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αντίπρολόγου
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα! Μετά τις πρόσφατες εκλογές ορθώνονται

μπροστά μας βουνά τα ερωτήματα. Οι ευρωπαίοι γερμανοτραπεζίτες ζητούν

επιτακτικά «τα λεφτά τους» από τα νότια Βαλκάνια, ενώ λυσσομανάει η αντίθεση

των ιμπεριαλιστικών κέντρων και ενώ το «πολιτικό κέντρο» της χώρας μας

συντρίφτηκε στις μυλόπετρες του νέου δικομματισμού.

Η νέα κυβέρνηση –συγκυβέρνηση των «αριστεροευρωπαϊστών» με τους

ψεκασμολόγους των ΑΝΕΛ– προσπαθεί να αποκοιμίσει τις συνειδήσεις της

στρατιάς που πολεμούσε τρία χρόνια τους Σαμαρά – Βενιζέλο, με χάντρες και

καθρεφτάκια. Το έργο είναι παλιό και χιλιοπαιγμένο, με πρωταγωνιστή τον Α.

Παπανδρέου το 1981. Πρόκειται για το τρίτο κύμα ενσωμάτωσης. Το 1960 η

ΕΔΑ σέρνεται στα απόνερα του Γ. Παπανδρέου, στο όνομα της αντιδεξιάς

πολιτικής. Το 1980 ο ριζοσπαστισμός της μεταπολίτευσης και ο ρεφορμισμός

των Φλωράκη – Κύρκου γίνονται συμπληρωματικό στοιχείο του ΠΑΣΟΚ. Το

2015 το γ’ κύμα, σε περίοδο κρίσης, λεηλατεί το κέντρο και την αριστερά των

κινημάτων και, σαν τον Αχιλλέα στα τείχη της Τροίας, 

σέρνει στο άρμα του το νεκρό Έκτορα.

Σε κάθε περίπτωση, για τους αριστερούς, πέρα από τους θρήνους και τα

μοιρολόγια, πέρα από την αγκούσα και την αγωνία, υπάρχει η πολιτική. Πρέπει,

επίσης, σοβαρά να μας προβληματίσει πως η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ 

σημαίνει μηδενισμό των κινημάτων.

Πως λοιπόν να πορευθούμε;

Για μας, τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο τελικός σταθμός

είναι πολύ μακρύτερα απ’ ότι θέλει ο σημερινός μηχανοδηγός· τα οράματά μας

είναι πολύ ευρύτερα από τον όγκο των βουνών 

που περικυκλώνουν την κοιλάδα.

Να μπούμε βαθειά στον κόσμο της εργασίας και να οικοδομήσουμε μια μεγάλη

καμπάνια για την ισχυροποίηση των σωματείων. Να κάνουμε ένα μεγάλο

συνδικάτο εκπαίδευσης. Να πάρουμε όλον τον όγκο των αιτημάτων –

συνθημάτων που γέμισαν τους δρόμους και αυτά να κάνουμε οδηγούς μας 

στην επόμενη φάση.

Για μας δεν πρέπει να υπάρξει ούτε χαμήλωμα του πήχη, ούτε και απογείωση.

Ο κόσμος της εργασίας και του πνεύματος, η νεολαία δεν έχει κανένα λόγο να

περιμένει, να νανουρίζεται, να αφοπλίζεται και να αναχωρεί.

Έχει χιλιάδες λόγους να οργανώνεται και να παλεύει. 

Η απάτη ηττήθηκε, η αυταπάτη έρχεται, 

με τα δώρα της Κίρκης και το τραγούδι των Σειρήνων. 

Δύσκολοι αλλά όμορφοι καιροί. Καιροί που χρειάζονται 

μάτι φώσφορο και κουμάντο γερό.

Η εκπαίδευση έχει μπαρουτοκαπνισμένο δυναμικό, 

γερές ρίζες, βαθειές γραφές, πολλές ανάγκες.

Ιδού η Ρόδος…
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Το κλίμα αισιοδοξίας…
Το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα που (δικαίως) μεταφράστη-

κε σε μια κραυγή απόρριψης του φόβου και της δουλοφροσύ-
νης, οι αθρόες δηλώσεις των πρώτων ημερών της νέας κυ-
βέρνησης με τις οποίες ξήλωναν το ένα μετά το άλλο τα μνη-
μονιακά μέτρα, αλλά και μια σειρά αποφάσεων σε θεσμικό κυ-
ρίως επίπεδο (απομάκρυνση ΜΑΤ, τράπεζα θεμάτων, πειθαρ-
χικό δίκαιο δημοσίου, πάγωμα πλειστηριασμών κλπ) έχουν
διαμορφώσει ένα πλατύ ρεύμα  αισιοδοξίας, ή ακόμη και σκέ-
ψεις «νίκης», στην κοινωνία και στον ευρύτερο προοδευτικό-
αριστερό χώρο. Γι’ αυτούς τους λόγους, η μετεκλογική κατά-
σταση μέχρι τώρα παρουσιάζεται σίγουρα διαφορετική και αυ-
τή είναι μια παραδοχή που πρέπει να γίνει πριν από οποιοδή-
ποτε άλλο συμπέρασμα. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά σε αυτές τις
εκλογές, οι προεκλογικές δεσμεύσεις, ειδικά των ακραιφνών
μνημονιακών κομμάτων, υπόσχονταν απλά ότι «δεν θα υπάρ-
ξουν άλλες περικοπές και νέα μέτρα!», χωρίς βέβαια, ακόμη
και γι’ αυτό, κανείς να τους πιστεύει. Και αυτό ήταν σίγουρα
ενδεικτικό της απόγνωσης και της απογοήτευσης που είχε κυ-
ριαρχήσει σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας, αλλά και της δί-
ψας που υπήρχε για να μπει κάποιο φρένο σε αυτή τη κατά-
σταση. Είναι λοιπόν εύλογο η κατάργηση πχ του ΕΝΦΙΑ (που
όπως φαίνεται από τις προγραμματικές δηλώσεις, θα ισχύσει
από το 2015) και μέχρι τουλάχιστον την ψήφιση του νόμου που
θα τον αντικαθιστά, να δημιουργεί αισθήματα ευφορίας και
ικανοποίησης.

… και η άλλη όψη
Όμως τα όσα αναφέρονται παρα-

πάνω και πληθω-
ρικά παρουσιά-

ζονται στα «νε-
οφώτιστα»

φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, αποτελούν τη μία όψη του νομίσματος.
Γιατί η άλλη, είναι αυτή των υπαναχωρήσεων από όλες τις δε-
σμεύσεις που προεκλογικά ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα κύρια
και καθοριστικά ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν την τρόι-
κα, τα μνημόνια και το χρέος, τα ζητήματα δηλαδή που σχετί-
ζονται με το μεγάλο αίτιο της σημερινής κατάστασης, αυτό της
εξάρτησης της χώρας από τον ιμπεριαλισμό. 

Από αυτά δηλαδή που ορίζουν το κάδρο, από αυτά τα ζη-
τήματα που θέτουν τα πραγματικά όρια της πολιτικής που θα
εφαρμοστεί και που σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματά της
στο επόμενο διάστημα πρόκειται να φορτωθεί ο ελληνικός
λαός. 

Οι καθημερινοί όρκοι στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
και στο ευρώ, οι διαβεβαιώσεις για τη «συμφωνία» που θα
επιτευχθεί, οι ύμνοι και οι κολακείες προς τους δυνάστες,
είναι πολύ πιο ισχυρά κριτήρια για να καταλάβει κανείς ποια
πολιτική θα εφαρμοστεί, από τις ανέξοδες ρητορίες για λαϊκή
κυριαρχία και ανεξαρτησία. 

Είναι αμέτρητες πλέον οι δηλώσεις των κυβερνητικών στε-
λεχών με τις οποίες αναιρούν τις προεκλογικές υποσχέσεις
και τις αρχικές ενθουσιώδεις διακηρύξεις τους. Και αναμέ-
νεται αυτές να πληθαίνουν όσο θα ολοκληρώνεται η κυβερνη-
τική προσαρμογή, κάτω από το βάρος των ασφυκτικών πιέσεων
των ιμπεριαλιστικών κέντρων, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, παράλληλα με τις εθνικοανεξηρτησιακές κο-
ρώνες, εξακολουθεί να αποκαλεί εταίρους.

Η προσαρμογή…
Και επειδή η δημοκρατία δεν «είναι το πάντρεμα των αλλη-

λοσυγκρουόμενων αρχών», όπως ισχυρίζεται ο Βαρουφάκης,
και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη «δημοκρα-
τία» της ΕΕ, οφείλουμε να περιγράψουμε αυτό που πραγματικά
συμβαίνει. Οι αλληλοσυγκρουόμενες αρχές δεν παντρεύονται,
αλλά όπως λέει και η ίδια η λέξη συγκρούονται. Και στην προ-

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Η κυβερνητική προσαρμογή δεν πρέπει να οδηγήσει στην αναδίπλωση 

των θέσεων και των αιτημάτων του λαϊκού κινήματος και της αριστεράς

Όχι στις αυταπάτες και τον αφοπλισμό του κινήματος!
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κειμένη περίπτωση, αν πραγματικά υπήρχαν ποτέ αυτές οι αλ-
ληλοσυγκρουόμενες αρχές, η έκβαση αυτής της σύγκρουσης
έχει πλέον κριθεί. Από το «καμία θυσία για το ευρώ» με το
οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ σάρωσε τον κόσμο των μεγάλων κινητοποι-
ήσεων του 2011-12, φτάσαμε στην «αδιαπραγμάτευτη θέση
της Ελλάδας στην ΕΕ, με νόμισμά της το ευρώ». Από τη θέση
της διαγραφής του χρέους που αποτελούσε τον ένα πυλώνα
του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ακρογωνιαίο λίθο της πο-
λιτικής του, μέσα σε τρεις μόλις μέρες «συγκρούσεων», κα-
τέληξε στη δέσμευση της αποπληρωμής του και απέμειναν
μόνο οι ιδέες για τις τεχνικές χειρισμού του. Από την προεκλο-
γική «με ψήφιση ενός νόμου» κατάργηση του μνημονίου, πε-
ράσαμε αυτόματα στην υιοθέτηση ενός μέρους του και τελικά
στην τροποποίησή του. Από την «εκδίωξη της τρόικας την επο-
μένη των εκλογών» καταλήξαμε στην ανάγκη μετονομασίας
της. Και τελικά, από την ρήξη με την πολιτική του «Μερκε-
λισμού», μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, πρωταρχικός στόχος
της κυβέρνησης έγινε η επίτευξη «αμοιβαία επωφελούς
συμφωνίας» μαζί της! Και επειδή «αμοιβαία επωφελής συμ-
φωνία» ανάμεσα σε «αλληλοσυγκρουόμενες αρχές» δεν μπο-
ρεί να υπάρξει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η «συμ-
φωνία». Η συμφωνία με τους δυνάστες και την πολιτική των
μνημονίων, που είτε αρχικά ονομαστεί γέφυρα, είτε νέα τρο-
ποποιημένη συμφωνία, ή όπως αλλιώς, θα σφραγίζεται από
τα δεσμά της εξάρτησης και τελικά θα έχει το ίδιο επί της ου-
σίας περιεχόμενο για τον ελληνικό λαό. Και αυτό το συμπέ-
ρασμα που προκύπτει από τα κύρια δεδομένα της σημερινής
κατάστασης, δεν μπορεί και δεν πρέπει να το παρακάμπτει
κανείς και ειδικά η αριστερά.

… και ο ΣΥΡΙΖA
Και ο ρόλος της αριστεράς δεν είναι απλά να ταυτίζεται με

τα συναισθήματα του κόσμου, να παρακολουθεί δηλαδή το θυ-
μικό και, πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να υποτάσσει την πο-
λιτική της στο εκάστοτε κυρίαρχο ρεύμα και να κρύβεται πίσω
από αυτό. Η πραγματική αριστερά οφείλει να ερμηνεύει σωστά
τα γεγονότα, να διαμορφώνει την κριτική και τις θέσεις της
και να παρεμβαίνει με γνώμονα την ανάπτυξη του κινήματος
και των κάθε φορά αναγκαίων λαϊκών αγώνων. 

Και αυτό δεν έχει να κάνει με κανενός είδους μιζέρια, όπως
εσχάτως χαρακτηρίζει την κριτική στην κυβερνητική πολιτική
μια πτέρυγα του αριστερού χώρου που ακουμπάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά με την ιστορική εμπειρία που βοά, ότι οι αυταπάτες
υπήρξαν πάντα ένας πολύ κακός οδηγός. Και δυστυχώς μια
σειρά δυνάμεων με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, με τις καταγγελίες για
«μίζερες κριτικές» σκοπεύουν στην καλλιέργεια αυτών των
αυταπατών και επιχειρούν να κρύψουν τις επιδιώξεις τους για
προσαρμογή του κινήματος στις κυβερνητικές γραμμές. 

Είναι οι ίδιες δυνάμεις που εδώ και δύο χρόνια, καλλιερ-
γώντας την αυταπάτη της εκλογικής διεξόδου, συνέβαλαν στον
παροπλισμό του κινήματος, σκορπώντας αδράνεια στους μα-
ζικούς χώρους. Αυτή την αδράνεια που οδήγησε τους εργαζό-
μενους στην απογοήτευση, τους έκανε να χάσουν την πίστη

στη δύναμη των αγώνων και να αρκεστούν
στο «κάτι να γίνει, έστω και λίγο». Είναι
οι ίδιες δυνάμεις που την βαθμιαία προ-
σαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία της κυ-
βερνοποίησής του και τις επιπτώσεις της στο
κίνημα, επιχείρησαν να τη χρεώσουν στο λαό. Λέ-
γοντας, ακόμη πιο έντονα σήμερα, ότι ο λαός
δεν είναι έτοιμος, ή δεν θέλει ρήξη με την
ΕΕ. Λες και δεν έχει ευθύνη γι’ αυτό (και ει-
δικά για την μεταστροφή που έγινε από το
2012 και μετά) ένα κόμμα που καθημερινά δί-
νει όρκους πίστης στο διευθυντήριο των Βρυ-
ξελλών.  Ή ακόμα χειρότερα, λες και η αριστερά
οφείλει να υποτάσσεται στην «κοινή γνώμη».
Είναι το αντίστοιχο του «δεν τραβάει ο κόσμος»,
που χρόνια τώρα, αποποιούμενες τις ευθύνες
τους, χρησιμοποιούν οι παρατάξεις των αστι-
κών και ρεφορμιστικών κομμάτων στο συν-
δικαλιστικό κίνημα, για να καταφέρουν
να… μην τραβάει ο κόσμος. 

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές
που προετοιμάζουν το έδαφος και για ένα
ενδεχόμενο ναρκοθετημένο δημοψήφισμα. Αν οι
διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε «αδιέξοδο», αν
δηλαδή η συμφωνία είναι τέτοια που δεν θα
προσφέρει τα αναγκαία άλλοθι για την υπο-
γραφή της από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, τότε, με την πρόφαση της αμεσοδημο-
κρατίας, θα προσφύγουν στο λαό. Μια κυβέρ-
νηση, δηλαδή, που θεωρεί τη θέση της Ελλά-
δας στην ΕΕ αδιαπραγμάτευτη (και με την
συμβολή μιας ευρωπαιόδουλης αντιπολίτευσης),
με το διακύβευμα της «παραμονής στην ΕΕ», θα προ-
καλέσει δημοψήφισμα, υποκριτικά θα μεταθέσει την ευθύνη
της υπογραφής στο λαό, αφού προηγουμένως έχει (και θα έχει
ακόμα περισσότερο) υποσκάψει κάθε αντιιμπεριαλιστική θέση
και φρόνημα, με στόχο η συντριπτική πλειοψηφία να δώσει τη
συγκατάθεσή της στο νέο «μνημόνιο». Ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να απεκ-
δυθεί ξανά την ευθύνη και τη συμβολή του για την υποταγή
του λαού και της χώρας στα συμφέροντα του ευρωπαϊκού ιμ-
περιαλισμού. 

Τέλος, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα πρωτοστατούν στη
διοργάνωση συλλαλητηρίων που στόχο έχουν τον εξωραϊσμό
της κυβερνητικής πολιτικής και την επιβολή της γραμμής τής
συνθηκολόγησης στο μαζικό κίνημα.

Η αριστερά και οι συγκεντρώσεις
Στις συγκεντρώσεις που μέσω του διαδικτύου, αλλά και με

τη συμμετοχή και καλέσματα σωματείων, οργανώνονται το τε-
λευταίο διάστημα, συμμετέχουν χιλιάδες εργαζόμενοι, τις προ-
θέσεις των οποίων κανείς δεν μπορεί να υποτιμά. Όπως, επί-
σης, δεν μπορεί κανείς να παρακάμπτει το γεγονός, ότι αν και
οι πολιτικές επιδιώξεις του κόσμου που συγκεντρώνεται στις
πλατείες δεν είναι ενιαίες, το πνεύμα και το πολιτικό περιε-



χόμενο των συλλαλητηρίων είναι προ-
καθορισμένο, όπως και τα κυρίαρχα αι-
τήματα και οι  στοχεύσεις τους. Και
επειδή τα ζητήματα που προκύπτουν εί-

ναι πολύ σοβαρά, κάθε αριστερός αγωνι-
στής, πολύ περισσότερα όσες οργανώσεις

αναφέρονται στην αριστερά, οφείλει να έχει ξε-
κάθαρες θέσεις όσον αφορά τα εξής:

Τα συλλαλητήρια που οργανώνονται
έχουν χαρακτήρα στήριξης της κυβερ-
νητικής πολιτικής και των χειρισμών
της. Μιας κυβερνητικής πολιτικής που

θεωρεί τους ξένους δυνάστες «εταίρους»
και που, μετά από αλλεπάλληλες αναδι-
πλώσεις, οδηγείται σε μια νέα μνημονια-
κού τύπου συμφωνία, που θα σημάνει νέες
αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Στο περιεχό-
μενο και στα συνθήματα αυτών των συλ-
λαλητηρίων ενυπάρχει η παραδοχή του
αδιαπραγμάτευτου της ευρωπαϊκής θέ-
σης της χώρας και αυτό που διεκδικούν
είναι μια πιο ήπια - «επωφελής» συμ-

φωνία με τους διεθνείς τοκογλύφους.
Δεν υπάρχει καμία κριτική, ή έστω υπαι-

νιγμός, για την υπαναχώρηση της κυβέρ-
νησης από τις προεκλογικές
της θέσεις. Με λίγα λό-
για είναι πρώτα απ’
όλα συγκεντρώ-

σεις «φιλοκυ-
βερνητικές».
Γι’ αυτό και
ο στόχος
της

«ανατροπής της πολιτικής
κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ»
που κυριαρχούσε στις κι-
νητοποιήσεις των εργαζο-
μένων πριν τις εκλογές,
αντικαταστάθηκε από το
«δεν εκβιαζόμαστε από
ΕΕ-ΔΝΤ» (αναγράφεται
ήδη στις αφίσες των λίγων
σωματείων που συμμετέ-
χουν σε αυτές) που κυριαρ-
χεί στις τωρινές συγκεντρώ-
σεις. Πρόκειται στην ουσία για
ένα σύνθημα που τοποθετεί τους
εργαζόμενους στο πλευρό της κυ-
βέρνησης και στο τραπέζι της δια-
πραγμάτευσης. Περιεχόμενο και συνθή-
ματα που εξωραΐζουν την πολιτική των υπα-
ναχωρήσεων και των παραχωρήσεων στις πιέσεις
και τα ξένα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και που, αν κερ-

δίσουν έδαφος στους κόλπους των εργαζομένων, θα σημάνουν
ένα μεγάλο πισωγύρισμα για το συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί
αυτό θα συμβεί αν οι εργαζόμενοι εγκαταλείψουν το στόχο της
ανατροπής αυτής της πολιτικής, κάτω από την πίεση «της ιδέ-
ας μιας αριστερής κυβέρνησης» που την εφαρμόζει, και υιο-
θετήσουν το πραγματικό ανούσιο «δεν εκβιαζόμαστε», που
μετατρέπει το κίνημα σε πιόνι των κυβερνητικών χειρισμών
και σε ουρά της κυβερνητικής πολιτικής.

Ειδικά τώρα, που αποκαλύπτεται ο ρόλος, η βούληση και
οι πραγματικές δυνατότητες  της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Ειδικά τώρα που γίνεται φανερό στον καθένα ότι δεν
μπορεί να υπάρξει ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής, χω-
ρίς την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Ειδικά
τώρα, που τα αντιιμπεριαλιστικά και αντιευρωπαϊκά αισθήματα
του λαού μας, ανατροφοδοτούνται από την αδιάλλακτη και αλα-
ζονική στάση των ξένων ιμπεριαλιστών δυναστών. Ειδικά τώ-
ρα, που τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι προϋπόθεση για εθνική
ανεξαρτησία και φιλολαϊκή πολιτική, είναι η έξοδος της χώρας
από ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Ειδικά τώρα, θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την ανα-
σύνταξη του κινήματος και παρεμβαίνοντας με κάθε τρόπο να
παλέψουμε ώστε, με τα πραγματικά ανατρεπτικά και αντιιμ-
περιαλιστικά συνθήματά του, να ξαναβρεθεί στο δρόμο του
αποφασιστικού αγώνα. 
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Η παγκόσμια
αριστοκρατία 

του χρήματος (85 άτομα) 
κατέχει όσα 3,5 δισεκατομμύρια

άνθρωποι μαζί!
85 μεγιστάνες του πλούτου κατέχουν όσα 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι

μαζί! Ο πλούτος στον πλανήτη εξακολουθεί να αυξάνεται γρηγορότερα απ’
τον πληθυσμό του. Το 1% του πληθυσμού έχει συγκεντρώσει περιουσία πε-
ρίπου 110 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50%
του παγκόσμιου πλούτου και είναι 65 φορές μεγαλύτερο απ’ τη συνολική
περιουσία του φτωχότερου 50% του πληθυσμού του πλανήτη.

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία για τις ΗΠΑ, το 1% καρπώθηκε το 95%
του πλούτου που δημιουργήθηκε απ’ το 2009 έως το 2012 . Αντίθετα

το 90% του πληθυσμού είναι φτωχότερο απ’ όσο ήταν μια πενταετία
πριν (βλ. πρόσφατη μελέτη της Oxfam, Συνομοσπονδία φιλαν-

θρωπικών οργανώσεων και ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 1942). 
Σε 24 απ’ τις 26 χώρες που μελέτησε η Oxfam, το

μερίδιο του πλουσιότερου 1% στο συνολικό
πλούτο αυξάνεται, σχεδόν αδιάκοπα,

απ’ το 1980.



Στο έκτακτο και «κρίσιμο» Eurogroup της Τετάρτης 11/2,
φυλλορρόησε και το τελευταίο φύλλο συκής που κάλυ-
πτε τη χιλιοειπωμένη επωδό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ «η Ελλάδα πρέπει να καταγγείλει άμεσα το μνημόνιο
και τη δανειακή σύμβαση», Μάης 2012 «άμεση αναστολή του
μνημονίου και ισχυρή και πετυχημένη διαπραγμάτευση της
δανειακής σύμβασης», Ιούνης 2012), κρυμμένης προσεκτικά
μέσα στο πλαίσιο της διαβόητης «διαπραγμάτευσης». Κάτω
από πρωτοφανείς πιέσεις, εκβιασμούς και απειλές, κάτω από
προσπάθειες υπαγόρευσης απαράδεκτων όρων για την ολο-
κλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, η συγκυβέρνηση υπο-
χρεώθηκε σε απροκάλυπτους συμβιβασμούς, λίγες μέρες μετά
τις «αμετακίνητες θέσεις» των κυβερνητικών. 

Χωρίς αμφιβολία, ιδιαίτερα η γερμανική αδιαλλαξία, οδήγησε
την κυβέρνηση Τσίπρα σε σοβαρές υπαναχωρήσεις. Θυμίζουμε
το έγγραφο που στάλθηκε στην κυβέρνηση μία ημέρα πριν τη
συνάντηση Βαρουφάκη-Σόιμπλε από τη γερμανική πλευρά, η
οποία έθετε σαν βάση «διαπραγμάτευσης» τους εξής όρους:
«α) η τρόικα πρέπει να παραμείνει στη θέση της, β) η ελληνική
κυβέρνηση θα πρέπει να αποδεχθεί την ανεξαρτησία της ΤτΕ,
του ελληνικού ΤΧΣ, καθώς και των φορολογικών και στατιστι-
κών αρχών, γ) δεν θα υπάρξει καμία χαλάρωση στους δημο-
σιονομικούς στόχους της χώρας, η Ελλάδα θα πρέπει να επι-
τύχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3% του ΑΕΠ το 2015 και
4,5% του ΑΕΠ το 2016, καθώς και να κλείσει το υπόλοιπο κενό
στον προϋπολογισμό του 2015 για να επιτύχει το συμφωνημένο
στόχο, δ) πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία για τη μείωση της
απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση κατά 150.000 θέσεις, να
εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος, που δημιουργεί μία στενή σχέση μεταξύ των εισφορών
και των παροχών, να
καταργηθεί ο μειωμέ-
νος κατώτατος μισθός
και να γίνει ευρύτερη
χρήση των αποκεντρω-
μένων μισθολογικών
διαπραγματεύσεων, ε)
η κυβέρνηση θα πρέπει
να συνεχίσει τις ιδιωτι-
κοποιήσεις των λιμα-
νιών, των ενεργειακών
εταιρειών κοινής ωφε-
λείας και των ακινήτων
και την προώθηση των
άμεσων ξένων επενδύ-
σεων με στόχο να λάβει
2,2 δις € σε έσοδα το
2015».

Να σημειωθεί ότι με τη γερμανική πλευρά, και παρά τις δι-
πλωματικές δηλώσεις υποστήριξης, συντάχθηκαν και όλοι οι
υπόλοιποι πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες. Απέναντι σε αυτό
το παλιρροιακό κύμα αντιδράσεων, η κυβέρνηση –παρά τις με-

γαλοστομίες κατά την παρουσίαση των
προγραμματικών δηλώσεων– επιχείρησε να
αντιτάξει μια συμφωνία για ένα «άλλο» «πρό-
γραμμα-γέφυρα» εξάμηνης διάρκειας (μέχρι
τον Αύγουστο 2015 και πριν υπάρξει μία
«νέα» δανειακή Σύμβαση), το οποίο σύμ-
φωνα με τις δηλώσεις Βαρουφάκη θα πε-
ριλαμβάνει κατά 70% μέτρα που περιέχονται
στα σημερινά μνημόνια και κατά 30% από άλλα
ισοδύναμα –προφανώςαντιλαϊκά– μέτρα, «διαρ-
θρωτικού χαρακτήρα». 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση
έχει σχεδιάσει ένα κορμό με 10 «μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις», οι οποίες μπαίνουν στο αντιλαϊκό
τραπέζι, υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ ως αντί-
βαρο των «αλλαγών» στα προηγούμενα
μνημόνια. Ήδη ο επικεφαλής του ιμπε-
ριαλιστικού οργανισμού, Α. Γκουρία συ-
ναντήθηκε με τον Τσίπρα προκειμένου να
προτείνει «λύσεις» για το ξεπέρασμα της κρίσης.
Οι «λύσεις» αυτές αφορούν αποκλειστικά και μό-
νο στην ενίσχυση της απρόσκοπτης κερδοσκο-
πίας του συστήματος, όπως λ.χ. αποτελε-
σματικότητα Δημόσιας Διοίκησης, προνο-
μιακή μεταχείριση, διευκόλυνση της ανταγω-
νιστικότητας, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων,
εναλλακτικά προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων,
αξιολόγηση και προσαρμογή του εκπαιδευτι-
κού συστήματος στην κατεύθυνση ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, κ.ά. 

Τελικά, με όποιο όνο-
μα και αν επιχειρεί να
το παρουσιάσει η συγ-
κυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου, επί της ου-
σίας αποτελεί παράτα-
ση του Μνημονίου με τη
σημερινή του μορφή, με
κάποιες αλλαγές προ-
σαρμοσμένες προς το
παρόν στις πρωθυπουρ-
γικές εξαγγελίες.

Σε αυτό το «τοξικό»
30% εστιάζεται η όλη
«διαπραγμάτευση» με
τα ιμπεριαλιστικά κέν-
τρα, με τους «θεσμούς»
όπως επισημαίνει η

συγκυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις χαμηλές
προσδοκίες των ρημαγμένων εργατολαϊκών στρωμάτων, που
προσπαθούν να αρπαχτούν απ’ οτιδήποτε μπορεί να σταματή-
σει τη λεηλασία τους, έστω και με τα ξεροκόμματα που πετά
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δεξιά κι αριστερά η συγκυβέρνηση. 
Προφανώς η ανάκληση έστω και μερι-

κών από τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα των
προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν αναι-

ρούν το γεγονός ότι αυτά δεν θα τα βρει
μπροστά του ο λαός σε κάποια στροφή του

χρόνου. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η ξένη
εξάρτηση μπορεί να υπαγορεύσει όχι μόνο

αυτά, αλλά και επιπλέον νέα αντιδρα-
στικά μέτρα. Ωστόσο, στο παζάρι του
Eurogroup, προτάθηκαν και τα ισοδύ-
ναμα μέτρα για να αντικαταστήσουν τα

αποσυρόμενα από τη συγκυβέρνηση.
Σε ότι αφορά το υπόλοιπο 70%, υπάρχει

πλήρης ταύτιση τόσο με τους δανειστές-το-
κογλύφους, όσο και με την προηγούμενη κυ-
βέρνηση των Σαμαρά-Βενιζέλου, που οδή-
γησε το λαό μας στη δραματική οικονομική
αφαίμαξη και τη χώρα στη καταστροφή. Και
η ταύτιση αυτή αφορά στην ανασυγκρότηση
του αστικού κράτους, με μεταρρυθμίσεις
που αντιστοιχούν στις ανάγκες του επικυ-

ρίαρχου ευρωπαϊκού και αμερικανικού χρη-
ματιστικού κεφαλαίου, σε μία κρίσιμη εποχή

αναδιαμόρφωσης των παγκόσμιων αγορών και
των σφαιρών επιρροής, στο βαθμό που
επιτάσσουν οι ενδοϊμπεριαλιστικές δια-
μάχες.

Άλλωστε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις
αναφέρεται η Συνθήκη της Λισαβόνας

(γνωστή και σαν Μεταρρυθμιστική Συνθή-
κη, που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου
2007 στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας.
Η Συνθήκη υποκαθιστά το εξ ίσου αντι-

δραστικό «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα»), και η «Στρατηγική Ευρώπη
2020». Βεβαιότατα, αυτές οι «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις»
θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις και για τους εργαζόμενους, συν-
ταξιούχους και νεολαία, αφού προβλέπουν σωρεία ιδιωτικοποι-
ήσεων, αναμόρφωση του Ασφαλιστικού και νέες περικοπές στις
κοινωνικές παροχές.

Το σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο Eurogroup,
περιλαμβάνει τέσσερις άξονες, και συγκεκριμένα: Μεταρρυθ-
μίσεις, Ανθρωπιστική κρίση, Επενδύσεις και Χρέος. Παράλ-
ληλα, προτείνεται η μείωση του «πρωτογενούς πλεονάσματος»
στο 1,5% (από 4,5% που δεσμεύτηκε η συγκυβέρνηση των Σα-
μαρά-Βενιζέλου). Σε ότι αφορά το κρατικό χρέος, το οποίο το
Δεκέμβρη του 2014 εκτοξεύτηκε στο 185% του ΑΕΠ, δηλ. στα
321,7 δις €. Αυτό κατανέμεται ως εξής: 141,8 δις € το EFSF,
52,9 δις € τα κράτη-μέλη, 25 δις € η ΕΚΤ, 4,3 δις € η ΤτΕ,
32,1 δις € το ΔΝΤ, 54,7 δις € ιδιώτες πιστωτές και 10,9 δις €
ελληνικές τράπεζες. Οι προτάσεις του υπουργού Οικονομικών,
Γ. Βαρουφάκη, συνίστανται στο να αντικατασταθούν οι δύο δα-
νειακές Συμφωνίες που συνομολόγησαν οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ, με
νέα ελληνικά ομόλογα. Συγκεκριμένα:

Α) Να αντικατασταθεί το χρέος προς τα κράτη-μέλη της Ευ-
ρωζώνης, με την έκδοση νέων ομολόγων με «ρήτρα ανάπτυ-
ξης», δηλ. η αποπληρωμή τους να γίνεται ανάλογα με τους
ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. 

Β) Να αντικατασταθεί τα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ, με νέα
ομόλογα χωρίς λήξη ή ομόλογα στο διηνεκές (perpetual
bonds).

Η «διαπραγμάτευση» για το χρέος προτείνεται να ξεκινή-
σει άμεσα και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου
(μέχρι τη λήξη του προγράμματος-γέφυρα). Σε ότι αφορά τις
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για τους έξη αυτούς μή-
νες (για όλο το 2015 μονάχα για τοκοχρεολύσια χρειάζονται
περίπου 38 δις €) που θα διαρκέσει η «διαπραγμάτευση»,
η κυβέρνηση Τσίπρα ζητά από το Eurogroup: 1) την άντληση
ρευστότητας 8 δις € (πέραν των 15 δις € που ισχύει σήμερα)
για την έκδοση νέων εντόκων γραμματίων, 2) την επιστροφή
κερδών ύψους 1,9 δις € που αποκόμισε η ΕΚΤ από ελληνικά
ομόλογα, 3) ένα μέρος της δόσης των 7,2 δις €. Παράλληλα,
προτείνει τη συνέχιση της στήριξης των τραπεζών από τον
Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) της ΤτΕ και επιπλέον
τη συμμετοχή του ΔΝΤ στις «διαπραγματεύσεις», μετά μά-
λιστα τη «στήριξη» του Αμερικανού προέδρου. Υπογραμμί-
ζουμε την αποστολή του υπουργού Εξωτερικών, Ν.Κοτζιά
στη Μόσχα την ίδια ημέρα της σύγκλισης του Eurogroup και
τις επαφές του με τον Σ.Λαβρώφ, όπου μεταξύ των άλλων
θεμάτων (ενεργειακή συμφωνία, ανάπτυξη στρατιωτικοτε-
χνικής συνεργασίας, κ.α.) συζητήθηκε και η σύναψη ρωσικού
δανείου.

Μετά το τέλος του Eurogroup, και παρά τη συμφωνία των
Δραγασάκη και Βαρουφάκη για κοινό ανακοινωθέν, η Αθήνα
παίζοντας με τις λέξεις, αρνήθηκε να το προσυπογράψει επι-
καλούμενη τη φράση «…τα θεσμικά όργανα να διερευνήσουν
τις δυνατότητες για την επέκταση και την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του παρόντος προγράμματος», ισχυριζόμενη πως το
ισχύον πρόγραμμα δεν υφίσταται για τη συγκυβέρνηση, αλλά
η ελληνική πρόταση αφορά μία νέα δανειακή Σύμβαση, δηλ.
ένα «άλλο» πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει όσα αναφέρ-
θηκαν παραπάνω. Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Eu-
rogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, δήλωσε ότι: «…οι όποιες αλλα-
γές θα πρέπει να εγκριθούν από Κομισιόν, ΕΚΤ, ΔΝΤ. Τα
εναλλακτικά μέτρα θα πρέπει πάντα να εξετάζονται, να ελέγ-
χονται από την τρόικα, είτε θα την αποκαλούμε τρόικα είτε
όχι». Από κοντά και οι Γερμανοί μέσω του εκπροσώπου του
γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, Μ.Γιέγκερ, ξεκαθάρι-
σαν πως: «…όποιες αλλαγές γίνουν στις συμφωνίες θα πρέ-
πει να έχουν τη συναίνεση των κρατών-μελών και αυτό για
τη Γερμανία συνεπάγεται συγκατάθεση της Βουλής, ενώ
ανεξάρτητα του πώς θα ονομάζεται μια μελλοντική συμφω-
νία, θα πρέπει να τηρηθεί η αρχή του «παροχές έναντι αν-
τιπαροχών» και αυτές οι αντιπαροχές θα πρέπει να υπό-
κεινται σε έλεγχο. Οι νέες ετικέτες δεν θα καταργούν τις
υφιστάμενες αρχές της συνεργασίας», εννοώντας προφανώς
τη σχέση εξάρτησης της χώρας μας με τα ιμπεριαλιστικά κέν-
τρα, δηλαδή τις «διαπραγματεύσεις», που επιβάλλει το «δίκιο
του ισχυρού».
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Χ
ωρίς να απασχολήσει και πολύ τις εργασίες της Συνόδου,
το ελληνικό ζήτημα φαίνεται να παίρνει το δρόμο ενός νέ-
ου αντιλαϊκού συμβιβασμού. Η πολυσυζητημένη συνάν-

τηση Τσίπρα-Μέρκελ έγινε, και οι δηλώσεις της Μέρκελ ότι:
«…η επιτυχία της Ευρώπης στηρίζεται στην εξεύρεση συμ-
βιβασμών που είναι εφικτοί όταν τα πλεονεκτήματα ξεπερ-
νούν τα μειονεκτήματα. Η Γερμανία είναι έτοιμη να κάνει κάτι
τέτοιο (…) για την αξιοπιστία της Ευρώπης, είναι απαραίτητο
να τηρούνται οι κανόνες», έδωσαν το πολιτικό στίγμα για τη
γεφύρωση των όποιων τεχνικών διαφορών, ανέκυψαν στο Eu-
rogroup. Η Γερμανία δίνει την πολιτική έγκριση στην κυβέρ-
νηση της «αριστεράς», θεωρώντας την προφανώς απολύτως
ακίνδυνη για να θίξει έστω και στο ελάχιστο το ιμπεριαλιστικό
μόρφωμα της ΕΕ. Απ’ ότι φαίνεται δεν επιμένει στην εφαρμογή
και των 16 «προαπαιτούμενων» μέτρων του υπάρχοντος «προ-
γράμματος διάσωσης», αφού η ελληνική πλευρά ήδη αποδέ-
χεται το 70%. 

