνο
θα επιταχύνουν την εφαρμογή του αντι-εκπαιδευτικού πλαισίου των
νόμων Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου αλλά θα διαμορφώσουν
ιδιαίτερα αυταρχική συνθήκη.

Την ίδια στιγμή βγήκαν και δύο κρίσιμα συμπεράσματα. Το πρώτο
είναι ότι κανείς δεν μπορεί πια να έχει αυταπάτες για το ρόλο των
Συμβουλών Ιδρύματος. Αποτελούν το μακρύ χέρι της κυβέρνησης,
εκπροσωπούν τις πιο επιθετικές επιχειρηματικές ομάδες, αποτε-
λούν μοχλό αυταρχισμού στα πανεπιστήμια, θα αξιοποιηθούν για να
προωθηθούν τα ΝΠΙΔ για τη διαχείριση της έρευνας και της πανε-
πιστημιακής περιουσίας με επιχειρηματικούς και ιδιωτικο-οικονο-
μικούς όρους. Φαίνεται αυτό από την προκλητική στάση του Συμ-
βουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ που περιφρονώντας κάθε έννοια δη-
μοκρατίας και αυτοδιοίκητου περνάει από «συνέντευξη» τους υπο-
ψήφιους κοσμήτορες και δηλώνει ότι θα φροντίσουν να εκλεγούν
οι υποτακτικοί. Το δεύτερο είναι ότι οι αλλεπάλληλοι συμβιβασμοί
των εκλεγμένων Πρυτανικών αρχών σημαίνουν ότι δεν αποτελούν
στην πραγματικότητα την «ηγεσία» της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αποκορύφωμα αποτελεί η καθυστερημένη αντίδραση σε μια πρό-
κληση τέτοιας κλίμακας όπως ήταν η παραπομπή του Πρύτανη του
ΕΚΠΑ. Φάνηκε για άλλη μια φορά ότι αυτό που μας δίνει δύναμη εί-
ναι οι μαζικές γενικές συνελεύσεις, οι απεργιακές επιτροπές, οι
συντονισμοί διδασκόντων, εργαζομένων και φοιτητών. 

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες. 
• Καταρχάς, η μάχη για να μην γίνουν απολύσεις, μάχη που προ-

ϋποθέτει ανοιχτές συλλογικές αγωνιστικές διαδικασίες και ετοιμό-
τητα κινητοποιήσεων. Οι διαρκείς συνεννοήσεις “επιτροπών”, που
καμία σχέση δεν έχουν με τις απεργιακές επιτροπές, δεν αποτελούν
εγγύηση για την νικηφόρα έκβαση αυτού του αγώνα.

• Έπειτα, έχουμε τη μάχη για να μην επιταχυνθεί η εφαρμογή
των νόμων Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου. Εδώ πρέπει να
δούμε και τη γενικότερη πολιτική συνθήκη. Η σημερινή κυβέρνηση
παραμένει μια κυβέρνηση υπό διακύβευση και είναι πιθανές πολι-
τικές εξελίξεις. Επομένως, επιβάλλεται με μεγαλύτερη αποφασι-
στικότητα να προβάλουμε τους στόχους για την ανατροπή των νόμων
και να παλέψουμε ώστε κρίσιμες πλευρές τους να μην εφαρμοστούν.

• Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο
γύρο της επιχείρησης συρρίκνωσης – διάλυσης των δημόσιων πα-
νεπιστημίων μέσα από ένα σχέδιο Αθηνά-Β΄ και ένα νέο γύρο δια-
θεσιμοτήτων – απολύσεων που αυτή τη φορά δεν αποκλείεται να
περιλάβουν και μέλη ΔΕΠ.

• Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε άμεσα ζητήματα που
οδηγούν σήμερα τα πανεπιστήμια στην εξαθλίωση και την υποβάθ-
μιση: Η καθυστέρηση των διορισμών παρατείνει την ομηρία των
αδιόριστων συναδέλφων. Η απόφαση για κατάργηση ουσιαστικά των
πιστώσεων για διδάσκοντες 407/80 και η καθυστέρηση της ρύθμισης
για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τα ταμειακά διαθέσιμα
σημαίνουν ότι σε πολλά ιδρύματα, ιδίως τα περιφερειακά, υπάρχει
πραγματική αδυναμία να προσφερθούν ολοκληρωμένα προγράμματα
σπουδών. Οι νέοι προϋπολογισμοί περιλαμβάνουν και νέες περικο-
πές, την ίδια ώρα που σε αρκετά ιδρύματα υπάρχει αδυναμία κάλυ-
ψης ακόμη και στοιχειωδών αναγκών.

Απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να ξαναβρούμε δρόμους συλλογικής
αντίστασης και διεκδίκησης. Η εμπειρία του μεγάλου αγώνα του φθι-
νοπώρου έδειξε ότι η συλλογική πάλη μπορεί να έχει αποτελέσματα.
Αντί να περιμένουμε τον επόμενο γύρο της επίθεσης ας οικοδομή-
σουμε από τώρα τη δική μας συλλογικότητα. Γύρω από τις συνελεύ-
σεις των συλλόγων, γύρω από τις κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες
διδασκόντων, εργαζομένων και φοιτητών, γύρω από τους συντονι-
σμούς συλλόγων. Με επιμονή στη δυνατότητά μας να υψώσουμε απο-
τελεσματική αντίσταση στις εγχώριες και διεθνείς δυνάμεις της αγο-
ράς και του αυταρχισμού, που επιβάλλουν την υποβάθμιση, την εμ-
πορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση και τη συρρίκνωση της δη-
μόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, και να διεκδικήσουμε ξανά ένα πραγ-
ματικά δημόσιο και δωρεάν δημοκρατικό πανεπιστήμιο. 

15 Ιανουαρίου 2014

να ξαναβρούμε δρόμους 

συλλογικής αντίστασης και 
διεκδίκησης
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1949 - κυκλοφορεί το βιβλίο του Τζ.Όργουελ «1984» στο οποίο
προφητικά παρουσιάζεται ένα ζοφερό μέλλον όπου όλα και όλοι
ελέγχονται από τον Μεγάλο Αδερφό...

2013 - Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί, στα πλαίσια «της
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής
του, ... των σχολικών μονάδων και των αποκεντρωμένων διοικητικών
δομών του» να επιβάλει την πλατφόρμα «My School» ένα πρόγραμ-
μα όπου θα συμπληρώνονται σε καθημερινή βάση ποικίλες πλη-
ροφορίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, των
γονέων και των εκπαιδευτικών.

Μια βάση δεδομένων όπου: καταγράφονται οι απεργίες και η “συ-
νεργασιμότητα” των εκπαιδευτικών, οι επιδόσεις, οι έλεγχοι,
τα απολυτήρια, οι μετακινή-
σεις αλλά και η κοινωνική
συμπεριφορά των μαθητών
και νηπίων. Και θα προσπα-
θήσουν να μας δελεάσουν λέ-
γοντάς μας ότι μπορούμε με
ένα «κλικ» και να βλέπουμε on
line τις επιδόσεις και τις απου-
σίες των παιδιών μας. Αναρω-
τιόμαστε: Το on line σύστημά
τους βλέπει τον μαθητή/ νήπιο
που υποσιτίζεται ή τον μαθητή/
νήπιο που κρυώνει;

Τα τμήματα και τα σχολεία θα
φτιάχνονται στη λογική των αριθ-
μών και όχι των πραγματικών αναγκών. Θα εξυπηρετείται έτσι η
γρήγορη «διάθεση» των εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια, αφού θα
«περισσεύουν».

Το κάθε σχολείο ως μαγαζάκι θα ανεβάζει τις επιδόσεις του, τις
«δράσεις» και τις «καινοτομίες του», προκειμένου να ψαρεύει πε-
λάτες. Καλώς ήρθατε στο virtual σχολείο, της ψηφιακής σαλάτας,
της αυτονομίας που θα έχει ως σκοπό να βρίσκει χορηγούς προ-
κειμένου να λειτουργεί.

«Ο κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός θα φτιάχνει το «προφίλ»
του σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που θα παρέχει το «χώρο» και τα
«εργαλεία» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη
συμβαίνει στο σχολείο. Θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθη-
τή/νηπίου και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάν-
τησης και συνεργασίας. Το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και
εφαρμογών. Αλλά και ένας χώρος προβολής της δουλειάς τους».
Αυτό το portfolio θα τους ακολουθεί μια ζωή, γι’ αυτό είναι απα-
ραίτητο το ΑΜΚΑ. Είναι ο «σύνδεσμος» του νέου ανθρώπου ως μα-
θητή και ως εργαζόμενου αύριο...(Ο ΑΜΚΑ δε, θα είναι εύκολα ανα-

ζητήσιμος από τον καθένα από σχετική ιστοσελίδα).
Μια τέτοια βάση δεδομένων, η οποία θα προωθεί - εξυπηρετεί

το συγκεκριμένο περιεχόμενο σπουδών, την κατηγοριοποίηση
των σχολείων, την «σπιουνιά», την ποινικοποίηση της συμπερι-
φοράς εκπαιδευτικών - μαθητών και την κινητικότητά τους δεν
την έχουμε ανάγκη. Το My School είναι ένα ακόμα εργαλείο στα
χέρια τους, για να μπορέσουν με επιτυχία να ασκήσουν την αν-
τιεκπαιδευτική τους πολιτική. Ένας ακόμα πίνακας, μέσα στον
οποίο όλοι εμείς, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μας είμαστε
αριθμοί σε κουτάκια. Και ο εκάστοτε υπουργός, ως Μεγάλος

Αδελφός, θα μπορεί να αποφασίζει
ποια κουτάκια πρέπει να μετακι-
νηθούν (μεταθέσεις), ποια να ενω-
θούν (συγχωνεύσεις τμημάτων η
σχολείων) και ποια να διαγρα-
φούν (απολύσεις).

Αδυνατούμε να δεχθούμε τον
καλοπροαίρετο στόχο της συλ-
λογής σε κεντρικό επίπεδο
όλων αυτών των στοιχείων για
όλους τους μαθητές/ νήπια,
τους γονείς και τους εκπαι-
δευτικούς όλης της χώρας
όπως π.χ. ο ΑΜΚΑ των μι-
κρών μαθητών/ νηπίων, το

επάγγελμα των γονέων (άσχετα αν είναι
άνεργος ή σε καθεστώς κινητικότητας), το ποινολόγιο των μαθη-
τών (αποβολές, επιπλήξεις, διαγωγή), η συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών σε απεργίες ή στάσεις και μάλιστα σε ποιές.

Είναι φανερό ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των
μαθητών/νηπίων. Είναι φανερό ότι παραβιάζονται τα προσωπικά
δεδομένα των γονέων. Είναι φανερό ότι φακελώνονται οι καθη-
γητές, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί.