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά δέχεται τα εξής: τον
νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τις τράπεζες, τις αλλαγές στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τη μελέτη του ΟΟΣΑ για το δι-
οικητικό φόρτο, τη φορολόγηση των συλλογικών οχημάτων
επένδυσης, τη διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης
και της φοροδιαφυγής, τις αλλαγές στο προσωπικό και το εται-
ρικό πλαίσιο αφερεγγυότητας, τη μεταρρύθμιση στο μισθολό-
γιο, τις τροποποιήσεις στον οργανικό νόμο του Προϋπολογι-
σμού, την αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν προσδιορισθεί
στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τα νομοθετικά εμπόδια στον αντα-
γωνισμό, τις αλλαγές στην αδειοδότηση επενδύσεων και τις
αλλαγές στο Λογιστικό Σχέδιο της Κυβερνήσεως. 

Αντίθετα, φέρεται να θέτει «κόκκινες γραμμές» σε 5 προ-
απαιτούμενα της πέμπτης αξιολόγησης και ειδικά: στη μεταρ-
ρύθμιση του ΦΠΑ, στη μείωση των μη μισθολογικών επιδομά-
των, στην αλλαγή της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις,
στην αλλαγή του πλαισίου για τη συνδικαλιστική δράση, στη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Ωστόσο, η Γερμανία θα επιμείνει στο θέμα των ιδιωτικοποι-
ήσεων, που περιλαμβάνει μεγάλα συμφέροντα των γερμανικών
μονοπωλίων, αλλά και στο ζήτημα των «πρωτογενών πλεονα-
σμάτων». Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, ο πρόεδρος
της Κομισιόν, Ζ.Κ.Γιούνκερ, τόνισε πως: «…η ελληνική πλευρά
αποδέχεται το 70% του προγράμματος, αλλά θα πρέπει να δού-
με τι μπορεί να γίνει με το 30% που δεν συμφωνεί (…) Τα μέτρα
σε ό,τι αφορά τα έσοδα θα πρέπει να αντικαθίστανται από άλλα
μέτρα ισόποσης αξίας για να μη δημιουργείται κενό».

Η πολιτική θέση της Μέρκελ, συνδέεται απολύτως με τη
σκληρή στάση που κράτησαν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα στο Eu-
rogroup της 9ης Δεκέμβρη 2014. Θυμίζουμε, ότι τότε, οι Υπουρ-

γοί Οικονομικών της Ευρωζώνης με προ-
εξάρχοντα το Σόιμπλε, χωρίς να λάβουν
υπόψη τις φτηνές κορώνες των Σαμαρά-Βε-
νιζέλου, καθόρισαν τα στενά οικονομικά όρια
μέσα στα οποία θα κινούνταν το ελληνικό πολι-
τικό σύστημα το επόμενο διάστημα, με την άμε-
ση και πλήρη εφαρμογή όλων των μεταρρυθμι-
στικών μέτρων για την ολοκλήρωση της πέμπτης
αξιολόγησης. Με λίγα λόγια, μετά τα συνεχή τε-
λεσίγραφα της τρόικας με τη κλυδωνιζόμενη
υποτακτική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, μετά
την αμετακίνητη στάση Ευρωπαίων και
Αμερικάνων, μετά τη γελοιοποίηση των
πρωθυπουργικών ισχυρισμών περί
«σκληρής διαπραγμάτευσης», αμήχανοι οι Σαμαράς-
Βενιζέλος προφανώς μετά τις ειλημμένες αποφά-
σεις και προτροπές των ξένων κέντρων, επέλε-
ξαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την
εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας για τις
29 Δεκέμβρη, προκειμένου να αποφύγουν
μία ολοκληρωτική πολιτική συντριβή που πιθα-
νότατα να προέκυπτε, εάν έφερναν στην Βουλή
με ΠΝΠ τα φλέγοντα Ν/σ των εργασιακών και
του Ασφαλιστικού. Το βέβαιο είναι ότι η γερ-
μανική πολιτική, σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη
ντόπια ολιγαρχία, βρίσκονταν πίσω από την άκαμπτη
στάση των ιμπεριαλιστικών κέντρων και της τρόικας που ση-
ματοδότησαν τις πρόσφατες ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Τώ-
ρα, οι Γερμανία και ΗΠΑ επιχειρούν να οδηγήσουν τα πράγματα
σε ένα συμβιβασμό, λαμβάνοντας υπόψη και το εκλογικό απο-
τέλεσμα. Το βέβαιο είναι πως αργά-γρήγορα θα απαιτήσουν
νέες αντιλαϊκές ρυθμίσεις στα θέματα που αφήνουν προς το
παρόν χαλαρά και ιδιαίτερα το Ασφαλιστικό και τα Εργασιακά. 

Απ’ ότι φαίνεται, η «διαπραγμάτευση», με πλήρη πρωτοβου-
λία και κάτω από τις πιέσεις και τους εκβιασμούς των ιμπε-
ριαλιστών, οδηγείται σε συμβιβασμό, αφού ξεπερνώντας το
παιγνίδι των λέξεων και τα ψευτοδιλήμματα ανάμεσα στη «συμ-
φωνία-γέφυρα» που ζητά η πλευρά της συγκυβέρνησης και της
«παράτασης» που προέτασσαν οι Γερμανοί, κατάφεραν ουσια-
στικά να περάσουν τη συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής και
ενδεχομένως να πάρουν και κάτι ακόμα από το «τοξικό» 30%
των προαπαιτούμενων. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απο-
δέχθηκε «την κατηγορηματική δέσμευσή τους στις οικονομικές
υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές» και «τη δέσμευση
στους κανόνες της ΕΕ», ενώ έμεινε προσηλωμένη στις λεκτικές
διατυπώσεις, «καταπίνοντας την κάμηλον και διυλίζοντας τον
κώνωπα»! Επί της ουσίας, το πρόγραμμα προσαρμογής συνε-
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χίζεται με το μεγαλύτερο μέρος των αν-
τιλαϊκών, βάρβαρων μέτρων και με ό,τι
στη συνέχεια προστεθεί. Σε αυτό το
πλαίσιο,έγινε η συνεργασία σε επίπε-

δο τεχνικών κλιμακίων από την πλευρά
της ελληνικής κυβέρνησης και των «θε-

σμών», δηλ. της Κομισιόν, της ΕΚΤ και του
ΔΝΤ, πάνω στη βάση μιας «νέας συμ-

φωνίας», που περιλαμβάνει το 70%
της παλιάς και ένα μέρος από το
υπόλοιπο 30%.

Την υπόθεση της  «σκληρής δια-
πραγμάτευσης», οι Τσίπρας και Καμ-
μένος θα την παρουσιάσουν σαν μεγάλη
εθνική νίκη, τροφοδοτώντας το λαό με
νέες αυταπάτες και δίνοντας την απα-
τηλή εντύπωση μιας συγκυβέρνησης
απολύτως ενταγμένης στην υπηρεσία
των λαϊκών προσδοκιών και παράλλη-
λα αφήνοντας έκθετη τη ΝΔ και ιδιαί-
τερα το Σαμαρά που δέχεται ανοιχτά
πλέον τα ενορχηστρωμένα εσωκομμα-

τικά πυρά. 
Για όλα τα παραπάνω, αποφάνθηκε και

ο εκφραστής της ντόπιας ολιγαρχίας, πρό-
εδρος του ΣΕΒ, Θ.Φέσσας, σε συνέν-
τευξή του στη γερμανική «Χάνσεμ-
πλαντ», όπου επισημαίνει τα παρα-
κάτω: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να

βρει μια ισορροπία μεταξύ της προ-
εκλογικής της ρητορικής και της δύ-
σκολης κατάστασης στην οποία βρί-
σκεται η χώρα μας. Προσπαθεί να
ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους της

και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή προοπτική
της χώρας. Σχετικά με τη διαπραγμάτευση, η ελληνική
πλευρά έχει, ήδη, προβεί σε εμφανείς παραχωρήσεις. Δεν
μιλάει πια για κούρεμα, αλλά για αναδιάρθρωση του χρέ-
ους. Έχει επίσης διαμηνύσει ότι δέχεται ένα μεγάλο μέρος
των δράσεων του προηγούμενου προγράμματος προσαρ-
μογής. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα για έναν συμβιβασμό
και μια λύση. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χάσουν όλοι.
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του σημερινού μνημονίου,
σε ορισμένα σημεία έχει αποτύχει, σε άλλα πέτυχε. Ειδικά
στον τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως αποτυ-
πώνεται στο πρωτογενές πλεόνασμα που πετύχαμε τα δυο
προηγούμενα χρόνια. Αλλά το πρόγραμμα εφαρμόσθηκε
με λάθος προτεραιότητες. Έπρεπε να έχουν προταχθεί οι
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις
επενδυτικές ευκαιρίες, ανοίγονται μεγάλες δυνατότητες
στον τουρισμό, την υψηλή τεχνολογία, την ενέργεια και τα
logistics, καθώς και πολλούς άλλους κλάδους της βιομη-
χανίας. Πραγματικά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε
να είναι η Φλόριντα και η Καλιφόρνια της Ευρώπης».
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Με ορόσημο
την επίθεση στο
Charlie Hebdo,
η ανάδειξη της
δράσης των τζιχαν-
τιστών ως μιας με-
γάλης απειλής για
τους λαούς του κό-
σμου, συνεχίζει να
αποτελεί την αιχμή
της κυρίαρχης προ-
παγάνδας σε Ευ-
ρώπη και Αμερική,
καθορίζοντας αρ-
νητικά την ιδεολογική πάλη που εξελίσσεται καθημερινά στους
κόλπους των δυτικών κοινωνιών και με ορατά, προς το παρόν
τουλάχιστον, τα πρώτα σημάδια της «επιτυχίας» της. 

Μετά το Παρίσι και τη διάσκεψη των υπουργών εξωτερικών
στο Λονδίνο ακολουθεί η «Διεθνής Σύνοδος Ασφαλείας»  στις
18/2 στην Ουάσιγκτον, με κάλεσμα του Ομπάμα, για να συζητή-
σουν «τρόπους δράσης ενάντια στο βίαιο εξτρεμισμό σε όλο τον
πλανήτη».

Ο στόχος του διεθνούς ιμπεριαλισμού ολοκάθαρος, σε αντί-
θεση με τις θολές προσεγγίσεις των κάθε λογής προοδευτικών
θεωρήσεων. Να προβάλει στην παγκόσμια οθόνη τη σκιά μιας
ασύμμετρης απειλής και με πρόσχημα την αντιμετώπισή της,
να επιβάλει πολιτικές τρομοκρατίας και περιστολής ελευθεριών
στο εσωτερικό ΗΠΑ και ΕΕ και να δικαιολογήσει νέες άμεσες
ή έμμεσες επεμβάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά
και όπου αλλού θα εμφανίζονται (ή θα εμφανίζουν) ομάδες πα-
ρανοϊκών δολοφόνων.

Ήδη, μετά την επίθεση στο Charlie Hebdo, στη Γαλλία επι-
βλήθηκε ένας ιδιότυπος στρατιωτικός νόμος, ενώ στο τραπέζι
της διάσκεψης του Λονδίνου μπήκε η αναθεώρηση της Σένγκεν
(για την ελεύθερη διακίνηση πολιτών στην ΕΕ), η νομιμοποίηση
ανταλλαγής «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτών
ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά και η ενίσχυση και ο εξοπλισμός
στρατών (Ιράκ) και στρατιωτικών οργανώσεων (Πεσμεργκά) που
εξυπηρετούν τα συμφέροντα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού
ιμπεριαλισμού στην περιοχή των πετρελαίων και πάνω από όλα
ενεργοποιούνται ξανά όλα τα σενάρια κανονικών επεμβάσεων
στη Μ. Ανατολή.

Η προπαγάνδα των τελευταίων ημερών, αδυσώπητη και
ακραία υποκριτική, στρώνει το χαλί για τις αποφάσεις  των «διε-
θνών συνόδων» των ιμπεριαλιστικών κέντρων. Την υπερπρο-
βολή κάθε παρανοϊκής πράξης, ακολουθεί ένα μπαράζ θεατρι-
κών δηλώσεων, «έκδηλης» αγωνίας, αλλά και οργής των πάσης
φύσεως απολογητών του διεθνούς ιμπεριαλισμού. Συντετριμ-
μένοι δημοσιογράφοι, θλιμμένοι ηγέτες, έντρομοι πολιτικοί ανα-
λυτές, όλοι συμφωνούν ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με ένα μεγάλο κίνδυνο. Ακόμη και η Τρέμη με τον Πρε-
τεντέρη ανέσυραν από τα λεξικά το λήμμα «μακελάρηδες», λέξη
που δεν τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν για τον Ολάντ, τον Ομ-
πάμα, ή τη Μέρκελ, όταν συνέπρατταν κατά περίπτωση για να
βομβαρδίσουν τους λαούς της Λιβύης, του Μάλι, ή της Κεντρο-
αφρικανικής Δημοκρατίας, ή παλιότερα τη Γιουγκοσλαβία και
το Ιράκ, λέξη που δεν χρησιμοποίησαν ούτε καν για τον Νετα-
νιάχου όταν (και όποτε) το Ισραηλ βομβαρδίζει σχολεία και νο-
σοκομεία στη Γάζα. Το «μνημειώδες» που είχαν να πουν όταν

Δημιούργημα της
κυρίαρχης

προπαγάνδαςτο «αντίπαλο δέος»,για τη δικαιολόγηση νέων ιμπεριαλιστικώνεπεμβάσεων και επιβολήςτης τρομοκρατικής τους
πολιτικής



η αδίστακτη συμμορία όλων αυτών βρέθηκε να διαδηλώνει (!)
ενάντια στην τρομοκρατία στο Παρίσι, ήταν ότι «ήταν όλοι εκεί..»

Παρά την απύθμενη και ολοφάνερη υποκρισία των πραγματι-
κών μακελάρηδων του πλανήτη, η κυρίαρχη προπαγάνδα φαί-
νεται να κερδίζει έδαφος. Ήδη εμφανίζονται δημοσκοπήσεις
στη Γαλλία με βάση τις οποίες ο γαλλικός λαός (που λίγο καιρό
πριν διαδήλωνε για το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση με το
je sui charlie) συμφωνεί στην περιστολή ελευθεριών και στον
έλεγχο και τις απαγορεύσεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να κα-
ταπολεμηθεί η τρομοκρατία, ενώ ακόμη και στην Ελλάδα μα-
θητές του Γυμνασίου εκφράζουν την αγωνία τους για τον κίνδυνο
που γεννιέται στον πλανήτη από τους τζιχαντιστές!

Επειδή από τις κινήσεις των ιμπεριαλιστικών κέντρων γίνεται
φανερό ότι, με αφορμή τον «αγώνα» κατά των τζιχαντιστών κυο-
φορούνται ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις για τους λαούς όλου
του κόσμου, είναι ανάγκη η πραγματική αριστερά και το λαϊκό
κίνημα να ερμηνεύσει και να τοποθετηθεί καθαρά για τα όσα
συμβαίνουν.

1) Είναι αυτονόητο, ότι οι αποτρόπαιες δολοφονίες και οι πρά-
ξεις μεσαιωνικών φονταμελιστικών ομάδων πρέπει να καταδι-
καστούν (όπως και συνέβη) από όλο το δημοκρατικό κόσμο χω-
ρίς αστερίσκους. Οι αναφορές στα δεινά που προκαλούν οι ιμ-
περιαλιστικοί πόλεμοι στους λαούς της Μ. Ανατολής και της
Αφρικής και η συσχέτιση των αποκεφαλισμών με τις «εύλογες»
αντιδράσεις που γεννά η ιμπεριαλιστική καταπίεση, σκοπεύει
στη σύγχυση, προσβάλει τους ίδιους τους λαούς και υπονομεύει
το δίκαιο αντιιμπεριαλιστικό τους αγώνα. Άλλωστε, δεν υπάρχει
καμία φωνή στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο που να μην
καταδικάζει αυτές τις πράξεις, παρά μόνο κάποιοι «ηγέτες»
ομάδων που εμπλέκονται με τον ISIS. Στην πραγματικότητα οι
τζιχαντιστές δεν έχουν τα ερείσματα και τις δυνατότητες που
προσπαθεί να τους καταλογίσει η δυτική προπαγάνδα, ούτε στην
Ευρώπη, αλλά ούτε και στον μουσουλμανικό κόσμο (δεν πρέπει
να συγχέονται οι διαμαρτυρίες για την «προσβολή του Μωάμεθ»
με την υπεράσπιση της δράσης των τζιχαντιστών). Και το γεγονός
ότι, αν και όλο και πιο απομονωμένοι, εμφανίζονται να συνεχί-
ζουν αυτές τις πρακτικές, εγείρει ακόμη περισσότερα ερωτη-
ματικά για τις πραγματικές αφετηρίες της δράσης τους. 

2) Είτε πρόκειται για αυθόρμητη δράση σκοταδιστικών ομά-
δων, είτε για δράσεις που υπακούουν σε σχεδιασμούς κάποιων
δυτικών κέντρων (άλλωστε όλες αυτές οι ομάδες που φέρονται
να εμπλέκονται με τους τζιχαντιστές, συγκροτήθηκαν, στηρίχ-
θηκαν και εξοπλίστηκαν από τις μυστικές υπηρεσίες του διε-
θνούς ιμπεριαλισμού και κυρίως των ΗΠΑ, χωρίς οι τελευταίοι
να το έχουν ποτέ αρνηθεί) ένα είναι βέβαιο. Οι δολοφονίες και
η δράση των τζιχαντιστών αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των
πραγματικών μακελάρηδων του πλανήτη. Τα ίδια τα γεγονότα
μαρτυρούν, ότι ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι τζιχαντιστές, οι
Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές «θα έπρεπε να εφεύ-
ρουν» τέτοιες προβοκάτσιες, προκειμένου να δικαιολογήσουν
και να επενδύσουν την τρομοκρατική και πολεμοκάπηλη πολι-
τική που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν στις νέες συνθήκες.

3) Θα ήταν ολέθριο λάθος να υιοθετηθεί η
αντίληψη που προσπαθεί να εμπεδώσει η
κυρίαρχη προπαγάνδα. Ότι δηλαδή υπάρχει
το αντίπαλο δέος. Ότι πραγματικά η ανθρω-
πότητα κινδυνεύει από τους τζιχαντιστές. Η
ανθρωπότητα δεν κινδυνεύει από μερικές εκα-
τοντάδες θρησκόληπτων σκοταδιστών με
τουρμπάνια και καλάσνικοφ. Οι λαοί του κό-
σμου κινδυνεύουν από τους πάνοπλους ιμπερια-
λιστικούς στρατούς, τα αεροπλανοφόρα και τις
βόμβες τους. Από την εγκληματική πολιτική
των κυρίαρχων της δύσης, που επιβάλλεται
από άκρη σε άκρη του πλανήτη. Ούτε
υπάρχει ούτε και πρόκειται να υπάρξει
καμία σύγκρουση μεταξύ του διεθνούς
ιμπεριαλισμού και των τρομοκρατικών
ομάδων, όπως υπονοούν οι απανωτές διεθνείς σύ-
νοδοι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι οι κατά
συρροή δολοφόνοι του πλανήτη «αναστατώ-
θηκαν» από μερικές δολοφονίες και έχουν
επιδοθεί στο κυνήγι των κακών. Ίσα-ίσα που
κάθε άλλο παρά τους ενοχλεί η δράση των ομά-
δων, που στο παρελθόν εξόπλισαν και που τώ-
ρα από ότι φαίνεται μια χαρά εντάσσουν στους
γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τους.  Όποιος
με το λόγο του αποδέχεται την ύπαρξη του πλα-
στού διλήμματος που υφαίνουν οι κασσάνδρες των
ΜΜΕ στην ουσία εγκλωβίζεται και εγκλωβίζει το λαϊκό
κίνημα σε αδιέξοδα μονοπάτια.

4) Τα ταγέρ και τα κουστούμια της Λανγκάρντ, της Μέρκελ,
του Ολάντ, του Ομπάμα και του Νετανιάχου, είναι ποτισμένα με
αμέτρητα περισσότερο αίμα από τις κελεμπίες των τζιχαντιστών,
για να πιστέψουν οι λαοί τον «αγώνα» τους. Το «αντίπαλο δέος»
που θέλουν να πολεμήσουν δεν είναι οι τζιχαντιστές αλλά οι
λαοί που παλεύουν για ανεξαρτησία και δικαιώματα. Είναι κάτι
παραπάνω από πρόδηλο, ότι στις 18 Φλεβάρη στην Ουάσιγκτον
οι αιματοβαμένοι δυνάστες του πλανήτη, με το άλλοθι της κα-
ταπολέμησης της τρομοκρατίας, θα καταστρώσουν νέες πολύ-
μορφες επεμβάσεις στην γεωπολιτική σκακιέρα της ευρύτερης
περιοχής της Μέσης Ανατολής με θύματα τους λαούς της. Ταυ-
τόχρονα θα πλέξουν έναν τρομοκρατικό ιστό αντιλαϊκών νόμων
και συμφωνιών, με στόχο τη χειραγώγηση και την πειθάρχηση
των λαών της Ευρώπης και της Αμερικής. Δεν είναι καχυποψία
να σκεφτεί κάποιος ότι οι αντιπολεμικές πορείες στο εγγύς μέλ-
λον θα απαγορεύονται με το πρόσχημα του κινδύνου να παρει-
σφρήσουν τζιχαντιστές. 

Το λαϊκό κίνημα, αγνοώντας τα πλαστά διλήμματα της κυρίαρ-
χης προπαγάνδας θα πρέπει να απορρίψει την τρομολαγνεία και
την τρομοκρατία και αναγνωρίζοντας στους συνδαιτυμόνες των
«διεθνών συνόδων» τον πραγματικό εχθρό, να αποτρέψει τους
νέους εγκληματικούς σχεδιασμούς του.
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Όταν οι μακελάρηδες του πλανήτη σχεδιάζουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας…

ανθρώπινο κρέας μυρίζει



γράφει ο Βασίλης Πετράκης



Σε κινήσεις εντυπωσιασμού, με
προδιαγεγραμμένο το αποτέλε-
σμα, επιχείρησε η συγκυβέρνηση

των Τσίπρα-Καμμένου, έχοντας επι-
δοθεί σε ένα ξέφρενο κυνηγητό των
Γάλλων, Ιταλών και θεσμικών συνο-

μιλητών που αντιτίθενται στην πολιτική
λιτότητας του Βερολίνου, αλλά και στις
απ’ ευθείας συζητήσεις με το Γερμανό
υπουργό Οικονομικών. Τροποποιώντας
τη μία εκδοχή μετά την άλλη, μετακι-
νώντας συνεχώς ήδη διατυπωμένες θέ-
σεις, παίζοντας με τις λέξεις, χρησιμο-
ποιώντας επικοινωνιακά ακόμα και τη
δήθεν ατημέλητη εμφάνιση, πρωθυ-
πουργός και υπουργός Οικονομικών,

προσπάθησαν να εμφανίσουν μία υπερ-
δραστήρια «λαϊκή» εικόνα, απευθυνόμενη
κυρίως προς το εσωτερικό της χώρας και

προς το θυμικό ενός λαού, που μετά
μια πενταετία ταπεινώσεις και εξευ-
τελισμούς, έχει την ψευδαίσθηση
πως τώρα δικαιώνεται στην πράξη η

καταρρακωμένη του αξιοπρέπεια και
κατοχυρώνεται η εθνική του περηφάνια.
Το ότι η νέα συγκυβέρνηση δεν αναγνω-
ρίζει δήθεν την τρόικα, αλλά θα συνο-
μιλεί εφεξής με τους θεσμούς δηλ.

ΕΚΤ, Κομισιόν και ΔΝΤ, προβάλλεται σαν το απαύγασμα
της κυβερνητικής αντίστασης απέναντι στο «μερκελισμό»,
σαν ο πολιορκητικός κριός κατά της πολιτικής της αέναης
λιτότητας, σαν ο προπομπός της «Ευρώπης της αλλαγής»,
καλύπτοντας τη βασική αντίθεση μεταξύ της ξένης εξάρ-
τησης και της ντόπιας πλουτοκρατίας από τη μια και του
ελληνικού λαού από την άλλη.

Οι διαβεβαιώσεις του Τσίπρα («Μας ζητούν βέβαια να
υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Τους απαντάμε: Μας
δεσμεύουν οι κανόνες της ΕΕ. Θα τους σεβαστούμε αν και
διαφωνούμε και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε.
Αλλά θα τους σεβαστούμε. Θα σεβαστούμε τον κανόνα για
πρωτογενώς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ξεκά-
θαρα όμως πράγματα, η λιτότητα δεν αποτελεί κανόνα της
Ευρώπης»), καθώς επίσης και η δήλωση Βαρουφάκη ότι:
«…από τις μεταρρυθμίσεις των μνημονίων ο ΣΥΡΙΖΑ θα
στήριζε το 60-70%,...», αποδίδει ξεκάθαρα τις προθέσεις
της συγκυβέρνησης να κινηθεί πάνω στους αντιδραστικούς
άξονες που καθορίζουν οι Συνθήκες του Μάαστριχτ, του
Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας, καθώς και

τα απορρέοντα απ’ αυτές Σύμφωνο Σταθερότητας, Σύμ-
φωνο για το Ευρώ και Κανονισμοί 472 & 473/25.05.2013.
Όλ’ αυτά μαζί αποτελούν τη σιδερένια φτέρνα του ευρω-
παϊκού χρηματιστικού κεφαλαίου. Αυτοί οι «κανόνες» και
οι πρόσφατες «δεσμεύσεις» των Μνημονίων, μέσα σε μία
πορεία 34 χρόνων ενταξιακού καθεστώτος, οδήγησαν το
λαό μας στη μεγαλύτερη μεταπολεμική κατάρρευση του
βιοτικού του επιπέδου, με την ανεργία, τη φτώχεια και την
εξαθλίωση, να καταγράφουν πρωτοφανή παγκόσμιου επι-
πέδου, ποσοστά. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηλώνει πως «θα σεβαστεί
τους κανόνες της ΕΕ», δηλ. τους ισοσκελισμένους Προϋπο-
λογισμούς, την ανταγωνιστικότητα, την εποπτεία και την
επιτήρηση, τις «μεταρρυθμίσεις» σε εργασιακά, ασφαλι-
στικά και αγορά εργασίας, τα δημοσιονομικά ελλείμματα,
κλπ., και παράλληλα διατυμπανίζει για «το τέλος της λιτό-
τητας και των Μνημονίων». Ο σεβασμός όμως όλων των
παραπάνω και ιδίως του Συμφώνου Σταθερότητας (ή και
Δημοσιονομικού Συμφώνου), που αποτελούν και την πεμ-
πτουσία της εφαρμογής της μονόπλευρης λιτότητας, υπο-
δηλώνουν είτε ανεπίτρεπτη  άγνοια, είτε ασύγγνωστη προ-
σπάθεια παραπλάνησης του λαού. 

Και άραγε πως συμβιβάζεται η μη διαπραγμάτευση της
«εθνικής κυριαρχίας» με το σεβασμό των κανόνων της ιμ-
περιαλιστικής ΕΕ, που προδικάζουν τη συνέχιση και το βά-
θεμα της εξάρτησης; Γιατί είναι απολύτως κατανοητό πως
εξάρτηση και εθνική κυριαρχία είναι δύο έννοιες αλληλο-
αναιρούμενες. 

Τέλος, η επανάληψη από τον υπουργό Οικονομικών του
γεγονότος ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με το 70% του Μνη-
μονίου, δεν αποτελεί ευθεία αποδοχή της συνέχισης των
αντιλαϊκών μέτρων και θυσιών του λαού μας στο βωμό νέων
κερδών για ντόπιο και ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο; Προς
τι λοιπόν ο πρωθυπουργός ζητά τη στήριξη του λαού; 

Να σημειώσουμε πως οι συνεχείς αναφορές στην «αν-
θρωπιστική κρίση» και στα «άμεσα μέτρα», δίνουν την εν-
τύπωση πως οι τεράστιες απώλειες των λαϊκών εισοδημά-
των όλης αυτής της πενταετίας (σύμφωνα με τα στοιχεία
της κυβερνητικής ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα των ελ-
ληνικών νοικοκυριών μέσα στην πενταετία 2009-2014 μει-
ώθηκε, λόγω της περιοριστικής πολιτικής, κατά 48,4 δις
€. Οι απώλειες αυτές οφείλονται τόσο στη μείωση των απο-
δοχών των εργαζομένων, όσο και στη μείωση των κοινω-
νικών παροχών), θα πρέπει να ξεχαστούν οριστικά. Εκεί
παραπέμπει ο υπερτονισμός της «αξιοπρέπειας», από τους
διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες, σε συνδυασμό με
την ωμή πραγματικότητα του «λιτού βίου».    

Χωρίς καμία αμφιβολία, όποτε και σε όποιους συμβιβα-
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ΞΕΦΡΕΝΗ ΦΙΛΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ



γράφει ο Σήφης Σταυρίδης



σμούς κι αν καταλήξει η διαβόητη «διαπραγμάτευση», η
εξάρτηση από τους «θεσμούς», δηλ. τα ξένα ιμπεριαλιστικά
κέντρα, θα είναι αυτή που θα εξακολουθεί να καθορίζει
την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, ακόμα και την κοι-
νωνική και πολιτιστική πορεία της χώρας, πάντα σε στενή
συνεργασία με τη ντόπια μεγαλοαστική τάξη, παρεμβαί-
νοντας και υποδεικνύοντας, ελέγχοντας και εποπτεύοντας,
εκβιάζοντας και απειλώντας πάνω στην εφαρμογή του
οποιουδήποτε νέου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, που
αργά ή γρήγορα θα συνομολογήσει η συγκυβέρνηση, υπο-
τασσόμενη τελικά στις απαιτήσεις των ξένων κέντρων. 

Ωστόσο, η κύρια επιδίωξη των Τσίπρα και Βαρουφάκη,
στην πολυσυζητημένη «διαπραγμάτευση», είναι αφ’ ενός
η μείωση των τοκοχρεολυσίων προς τους δανειστές-τοκο-
γλύφους, ώστε να υπάρξει περισσότερο χρήμα για στήριξη
της «υγιούς επιχειρηματικότητας» και αφ’ ετέρου η πίεση
προς τη Γερμανία για να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος στή-
ριξης των υπερχρεωμένων κρατών-μελών της Ευρωζώνης,
στην κατεύθυνση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, εκ-
μεταλλευόμενοι τις αντιθέσεις μεταξύ Γερμανίας και Γαλ-
λίας-Ιταλίας. Εξυπηρετεί επίσης τους στόχους του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού για να αλλάξει ο συσχετισμός σε
βάρος της Γερμανίας, χωρίς όμως να διαλυθεί η Ευρωζώ-
νη. Άλλωστε η αμερικανική διγλωσσία αποκαλύφθηκε με
τις προτροπές του πρέσβη Ντ. Πιρς, ο οποίος δήλωσε ότι:
«…η Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις
που την καθιστούν πιο ελκυστική σε ξένες επενδύσεις,
ώστε η χώρα να μπορεί να τηρήσει τις διεθνείς υποχρε-
ώσεις της και να επανέλθει στην ευημερία (…) Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση να συνεργασθεί με τους Ευρωπαίους
εταίρους της καθώς και με το ΔΝΤ». Στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του
με τη Γερμανίδα καγκελάριο, ξεκαθάρισε τις απόψεις του,
χρησιμοποιώντας τις ελληνικές προτάσεις, για το ζήτημα
του περιορισμού της λιτότητας και την αύξηση των κονδυ-
λίων για «ανάπτυξη». Οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί, εκμεταλλεύονται την κάθε επιμέρους αντίθεση προ-
κειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.  

Οι παρασκηνιακές αλλά και οι δημόσιες προσπάθειες
του σοσιαλδημοκρατικού ΣΥΡΙΖΑ και του εθνικιστικού
ΑΝΕΛ να εμφανιστούν τάχα σαν οι σημαιοφόροι της «αλ-
λαγής» σε Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και η σύγχυση που
υπάρχει στις «ελληνικές προτάσεις», δεν έπεισαν ούτε τη
Γαλλία, ούτε την Ιταλία, είτε στο ζήτημα των μεταρρυθμί-
σεων και της διευθέτησης του ελληνικού χρέους, είτε στην
από κοινού ανοιχτή αντιπαράθεσή τους με τη Γερμανία.
Αντίθετα, ενέτεινε τις πιέσεις και την αυστηρή κριτική κατά
των ελληνικών θέσεων για την οικονομική πορεία της χώ-
ρας. Οι Ολάντ, Ρέντσι, Ντράγκι και Γιούνκερ εξέφρασαν
μεν τη συμπάθειά τους για τις θυσίες και το εκλογικό απο-
τέλεσμα του ελληνικού λαού, αλλά επέμειναν στην τήρηση
των συμφωνημένων από τη νέα κυβέρνηση και παράλληλα
όλοι έδειχναν με σημασία προς το Βερολίνο. 

Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε
πως υπάρχει πλήρης ταύτιση ΕΕ-συγ-
κυβέρνησης σε ότι αφορά στην αύξηση
της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου,
το οποίο μέχρι σήμερα, μέσα στη κοσμο-
χαλασιά της κρίσης, δεν έχει επιβαρυνθεί ούτε
στο ελάχιστο. Το αντίθετο μάλιστα. Γιατί η
ντόπια ολιγαρχία σε όλο αυτό το χρονικό
διάστημα, αλλά και στα 34 χρόνια της έν-
ταξης σε ΕΟΚ-ΕΕ, συσσώρευσε ασύλλη-
πτο πλούτο, ίσο σχεδόν με το δημόσιο χρέος
που η ίδια δημιούργησε, μέσω των κοινοτι-
κών προγραμμάτων και κοινοτικών πλαισίων
στήριξης, των εξοπλιστικών προγραμμάτων,
των Ολυμπιακών αγώνων, των κραυγαλέων
φοροελαφρύνσεων και φοροαπαλλαγών, των
κατά συρροήν «αναπτυξιακών» νόμων, των
αθρόων επιδοτήσεων, κλπ.. 

Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και πάλι
να «επανεκκινήσει» την καπιταλιστική
οικονομία με επικεφαλής τους «υγιείς
επιχειρηματίες» και να καταπολεμήσει τη δια-
φθορά, διαχωρίζοντάς την, τάχα, από το ίδιο το
σύστημα που τη γεννά! Η πεμπτουσία της
διαβόητης «διαπραγμάτευσης», έγκειται
στην αποδοχή μίας νέας οικονομικής
στήριξης –ουσιαστικά από τη Γερμανία–
προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα
«ανάπτυξης», δηλ. η παροχή χρήματος προς
την «υγιή επιχειρηματικότητα» για να συ-
νεχίσει απρόσκοπτα το κερδοσκοπικό της
όργιο, δίνοντας περισσότερα ψίχουλα στον λε-
ηλατημένο λαό μας, απ’ ότι το προηγούμενο δίδυμο
των Σαμαρά-Βενιζέλου. Άλλωστε, παρά τις κορώνες του
Τσίπρα περί «αλλαγής», η πολιτική του θα κινηθεί επί της
ουσίας, πάνω στο ίδιο έδαφος με την κυβέρνηση των ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, δηλ. πάνω στο τρίπτυχο: ΕΕ-Ευρώ-καπιταλιστικό
σύστημα, με την πολιτική διαφοροποίηση στη διαχείριση
Μνημονίου-Αντιμνημονίου.
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Τούτες οι γραμμές γράφονται λίγες
μονάχα ημέρες μετά τη νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις εκλογές της 25ης Γενάρη.

Λίγες ημέρες μετά τη δημιουργία μιας νέ-
ας συγκυβέρνησης, των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
που έρχεται να αντικαταστήσει την κατα-
δικασμένη εκλογικά  απ’ το λαό συγκυ-
βέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα οι πρώ-
τες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτουν
τον προσανατολισμό και το ταξικό πε-
ριεχόμενο της κυβερνητικής πολιτικής
που πρόκειται να εφαρμόσει και μάλιστα
σε κάθε πεδίο.

Και μόνο η συγκρότηση κυβέρνησης –εν
ριπή οφθαλμού είναι αλήθεια, σαν έτοιμη
από παλιά– με το κόμμα των ΑΝΕΛ, κόμ-
μα βγαλμένο απ’ τους πιο αντιδραστικούς
δεξιούς κόλπους, τυχοδιωκτικό και εθνι-
κιστικό, ντυμένο εν τούτοις προβιά αντι-
μνημονιακού και «πατριωτικού» θεματο-
φύλακα, δίνει μια πρώτη καθαρή απάν-
τηση για το αν έχουμε να κάνουμε με μια
αριστερή κυβέρνηση ή όχι.

Έχουμε απ’ τις 25 Γενάρη και έπειτα
κυβέρνηση της αριστεράς ή αντίθετα δυ-
σφήμιση και κατασυκοφάντηση εξ’ αρχής
κάθε έννοιας και σχέσης με την αριστερά;
Ασφαλώς η ζωή θα αποδείξει τα λεγόμε-
να, όμως όπως σοφά ορίζει η λαϊκή σοφία
«απ ’το πρωί φαίνεται η μέρα».

Πέρα από την πλατιά, εκλογική αποδο-
κιμασία και καταδίκη των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
(αποδοκιμασία που έφερε τη ΝΔ στη θέση
της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ ένα βή-
μα πριν την εξαφάνιση) είναι κάτι παρα-
πάνω από ορατός ο εγκλωβισμός της λαϊ-
κής συνείδησης σε νέα πλαστά, εκβιαστι-
κά διλήμματα, τα οποία φευ! θα τίθενται
πλέον από «αριστερούς» διαχειριστές της
τύχης εργαζόμενων και λαού, και σε επι-
κίνδυνες αυταπάτες σε όλα τα επίπεδα.

Αδιέξοδες, δημαγωγικές προτάσεις και

δηλώσεις των νέων κυβερνητικών αξιω-
ματούχων, καπηλεία των ηρωικών αγώ-
νων των κομμουνιστών και του λαού μας
–βλέπε επίσκεψη στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής– λαθρεμπόριο ελπίδας, λε-
ονταρισμοί και λεκτικοί τσαμπουκάδες,
όλα  αυτά και άλλα που θα αποκαλύπτον-
ται στην πορεία αποτελούν και θα αποτε-
λέσουν τη χρυσόσκονη που θα πέφτει και
θα καλύπτει το πραγματικό περιεχόμενο
της νέας συγκυβέρνησης, Τσίπρα - Καμ-
μένου.

Ανάλογες αυταπάτες ορθώνονται, με
ταχύτητα είναι αλήθεια, και στο χώρο της
καθ’ ημάς καθημαγμένης από τις μνημο-
νιακές πολιτικές εκπαίδευσης.

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων
που αφορούν στα εκπαιδευτικά ζητήματα
και από τους υπουργούς Παιδείας (Μπαλ-
τάς-Κουράκης), που διακηρυκτικά και πριν
τις καθιερωμένες για το αστικό κοινοβού-
λιο προγραμματικές δηλώσεις  και χωρίς
πρακτικό έργο για την εκπαίδευση  έρχον-
ται να «ακυρώσουν» κομμάτια της αντιεκ-
παιδευτικής πολιτικής των προκατόχων
τους, να διορθώσουν όπως λένε τις δια-
πραχθείσες αδικίες αυτής της πολιτικής.

Χαϊδεύουν αυτιά, καθησυχάζουν και
αποκοιμίζουν συνειδήσεις και σκέψεις,
στην επιδίωξη να ορθώσουν αυταπάτες
και στο χώρο της εκπαίδευσης, σε κάθε
εκπαιδευτικό ξεχωριστά, στο συνδικαλι-
στικό κίνημα των εκπαιδευτικών, που τα
προηγούμενα χρόνια έδωσε μάχες κι
αγώνες, κινητοποίησε χιλιάδες εκπαιδευ-

τικούς, στάθηκε παρά τις αδυναμίες όρ-
θιο, αγωνίστηκε χωρίς να υποστείλει τις
σημαίες και τις απαιτήσεις του προς μια
κατεύθυνση ανατροπής και καταδίκης αυ-
τής της πολιτικής και όχι σε κατεύθυνση
αλλαγής απλά των διαχειριστών της.

Αυτή η αγωνιστική στάση και κατεύθυν-
ση πιστώνεται στην  ταξική, αριστερή πτέ-
ρυγα του συνδικαλιστικού κινήματος των
εκπαιδευτικών, που σήκωσαν το βάρος
των αγώνων και των κινητοποιήσεων,
ενέπνευσαν με το παράδειγμά τους χιλιά-
δες εργαζόμενους της εκπαίδευσης και
βάδισαν στο δρόμο του αγώνα ενάντια
στην αντιεκπαιδευτική πολιτική και τις
βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές.

Έδωσε μάχες η ταξική πτέρυγα κατά
του εξωνημένου, κρατικού-κυβερνητικού
συνδικαλισμού των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ, υποστη-
ρικτών και στηριγμάτων των πολιτικών
της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και των
ιμπεριαλιστικών οργανισμών στα εκπαι-
δευτικά θέματα,  δίνοντας παράλληλα την
κατεύθυνση για τη δημιουργία κινήματος
αντίστασης και πάλης ενάντια σε όσα
προστάζουν ΕΕ-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ και αφορούν
τις ζωές εκπαιδευτικών και μαθητών, αλ-
λά και την υπόσταση της ίδιας της εκπαί-
δευσης.

Και σήμερα; Κάτω πια από τον αστε-
ρισμό μιας «αριστερής» διακυβέρνησης
της χώρας, άρα και των εκπαιδευτικών
πραγμάτων, τι μέλλει γενέσθαι; Τι οφεί-
λουμε να πράξουμε;

Είναι δεδομένο και πρέπει να το λάβου-
με υπ’ όψη  πως η νέα συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτό το περίεργο κράμα «αρι-
στερο»-δεξιού συνονθυλεύματος, η προ-
ηγούμενη νίκη με άνεση αλλά χωρίς αυτο-
δυναμία του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έκανε
πολλούς από το χώρο της εκπαίδευσης,
αλλά και γενικότερα, να βγάλουν στεναγ-
μούς ανακούφισης. Είναι αλήθεια πως ο

Νέα διλήμματα-Επικίνδυνες αυταπάτες
Η στάση της ταξικής πτέρυγας 

του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών



γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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«πνιγμένος πιάστηκε απ’ τα μαλλιά του»
κι ανέβηκε στην επιφάνεια για ν’ ανασάνει.
Είναι πολλοί στο χώρο μας που βρίσκονται
σ’ αυτό το σημείο, ιδίως έπειτα από τις
ανακοινώσεις για διάφορα ζητήματα των
νέων ταγών των υπουργικών θώκων.

Στεναγμός ανακούφισης και αλάφρωμα
για χιλιάδες μαθητές της Α’ & Β ΄ Λυκείου
όταν πληροφορήθηκαν πως καταργείται
η διαβόητη Τράπεζα Θεμάτων, που τόσες
αντιδράσεις προξένησε και σήκωσε κύμα
αντίστασης από μαθητές, εκπαιδευτικούς
και το κίνημά τους, έως και λίγους μήνες
πριν το σημερινό αναμορφωμένο πολιτικό
σκηνικό.

Στεναγμός ανακούφισης και αλάφρωμα
για χιλιάδες εκπαιδευτικούς που πληρο-
φορούνται τις προθέσεις για πάγωμα της
αξιολόγησης, αυτής της αιχμής διάλυσης
του σχολείου και του εκπαιδευτικού που
συνάντησε την πεισματική, οργανωμένη
αντίσταση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας  και των σωμα-
τείων τους.

Στεναγμός ανακούφισης, χαρά και δι-
καίωση –δικαιολογημένα όλα– για τους
απολυμένους καθηγητές και σχολικούς
φύλακες, όταν βλέπουν αμέσως να ανα-
κοινώνεται αυτό που οι ίδιοι, τα συνδικά-
τα, το κίνημα διεκδίκησε, την άρση των
απολύσεων, την επιστροφή όλων στην ερ-
γασία τους.

Είναι πολλοί στις μέρες μας –έπειτα
από χρόνια και χρόνια επιβολής από κυ-
βερνήσεις, ντόπια και ξένη ακρίδα  μνη-
μονιακών πολιτικών βαρβαρότητας και
αφαίρεσης δικαιωμάτων εργασίας και
ζωής– που μοιάζουν με ναυαγούς. Ναυα-
γοί που σώζονται και βγαίνουν στην ξηρά
έπειτα από πολλούς κινδύνους στη φουρ-
τουνιασμένοι θάλασσα, κι όταν βγαίνουν
βγάζουν επιφωνήματα ανακούφισης για
τη σωτηρία τους. Είναι επίσης απολύτως
δικαιολογημένα να ακούγονται αυτά τα
επιφωνήματα από ανθρώπους της δικής
μας πλευράς, της δικής μας τάξης, που
χτυπήθηκαν χωρίς έλεος το προηγούμενο
διάστημα.

Είμαστε εμείς, ο δικός μας πόλος, ο
χώρος του αριστερού ταξικού συνδικαλι-
σμού, που πρώτοι απ’ όλους αντιλαμβα-
νόμαστε και κατανοούμε πλήρως αυτήν
την απόγνωση, την απελπισία. Πώς θα γι-
νόταν άλλωστε διαφορετικά, αφού μας κι-

νεί η επιθυμία μας να αγωνιστούμε κατά
της κοινωνικής αδικίας, κατά αυτού του
άδικού και εκμεταλλευτικού συστήματος
που ακούει στο όνομα καπιταλισμός, κατά
της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης που σω-
ρεύει τα δεινά στους εργαζόμενους της
πατρίδας μας, αφού μας κινεί η επιθυμία
για μια άλλη πορεία;

Είμαστε εμείς, η ταξική πτέρυγα του
συνδικαλιστικού κινήματος που καταλα-
βαίνουμε τα αισθήματα ανακούφισης, αυ-
τόν τον τρόπο σκέψης, τη συμπεριφορά
ευρύτατων μερίδων λαού και εκπαιδευ-
τικών, που πιάνονται από αυτό που θα
βρεθεί εύκαιρο μπροστά τους, από οτιδή-
ποτε θα θεωρήσουν σανίδα σωτηρίας.

Ιδίως οι κομμουνιστές εκπαιδευτικοί
είμαστε οι πρώτοι που οφείλουμε να το
καταλαβαίνουμε καλύτερα από οποιονδή-
ποτε γιατί είμαστε μέσα, δίπλα, ανασαί-
νουμε με το λαό και τους συναδέλφους,
ζούμε τις ίδιες τις δικές τους αγωνίες. Εί-
μαστε ένα μ’ αυτούς.

Είναι απολύτως κατανοητά σ’ εμάς το
γιατί δεν έχουμε και δεν πρέπει να έχουμε
συνάφεια –σχέση με όσους, ωθούμενοι
από μικροαστικό, υπερεπαναστατικό εξε-
γερτισμό και οίστρο, δε διστάζουν να ρί-
ξουν χωρίς ντροπή, ανάθεμα, ευθύνες στο
λαό μας για τις «επιλογές» που κάνει,
πράττοντας όμοια κι απαράλλαχτα με τους
δυνάστες μας που προεκλογικά απειλού-

σαν και κουνούσαν το δάχτυλο για να σώ-
σουν την πολιτική τους, λέγοντας πως ο
λαός και οι επιλογές του θα είναι υπεύ-
θυνοι αν έλθει η «συντέλεια του κόσμου»
λόγω της ψήφου του.

Είμαστε μέσα, κοντά στο λαό και τους
συναδέλφους μας και είμαστε υποχρεω-
μένοι να αντιλαμβανόμαστε και να ζυγί-
ζουμε τους λόγους και τις αιτίες των επι-
λογών, τις παραξενιές, τις δοξασίες, τις
σκέψεις που κάνουν σήμερα κρίνοντας τις
εξελίξεις αποσπασματικά, μεταφυσικά κι
αναζητώντας σωτηρία.

Είμαστε όμως πολλαπλάσια υποχρε-
ωμένοι τώρα, χωρίς αναμονή ή ολιγωρία
να εξηγήσουμε, να διαφωτίσουμε, να
ανοίξουμε δρόμους, να υποδείξουμε τις
παγίδες και τις κακοτοπιές, να αποκα-
λύψουμε τις νέες παγίδες που καραδο-
κούν μπροστά μας.

Οφείλουμε να εξηγήσουμε άμεσα πως
η νέα κυβέρνηση –όπως και κάθε κυβέρ-
νηση– θα πρέπει να κριθεί απ’ όλους  όχι
με τα ψευδή κριτήρια του κυβερνητισμού
που στήνονται γοργά. 

Υπάρχει πείρα συνδικαλιστική, πείρα
πολιτική. Ο νέος κυβερνητισμός των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί με μαθηματική ακρί-
βεια τις προσδοκίες όλων στο ελάχιστο,
επιδιώκει την απόλυτη μείωση ως εξα-
φάνιση των απαιτήσεων εκπαιδευτικών
και εργαζομένων μεθοδικά και με αντί-



Δε φτάσαμε ακόμα στον προορισμό μας!
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βέρνησης.  Όπως επικοινωνιακά διαφη-
μίζει το σλόγκαν (που δεν απευθύνεται
στην κρίση και την εμπειρία αλλά στο θυ-
μικό) «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».

Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαι-
δευτικών, η αριστερή αγωνιστική του
πτέρυγα, οι κομμουνιστές, αριστεροί και
προοδευτικοί εκπαιδευτικοί διαθέτουμε
και την εμπειρία και την ιστορική γνώση
και μπορούμε να πατήσουμε γερά σε αυ-
τά τα όπλα για να μην παρασυρόμαστε απ’
τις σειρήνες του νέου αστικού, πολιτικού
δόκανου.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προτάξουμε
τώρα, δίχως περίοδο αναμονής ή χάριτος
τη δική μας κρίση, που έχει αφετηρία όχι
το χάιδεμα των αυτιών και το αποκοίμισμα
της συνείδησης μας απ’ τις απατηλές δη-
λώσεις των νέων κυβερνώντων, αλλά αν-
τίθετα τις ίδιες τις διεκδικήσεις του κι-
νήματός μας, τις διεκδικήσεις της αγω-
νιστικής μας παράδοσης, του κάθε συ-
νειδητού εκπαιδευτικού. Δε στέκουμε
έκθαμβοι στις διακηρύξεις, δε μένουμε
στήλες άλατος από αυτές.

Δε μας χαροποιούν οι δηλώσεις στα-
ματήματος της αισχρής αξιολόγησης,
παρ’ όλο που γνωρίζουμε  ότι κι αυτό
αποτελεί αποτέλεσμα των αγώνων μας
του προηγούμενου διαστήματος, μας κι-
νητοποιεί  το φρενάρισμά της με τον
«αστερίσκο» και την «υπόμνηση» του ερ-
χομού μιας άλλης «τίμιας» από «τίμιους»
εκπαιδευτικούς.

Δε σταματούν τη σκέψη και τη δράση
μας οι ανακοινώσεις για κατάργηση της
Τράπεζας Θεμάτων, όσο κι αν ένα τέτοιο
γεγονός ικανοποιεί πρώτιστα εμάς που
δώσαμε τον αγώνα μαζί με τους μαθητές
για την κατάργησή της.

Η σημαία των αγώνων μας, η σημαία
πρώτα και κύρια της ταξικής συνδικαλι-
στικής πτέρυγας δεν υποστέλλεται και
μάλιστα εθελούσια. Μένει ψηλά και γρά-
φει πάνω της όσα διεκδικήσαμε με τους
αγώνες μας και εξακολουθούμε και σή-
μερα να διεκδικούμε .

Η δική μας κριτική και –με ευθύνη δική
μας– και η κριτική του συνόλου των εκ-
παιδευτικών, δεν πρέπει στις μέρες μας

να καταλήξει λοβοτομημένη όπως στο
παρελθόν, κολοβή, αριστερό ψαλτήρι «εν-
τός των τειχών» της ίδιας Θείας Λειτουρ-
γίας με πρωθιερέα την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ και Αρχιερέα ντόπιους και ξέ-
νους δυνάστες.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το
συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο της εκ-
παίδευσης δεν πρέπει να μετατραπεί και
δε θα μετατραπεί σε μία ακόμα συνιστώσα
της κυβέρνησης, που θα ψαλιδίζει εθε-
λοντικά τις διεκδικήσεις και τους αγώνες
του. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αποκοι-
μίζουμε τις δικές μας συνειδήσεις, τις
συνειδήσεις των εκπαιδευτικών αγκαλιά
με τα καθρεφτάκια και τις χάντρες της
επικοινωνιακής κυβερνητικής καταιγί-
δας.

Μέγιστος κριτής της νέας συγκυβέρ-
νησης για τους εκπαιδευτικούς και το
κίνημά τους θα είναι και πάλι το δύσβα-
το έδαφος της ταξικής πάλης, που όχι
μόνο δεν παύει αλλά οξύνεται, αποχτών-
τας στο καινούριο πολιτικό σκηνικό νέα
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Μπροστά μας στέκουν ολόρθα όλα τα
ζητήματα και προβλήματα που παλέψαμε,
όλα τα θέματα για τα οποία κινητοποιηθή-
καμε, ματώσαμε, συγκρουστήκαμε.
Μπροστά μας εξακολουθεί και βρίσκεται
η μνημονιακή πολιτική της φτώχιας και
της εξαθλίωσης, της ανεργίας και της με-
τανάστευσης, των ελαστικών και αβέβαι-
ων σχέσεων εργασίας, των ελλείψεων και
των χιλιάδων κενών, του περιεχομένου
του αστικού σχολείου της ημιμάθειας και
της αμάθειας με το απεχθές ταξικό του
πρόσωπο, της υποταγής στα κελεύσματα
και τις διαταγές των ΟΟΣΑ, ΕΕ, ΔΝΤ, ΝΑ-
ΤΟ, είναι μέγιστη αυταπάτη να θεωρούμε
πως όλα αυτά, έπειτα από τις εκλογές σω-
ριάστηκαν κάτω, πετάχτηκαν στη γωνία.

Γι’ αυτήν την αυταπάτη, τον κίνδυνο να
εγκλωβίζονται και να παγιδεύονται σε αυ-
τήν έχουμε υποχρέωση οι κομμουνιστές,
αριστεροί και προοδευτικού εκπαιδευτι-
κοί, η ταξική πλευρά του κινήματός μας,
να μιλήσουμε στον εκπαιδευτικό καθαρά,
άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή. Οφεί-
λουμε  να μιλήσουμε ανοιχτά και καθαρά,
να αποκαλύψουμε τον ψευτοαριστερό χα-

ρακτήρα της πολιτικής που ετοιμάζονται
να εφαρμόσουν, το σοσιαλδημοκρατικό
του χαρακτήρα, να καταπολεμήσουμε τις
αυταπάτες, τις ψεύτικές ελπίδες που καλ-
λιεργούν, να δείξουμε την ουσία της πο-
λιτικής τους μέσα από την ολόπλευρη αν-
τιπαράθεση και με την κυβέρνηση και στο
συνδικαλιστικό επίπεδο με τις δυνάμεις
στο χώρο που πρόκειται να στηρίξουν μια
τέτοια πολιτική και έχουν δώσει ήδη στο
πρόσφατο παρελθόν δείγματα γραφής
(ΕΡΑ-ΣΥΝΕΚ).

Οφείλουμε να ασκήσουμε δριμεία κρι-
τική σ’ εκείνες τις δυνάμεις και αντιλή-
ψεις, συνδικαλιστικές και πολιτικές, που
άνοιξαν κι ανοίγουν το δρόμο διάπλατα
προς την αγκαλιά των αυταπατών και που
σήμερα καρπώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ν’ ασκήσουμε δριμεία κριτική στη σε-
χταριστική και διασπαστική πολιτική μέ-
σα στο κίνημα, κριτική στην πολιτική φυ-
γής απ’ την πραγματικότητα της αληθινής
ταξικής πάλης, κριτική στην έλλειψη πί-
στης στη δύναμη του κινήματος των εκ-
παιδευτικών και των εργαζόμενων συνο-
λικά. Ν’ ασκήσουμε κριτική στη λογική
της ηττοπάθειας, στο συμβιβασμό σε μια
δήθεν ανυπέρβλητη κι ανίκητη επίθεση
ενάντια στα δικαιώματα και τις ζωές
μας,που πρόκειται να διασωθούν με άλ-
μα στο αδιόρατο σοσιαλιστικό μέλλον
(ΠΑΜΕ).

Ν’ ασκήσουμε οξεία κριτική σε όσους
εντός του κινήματος πιστεύουν ότι
ασκώντας «αριστερή πίεση» σ’ ένα καρά-
βι με πλοίαρχο το ΣΥΡΙΖΑ, το πλοίο μπο-
ρεί να πάρει «αριστερή στροφή», λογική
κι αντίληψη επικίνδυνη για τις αυταπάτες
που δημιουργεί, αλλά και εν τέλει συμ-
πλήρωμα της πολιτικής που σκοπεύει να
εφαρμόσει η νέα μας κυβέρνηση, πολιτι-
κή ουράς.

Όλα τα παραπάνω αναμένουν να με-
τουσιωθούν σε πράξη με τη δική μας
δράση. Απέναντι σε όσους επιθυμούν να
κατεβάσουν τον πήχη των οραμάτων και
των ονείρων μας και να μας προσαρμό-
σουν στη νέα «αριστερή» πραγματικό-
τητα, απαντάμε: 
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Τα τεστ Pisa κάνουν κακό στην εκπαίδευση

Σταματήστε τα!



γράφει ο Χ. Κάτσικας

Σε μια δραματική επιστολή προς τον διευθυντή του προ-
γράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), δρ.
Andreas Schleicher, ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και γο-

νείς από όλο τον κόσμο εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επι-
πτώσεις των τεστ PISA, το οποίο βρίσκεται στο 14ο χρόνο της
διεξαγωγής του, και καλούν για την παύση διεξαγωγής του. Η
προσέγγιση που υιοθετούν οι συντάκτες του γράμματος είναι
αυστηρά εκπαιδευτική. Αναδεικνύει με συντομία τη ζημιά που
προκαλούν οι έρευνες αυτές στα σχολεία, τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία.

Η πρωτοβουλία εμφανίστηκε στο διαδίκτυο (http://oecdpi-
saletter.org/) πέρσι τον Απρίλη και από το Μάιο της ίδιας χρο-
νιάς μέχρι φέτος τον Ιανουάριο συγκέντρωσε κάτι παραπάνω
από 2.300 υπογραφές υποστήριξης. Αντίστοιχη κίνηση ξεκινά
και από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και γονείς,
και στη χώρα μας.

Γύρω από την πρωτοβουλία αυτή συγκεντρώθηκαν αρκετά
διαφορετικές «φωνές» από το χώρο των επιστημών της αγω-
γής. Η πολυφωνία αυτή τονίζει τον οξυμένο χαρακτήρα των
προβλημάτων που δημιουργούν στα σχολεία οι έρευνες της
PISA και αναδεικνύει την ανάγκη να σταματήσουμε τη διεξα-
γωγή τους.

Στη χώρα μας ο διεθνής διαγωνισμός PISA του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα πραγμα-
τοποιηθεί από 2 Μαρτίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 και θα
συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά και
Επαγγελματικά Λύκεια.

Αλλά ας δούμε το θέμα στην ουσία του
γιατί είναι εξόχως σοβαρό

Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα PISA είναι γνωστό σε
όλο τον κόσμο ως ένα εργαλείο ιεραρχικής κατάταξης των χω-
ρών (μελών του ΟΟΣΑ και άλλων), ανάλογα με τη μέτρηση των
ακαδημαϊκών επιδόσεων των 15χρονων μαθητών στα μαθημα-
τικά, τη φυσική και την ανάγνωση. Τα αποτελέσματα του προ-
γράμματος, που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, έχουν αρχίσει να
επηρεάζουν βαθιά τις εκπαιδευτικές πρακτικές πολλών χωρών,
ενώ ακριβώς στη βάση των αποτελεσμάτων κράτη αναμορφώ-
νουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, ελπίζοντας να βελτιώ-
σουν τη θέση τους στην κατάταξη. Σε πολλές χώρες η απουσία
προόδου στο πρόγραμμα PISA οδηγεί σε δηλώσεις περί κρίσης
και σοκ, οι οποίες ακολουθούνται από εκκλήσεις για παραιτή-
σεις και από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο πνεύμα του προ-
γράμματος.

Πηγή: Χρήστος Κάτσικας, Ανάλυση αποτελεσμάτων και συγκριτικά
στοιχεία PISA – OOSA στους διαγωνισμούς 2009 και 2012

Ένας υπερεθνικός επιθεωρητισμός
πάνω από την Ελληνική Εκπαίδευση

Να υπενθυμίσουμε, επίσης, ότι κροκοδείλια δάκρυα για τα ελ-
ληνικά σχολεία, συνόδευσαν πριν ένα περίπου χρόνο (Δεκέμβριος
2013) την ανακοίνωση των τελευταίων αποτελεσμάτων της Έκθε-
σης PISA του ΟΟΣΑ στη χώρα μας. Και αυτό γιατί στο τελευταίο
τεστ εκπαιδευτικής αξιολόγησης PISA η Ελλάδα βρέθηκε στην
42η θέση, μεταξύ των 65 χωρών που συμμετείχαν, σημειώνοντας
πτώση 17 θέσεων. Η κατάταξη της χώρας μας στις τελευταίες θέ-
σεις χρησιμοποιήθηκε ως τεκμήριο από όποιον ήθελε να κατα-
κεραυνώσει συνολικά τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία τής
εκπαίδευσης (δασκάλους, καθηγητές, γονείς, μαθητές) για την
πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό δεν
ήταν λίγοι αυτοί που θεώρησαν ευκαιρία να ξεσκονίσουν για μια
ακόμη φορά τα ρεφρέν τους για τους «τεμπέληδες καθηγητές που
δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους» και για «τους μαθητές που
είναι όλο συνθήματα και καταλήψεις». Ανάμεσά τους ο γνωστός
Ι.Κ. Πρετεντέρης δεν άφησε την ευκαιρία χαμένη και στο ΒΗΜΑ
της 8/12/2013 έριξε ευθέως τα βόλια του στους εκπαιδευτικούς
θεωρώντας τους υπεύθυνους για το «σχολείο που όπως φαίνεται
ειδικεύεται στο να παράγει πολλούς αγανακτισμένους, αναστα-
τωμένους, αδικημένους, απογοητευμένους...».
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PISA: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ε.Ε. ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ο. 
στην Ε.Ε.

Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με
χαμηλές επιδόσεις
στην κατανόηση κειμένου

22,6% 17,8% 
στην ΕΕ

Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με
χαμηλές επιδόσεις
στα μαθηματικά

35,7% 22,1% 
στην ΕΕ

Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με
χαμηλές επιδόσεις
στις φυσικές επιστήμες

38% 16,6% 
στην ΕΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PISA: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ %) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 2009 ΚΑΙ ΣΤΟ 2012

Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με
χαμηλές επιδόσεις
στην κατανόηση κειμένου

+ 1,3% 
(το 2012 σε σχέση με το 2009)

Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με
χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά

+5,4% 
(το 2012 σε σχέση με το 2009)

Το ποσοστό των 15χρονων μαθητών με
χαμηλές επιδόσεις
στις φυσικές επιστήμες

+0,2% 
(το 2012 σε σχέση με το 2009)

Δε φτάσαμε ακόμα στον προορισμό μας!
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ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟ ΤΟ PISA;
Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ),

με εργαλείο το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών/-
τριών PISA πρωτοστατεί στην πολιτική επιτήρησης, συμμόρφω-
σης, πιστοποίησης «εκπαιδευτικών προϊόντων» και «εκπαιδευ-
τικών υπηρεσιών» και ανταγωνισμού. Πολύ εύστοχα ο Πανεπι-
στημιακός Γιώργος Μαυρογιώργος επισημαίνει ότι ο ΟΟΣΑ, με
«συμβουλευτικές εκθέσεις», εμπορεύεται εμπειρογνωμοσύνη για
την άσκηση πολιτικής και στην εκπαίδευση.

Οι βασικοί του πολιτικοί και ιδεολογικοί άξονες κινούνται γύρω
από την ενθάρρυνση ενός ακραίου διεθνούς ανταγωνισμού, με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, την περιστολή των δαπανών και την
υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, την αύξηση των ελέγχων,
την ένταση των εξεταστικών διαδικασιών, την ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, την αποκέντρωση
της χρηματοδότησης, την ελεύθερη επιλογή σχολείου, το «μπό-
λιασμα καλών διεθνών πρακτικών» και, γενικώς, την προώθηση
τεχνοκρατικών και διαχειριστικών προσεγγίσεων στο σχεδιασμό
των εκπαιδευτικών αλλαγών.

Ο Γιώργος Μαυρογιώργος τονίζει ότι το PISA εισβάλλει, ως άλ-
λος επιθεωρητής, στα σχολεία δυο φορές (πιλοτική-βασική) στα
τρία χρόνια. Με τα δοκίμια αξιολόγησης προωθεί συγκεκριμένη
αντίληψη για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη
σχολική επιτυχία, το μαθητή, κ.ά., και υποδηλώνει ένα σύστημα
αρχών, αντιλήψεων και επιλογών που προβάλλουν (και ως ένα
βαθμό επιβάλλουν) αντίστοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας
της εκπαιδευτικής δια δικασίας.

ΠΟΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ

Να τι τονίζουν στην Επιστολή τους 2.300 Ακαδημαϊκοί, εκπαι-
δευτικοί και γονείς από δεκάδες χώρες:

«Αγαπητέ Δρ. Σλάισερ, απευθυνόμαστε σε εσάς, ως διευθυντή
του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟ-
ΣΑ. Ανησυχούμε ειλικρινά για τις αρνητικές συνέπειες των κατα-
τάξεων της PISA. Μερικές από τις ανησυχίες είναι οι παρακάτω:

1. Αν και πολλές χώρες χρησιμοποιούσαν τα σταθμισμένα τεστ
για δεκαετίες (παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις για την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία τους) το πρόγραμμα PISA συμβάλλει στην κλι-
μάκωση τέτοιων μετρήσεων και στη δραματική αύξηση της εξάρ-
τησης από ποσοτικές μετρήσεις. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, το πρό-
γραμμα PISA επικαλούνται σε μεγάλο βαθμό για τη νομιμοποίηση
του πρόσφατου προγράμματος «Κούρσα για την κορυφή», το οποίο
αύξησε τη χρήση σταθμισμένων τεστ για την αξιολόγηση μαθητών,
εκπαιδευτικών και σχολείων και το οποίο κατατάσσει και αποδίδει
χαρακτηρισμούς (ταμπέλες) σε όλους αυτούς στη βάση των επιδό-
σεών τους σε τεστ ευρέως γνωστά για τις ατέλειές τους (δες για
παράδειγμα την ανεξήγητη πτώση της Φινλανδίας από τις κορυ-
φαίες θέσεις της κατάταξης του προγράμματος PISA).

2. Στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής το πρόγραμμα PISA,
με τον τριετή κύκλο των ερευνών του, έχει προκαλέσει τη μετα-
τόπιση της προσοχής σε βραχυχρόνιες ρυθμίσεις, με στόχο τη
γρήγορη άνοδο μιας χώρας στην κατάταξη, αν και η σχετική έρευνα
δείχνει ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση απαιτούν δεκαετίες, και
όχι λίγα χρόνια, για να αποδώσουν. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε
ότι το κύρος των εκπαιδευτικών και του επαγγέλματός τους, επη-
ρεάζει σημαντικά την ποιότητα της διδασκαλίας, αλλά διαφέρει
σημαντικά από κουλτούρα σε κουλτούρα και δεν επηρεάζεται εύ-

κολα από βραχυπρόθεσμες πολιτικές.
3. Επικεντρωνόμενο σε ένα περιορισμένο εύρος μετρήσιμων

τομέων της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα PISA αποσπά την προ-
σοχή από τομείς που είναι αδύνατο (ή λιγότερο δυνατό) να μετρη-
θούν, όπως η φυσική αγωγή, η ηθική, η πολιτική και η αισθητική
ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τον επικίνδυνο περιορισμό του συλλο-
γικού φαντασιακού για το τι είναι και το τι οφείλει να είναι η εκ-
παίδευση.

4. Ως οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης είναι φυσικό ο ΟΟΣΑ
να μεροληπτεί υπέρ του οικονομικού ρόλου των δημόσιων σχο-
λείων. Αλλά η προετοιμασία της νέας γενιάς για επικερδή απα-
σχόληση δεν είναι ο κύριος, ούτε καν ο πιο σημαντικός, στόχος
της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία οφείλει να προετοιμάσει τους
μαθητές για τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική διακυβέρνηση,
την ηθική δράση και μια ευημερούσα ζωή.

5. Σε αντίθεση με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών,
όπως η UNESCO και η UNICEF, οι οποίοι έχουν ξεκάθαρες και
νομιμοποιημένες αποστολές βελτίωσης της εκπαίδευσης και της
ζωής των παιδιών σε όλο τον κόσμο, ο ΟΟΣΑ δεν έχει τέτοια απο-
στολή. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν μηχανισμοί δημοκρατικής
συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης των εκπαιδευτικών του απο-
φάσεων.

6. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος PISA και μιας σειράς
υπηρεσιών που το συνοδεύουν, ο ΟΟΣΑ έχει πρόθυμα υποστηρίξει
«συνέργειες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα» και έχει προσχωρήσει
σε συνεργασίες με πολυεθνικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι
οποίες κερδοσκοπούν από την κάθε αδυναμία –πραγματική ή όχι–
που η PISA αποκαλύπτει. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές παρέ-
χουν σε μεγάλη έκταση υπηρεσίες σε σχολεία ή ομάδες σχολείων
στις ΗΠΑ, με σκοπό το κέρδος, ενώ επιδιώκουν επίσης να ανα-
πτύξουν την κερδοφόρα στοιχειώδη εκπαίδευση στην Αφρική,
όπου ο ΟΟΣΑ σχεδιάζει την εισαγωγή τούυ προγράμματος PISA.

7. Τελευταία και σημαντικότερη ανησυχία: το νέο καθεστώς που
επιβάλλει το πρόγραμμα PISA, με το διαρκή κύκλο των τεστ σε
παγκόσμια βάση, βλάπτει τα παιδιά μας και αποδυναμώνει τις
σχολικές μας τάξεις, καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και
περισσότερα τεστ πολλαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς
προσχεδιασμένα μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται
έξω από το σχολείο – και λιγότερη αυτονομία για τους εκπαιδευ-
τικούς. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα PISA έχει αυξήσει ακόμη
περισσότερο το άγχος που προϋπήρχε στα σχολεία, θέτοντας σε
κίνδυνο την ισορροπία μαθητών και εκπαιδευτικών».