Αναρωτιόμαστε ποια ουσιαστική ανάγκη μπορεί να καλύψει μια
τέτοιου είδους καθημερινή απογραφή και σε ποιών τα χέρια θα
φτάσουν αυτά τα στοιχεία. Με ποιόν τρόπο και ποιος θα μας δια-
σφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γο-
νέων και εκπαιδευτικών. Οφείλουμε ως γονείς να υποψιαστούμε
τα χειρότερα και να περιφρουρήσουμε τα παιδιά μας.

Γι’ αυτό ζητάμε από τους γονείς να μην δίνουν τα στοιχεία των
παιδιών τους, από τους διευθυντές των σχολείων να αρνηθούν να
παίξουν το ρόλο του «απογραφέα» και από το Υπουργείο Παιδείας
να το αποσύρει.

Γιατί στο χέρι μας είναι το «1984» να μη καταγραφεί ως μέλ-
λον αλλά ως παρελθόν.
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υ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

ΜΥ  SCHOOL:  Πρόγραμμα  «Φακελώματος»
του  ΔΙΚΟΥ  ΜΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ!
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Τον περασμένο αιώνα δίδασκα σε μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας.
Το σχολείο μου ήταν μια πελώρια ανοικτή αυλή-αγκαλιά για μαθητές
και δασκάλους, με αίθουσες φωτεινές και χαρούμενες. Όλα λουσμένα
στο φως, χαιρόμουνα τη φωτογραφή του απροσποίητου και της ειλι-
κρίνειας. Ένα σχολείο με όνειρα και οράματα για έναν κόσμο δικαιό-
τερο και ομορφότερο. 

Με την αλλαγή του αιώνα, το νέο millenium έφερε το εσπέριο φως
της ευδαιμονίας, της προσμονής του νέου νομίσματος και της αναβίω-
σης του αρχαίου κάλλους των Ολυμπιακών αγώνων. Για τους προφήτες,
ο αιών προμήνυε την αρχή του τέλους. Η αρχική ευφορία του millenium
δεν κράτησε για πολύ. Το φως της Δύσης ετοίμαζε για τα καλά τα βαθύ
σκοτάδι που δεν θα αργούσε να έρθει. Ο Δημόκριτος και ο Αριστοτέλης
αναχώρησαν βιαστικά από τις προσόψεις των μεταλλικών κινητών
αξιών και οι χάρτινες πύλες και γέφυρες του νέου νομίσματος μας έδι-
ναν τη σιγουριά και την ασφάλεια της Ευρώπης. Οι ευκάλυπτοι στην
αυλή του σχολείου αρρώστησαν, τα κάγκελα και οι σιδεριές χώρισαν
σιγά-σιγά τα σχολεία μας, προμήνυμα της απομόνωσης και του επερ-
χόμενου ανταγωνισμού στο πνεύμα του «ολυμπισμού». Τα απόνερα δεν
άργησαν να φανούν. Ξαφνικά, σε μια μέρα, από πλούσια καπιταλιστική
πρωτεύουσα των Βαλκανίων, μας κάλεσαν να φτωχύνουμε, για να μην
πτωχεύσουμε. Στο ηλιόλουστο Καστελόριζο έπεσαν οι πρώτες σκιές
πάνω στην πατρίδα. Ακολούθησε το μνημόνιο-μνημόσυνο φέρνοντας
μαζί του τις νέες αξίες. Το «σοκ και δέος» του νέου σχολείου στόχευε
τους ανυπότακτους και φωτισμένους δασκάλους που αντιστέκονταν
στην υποτέλεια και την εξάρτηση της πατρίδας. 

Τα πρώτα δείγματα από την επιχειρούμενη μετάλλαξη του σχολείου
έφτασαν στις αυλές και τα γραφεία των «συναδέλφων». Δάσκαλοι αμί-
λητοι και τρομαγμένοι είχαν κουρνιάσει πίσω από τους υπολογιστές
για να κρύψουν το φόβο τους. Στους διαδρόμους προς τις αίθουσες,
στόματα κλειστά, βιαστικές αγχωτικές κινήσεις αποτύπωναν την χα-
ρούμενη εικόνα της καθημερινής ρουτίνας του νέου σχολείου. Οι δά-
σκαλοι σκυμμένοι και νευρικοί φώναζαν για να ακουστούν, φυσούσαν
και ξεφυσούσαν όταν τελείωναν τη δουλειά. Όσοι από αυτούς ύψωναν
μια φωνή διαμαρτυρίας φάνταζαν γραφικοί και παράξενοι, απομονω-
μένοι «δια τον φόβο των Ιουδαίων». 

Ο manager του σχολείου, ο επιστάτης του νέου σχολείου εμφανί-
στηκε στον καιρό του, να φυλάει τα έρμα, δανείζοντας τους φόβους

του στους άλλους για να πορεύονται μαζί
και χωριστά.

Ο σεβασμός (φόβος) της ιεραρχίας (Ιε-
ράς Αρχής;) εμφανίστηκε στην αξιολόγη-
ση ως απαραίτητος συνοδός και προστά-
της του Επιστάτη και του υπηρέτη της
Υπηρεσίας. Κάπως έτσι φαίνεται να σχε-
διάζεται η μετάλλαξη του σχολείου που
ελέγχει και ελέγχεται, αξιολογεί και
αξιολογείται, με το ηλεκτρονικό μάτι
του σχολείου (e-my school) «πανταχού
παρών και τα πάντα πληρών».

Το νέο σχολείο χτίζεται σιγά, αθό-

ρυβα και σταθερά με μάνα-
τζερ-επίτροπο (όχι σε εκκλη-
σία) και δασκάλους σκιές από
τον φόβο της αξιολόγησης,
σιωπηλούς, συνένοχους και συ-
νυπεύθυνους για την «πρόοδο»
των φτωχών και πεινασμένων
μαθητών τους. Ωστόσο, ο Μεγά-
λος Αδερφός δεν είναι άκαρδος,
φροντίζει και για τις σχολικές
διακοπές τους, προσαρμοσμένες
βέβαια στο νέο ευρωπαϊκό χιονι-
σμένο περιβάλλον. Στην χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στο με-
σογειακό φως του Αλμπέρ Καμύ, η επιβολή υποχρεωτικών «χειμε-
ρινών διακοπών» τύπου «λευκής εβδομάδας» προκαλεί έκπληξη
και θαυμασμό.

Η σκιά της Δύσης πέφτει βαριά πάνω στο φως της Μεσογείου. Γυρ-
νώντας από τις διακοπές οι δάσκαλοι του νέου σχολείου έσκυψαν από
τον φόβο της καταδίωξης, φοβήθηκαν ακόμα και τη σκιά τους. 

Ακολουθώντας την προκαθορισμένη πορεία, στον οδικό χάρτη του
ΟΟΣΑ (2011), κινδυνεύουν να γίνουν και οι ίδιοι σκιές χωρίς ανάστημα
και δύναμη, σκιές ειδώλων, άβουλα εκτελεστικά όργανα σε μία κατά-
σταση ερημίας, ακινησίας, αγωνιστικής απουσίας και στέγνης. Πα-
ρόντες απόντες, πίσω από τα κουτάκια και τους «δείκτες» της περί-
φημης αυτοαξιολόγησης. Το νέο αξιολογημένο-κοστολογημένο σχο-
λείο της αγοράς, ο ορισμός του φοβισμένου-σκιαγμένου δασκάλου,
αποτελεί για όλους μια πρόκληση για νέους αγώνες και υπέρβαση του
φόβου.

Βέβαια, ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα απόλυτα χρήσιμο
στους ειδικούς της χειραγώγησης και της ψυχολογίας (τρομοκρατίας)
της μάζας. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο φόβος ταιριάζει
στον ελεύθερο και φωτισμένο δάσκαλο. Αυτός ο δάσκαλος, ο παλαιός
των ημερών, καλείται να εξέλθει, ως Ελεύθερος Μεσολογγίτης, από
το σκοτεινό σπήλαιο του Πλάτωνα στο φως της ημέρας. Ο φωτισμένος
δάσκαλος οφείλει να στρέψει το βλέμμα του στο φως και όχι να μείνει
καθηλωμένος στις σκιές των ειδώλων του Σπηλαίου. Για να μην βλέπει
τον κόσμο μέσα από σκιές, αερικά και φαντάσματα. Είναι Καιρός, γιατί
ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο δάσκαλος να εξεγερθεί αγωνιζόμενος
για την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας. Να σταθεί όρθιος, πρό-
σωπο και όχι σκιά. Γιατί σ’ αυτόν έχει οριστεί να ρίχνει φως στα σκο-
τάδια του κόσμου. Ο εμπνευσμένος δάσκαλος που έχει συνείδηση της
τάξης του και γνώση της Ιστορίας δεν έχει ανάγκη από μετρήσεις και
κοστο(αξιο)λογήσεις. 

Όταν διδάσκει στην τάξη δικαιώνει τον Ποιητή:
«Λάμψιν έχει όλη φλογώδη
χείλος, μέτωπο, οφθαλμός,
φως το χέρι, φως το πόδι,
κι όλα γύρω σου είναι φως»

* Η Ανδριανή Στράνη είναι Εκπαιδευτικός
στο 2ο Γυμνάσιο Ταύρου «Αθηνά Χατζηεσμέρ»

σ
ελίδ

ες δ
ια

λό
γο

υ

 
σελίδες

διαλ
όγου Σκιές και Φως


γράφει η Ανδριανή Στράνη



Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνάδελφους που με δέχτηκαν στην παρέα των αντιτετραδίων. Είναι ιδιαίτερη
τιμή για μένα. Θεωρώ τη στιγμή αυτή σταθμό στη ζωή μου και είμαι έτοιμος για ένα ταξίδι, μαζί με τους συναδέλφους,

μέσω των αντιτετραδίων, όπου θα ζήσουμε πολλά επεισόδια της ταξικής πάλης...
Θα ξεκινήσω με τις εμπειρίες στο σχολειό μου, όπου σίγουρα θα βρείτε ομοιότητες με το δικό σας σχολείο. Υπηρετώ σε

ένα σχολείο της δυτικής Αθήνας (γυμνάσιο) ως μόνιμος. Ένα σχολείο με πολλά προβλήματα όπως θέλουν ακριβώς να είναι «το μνη-
μονιακό σχολείο». Με μείωση της χρηματοδότησης για την παιδεία τα τελευταία 4 χρόνια κατά 38%, με διαρροή των καθηγητών από 102.000
το 2010 σε 75.000 σήμερα, με στόχο να γίνουν 60.000, καταλαβαίνουμε ότι το σχολείο και η δημόσια εκπαίδευση καταρρέει. Σε αυτές τις
αντίξοες συνθήκες προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί, με την κιμωλία στο χέρι, να μεγιστοποιήσουν την προσπάθειά τους, να κάνουν το λειτούργημά
τους όσο το δυνατόν καλύτερα. 