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι αν οι συνταγές του Ο.Ο.Σ.Α και
της Ε.Ε. στοχεύουν στις «δομές και τις υποδομές» του εκπαιδευ-
τικού συστήματος, ο γνωστός διεθνής διαγωνισμός PISA στοχεύει
στο «περιεχόμενο» της εκπαίδευσης. Με όχημα τα πορίσματά του
(μέσα από τον έλεγχο των αναγνωστικών, μαθηματικών και φυσι-
κών ικανοτήτων των μαθητών) επιχειρεί να προσανατολίσει τη
σχολική εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην πρά-
ξη, οι στόχοι του προωθούν αντί της γνώσης τη δεξιότητα. Για να
πάει καλά μια χώρα στο διαγωνισμό πρέπει οι μαθητές της να
έχουν αντιμετωπίσει τη Γλώσσα σχεδόν αποκλειστικά ως εργαλείο
επικοινωνίας, να έχουν διδαχτεί από τα Μαθηματικά κυρίως με-
θόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, ενώ στις Φυσικές επι-
στήμες να μην έχουν εμβαθύνει στο γιατί αλλά στο πώς. Έτσι, το
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει, προσαρμοζόμενο στους στόχους
του προγράμματος, να «προπονεί» τους μαθητές σε τέτοιου είδους
θέματα αντί να τους διδάσκει, να τους καταρτίζει αντί να τους εκ-
παιδεύει. 



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

«ΚΑΛΗ» και «ΚΑΚΗ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

χειμώνας  2015❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 19

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας στις 31 Ια-
νουαρίου 2015 διευκρινίζει ότι «η αποτίμηση του εκ-
παιδευτικού και παιδαγωγικού έργου είναι απαραίτητη

και οφείλει να διεξάγεται με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο
ως λειτουργία γνωστικής ανατροφοδότησης και αναστοχασμού
και σκοπό την ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού και παι-
δαγωγικού έργου. Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες διαδικασίες
‘αξιολόγησης’ δεν υπηρετούν τον εν λόγω σκοπό, αυτές ανα-
στέλλονται, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συ-
ναφείς παράγοντες. Πάντοτε μέσα από ουσιαστικό διάλογο με
όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και τους φο-
ρείς τους».

Ας προσπεράσουμε το γεγονός ότι με ταχύτητα φωτός οι επι-
τελείς του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν τις διακηρύξεις τους. Η κατάρ-
γηση του νόμου της αξιολόγησης έγινε πάγωμα και λίγο μετά
αναστολή των τρεχουσών διαδικασιών αξιολόγησης. Παράλ-
ληλα με σαφήνεια επισημαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας
ότι «η αποτίμηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου
είναι απαραίτητη…».

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε το εξής: Δεν
υπάρχει «κακή» και «καλή» αξιολόγηση, αξιολόγηση που «βοη-
θάει» και αξιολόγηση που «δεν βοηθάει». Η αξιολόγηση έχει
«βαθιές ρίζες» στο κοινωνικό
σύστημα που ζούμε, είναι οργα-
νικό μέρος της φυσικής και
συμβολικής του βίας, κατάγεται
από την καπιταλιστική εκμετάλ-
λευση και ταυτόχρονα την εκ-
φράζει, την ισχυροποιεί και την
νομιμοποιεί. Η αξιολόγηση με-
ταμορφώνει την εκμετάλλευση
και την ταξική ανισότητα σε
«φυσικούς» και «ορθολογι-
κούς» δείκτες, περιορίζοντας
σε βαθμό εξαφάνισης τις αντί-
θετες φωνές. 

Στη σημερινή περίοδο της κα-
πιταλιστικής κρίσης όπου η εκ-
παίδευση γίνεται εμπόρευμα,
όπως ο καφές και τα καλλυντι-
κά, η αξιολόγηση περνάει από
τον παραδοσιακό ρόλο του τυ-
πικού κοινωνικού ελέγχου των
εκπαιδευτικών στην «τιμαριθ-
μοποίηση» της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, προκειμένου αυτή
να έχει «ανταλλακτική αξία» για
να κινηθεί στα διεθνή χρηματι-

στήρια των αξιών.
Ο αγώνας των εκπαιδευτικών στο πεδίο της αξιολόγησης –

αυτοαξιολόγησης, συνέβαλε καθοριστικά στην ιδεολογική και
πολιτική απονομιμοποίηση της αξιολόγησης, αναδεικνύοντας
ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής στρατη-
γικής Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΟΟΣΑ - κυβερνήσεων, αποδει-
κνύοντας, και από τη διεθνή εμπειρία, ότι δεν μπορεί να δια-
χωριστεί σε καλή και κακή, «παιδαγωγική» ή τιμωρητική, εσω-
τερική ή εξωτερική, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί
παρά να είναι μοχλός ιδεολογικής χειραγώγησης και υποταγής,
μισθολογικής καθήλωσης και απόλυσης. Άλλωστε η Αξιολόγηση
αποτελεί βασικό συστατικό της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για
την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα απ’ τα βασικότερα
εργαλεία για την προσαρμογή της στις ανάγκες της οικονομικής
ολιγαρχίας, μέσω της άμεσης σύνδεσής της με τις επιχειρήσεις
(μαθητεία, οι επιχειρήσεις στις σχολικές τάξεις κλπ), αλλά και
την ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της λειτουργίας της. Αυτά
προκύπτουν απ’ τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, όπως έχει τονίσει ακό-
μη και η ΟΛΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι εάν
ήθελε να βρει κανείς τους εισηγητές των «νέων» μορφών αξιο-
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λόγησης στη χώρα μας θα πρέπει να τους ψάξει σε διανοούμενους που βρίσκονται
στο χώρο του Συνασπισμού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2008, το τμήμα Παι-
δείας του ΣΥΝ διατύπωνε το “αίτημα”:

«Συμβολή του Τμήματος Παιδείας της ΚΠΕ στο πρόγραμμα του ΣΥΝ - Οκτ.2008.
Εσωτερική αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας:
Αποτίμηση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των σχολείων μέσα από συλλο-

γικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου. Βασική προϋπόθεση, η συστηματική και πλήρης επιμόρφωση όλων των
εκπαιδευτικών (http://www.syn.gr/downloads/paideia_200810.pdf, σελ. 6)».

Ενδιαφέρον έχουν και όσα έγιναν στην Κύπρο στο θέμα της αξιολόγησης επί
κυβερνήσεως ΑΚΕΛ. Στα παρακάτω αποσπάσματα μπορεί κανείς να δει την
«Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών λειτουργών – Απρίλιος 2009 /» (http://www.paideia.org.cy/uplo-
ad/neo_shedio_axiologisi.pdf), όπου είναι ολοφάνερη η κατεύθυνση με τις αν-
τίστοιχες πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και της Άννας Διαμαντοπούλου. Είναι φανερό
ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, όσο
και το υπό το ΑΚΕΛ Υπουργείο Παιδείας Κύπρου υλοποιούν σαν τις κατευθύνσεις
που έχουν υφανθεί στο Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Βεβαίως το
αδελφό κόμμα του ΑΚΕΛ, το ΚΚΕ, ενώ αντιπαρατίθεται και πολύ σωστά με τα
σχέδια αξιολόγησης στην Ελλάδα, δεν βρήκε μια κουβέντα να πει για όσα αντί-
στοιχα γίνονταν στην Κύπρο από το ΑΚΕΛ).
«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκ-
παιδευτικών λειτουργών. Απρίλιος 2009

Το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χρι-
στόφια περιλαμβάνει πρόταση για την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών (σελ. 3)

… Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών είναι επιβεβλημένη και θα συμβάλει, μαζί
με τα άλλα μέτρα που προωθούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης,
στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. (ΣΕΛ 6)

… Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων
πλαισιώνει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνει τη συμμετοχή πε-
ρισσότερων παραγόντων στη σχολική ζωή.

...Παρά τις επιμέρους διαφορές από χώρα σε χώρα, η σχολική μονάδα –κυρίως οι
εκπαιδευτικοί, αλλά κατά περίπτωση και οι γονείς/ μαθητές και οι λοιποί φορείς–
αναλαμβάνουν το έργο της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό αποτιμά συστηματικά όλες τις παραμέτρους του εκ-
παιδευτικού έργου (εσωτερική αξιολόγηση) αναζητώντας τόσο τις επιτυχείς πρακτι-
κές όσο και –κυρίως– τα σημεία που είναι δεκτικά περαιτέρω βελτίωσης. Στη συνέ-
χεια θέτει και ιεραρχεί τους στόχους ποιοτικής βελτίωσης και προγραμματίζει τα
μέσα, τις διαδικασίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων
αυτών (σχεδιασμός βελτίωσης εκπαιδευτικού έργου). Τέλος, εφαρμόζει με τρόπο
οργανωμένο, ευέλικτο και συνεχώς εποπτευόμενο και σε συνεργασία πάντοτε με το
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας το σχέδιο βελτίωσης. Η όλη διαδικασία είναι
συνεχής και αναπτύσσεται σε κύκλους ετήσιας ή διετούς διάρκειας, ανάλογα με το
μέγεθος και την υφή της αναλαμβανόμενης προσπάθειας.

Με την εισαγωγή ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας,
το ΥΠΠ επιδιώκει την μετατόπιση της έμφασης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
ως άτομο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, το ΥΠΠ επιδιώκει την καθιέρωση αρχών και διαδικασιών για την υπο-
στήριξη «εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής» σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο της
ασκούμενης από το ΥΠΠ εκπαιδευτικής πολιτικής. Το σύστημα αυτό αναμένεται να
συμβάλει στην αποκέντρωση του συγκεντρωτικού σήμερα εκπαιδευτικού συστήματος
και να προωθήσει τη δημοκρατικότητα και τη συμμετοχική ευθύνη όλων των παρα-
γόντων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. (ΣΕΛ. 10-11)

Με βάση τα πιο πάνω, κάθε σχολική μονάδα θα προβαίνει στην αρχή της σχολικής
χρονιάς σε ένα συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από τον
οποίο θα προσδιορίζονται τεκμηριωμένα οι στόχοι της(...).»

Αλλά στο θέμα ανάλογα και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της νέας πολιτικής
ηγεσίας του Υπ. Παιδείας, θα επανέλθουμε.
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Απίστευτο αλλά αληθινό! Έφυγαν
σαν τους κλέφτες κάτω από τη
συντριπτική λαϊκή ετυμηγορία

και αποχωρώντας, στις 26 Γενάρη, με
υπογραφή Λοβέρδου, λίγες ώρες πριν
παραδώσουν το Υπουργείο Παιδείας,
μοίρασαν τα κονδύλια για τη «βρώμικη
δουλειά» της αξιολόγησης, σε εκατον-
τάδες στελέχη, Περιφερειάρχες, Διευ-
θυντές Εκπαίδευσης και Σχολικούς
Συμβούλους. Με το έγγραφο αυτό ορί-
ζεται η πληρωμή εκατοντάδων στελε-
χών της εκπαίδευσης για τις «υπηρε-
σίες» τους στην υλοποίηση της κακό-
φημης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, με
τίτλο «Έγκριση παροχής υπηρεσιών
των στελεχών της δημόσιας πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης για την υποστήριξη και υλοποί-
ηση των επιμορφωτικών δράσεων στο
πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές
ενέργειες για την εφαρμογή συστήμα-
τος αξιολόγησης”, με κωδικό ΟΠΣ
453588 - Οριζόντια Πράξη», εκατοντά-
δες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαί-
δευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων,
Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, καλούνται να εισπράξουν χρη-
ματικά ποσά για υπηρεσίες που προ-
ετοίμαζαν το έδαφος για την αναβίωση
του επιθεωρητισμού και τον επαγγελ-
ματικό αφανισμό των εκπαιδευτικών,
ιδιαίτερα σήμερα που η αθλιότητα της
αξιολόγησης έχει καταδικαστεί αμετά-
κλητα και από τους συναδέλφους και
από την κοινωνία.

Την ίδια ώρα που χιλιάδες εκπαιδευ-

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 26 Γενάρη,

αποχωρώντας,

μοίρασαν

ανερυθρίαστα

μεγάλα 

χρηματικά ποσά

στους αξιολογητές!



τικοί της τάξης και εκατοντάδες σχολικές μονάδες σε όλη
τη χώρα, με αποφασιστικότητα και με όλους τους κινδύ-
νους που συνεπάγονταν η στάση τους, έπαιρναν μέρος
στην απεργία – αποχή που είχαν κηρύξει τα εκπαιδευτικά
σωματεία και δήλωναν ότι, με κάθε κόστος, δεν θα γίνουν
συνένοχοι στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει
σχολικές μονάδες και να εξοστρακίσει χιλιάδες μαθητές
και δασκάλους, μερικές «ντουζίνες» αξιολογητών, με
επικεφαλής τούς επιτελείς του λεγόμενου Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθόριζαν τη δική τους στάση
με μοναδικό γνώμονα την απορρόφηση κονδυλίων από
το ΕΣΠΑ.

Είχαμε επισημάνει και με άλλη ευκαιρία ότι με μια
απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος
ΕΣΠΑ, αλλά και στο χώρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) στη Διαύγεια, μπορούσε κανείς, με μια
πρόχειρη ματιά, να διαπιστώσει τον χορό των εκατομμυ-
ρίων που έχει στηθεί γύρω από την αυτοαξιολόγηση –
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

1. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής
μονάδας – Διαδικα-
σία Αυτοαξιολόγη-
σης, Προϋπολογι-
σμός: € 7.200.000

2. Προκαταρκτικές
Ενέργειες για την
Εφαρμογή Συστήμα-
τος Αξιολόγησης,
Προϋπολογισμός €
1.490.000

Τα τεράστια ποσά
και η αγωνιώδης
προσπάθεια είσπρα-
ξής τους μπορούν να
ερμηνεύσουν την
επιμονή του ΙΕΠ να συγκροτηθούν με κάθε θυσία οι
«ομάδες εργασίας» στις σχολικές μονάδες, δίνοντας
αγώνα για να υποτάξει τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων και να κάμψει την αντίσταση του εκπαιδευτικού
κινήματος.

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν να ακυρωθεί τώρα η προ-
κλητική αυτή απόφαση του πρώην Υπουργού Παιδείας
Α. Λοβέρδου, να δεσμευτούν τα χρήματα που προορίζον-
ται λάθρα για τους αξιολογητές και να δοθούν για τις τε-
ράστιες ανάγκες των σχολείων, για θέρμανση, για την
κάλυψη των κενών σε προσωπικό κ.λπ. Παράλληλα, ζη-
τούν την άμεση κατάργηση όλων των νόμων της αξιολό-
γησης και την υπαγωγή, τώρα, όλων των εκπαιδευτικών
στο καθεστώς της ακώλυτης μισθολογικής και βαθμο-
λογικής εξέλιξης.

ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ – ΑΓΝΩΣΤΟΙ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το παραπάνω γεγονός δεν αποτελεί παρά μόνο ένα τμή-
μα του παζλ που σχετίζεται με τον ατελείωτο χορό εκα-
τομμυρίων με τα οποία το Υπουργείο Παιδείας πριμοδο-
τούσε την αντιεκπαιδευτική του πολιτική και βεβαίως
όσους προθυμοποιούνταν να την υλοποιήσουν. Στο πλαί-
σιο αυτό είναι χαρακτηριστικά όσα συνέβηκαν με την λε-
γόμενη Τράπεζα Θεμάτων, λίγες μόλις μέρες πριν από
τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Όπως είναι γνωστό στις
8 Ιανουαρίου 2015, ο Υπουργός Παιδείας, σε μια επιχεί-
ρηση εξαγοράς της συναίνεσης της κοινής γνώμης στο
πρόσωπό του, ανακοινώνει ότι θα γίνει διακοπή της τρο-
φοδότησης της Τράπεζας Θεμάτων στις 21/1/2015 και
μείωση του αριθμού των θεμάτων σε πολλά μαθήματα.
Κάτω από την πίεση μαθητών, γονιών και καθηγητών που
ασφυκτιούσαν από την Τράπεζα Θεμάτων, ο Α. Λοβέρδος,
με τη γνωστή προεκλογική μαεστρία που τον διακρίνει,
κάνει μια κίνηση «καλής θέλησης». Ανακοινώνει πίνακα
με το «Σημερινό αριθμό θεμάτων» (που υπήρχαν τότε)

και τον «Ενδεικτικό αριθμό θεμάτων»
που θα έπρεπε να υπάρξουν τελικά.
Για παράδειγμα, στο μάθημα των
Θρησκευτικών ο αριθμός των θεμά-
των ήταν 120 και ο ενδεικτικός αριθ-
μός που θα έπρεπε να μείνουν ήταν
70.

Και ω του θαύματος! Με έκπληξη
Καθηγητές και μαθητές Λυκείου που
περίμεναν τη μείωση των θεμάτων,
ανακαλύπτουν ότι τις αμέσως επόμενες
μέρες τα θέματα ανά μάθημα όχι μόνο
δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται και σε
ορισμένες περιπτώσεις διπλασιάζον-

ται! Για παράδειγμα ο αριθμός των θεμάτων στα Θρησκευ-
τικά Β΄ Λυκείου από 120 φτάνει τελικά τα 241!

Και ποιος είναι ο λόγος, θα αναρωτηθούν κάποιοι, που
οι άγνωστοι θεματοθέτες φρόντισαν να «φορτώσουν» την
Τράπεζα Θεμάτων, όταν μάλιστα όλα έδειχναν ότι η κυ-
βέρνηση και επομένως και η ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας αλλάζει χέρια; Τα 1.491.294 εκατ. ευρώ, δηλαδή
ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ για την Τράπεζα Θεμάτων
που έπρεπε να «απορροφηθεί»!

Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια που λέει και ο λαός μας:
Και υλοποίηση των «πληρωμένων οδηγιών» της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (η Τράπεζα Θεμάτων ήταν σχέδιο
της Ε.Ε. και περιλαμβάνονταν στο ΕΣΠΑ) και δημιουρ-
γία στρατού προθύμων μέσω του ροκανίσματος των
κονδυλίων! 
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Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ηττημένη ιδεολογικά, πολιτικά και
συνδικαλιστικά, το συνολικό οικοδόμημα που η συγκυβέρνηση επεδίωξε
να δημιουργήσει καταρρέει και η εφαρμογή της πλησιάζει στο οριστικό τέ-
λος της. Είναι ζήτημα ουσίας και τιμής για το εκπαιδευτικό κίνημα να επι-
βάλλει την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των νόμων που αναφέρονται στην αξιολό-
γηση, αυτοαξιολόγηση κλπ

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην ιδεολογική
και πολιτική απονομιμοποίηση της αξιολόγησης, αναδεικνύοντας ότι απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής
Ένωσης-ΟΟΣΑ-αστικών κυβερνήσεων, αποδεικνύοντας, και από τη διεθνή
εμπειρία, ότι δεν μπορεί  να διαχωριστεί σε καλή και κακή, «παιδαγωγική»
ή τιμωρητική, εσωτερική ή εξωτερική, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί παρά να είναι μοχλός  ιδεολογικής χειραγώγησης και  υποταγής,
μισθολογικής καθήλωσης και απόλυσης. 

Γενικότερα, αποδείξαμε ότι η υλοποίηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο
αποτελεί βασικό μοχλό για την εφαρμογή της αντιλαϊκής αναδιάρθρωσης,
της δραματικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικοποίησης
βασικών υπηρεσιών του, και επίσης βασικός  μοχλός για την απόλυση χι-
λιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, κατάργησης της μονιμότητας και ανατροπής
της ασφαλούς σταθερής εργασιακής σχέσης.

Η απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ συσπείρωσε το σύνολο των Ομοσπονδιών
του Δημοσίου σε μια αποφασιστική μάχη ενάντια στην αξιολόγηση και οδή-
γησε τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε άτακτη υποχώρηση.

Στο χώρο της εκπαίδευσης οι δυνάμεις των Παρεμβάσεων αγωνιστή-
καμε αποφασιστικά ενάντια στα σεμινάρια της «ντροπής» και ενάντια
στην   αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Η απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ βοήθησαν τους συλλόγους δι-
δασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να αγωνιστούν σθεναρά ενάντια στην
εφαρμογή της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονά-
δας, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις Διευθυντών Σχολείων –ακόμη και Σχο-
λικών Συμβούλων- που παραιτήθηκαν, προκειμένου να μη γίνουν υποχείρια
εφαρμογής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και έρθουν έτσι σε σύγκρουση
με τους συναδέλφους και τα σωματεία τους. Η αντίσταση αυτή, άλλωστε,
ανάγκασε το υπουργείο παιδείας σε συνεχείς παρατάσεις των ημερομηνιών
εφαρμογής της αξιολόγησης.

Πρόσφατα, με ανακοινώσεις τους, τόσο η «Πανελλήνια Ένωση Διευθυν-
τών Εκπαίδευσης» όσο και η «Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων»,
αντί να συνταχτούν στον αγώνα για παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία
στο σχολείο, με τον αγώνα δηλαδή που δίνει η ζωντανή εκπαίδευση εδώ
και πάνω από ένα χρόνο, αντί να ζητήσουν το αυτονόητο, να σταματήσει
κάθε διαδικασία αξιολόγησης [λόγω ΚΑΙ της προεκλογικής περιόδου],
έχουν το θράσος να επιχειρούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν ανοιχτές και
ενεργές τις πλατφόρμες καταχώρισης των αξιολογήσεων! 

Δηλώνουμε στους επίδοξους επιθεωρητές ότι δεν τους θεωρούμε συ-
ναδέλφους μας και ότι δεν έχουν καμιά θέση στον κλάδο και το οργανω-
μένο συνδικαλιστικό κίνημα.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών απαιτεί την οριστική και καθολική κατάρ-
γηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, την οριστική δηλαδή και
αμετάκλητη δικαίωση του αγώνα μας. Κάθε προσπάθεια εφαρμογής οποι-
ασδήποτε αξιολογικής διαδικασίας, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα
μας βρει απέναντί της. Μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες [απο-
φάσεις Συνεδρίου ΟΛΜΕ, Γ.Σ., ΔΣ ΕΛΜΕ, επιτροπών αγώνα κλπ] θα απο-
τρέψουμε την εφαρμογή της με κάθε μέσον. 

ΓΕΝΑΡΗΣ 2015
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ
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η ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ 
ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για δεύτερη σχολική χρονιά το Υ.ΠΑΙ.Θ. προσπαθεί
να επιβάλει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση για να
γνωρίσει μια δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη ήττα. Γιατί
φέτος, που η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
γίνεται προσπάθεια από το Υ.ΠΑΙ.Θ. να συμπληρωθεί
με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η
άρνηση αυτών των διαδικασιών έρχεται όχι μόνο από
τους συλλόγους διδασκόντων, που η μεγάλη πλει-
οψηφία τους δηλώνει συμμετοχή στην απεργία-απο-
χή της Δ.Ο.Ε. και δεν προχωρά στην κατάρτιση/ανάρ-
τηση προγραμματισμού και σχεδίου δράσης, αλλά
και από μεγάλο μέρος των προϊσταμένων των
Νηπ/γείων και δευτερευόντως των διευθυνών/τριών
Δημοτ. Σχολείων που αρνείται να καταθέσει portfolio
και να συμμετέχει στις αξιολογικές συναντήσεις.

Στη μάχη αυτή το εκπαιδευτικό κίνημα είχε να αν-
τιμετωπίσει από το πανεπιστημιακό κατεστημένο με
τις τεράστιες απολαβές από την εφαρμογή των προ-
γραμμάτων αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης, μέχρι τις
πιέσεις και τους εκβιασμούς του διοικητικού μηχα-
νισμού (Δ/ντές Π.Ε. και Σχολ. Σύμβουλοι) και μέχρι
διευθυντές που υπό το φόβο της απώλειας των προ-
νομίων τους (επιδόματα, μακροχρόνια απαλλαγή από
διδακτικά καθήκοντα) έφτασαν στο σημείο να υπο-
κλέπτουν πρακτικά και να στήνουν ψηφοφορίες
στους συλλόγους διδασκόντων...

Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις στελεχών
του Υ.ΠΑΙ.Θ. (και δυστυχώς και αρκετών στελεχών
της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ), τις πιέσεις, τους εκ-
βιασμούς, το κλίμα φόβου, αλλά και προσδοκιών για
μισθολογική εξέλιξη, η μέχρι τώρα καταγραφή των
στοιχείων συμμετοχής στην απεργία-αποχή δείχνει
ότι η αξιολόγηση οριστικά πλέον είναι πολιτικά,
ηθικά και παιδαγωγικά ηττημένη στη βάση της
ζωντανής εκπαίδευσης! Με στοιχεία από 57 Συλ-
λόγους Π.Ε. (από 140 συνολικά) και ένα δείγμα που
ξεπερνά το 1/3 των σχολικών μονάδων φαίνεται ότι:
➧ περισσότερες από τις μισές σχολικές μονάδες

συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και δεν κά-
νουν αυτοαξιολόγηση

κ. υπουργέ, χάσατε!

Δεκάδες χιλιάδες
εκπαιδευτικοί, χιλιάδες
σχολικές μονάδες και χιλιάδες
προϊστάμενοι νηπιαγωγείων
και διευθυντές έστειλαν ένα
ακόμη ηχηρό μήνυμα:
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➧ μόνο το 1/3 των σχολικών μονάδων προχωρούν στις διαδι-
κασίες της αυτοαξιολόγησης 

➧ οι μισές/οι περίπου από τις/τους προϊσταμένες/ους
Νηπ/γείων και το 1/5 των διευθυντών/τριών Δ.Σ. που κλή-
θηκαν να αξιολογηθούν δε κατέθεσαν portfolio και δεν δέχ-
θηκαν να αξιολογηθούν
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αξιολόγηση έχει απονομι-

μοποιηθεί πλήρως στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των εκπαιδευτικών, καταγράφεται με σαφήνεια ως ερ-
γαλείο για τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών (και δημοσίων
υπαλλήλων γενικότερα), την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
τους, τη μισθολογική τους καθήλωση και τη μεθόδευση χιλιά-
δων απολύσεων και ταυτόχρονα ανοιχτής αμφισβήτησης της
μόρφωσης ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, του δημόσιου και
δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου και προώθησης της λειτουρ-
γίας του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτεί και το Υ.ΠΑΙ.Θ. και οι υπη-
ρεσίες του έχουν υποχρέωση να σταματήσουν τώρα κάθε σχε-
τική με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση διαδικασία.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ και όχι προσωρινά μέχρι τις εκλογές, ούτε να παρα-
ταθούν οι ημερομηνίες, όπως πολύ πονηρά ζητούν κάποια ανώ-
τερα στελέχη της εκπαίδευσης που σκέφτονται απλά πώς “θα
αλλάξουν πουκάμισο” στην πιθανότητα κυβερνητικής αλλαγής,
ούτε με νέες παρατάσεις των καταληκτικών ημερομηνιών σαν
αυτή που έσπευσε να ανακοινώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε. χαιρετίζουμε τους/τις χιλιάδες εκ-
παιδευτικούς που αντιστάθηκαν στις πιέσεις για υποταγή, δεν
άκουσαν τις “σειρήνες” για ατομική ανέλιξη, έβαλαν μπροστά
τη συλλογικότητα, τον αγώνα για το δικαίωμα όλων στη δου-
λειά και τη μόρφωση! Καλούμε και
➧ τα σχολεία που αποφάσισαν να συμμετέχουν στην ΑΕΕ με

νέες συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων να αλλάξουν
αυτή την απόφαση. Ταυτόχρονα να ανακληθεί ό,τι έχει
αναρτηθεί από καλοθελητές διευθυντές/τριες στο παρατη-
ρητήριο χωρίς απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

➧ τους/τις διευθυντές/τριες και προϊσταμένους/νες των Δ.Σ.
και των Νηπ/γείων που έχουν καταθέσει portfolio να δη-
λώσουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, δε δέχονται
να αξιολογηθούν και το portfolio τους να θεωρηθεί ως μη
κατατεθειμένο.

Συνάδελφοι/ισσες,
Μέσα από τη δράση των τοπικών Συλλόγων, με διαδικασίες

Συνελεύσεων, με συγκεντρώσεις διευθυντών, συλλογή υπο-
γραφών άρνησης συμμετοχής στην αξιολόγηση, παραστάσεις
στις Δ/νσεις Π.Ε. και τους Σχολικούς Συμβούλους κ.ά. δράσεις,
το εκπαιδευτικό κίνημα απέδειξε ότι η εφαρμογή της αξιολό-
γησης δεν είναι μονόδρομος και η συλλογική μας δράση μπο-
ρεί να φέρει την ανατροπή στα σχέδια του Υ.ΠΑΙ.Θ., της κυ-
βέρνησης και της Ε.Ε. Κι αυτό η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

(ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ) δεν μπορεί να συνεχίσει να το αγνοεί.
Γιατί αν ξεπεράσουμε προσωρινά την ελλιπέστατη στάση της
ηγεσίας της Ομοσπονδίας στον αγώνα για να μην περάσει η
αξιολόγηση, είναι ακόμα πιο προκλητικό σήμερα να μη θέλει
να συγκεντρώσει και να δημοσιοποιήσει τα αναλυτικά στοιχεία
για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που
η ίδια η Δ.Ο.Ε. ομόφωνα προκήρυξε. Η πλειοψηφία του Δ.Σ.
φοβάται “όπως ο διάολος το λιβάνι” να συζητήσει ειδικά για τις
προϊσταμένες των νηπιαγωγείων και τους διευθυντές που δεν
δέχτηκαν να αξιολογηθούν. «Να μην στιγματίσουμε», όπως είπε
ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ στη συνεδρίαση του Δ.Σ., «τους
διευθυντές που δέχτηκαν την αξιολόγηση», δηλ. τα στελέχη των
ψηφοδελτίων τους στους τοπικούς Συλλόγους, που στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία τάχθηκαν ενάντια στις θέσεις του κλά-
δου…

Όμως οι εκπαιδευτικοί της βάσης δεν αφήνουν πολλά περι-
θώρια στην πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για παιχνίδια ανο-
χής/στήριξης της πολιτικής της κυβέρνησης και της αξιολόγη-
σης. Το Δ.Σ. της Δ. Ο. Ε. οφείλει άμεσα να απαιτήσει:
3 να σταματήσει τώρα κάθε αξιολογική διαδικασία
3 την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολό-

γησης-αυτοαξιολόγησης
3 την ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και

δημ. υπαλλήλων, με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνη-
μονιακής διάταξης και την κατάργηση της σύνδεσης του
βαθμού-μισθού με την αξιολόγηση και συνολικά την κατάρ-
γηση του βαθμολόγιου-μισθολόγιου-“φτωχολόγιου”
Το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει από τώρα να διακηρύξει

ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει μετά τις εκλογές είναι
υποχρεωμένη να καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο της αξιο-
λόγησης, που δυο χρόνια τώρα ακυρώνεται στην πράξη, και
ταυτόχρονα να απαιτήσει την υιοθέτηση των αιτημάτων του
για την κατοχύρωση της παιδαγωγικής ελευθερίας και δημο-
κρατίας στο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα  όλων των
παιδιών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών. Με συλλογι-
κότητα, αυτοοργάνωση και μαχητικούς συντονισμένους ανα-
τρεπτικούς αγώνες θα συνεχίσει να διεκδικεί την ανατροπή
των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων που προωθούν κεφά-
λαιο, ΕΕ και ΔΝΤ στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

Για να έρθουν στο προσκήνιο τα δικαιώματά και οι ανάγκες
της εργαζόμενης πλειοψηφίας! 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ένα πουκάμισο αδειανό…

Θα νικήσουμε

14 Γενάρη  2015
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.
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Με δυο ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημο-
σιότητας, η «Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης» και η «Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων»
επιχειρούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν ανοι-
χτές και ενεργές τις πλατφόρμες καταχώρησης των
αξιολογήσεων.

«Με κύριο αίτημα την παράταση της αξιολόγησης λό-
γω των εκλογών αντιπροσωπεία της  Ένωσης  Διευθυν-
τών Εκπαίδευσης συναντήθηκε με τον Υπουργό Παι-
δείας», ενώ η Ένωση Σχολικών Συμβούλων δεν
παραλείπει να μας ενημερώσει ότι «η πλατ-
φόρμα για την  καταχώριση των αξιολο-
γήσεων δεν θα κλειδώσει στις 17 Ιανουα-
ρίου, αλλά θα  παραμείνει ανοικτή για με-
τά τις εκλογές, όπως [τους] διαβεβαίωσαν
και από το ΙΕΠ».

Και ω του θαύματος! το Υπουργείο
Παιδείας, που πάντοτε έχει ανοιχτές
τις θύρες του στο διάλογο και –ως
είθισται–  υιοθετεί με ευκολία τα αι-
τήματα των εκπαιδευτικών φορέων,
αποδέχτηκε την πρόταση, να μείνουν
ανοιχτές οι πλατφόρμες «μέχρι νεωτέ-
ρας οδηγίας» ! Μια ακόμα παράταση δηλαδή, ίσως και
η τελευταία, στο μεγάλο σήριαλ των συνεχόμενων πα-
ρατάσεων στις οποίες κατέφευγε το Υπουργείο Παιδεί-
ας όλο το προηγούμενο διάστημα μπροστά στο αδιέξοδο
των σθεναρών αντιστάσεων που συναντούσε από τη βά-
ση των εκπαιδευτικών.

Αντί να ζητήσουν οι κύριοι το αυτονόητο, να σταμα-
τήσει κάθε διαδικασία αξιολόγησης λόγω της προεκλο-
γικής περιόδου, αντί να σεβαστούν, σιωπώντας τουλά-
χιστον, το σκληρό αγώνα για παιδαγωγική ελευθερία
και δημοκρατία στο σχολείο που δίνει η ζωντανή εκ-
παίδευση, έχουν το θράσος να επιμένουν ! Το μόνο που
απομένει, είναι να δούμε τους κυρίους αυτούς να προ-
χωρούν σε διαμαρτυρίες κατσαρόλας έξω από το
υπουργείο παιδείας, σε ενδεχόμενη κατάργηση του θε-
σμικού πλαισίου της αξιολόγησης !

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών έχει και μνήμη και
κρίση. 

Ξέρει καλά ποιοι είναι οι κύριοι.
Είναι αυτοί που έδωσαν με πάθος και επιμονή τη

μάχη για την υποδούλωση των εκπαιδευτικών, αυτοί
που δεν ντράπηκαν να μπουν στα σεμινάρια του υπουρ-
γείου εν μέσω δακρυγόνων, μέσα σε πούλμαν και ταξί,
πηδώντας μάντρες και κάγκελα, αυτοί που έφταναν
μπροστά στα μπλόκα των εκπαιδευτικών και επιχει-
ρούσαν να τα διεμβολίσουν αυτοεξευτελιζόμενοι, πα-
ριστάνοντας τους περαστικούς και τους γείτονες. Πε-
ριπτώσεις διαφοροποιήσεων, έστω ελάχιστων, υπήρ-
ξαν και μπορούν να υπάρξουν ακόμα. Άλλωστε, όσοι
και όσες διαφωνούν με τα παραπάνω όργανα και την
απαράδεκτη στάση τους, έχουν τη δυνατότητα και την
ευκαιρία της δημόσιας διαφοροποίησης, ειδάλλως,
κάθε σιωπή είναι και συνενοχή.

Όσο μας αφορά, οι καριερίστες και οι εξωνημένοι,
οι ταλιμπάν της αξιολόγησης, θα μας βρίσκουν πάντα

μπροστά τους.
Δεν έχουν καμιά θέση οι κύριοι και οι

κυρίες στα σωματεία μας, δεν είναι συ-
νάδελφοί μας, άλλωστε, αλλά επίδοξοι

επιθεωρητές μας. Η απόφαση της τελευ-
ταίας ΓΣ της ΔΟΕ για διαγραφή τους από τα

σωματεία, είναι σε πλήρη ισχύ και πρέπει να
εφαρμοστεί από όλους τους Συλλόγους ΠΕ. 

Οι φανατικοί της αξιολόγησης, όσοι έχτι-
σαν τα όνειρά τους πάνω στα συντρίμμια του
δημόσιου σχολείου,  έχουν κάθε λόγο να
ανησυχούν.

Το σήριαλ με τις παρατάσεις των ημε-
ρομηνιών εφαρμογής της αξιολόγησης

πλησιάζει στο τέλος του, η αξιολόγηση είναι
μια διαδικασία ηττημένη ιδεολογικά, πολιτικά και
παιδαγωγικά, το μόνο που απομένει είναι και η ορι-
στική κατάργηση του θεσμικού πλαισίου, η οριστική
δηλαδή και αμετάκλητη δικαίωση του αγώνα μας.