Σε όλο αυτό τον κυκεώνα των αλλαγών κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι, για την κατάρρευση της εκπαίδευση στη χώρα μας, φταίει ο
εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός, που πασχίζει να είναι καλός στο μάθημά του, προσπαθεί να φέρει σε πέρας τη γραφειοκρατική δουλειά του
σχολείου που έχει γεωμετρικά αυξηθεί. Με όλα αυτά ο εκπαιδευτικός έχει υπερβεί το όριο της αντοχής του. Παρ όλες τις προσπάθειες κάποιων
να αλλάξουν προς το χειρότερο τις συνθήκες δουλειάς μας, εμείς επιμένουμε και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας στους μαθητές μας. Όσοι από
μας είμαστε ονειροπόλοι και πιστεύουμε ότι κάνουμε την πιο δημιουργική δουλειά, τους λέμε ότι δεν θα μας κάμψουν. Αυτή την καλή διάθεση
έχουν βάλει στόχο να κτυπήσουν και κάποιοι διευθυντές όπως συμβαίνει στο δικό μου σχολείο. Στο σημείο αυτό να πω ότι τα πρόσωπα παίζουν
ρόλο, όχι στη διαμόρφωση μιας άλλης πολιτικής για τα σχολεία, αλλά στον τρόπο έκφρασης που καλούνται να εφαρμόσουν την πολιτική αυτή.

Στο σχολείο μου (όπως και σε πολλά σχολεία) η διευθύντρια μόλις ανέλαβε, καταλάβαμε ότι ήθελε να διοικήσει το σχολείο με στρατιωτάκια
εμάς τους εκπαιδευτικούς και όχι να το διευθύνει έχοντας πρώτο μέλημα να γίνει μέλος του συλλόγου διδασκόντων. Προτίμησε να είναι απέναντι
στο σύλλογο και όχι μαζί του. Στα πλαίσια αυτής της επιλογής της υπήρξαν σκηνικά όπου τον μαθητή που πριν δύο λεπτά τον είχε αποβάλει ο
καθηγητής του από την τάξη, τον πήρε από το χέρι τον πήγε στην τάξη του και εκεί μπροστά στου μαθητές ρώταγε τον καθηγητή για ποιο λόγο
τον έβγαλε. Σε συνεδρίαση του συλλόγου μας εξέφρασε την άποψη ότι πολλοί πρέπει να φύγουν από την εκπαίδευση θεωρώντας για άλλη μια
φορά υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς για το χάλι της εκπαίδευσης! Όταν γίνεται κουβέντα στο γραφείο των καθηγητών για τις απεργίες,
εκείνη ωρυόμενη και με οριζόντια κίνηση των χεριών που υποδηλώνει «σταματήστε αμέσως»  αρχίζει να φωνάζει: απαγορεύονται οι πολιτικές
(!) κουβέντες στα σχολεία (και μια ανατριχίλα διαπερνά το κορμί μας ξυπνώντας αναμνήσεις από το σκοτεινό παρελθόν). 

Στο σχολείο μου υπάρχει ένταση, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να μιλάει μόνο εκείνη χωρίς αντίλογο. Μετά από παρεμβάσεις της
ΕΛΜΕ μας, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό τον τρόπο να διευθύνει το σχολείο και κάποια πράγματα έχουν διορθωθεί. Μπροστά
σε αυτήν την αντισυναδελφική και αυταρχική συμπεριφορά ένας τρόπος αντιμετώπισης υπάρχει. Κοντά στα σωματεία, ώστε να νοιώσουν οι δι-
ευθυντές ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι μόνος του. Έχει από πίσω του το σύλλογο διδασκόντων, την ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ. Ο εκπαιδευτικός με
τη συχνή παρουσία και συμμετοχή του, μπορεί να δώσει δύναμη στα συνδικαλιστικά του όργανα, τέτοια που να μπορεί να σταματάει αυτές τις
πολιτικές που επιτρέπουν να ανθήσουν τέτοιου είδους διευθυντές. 

Υ.Γ  Ήθελα να αναφέρω και κάτι πολύ προσωπικό. Επιτρέψτε μου. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου στη δημόσια εκπαίδευση από φόβο
κοιτούσα πάντα χαμηλά και ντρεπόμουν να τους κοιτάζω στα μάτια. Στην πορεία γνωρίζοντας συναδέλφους (σε έναν από αυτούς χρωστάω
ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη) και ερχόμενος κοντά στο σωματείο, άρχισε σιγά-σιγά να σβήνει ο φόβος και να αντικαθίσταται από θάρρος και αυτο-
πεποίθηση, νοιώθοντας όλους αυτούς στην εξουσία να στηρίζονται σε ξύλινα πόδια. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ο φόβος να αλλάξει
στρατόπεδο!

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201482
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Λίγα λόγια
από ένα νέο μέλος των αντιτετραδίων 



γράφει o Σίμος Σταυρόπουλος

Ανεξάρτητα με το τι θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βρεθεί στους κυβερ-
νητικούς θώκους, αποτελεί πλέον ερώτημα ακόμη και το πόσο τελικά
διαφέρει επί της ουσίας ο πολιτικός του λόγος και οι διακηρύξεις του
από αυτές των κυβερνητικών αστικών κομμάτων, όσον αφορά τουλά-
χιστον στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα της περιόδου.

Αφού χρειάστηκε να δώσει όρκους πίστης στο εσωτερικό και κυ-
ρίως στο εξωτερικό, για την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό «όραμα»
και στις κυρίαρχες επιλογές της ντόπιας αστικής τάξης, αφού καιρό
τώρα εγκατέλειψε τις «σκληρές» μονομερείς καταγγελίες των μνη-
μονιακών συμβάσεων και περιγράφει τη δική του άτεγκτη διαπραγ-
μάτευση ως το βαρύ χαρτί με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θα εκ-
βιάσει τη Μέρκελ και τα γερμανικά μονοπώλια, τώρα κάνει πίσω
ακόμη και από εκείνα τα περίφημα διαχειριστικά αιτήματα περί δια-
γραφής του χρέους. Δια στόματος του υπεύθυνου οικονομικής πο-
λιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε ότι το απεχθές χρέος υπολογί-
ζεται στο 5%. Έκτοτε ανακινήθηκε η γνωστή εσωτερική διαμάχη για
το «ποιος εκφράζει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ», που σε αυτή τη περί-

πτωση «δεν τις εκφράζει  ο Σταθάκης» και τα γνωστά σενάρια σύγ-
κρουσης πλειοψηφίας μειοψηφίας. Όπως και να χει, η αλήθεια είναι,
ότι όσο η κυρίαρχη πτέρυγα της ρεφορμιστικής αριστεράς πλησιάζει
στο σενάριο μιας κυβερνητικής εναλλαγής και προκειμένου να πάρει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γι’ αυτό, αφήνει στην άκρη τα ανα-
τρεπτικά παραμύθια και προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις
απαιτήσεις της κυρίαρχης τάξης του συστήματος που θέλει να δια-
χειριστεί.

Και όταν δε βγάζεις άχνα για την ιμπεριαλιστική ΕΕ και αποκρύπτεις
την εξάρτηση της Ελλάδας, αλλά αναπαράγεις τα παραμύθια περί μιας
Ευρώπης «σπίτι των λαών» που έβγαλε από τον ορθό δρόμο ο ακραίος
νεοφιλελευθερισμός της Μέρκελ, οι αντιφάσεις και οι παλινωδίες
είναι αναμενόμενες. Πολύ περισσότερο, όσο θα πλησιάζει ο καιρός
της εκλογικής αναμέτρησης, η διάκριση των διαφορών ανάμεσα στους
σημερινούς κυβερνητικούς λακέδες και τους αντιπάλους τους θα γίνει
ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. 

Γ.Λ.

Στο 95% το ποσοστό προσαρμογής του Σύριζα στις απαιτήσεις των κυρίαρχων!
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Το παρακάτω κείμενο δεν γράφτηκε μόνο με σκοπό να ενημερώσει
τι ακριβώς είναι το σύστημα «my school» και ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούν
από την εφαρμογή του. Ο κυριότερος λόγος είναι για να αποδείξει ότι το
«my school» είναι μια κοινή πλατφόρμα, μια μητρική πλακέτα, πάνω
στην οποία ενώνονται και επικοινωνούν όλα εκείνα τα σκοτεινά σχέδια
του υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση στη χώρα μας. Παρά το
γεγονός ότι το υπουργείο προσπαθεί να μας πείσει ότι τα σχέδια αυτά
είναι αθώα και ανεξάρτητα μεταξύ τους, θα διαπιστώσετε ότι όχι μόνο
δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά και ότι ο απώτερος σκοπός τους είναι να
βληθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του σχολείου των παιδιών μας. 
Τι είναι το «myschool» και τι προσφέρει,
σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας

Με το τίτλο «my school » χαρακτηρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα
Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών. Σύμφωνα με το υπουργείο
έρχεται να ενοποιήσει αρκετά πληροφορικά συστήματα που χρησιμο-
ποιούνται μέχρι σήμερα στα σχολεία, όπως το survey ,το ΝΕΣΤΩΡ (μα-
θητολόγιο), το e-School, το e-DataCenter που στην ουσία είναι το πα-
νελλήνιο σχολικό δίκτυο γνωστό και ως www.sch.gr και το ΟΠΣΥΔ (Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Δηλαδή το «my school»
είναι μια μεγάλη βάση δεδομένων που περιέχει όλα τα παραπάνω. Σύμ-
φωνα με το υπουργείο όλα γίνονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης και
του εκσυγχρονισμού των υποδομών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η
εγκύκλιος που εστάλη στα σχολεία. Καμία αντίρρηση ως εδώ. Θα δια-
πιστώσετε όμως παρακάτω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και
ότι σε αυτή την νέα υπέρ-βάση δεδομένων καταχωρούνται πολλά πε-
ρισσότερα στοιχεία απ’ ότι νομίζουμε. Προς το τέλος του κειμένου θα
προσπαθήσω να σας αποκαλύψω ποιοι είναι οι πραγματικοί κρυφοί στό-
χοι του «my school ». 

Στοιχεία που καταχωρούνται στο «my school» σήμερα 
Α. Στοιχεία Μαθητών: Οι βαθμοί, οι επιδόσεις, οι έλεγχοι, τα απολυ-

τήρια, το ΑΜΚΑ(μετά από αντιδράσεις θα είναι προαιρετικό για φέτος),
το ποινολόγιο (αποβολές και οι ακριβείς λόγοι, η διαγωγή), οι απουσίες,
οι μετακινήσεις, οι μαθησιακές δυσκολίες, η κοινωνική συμπεριφορά
των μαθητών σε όλη τη σχολική τους πορεία, οι σοβαρές ασθένειες και
η φαρμακευτική αγωγή ,το οικογενειακό περιβάλλον, η χώρα καταγωγής
και το ποσοστό των μεταναστών από κάθε χώρα. 

Β. Στοιχεία Γονέων: Το επάγγελμα των γονέων, το μορφωτικό επίπεδο
των γονέων και η χώρα καταγωγής 

Γ. Στοιχεία Εκπαιδευτικών: Οι άδειες, το διδακτικό ωράριο, η συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών σε απεργίες ή στάσεις, καθώς και τα τυπικά
προσόντα ( portfolio του εκπαιδευτικού). 

Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι μόνο ένα μικρό μέρος του
κινδύνου Δεν θέλω να σταθώ πολύ στους κινδύνους παραβίασης προ-
σωπικών δεδομένων, αφού τους θεωρώ ως ένα μόνο μέρος ενός πολύ
μεγαλύτερου προβλήματος. Εξάλλου αυτοί οι κίνδυνοι έχουν επισημανθεί
από την Α.Σ.Γ.Μ.Ε. από πολλούς συλλόγους γονέων και συλλόγους εκ-
παιδευτικών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) και έχουν γίνει και σχετικές καταγγελίες
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων οι οποίες και διερευνώνται. Πολύ φο-
βάμαι ότι μένουμε όλοι επικεντρωμένοι στους κινδύνους παραβίασης
προσωπικών δεδομένων, ενώ υπάρχουν πολύ χειρότεροι κίνδυνοι που
μας διαφεύγουν. 

Το υπουργείο Παιδείας δεν αρκεί να καταγράφει τα προβλήματα, πρέπει
να έχει τη πρόθεση και να τα λύνει. Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι το «my
school » είναι ένα σύστημα καταγραφής που ενοποιεί άλλα πληροφορικά
συστήματα και άρα ¨συμμαζεύει ¨ τη γραφειοκρατία, ώστε να μπορεί να
επεμβαίνει καίρια και αποτελεσματικά στα προβλήματα που υπάρχουν
στα σχολεία. Όμως αν η καταγραφή δεν συνοδεύεται από δράση και διορ-
θωτικές κινήσεις τότε μας βάζει σε εύλογες υποψίες ότι κάποιοι άλλοι
είναι οι πραγματικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από το «my school».

Ας κάνουμε μια υπόθεση. Έστω ότι το σύστημα «my school» είναι ένα
αθώο και αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής. Τι θα κατέγραφε; Σί-
γουρα θα κατέγραφε ότι: α) Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών

που ανήκουν σε οικογένειες μεταναστών ή παλιννοστούντων και οι οποίοι
έχουν άλλη μητρική γλώσσα από την ελληνική. Πως αντέδρασε το υπουρ-
γείο; Φρόντισε να ελαττώσει τις τάξεις υποδοχής (Τ.Υ) και Ελληνομάθειας
που προβλέπονται σύμφωνα με την αντισταθμιστική αγωγή (ένας εκπαι-
δευτικός που διδάσκει ελληνικά στους μαθητές σε μικρές ομάδες ή ατο-
μικά) κατά 70% περίπου σε σχέση με πέρυσι. β) Υπάρχει ένα μεγάλο πο-
σοστό μαθητών οι οποίοι έχουν μαθησιακές αδυναμίες που απαιτούν
ενισχυτική διδασκαλία. Το υπουργείο παρά τις αντίθετες διακηρύξεις
δεν κατάφερε να οργανώσει σωστά τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
για το γυμνάσιο και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ) για το λύκειο.
γ) Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών που έχουν διαγνωσμένα σοβαρά
μαθησιακά προβλήματα και που αδυνατούν να παρακολουθήσουν την
τάξη. Παρά το γεγονός ότι η αντισταθμιστική αγωγή προβλέπει την Πα-
ράλληλη Στήριξη (δηλαδή την παρουσία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού
δίπλα στον μαθητή την ώρα του μαθήματος) το υπουργείο έχει ελαττώσει
τις προσλήψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και δεν δείχνει καμία
απολύτως μέριμνα για τη λειτουργία Ειδικών Σχολείων. Αναρωτιέμαι τι
σκοπό ύπαρξης έχει ένα σύστημα καταγραφής αν πριν από όλα δεν εξα-
σφαλίζονται ίσες ευκαιρίες μάθησης και κοινωνικής ένταξης για όλους
τους μαθητές. Η ευαισθησία φαίνεται από τον τρόπο συμπεριφοράς απέ-
ναντι στους αδύναμους και στις μειονότητες και από το κατά πόσο προ-
στατεύεται το τεκμήριο της ισότητας. 
Οι πραγματικοί στόχοι του «my school» 

Τα παρακάτω συμπεράσματα είναι αποτέλεσμα μελέτης, κυρίως όσον
αφορά τι έχει συμβεί σε άλλες χώρες όπου έχουν εφαρμοστεί παρόμοια
με το «my school» εργαλεία. Σας αναφέρω λοιπόν βήμα –βήμα πως το
υπουργείο προσπαθεί να εφαρμόσει αυτά που έχει κατά νου. Αυτό που
είναι σημαντικό είναι να σκέφτεστε ότι το «my school» είναι μόνο ένα
μέρος ενός πολύ σκοτεινότερου σχεδίου. 

ΒΗΜΑ 1: Η Λίπανση του Εδάφους. Α) Καταρχάς το πρώτο πράγμα που
φρόντισε το υπουργείο παιδείας να κάνει είναι να μειώσει τις αντιδράσεις
από τη μεριά των εκπαιδευτικών και των γονέων. Για τους εκπαιδευτι-
κούς φρόντισε να τους τρομοκρατήσει με όπλα το πειθαρχικό δίκαιο,
την αξιολόγηση, το παρουσιολόγιο και τις διαθεσιμότητες. Παράλληλα
φρόντισε να τους έχει σε κατάσταση υπεραπασχόλησης αυξάνοντας την
εργασία τους (2 ώρες στο ωράριό τους, αλλά και πολλαπλάσιες διοικη-
τικές εργασίες) με όπλο το καθηκοντολόγιο. Επίσης φρόντισε να τους
απαξιώσει καλλιεργώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό με τους γονείς
(εκφράσεις όπως «τεμπέληδες» που δουλεύουν λίγο σε σχέση με άλλες
χώρες, «αναίσθητοι» που θα έκαναν απεργία μέσα στις εξετάσεις, είναι
μόνο ελάχιστες από εκείνες που έχουν χρησιμοποιηθεί από την ηγεσία
του υπουργείου). Τέλος προκάλεσε ρήγμα στην ενότητα του κλάδου φέρ-
νοντας σε αντιπαράθεση τις διάφορες ειδικότητες για τις αναθέσεις των
μαθημάτων ή δημιουργώντας κόντρα μεταξύ των διορισμένων με επε-
τηρίδα και των διορισμένων μέσω ΑΣΕΠ. Τεχνηέντως και ποικιλοτρόπως
προσπάθησε να τραυματίσει την εικόνα του συνδικαλιστικού οργάνου
των καθηγητών (ΟΛΜΕ), ώστε να αποδυναμώσει την αντιπροσώπευση
του κλάδου. Β) Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης), που το υπουργείο Παιδείας ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες
του για την εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στην Ελ-
λάδα, έκανε κάποιες περίεργες ανακοινώσεις κατά καιρούς που αφο-
ρούσαν την επίδοση των ελλήνων μαθητών στους διεθνείς διαγωνισμούς.
Εκεί λοιπόν εμφάνιζε τους έλληνες μαθητές στους τρεις χειρότερους
σε απόδοση από τα 33 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. Σήμερα καταλάβαμε που
αποσκοπούσαν αυτές οι ανακοινώσεις. Ο στόχος που ήθελε να πετύχει
το υπουργείο Παιδείας εφαρμόζοντας τα παραπάνω είναι να μας πείσει
ότι η δημόσια εκπαίδευση που παρέχεται από τους κρατικούς οργανι-
σμούς είναι χαμηλής ποιότητας (με την μεγαλύτερη ευθύνη εκείνη των
εκπαιδευτικών) και να γίνει πλέον κοινωνικό ζητούμενο ένα Νέο Σχολείο. 

ΒΗΜΑ 2: Αποκέντρωση (κάθε σχολείο να είναι αυτοτελές και να μην
υπάγεται πλέον στο υπουργείο). Το υπουργείο Παιδείας έχει καταφέρει
να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε
από ένα σημείο και μετά κάθε σχολείο να έχει την πλήρη αυτοτέλειά
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του, να λειτουργεί σαν ένας μικρός οργανισμός που θα έχει μια τυπική
μόνο σχέση με το υπουργείο. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι πρωτότυπο,
αφού έχει εφαρμοστεί εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές άλλες χώρες
όπως τις ΗΠΑ, την Αγγλία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία κ.α που συμ-
πτωματικά είναι όλες χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ. Σας παραθέτω
λοιπόν τις μεθοδεύσεις στις οποίες κατέφυγε το υπουργείο για να πετύχει
κάτι τέτοιο: α) Ετοίμασε Τροπολογία που προβλέπει ότι όλοι οι εκπαι-
δευτικοί θα αποκτήσουν μέσα στο έτος που διανύουμε οργανική θέση
σε κάποιο σχολείο υποχρεωτικά. Αυτό που επιδιώκει είναι να μην υπά-
γονται πλέον στο υπουργείο παιδείας αλλά στο σχολείο. Για να πετύχει
μάλιστα ένα αποτελεσματικό μοίρασμα των εκπαιδευτικών σε όλα τα
σχολεία της χώρας ψήφισε Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει υπο-
χρεωτικές μεταθέσεις εκείνων που πλεονάζουν. Είναι φανερό ότι θέλει
να απαλλαγεί από τους λεγόμενους «στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ»
εκπαιδευτικούς δίνοντάς τους υποχρεωτικά μια θέση σε κάποιο σχολείο
στην επικράτεια. Αυτό που επιδιώκει είναι κάθε σχολείο να έχει τους
εκπαιδευτικούς του που θα ανήκουν αποκλειστικά στο σχολείο αυτό και
άρα το εργασιακό τους μέλλον να εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό. Αυτό
θα σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο ένας εκπαιδευτικός θα πλεονάζει
στο σχολείο του (κλείσιμο σχολείου, συγχώνευση τμημάτων, μείωση
ωρών ειδικότητας) τότε αυτόματα θα απολύεται και δεν θα τίθεται, όπως
συνέβαινε μέχρι τώρα, στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ που είχε την
αρμοδιότητα για την τοποθέτησή του σε ένα άλλο σχολείο. β) Φροντίζει
να ψαλλιδίζει όλους εκείνους τους οργανισμούς που συνέδεαν μέχρι σή-
μερα το σχολείο με το υπουργείο. Έτσι λοιπόν προέβη σε κατάργηση
σχεδόν όλων των γραφείων εκπαίδευσης μεταφέροντας όλη τη γραφει-
οκρατική εργασία στα σχολεία. Το «my school» μάλιστα είναι εκείνο το
εργαλείο αυτό-οργάνωσης του κάθε σχολείου ώστε σταδιακά να αυτο-
νομείται από το υπουργείο παιδείας. 