Αντί άλλου επιλόγου εμείς από την πλευρά μας, πα-
ραθέτουμε ένα παλαιό πρωτοσέλιδο από τον αθλητικό
τύπο.

Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…
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η Εκπαιδευτική Παρέμβαση
Ά Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αθηνών Π.Ε.

Αξιολόγηση: 
από την παράταση στα πέναλντι !



Kείμενα:
Γιώργος Καββαδίας
Θανάσης Τσιριγώτης

Kείμενα:
Γιώργος Καββαδίας
Θανάσης Τσιριγώτης
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Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση βρίσκεται προς το τέλος της δεύτερης τετραετίας
και η «αλλαγή» έχει εκφυλιστεί σε απλή εναλλαγή των κομμάτων εξουσίας.
Τα θεμέλια της οικονομικής πολιτικής έχουν τεθεί από το τέλος του 1984

και έτσι η Ελλάδα ετοιμάζεται για τις αναδιαρθρώσεις του 1992 σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή πράξη που υπογράφηκε. Η οικονομική στενωπός συνεχίζεται με πε-
ρισσότερη λιτότητα και ένταση του αυταρχισμού της κυβέρνησης και του κράτους
απέναντι στις διεκδικήσεις της νεολαίας και των εργαζομένων. Παρά τις αποστά-
σεις που παίρνει, η ηγεσία της κοινοβουλευτικής αριστεράς παραμένει αποχαυ-
νωμένη στα «μορατόριουμ» και εγκλωβισμένη στο δίλλημα: ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά.

Στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ ο Αντώνης Τρίτσης επεξεργάζεται και επιχειρεί να υλο-
ποιήσει τη συντηρητική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα νέα ΕΟ-
Κικά δεδομένα, που είναι και ο βασικός στόχος των κυρίαρχων τάξεων. Η κυβέρ-
νηση προωθεί με γρήγορους ρυθμούς την εκπαίδευση πολλαπλών ταχυτήτων. 

«Ένα σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης που με τους ταξικούς φραγμούς, τις κοινω-
νικές διαφοροποιήσεις και την εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας, αναπαράγει
όχι απλά την κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά “διευρυμένα” την κοινωνία στο σύνολό
της. Ένα τέτοιο Γυμνάσιο-Λύκειο, είτε με τους διαφορετικούς τύπους (Γενικό, Τε-
χνικό, Επαγγελματικό, Μέσες Σχολές, Ιδιωτικές Σχολές, Πολυκλαδικό, Εκκλη-
σιαστικό, Ειδικό),  είτε ακόμα και με την αντίληψη του ενιαίου Πολυκλαδικού σαν
μοναδικού τύπου σχολείου, θα προωθεί και πάλι τις κοινωνικές ανισότητες και
κατανομές, λειτουργώντας σαν μηχανή παραγωγής ανειδίκευτου-υποειδικευμένου
εργατικού δυναμικού».1

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εκ-
παιδευτικών, με μοχλό την κατάργηση της επετηρίδας και την προώθηση των νο-
μοσχεδίων για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Το νομοσχέδιο για την αξιολό-
γηση, παρόλο που “μπήκε στο συρτάρι” δύο φορές κάτω από την πίεση της εκ-
παιδευτικής αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι στις πρωταρχικές
κυβερνητικές επιλογές. Επιλογές που συγκλίνουν στη διαμόρφωση ενός συγκε-
κριμένου τύπου εκπαιδευτικού. «Αυτός που θα δουλέψει τώρα στην εκπαίδευση
πρέπει να δηλώσει μια επιπλέον νομιμοφροσύνη στ’ αναλυτικά προγράμματα, στις
παιδαγωγικές αρχές και στις επιστημονικές αξίες που θέτει η κυβερνητική πο-
λιτική».2

Στο 3ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, το 1987, αποτυπώνονται, έστω και στρεβλά, διερ-
γασίες κι ένα ρεύμα δυσαρέσκειας προς την ηγεσία της ΟΛΜΕ. Έτσι η ΠΑΣΚ έχασε
μια έδρα, την οποία κέρδισε η ΔΕΕ και η σύνθεση στο Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως
εξής: ΠΑΣΚ 4 έδρες, ΔΑΚΕ 4 έδρες, ΔΕΕ 3 έδρες. Με την ψήφο της ΔΕΕ εκλέχθηκε
πρόεδρος ο Χ. Δούκας της ΠΑΣΚ. Είναι η εποχή της συνεργασίας «του ΠΑΣΟΚ
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Η OΛΜΕ επανασυστάθηκε μετά την
απελευθέρωση και τον εμφύλιο. Ένας
από τους πρώτους στόχους της αυτή την
περίοδο ήταν η διασφάλιση της βαθμο-
λογικής εξέλιξης των μελών της και πέ-
ρα από το βαθμό του Διευθυντή β’. Η
δράση αυτή σύντομα πήρε τη μορφή
ομαδικής υποβολής παραιτήσεων υπη-
ρετούντων εκπαιδευτικών. Παραιτήθη-
καν 3.260 εκπαιδευτικοί και τελικά το
αίτημα δεν έγινε δεκτό, εκτός από κά-
ποιες βαθμολογικές βελτιώσεις και μια
μικρή αύξηση του μηνιαίου επιδόματος
της πρόσθετης εργασίας.

Μετά το τέλος του εμφυλίου κυριαρ-
χεί η ανοιχτή αντεπαναστατική βία, με
την εμφανή ηγεμονία των ΗΠΑ σε παγ-
κόσμιο επίπεδο και την άνοδο των σο-
σιαλιστικών χωρών με πρωτεύουσες
δυνάμεις τις ΕΣΣΔ, Κίνα. Μέσα σε κα-
θεστώς εκτελέσεων, δολοφονιών, εκτο-
πίσεων και αδήρητης αστυνόμευσης, το
ΚΚΕ (με σύνθημα ειρήνη, αμνηστία, δη-
μοκρατία και ανόρθωση) προσπαθεί να
στηριχτεί στα συνδικάτα.

Η OΛΜΕ παρακολουθεί από κοντά τις
προτάσεις της Επιτροπής Παιδείας της
κυβέρνησης της ΕΡΕ (Κ. Καραμανλής).
Αξιολογώντας τα πορίσματα της Επιτρο-
πής Παιδείας τα κρίνει ως «υπερβολικά
πτωχόν έργον». Σε ανακοίνωσή της επι-
σημαίνει ότι παρά τις διαπιστώσεις, η
Επιτροπή Παιδείας δεν μπαίνει στην
ουσία του προβλήματος, που ήταν η έλ-
λειψη στοιχειωδών μέσων για τη διδα-
σκαλία στα Γυμνάσια και τα φοβερά κε-
νά στο διδακτικό προσωπικό.

Το 1961 η OΛΜΕ κηρύσσει 24ωρη
προειδοποιητική απεργία (26.1.1961)
και σε συνεργασία με τη ΔOΕ εξαγγέλλει
απεργία διάρκειας. Η κυβέρνηση του Κ.
Καραμανλή υποχωρεί στο αίτημα της
αύξησης αποδοχών. 

Το 1963 κηρύσσει απεργία είκοσι
ημερών (19.1.1963 - 7.2.1963), η οποία

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Από το 1988
Το 1988 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία

του εκπαιδευτικού κινήματος
με τη μεγάλη απεργία των καθηγητών

που διήρκησε ενάμιση μήνα

1. αντιτετράδια της εκπαίδευσης, «Τα νέα μέτρα του YΠEΠΘ και η απάντησή μας», ό.π.
2. ό.π.

Για το συνδικαλιστικό

κίνημα

H περίπτωση
της OΛME



γράφει ο Θ. Τσιριγώτης
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και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων», όπου το ΚΚΕ και η ΔΕΕ προβάλλουν την
αδιέξοδη τακτική της «αναβάθμισης της παιδείας». Γι’ αυτό και γίνονται διαπρύ-
σιοι κήρυκες της αξιολόγησης: «Κάθε απόρριψη της αξιολόγησης, στοχεύει
στην υποβάθμιση της παιδείας και εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, διαφορετικά
απ’ αυτά των εργαζομένων».3

Γι’ αυτό και δικαιολογημένα στα «αντιτετράδια της εκπαίδευσης» επισημαίνεται:
«Δεν μπορούμε να περιμένουμε καμιά βοήθεια από την ΟΛΜΕ και τις παρατάξεις,
αυτές τις παρατάξεις που αποδέχονται μ’ αυτό ή τον άλλο τρόπο το αστικό πλαίσιο
και τις θεωρίες του ΠΑΣΟΚ για «αναβάθμιση». Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευ-
τικών, ο σχεδιασμός της απεργίας στις εξετάσεις, οι καταλήψεις των τεχνικών
Επαγγελματικών Λυκείων ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ».4

Το αριστερό ρεύμα διαμορφώνεται στις διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας του
συνδικαλιστικού κινήματος. Με τη μαζική συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύ-
σεις οι καθηγητές γράφουν τη δική τους «άνοιξη» το 1988. Απέρριπταν την εισή-
γηση της ΟΛΜΕ και τις δειλές μορφές αγώνα που πρότεινε. Παίρνουν, όσο είναι
δυνατόν, τον αγώνα στα χέρια τους. Δημιουργούνται επιτροπές στα σχολεία, στις
ΕΛΜΕ, Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή. Υλοποιείται ο οριζόντιος συντονισμός των
ΕΛΜΕ που αποφάσισαν αυτόνομα απεργία. Από ένα τμήμα της Κίνησης Εκπαι-
δευτικών «Δ. Γληνός», αλλά και από το ρεύμα των ανεξάρτητων αριστερών ομάδων
και συνδικαλιστών δημιουργείται η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Απεργία
στις Εξετάσεις», που θα παίξει καταλυτικό ρόλο και θ’ αποτελέσει το πρόπλασμα
των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων-Κινήσεων. 

Σ’ αυτή τη συγκυρία η τακτική του ΚΚΕ και της ΔΕΕ είναι βαθιά συντηρητική
και ηττοπαθής: «Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές η ΔΕΕ προτείνει να προχωρή-
σουμε σ’ ελεγχόμενες κινητοποιήσεις και την περίοδο των εξετάσεων, που δε
θα οδηγούν στη ματαίωσή τους» («Ριζοσπάστης», 18/4/88).

Είναι αλήθεια ότι η απεργία των 37 ημερών, ίσως η μεγαλύτερη κινητοποίηση
των εκπαιδευτικών στη χώρα μας, με πρωτοφανή μαζικότητα, ένταση και πάθος
δεν πέτυχε όλους τους στόχους της και την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων.
Πέρα από τη «θυσία» των Αντ. Τρίτση και Απ. Κακλαμάνη για να φυσήξει ούριος
άνεμος για τον τρίτο Υπουργό Παιδείας, τον Γ. Παπανδρέου, η απεργία είχε πολ-
λαπλά θετικά αποτελέσματα, παρά τον υπονομευτικό ρόλο των τριών παρατάξεων
που εκπροσωπούνταν στην ΟΛΜΕ και οι οποίες ομόφωνα εισηγήθηκαν τη λήξη
της απεργίας. Ειδικότερη μνεία χρειάζεται στον απεργοσπαστικό ρόλο της ΠΑΣΚ.
Η παραίτηση της ΠΑΣΚ απ’ τα αξιώματα του προεδρείου ήρθε σε μια αποφασιστική
για την απεργία στιγμή, με στόχο να μείνει χωρίς ηγεσία η ΟΛΜΕ και να χτυπηθεί
νομικά η απεργία. 

Εν κατακλείδι, «εύστοχα και προφητικά» η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Εκπαι-
δευτικών για την Απεργία στις εξετάσεις είχε επισημάνει: «Οι κατακτήσεις αυτής
της απεργίας δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των ηγεσιών που υποχώρησαν,
συκοφάντησαν και συμβιβάστηκαν. Είναι αποτέλεσμα της δράσης εκείνων που
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λήγει με πολιτική επιστράτευση των εκ-
παιδευτικών. 

Τα έτη 1963 - 65 η Ένωση Κέντρου
ως κυβέρνηση, ικανοποιεί οικονομικά
αιτήματα της OΛΜΕ, χορηγώντας οικο-
νομικό επίδομα στους εκπαιδευτικούς.
Από την πλευρά της η OΛΜΕ στήριξε τη
μεταρρύθμιση του Γ. Παπανδρέου για
δημόσια και δωρεάν παιδεία και καθιέ-
ρωση της δημοτικής γλώσσας.

Σύντομα ιστορικά στιγμιότυπα
Η OΛΜΕ ακολουθεί τα βήματα της

ΕΔΑ. Στην «ουρά» της Ένωσης Κέντρου.
Στα χρόνια της δικτατορίας η OΛΜΕ

λειτουργεί με διορισμένη διοίκηση.
Πολλοί εκπαιδευτικοί απολύονται ή
εξαναγκάζονται σε παραίτηση. Άλλοι,
επιλέγουν το δρόμο της αντιδικτατορι-
κής πάλης, συχνά με τίμημα την απόλυ-
ση, τη φυλάκιση και την εξορία, ή τη
στέρηση της ελευθερίας και της σωμα-
τικής ακεραιότητας. Το καθεστώς της
ξένης εξάρτησης βαθαίνει και ο ντόπιος
καπιταλισμός κουρνιάζει κάτω από τις
φτερούγες των ΗΠΑ. 

Μετά τη μεταπολίτευση (1975), σε κα-
θεστώς «αποχουντοποίησης», η ΜΕ’
συνέλευση της OΛΜΕ καταψηφίζει τα
πεπραγμένα της διορισμένης διοίκησης.

Το 1976 ψηφίζεται ο Ν. 309 για τη με-
ταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Το 1977
η OΛΜΕ ξεκινά απεργία διαρκείας με
οικονομικά αιτήματα. Η απεργία (2.3.77
- 1.4.77) λήγει με την κατάκτηση της αύ-
ξησης της υπερωριακής αποζημίωσης.
Το 1979 ξεκινά νέα απεργία διαρκείας
με οικονομικά αιτήματα, η οποία λήγει
σε έξι μέρες (10 - 16.3.79), καθώς χα-
ρακτηρίζεται παράνομη και καταχρη-
στική με δικαστική απόφαση.

Ωστόσο το σώμα των καθηγητών αν
και «ακούει» το μεταπολιτευτικό ριζο-
σπαστισμό κινείται ακόμα στον «κεν-
τρώο χώρο».

Στις 26.11.1980 η OΛΜΕ ξεκινά
απεργία διάρκειας με τη μορφή επα-
ναλαμβανόμενων εξαήμερων (από
3.12.80 μέχρι 23.12.80 και από 9.1.81
μέχρι 18.1.81). O τότε υπουργός Παι-
δείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος στις
12.1.81 έκανε προσφυγή κατά της
απεργίας, η οποία αναστέλλεται με την
απόφαση 309/81 του Τριμελούς Εφε-
τείου Αθηνών ως παράνομη και κατα-
χρηστική.

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ



γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

3. Δημήτρης Δασκαλάκης, Γιατί χρειάζεται η αξιολόγηση, «Ριζοσπάστης», 25/2/1988.
4. αντιτετράδια της εκπαίδευσης, ό.π.

μέχρι σήμερα
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πρότειναν, υπεράσπισαν και αγωνίστηκαν. Εκείνων που πρέπει να συνεχίσουν»
(Ιούλιος 1988).

Η απεργία του 1990
Όσο η αριστερά της συναίνεσης και της υποταγής, όπως εκφράζεται από τον

Ενιαίο Συνασπισμό, ερωτοτροπεί με την κυβερνητική εξουσία και οδηγείται στη
συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το «βρώμικο ‘89», και με το ΠΑΣΟΚ στην
οικουμενική κυβέρνηση, τόσο οξύνονται τα προβλήματα στην κοινωνία και την
εκπαίδευση. Άλλωστε το 1992 για την αστική τάξη είναι ένας σταθμός για την ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γι’ αυτό κι ο άνεμος της συντηρητικής αντεπίθεσης στην
οικονομία και την κοινωνία ξεδιπλώνεται απειλητικός και ορμητικός. Η Νέα Δη-
μοκρατία, και ειδικότερα ο Μητσοτάκης, με επιδέξιους χειρισμούς πέτυχαν να
κρύψουν τους ογκόλιθους των σκανδάλων του συστήματος πίσω από το ευτραφές
σκάνδαλο Κοσκωτά και να βάλουν σοβαρές υποθήκες για την αναρρίχησή τους
στην κυβέρνηση.

Το Δ’ συνέδριο της ΟΛΜΕ (Αθήνα 29/6 – 1/7/1989) πέρασε στην εκπαιδευτική
ιστορία αθόρυβα και απλά, όπως αναμενόταν. Εμφανής είναι ακόμα η αδυναμία
του ριζοσπαστικού εκπαιδευτικού κινήματος ν’ απαντήσει συνολικά και επιθετικά,
δημιουργώντας ουσιαστικά ρήγματα στις κυρίαρχες παρατάξεις και στη λογική
τους. Η ΔΑΚΕ κερδίζει 4 έδρες στο συνέδριο και η ΔΕΕ, συνεργαζόμενη με ένα
μεγάλο τμήμα της κίνησης «Δ. Γληνός» στο πλαίσιο του Ενιαίου Συνασπισμού της
Αριστεράς, αναδεικνύεται δεύτερη δύναμη με 4 έδρες, ενώ η ΠΑΣΚ χάνοντας ση-
μαντικές δυνάμεις έχει απώλεια μιας έδρας. 

Η «άλλη αριστερά» (Συσπειρώσεις-Παρεμβάσεις-Κινήσεις) κατοχύρωσε για
πρώτη φορά το ρόλο της και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Από τη διακήρυξή της προσ-
διορίζονται οι βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίοι επιγραμ-
ματικά είναι:

«1. O έλεγχος και η συμμόρφωση του εκπαιδευτικού.
2. Η καθήλωση της αμοιβής των εκπαιδευτικών.
3. H διοικητική και εργασιακή αναδιάρθρωση στην εκπαίδευση, με την αύξηση

του διοικητικού ρόλου των διευθυντών, των σχολικών συμβούλων, με τη δημι-
ουργία ασφυκτικού κλίματος μέσα στα σχολεία, με τη σύνδεση μισθού-αποδοτι-
κότητας, με το ιδεολόγημα της αξιοκρατίας κ.λπ.

4. Η υποβάθμιση και περιθωριοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης.
5. Η παράλληλη προώθηση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης.
6. Η σύνδεση με τα εοκικά προγράμματα, η συνομωσία σιωπής για τις αναδιαρ-

θρώσεις και τα σχέδια εν όψει του 1992.
7. Η υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, τα αδιέξοδα απολυτήρια(...)
Η κινητοποίηση του Ιουνίου-Ιουλίου λύγισε πριν ακόμα αρχίσει ενώ ξεκίνησε

με καλές προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα αντιπαρήλθε από το Μάη τις δικα-
στικές διώξεις, την κρατική βία, την ιδεολογική απομόνωση, τις ψυχολογικές
πιέσεις, τους παιδαγωγικούς εκβιασμούς, τη σχετική οικονομική αφαίμαξη,
αλλά αυτά ήσαν αψιμαχίες, διαξιφισμοί, αναγνωριστικές βολές (...). Η γραμμή
του διαλόγου, λοιπόν, ήταν βασικός άξονας [της ΟΛΜΕ], ενώ το πρωί της Δευ-
τέρας [16/7] η απεργία φαινόταν ότι τελείωσε, πριν καλά-καλά αρχίσει. Στην
ουσία, το παιχνίδι είχε παιχτεί από την Παρασκευή 13 Ιουλίου, με την αναχώρηση
και φανερή αποστράτευση του χώρου του Συνασπισμού. Η ΔΑΚΕ είχε ήδη δια-
χωρίσει τη θέση της και η μισή ΠΑΣΚ «ήθελε, αλλά δεν μπορούσε»... Από το
1988 είναι γνωστή η στάση της «επίσημης» αριστεράς στο θέμα των εξετάσεων
ή διαφορετικά η επιμονή τους να μη θιχτούν τα ιερά και όσια της αστικής εκ-
παίδευσης (...) Έτσι και φέτος. Ο Συνασπισμός, η Αυγή, ο Ριζοσπάστης και τα
κόμματα που στεγάζονται σ’ αυτόν το σχηματισμό, κεντρικά, πολιτικά και προ-
κλητικά στράφηκαν ενάντια στην κινητοποίηση με τους εξής τρόπους:  α) με την
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18.10.1981 και ικανοποιεί μισθολογικά
αιτήματα του κλάδου. Τον Απρίλιο 1982
εγκρίνεται νέο καταστατικό της OΛΜΕ
(το προηγούμενο ίσχυε από το 1978),
ενώ την 1η Ιουλίου του 1982 δημοσιεύε-
ται ο ν. 1264/82 (ΦΕΚ 79 τ. Α’) για τον
εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού
κινήματος, τη δυνατότητα εκλογών με
συνδυασμούς, για τις συνδικαλιστικές
άδειες και την προστασία των συνδικα-
λιστών.

Το 1985 ψηφίζεται ο νόμος - πλαίσιο
1566/85, γνωστός και ως «αντι-309».

Το εκπαιδευτικό σώμα αλλάζει σύν-
θεση με τους μαζικούς διορισμούς του
1982. Μία νέα βάρδια της μεταπολίτευ-
σης εισέρχεται στην εκπαίδευση. Η μέ-
ση ηλικία κατεβαίνει απότομα και ετοι-
μάζεται η σύγκρουση του 1987 - 1988.

Το Νοέμβριο του 1987 (υπουργός Αν-
τώνης Τρίτσης) γίνονται προειδοποιητι-
κές απεργίες (24ωρη στις 25.11.87,
48ωρη στις 8 και 9.12.87, τρεις φορές
τριήμερη από 5 μέχρι 17.12.1987, από
10 μέχρι 12.2.88 και από 16 μέχρι
18.3.88). O Α. Τρίτσης παραιτείται από
τη θέση του υπουργού παιδείας και ανα-
λαμβάνει ο Απόστολος Κακλαμάνης.
Νέα απεργία διάρκειας των εκπαιδευ-
τικών (απόφαση στις 7.5.1988), για
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των εξε-
τάσεων. Η απεργία έληξε με δικαστική
απόφαση στις 23.6.1988, με την οποία
η απεργία χαρακτηρίστηκε παράνομη
και καταχρηστική. Καρπός της απεργίας
αυτής υπήρξε η καθιέρωση των «τρι-
μήνων» (υπερωριακού επιδόματος
εξωδιδακτικού έργου) και του «επιδό-
ματος βιβλιοθήκης» από τον νέο
υπουργό παιδείας Γεώργιο Παπανδρέ-
ου. Επίσης, εξασφαλίστηκε η επιστρο-
φή μέρους της απώλειας εισοδήματος
των εκπαιδευτικών εξαιτίας της απερ-
γίας. 

Όπως διαπιστώνεται στη ΓΣ των προ-
έδρων των ΕΛΜΕ στις 28.6.1988, «τα
πρώτα άμεσα αποτελέσματα που απο-
σπάσαμε δημιουργούν ρήγματα στην ει-
σοδηματική πολιτική της κυβέρνησης
και στις κατά καιρούς «τελικές» της
προτάσεις. Oι σημερινές κατακτήσεις
οικονομικές και θεσμικές, αν και δεν
καλύπτουν τα αιτήματά μας, ανοίγουν
νέους δρόμους για τους καθηγητές και
την παιδεία, ενισχύουν τη θέση του συν-
δικαλιστικού κινήματος και δίνουν την
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ανοιχτή ή καλυμμένη διαβολή, β) με τις παρασκηνιακές επαφές με το κυβερ-
νητικό κόμμα, γ) με την ενεργοποίηση και κάλυψη της ΑΣΓΜΕ, και δ) με την
υπονόμευση από τα μέσα...».5

Σε πλήρη κινητοποίηση οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους. Από τα ΜΑΤ
και τη «δικαιοσύνη» μέχρι πλοία του στόλου για τη μεταφορά μαθητών. 

«Η απεργία, όμως, είχε και σημαντικές νίκες. Πρώτον, γιατί ξεπέρασε τρο-
μοκρατικούς νόμους. Δεύτερον, γιατί κατάφερε να συσπειρώσει τη βάση των
καθηγητών (...) Τρίτον, γιατί το ταμπού των εξετάσεων, το άβατο των εξετάσεων,
έπεσε. Οι καθηγητές, όσο κι αν αυτό έγινε ανολοκλήρωτα, απήργησαν μέσα στις
εξετάσεις για πρώτη φορά και στα τελευταία 25 χρόνια. Τέταρτον, και το πιο
σημαντικό, γιατί η απεργιακή κινητοποίηση άνοιξε ένα διαφορετικό δρόμο απέ-
ναντι στις υπονομεύεις του ρεφορμισμού (...) η απεργία πολιτικά και συνδικα-
λιστικά δικαιώθηκε».6

Το κίνημα των Καταλήψεων 1990-91
Ο χειμώνας του 1990-91 σηματοδοτείται από την «άνοιξη» των μαθητικών κα-

ταλήψεων. Η εξέγερση ξεκίνησε από την περιφέρεια, την Κρήτη και την Κέρκυρα
το 3ο δεκαήμερο του Νοέμβρη, και εξαπλώθηκε σ’ όλη την Ελλάδα. Στις
22/11/1990 δημοσιεύονται στο Φύλλο της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ)
τα Π.Δ. του Υπουργού Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου για την οργάνωση και λει-
τουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απέ-
ναντι στις καταλήψεις η κυβέρνηση της Ν.Δ. δραστηριοποιεί κρατικούς και πα-
ρακρατικούς μηχανισμούς. Η δράση των παρακρατικών μηχανισμών της κυβέρ-
νησης κορυφώνεται με τη δολοφονία του καθηγητή Ν. Τεμπονέρα σε σχολικό
συγκρότημα της Πάτρας (8/1/1991).

«Ροπαλοφόροι, με επικεφαλής στελέχη της ΟNNΕΔ στην Πάτρα, εισβάλλουν
στο 3ο Λύκειο, το καταλαμβάνουν και διώχνουν τους μαθητές (...) Οι ροπαλοφόροι
της ΟNNΕΔ επιτίθενται, χτυπώντας με λοστούς, σιδερόβεργες και άλλα αντικεί-
μενα. Ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας, 38 χρονών, μεταφέρεται κλινικά νεκρός
στο νοσοκομείο. Υπάρχουν 3 ακόμη τραυματίες από τη δολοφονική επίθεση των
ροπαλοφόρων. Επικεφαλής των τραμπούκων ήταν οι Δ. Καλαμπόκας πρόεδρος
της τοπικής ΟΝΝΕΔ και οι Αλέξης Μαραγκός στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, Σπίνος και
άλλοι. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι είδαν τον Καλαμπόκα να κρατάει σί-
δερο και να χτυπά στο κεφάλι τον καθηγητή N. Τεμπονέρα»7.

Το Ε’ συνέδριο της ΟΛΜΕ (1991) ονομάστηκε «συνέδριο N. Τεμπονέρα». Ήταν
η ελάχιστη προσφορά στο δολοφονημένο αγωνιστή. Πολλά αλλάζουν αναφορικά
με το συσχετισμό δυνάμεων στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Η ΠΑΣΚ κατακτά και 5η έδρα. Κι
αυτό οφείλεται στον αντιδημοκρατικό v.1264/82 που με το σύστημα της ενισχυ-
μένης αναλογικής πριμοδοτεί τις κυρίαρχες παρατάξεις. Έτσι την 5η έδρα η ΠΑΣΚ
κέρδισε με 12 μόνο ψήφους υπόλοιπο, ενώ η “Αγωνιστική Παρέμβαση” με 18 ψή-
φους μένει «εκτός νυμφώνος». Το διαζύγιο του ΚΚΕ από το Συνασπισμό έχει ως
αποτέλεσμα για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση η ΔΕΕ να μην εκπροσωπείται
στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. 

Το Μάιο του ‘91 η Πρωτοβουλία για το Συντονισμό των Εκπαιδευτικών Κινήσεων
διατυπώνει την «Εκπαιδευτική Πρόταση: Προτάσεις για την ενότητα και την Ανα-
συγκρότηση του Εκπαιδευτικού Κινήματος». Πρόκειται ουσιαστικά για την ιδρυτική
διακήρυξη του ταξικού, ριζοσπαστικού πόλου στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκ-
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πολιτική της λιτότητας και της υποβάθ-
μισης της εκπαίδευσης».

Η απεργία πραγματοποιείται κόντρα
στην απόφαση του ΚΚΕ και του ΚΚΕ
(εσωτερικού). Oι Φλωράκης - Κύρκος
στο πνεύμα του συμβιβασμού της
γκορμπατσοφικής περεστρόικα και της
συνεργασίας με τη δεξιά αντιτίθενται
ανοιχτά σ’ ένα θορυβώδες ποτάμι που
έχει ένα σύνθημα: «Απεργία στις εξετά-
σεις». Το ΚΚΕ διασπάται, η ιστορική πα-
ράταξη «Δ. Γληνός» επίσης, μπαίνουν
τα φύτρα της «Επιτροπής για την απερ-
γία», που είναι η μήτρα των Παρεμβά-
σεων - Συσπειρώσεων - Κινήσεων.

Η νέα απεργία (1990) ενάντια στο 0 + 0
= 14 της κυβέρνησης Μητσοτάκη, παρ’
ότι καταλήγει σε αποτυχία, τροφοδοτεί τα
μαθητικά (φθινόπωρο 1990) και τις κα-
ταλήψεις (δολοφονία του Ν. Τεμπονέρα).

Στις 22 και 23 Μαΐου 1990 πραγμα-
τοποιείται διήμερη απεργία των καθη-
γητών και στις 6 Ιουνίου ακολουθεί νέα
μονοήμερη απεργία. Αποφασίζεται από
το ΥΠΕΠΘ αναβολή των Γενικών Εξετά-
σεων και παράταση του διδακτικού
έτους μέχρι 31 Ιουλίου 1990. Στις 16
Ιουλίου 1990, πρώτη μέρα των Γενικών
Εξετάσεων «σε βαριά ατμόσφαιρα και
με συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών
έξω από τα εξεταστικά κέντρα πραγμα-
τοποιούνται τελικά οι εξετάσεις» (Ανα-
κοίνωση OΛΜΕ 16.7.1990).

Το Νοέμβριο του 1990 δημοσιεύονται
τα Π.Δ. 392/90 «Oργάνωση και Λειτουρ-
γία Λυκείων» και 393/90 «Oργάνωση
και Λειτουργία Γυμνασίων», που επα-
ναφέρουν τις εξετάσεις και τη βαθμο-
λογία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, και
καθιερώνουν τις «μονάδες παιδαγωγι-
κού ελέγχου» ανάλογα με τις οποίες χα-
ρακτηρίζεται η διαγωγή των μαθητών.
Ακολουθεί, στις 22.11.1990, η δημοσί-
ευση των Π.Δ. που αναφέρονται στην
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Την ημέρα αυτή ξεκινούν
μαθητικές καταλήψεις Γυμνασίων και
Λυκείων, που γρήγορα απλώνονται σε
όλη τη χώρα. Σημειώνονται συγκρού-
σεις μέσα και έξω από τα κατειλημμένα
σχολεία, καθώς γονείς και μέλη του κυ-
βερνώντος κόμματος προσπαθούν να
σταματήσουν τις καταλήψεις. Σε μια
από αυτές δολοφονείται στο προαύλιο
του σχολείου του στην Πάτρα ο καθηγη-
τής Νίκος Τεμπονέρας στις 8.1.1991.

5. «Τετράδια της Απεργίας», Σημειώσεις για το μέλλον, έκτακτη έκδοση του περιοδικού «αντιτετράδια
της εκπαίδευσης», Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 1990.
6. «Τετράδια της Απεργίας», Αποτίμηση, Εκτιμήσεις, Συμπεράσματα της Απεργίας στις Εξετάσεις,
ό.π.
7. αντιτετράδια της εκπαίδευσης, «Το χρονικό μιας μη “προαναγγελθείσης” εξέγερσης», τ. 13-14,
Φεβρουάριος-Aπρίλιος 1991.
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παιδευτικών και της εκπαιδευτικής Αριστεράς, που θα χαρτογραφηθεί με τον
τίτλο «Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Kινήσεις».

1993-96, Η Περίοδος της ύφεσης: 
Από την αξιολόγηση στην αποκέντρωση

Τον Οκτώβριο του 1993 επανήλθε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Υπουργός Παι-
δείας ανέλαβε την πρώτη περίοδο ο Δ. Φατούρος και από το φθινόπωρο του 1994
ο Γ. Παπανδρέου. Αυτή την περίοδο και παρά την ύφεση των εκπαιδευτικών αγώ-
νων φυτρώνουν οι σπόροι της προηγούμενης περιόδου. Ακόμα και το Δ.Σ. της
ΟΛΜΕ του τρικομματισμού (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ-Συνεργασία) προβάλλει κάποιες αντι-
στάσεις στην αξιολόγηση.

Από τις 19-10-1993 σε υπόμνημά της προς το νέο υπουργό Παιδείας Δ. Φατούρο
η ΟΛΜΕ, αφού τονίζει ότι «ένα απίστευτο πλέγμα νόμων και ΠΔ που ψηφίστηκαν
και εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενεργοποιούν και ενι-
σχύουν ένα αυταρχικό, ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων και της εκ-
παίδευσης, με στόχο το φρονηματισμό και τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών
και τον έλεγχο της μετάδοσης της γνώσης» ζητούσε ανάμεσα σε άλλα «α. ριζική
αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της Διοίκησης της εκπαίδευσης, β. να
αποδεσμευτεί η επιμόρφωση από τις διαδικασίες βαθμολόγησης και κατάταξης
των εκπαιδευτικών, γ. να καταργηθεί το ΠΔ 320/93 για την “αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών”, δ. να καταργηθεί το ΠΔ για τα Ωρολόγια Προγράμματα των γυμνα-
σίων”».8

Το Νοέμβριο του 1994 ανεστάλη το ΠΔ 320/93 για την «αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση» και αναγγέλθηκε η αναμόρφωσή του. Επίσης καταργήθηκαν μερικώς
οι διαδικασίες βαθμολόγησης και κατάταξης των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση
(ΠΕΚ) με τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 250/92.

Αλλαγές έγιναν και στο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών στα δημοτικά και
στα γυμνάσια, το οποίο τελικά ρυθμίστηκε με την έκδοση του ΠΔ 409/94 (ΦΕΚ
226 Α / 22-12/1994). Το νέο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών περιλάμβανε
γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις τον Ιούνιο, ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές
δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων, τεστ ολιγόλεπτα, συνθε-
τικές δημιουργικές εργασίες και περιγραφική αξιολόγηση. Προτεινόταν, επίσης,
νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Εθνικό Απολυτήριο), το
οποίο τελικά δε θα εφαρμοσθεί.9

Το Φεβρουάριο του 1995 ο υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου, σε κοινή συ-
νέντευξη με τον υπουργό Εσωτερικών, εξήγγειλε την αποκέντρωσε του εκπαι-
δευτικού συστήματος, με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι «θα μεταφέρουμε τη δύναμη
επιλογής σχολείου στο μαθητή, στο γονιό, στην εκπαιδευτική κοινότητα» (Πα-
πανδρέου, Πρακτικά Βουλής, 20/3/1995). 

Για διάφορους λόγους, είτε εξαιτίας των μεγάλων αντιδράσεων του εκπαιδευ-
τικού κόσμου, είτε εξαιτίας αδυναμιών της κεντρικής διοίκησης την περίοδο εκεί-
νη, οι εξαγγελίες έμειναν στα «χαρτιά» και ύστερα από λίγο εξαφανίστηκαν από
τον επίσημο κυβερνητικό λόγο.10

Τον Αύγουστο του 1996 το ΥΠΕΠΘ διαμορφώνει Σχέδιο Νόμου για το «Εθνικό
Απολυτήριο». Στην Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου προβλέπονταν εξετάσεις σε εθνικό επί-
πεδο. Έτσι, με το νέο σύστημα, που τελικά δε θα εφαρμοστεί, μετατρέπεται το
Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο, ενώ η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συν-
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νόπουλος παραιτείται και ο Γ. Σου-
φλιάς κατορθώνει να εκτονώσει μέσω
του διαλόγου το μαθητικό και εκπαι-
δευτικό κίνημα.

Τον Oκτώβριο του 1993 επανέρχεται
το ΠΑΣOΚ στην κυβέρνηση. 