ΒΗΜΑ 3: Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Καταλαβαίνετε
ότι η αυτονόμηση των σχολείων είναι η βασική προϋπόθεση για την ιδιω-
τικοποίησή τους. Καταρχάς τα ιδιωτικοποιημένα σχολεία δεν είναι το
ίδιο με τα ιδιωτικά. Ιδιωτικοποιημένα σχολεία είναι εκείνα που χρησι-
μοποιούν πρακτικές του ιδιωτικού τομέα ώστε να μοιάζουν με επιχεί-
ρηση και να είναι πιο φιλικά με τις επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί
σε πάρα πολλά κράτη που είχαν ακολουθήσει παρόμοια πορεία με αυτήν
που ακολουθούν αυτή την περίοδο τα σχολεία της χώρας μας. Περισσό-
τερα από 30 κράτη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν προβεί σε
κάποιας μορφής ιδιωτικοποίηση των δημόσιων σχολείων τους, μεταξύ
των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Αγγλία, η Ν Ζηλανδία, η
Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία, η Ιαπωνία. Φυσικά πάντα η ιδιωτικοποίηση
των δημόσιων σχολείων όπου και αν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα κρυ-
βόταν πίσω από φωτεινούς τίτλους όπως «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κάθε φορά είναι τα ίδια με αυτά που
χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας. Τα εργαλεία αυτά
είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το Νέο Σχολείο, η αξιολόγηση
των μαθητών, η αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδος και ένα πρόγραμμα
τύπου «my school». 

Το σκεπτικό είναι απλό. Για να λειτουργεί ένα σχολείο σαν επιχείρηση
πρέπει κάθε προϊόν του να έχει την αξία του και την τιμή του: α) Αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών : Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τιμα-
ριθμοποιημένη αξία. β) Η αξιολόγηση των μαθητών με τη χρήση της
τράπεζας θεμάτων έχει σαν σκοπό να σταθμίσει τις επιδόσεις των μα-
θητών ανά σχολείο αλλά και ατομικά. γ) Η αυτοαξιολόγηση σχολικής μο-
νάδος έχει σαν σκοπό να αποτιμήσει την αξία κάθε σχολείου και να το
κατηγοριοποιήσει σε καλό ή κακό. δ) Το πρόγραμμα «my school» δεν
είναι τίποτα άλλο από την πληροφοριακή αποτύπωση και δημοσίευση
όλων των προηγουμένων, καθώς και η βιτρίνα της όλης επιχείρησης.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η έκφραση «my school» μοιάζει με δια-
φημιστικό σλόγκαν. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου όπως τις ΗΠΑ,
την Αγγλία, την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία τα αντίστοιχα προγράμ-
ματα ξεκίνησαν και εκεί ως «εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστη-
μάτων» και κατέληξαν σε μεγάλα site, που παρέχουν πληροφορίες σε
κοινή θέα για τις επιδόσεις των μαθητών του κάθε σχολείου, για τον
προϋπολογισμό του κάθε σχολείου, για τους εκπαιδευτικούς, για τις
δράσεις και τα project, του σχολείου, για τις εθνικότητες των μαθητών
σε ποσοστιαία αναλογία,  για τις συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις
και τους χορηγούς και για την εξοικονόμηση των πόρων. Δηλαδή τα προ-
γράμματα τύπου «my school» είναι η προς τα έξω εικόνα του σχολείου. 

Επισκεφθείτε το http://www.myschool.edu.au/ των σχολείων της Αυ-

στραλίας, που όπως βλέπετε έχει και το ίδιο όνομα, επιλέξτε ένα σχολείο
και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τι ήθελε να εξυπηρετήσει όμως η χρήση
ενός τέτοιου προγράμματος; Σε όλες αυτές τις δεκάδες των χωρών έγιναν
πάνω κάτω τα ίδια πράγματα και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι σε λίγο
καιρό θα συμβούν και στην Ελλάδα. Εξάλλου το κοινό στοιχείο είναι η
πιστή εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου (μικρό κράτος), όπου
τα αυτόνομα σχολεία-επιχειρήσεις τιμαριθμοποιούν τα προϊόντα τους
και αφήνονται στην αυτό-ρύθμιση της ελεύθερης αγοράς. 

Με ποιο τρόπο λοιπόν εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο; Δόθηκε στους γονείς
το δικαίωμα επιλογής σχολείου. Έτσι οι γονείς χρησιμοποιήθηκαν άθελά
τους ως εκείνοι οι πελάτες που ανάλογα με τις προτιμήσεις τους θα κα-
τέτασσαν τα σχολεία σε φτωχά και πλούσια. Πολλά σχολεία λόγω της
χαμηλής ζήτησης από τους γονείς έμειναν με ελάχιστους μαθητές και
τελικά έκλεισαν και οι εκπαιδευτικοί απολύθηκαν (π.χ το πρόγραμμα
NCLB–No child left behind των ΗΠΑ). Επίσης τα προγράμματα τύπου
«my school» βοήθησαν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ του σχολείου
και ιδιωτικών εταιρειών (PPPs – Public Private Partnership) οι οποίες
προέβλεπαν την αποκλειστική χρήση των προϊόντων τους από τους μα-
θητές και τη διαφήμιση της εταιρείας μέσα στα σχολεία με αντάλλαγμα
βέβαια τη χρηματοδότηση των σχολείων ως χορηγοί. Επίσης, όσον αφορά
τους εκπαιδευτικούς έγινε σύνδεση των αποδοχών τους με τις επιτυχίες
των μαθητών στις εξετάσεις και της ποσότητας των εγγραφών του σχο-
λείου. Επίσης, τα σχολεία έγιναν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, σε σημείο,
να αλλοιώνουν τα στοιχεία για τις επιτυχίες των μαθητών τους στις εξε-
τάσεις και να ελέγχουν τις εγγραφές τους αποκλείοντας αδύναμους μα-
θητές από αυτές. 

Το χειρότερο από όλα όμως είναι οι νέοι ρόλοι που αναδείχτηκαν για
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι σχολικοί σύμβουλοι έγιναν
αξιολογητές των εκπαιδευτικών, οι διευθυντές των σχολειών μάνατζερ,
οι καθηγητές και δάσκαλοι αξιολογητές των μαθητών και οι μαθητές
απόκτησαν ένα διπλό ρόλο, πελάτη και προϊόντος μαζί. Είναι χαρακτη-
ριστική η φράση άγγλου εκπαιδευτικού που έκανε τον γύρο του κόσμου:
«Έχει αφαιρεθεί κάθε ευχαρίστηση. Είμαστε τόσο απασχολημένοι με
την αξιολόγηση των παιδιών που ξεχνάμε να τα διδάξουμε».

Γονείς βγείτε μπροστά Αυτή τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί είναι τρο-
μοκρατημένοι, οι διευθυντές και οι σχολικοί σύμβουλοι εγκλωβισμένοι
και αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ του δίπολου «θέσης-ρόλου» (ομολο-
γουμένως βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση), οι γονείς είναι οι μόνοι
που μπορούν να αντιδράσουν δυναμικά χωρίς να υφίστανται εκβιασμούς
και πιέσεις. Στο ερώτημα τι σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας, δικαιω-
ματικά έχουν τον πρώτο λόγο. 
Το ερώτημα είναι, τι σχολείο θέλουμε τελικά

Καλώς ή κακώς γονείς και εκπαιδευτικοί έχουμε βρεθεί μπροστά σε
μεγάλα ερωτήματα και τώρα είναι η ώρα να απαντήσουμε: Θέλουμε ένα
σχολείο που να στηρίζεται στη συλλογικότητα ή στον ανταγωνισμό; Θέ-
λουμε ένα σχολείο που να προσφέρει σε κάθε παιδί ανάλογα με τις ανάγ-
κες του ή ανάλογα με την απόδοσή του; Που στο βάθος της εκπαίδευσης
να βλέπει την Παιδεία ή την ταξική αναπαραγωγή; Που να είναι ανοικτό
σε όλη την κοινωνία ή να αναζητά τους καλύτερους πελάτες; Που η μά-
θηση να θεωρείται από μόνο της αξία και όχι να εκτιμάται μόνο μέσα
από εξετάσεις, αξιολογήσεις και δείκτες ποιότητας; Φυσικά η πιο ση-
μαντική ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι αν θέλουμε να εξακο-
λουθήσει να υπάρχει το δημόσιο σχολείο ή θα το αφήσουμε να γκρεμι-
στεί, ώστε να αρχίσει η ανοικοδόμηση του σχολείου της αγοράς. Και αν
δεν μας αρέσει το δημόσιο σχολείο που είχαμε ως σήμερα, μήπως ήρθε
η ώρα φτιάξουμε καλύτερο όσοι από εμάς θέλουμε να συνεχίσει να ζει
και όχι να το αφήνουμε στα χέρια εκείνων που αποδεδειγμένα και δη-
λωμένα απεχθάνονται οποιοδήποτε δημόσιο αγαθό; 

Οι γύπες ήδη κάνουν γύρους πάνω από το προαύλιο του σχολείου και
περιμένουν το θάνατο κάθε αντίδρασης. Γονείς, εκπαιδευτικοί και μα-
θητές, αυτό που επιδιώκουν είναι τη συναίνεση και τη συνενοχή μας.
Υπάρχει όμως κάτι που τρέμουν. Την ένωσή μας.Τη μία φωνή μας.
Πηγές: My school of Australia (http://www.myschool.edu.au/) • Hidden
privatisation in public education (Steven Ball, Deborah Youdell) • Εγκύκλιος
για το myschool (171490/Δ2 ) • Έκθεση ΟΟΣΑ 2011.Προτάσεις για την
εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα • International Evidence on School
Competition (L. Wobmann) • NCLB: Bad for teachers, bad for kids (UTLA
United Teachers) • The Australian Education Union boycott future NAPLAN
testing (Wikipedia org) • Οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (τροπολογία)
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Η αγροτιά, βρίσκεται στους δρόμους, αντιμέτωπη με μία άτεγκτη, αμεί-
λικτη και κυνική κυβερνητική πολιτική που αρνείται επίμονα να ικανο-
ποιήσει έστω και ένα από τα δίκαια αιτήματά της σχετικά με το υπερβο-
λικό κόστος παραγωγής και μάλιστα αυτά που απορρέουν από τη μνη-
μονιακή πολιτική, με αιχμή το φορολογικό. Στις συναντήσεις με τον
υπουργό Οικονομικών, Γ.Στουρνάρα, με τον υπουργό Ενέργειας, και με
τον πρόεδρο του ΟΓΑ,, δεν υπήρξε καμία υποχώρηση από πλευράς κυ-
βέρνησης, τόσο για τη μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος (η περ-
σινή κυβερνητική απόφαση για παροχή νυχτερινού ρεύματος από τη ΔΕΗ
στους αγρότες δεν υλοποιήθηκε ποτέ), όσο και για τη σφράγιση των βι-
βλιαρίων Ασθενείας των αγροτών που είναι ασφράγιστα επειδή οι κάτοχοί
τους δεν έχουν να πληρώσουν τις εισφορές στον ΟΓΑ.

Η αγροτιά βρίσκεται στους δρόμους, απαιτώντας την απόσυρση της
άδικης φορολόγησης της αγροτικής γης και την τήρηση λογιστικών βι-
βλίων από τη φτωχομεσαία αγροτιά. Διεκδικεί επίσης σοβαρές μειώσεις
στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στα γεωργικά εφόδια, καλύτερες τιμές για τα
προϊόντα της -τα οποία οι εμποροβιομήχανοι παίρνουν πάμφθηνα απ’
αυτούς και τα πωλούν πανάκριβα στους καταναλωτές- που να καλύπτουν
το κόστος παραγωγής. Απαιτεί επίσης μέτρα για το σταμάτημα των αθρό-
ων εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και το χτύπημα της κερδοσκοπικής
ασυδοσίας των εμποροβιομηχάνων. Απαιτεί να μπει τέλος στις παράνο-
μες παρακρατήσεις που γίνονται από την Τράπεζα Πειραιώς ή τους αγρο-
τικούς Συνεταιρισμούς, στους λογαριασμούς των αγροτών, όπου κατατί-
θενται οι επιδοτήσεις τους.

Κάτω λοιπόν από την ασφυκτική πίεση, που αφορά πλέον την ίδια την
επιβίωσή της, η φτωχομεσαία ιδίως αγροτιά βρίσκεται στο πόδι αντι-
δρώντας με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ωριαίους αποκλεισμούς δρό-
μων, συλλαλητήρια κλπ. Στις διάφορες περιοχές της χώρας (Μακεδονία,
Θεσσαλία, Στερεά, Θράκη, Πελοπόννησο, Νησιά), το πλαίσιο των κινη-
τοποιήσεων αφορά τα επιμέρους προβλήματα και κυρίως το υψηλό κό-
στος παραγωγής των προϊόντων, τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τις αθρόες
εισαγωγές ομοειδών προϊόντων από Τρίτες χώρες, τις ρυθμίσεις των
αγροτικών χρεών προς τις τράπεζες κλπ. Η αγροτιά σε αυτή τη συγκε-
κριμένη φάση, προτάσσει αιτήματα της συγκυρίας και κυρίως το θέμα
της φορολόγησης των αγροτικών νοικοκυριών (φέτος με 13% και από
χρόνου με 26%) και την τήρηση λογιστικών βιβλίων, της τιμής του αγρο-
τικού πετρελαίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, της επιστροφής του ΦΠΑ,
των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις τράπεζες, προκειμένου να μπορέσει
να διαπραγματευτεί κάποια από αυτά και κυρίως να καταφέρει να σταθεί
όρθια. Εξ άλλου η εφαρμογή των καταστροφικών για το λαό μνημονιακών
μέτρων, ισχύουν και για τη φτωχομεσαία αγροτιά, όπως λ.χ. τα χαράτσια
στο σπίτι και στο χωράφι, το μεγαλύτερο τέλος στον ΟΓΑ, στον ΕΛΓΑ, την
επιβάρυνση στον τομέα Υγείας,  τις κατασχέσεις των χωραφιών, κλπ.

Όμως τα καίρια ζητήματα που οι διάφορες αγροτικές συνδικαλιστικές
ηγεσίες αρνούνται να προτάξουν, είναι αυτά που σχετίζονται με την κα-
τάργηση της αντιδραστικής-αντιαγροτικής ΚΑΠ και το ζήτημα της επι-
ζήμιας παραμονής της χώρας στην ΕΕ, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειοψηφία της αγροτιάς έχει νοιώσει στο πετσί και την καταστροφική
εφαρμογή της ΚΑΠ και τα δεινά που σώρευσε η ένταξη στην ΕΕ. Σήμερα
παρά ποτέ, οι αγρότες αντιλαμβάνονται τον απώτερο στόχο της ΕΕ που
δεν είναι άλλος από το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς.  Κατα-
λαβαίνουν επίσης και τις αυταπάτες που σπέρνουν οι διάφοροι κυβερ-
νητικοί αγροτοπατέρες και κυρίως της «Πρωτοβουλίας Αγροτών», που
περνοδιαβαίνουν τα μπλόκα προβάλλοντας τα «υπομνήματα» των βου-
λευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, προς την κυβέρνηση για δήθεν επίλυση
των αγροτικών αιτημάτων. Το ίδιο κάνουν και οι φορείς τοπικής αυτοδι-
οίκησης, που τάχα συμφωνούν με τα «δίκαια αιτήματα» των αγροτών,

ωστόσο στην πραγματικότητα στηρίζουν ανεπιφύλακτα την απαρέγκλιτη
εφαρμογή της ΚΑΠ.

Σημειώνουμε πως η εφαρμογή της νέας αναθεωρημένης ΚΑΠ του
2014-2020, είναι προσαρμοσμένη στο «Δημοσιονομικό Σύμφωνο» και
κατά συνέπεια δεν επιδέχεται καμία ευνοϊκή ρύθμιση, πέραν των συμ-
φωνημένων από τα κοινοτικά επιτελεία. Η ΕΕ, στο όνομα της «ανταγω-
νιστικότητας» της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στην αντιπαράθεσή της με τις
ΗΠΑ, βάζει τώρα σε εφαρμογή τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την
περίοδο 2014-2020, προσαρμοσμένη απολύτως στις ανάγκες των μονο-
πωλίων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα (προμηθευτές, με-
γαλέμπορους, αγροδιατροφικές αλυσίδες, αγροτοβιομήχανους και τρα-
πεζικό κεφάλαιο) και προς όφελος των μεγαλοαγροτών, προκειμένου
να πετύχουν, τη συγκέντρωση της γης και τη συγκεντροποίηση της πα-
ραγωγής.

Με τη νέα ΚΑΠ περικόπτονται οι διάφορες ενισχύσεις, γίνεται αναδια-
νομή κονδυλίων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, λόγω των νέων κρατών-μελών,
αλλά και ανακατανομή πόρων στο εσωτερικό κάθε κράτους-μέλους. Η
Ελλάδα χάνει 3,6% από τον πυλώνα I (άμεσες ενισχύσεις), ενώ ενδεχο-
μένως να χάσει γύρω στο 9% από τον πυλώνα II (διαρθρωτικές και ανα-
πτυξιακές δράσεις), που αφορά γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. 

Η νέα ΚΑΠ είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των χωρών με μεγάλο
αγροτικό κλήρο, αλλά και στους ντόπιους μεγαλοαγρότες και γεωργικές
εταιρείες, ενώ στο «μάτι του κυκλώνα» μπαίνει η φτωχή αγροτιά που
πιέζεται με κάθε τρόπο να εγκαταλείψει την αγροτική δραστηριότητα. Ο
φτωχός αγρότης, σπρώχνεται βίαια σε μία κατ’ αποκοπή ενίσχυση, ενώ
δεν μπορεί να συμμετάσχει πλέον σε κανένα πρόγραμμα του πυλώνα Ι.
Καταργείται επίσης η μονοκαλλιέργεια, σαν… περιβαλλοντικά επιζήμια,
ενώ επιβάλλεται στους παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών να καλ-
λιεργούν τρεις διαφορετικές καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, βαμβάκι, κα-
λαμπόκι), εκ των οποίων μία από τις 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70%.
Έτσι, οδηγούνται με κάθε βεβαιότητα στην καταστροφή τα φτωχομεσαία
αγροτικά νοικοκυριά με το μικρό και πολυκερματισμένο κλήρο, που του-
λάχιστον στις δύο από τις τρεις καλλιέργειες «μπαίνουν μέσα». Η κατά-
σταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, ενώ κοντά στ’ άλλα η φετινή
ανομβρία έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Η αναστολή
του έργου της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου, οδηγεί στην παύση
της καλλιέργειας εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων, που από ποτιστικά
κινδυνεύουν να γίνουν ξηρικά! 

Πάνω σε επιμέρους αιτήματα χωρίς να αναδεικνύεται το καταστροφικό,
για τη φτωχομεσαία αγροτιά, ζήτημα της ένταξης στην ΕΕ και την ΚΑΠ,
σπεκουλάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζοντας στην ανατροπή της κυβέρνησης, την
ανάπτυξη δικτύων αλληλέγγυας διακίνησης τροφίμων, μοιράζοντας αφει-
δώς υποσχέσεις για «ανόρθωση του πρωτογενούς τομέα και παραγωγι-
κής ανασυγκρότησης της υπαίθρου», για ριζοσπαστικές αλλαγές και
ρυθμίσεις, καταφεύγοντας σε λεονταρισμούς για καλύτερη διαπραγμά-
τευση της ΚΑΠ! Το ΚΚΕ,  ενώ από τις σελίδες του «Ριζοσπάστη» και στις
στενές κομματικές του οργανώσεις προβάλλει τα ζητήματα…«ρήξης»
με την ΕΕ, ωστόσο είναι εξαιρετικά φειδωλό στις δημόσιες ομιλίες του,
όπου αρκείται στο να προβάλλει επιμέρους αιτήματα της συγκυρίας. 

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 κρί σης, με την καταστροφή τους, τη συντριβή
τους, τον αφανισμό τους. Αναπόφευκτα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος δρό -
μος επιβίωσης  παρά ο δρόμος του αγώνα, και η σύνδεση του αγώνα αυ-
τού με τους αγώνες των άλλων καταπιεσμένων τμημάτων της ελληνικής
κοινωνίας. 
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Η αντιαγροτική πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ 
οδηγεί στον αφανισμό τη φτωχομεσαία αγροτιά



Καθώς η σεισμική ακολουθία στη Κεφαλονιά εξελίσσεται με
τρόπο που τμήμα της επιστημονικής κοινότητας χαρακτηρίζει
«χαοτικό», οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο με

ιδιαίτερη ανησυχία. Ο δεύτερος σεισμός ίδιου μεγέθους, για την
εστία και τη σημασία του οποίου ερίζουν οι επιστήμονες, καθιστά
τις προβλέψεις για την εξέλιξη του φαινομένου ιδιαίτερα επισφαλείς
και μεταθέτει το χρονικό ορίζοντα ομαλοποίησης της κατάστασης.

Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Κεφαλονιά και
την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κάτοικοι του νησιού, οι
καθησυχαστικές έως πανηγυρικές, για την ετοιμότητα του κρατικού
μηχανισμού, δηλώσεις  Σαμαρά που επισκέφτηκε το νησί δύο μέρες
μετά το σεισμό, ηχούν αποκρουστικά ψεύτικες για όσους παραμέ-
νουν και βιώνουν τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στη
χερσόνησο της Παλικής. Πρόκληση για τους κατοίκους της περιο-
χής αποτελεί η ανούσια προεκλογική πασαρέλα που έχει στηθεί
πάνω στα ερείπια του Ληξουρίου, αλλά και οι δηλώσεις της δημο-
τικής αρχής, που από τη πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε για το πρό-
βλημα με το μάτι στραμμένο στα συμφέροντα των μεγαλοξενοδόχων
και των επιχειρηματιών.

Υποβάθμιση του προβλήματος για το καλό του τουρισμού!
«Η Κεφαλονιά συνεχίζει να αποτελεί ένα πανέμορφο και απο-

λύτως ασφαλή τουριστικό προορισμό». Με αυτά τα λόγια έκλεισε
την πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρωθυπουργός ξεκαθα-
ρίζοντας από τη πρώτη μέρα το πραγματικό ενδιαφέρον και τις
αγωνίες της κυβερνητικής πολιτικής. Στο ίδιο μήκος κύματος και
η δημοτική αρχή η οποία καλούσε και διαβεβαίωνε τον ερχομό του
Νίκολας Κέιτζ στην Κεφαλονιά, προκειμένου να στείλει το μήνυμα
ότι όλα βαίνουν καλώς στο χτυπημένο από τον Εγκέλαδο νησί του
Ιονίου. Το αποτέλεσμα της συντονισμένης επιχείρησης υποβάθμι-
σης του προβλήματος χάριν της ιδιωτικής κερδοφορίας, ήταν να
χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι την εκδήλωση του δεύτερου σεισμού,
όπου η κατάσταση διαμορφώθηκε πολύ χειρότερη. Επί μία εβδο-
μάδα η πραγματική κατάσταση που βίωναν οι κάτοικοι του Ληξου-
ρίου παρουσιάζονταν από κρατικές και τοπικές αρχές ωραιοποι-
ημένη, αποκρύπτοντας το μέγεθος των προβλημάτων και την ανυ-

παρξία της κρατικής μηχανής, που αυτό που είχε καταφέρει μέχρι
τότε ήταν η διανομή μιας φιάλης νερού ανά άτομο ημερησίως! Με
το νέο σεισμό διαμορφώθηκαν εκρηκτικές συνθήκες στην τοπική
κοινωνία, η οποία παρακολουθούσε επί μέρες την πολιτική ηγεσία
να παίζει στα σκηνικά της καταστροφής ένα κακόγουστο θέατρο.
Εξωθήθηκε έτσι η κυβέρνηση να κηρύξει την Κεφαλονιά σεισμό-
πληκτη περιοχή… δέκα ημέρες μετά την εκδήλωση του πρώτου
σεισμού!

Δραματικές οι συνθήκες στην Παλική
Η πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι της Παλικής, και επί

της ουσίας όσοι από αυτούς δεν είχαν τη δυνατότητα και την επιλογή
να απομακρυνθούν από εκεί, βρίσκεται πολύ μακριά από την ικα-
νοποίηση για την «ετοιμότητα της κρατικής μηχανής» και τα αι-
σθήματα ενθουσιασμού που εκπέμπουν τα κυβερνητικά επιτελεία. 

Μετά το νέο σεισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι
από την αρχή και με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό κτηρίων που
κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τον πρώτο σεισμό το πρόβλημα αναμέ-
νεται να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ούτως η άλλως με βάση τις
οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και των αρχών, οι κάτοικοι
καλούνται να παραμείνουν εκτός των κατοικιών τους... μέχρι νεο-
τέρας. Για την επίλυση του προβλήματος της στέγασης έχει σταλεί
στη Κεφαλονιά το Ελ. Βενιζέλος ώστε να χρησιμοποιηθούν οι καμ-
πίνες του ως προσωρινά καταλύματα. Το πρόβλημα είναι ότι το πλοίο
είναι αγκυροβολημένο στο Αργοστόλι και ο δρόμος Αργοστολίου
Ληξουρίου παραμένει κλειστός, ενώ τα συμπτώματα γαστρεντερί-
τιδας που παρουσιάστηκαν σε όσους βρέθηκαν εκεί καθιστούν ανα-
γκαία τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με κυβερνη-
τικές ανακοινώσεις έχει προταθεί και η «λύση» ενός κρουαζιερό-
πλοιου το οποίο θα καταπλεύσει στη περιοχή, θα αγκυροβολήσει
έξω από το λιμάνι και οι άστεγοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό με…
λάτζες! Η «επιτυχία» του κρατικού μηχανισμού για την επίλυση του
προβλήματος της στέγασης ολοκληρώθηκε με το στήσιμο των 200
πολυδιαφημισμένων στρατιωτικών σκηνών. Μόνο που στην καρδιά
του χειμώνα είναι αδύνατη η διαμονή σε αυτές αφού δε διαθέτουν
πάτο (θα πρέπει να κοιμηθεί κάποιος στο έδαφος), ούτε μέσα θέρ-
μανσης, οπότε και παραμένουν στημένες άδειες για τις ανάγκες των
τηλεοπτικών πλάνων. Σε κάθε περίπτωση τίποτα από όλα αυτά δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων αστέγων της πε-
ριοχής, οι οποίοι κοιμούνται κυρίως σε αυτοκίνητα, φορτηγά και σε
κάποια γήπεδα. Οι συνθήκες υγιεινής είναι τραγικές και οι διαμαρ-
τυρίες των κατοίκων για την κατάσταση καλά θαμμένες πίσω από
τις διαβεβαιώσεις για την επάρκεια των κυβερνητικών χειρισμών. 

Από το πρώτο σεισμό στη περιοχή του Ληξουρίου διακόπηκε η
ύδρευση, ενώ το νερό κρίθηκε ακατάλληλο. Η τροφοδοσία των κα-
τοίκων με εμφιαλωμένο νερό, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, υπήρξε
τραγικά ανεπαρκής. Τα συσσίτια που έχουν στηθεί σε κεντρικά ση-
μεία του Ληξουρίου διενεργούνται με τρόπο που παραπέμπει σε

Δραματικές συνθήκες επικρατούν στη Παλική της Κεφαλονιάς.

Αποκρουστικό το κυβερνητικό θέατρο 
για την «ετοιμότητα της κρατικής μηχανής»

Ανοχύρωτη στον Εγκέλαδο η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης
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κατοχικές συνθήκες. Τα σχολεία παρέμειναν για μέρες κλειστά.
Παρά την ικανοποίηση του Σαμαρά που με κατηγορηματικό ύφος
δήλωνε ότι «η Κεφαλονιά άντεξε», είναι  πολύ μεγάλος ο αριθμός
των δημοσίων κτηρίων που κρίθηκαν ακατάλληλα για να χωρέσουν
οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί. Βασικές υποδομές όπως οδικό δί-
κτυο, λιμάνια και αεροδρόμιο έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Όλα
αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η περιοχή δε σταματάει να
κουνιέται από τις σεισμικές δονήσεις και με την επιστημονική κοι-
νότητα να παρουσιάζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική με την εξέλιξη
του φαινομένου. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Παλική,
σε συνδυασμό με το κυβερνητικό θέατρο περί οχύρωσης και επάρ-
κειας του κρατικού μηχανισμού, βυθίζουν στην απόγνωση τους κα-
τοίκους της περιοχής και αυτό δεν μπορεί να το αναστρέψει καμία
κυβερνητική προπαγάνδα.

Ανοχύρωτη η Κεφαλονιά, όπως και ολόκληρη η χώρα
Αν το ζητούμενο μετά την εκδήλωση ενός σεισμού είναι η ετοι-

μότητα της κρατικής μηχανής να προσφέρει άμεσες λύσεις στα
προβλήματα που παρουσιάζονται, το πρωταρχικό για μια σεισμο-
γενή χώρα είναι η πρόληψη και ο σχεδιασμός αντισεισμικής προ-
στασίας. Και σε αυτό τον τομέα η Ελλάδα βρί-
σκεται σε τραγική κατάσταση.

Όταν σε ένα νησί που βρίσκεται στην πιο
σεισμογενή περιοχή της Ελλάδας δημιουρ-
γούνται όλα αυτά τα προβλήματα με ένα σει-
σμό της τάξης των 5,7 ρίχτερ, πως είναι δυ-
νατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να δηλώνει
ότι «η Κεφαλονιά άντεξε»; Ο σεισμός δεν εί-
ναι μικρός, αλλά σύμφωνα με σεισμολογικούς
χάρτες η περιοχή μπορεί και αναμένεται να
δώσει μεγέθη της τάξης των 7 ρίχτερ κάτι που
σημαίνει ότι θα εκκληθεί 100άδες φορές πε-
ρισσότερη ενέργεια. Μπορεί να αναλογιστεί
κάποιος τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση;
Όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακόμη και τα
σχολικά κτήρια, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε
να είναι θωρακισμένα, προς τι οι κυβερνητι-
κοί πανηγυρισμοί; Η Κεφαλονιά αποδείχτηκε
ανοχύρωτη στις δονήσεις του Εγκέλαδου και
είναι αντιμέτωπη με πολύ μεγάλα προβλήμα-
τα τα οποία δεν γίνεται να μπουν «κάτω από
το χαλί» ώστε οι επιχειρηματίες να «υποδεχ-
θούν» τους τουρίστες.

Στην Ελλάδα συμβαίνουν ετησίως περισ-
σότεροι σεισμοί από όσους συμβαίνουν σε όλη την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη, ενώ στη παγκόσμια κατάταξη είναι η έκτη πιο σεισμογενής
χώρα. Με αυτά τα δεδομένα ο καθένας αντιλαμβάνεται ο αντισει-
σμικός σχεδιασμός και η πρόληψη δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά
πρωταρχική ανάγκη. Η εικόνα που παρουσιάζει η Κεφαλονιά, μετά
από ένα σεισμό 5,7 ρίχτερ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα μεγάλο
για τον ελληνικό λαό πρόβλημα. Η Ελλάδα παραμένει από κάθε
άποψη ανοχύρωτη, ενώ τα τελευταία χρόνια όλοι οι αρμόδιοι ορ-
γανισμοί και οι σεισμολογικοί σταθμοί συρρικνώνονται, λιγοστεύουν
και υποβαθμίζονται.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το 80% των κτηρίων της
χώρας είναι κτισμένα πριν το 1985, πριν δηλαδή ισχύσει ο νέος αν-
τισεισμικός κανονισμός. Σχολεία, νοσοκομεία και δημόσια κτήρια
με βάση όλες τις μελέτες των αρμόδιων οργανισμών χρίζουν αντι-
σεισμικών ελέγχων και στατικών ενισχύσεων. Στα πλαίσια του προ-
γράμματος ελέγχου των δημοσίων κτηρίων που ξεκίνησε το 2001,
άλλωστε, έχει ελεγχθεί μόνο το 13% και τα αποτελέσματα κάθε άλλο
παρά ενθαρρυντικά είναι. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν ζητούμενο

για τις πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων και της κυρίαρχης
τάξης που υπηρετούν, αφού δεν σχετίζονται με την εξυπηρέτηση
του, υπέρτατου για αυτούς σκοπού, του επιχειρηματικού κέρδους.