Το 1996 η κυβέρνηση Σημίτη εγκαι-
νιάζει τον περίφημο εκσυγχρονισμό. Το
1997 με υπουργό το Γ. Αρσένη ψηφίζε-
ται ο ν. 2525/97. Από τις πρώτες μέρες
της σχολικής χρονιάς 1996/97 υπάρχουν
σημάδια που έδειχναν ότι η κατάσταση
στην εκπαίδευση θα είναι εκρηκτική. 

Την 20ή Ιανουαρίου 1997 οι καθηγη-
τές αρχίζουν μια από τις μεγαλύτερες
σε έκταση και ένταση απεργία, που
διαρκεί μέχρι την 14η Μαρτίου. 

Η απεργία του ’97 αποτέλεσε τον πο-
λιτικό πυροδότη ενάντια στον επελαύ-
νοντα «εκσυγχρονισμό» και κακώς -
κάκιστα χρεώνεται ένα «λάθος». Ήταν
το μεγαλύτερο εργατοϋπαλληλικό άλμα
στη δεκαετία του ’90.

Τον Ιούνιο του 1998 έχουμε μια ακό-
μη σύγκρουση μεταξύ Κυβέρνησης και
εκπαιδευτικών, με αιτία την κατάργηση
της επετηρίδας διορισμού των εκπαι-
δευτικών και την καθιέρωση του δια-
γωνισμού του ΑΣΕΠ. Στη διάρκεια του
πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την
πρόσληψη εκπαιδευτικών 30 εξεταστι-
κά κέντρα σε όλη την Ελλάδα πολιορ-
κούνται από περίπου 15.000 αδιόρι-
στους και μόνιμους εκπαιδευτικούς, αλ-
λά και φοιτητές.

Όμως στη μεταρρύθμιση υπήρξε και
μαθητική αντίδραση. Μια από τις μεγα-
λύτερες και πιο παρατεταμένες ανατα-
ράξεις στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευ-
σης σημειώνεται με τις μαθητικές κα-
ταλήψεις που πραγματοποιούνται από
το Νοέμβριο του 1998 έως τον Ιανουά-
ριο του 1999 με αίτημα την κατάργηση
των ν. 2525/97 και 2640/98. Oι κινητο-
ποιήσεις συνεχίζονται με την ίδια πε-
ρίπου ένταση και έκταση και αμέσως
μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές,
μέχρι τις πρώτες μέρες του Φεβρουα-
ρίου του 1999.

Από το 1998 έως το 2006 πραγματο-
ποιήθηκαν δεκάδες απεργίες - στάσεις
και συλλαλητήρια (1998, 1999, 2000,
2001) με ταυτόχρονη «ανάφλεξη» του
μαθητικού κινήματος.

Το Σεπτέμβριο του 2006 εκδηλώθηκε
μεγάλη απεργία της ΔOΕ που κράτησε

8. Mηνιαίο Πληροφορικό Δελτίο της OΛME, τ. 640/1993.
9. Xρ. Kάτσικας-K. Θεριανός, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, εκδ. Σαββάλα, Αθήνα 2004.
10. ό.π.
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δέεται ακόμη πιο άμεσα με τη δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων στα φροντιστήρια.
Οι ταξικοί φραγμοί ορθώνονται πιο ψηλά από ποτέ για τα παιδιά των λαϊκών
τάξεων και στρωμάτων.

Το 1995 οι «Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις» στην Α’θμια και Β’θμια εκ-
παίδευση μπορεί να μένουν έξω από τα Δ.Σ. ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, όμως καταγράφονται
ως σημαντική ανερχόμενη συνδικαλιστική δύναμη. Διαμορφώνουν έναν αξιόμαχο
πόλο στην εκπαίδευση. Ο πολλαπλασιασμός των δυνάμεών τους σ’ ένα δυσμενές
περιβάλλον είναι ελπιδοφόρο γεγονός.

Αυτή την περίοδο δίνεται και η μάχη ενάντια στην επιμόρφωση – συμμόρφωση.
Ήδη με το Ν. 2009/92 θεσμοθετήθηκαν τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα
(ΠΕΚ). Στη συνέχεια εκδίδονται Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις. Στην ειδική έκ-
δοση των «αντιτετραδίων» με τίτλο «Επιμόρφωση ή Συμμόρφωση;» τονίζεται με-
ταξύ άλλων ότι: «το κράτος σε καμία περίπτωση δε θέλησε να «αφήσει» την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια, τα οποία δεν «εγγυώνται» την
ιδεολογική συμμόρφωση με κυρίαρχες αντιλήψεις. Οι όποιες πραγματικές ή υπο-
τιθέμενες ελλείψεις στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκαν για
να νομιμοποιηθεί ο κοινωνικός έλεγχος μέσα από τη διαδικασία της επιμόρφωσης
σε φορείς άμεσα ελεγχόμενους από το κράτος».11

Η μεγάλη απεργία του 1997 (Ιανουάριος - Mάρτιος 1997)
Από τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς 1996-97 υπήρχαν σημάδια που

έδειχναν ότι η κατάσταση στην εκπαίδευση θα είναι εκρηκτική. Οι σοβαρές ελ-
λείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η δραματική κατάσταση των σχολείων, που
στην πλειοψηφία τους λειτουργούσαν σε διπλή ή και τριπλή βάρδια, σε συνδυασμό
με την οικονομική υποβάθμιση των καθηγητών δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό
μίγμα. Το Σεπτέμβριο του 1996 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει πάλι τις εκλογές και υπουργός
Παιδείας γίνεται ο Γερ. Αρσένης.

Το «ενιαίο» μισθολόγιο που ανακοινώνει η κυβέρνηση «εξαιρώντας τους υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Οικονομικών είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι
της οργής και της αγανάκτησης, αφού προβλέπει ονομαστικές μειώσεις των απο-
δοχών» (ανακοίνωση ΟΛΜΕ, 14/1/1997).

Την 20η Ιανουαρίου 1997 οι καθηγητές αρχίζουν μια από τις μεγαλύ-
τερες σε έκταση και ένταση απεργίες, που διαρκεί μέχρι
την 14η Μαρτίου. Σε ανοιχτή επιστολή της ΟΛΜΕ
στις 19/2/1997, η οποία φαίνεται να εκφράζει την
ουσία της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών, επι-
σημαίνεται ανάμεσα σε άλλα ότι «ο απεργιακός αγώ-
νας δεν έχει στενόθωρα κίνητρα και ταπεινά ελατή-
ρια. Είναι ένας αγώνας στον οποίο μας ώθησε μια πο-
λιτική συνεχούς υποβάθμισης και απαξίωσης της ελ-
ληνικής δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και των
λειτουργών της (...) Η έννοια της δημόσιας και δωρεάν
εκπαίδευσης μέρα τη μέρα χάνει κάτι από το συστατικό
της περιεχόμενο, καθώς η ελληνική οικογένεια υφίσταται
συνεχή οικονομική αφαίμαξη από την προσχολική δρα-
στηριότητα» (ΟΛΜΕ, 19/2/1997).

Σε ευρωπαϊκή κλίμακα ξεδιπλώνονται τα κεφάλαια της «Λευκής» και «Πράσι-
νης» Βίβλου, για μια εκπαίδευση η οποία θα χάνει όλο και περισσότερο τη «σχε-
τική αυτονομία» της και θα προσαρμόζεται στις άμεσες ανάγκες της καπιταλι-
στικής κερδοφορίας. Η επιβολή διδάκτρων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι πρακτικές της ιδιω-
τικοποίησης μεγάλων «φιλέτων» της εκπαίδευσης (όπως τα ΙΕΚ - ΚΕΚ), το Εθνικό
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δύο μήνες. Η OΛΜΕ συμμετείχε με
12ήμερη απεργία. Στα κέρδη αυτής της
απεργίας συγκαταλέγονται η σταδιακή
αύξηση των επιδομάτων των εκπαιδευ-
τικών και των δύο βαθμίδων, ενώ το Δε-
κέμβρη 2008 οι καθηγητές βρίσκονται
στο κέντρο των εξελίξεων (δολοφονία
Γρηγορόπουλου).

Oι αιτίες των επαναλαμβανόμενων
ταξικών συγκρούσεων βρίσκονται στα
παρακάτω σημεία:

◗ Η δημιουργία, η ύπαρξη και λειτουρ-
γία δημοκρατικών συνδικάτων με
διαδικασίες βάσης.

◗ Η παρέμβαση των ταξικών συνδικα-
λιστών και της αριστεράς σ’ όλη τη
χώρα και σε υπολογίσιμο μέγεθος.

◗ Η κοινωνικοπολιτική σύνθεση των
καθηγητών/τριών στις ΕΛΜΕ/OΛΜΕ.
Εργατολαϊκά στρώματα και μεταπο-
λιτευτικές πολιτικές αφετηρίες.

◗ Η συνάντηση με την εφηβεία στο σχο-
λείο καθημερινά.

◗ Η απαξίωση του δημόσιου σχολείου,
του επαγγέλματος και των «γραμμά-
των» από ένα συντηρητικό, πραγμα-
τιστικό και τεχνοκρατικό πολιτικό
πλαίσιο - υποπαράγωγα του αστικού
φιλελευθερισμού.

Τα πράγματα κρίνονται στην
πάλη των τάξεων. Εμπνεόμαστε,
οργανωνόμαστε, αντιστεκόμαστε. 

O δρόμος θα είναι μακρύς.

11. «Επιμόρφωση ή Συμμόρφωση;», εκδ. «Εκπαιδευτικός Όμιλος - αντιτετράδια», χειμώνας 1993.
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και Διεθνές απολυτήριο, ο κατακερματισμός της γνώσης και η εκπαίδευση πολλών
ταχυτήτων στη βάση της «ανταποδοτικότητας», πάνω απ’ όλα όμως η ένταση των
ταξικών φραγμών, έτσι ώστε να περιθωριοποιηθεί μορφωτικά –σε μια περίοδο
έκρηξης των γνώσεων– ένα μεγάλο τμήμα των λαϊκών στρωμάτων, είναι τα σημεία
μιας αντιδραστικής μεταρρύθμισης που έγινε ήδη πράξη στους εκπαιδευτικούς.12

Το υπουργείο Παιδείας, από την αρχική σιωπή ή την επίδειξη υποκριτικής συμ-
πάθειας, πέρασε στη χρησιμοποίηση του «κοινωνικού αυτοματισμού», επιδιώ-
κοντας να στρέψει γονείς και μαθητές ενάντια στην απεργία. Και όταν δεν το κα-
τόρθωσε βρήκε κάποια στελέχη της κεντρικής του διοίκησης για να αξιοποιήσει
το τελευταίο του χαρτί, αυτό της ποινικοποίησης. Ταυτόχρονα, επεδίωξε να συ-
κοφαντήσει τους απεργούς καθηγητές, με τα γνωστά οικονομίστικα κόλπα των
κρατήσεων και των αυξήσεων, ενώ φρόντισε να βγάλει νωρίς από το παιχνίδι τους
συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ στη ΔΟΕ, σπάζοντας έτσι το πανεκπαιδευτικό μέτωπο,
μιλώντας για ένα «συνδικαλιστικό μάτσο» των Αθηνών ή για «χαρτοπαίκτες».

Ταυτόχρονα, οι μεγάλες ομοσπονδίες, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αλλά και τα σωμα-
τεία τα οποία τάχα βρίσκονταν σε ταξική κατεύθυνση (Μέταλλο, Λογιστές, Οικο-
δόμοι, Ιματισμός) και πάρα τις εξ αντιθέτου διαβεβαιώσεις του ΚΚΕ, φρόντισαν
να κάνουν αισθητή την απουσία τους σ’ όλη τη διάρκεια της απεργίας. Πέρα από
τα «στρογγυλεμένα» ψηφίσματα, ούτε οικονομική ενίσχυση, ούτε βέβαια απεργίες
ή στάσεις αλληλεγγύης προώθησαν, ούτε καν μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια
(εξαίρεση η ΟΙΕΛΕ και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα, που
κατέθεσαν ένα σημαντικό ποσό στο απεργιακό μας ταμείο).

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αντιμετώπισε με φόβο το απεργιακό ξέσπασμα,
στο βαθμό που αυτό έθετε νέους όρους για το εργατικό κίνημα. Αγώνας με ένταση,
σύγκρουση με το σκληρό πυρήνα της εκσυγχρονιστικής λογικής, πέρασμα της
απεργίας στη βάση με απεργιακές επιτροπές και περιφρουρήσεις, κόντρα με το
λεγόμενο νέο μισθολόγιο της κυβέρνησης το οποίο αποδέχεται η ΑΔΕΔΥ κ.λπ.

Με πολλά και σοβαρά λάθη και αδυναμίες, με μια ηγεσία εξ’ αρχής αδύναμη
να οδηγήσει σε νικηφόρους αγώνες, με πανταχόθεν χτυπήματα πάνω και κάτω
από τη μέση, η απεργία γνώρισε πολλές «ήττες». Ωστόσο σημείωσε και πολλές
νίκες. Άφησε υποθήκες για το μέλλον. Καταγράφεται ως μια από τις σημαντικές
σελίδες στην ιστορία των εκπαιδευτικών αγώνων. Οι καθηγητές δε γύρισαν με
κατεβασμένα κεφάλια, παρά την έντονη πίκρα, το θυμό, την οργή και την αγανά-
κτηση που νιώθουν. Συνεχίζουν ν’ αντιστέκονται.

Παράλληλα ξεδιπλώνεται και η απεργία των δασκάλων ενάντια στη λογική της
ηγεσίας της ΔΟΕ όπου κυριαρχεί η ΠΑΣΚ. Στα «αντιτετράδια» καταγράφονται ση-
μαντικές εκτιμήσεις:

«Μετά από 13 μέρες αγώνα, μετά από 13 μέρες που αναστάτωσαν τους «φιλή-
συχους πολίτες» και ταρακούνησαν συνειδήσεις, η ηγεσία της ΔΟΕ με τους πα-
ρατρεχάμενους και τους μηχανισμούς της κατάφερε να κλείσει την απεργία. Την
ίδια ώρα που οι συνάδελφοι καθηγητές ήταν στο δρόμο και έγραφαν λαμπρές σε-
λίδες στην ιστορία του σ.κ., μαχόμενοι εναντίον της αδιαλλαξίας, της διαστρέ-
βλωσης και της παραπληροφόρησης της κυβέρνησης, οι «συνδικα-ληστές» της
ΔΟΕ ξεπούλησαν το μαζικότερο και μαχητικότερο αγώνα των τελευταίων χρόνων
(...) Οι ευθύνες τους είναι τεράστιες και η στάση τους παράδειγμα προς αποφυγή
για τους συνδικαλιστές του μέλλοντος. 13 μέρες απεργία και δεν κατάφεραν να
τυπώσουν μια αφίσα για τον αγώνα, ένα ενημερωτικό δελτίο, μια επιστολή προς
τους γονείς, ένα έκτακτο Διδασκαλικό Βήμα, κάτι τέλος πάντων που να θυμίζει
ότι έχουμε απεργία».13
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Για τις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις

Συσπειρώσεις – Κινήσεις

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Η δημιουργία των Αγωνιστικών Παρεμ-

βάσεων – Συσπειρώσεων – Κινήσεων γί-
νεται το φθινόπωρο του 1988 ύστερα από
την Απεργία στις Εξετάσεις. Η θρυλική
επιτροπή της απεργίας (που γέμιζε
ασφυκτικά το αμφιθέατρο Γκίνη στο
ΕΜΠ) αντιμετωπίζει το δίλημμα: Διάλυση
ή Μετασχηματισμός; Το πρώτο υποστη-
ρίζουν βασικά οι συνδικαλιστές που προ-
έρχονται από την κίνηση «Δ. Γληνός» και
ανήκουν στο ΚΚΕ(εσωτ.) (Κανελλοπού-
λου – Μόσιαλος – Κομπότης). Η θέση
τους για διάλυση της μαζικής επιτροπής
είναι απλή. «Έκανε τη δουλειά της, δεν
έχει πλέον λόγο ύπαρξης». Ο μετασχη-
ματισμός της επιτροπής σε πανελλαδική
παράταξη υποστηρίζεται από τους καθη-
γητές που ανήκουν στο Μ-ΛΚΚΕ (Κάτσι-
κας, Σόφης, Μακρίδης, Βαρελά, Τσιρι-
γώτης, Σταυρινάδης, Φατούρου κ.λπ.), οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στην Αριστε-
ρή Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών και από
το Μάρτη του 1988 εκδίδουν το επιτυχη-
μένο περιοδικό «αντιτετράδια της εκπαί-
δευσης». Μαζί τους συμπράττουν δεκά-
δες ανένταχτοι αριστεροί συνδικαλιστές
(Οθωναίος, Ρουμπάνης, Ποταμιάνος,
Λέκκα, Τσιγκίλη, Βερβενιώτη, Ντάβαρη
κ.λπ.) και πλήθος αριστερών αγωνιστών
οι οποίοι διαχέονται σ’ όλες τις ΕΛΜΕ του
Λεκανοπεδίου. Όταν το ΚΚΕ σχηματίζει
με ΕΑΡ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση
Τζανετάκη – Ζολώτα και μετά την Οικου-
μενική οι Παρεμβάσεις υποδέχονται ένα
δεύτερο κύμα συνδικαλιστών προερχό-
μενων από το ΚΚΕ που αποτελεί μια νέα
τροφοδοσία και επιβεβαίωση (Βουρεκάς,
Ζαγανίδης, Λαθήρας, Αντωνόπουλος, Νι-
κολακόπουλος, Κωστόπουλος, Τζορτζιώ-
της κ.λπ.). Το τρίτο ρεύμα ισχυροποίησης
και επέκτασης των Παρεμβάσεων γίνεται
το 1997 (Απεργία) και το 1998 (ΑΣΕΠ)
όταν η «νέα βάρδια» που «έβλεπε αρι-
στερά» στελέχωσε τις Παρεμβάσεις σε
πανελλαδική κλίμακα. Τότε οι ΑΠΣΚ κέρ-
δισαν για πρώτη φορά έδρα στο ΔΣ της
ΟΛΜΕ 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Από την αρχή της ίδρυσης των ΑΠΣΚ

αντιμετωπίσαμε δυσκολίες σ’ ότι αφορά
την παραγωγή θέσεων. Το μοντέλο του
ξεθυμασμένου «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού» των ανατολικών χωρών ήταν απο-
κρουστικό και ήδη έπνεε τα λοίσθια. Η

12. Xρ. Kάτσικας-Γ. Kαββαδίας-K. Θεριανός, Το «Εγχειρίδιο» του καλού εκπαιδευτικού. Παρατηρήσεις
για τη στάση του εκπαιδευτικού στην τάξη», εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, B’ έκδοση, 2007.
13. Νίκου Xάνου, αντιτετράδια της εκπαίδευσης, «13 μέρες αγώνα...», ειδικό διπλό τεύχος 44-45,
Iαν.-Φεβρ. 1997.


γράφει ο Θ. Τσιριγώτης
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Αξίζει να τονιστεί ότι στο 8ο συνέδριο της ΟΛΜΕ τον Ιούνιο του 1997 σημει-
ώνονται σημαντικές ανακατατάξεις στο συσχετισμό δυνάμεων. Το κυρίαρχο
μπλοκ ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ αποδυναμώνεται, αφού έχασαν από μια έδρα που τις κέρ-
δισαν οι Παρεμβάσεις και η ΔΕΕ. Έδρα στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για πρώτη φορά
είναι σημείο τομής αν συνδυαστεί με τη διεύρυνση του δικτύου επαφών, με την
αναζωογόνηση των αγωνιστικών και αριστερών σχημάτων, με την εμβάθυνση
της κριτικής σ’ όλα τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής οι «Παρεμβάσεις - Συσπειρώσεις» αναδεικνύον-
ται δεύτερη δύναμη. Ο ίδιος συσχετισμός δυνάμεων παραμένει και στο 9ο συ-
νέδριο της ΟΛΜΕ το 1999. Παράλληλα και οι «Παρεμβάσεις» στην Α’θμια εκ-
παίδευση αποτελούν ένα σημαντικό ριζοσπαστικό συνδικαλιστικό πόλο στο χώ-
ρο των δασκάλων.

Οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
(Ιούνιος 1998)

Των σημαντικών κινητοποιήσεων του Ιουνίου του 1998 που είχαν στόχο τη μα-
ταίωση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, προηγήθη-
καν εικοσιτετράωρη απεργία της ΟΛΜΕ στις 25/2/98, πανελλαδικό συλλαλητήριο
στις 6 και 7/3/98, πανεκπαιδευτική συγκέντρωση και πορεία 10.000 εκπαιδευτικών
στην Αθήνα στις 7/5/98 και τριήμερη απεργία στις 11, 12 και 13/6/98. Το κεντρικό
αίτημα είναι η διατήρηση της επετηρίδας ως τρόπου διορισμού των εκπαιδευτι-
κών. Στις 10/6 πραγματοποιείται το μαζικότερο και μαχητικότερο συλλαλητήριο
των τελευταίων χρόνων. Στη διάρκεια του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (11-15/6) 30
εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα πολιορκούνται από περίπου 15.000 αδιό-
ριστους και μόνιμους εκπαιδευτικούς, αλλά και φοιτητές.

Στις εκτιμήσεις της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρονται μεταξύ
άλλων: «Απέναντι στη δίκαιη οργή και αγανάκτηση των διαδηλωτών η κυβέρνηση
Σημίτη αντιπαράθεσε την αστυνομία, τους εισαγγελείς, τις δυνάμεις καταστολής,
την ανοιχτή συκοφάντηση και τρομοκρατία, όλο το οπλοστάσιο που έφτανε από
το Μαρκεζίνη και το «ή Σημίτης, ή χάος» έως την ένοχη σιωπή των «διανοούμε-
νων», τη στάση των πολιτικών κομμάτων και του υποταγμένου συνδικαλισμού,
των απόντων ενάντια στη μεγάλη παρουσία. Ο στόχος τους, δηλαδή η αμαύρωση
των γεγονότων, ή ακόμα η προσπάθεια να εξαργυρωθεί το κίνημα στις δημοτικές
εκλογές, θα πέσει στο κενό.

Κόντρα σ’ όλη την ιερή συμμαχία των πολιτικών και των «προκρίτων του συν-
δικαλισμού», το κίνημα των έξι ημερών που συγκλόνισε την εκπαίδευση κατόρ-
θωσε να ραγίσει τη βιτρίνα του εκσυγχρονισμού· η κυβέρνηση υπέστη σοβαρή
πολιτική ήττα, ο διαγωνισμός – «άταφος νεκρός» απονομιμοποιήθηκε πολιτικά,
ο νόμος 2525 κλονίστηκε σοβαρά από τη λαϊκή οργή»14.

Από το 2000 στο 2004
To 2001 χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στην αντια-

σφαλιστική επίθεση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με το νομοσχέδιο Γιαννίτση. Ο κό-
σμος της εργασίας πήρε μια ζωογόνα ανάσα! Ένας αέρας αυτοπεποίθησης δια-
πέρασε την κοινωνία μετά τις απεργίες στις 26/4 και 17/5 και έδωσε άλλο τόνο
και νόημα στην ταξική πάλη.

Απέτυχαν, ή τουλάχιστον ακυρώθηκαν συγκυριακά, οι μυθοπλασίες για το ανί-
κητο της κυβέρνησης και του σκληρού διακομματικού πυρήνα του εκσυγχρονι-
σμού. Η βιτρίνα του ΠΑΣΟΚ, με τον αδιαμφισβήτητο Σημίτη στο ρόλο τιμονιέρη,
υπέστη σοβαρή ρωγμή. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αναγκάζεται σε συ-
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αντιαυταρχική λεγόμενη εκπαίδευση εί-
χε δοκιμαστεί και παρέπαιε σε διαχει-
ριστικές προτάσεις εντός του αστικού
συστήματος. Η ελληνική Αριστερά είχε
στομώσει μετά τον πόλεμο, αντέγραφε
τη Δύση και τσαλαβουτούσε σ’ ΕΔΑΐτικες
αδύναμες προτάσεις.

Κινηθήκαμε λοιπόν στο τρίπτυχο Μα-
καρένκο – Γληνός – Πολιτιστική Επανά-
σταση (στην Κίνα) και διατυπώσαμε τις
παρακάτω προτάσεις που αποτελούν ένα
οδηγό για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα.
Πολλοί σύντροφοί μας ισχυρίζονται ότι οι
ΑΠΣΚ είναι πρότυπο δράσης που ξεπερ-
νά τα σύνορά μας. Ρίξαμε βάρος στο να
φωτίσουμε τους ταξικούς φραγμούς στη
μόρφωση. Ασχοληθήκαμε με την κριτική
στην παρεχόμενη γνώση, αξιοποιώντας
και τη σχετική ελευθερία λόγου που
έφερνε το ΠΑΣΟΚ. Αναδείξαμε το εξετα-
στικό σύστημα, ως κύριο μοχλό ταξικού
καταμερισμού στην εκπαίδευση. Επιμεί-
ναμε στο διπλό ρόλο του εκπαιδευτικού,
ως θύτη και ως θύματος ταυτόχρονα. Από
το 1990 θέσαμε τις βάσεις ενάντια στην
αξιολόγηση όταν ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ με-
τέφερε τα μοντέλα της Δύσης και το ΚΚΕ
εντρυφούσε στ’ ανατολικογερμανικά κεί-
μενα. Διατυπώσαμε το αίτημα για ένα Δη-
μόσιο Δωρεάν Δωδεκάχρονο Σχολείο
που να χωράει όλα τα παιδιά, όλους τους
εκπαιδευτικούς, όλη τη γνώση. Αγωνι-
στήκαμε και αγωνιζόματσε για το Ενιαίο
Συνδικάτο της Εκπαίδευσης. 

Διατυπώσαμε τις αρχές των τριών «αν-
τί»: Αντιιμπεριαλισμός, Αντικαπιταλι-
σμός, Αντιρεφορμισμός (διαχείριση, συ-
ναίνεση, υποταγή). Στο χώρο των σωμα-
τείων διατυπώσαμε την αρχή για τις Επι-
τροπές Αγώνα, τις αποφασιστικές Γενι-
κές Συνελεύσεις, το Σωματείο των
ΟΛΩΝ και των ΙΣΩΝ και την αρχή ΟΛΑ
για ΟΛΟΥΣ.

Υπερασπίσαμε και προβάλαμε τον Ενι-
αίο Παρατεταμένο Αγώνα κόντρα στις
άσφαιρες απεργίες, καθώς και τη λογική
της Απεργίας και μέσα στις Εξετάσεις,
πράγμα για το οποίο συγκρουστήκαμε με
την «αριστερά» των νοικοκυραίων του
Περισσού.

Προβάλαμε το πρότυπο του Αγωνιστή
Δάσκαλου που διδάσκει με το παράδειγ-
μά του αξιοποιώντας το δίδαγμα του Δ.
Γληνού «η μόρφωση είναι ζήτημα ζωής»
και τη δολοφονία του συναγωνιστή μας
Ν. Τεμπονέρα (Γενάρης 1991). Τέλος και
μ’ αφορμή το σύνθημα «Το σχολείο αλ-
λάζει, αλλάζοντας την κοινωνία» εισαγά-
γαμε την αρχή του Ενιαίου Μετώπου
Δράσης για την Παιδεία «κοιτώντας»
προς την κοινωνία.

Όλα τα παραπάνω χωρίς καμία βοή-
θεια, χωρίς αντιγραφές απ’ έξω και χω-
ρίς υστεροβουλίες.14.Kεντρική Συντονιστική Επιτροπή, Εκτιμήσεις-Απολογισμός, αντιτετράδια της εκπαίδευσης,

Ειδικό αφιέρωμα, τ. 50, Aπρ.-Iούν. 1998.
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νολική τακτική υποχώρηση, αναζητώντας σωσίβιο στον κακόφημο κοινωνικό διά-
λογο.

Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από την πυροδότηση του «πολέμου μα-
κράς διάρκειας» από την πλευρά του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που δημιουργεί
μια νέα πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο, οξύνει απότομα και ολόπλευρα
τις παγκόσμιες αντιθέσεις και σηματοδοτεί την απαρχή μιας περιόδου όπου η
επιθετικότητα των ΗΠΑ θα είναι αχαλίνωτη και η πολιτική της κανονιοφόρου, των
ωμών στρατιωτικών επεμβάσεων και κατακτητικών πολέμων, ακόμη και των απει-
λών χρήσης πυρηνικών όπλων, θα κυριαρχήσει ενάντια σε κάθε χώρα και λαό
που δεν υποτάσσεται στα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των αμερικανών, θέτοντας
σε άμεσο κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Αφορμή γι’ αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε
το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Ν. Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Το 2002 επί υπουργίας Π. Ευθυμίου ψηφίζεται ο νόμος 2986/2002 «Οργάνωση
των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Κι αυτό γίνεται γιατί τα προ-
εδρικά διατάγματα του ΥΠΕΠΘ Γερ. Αρσένη για την αξιολόγηση τέσσερα χρόνια
περέμεναν ανενεργά. Το φάντασμα του επιθεωρητισμού επιστρέφει πάνω από
τα σχολεία με τον «Tριπλό» νόμο 2986/2002 και το «καθηκοντολόγιο» (ΦΕΚ
1340-16.10.2002).

Η αγορά εργασίας και ο νεοφιλελευθερισμός θέλουν ένα ευέλικτο, φτηνό και
πειθαρχημένο σχολείο, με υπερεξουσίες στη διοίκηση, με τον εκπαιδευτικό πε-
νόμενο και υποταγμένο, με το μαθητή δέκτη κατακερματισμένων πληροφοριών.
Το σχολείο, αντί για χώρος δημοκρατικού προσανατολισμού και «ανάσας» της
εφηβείας, μεταβάλλεται άρδην σε αποκρουστικό και ψυχαναγκαστικό σωφρονι-
στήριο. Απεχθές σε όσους το ζουν και σ’ όσους εργαζόμενους προσβλέπουν σε
μια δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Το 2004 χαρακτηρίζεται από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα
με τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, Δεκέμβρης του 2002, από την 1η Μάη 2004 άλλες
δέκα (10) χώρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Στη χώρας μας η
νέα κυβέρνηση της ΝΔ είναι αποφασισμένη να βαθύνει τη νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική της προηγούμενης.

Από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και τις τοποθετήσεις
της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ κατά τις συναντήσεις με το ΔΣ της ΟΛΜΕ προ-
κύπτει ότι βασικός άξονας των μεγάλων επιλογών της κυβέρνησης είναι το
τρίπτυχο: «Ευρωπαϊκή προοπτική, αγορά εργασίας και αξιολόγηση». Oι απο-
φάσεις των εκπαιδευτικών έρχονται ουσιαστικά σε απόλυτη αντίθεση με τους
3 αυτούς άξονες.

Η Ευρωπαϊκή προοπτική σημαίνει στην πραγματικότητα περιορισμό της δημό-
σιας δωρεάν παιδείας, μεγαλύτερη σύνδεση του περιεχομένου της εκπαίδευσης
με τις ανάγκες της αγοράς, έμφαση στην κατάρτιση για την πλειονότητα των μα-
θητών αντί της μόρφωσης και αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως επένδυσης με
μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τη συμβολή της στον ανταγωνισμό. Η υποταγή
του σχολείου στις ανάγκες της αγοράς διαστρεβλώνει το ζητούμενο, που είναι η
μόρφωση για όλους, δηλαδή η εξασφάλιση υψηλού μορφωτικού επιπέδου για
όλα τα παιδιά.

«Στο θέμα της αξιολόγησης, οφείλει η ΟΛΜΕ να στηρίξει τη ρητή δέσμευση
της Απόφασης των Προέδρων ότι θα οργανωθούν συλλογικές αντιστάσεις «για να
εμποδιστεί η είσοδος των αξιολογητών». Η παιδαγωγική ελευθερία πλήττεται ευ-
θέως με το πρόταγμα της αξιολόγησης ως βασικού άξονα της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής. Αυτό το σημείο θα είναι casus belli για όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Αυτό
πρέπει να είναι ένα από τα σημεία αιχμής  των αιτημάτων του κλάδου. Ας σημει-
ωθεί ότι η αξιολόγηση είναι το όχημα της συνολικής επίθεσης κατά των εργασια-
κών κεκτημένων των εκπαιδευτικών».
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Κριτική στη γνώση
Η κριτική στην παρεχόμενη γνώ-

ση και στις δομές της εκπαίδευσης
ξεκινά στη δεκαετία του ’60. Στη
χώρα μας από τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’80. Σημαντικότατη ήταν η
συνεισφορά των αντιτετραδίων και
του Εκπαιδευτικού Όμιλου, καθώς
ήταν οι πρώτοι που άνοιξαν το ζή-
τημα. Ως τότε η ΕΔΑΐτικη αριστερά
και ο ρεφορμισμός κολυμπούσαν
στο πέλαγος του οικονομισμού (λε-
φτά για…) και του ρεφορμισμού
(βελτιωτικές προτάσεις).

Στα αντιτετράδια συζητήσαμε αρ-
κετά για το «τί και πώς διδάσκεται».
Στην αρχή χαρτογραφούσαμε αδιά-
βατες θάλασσες, καθώς δεν υπήρχε
βιβλιογραφία και σχολιογραφία και
αισθανόμαστε «μόνοι, μες στην απί-
στευτη ερημιά του πλήθους». Ξεκι-
νήσαμε από τα λεγόμενα θεωρητικά
μαθήματα, μιας και σ’ αυτά η κριτι-
κή ήταν πιο εύκολη και ανιχνεύσα-
με τα λεγόμενα θετικά παρ’ ότι η
προσέγγισή μας έμενε ανολοκλή-
ρωτη. Αργότερα, στα μέσα της δε-
καετίας του ’90, μας ακολούθησαν
κι άλλοι, ενώ σημαντικές παρεμβά-
σεις στο θέμα έγιναν από τις Πα-
ρεμβάσεις Α’ βάθμιας, στο πνεύμα
πάντως ενός ρουσωϊκού σχεδίου,
της αντιαυταρχικής αγωγής και της
αέναης πρωτοβουλίας του μαθητή.

Η κριτική στη γνώση είναι όπλο
στα χέρια της Αριστεράς και των
συνδικάτων, αλλά δεν μπορεί να ‘ναι
«σύνθημα απεργίας», όπως ανόητα
και υστερόβουλα ισχυρίζεται το ΠΑ-
ΜΕ, και μηχανικά επαναλαμβάνουν
αγωνιστές, αριστεριστές εκπαιδευ-
τικοί. Για κοιτάξτε τη δημοτική
γλώσσα. Ένας αιώνας διχασμού του
λαού. Αλλά δεν έγινε «απεργία» για
τη γλώσσα ως μοναδικό θέμα.

Η κριτική στην παρεχόμενη γνώ-
ση, αν αφαιρέσει κανείς το σκοτα-
δισμό (θρησκευτικά) και τον αντι-
κομμουνισμό (ιστορία) είναι θέμα
ομάδων, ομίλων, ρευμάτων σκέψης,
παρατάξεων, εκπαιδευτικών συνε-
δρίων κ.λπ.
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Η τελευταία περίοδος 2005-2008
Από το Μάιο του 2006 μέχρι και το Μάρτιο του 2007 η εκπαίδευση σε όλες τις

βαθμίδες της σημαδεύτηκε από κινητοποιήσεις. Στη διάρκεια του Μαΐου και του
Ιουνίου του 2006 ξεσπάνε κινητοποιήσεις διαρκείας των φοιτητών, το Σεπτέμβριο
και τον Οκτώβριο του 2006 αναταραχές συγκλονίζουν τα σχολεία της Α/βάθμιας
εκπαίδευσης με την απεργία της ΔOE, ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο
του 2007 φοιτητές και σπουδαστές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (απεργία διαρκείας
της ΠΟΣΔΕΠ), καθηγητές και δάσκαλοι κινητοποιούνται ενάντια στην επιχειρού-
μενη αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος και στο ν. Πλαίσιο για τα πα-
νεπιστήμια.

H απεργία των δασκάλων (Φθινόπωρο 2006)
Στις 18/10/2006 ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες σε ένταση και σε έκταση

απεργιακές κινητοποιήσεις των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Στη διάρκεια των
6 εβδομάδων που κράτησαν οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν μερικά από
τα μεγαλύτερα σε παλμό και δυναμικότητα συλλαλητήρια, με τη συμμετοχή και
της OΛME, η οποία στο ίδιο διάστημα προκήρυξε 48ωρες απεργίες κάθε εβδο-
μάδα. 

Σε ανακοινώσεις της η ΔOE τονίζει: 
«Ξεκινά τη Δευτέρα 18/9/2006 η πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση των

72.000 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Mια κινητοποίηση που
έχει ως στόχο να διεκδικήσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών» (ΔOE, 15/9/2006). (...) O αγώνας αυτός,
αναδεικνύει στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της στήριξης της Δημόσιας, Δωρεάν
Εκπαίδευσης, το ζήτημα της κρατικής, ως μοναδικής επιχορήγησης για την Παι-
δεία. Απέναντι σ’ αυτό το αίτημα που αγκαλιάστηκε και αγκαλιάζεται από χιλιάδες
γονείς, από τους εργαζόμενους, από τους μαθητές και τους φοιτητές, η κυβέρνηση
αντιτάσσει τον οικονομικό στραγγαλισμό της Παιδείας και στο νέο προϋπολογισμό
με το ακόμα πιο μειωμένο ποσοστό που προβλέπει» (ΔOE, 27/10). [Αφιέρωμα
στην απεργία, “α”, τεύχος 79]

Oι φοιτητικές κινητοποιήσεις 2006-2007
Από το Mάιο του 2006 μέχρι και το Mάρτιο του 2007 το Πανεπιστήμιο βρίσκεται

στη δίνη σφοδρών αντιπαραθέσεων, με κύρια αιτία την αντίθεση στη θέση της
κυβέρνησης για αλλαγές στο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του, όπως εκφρά-
στηκε τόσο με την επιχειρούμενη αναθεώρηση του Άρθρου 16, όσο και με το νόμο
«Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», το γνωστό ως ν. Πλαίσιο.

H φοιτητική νεολαία διασάλευσε την «τάξη» και επανέφερε στο προσκήνιο τη
ζωντανή πολιτική και την αποτελεσματικότητά της. Tα βασικά αιτήματα, που εστιά-
ζονται σε θέματα όπως η ιδιωτικοποίηση του πανεπιστημίου, η κατάργηση των
δωρεάν συγγραμμάτων, η εφαρμογή πλαφόν στα έτη φοίτησης και η απαγόρευση
στις μεταφορές μαθημάτων, καθώς επίσης η αλλαγή του νόμου για το πανεπι-
στημιακό άσυλο, «έβαλαν φωτιές» και ανάγκασαν τον Ιούνιο του 2006 το YΠEΠΘ
να αναβάλει την ψήφιση του ν. Πλαισίου.

Tο πρώτο τρίμηνο του 2007, με την επιχειρούμενη αναθέωρηση του Άρθρου 16
και το ν. Πλαίσιο που εισέρχεται στη Bουλή προς ψήφιση, σημειώνεται η δεύτερη
φάση των κινητοποιήσεων, στην οποία συμμετέχουν οι φοιτητικοί και σπουδα-
στικοί σύλλογοι όλης της χώρας, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές (ΠOΣΔEΠ), αλλά
και η OΛME και η ΔOE (συγκρότηση πανεκπαιδευτικού μετώπου). Tο αποτέλεσμα:
Tο άρθρο 16 δεν αναθεωρείται. [Αφιέρωμα των “α” για αναθεώρηση συντάγματος
τεύχος 80 και για φοιτητικές κινητοποιήσεις τεύχη 78 και 81]. 
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Το οικονομικό 
ζήτημα

Η διαμόρφωση του οικονομικού
αιτήματος στις εκπαιδευτικές Ομο-
σπονδίες, και ειδικότερα στις Αγω-
νιστικές Παρεμβάσεις, ακολούθησε
τις γενικές προδιαγραφές, τους συ-
σχετισμούς και το κλίμα της εποχής.
Στη δεκαετία του ’80 (ΠΑΣΟΚ) υπήρ-
ξε η Αυτόματη Τιμαριθμική Προσαρ-
μογή (ΑΤΑ), μια τεχνική μέθοδος αύ-
ξησης των μισθών με απόφαση του
κράτους κα με βάση την παρακολού-
θηση της αύξησης του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Στους κόλπους του εκπαιδευτικού
συνδικαλιστικού κινήματος, ιδιαίτερα
μετά τον ν. 1264/82 συγκρούστηκαν
δύο γραμμές. Αυτή που υποστήριζε
το λεγόμενο «ενιαίο μισθολόγιο», το
οποίο διαπραγματεύεται η ΑΔΕΔΥ,
και η άλλη που είχε ως βάση τα κλα-
δικά αιτήματα (απεργίες 1988, 1990,
1997). Οι ΑΠΣΚ εδώ και μια 15ετία
υποστηρίζουν –και ορθά πράττουν–
τις συλλογικές συμβάσεις και τις ου-
σιαστικές αυξήσεις σ’ όλη την κλίμα-
κα των εργαζομένων, καθώς και την
ακωλυτη μισθολογική εξέλιξη. Η
φόρμα των συλλογικών συμβάσεων
δεν είναι ταυτόσιμη με το ενιαίο και
κλαδικό μισθολόγιο διότι:

1. Τα μισθολόγια ορίζονται μονο-
μερώς από την κυβέρνηση.

2. Η συλλογική σύμβαση είναι
«συμβόλαιο» εφ’ όλης της ύλης, δη-
λαδή εμπεριέχει οικονομικά – συν-
ταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα.

3. Τίθεται σ’ έγκριση στις ΓΣ, άρα
κινητοποιεί όλους τους εκπαιδευ-
τικούς.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάληξη
στο αίτημα για υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης ανοίγει όρους ταξικής πά-
λης, αποτελεί αντιδικία κυβέρνησης
– εργαζομένων, ενεργοποιεί τα συν-
δικάτα, υπονομεύει το καθησυχαστι-
κό πνεύμα του –τάχα– λειτουργού.
Είναι προφανές ότι η ΑΔΕΔΥ πρέπει
να υπογράφει το minimum των οι-
κονομικών όλων των Δημοσίων
Υπαλλήλων.
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Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
Η εκδήλωση για μια σημαντική επέτειο

όπως είναι τα 90 χρόνια της ΟΛΜΕ είναι μια
ευκαιρία, μια αφορμή, για μια συνολική εκτί-
μηση – αποτίμηση των γεγονότων. Άλλωστε
η ιστορία είναι σαν τα βουνά. Αν την αγνοήσεις
θα σ’ εκδικηθεί σαν φάρσα ή σαν δράμα και
θα την κουβαλάς σαν βάρος εσαεί. Αν όμως
δεις με το ιστορικοϋλιστικό μάτι θα ανέβεις
πάνω της για να δεις μακρύτερα. Ας πράξουμε
το δεύτερο.

Έχουμε μια τάση να γεγονοτολογούμε, να
περιγράφουμε το παρελθόν με αρθρωτά επεισόδια, καταφεύγοντας είτε στη γραμμική
εξέταση, είτε στη θεωρία του κύκλου («τα πράγματα επαναλαμβάνονται»), που δη-
μιουργεί την ασφάλεια των βιωμάτων που ζήσαμε και που μαγνητίζει ιδιαίτερα τους
πρωταγωνιστές του χθες, είτε αυτούς που νομίζουν ότι ήσαν πρωταγωνιστές.

Επιθυμώ να αποφύγω τα ειωθότα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας 90 χρόνια δράσης,
ώστε να δούμε το συνολικό τοπίο και με τη θεωρία της σπειροειδούς εξέλιξης να
φωτίσουμε μια μεγάλη πορεία. Παράλληλα θέλω να αναπτύξω το κεφάλαιο «Ο εκ-
παιδευτικός και οι αντιφάσεις του», που αποτελεί –κατά τη γνώμη μου– τον αναγκαίο
πρόλογο στην οδό, την απαραίτητη οδό, της αυτογνωσίας και του αυτοκαθορισμού.
Αν θέλουμε να γίνουμε, από κλάδος εργαζομένων καθαυτός, δηλαδή αντικειμενικά
υπάρχων, σε κλάδο εργαζομένων «για τον εαυτό του», δηλαδή συγκροτημένο με
ενιαίο κορμό και στόχους, οφείλουμε να μιλήσουμε για την αυτογνωσία μας, για το
«φύσει ορέγεσθαι ειδέναι», για το ποιοι είμαστε και τι θέλουμε.

Πρέπει κατ’ αρχήν ν’ αρνηθούμε να βλέπουμε, να ερμηνεύουμε και να πράττουμε
με τα μάτια της αντίπαλης τάξης. Αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι για την τάξη και
την πατρίδα, για το λαό και τη νεολαία, οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε ως μέλη
του κοινωνικού παρονομαστή, να «προδώσουμε» τα ιδανικά της κυρίαρχης ιδεολογίας
και να εργαστούμε δίπλα και μέσα στον αγωνιζόμενο λαό, με τα όπλα των τριών
«αντί»: ως Αντιιμπεριαλιστές κόντρα στους ισχυρούς του πλανήτη, ως Αντικαπιτα-
λιστές γιατί τα σύνορά μας δεν βρίσκονται μέσα στο υπάρχον σύστημα,  ως Αντιρε-
φορμιστές γιατί η συνδιαχείριση και η συναίνεση αφορά υπήκοους και σύγχρονους
δούλους. Με το σωματείο ως όπλο των εργαζομένων, βαθιοί γνώστες της δουλειάς
μας, παιδαγωγοί, φάροι της νεολαίας. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα «γιατί», που
είναι οι αντιθέσεις.
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Αξιολόγηση 
στην εκπαίδευση
και Αριστερά

Αμέσως μετά τη συνθήκη του
Μάαστριχτ (1992) η ελληνική ολι-
γαρχία μπήκε στον «πολιτικό πει-
ρασμό» της αξιολόγησης στο Δη-
μόσιο. Την αρχή ξεκίνησε η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη επενδύοντας στο
«δόγμα του σοκ» ή του «αποφασί-
ζομεν και διατάσσομεν», ενώ τη
σκυτάλη πήρε ο Σημίτης με το λά-
βαρο του αστικού εκσυγχρονισμού.
Η αξιολόγηση στο Δημόσιο έγινε
σημαία κάθε εκσυγχρονιστή που
«σέβεται τον εαυτό του».

Από το πολιτικό πανηγύρι δεν
μπορούσε να λείπει ο πρόγονος του
ΣΥΡΙΖΑ, ο «Συνασπισμός της αρι-
στεράς και της προόδου», που τα
στελέχη του κούρνιαζαν σε κάθε ευ-
ρωπαϊκό θώκο. 

Ακριβώς τότε εμφανίστηκαν τρεις
σχολές στην Αριστερά. Ο Συνασπι-
σμός υποστήριζε άκριτα και αδιά-

κριτα την αξιολόγηση και τα στελέ-
χη του γίνονταν κήρυκες των νέων
ιδεών. Στο εκπαιδευτικό συνέδριο
της ΟΛΜΕ (Καλαμπάκα 1994) τα μέ-
λη και στελέχη των Παρεμβάσεων
έφτασαν στο σημείο να σημειώσουν
μεγάλη αντάρα και φασαρία, όταν ο
Β. Ζώτος του Συνασπισμού εισηγή-
θηκε την αυτοαξιολόγηση στο σχο-
λείο.

Η δεύτερη «σχολή» αφορούσε
στο ΚΚΕ, που έβγαινε τραυματισμέ-

90 ΧΡΟΝΙΑ
ΟΛΜΕ

«Αφιερωμένη σ’ όλους και όλες 
που με το παράδειγμά τους κέρδισαν

τον τίμιο τίτλο του Δασκάλου»

Ομιλία
του�Θανάση�Τσιριγώτη

στο�διήμερο�
των�εκδηλώσεων�

που�πραγματοποίησε�η�ΟΛΜΕ
με�αφορμή�
τα�90�χρόνια�

από�την�ίδρυσή�της.
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Οι τέσσερεις αντιθέσεις
Εμείς στον Εκπαιδευτικό Όμιλο, στ’ αντιτετράδια της εκπαίδευσης και φυσικά

στην παράταξή μας, τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, αρνούμαστε να προσδιοριστούμε με την
αρχή είτε της ταυτότητα είτε της ετερότητας. Οι οπαδοί της ταυτότητας λένε πάντα
πως «το α είναι α». Οι άλλοι, του ετεροπροσδιορισμού, λεν’ πως «το α δεν είναι όλα
τα άλλα». Εμείς έχουμε ως μέθοδο την αρχή της αντίφασης, θεωρούμε δηλαδή πως
κάθε ζωντανός οργανισμός –και η εκπαίδευση είναι μια τέτοια κοινωνική δομή–
ορίζεται, διαπερνάται και ζει μέσα από τις υπαρκτές αντιθέσεις της.

Κάθε αντίθεση ορίζεται από ένα βασικό δίπολο και η μια πλευρά μπορεί να μετα-
τραπεί στο αντίθετό της. Είδαμε μεγάλες παρατάξεις να ξεκινούν με προοδευτικά
πρόσημα, να μεταβάλλονται σε συντηρητικές κατεστημένες δυνάμεις και ν’ αργο-
πεθαίνουν. Αντίθετα μικρές ιδέες με λίγους μεταφορείς τους να γιγαντώνουν, όχι
γιατί άδραξαν την ευκαιρία, όπως λένε οι καιροσκόποι, αλλά γιατί δέθηκαν με τις
νέες ανάγκες.

Αν θέλουμε να είμαστε επιστημονικοί στις αναλύσεις μας, οφείλουμε να ξεκινάμε
(εκτός από το βασικό: «τα πάντα ρει») με την αρχή των αντιθέσεων. Ο εκπαιδευτικός
και ο εκπαιδευτικός κόσμος ζει και κινείται μέσα στις παρακάτω αντιθέσεις: 

Στην αντίθεση ανάμεσα στην κοινωνική παραγωγή της γνώσης και την ατομική
εκφορά της. Κάθε γνώση είναι παράγωγο χιλιάδων ανθρώπων, απροσμέτρητου
μόχθου και κόπου, δεν είναι –ακόμα και όταν πρόκειται για εφεύρεση– ατομική
σύλληψη. Πάρτε για παράδειγμα όλες τις επιστήμες. Αυτό που λέμε στην τάξη
είναι παιδί πολλών ανθρώπων. Ωστόσο η παρουσίασή του γίνεται από έναν ή μια!
Η δουλειά μας μοιάζει με αυτή του καλλιτέχνη ή του θαυματοποιού. Μπροστά σε
δεκάδες μάτια παρουσιάζουμε κεφάλαια γνώσης, επιστημών, αρχών, ασκήσεων
που δεν είναι ατομικό προϊόν αλλά γενικότερης προσπάθειας. Αν δεν το κατανοήσουμε
θα πέσουμε στον εγωισμό και τον πατερναλισμό, τον αυταρχισμό και την κακώς εν-
νοούμενη ιεραρχία. (Το παραπάνω είναι μια υποέκφραση της διχοτομίας ανάμεσα
στη χειρωνακτική και διανοητική εργασία).

Ο κλάδος μας, κατηγορία εργαζομένων καλύτερα, ταλαντεύεται ανάμεσα στην μι-
κροαστική του φύση και την προϊούσα προλεταριοποίησή του. Ο μικροαστός φαν-
τασιώνεται πως μπορεί να γίνει αστός. Όμως η συγκεκριμένη πραγματικότητα, που
μπορείς να την πεις μνημονιακό ζόφο, τον ωθεί κοντύτερα στα λαϊκά στρώματα και
τις πληβειακές τάξεις. Ζούμε, εκτός από το θάνατο του εμποράκου, και το θάνατο
των μικροαστών. Βιώνουμε την αντίθεση ανάμεσα στην ανέφικτη προσδοκία να
ανέβουμε στο αστικό βασίλειο και την τραχύτητα μιας πολιτικής που σπρώχνει τους
δημοσίους υπαλλήλους άρα και τους εκπαιδευτικούς στο δρόμο, στον αφανισμό και
τη νέα φτώχεια. Η αντίθεση ανάμεσα στο χαμένο όνειρο των Ηλυσίων και την
κατάρα της προλεταριοποίησης ή θα βιώνεται ως απόγνωση ή ως αγώνας. Τρίτος
δρόμος δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει.

Η φύση της δουλειάς μας είναι θαυμαστή και περίεργη. Ο δάσκαλος διδάσκει με
το παράδειγμά του, ενώ η άρχουσα τάξη μάς θέλει υπαλλήλους, πραγματιστές. Εδώ
αναπτύσσεται η αντίθεση ανάμεσα στην ποιότητα της δουλείας μας και την κοινωνική
απαίτηση και ιστορία και στον στενό πραγματισμό, τεχνοκρατισμό και υπαλληλοποίηση
που θέλει η νέα τάξη πραγμάτων. Αν ο/η φιλόλογος θέλει να διδάξει πχ «Αντιγόνη»
του Σοφοκλή, δηλαδή την εναντίωση στην εξουσία, και ταυτόχρονα η ζωή του είναι
ταυτισμένη με την παραίτηση, την αποστράτευση και την υποταγή, τι ακριβώς νοη-
ματοδοτεί στα πνευματικά του παιδιά; Η αντίθεση ανάμεσα στις απαιτήσεις της πα-
ρακμασμένης αστικής ζωής και τη σφριγηλότητα του παραδείγματος μέσα στους
αγώνες απαντιέται με δύο διδακτικούς μύθους, του Προμηθέα και του Ανταίου. Να
δώσουμε τα πάντα στον κόσμο ακόμα και με ατομικό τίμημα, να παίρνουμε δύναμη
από το λαό ενάντια στον φαινομενικά ανίκητο Ηρακλή. Από την άποψη αυτή ο Ν.
Τεμπονέρας είναι οδηγός.

Ο εκπαιδευτικός ταλαντεύεται ανάμεσα στην ενοχή και την αθωότητα. Από τη
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νο από τις κυβερνήσεις Τζανετάκη
– Ζολώτα, διασπασμένο και αμήχα-
νο. Η καταφυγή της ηγεσίας του
ήταν στο «σοσιαλισμό που γνωρί-
σαμε», δηλαδή σ’ όλες τις συνήθει-
ες του παλινορθωμένου καπιταλι-
σμού στην ΕΣΣΔ και σ’ όλες τις
ανατολικές χώρες. Αγαπημένο βι-
βλίο των αναθεωρητών – ρεφορμι-
στών του ΚΚΕ ήταν και είναι(;) η
αξιολόγηση του Χ. Βεκ, ανατολικο-
γερμανού συγγραφέα, ένα τυποποι-
ημένο, τεχνοκρατικό σύγγραμμα,
που βρίθει από τεχνικές εξουσίας,
ενώ απουσιάζει ο εργαζόμενος άν-
θρωπος, ο λαός και η κοινωνία.

Η διατύπωση της τελικής θέσης
δεν ήταν διόλου εύκολη υπόθεση.
Από την αρχή της δημιουργίας των
ΑΠΣΚ, συγκρούστηκαν δύο γραμμές.
Από τη μια πλευρά ήταν η ομάδα που
υποστήριζε το «καμία αξιολόγηση,
ποτέ και πουθενά» και από την άλλη
τα σημερινά μέλη του Εκπαιδευτι-
κού Ομίλου που υποστήριζαν ότι η
αξιολόγηση είναι ταξική επιθετική
κίνηση της άρχουσας τάξης και του
ιμπεριαλισμού, και πρέπει να αντι-
μετώπιζεται με συγκεκριμένα κρι-
τήρια (λενινιστική ματιά). Το πρώτο
ρεύμα είχε σαφείς επιρροές από το
γαλλικό Μάη, την αντιεραρχία και το
αντιεξουσιαστικό οπλοστάσιο, ενώ
το δεύτερο παρέμενε σε μαρξιστική
– λενινιστική γραμμή, αξιοποιώντας
την εμπειρία της Πολιτιστικής Επα-
νάστασης στην Κίνα (μείωση βαθ-
μών, εναλλαγή διευθυντών, συλλο-
γική ηγεσία, κριτική στην παρεχόμε-
νη γνώση). Το «σχίσμα» ανάμεσα
στις δύο γραμμές σκέψης, γεφυρώ-
θηκε μετά την απεργία του 1997 και
τον ΑΣΕΠ του 1998 (με τη βοήθεια
και όσων αποχώρησαν από το ΚΚΕ
και την πίεση των ανένταχτων αγω-
νιστών), που μείωσαν την ιδεολογι-
κή αντιπαράθεση στο πολιτικό –
πρακτικό πεδίο. 

Το σύνθημα «όχι στην αξιολό-
γηση χειραγώγηση και υποταγή-
απόλυση-κατηγοριοποίηση σχο-
λείων και εκπαιδευτικών-ανταγω-
νισμό και διάσπαση», που έριξαν
οι Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση,
έγινε θέση και κτήμα όλων των
εκπαιδευτικών –και όχι μόνο–
συνδικάτων.
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Ε μια πλευρά –ιδιαίτερα σήμερα– πιέζεται να υπηρετήσει ένα

φθηνό, πειθαρχημένο, αποδοτικό σχολείο της αγοράς. Αξιολογεί
μαθητές/τριες κατά συρροή και καθ’ έξιν. Απορρίπτει, ταξινομεί,
προάγει σ’ ένα σχολείο ταξικής κατανομής και ιδεολογικής εγ-
χάραξης. Ταυτόχρονα, ναρκισσεύεται από τις σειρήνες πως
τάχα επιτελεί λειτούργημα. Η ίδια η ονομασία ΟΛΜΕ καταμαρτυρά
την ιδεολογική νιρβάνα των συνδικαλιστικών προγόνων. Η αν-
τίφαση ανάμεσα στο παλιό, παρελθοντικό πεδίο του λειτουρ-
γήματος που παρήλθε ανεπιστρεπτί και στους νέους ρόλους
που του ανατίθενται, όπως είναι αυτός του μηχανικού αναπα-
ραγωγέα, μπορεί να λυθεί μόνο με μια αποφασιστική διέξοδο
στις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας. Στους παραγωγούς και
τη νεολαία. Αλλιώτικα, με την άρση της αντίφασης, θα καταντήσει
σαν τους αριστοκράτες που πέρασε η εποχή τους αλλά δεν το
κατάλαβαν...

Η συγκυρία
Πέρα από τα προφανή οικονομικά – κοινωνικά μεγέθη και

τον εγκλωβισμό στην απάτη του χθες και την αυταπάτη του
αύριο, που έχει πολιτικά – κομματικά πρόσημα, οφείλουμε να
δούμε την πορεία των 90 χρόνων με επιστημονικά και υλιστικά
κριτήρια. Να φωτίσουμε τα βήματα της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας
της χώρας όχι αυτόκεντρα, αυτάρεσκα και εγωιστικά, αλλά
μέσα στο μεγάλο κάδρο των αγώνων και των αγωνιών του λαού
και του τόπου.

Η ίδρυση της ΟΛΜΕ το 1924 συμπίπτει και είναι καρπός της
προσπάθειας ανασύνταξης του εργατικού κινήματος και των
Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία γίνεται στη σκιά τριών μεγάλων
γεγονότων.

Πρώτον, της νίκης των μπολσεβίκων κατά την Οκτωβριανή
Επανάσταση και της πεποίθησης ότι ο κόσμος της δουλειάς
μπορεί όχι μόνο να αγωνίζεται αλλά και να νικά.

Δεύτερον, της δημιουργίας (1918) του παλιού επαναστατικού
ΚΚΕ, δηλαδή της μαχητικής πρωτοπορίας των εργατών.

Τρίτον, της αστικής ανασυγκρότησης που επιχειρούν οι Φι-
λελεύθεροι και ο Βενιζέλος ενάντια στο παλιό τσιφλικάδικο,
κοτζαμπάσικο πνεύμα των βασιλικών – προεστών και ανοιχτά
ξενόδουλων αστών.

Ο Βενιζελισμός, αν και σε αντίθεση με την παλιά Ελλάδα,
επέμενε στον αντικομμουνισμό, τη διάρθρωση του κράτους με
εξοβελισμό της Αριστεράς, εισήγαγε το ιδιώνυμο κλπ. Θεωρώ
πως οι Βενιζέλος – Καραμανλής – Α. Παπανδρέου αποτελούν
για τον 20ο αιώνα τους τρεις βασικούς πυλώνες της αστικής
ανασυγκρότησης, όπως αυτή προέκυπτε ως ανάγκη μετά τον Α’
και Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και την εφτάχρονη δικτατορία. Άλλοτε
με τη μέθοδο του βούρδουλα και άλλοτε με αυτή του καρότου,
το πολιτικό δυναμικό των αστών συντηρητικών και φιλελεύθερων
υπέτασσε τον κόσμο των εκπαιδευτικών. Οι τελευταίοι ήσαν
απολύτως αναγκαίοι στα παραπάνω ρεύματα και απολάμβαναν
μέχρι το 1980 τον περιώνυμο τίτλο του λειτουργού –μ’ εξαίρεση,
ιδιαίτερα για τους δύο πρώτους, τους αριστερούς εκπαιδευτικούς–
γιατί η άρχουσα τάξη είχε ανάγκη από δικούς της διαφωτιστές
εγκατασπαρμένους σ’ ολόκληρη τη χώρα. Η περιιβόητη εθνι-

κοφροσύνη που πήρε ακραίες εκφράσεις τις περιόδους Μεταξά
– εμφύλιος – μετεμφύλιος – χούντα, περνούσε από τις σχολικές
τάξεις και οι εκπαιδευτικοί ως Δημόσιοι Υπάλληλοι διαδραμάτιζαν
σ’ αυτό το πεδίο το ρόλο του διαμεσολαβητή. 

Αυτός ο ρόλος αρχίζει να συρρικνώνεται κατά την περίοδο
της δεκαετίας 1980 – 1990 για δύο βασικά λόγους. Ο πρώτος
αφορά την αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων. Το σχολείο ως
φορέας κοινωνικοποίησης των νέων χάνει τον κλασσικό του
ρόλο. Δίπλα σ’ αυτόν συνυπάρχουν αντιθετικά τα ισχυρά ΜΜΕ,
τα οποία αποτελούν πλέον υπερόπλο μαζικής κλίμακας, τα
φροντιστήρια, οι συντροφιές των συνομήλικων (παρέες, πολι-
τισμός) και η άρχουσα κουλτούρα εκτός σχολείου. Ο εκπαιδευ-
τικός από ένα σημαίνον κοινωνικό status υποβαθμίζεται. Το
σχολείο είναι μόνο δίοδος για καριέρα, το λειτούργημα υποβι-
βάζεται σε τυπική διεκπεραίωση, ο τεχνοκρατισμός νικά τον
ουμανισμό. Ο εκπαιδευτικός περιθωριοποιείται.

Ο δεύτερος λόγος αφορά στο κίνημα. Η γενιά του Πολυτεχνείου
και της μεταπολίτευσης, η οποία εισρέει μαζικά στο σχολείο
μετά τις αθρόες προσλήψεις του 1980 – 1983, δημιουργεί ένα
διαφορετικό κλίμα. Αρνείται το παλιό status quo και κορυφώνει
την αυτοπεποίθησή της στην απεργία του 1988, όταν σπάει το
άβατο των εξετάσεων. Παίρνει μια ρεβάνς χρόνων και μετατοπίζει
όλη την προβληματική από τον οικονομισμό στην πολιτική.

Ταυτόχρονα, η μετατόπιση του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλί-
μακα από την παραγωγική βάση στον παρασιτισμό και από τον
Φορτισμό – Τεϋλορισμό, δηλαδή από τις αλυσίδες παραγωγής
στον ευέλικτο εργαζόμενο, δημιούργησε ασφυκτικές πιέσεις
στον εργασιακό χώρο και στο σχολείο. Το λεγόμενο «σχολείο
της αγοράς» είναι η παρακμιακή έκφραση του αστικού σχολείου.
Η άρνηση του αστικού ουμανισμού, της καθολικής και κλασσικής
παιδείας, είναι το σχολείο ενός συστήματος που έφτασε στα
όριά του και πεθαίνει, αλλά σαν το μυθικό Σαμψών παρασέρνει
όλους στη θανή του.

Το ζήτημα για τη μάχιμη εκπαίδευση δεν είναι να κλαίει
γοερά για το χαμένο παράδεισο, που είναι –άλλωστε– φαντασία,
αλλά για την οικοδόμηση μιας άλλης Παιδείας σ’ έναν σοσιαλι-
στικό κόσμο.

Τι να κάνουμε;
– Να δουλέψουμε για τα σωματεία μας, διευρύνοντας τα

σύνορά τους
– Να προβάλλουμε το όραμα για μια παιδεία των όλων, των

ίσων και των διαφορετικών, ανατρέποντας όλες τις πολιτικές
που μας περιφρονούν

– Να προκαλέσουμε μια γενναία έξοδο στον κόσμο της ερ-
γασίας και της νεολαίας.

– Να εργαζόμαστε νυχθημερόν για την όξυνση των αντιθέσεων
και την επίλυση της μεγάλης αντίθεσης

– Να ενώσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς σ’ ένα Σωματείο.
– Αντί λοιπόν να κατηγορούμε τα σκοτάδια, ας γίνουμε φως!

20 Δεκέμβρη 2014
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Η
ιδέα της «ενότητας» των εργαζομένων,
των ομόφυλων, των ομοεθνών κλπ δεν
είναι νέα. Σχετίζεται με την αυγή της

γέννησης της ανθρώπινης κοινωνίας και
της αρχικής, εμπειρικής και ενστικτώδους
αντίληψης ή βιώματος, πως η κοινή προ-
σπάθεια αποφέρει πολλαπλάσια αποτελέ-
σματα από την ατομική δράση.

Ο συνδικαλισμός (από το αρχαίο σύν-
δικος που σήμαινε το «βοηθούσε σε μια
δίκη») έχει στ’ αρχικά του γεννετικά υλικά
τη συλλογικότητα, την ενιαία δράση, τον
αλτρουισμό, την άρση του εγωϊσμού και
της ατομικότητας. Ο συνδικαλισμός είναι
η αναίρεση του μοναχικού δρόμου, του
«σκέπτεσθαι και δρα κατά μόνας». 

Τα συνδικάτα στον αστικό κόσμο έλ-
κουν την πρωταρχική καταγωγή τους
από τις συλλογικές μορφές των συντε-
χνιών στην περίοδο της φεουδαρχίας. Οι
εξειδικευμένες ομάδες τεχντητών (σι-
δηρουργοί, σαμαράδες, κατεργαστές
δερμάτων, οπλοποιοί κλπ) συνασπίζον-
ται σε φατριές-συντεχνίες για να διεκ-
δικούν δικαιώματα τόσο απέναντι στους
ευγενείς-αριστοκράτες, όσο και απέναν-
τι στην αναδυόμενη εμπορική αστική τά-
ξη. Οι χειροτέχνες των πόλεων, όπως οι
γκίλτες, δηλαδή οι συντεχνίες των εμ-
πόρων ήταν ισχυρές και σε πολλές πε-
ριπτώσεις δρούσαν σαν μικρά τοπικά
μονοπώλια. Ο οικονομολόγος Άνταμ
Σμιθ, παραπονιόταν στις αρχές του 19ου

αιώνα πως στην Ευρώπη, «η διακυβέρ-
νηση των πόλεων ήταν στα χέρια των εμ-
πόρων και των τεχνητών». 

Οι ανακαλύψεις των νέων χωρών (Κο-
λόμβος, Μαγγελάνος, Βάσκο  ντε Γκάμα,
κ.λπ.), η τυπογραφία, σπάζουν τα εθνικά
και πνευματικά σύνορα. Η βουλιμική αρ-
πακτικότητα των εμπόρων – καπιταλιστών
αναπτύσσει το δουλεμπόριο στην Αφρική.
Εκατομμύρια μαύροι μεταφέρθηκαν με τη
βία στην Αμερική, γεμίζοντας πλούτη τους
εμπόρους, εξοντώνοντας εκατομμύρια
ταυτόχρονα.

Ο μερκαντιλισμός (εμποροκρατία) είναι
η καθιερωμένη αρχή των Άγγλων, Γάλλων,
Πορτογάλων, Ισπανών και Ολλανδών, οι
οποίοι αναπτύσσουν πολιτείες-φρούρια

στα παράλια και στους ναυτικούς δρόμους,
πατρονάροντας ταυτόχρονα την πειρατεία.
Όμως η βιομηχανική επανάσταση υποσκά-
πτει τα θεμέλια της φεουδαρχίας. Η παλιά
(μεσσαιωνική) τάξη πραγμάτων φθίνει. Ο
Κ. Μάρξ λέει γι’ αυτό το γεγονός:

«Το πέρασμα από το φεουδαρχικό τρό-
πο παραγωγής ακολουθεί δύο δρόμους.
Ο παραγωγός γίνεται έμπορος και κεφα-
λαιοκράτης σε αντιδιαστολή προς την
αγροτική φυσική οικονομία και τους πε-
ρικλεισμένους μέσα στις συντεχνίες τους,
τους χειροτέχνες, της μεσαιωνικής βιο-
μηχανίας. Αυτός είναι ο πραγματικός επα-
ναστατικός δρόμος. Στη δεύτερη περί-
πτωση ο έμπορος γίνεται και αυτός πα-
ραγωγός» (Κεφάλαιο τόμος ΙΙΙ, σελ. 393).

Η βιομηχανική επανάσταση αρχίζει στα
μέσα στου 18ου αιώνα στην υφαντουργία,
το μέταλλο και το γυαλί, με ισχυρότερη
την ώθηση στην ατμομηχανή (Βατ, 1764).
Ο καπιταλισμός ωριμάζει έχοντας όλες
τις προϋποθέσεις, όπως αγορές, κεφά-
λαια και φυσικές στρατιές εργατών. 

Οι αστικές επαναστάσεις 
στο πολιτικό εποικοδόμημα

ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, αλλά και η Γερ-
μανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία,
Ιαπωνία ακολουθούν τις μεγάλες ανατρο-
πές. Γύρω στα 1880 τελειώνει το προμο-
νοπωλιακό καπιταλιστικό στάδιο και φα-
νερώνεται ο ιμπεριαλισμός. Προηγήθηκαν
όμως οι φιλελεύθερες διαθέσεις της αστι-
κής τάξης, με σπουδαία κείμενα, όπως η
αμερικανική «Διακήρυξη για την Ανεξαρ-
τησία», ο γαλλικός χάρτης για τα «Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου», το αγγλικό «Habbas
Corpus». Σύντομα οι αστοί θ’ αρνηθούν
τον επαναστατικό χαρακτήρα τους, για να
μεταβληθούν στο αντίθετό τους.

Η γέννηση της εργατικής τάξης
Οι αλλαγές στην οικονομία αλλάζουν τις

κοινωνικές τάξεις. Η βιομηχανική επα-
νάσταση, η δουλειά στο χέρι (μανιφακτού-
ρα), η συντριβή των χειροτεχνών και η πα-
ρακμή του μεμονωμένου αγρότη – δουλο-
πάροικου γεννούν την εργατική τάξη. Δη-

μιουργούνται οι μεγάλες πόλεις, στις
οποίες στοιβάζονται εργοστάσια και με-
γάλες μάζες πρώην αγροτών, που ζουν σε
παρακμιακές και άθλιες συνθήκες. Παι-
διά 6 και 7 χρονών δουλεύουν μέχρι θα-
νάτου. Έχουμε την προλεταριοποίηση
όλου του φτωχού πληθυσμού, που απει-
κονίζεται έξοχα σε μεγάλους συγγραφείς
σαν τον Ντίκενς ή τον Ουγκό. Πρέπει να
σημειωθεί ιδιαίτερα πως η άνθιση των
ΗΠΑ στηρίχτηκε στην άγρια εκμετάλλευ-
ση δούλων, ιθαγενών και μεταναστών.

Ο συνδικαλισμός γεννιέται ως ανάγκη
μέσα στα αναδυόμενα εθνοκράτη των δυ-
τικών καπιταλιστικών χωρών, για να κα-
λύψει όλες τις δραστηριότητες της νεαρής
εργατικής τάξης. Η κύρια χώρα που γεν-
νιέται ο συνδικαλισμός είναι η Αγγλία. Ως
αφετηρία μπορεί να θεωρηθεί το 1764,
γιατί τότε ξεκινάει η βιομηχανική επανά-
σταση με την εφεύρεση των κλωστικών
μηχανών (από τον υφαντουργό Τζέημς
Χάργκρηβς). 