Όταν «σβήνουν τα φώτα της ράμπας» εγκαταλείπουν
τους σεισμόπληκτους.

Αναρίθμητα τα παραδείγματα που θα μπορούσαν να αναφερθούν,
για την εγκατάλειψη των σεισμοπλήκτων μετά την απομάκρυνση
τους από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Για τις περισσότερες περι-
πτώσεις, πολλά χρόνια μετά «έκπληκτοι» δημοσιογράφοι ανακα-
λύπτουν κάποιους που εξακολουθούν να μένουν σε κοντέινερ (όπως
στα Γρεβενά), αφού η πολιτεία ήταν το πρώτο και το τελευταίο που
έκανε για αυτούς. Στην περίπτωση των Γρεβενών μάλιστα τους ξα-
ναθυμήθηκε για το χαράτσι των ακινήτων. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα οι σεισμόπληκτοι της Αθήνας. Από τις δεκάδες χιλιάδες
κατοικίες που κρίθηκαν ακατάλληλες, κανείς δεν ξέρει ποιες επι-
σκευάστηκαν και επανελέγχθηκαν. Το κράτος αρκέστηκε απλά στη
διάγνωση! Παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων ότι το κράτος
θα βρεθεί δίπλα στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς «μέχρι η
κατάσταση να ομαλοποιηθεί πλήρως», είναι βέβαιο ότι μόλις πε-
ράσει λίγος καιρός και ιδιαίτερα όταν τελειώσει ο προεκλογικός

χρόνος, η ανάλγητη κυβερνητική πολιτική
επιφυλάσσει στους Κεφαλλονίτες το ίδιο μέλ-
λον με αυτό των προηγούμενων σεισμοπλή-
κτων.

Να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα
στέγασης, ύδρευσης και σίτισης στην
Κεφαλονιά.

Σε μια σεισμογενή χώρα σαν την Ελλάδα,
ο σεισμός δε μπορεί να παρουσιάζεται ως θε-
ομηνία ή ως απρόβλεπτο φυσικό φαινόμενο,
αλλά ως ένα αναμενόμενο γεγονός. Η μέριμνα
για τους σεισμόπληκτους δεν μπορεί να πα-
ρουσιάζεται ως ειδική παροχή ή κατόρθωμα
και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αφήνε-
ται για κανένα λόγο σε «φιλανθρωπικές» δια-
θέσεις φορέων (εκκλησίας, ΜΚΟ κλπ)  και να
αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο οι κάτοι-
κοι που έχουν πληγεί από σεισμό. Η άμεση
παρέμβαση και επίλυση των όποιων προβλη-
μάτων είναι υποχρέωση της πολιτείας και κα-
νενός άλλου. Και είναι υπόλογη η ελληνική

κυβέρνηση απέναντι σε ένα λαό που έχει εξοντώσει με τις πολιτικές
της, όταν δυο εβδομάδες μετά το σεισμό δεν είχε καταφέρει να λύ-
σει βασικά προβλήματα όπως αυτά της σίτισης και της στέγασης
των κατοίκων της Παλικής. Οι προεκλογικού χαρακτήρα κυβερνη-
τικοί κομπασμοί αποτελούν πλέον πρόκληση για τους χιλιάδες Κε-
φαλλονίτες που είτε έχουν εγκαταλείψει το νησί τους, είτε εξακο-
λουθούν να κοιμούνται στις καρότσες των φορτηγών, χωρίς κανένας
με υπεύθυνο τρόπο να μπορεί να τους πει πότε και πως θα βρεθεί
λύση σε αυτή τη κατάσταση.



ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ & ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι μπροσούρες τιμώνται
3 €, η Ιστορία των νεότερων
χρόνων (1870-1918) 5 € και
μπορούν να αποσταλούν με
αντικαταβολή ή με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό (κατόπιν
αιτήματος και συνεννόησης). 
Για παραγγελίες επικοινωνήστε
στο τηλ. 6944-414694.



Ταυτότητα

ΑΞΙολοΓΗςΗ - ΕΞΕτΑςΕΙς -

ΕπΙμορΦωςΗ ΕκπΑΙδΕυτΙκωΝ

Καββαδίας Γιώργος, Κάτσικας Χρίστος,

Σόφης Χρίστος, Τσιριγώτης Θανάσης,

Φατούρου Αγγελική

ΕκπΑΙδΕυτΙκΗ πολΙτΙκΗ

Γεωργιάδου Νίνα, Νεκτάριος Μαρίνος,

Ζαμπία Παπαδάκη, Σουλιώτης Κώστας,

Λίζα Σκλάβου, Σπαχή Αρετή,

Στέλλα Σπαχή

ΑρΧΑΙΑ ΕλλΗΝΙκΑ - 

ΝΕΑ ΕλλΗΝΙκΑ - ΙςτορΙΑ

Αθανασίου Χρυσάνθη, Δανιήλ Μαρία,

Δεμερούκη, Ασπασία, Ζούζουλα Ελένη,

Καραγιάννης Απόστολος,

Νικολαϊδου Ελένη, 

Πανοπούλου Φωτεινή, Σόρογκα Μαίρη,

Τσουκαλάς Χρήστος, Φράγκου Μαρία

ΦΙλοςοΦΙΑ - κοΙΝωΝΙολοΓΙΑ

Αλεξίου Βασίλης

θΕτΙκΕς ΕπΙςτΗμΕς

Αλεξίου Παύλος, Νίκος Γαλάνης,

Καραμπάτσας Βασίλης,

Μακρίδης Γιάννης, Πετράκης Βασίλης,

Πέττας Αντώνης, Σουλιώτης Κώστας

οΙκοΝομΙκΑ - ΑςΦΑλΙςτΙκΑ

Δεμερδεσλής Γιώργος, Ζάρδας Νίκος,

Καλαμπάκος Βαγγέλης, 

Παπαδόπουλος Γιάννης, Σόφης Γιώργος

ΕΙκΑςτΙκΑ - πολΙτΙςμος

Κουφοβασίλη Τιτίκα, Χατζή Ζωή

πρωτοβΑθμΙΑ ΕκπΑΙδΕυςΗ

Γιάννης Μελιόπουλος

Η ΕκπΑΙδΕυςΗ ςΕ ολο τοΝ κοςμο

Μυλωνάκη Γεωργία

Γ/βΑθμΙΑ ΕκπΑΙδΕυςΗ

Ιάσων Αδριανός, Παναγιώτης

Αργυράκης, Φανή Μανδελενάκη

ΑδΙορΙςτοΙ ΕκπΑΙδΕυτΙκοΙ

Τιτίκα Κουφοβασίλη, Σοφία Σουλιώτη

μΕτΑΦρΑςΕΙς

Μυλωνάκη Γεωργία, Σταυρίδη Ειρήνη

υπΕυθυΝος ΗλΕκτροΝΙκου ΑρΧΕΙου

Κουφοβασίλης Δημήτρης, 6946174427

υπΕυθυΝος ΙςτοςΕλΙδΑς

Λεωνίδας Σαλαπάτας, 6947567668

Αγγελική Φατούρου

Δυρραχίου 55, 104 43 Αθήνα

☎ 6974438720

agelikifatourou@gmail.com

Τριμηνιαίο 

περιοδικό 

για την εκπαίδευση

Διευθύνεται

από Επιτροπή

ΚΩΔΙΚΟΣ 01 2664

Δεκέμβριος 2013
Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Στέλιος Σταυρινάδης
☎ 210 99 18 453, 
6944 478564

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αγγελική Φατούρου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
☎ 210 9713651, 
210 9705865

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
25550862

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Αριστοτέλους & Αβέρωφ 23, 

104 33 Αθήνα

Τηλ.: 210 8227992, 210 5125714

w w w . a n t i t e t r a d i a . g r

a n t i t e t r a d i a @ g m a i l . c o m

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
Γιώργος Σόφης 
☎ 210 9705865, 6974464638

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: 
Θανάσης Τσιριγώτης
☎ 6944253743
Αγγελική Φατούρου
☎ 6974438720

Παραγωγή: Press Line
Μάγερ 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 25 479

Ανταποκριτές Δημοσιογραφική ομάδα για συνεργασίες

(μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)
ΑΙΓΙΝΑ Ιφιγένεια Γεωργάλα (6942215003)

ΑΙτωλοκΑρΝΑΝΙΑ Σωκράτης Ζαραβίνας
(Αγρίνιο, 6977663177

ΑρκΑδΙΑ Λίλη Κουτσούκου 
(2710228012, Τρίπολη)

ΑΧΑΪΑ Χρήστος Τσουκαλάς 
(Πάτρα, 2610342244)

δρΑμΑ Λάμπρος Μπαλάσκας, 6944426160

Εβρος Γιώργος Δεμερδεσλής 
(Ορεστιάδα, 6937271637, 25520-22898)

ΕυρυτΑΝΙΑ Φωτεινή Πανοπούλου 
(Γρανίτσα, 6972476298)

ΗμΑθΙΑ Γιάννης Μελιόπουλος (6972220398)
Νίκος Μπέκης (23310-63890, 6979404675)
θΕςςΑλοΝΙκΗ Γιώργος Γρόλλιος 
(2310-677102, 6981391739)
Κώστας Καρβαγιώτης (6997140501)
θΕςπρωτΙΑ Παύλος Αλεξίου 
(Ηγουμενίτσα 2665023531, 6972272601)

ΙκΑρΙΑ Χρήστος Δάμαλος 6972690991,
Βασίλης Πετράκης 6944479587,
Λεμονιά Ευστρατουδάκη

ΙωΑΝΝΙΝΑ Χρυσάνθη Αθανασίου 
(26510-41058), 
Γιάννης Μακρίδης (6974966131)

κΑλυμΝος Νίνα Γεωργιάδου (6993036388)

κΑςος Σωτήρης Μαρκόπουλος (6977512113)

κΕρκυρΑ Μιχάλης Τσιριγώτης 
(2661021800, 6936077204)

κρΗτΗ Αρετή Σπαχή (Ηράκλειο 6974493769)

ςΕρρΕς Λίτσα Δουλοπούλου (23210-63451)

ςυρος Παναγιώτης Παπαμιχαήλ
(6974885777)

ΦθΙωτΙδΑ Νίκος Ζάρδας 
(Καμένα Βούρλα, 

2235042117)
Στ. Καραμήτσος (Λαμία,
6976787390)

Τα «αντιτετράδια» διατίθενται δωρεάν

σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο

6974438720

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Πέτρος Κουφοβασίλης,

αναδρομική έκθεση 2014, 

“Oδός Τοσίτσα”
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