Ο Φ. Έγκελς, στο πασίγνωστο βιβλίο του
«Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην
Αγγλία», περιγράφει εξαιρετικά και γλα-
φυρά τις συνθήκες ζωής και εργασίας των
εργατών/εργατριών στην Αγγλία τις πρώ-
τες δεκαετίες της βιομηχανικής επανά-
στασης. Οι εργάτες άρχισαν να χρησιμο-
ποιούν απέναντι στην εργοδοτική – καπι-
ταλιστική ασυδοσία τα παρακάτω όπλα:
Συλλόγους φιλίας και αλληλεγγύης, Συν-
δικάτα, Οικονομικά ταμεία και κοοπερα-
τίβες (συνεταιρισμούς).

Λίγο αργότερα, στις αρχές του 19ου αι-
ώνα, ξεκινάει το κίνημα των λεγόμενων
Λουδιστών, από το όνομα του μυθικού
προσώπου Νεντ Λουντ (δάσος του Σέρ-
γουντ – ιστορίες του Νεντ Λουντ). Οι Λου-
διστές στράφηκαν κατά των μηχανών, που
τις θεώρησαν υπαίτιες της δυστυχίας
τους, τις έκαιγαν και τις κατέστρεφαν. Η
κυβέρνηση της Αγγλίας (1812) πήρε πρω-
τοφανή μέτρα κατά των εξεγερμένων ερ-
γατών, με φυλακές και πρόστιμα.

Μέχρι και την ίδρυση της Α’ Διεθνούς
στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα κυ-
ριαρχεί ο Χαρτισμός και ο Οουενισμός.
Μεγάλοι αγώνες σε χρονική έκταση και
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σύγκρουση έλαβαν χώρα στην Αγγλία. Για
παράδειγμα σ’ ένα πληθυσμό 16 εκατ. των
Βρετανικών Νησιών ψήφιζαν μόνο
160.000 άνδρες, πράγμα που καταργήθη-
κε το 1832, αν και οι εργάτες αποκλείστη-
καν. Η πάλη για το δεκάωρο εργασίας
κράτησε πάνω από 50 χρόνια, το δε 8ωρο
καθιερώθηκε στις ΗΠΑ το 1886.

Ο Ρόμπερτ Όουεν, πρόδρομος του σο-
σιαλιστικού κινήματος, προσπάθησε να
εφαρμόσει –ανεπιτυχώς– αυτοδιαχειρι-
ζόμενες σοσιαλιστικές νησίδες, σε ΗΠΑ
και Αγγλία. Σχηματίζεται η Εθνική Ένωση
Συνδκάτων Αγγλίας και Ιρλανδίας, η οποία
καταγγέλθηκε από το Αγγλικό κοινοβού-
λιο σαν τρομοκρατική και συνελήφθησαν
οι πρωτεργάτες της. Όμως λίγο αργότερα
το κίνημα των Χαρτιστών συντάσσει τον
«Χάρτη του Λαού» με 6 σημεία, όπως την
καθολική ψηφοφορία, ισοδύναμες περι-
φέρειες, εκλογές κάθε χρόνο, πληρωμή

βουλευτών, μυστική ψηφοφορία, όχι στις
διακρίσεις. Οι χαρτιστές «έμοιαζαν» με
τους γάλλους επαναστάτες.

Σημειώνουμε όλα τα παραπάνω όχι σαν
φόρο τιμής σ’ όσους εργαζόμενους ή κινή-
ματα άνοιξαν το δρόμο για μας, αλλά και
γιατί γνωρίζοντας την ιστορία βγάζουμε
χρήσιμα συμπεράσματα για το σήμερα. 

Η συγκρότηση των εργατών σε συνδικάτα
δεν ήταν εύκολη υπόθεση και ο «κρατικός
συνδικαλισμός» που γνωρίζουμε, ως προ-
σπάθεια αφομοίωσης εργατών και εργαζο-
μένων, δεν ίσχυε πάντα. Χιλιάδες συνδικα-
λιστές έδωσαν τη ζωή τους για το δικαίωμα
στην «ομαδικότητα», χιλιάδες σύρθηκαν σε
φυλακές, εξορίες και βασανίστηκαν.

Μιλώντας για το 19ο και 20ο αιώνα μπο-
ρούμε να διακρίνουμε τρεις ορατές κορυ-
φές του εργατικού κινήματος: 1. Τη δημι-
ουργία των συνδικάτων με τους αγώνες του.
2. Τη δημιουργία των διεθνών ως διακρα-

τική εργατική συνένωση. 3. Την Οκτωβριανή
Επανάσταση ως η πρώτη προσπάθεια η ερ-
γατική τάξη να πάρει την εξουσία.

Στις αρχές του 19ου αιώνα η ηπειρωτική
Ευρώπη, που υστερούσε σε σχέση με τους
ρυθμούς ανάπτυξης της Αγγλίας, αρχίζει
να βγαίνει από τη φεουδαρχία. Η γαλλική
επανάσταση και οι ξιφολόγχες του Ναπο-
λέοντα (εκτός από νεκρούς) επιταχύνουν
την πτώση των αριστοκρατών φεουδαρχών
και φέρνουν τον καπιταλισμό. Αναπτύσ-
σονται τα αστικά – καπιταλιστικά κράτη
(Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Αυστρία)

Η επανάσταση του 1848 δίνει ένα ακό-
μα χτύπημα στη φεουδαρχία σε Γαλλία –
Γερμανία. Αποφασιστικό ορόσημο για
όλους τους εργάτες αποτελεί η Α’ Διεθνής
ή Διεθνής Ένωση Εργαζομένων (1864),
που προήλθε από το Γαλλικό και Βρετα-
νικό κίνημα (από τα 55 μέλη του Γενικού
Συμβουλίου οι 27 ήταν Άγγλοι)

Η πορεία του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος στη χώρα μας είναι άμεσα συνυφα-
σμένη και σχεδόν εξαρτημένη από τις
πολιτικές εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν εί-
χαμε καμία σχετική αυτονομία του ερ-
γατικού και δημοσιοϋπαλληλικού κινή-
ματος. Τα χαρακτηριστικά του σ/κ επη-
ρεάστηκαν από τους εξής παράγοντες:

1. Από το χαμηλό επίπεδο παραγωγι-
κής βάσης (οικονομίας) που έδινε προ-
τεραιότητα στον αγροτοκτηνοτροφικό το-
μέα μέχρι –τουλάχιστον– το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

2. Από τον κατακερματισμό και τη διά-
σπαση του παραγωγικού ιστού σε μικρές
επιχειρήσεις με «οικογενειακό χαρακτή-
ρα», που αποτρέπει ή φρενάρει τη δημι-
ουργία συνδικάτων.

3. Από την ανυπαρξία εκτεταμένης
έκτασης της εργατικής αριστοκρατίας.
Στη χώρα μας η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία είναι εξαρτημένη από τα κυβερ-
νητικά κόμματα, ενώ στη δύση τρέφεται
από τα ψίχουλα που της δίνει το κράτος
από την υπερεκμετάλλευση ντόπιων ερ-
γατών και ξένων λαών. 

4. Στη χώρα μας δεν έχουμε μια ιστο-
ρική ρίζα του εργατικού βιομηχανικού
κινήματος συνδεδεμένου με τη γέννηση

της βιομηχανικής επανάστασης. Ως εκ
τούτου ο τρεϊντγιουνισμός άργησε και
στρεβλώθηκε.

5. Οι πολιτικές διώξεις και παρεμβά-
σεις στο σ/κ ενάντια στους αριστερούς
και ταξικούς συνδικαλιστές σημάδεψαν
τη δημιουργία του.

6. Η γέννηση και ύπαρξη της κρίσης
τροφοδοτεί με «υλικά» το σ/κ., ωστόσο
θα ήταν λάθος να δούμε –όπως κάνουν
ορισμένοι– τα χαρακτηριστικά του σ/κ
αποκομμένα από το ευρύτερο πλαίσιο
αναφοράς του.

Το 1919 λίγο μετά την Οκτωβριανή
Επανάσταση και –διόλου τυχαία– συμπί-
πτοντας με την ίδρυση του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ),
δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος,
γεννιέται η ΓΣΕΕ (αντιρρήσεις φέρνουν
οι αναρχοσυνδικαλιστές του Κ. Σπέρα).
Ενώ όμως στις ευρωπαϊκές χώρες ο συν-
δικαλισμός νομιμοποιείται λόγω α) της
μακράς ιστορίας των συνδικάτων, β) των
πολιτικών αγώνων και γ) της ανάγκης του
αστικού συστήματος για «συνεργασία
των τάξεων», στην Ελλάδα μόλις το 1914
(Ελ. Βενιζέλος) η δράση του σ/κ γίνεται
νόμιμη. Στην ίδια την ίδρυση της ΓΣΕΕ η
κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου, αφού αποτυ-

χαίνει να περάσει το πλαίσιό της, κατορ-
θώνει να εκλέξει 6 συνέδρους έναντι 5
της Αριστεράς. Θα περάσουν περίπου 70
χρόνια για να πραγματοποιήσει η ΓΣΕΕ
το πρώτο αντιπροσωπευτικό της συνέ-
δριο (22-12-1983), για ν’ ακολουθήσει ο
«αποκεφαλισμός» της το 1985 από τον
Α. Παπανδρέου.

Στις 3/4/1999 ιδρύεται το ΠΑΜΕ, αφού
το ΚΚΕ και η παράταξή του ΕΣΑΚ έχουν
συνεργαστεί για 25 μεταπολιτευτικά χρό-
νια με όλο το φάσμα του κρατικού και ερ-
γοδοτικού συνδικαλισμού, ενώ νωρίτερα
το φθινοπωρο το 1988 οι επιτροπές αγώ-
να για την απεργία στις Εξετάσεις στην
ΟΛΜΕ, ιδρύουν το φιλόδοξο και ελπιδο-
φόρο σχήμα των Αγωνιστικών Παρεμβά-
σεων Συσπειρώσεων Κινήσεων στην εκ-
παίδευση, που γρήγορα επεκτείνεται σ’
όλο το δημόσιο τομεά.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990
δημιουργούνται και στην Ελλάδα θεσμοί
«κοινωνικού διαλόγου», δηλαδή θεσμοί
συνεργασίας κράτους και εργοδοτών με
εργαζόμενους, που άνοιξαν το δρόμο για
την ενσωμάτωση των συνδικάτων στο
υπάρχον σύστημα. Τα συνδικάτα από αν-
ταγωνιστικά όργανα γίνονται συμπληρω-
ματικά του συστήματος.

Για την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα
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Η οικονομική κρίση δημιούργησε νέες αναταράξεις στα συνδι-
κάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ωστόσο η εκπροσώπηση
έχει ρίζες βαθύτερες και ως τέτοια (δομική) πρέπει να διαβαστεί.

Λέγοντας κρίση στα συνδικάτα βασικά εννοούμε:
1. Τη χαμηλή πύκνωση των συνδικάτων ή την τάση των εργαζό-

μενων να μην γράφονται σε αυτά. Στην Ε.Ε. η Ελλάδα βρίσκεται
στην προτελευταία θέση σ’ ότι αφορά την κάλυψη των εργαζομένων
από συνδικάτα του χώρου δουλειάς τους.

2. Τη χαμηλή αποτελεσματικότητα σ’ ότι αφορά το επίπεδο διεκ-
δικήσεων. Τα συνδικάτα δημιουργήθηκαν για να αρθεί η αντιπα-
ράθεση μεταξύ των εργαζόμενων και να πουληθεί σε υψηλότερες
τιμές η εργατική δύναμη, ο οποία ως γνωστόν είναι εμπόρευμα.

3. Την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι σ’ ένα δήμο έχουμε έως πέντε σωματεία ή σ’ ένα νομό
τέσσερεις διδασκαλικούς συλλόγους. Η ΑΔΕΔΥ έχει πάνω από 2500
πρωτοβάθμια σωματεία και 70 δευτεροβάθμια στη δύναμή της, ενώ
σε περίοδο έντασης της επίθεσης είχαμε μόνο 2-3 ενοποιήσεις
σωματείων στο δημόσιο τομέα. Αντίστοιχα η ΓΣΕΕ έχει 70 Ομο-
σπονδίες.

4. Το μικρό βαθμό εθνικής και διεθνικής αλληλεγγύης. Οι
απεργίες αλληλεγγύης σε κλάδους ή σωματεία που βρίσκονται
στη ζώνη της έντασης, οι απεργίες – κινητοποιήσεις για συνδι-
κάτα ή κινήματα άλλων χωρών αντικαθίστανται από ψηφίσματα
και λογοκοπία.

5. Την έλλειψη ενός ενιαίου πολιτικού κέντρου.
Είναι άκρως χαρακτηριστικό ότι μέχρι τη δεκαετία του 1980 (νό-

μος 1264/82) η ηγεσία του σ/κ αντιμετωπίζει διώξεις, φυλακίσεις,
εξορίες, εκτελέσεις. Παρ’ όλα αυτά το εργατικό και δημοσιοϋπαλ-
ληλικό κίηνμα δεν συναινεί, δεν υποτάσσεται, δεν λυγίζει. Το 1990
ωστόσο μπαίνουμε σε νέα φάση. Οι θεωρίες της συναίνεσης – συν-
διαχείρισης – συνδιαλλαγής αντικαθιστούν την «πάλη των τάξεων»
που υπήρχε στα προπολεμικά καταστατικά των συνδικάτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και μέχρι πρότινος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
Χ. Πρωτόπαππας, μιλώντας για τις προτεραιότητες της εργατικής συ-
νομοσπονδίας αναφέρει την ανάγκη για «εθνική ανταγωνιστικότητα»,
δηλαδή για εθνική ανάπτυξη, κόντρα στα συμφέροντα των εργατών.
Πρόκειται για μια απόλυτη κατάπτωση. Πολλοί και πολλές φορές
αναφερόμενοι στα συνδικάτα φωτογραφίζουν τα τελευταία χρόνια.
Πρόκειται για μεγάλο σφάλμα. Η «οξείδωση» των μυαλών των εργα-
ζομένων και η «αρχαία σκουριά» της συναίνεσης – υποταγής υπάρχει
σ’ όλο το χρονικό φάσμα της μεταπολίτευσης και με την ευθύνη όλων
των κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ, Συνασπισμός) και των συνδικαλι-
στικών τους εκφράσεων. Η όψιμη διαμαρτυρία (πχ ΠΑΜΕ – ΜΕΤΑ)
για την αποτελεσματικότητα του σ/κ είναι είναι άνευ αξίας, αφού πα-
ραγνωρίζει τις ευθύνες των παραπάνω για πολλές δεκαετίες. Σ’ όλη
την πρώτη δεκαετία του ΠΑΣΟΚ (1980 – 1990) και ΚΚΕ – Συνασπισμός
(με όποιο όνομα είχε τότε) διαγκωνίζονταν στις θετικές ρεαλιστικές,
βελτιωτικές προτάσεις προς την κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου.
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι από-
σπασμα από την εργασία του Γιώργου Σώ-
ρου με τίτλο «Το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα στον ελλαδικό χώρο: ένα κίνημα
σε διαρκή κρίση»

Τα τελευταία τρία χρόνια με αφορμή την
παγκόσμια οικονομική κρίση οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις βρήκαν την ευκαιρία να προχωρή-
σουν σε μια σειρά παρεμβάσεων στο εργατικό
δίκαιο, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο
τη θέση των μισθωτών εργαζομένων και ανα-
διανέμοντας τον πλούτο προς όφελος του κε-
φαλαίου. Αυτές οι πολιτικές προωθούνται
εδώ και δεκαετίες από ντόπιες εργοδοτικές
οργανώσεις και διεθνείς φορείς, στο όνομα
του συνδυασμού της ευελιξίας στην αγορά ερ-
γασίας με την ασφάλεια (“flexicurity”), όμως
στα χρόνια της κρίσης βρήκαν το γόνιμο έδα-
φος για να ολοκληρωθούν και να θεσμοποι-
ηθούν. ( ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2011, σ. 283-287 )

Έτσι έχουμε μια σειρά νομοθετικών παρεμ-
βάσεων του κράτους στην αγορά εργασίας
από το 2010 και μετά που η ετήσια έκθεση
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την οικονομία και την απα-
σχόληση στην Ελλάδα το 2011 συνοψίζει και
αξιολογεί ως εξής: 

“α) Τον N. υπ’ αριθ. 3833/2010 «Προστα-
σία της οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρί-
σης», ο οποίος ψηφίστηκε από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπεί-

γοντος (ημερομηνία κατάθεσης: 3.3.2010 /
ημερομηνία ψήφισης: 5.3.2010) και στόχο
έχει να επιβάλει «άμεσα δημοσιονομικά μέ-
τρα για την εξοικονόμηση πόρων, με μείωση
των δημόσιων δαπανών και αύξηση των φο-
ρολογικών εσόδων» (μείωση των αποδοχών
στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
και τις ΔΕΚΟ, απαγόρευση συνομολόγησης
αυξήσεων, αναστολή και περιορισμός των
προσλήψεων, αύξηση του ΦΠΑ και των ειδι-
κών φόρων κατανάλωσης κλπ.).

β) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3845/2010 «Μέτρα για
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη
της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο», ο οποίος επίσης ψηφίστη-
κε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (ημε-
ρομηνία κατάθεσης: 4.5.2010 / ημερομηνία
ψήφισης:6.5.2010) και περιλαμβάνει με τη
μορφή παραρτήματος: α) τη «Δήλωση των Αρ-
χηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης
του Ευρώ» της 25ης Μαρτίου 2010, με την
οποία υιοθετείται η απόφαση για τη δημιουρ-
γία Μηχανισμού Δημοσιονομικής Σταθερό-
τητας, β) τη «Δήλωση για τη Στήριξη της Ελ-
λάδας από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης»
της 11ης Απριλίου 2010, με την οποία απο-
φασίζεται η ένταξη της Ελλάδας στον Μηχα-
νισμό, με στόχο «να διαφυλαχθεί η χρηματο-
οικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη, ως
σύνολο», γ) το «Μνημόνιο Οικονομικής και
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» της 3ης Μαΐ-

ου 2010, όπου περιγράφονται οι βασικοί στό-
χοι του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προ-
σαρμογής, καθώς και το γενικό πλαίσιο πο-
λιτικών (οικονομικών, δημοσιονομικών, χρη-
ματοπιστωτικών κλπ.) που καλείται η χώρα
να ακολουθήσει και δ) το «Μνημόνιο Συνεν-
νόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις
Οικονομικής Πολιτικής» της 3ης Μαΐου 2010,
το οποίο θέτει τους ειδικότερους πολιτικούς
και οικονομικούς στόχους του προγράμματος
δημοσιονομικής σταθερότητας, από την επί-
τευξη των οποίων εξαρτάται η χορήγηση των
τριμηνιαίων δόσεων του δανείου.

Τα Μνημόνια θέτουν στην ουσία ένα λεπτο-
μερέστατο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων που αναμένεται να έχει θεμελιώδεις
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές
προεκτάσεις για τη χώρα. Παράλληλα, ο νόμος
3845/2010 προβλέπει περαιτέρω μείωση των
αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και των συν-
τάξεων, και εισάγει μέτρα ενίσχυσης της ευε-
λιξίας των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.
Επίσης περικόπτει τον κατώτατο μισθό για τους
νέους εργαζόμενους, κατά παρέκκλιση από τις
σχετικές ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ.

γ) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3847/2010 «Επανακα-
θορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστου-
γέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδεί-
ας για τους συνταξιούχους και βοηθηματού-
χους του Δημοσίου», ο οποίος επίσης ψη-
φίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Κρίση και συνδικάτα

Νομικοί αντιδραστικοί θώρακες
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(ημερομηνία κατάθεσης: 5.5.2010 / ημερο-
μηνία ψήφισης: 7.5.2010) και με τον οποίον
περικόπτονται ο 13ος και ο 14ος μισθός (επί-
δομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και
επίδομα αδείας) των συνταξιούχων του δη-
μόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

δ) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3863/2010 «Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατά-
ξεις, ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέ-
σεις», ο οποίος, πέραν των συνταξιοδοτικών
και κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων που
προβλέπει, εισάγει ρυθμίσεις εργασιακών
θεμάτων «για τις ανάγκες εφαρμογής του
Προγράμματος Σταθερότητας της Ελληνικής
Οικονομίας» (διευκόλυνση των ομαδικών και
ατομικών απολύσεων, μείωση του κόστους
της υπερεργασίας και της υπερωριακής ερ-
γασίας, περικοπή του κατώτατου μισθού για
τους νέους εργαζόμενους κατά παρέκκλιση
από τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε
ισχύουσα ΕΓΣΣΕ. Επίσης προβλέπει την έκ-
δοση προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμι-
ση θεμάτων σχετικά με το θεσμό μεσολάβη-
σης και διαιτησίας).

ε) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3871/2010 «Δημοσιο-
νομική διαχείριση και ευθύνη», με τον οποί-
ον «επιχειρείται η συγκράτηση των μισθολο-
γικών αυξήσεων» και ο οποίος ειδικότερα
προβλέπει την κατάργηση των μεσολαβητι-
κών συμφωνιών και διαιτητικών αποφάσεων
που χορηγούν αυξήσεις μέχρι 31.6.2011, κα-
θώς επίσης θέτει πλαφόν στις αντίστοιχες
αυξήσεις για τα διαστήματα από 1.7.2011 –
31.6.2012 και 1.7.2012 –31.12.2012.

στ) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3891/2010 «Αναδιάρ-
θρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου
ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις
για το σιδηροδρομικό τομέα», με τα άρθρα
15-21 του οποίου ρυθμίζονται θέματα προ-
σωπικού στο πλαίσιο της επικείμενης ανα-
διάρθρωσης των εταιρειών. Προβλέπεται ει-
δικότερα διαδικασία μεταφοράς του πλεονά-
ζοντος τακτικού προσωπικού των εταιρειών
– που, σύμφωνα με το νόμο, ανέρχεται στα
2.351 άτομα – και ορίζεται ότι όσοι εργαζό-
μενοι εξακολουθήσουν να απασχολούνται σε
εταιρία του ομίλου, λογίζεται κατά τεκμήριο
ότι αποδέχονται κάθε μεταβολή συλλογικών
και ατομικών συμβάσεων, όρων και συνθη-
κών εργασίας. 

Προβλέπεται εκ του νόμου η άμεση έναρξη
της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων για την υπογραφή νέων συλλογικών
συμβάσεων εργασίας, καθώς και η κατάρτιση
νέων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας,
καθώς και η κατάργηση του συνόλου των
προϋφιστάμενων συλλογικών ρυθμίσεων (κα-
νονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
μεσολαβητικών συμφωνιών/ διαιτητικών
αποφάσεων). Επιπλέον, τίθεται απαγόρευση
της μονομερούς προσφυγής στον Οργανισμό
Μεσολάβησης και Διαιτησίας μέχρι την ολο-

κλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των νέ-
ων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ζ) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας», ο οποίος
ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγον-
τος (ημερομηνία κατάθεσης: 9.12.2010/ημε-
ρομηνία ψήφισης: 14.12.2010) και, πέραν των
περαιτέρω μειώσεων μισθών των εργαζομέ-
νων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα και της επιπλέον αύξησης ΦΠΑ και ει-
δικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπει,
εισάγει ρυθμίσεις με τις οποίες ανατρέπεται
θεμελιωδώς το σύστημα των συλλογικών ερ-
γασιακών σχέσεων (διάρρηξη της αρχής της
ισχύος της ευνοϊκότερης ρύθμισης μέσω της
αναγνώρισης των ειδικών επιχειρησιακών
συλλογικών συμβάσεων εργασίας / περιορι-
σμός του ΟΜΕΔ στον καθορισμό βασικού μι-
σθού και ημερομισθίου, δυνατότητα μονομε-
ρούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ και για την ερ-
γοδοτική πλευρά), καθώς επίσης εισάγει ρυθ-
μίσεις για την ενίσχυση των ευέλικτων ατο-
μικών εργασιακών σχέσεων (μείωση του κό-
στους της μερικής απασχόλησης, επέκταση
της επιτρεπόμενης χρονικής διάρκειας επι-
βολής εκ περιτροπής εργασίας και εργασίας
διαμέσου Εταιρίας Προσωρινής Απασχόλη-
σης) και τη διευκόλυνση των απολύσεων (κα-
τάργηση της αποζημίωσης απόλυσης, εφόσον
η καταγγελία πραγματοποιείται πριν τη συμ-
πλήρωση 12μηνης απασχόλησης – χαρακτη-
ρισμός του πρώτου έτους της απασχόλησης
στην περίπτωση της σύμβασης εργασίας αο-
ρίστου χρόνου ως δοκιμαστικής περιόδου).

η) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3985/2011 «Μεσοπρό-
θεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγι-
κής 2012 - 2015», που ωστόσο δεν περιέχει
κανόνες δικαίου, αλλά θέτει δημοσιονομι-
κούς στόχους και βασικές πολιτικές κατευ-
θύνσεις και προτεραιότητες για τα επερχό-
μενα έτη (έως το 2015). Πέραν των λοιπών
προβλέψεων, ο νόμος θέτει το πλαίσιο ενός
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που
αφορά το σύνολο σχεδόν των βασικών τομέων
της επιχειρηματικής και ευρύτατους τομείς
της κοινωφελούς δραστηριότητας του Δημο-
σίου, όπως τον τραπεζικό (Ταχυδρομικό Τα-
μιευτήριο, Alpha Bank, ETE, Τράπεζα Πει-
ραιώς, ΑΤΕ), την ενέργεια (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, Υπο-
θαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου Ν. Κα-
βάλας), τα τυχερά παιχνίδια (ΟΠΑΠ, Κρατικά
Λαχεία, Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας), τις τη-
λεπικοινωνίες (ΟΤΕ), τα λιμάνια (ΟΛΠ, ΟΛΘ),
τα αεροδρόμια (Διεθνής Αερολιμένας Αθη-
νών, Περιφερειακά Αεροδρόμια), τους αυ-
τοκινητοδρόμους (Ελληνικοί Αυτοκινητό-
δρομοι, Εγνατία Οδός), τις σιδηροδρομικές
μεταφορές (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), τα ορυχεία, τη δια-
χείριση υδάτων και αποβλήτων (ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ), την άμυνα (ΕΑΣ) και την ακίνητη πε-
ριουσία του Δημοσίου. 

Το ανωτέρω πρόγραμμα αποκρατικοποι-
ήσεων θέτει βεβαίως ζητήματα περί της δια-
φύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας, του δημοσίου συμφέροντος και της
προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και
περί του είδους και της ποιότητας της προ-
τεινόμενης αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι
παράλληλα απολύτως αναμενόμενο ότι η
εφαρμογή του θα επιφέρει ριζικές ανατροπές
στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων
στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
και κατά συνέπεια ευρύτερα στην διαμόρφω-
ση του προτύπου της ελληνικής αγοράς ερ-
γασίας, όπως καταδεικνύεται άλλωστε και
από το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του νό-
μου υπ’ αριθ. 3986/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015».

θ) Τον Ν. υπ’ αριθ. 3986/2011 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015»,
που ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπεί-
γοντος (ημερομηνία κατάθεσης: 27.6.2011 /
ημερομηνία ψήφισης: 30.6.2011) και προβλέ-
πει ειδικότερες ρυθμίσεις για την εφαρμογή
του πλαισίου που τίθεται με τον ανωτέρω νόμο
υπ’ αριθ. 3895/2011, μέσω της σύστασης «Τα-
μείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου» (Ταμείο) με στόχο, σύμφωνα
με το άρθ. 1 παρ. 1, την «αξιοποίηση περι-
ουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιου-
σίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών
στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων, των
οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολο-
κλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ.». Ορίζεται δε ότι τα έσοδα θα δια-
τίθενται αφενός για την αποπληρωμή του δη-
μοσίου χρέους, αφετέρου για την κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του Ταμείου. 

Αναδεικνύεται συνεπώς ότι τα έσοδα του
Ταμείου θα εξυπηρετούν κατευθείαν τους δα-
νειστές, καθώς και το ίδιο το Ταμείο. Επιπλέ-
ον, επισημαίνεται ότι το είδος της προτεινό-
μενης αναπτυξιακής πολιτικής είναι τουλά-
χιστον εξαιρετικά αμφίβολης ποιότητας και
προοπτικής και δε συμβιβάζεται με θεμελιώ-
δεις συνταγματικούς κανόνες για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, ούτε με την αρχή της
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Φαίνεται ειδικότερα ότι προωθείται η
τουριστική ανάπτυξη και η αναψυχή, κλά-
δοι περιορισμένης προστιθέμενης αξίας,
που χαρακτηρίζονται για την προσωρινό-
τητα και την επισφάλεια της απασχόλησης,
τη χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα, τα
υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας και
την απορρόφηση «αναλώσιμου» προσωπι-
κού χαμηλής ειδίκευσης και νεαρής ηλι-
κίας, χωρίς να παρέχονται έστω μακρο-
πρόθεσμα προοπτικές για βελτίωση των
προσόντων, της απασχολησιμότητας και
του βιοτικού του επιπέδου.
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Δεν έχει προλάβει να καθαρίσει ο κουρνιαχτός από τις εξαγγελίες
της νέας κυβέρνησης και οι «ισχυροί» του κεφαλαίου και του ιμπερια-
λισμού (ΕΕ – ΗΠΑ) βγάζουν τις μάσκες των «εταίρων» για να αποκαλύψουν
την πραγματικότητα. Ολοένα και πιο καθαρά φανερώνεται πλέον το
στυγνό και κυνικό πρόσωπο που προστάζει εδώ και τώρα την πιστή και
απαρέγκλιτη τήρηση όλων των μνημονιακών δεσμεύσεων και προ-
γραμμάτων.

Η κυβερνητική διαχείριση, λοιπόν, μπορεί
να άλλαξε, όχι όμως και η εξουσία. Σίγουρα
βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο
και θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε πως «τί-
ποτα δεν έγινε», όπως μας λένε με «περισσή»
λογοκοπία οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και του
ΚΚΕ. Από τη μια πλευρά στην κάλπη καλούν
τον λαό να τους στιρήξει «ακόμα κι αν δεν
συμφωνεί απολύτως» μαζί τους. Από την
άλλη μέσα στα συνδικάτα κρύβουν την δια-
σπαστική και αναχωρητική γραμμή τους
πίσω από το μανδύα της «ταξικής καθαρό-
τητας» του δικού τους πλαισίου.

Η μέχρι πρότινος συγκυβέρνηση ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ που έχει συνδέσει το όνομά της με
την πιο βάρβαρη πολιτική καταπίεση, τα
απανωτά μνημόνια, τη βαθιά φτώχεια και
εξαθλίωση του λαού μας, κατέπεσε κάτω
από το βάρος της πλατιάς λαϊκής αποδοκι-
μασίας. Οι λαϊκές δυνάμεις έστρεψαν την
πλάτη τους στους εκφραστές εκείνης της
πολιτικής που πέντε χρόνια τώρα επέβαλαν
άγρια και παρατεταμένη λιτότητα, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις,
υφάρπαξαν το λαϊκό εισόδημα με απανωτά χαράτσια (ΕΝΦΙΑ, κλπ), κα-
ταλήστεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, συνέντριψαν εργασιακά δικαιώματα
και κατακτήσεις, γκρέμισαν το κοινωνικό κράτος (Υγεία – Παιδεία –
Πρόνοια), ξεπούλησαν το δημόσιο πλούτο. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να
είμαστε ικανοποιημένοι, που το δίδυμο Σαμαρά – Βενιζέλου, με τα τε-
λευταία τρομοκρατικά σενάρια της «καταστροφής και του χάους» με τα
οποία βομβάρδιζε προεκλογικά το λαό, δεν κατάφερε να πείσει.

Την ίδια στιγμή όμως έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε να ανησυ-
χούμε. Γιατί την εποχή της απάτης διαδέχεται τώρα μια νέα φάση που
σηματοδοτείται από τη νέα αυταπάτη, την οποία συστηματικά καλλιέρ-
γησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γνώριμη τακτική των πολλών προσώπων και πολλών
ταχυτήτων από το βερμπαλισμό μέχρι τις χαμηλές προσδοκίες για μια
«ανάσα». Αυταπάτες ότι μπορεί δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει το «σκλη-
ρό» διαπραγματευτή προς όφελος των λαϊκών και εργατικών αναγκών,
παραμένοντας ταυτόχρνα πιστός στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι ντό-
πιοι και ξένοι δυνάστες, η οικονομική ελίτ και οι τοκογλύφοι σε ΕΕ –
ΗΠΑ – ΔΝΤ.

Η τωρινή κυβερνητική σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έρχεται να χτίσει
σαθρές και επικίνδυνες «γέφυρες» για τη νέα «εθνική συναίνεση».

Την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός απέτιε φόρο τιμής στους 200
εκτελεσμένους της Καισαριανής, διόριζε στο υπ. Άμυνας τον αρχηγό
του δεξιού, αντιδραστικού και τυχοδιωκτικού κόμματος των ΑΝΕΛ, νο-
μιμοποιώντας στην κοινή συνείδηση πως μπορεί ένα τέτοιο κόμμα να
αποτελέσει το θεματοφύλακα της «εθνικοφροσύνης και του πατριωτι-
σμού».

Οι λύσεις στα προβλήματα δεν βρίσκονται
στα όρια της τωρινής διαπραγμάτευσης
εντός ΕΕ και ΝΑΤΟ

Από τις στρατιές του 1.5 εκατ. ανέργων μέχρι τις μαχόμενες τάξεις
της εκπαίδευσης και από τις βιομηχανικές ζώνες μέχρι τους κάμπους,
η πραγματική απάντηση στα καυτά και ζωτικά προβλήματα του λαού
μας δεν βρίσκεται μέσα στα όρια της διαπραγμάτευσης μέσα στα

πλαίσια της ΕΕ, του ΔΝΤ και του ΝΑΤΟ.
Αντίθετα συμπυκνώθηκε στο σύνθημα «αυτή
η πολιτική μπορεί να ανατραπεί», το οποίο
αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία
των λαϊκών στρωμάτων, στις απεργίες, στις
διαδηλώσεις, στους δρόμους και στις πλα-
τείες. Οφείλουμε λοιπόν να το επαναφέρουμε
πλέριο και στο ακέραιο. Από την αξιολόγηση,
το «νέο» λύκειο και τις αντιδραστικές ανα-
διαρθρώσεις, μέχρι τους ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς της βαθιάς φτώχειας και
τα μόνιμα μνημόνια εξαθλίωσης και επιτή-
ρησης που επέβαλαν στις πλάτες του λαού,
όλα τα προβλήματα είναι εδώ. 

Για μια ακόμα φορά, στο όνομα του χρέους
και της «ανάπτυξης» στο πλαίσιο της ΕΕ, οι
ντόπιοι και ξένοι δυνάστες και τοκογλύφοι
– δανειστές επιχειρούν να περάσουν νέα
θηλιά στο λαό. Ένα χρέος που δεν το δημι-
ουργησαν ο λαός και οι εργαζόμενοι, δεν
τους ανήκει, δεν το χρωστάνε, αλλά συνε-
χίζουν να το πληρώνουν με αμέτρητες θυ-
σίες.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται η αναγκαιότητα να με-
τατραπεί η προσδοκία που καλλιεργεί η νέα κυβερνητική διαχείριση σε
πραγματική ελπίδα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τους εργαζόμενους,
το μαζικό λαϊκό και εργατικό κίνημα στο προσκήνιο. Η πραγματική
ελπίδα βρίσκεται εκεί που χτυπά η καρδιά των αγώνων ενάντια στο
μαύρο μέτωπο ΕΕ – ΔΝΤ – ΝΑΤΟ. Αντίθετα μέσα στα πλαίσια της ΕΕ,
η συνέχιση της αντιλαϊκής επίθεσης, τα αλλεπάλληλα αντεργατικά
μέτρα, η ασφυκτική επιτήρηση και η συνέχιση της φτώχειας δεν
μπορεί παρά να είναι μονόδρομος.

Νέα καθήκοντα μπροστά μας
Εμείς οι Εκπαιδευτικοί, κομμάτι από τη σάρκα του εργατικου και

λαϊκού κινήματος, βγήκαμε τα τελευταία χρόνια αναρίθμητες φορές
στους δρόμους του αγώνα για να διεκδικήσουμε πίσω τη ζωή που μας
ανήκει! Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα έδωσε σκληρές και με-
γάλες μάχες και θα χρειαστεί να δώσει ακόμα περισσότερες για να επι-
βάλλει σαν προτεραιότητα τις ανάγκες των εργαζομένων, των ανέργων
και της νεολαίας.

Μπροστά μας τώρα ξανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι αυτός του
αταλάντευτου μαχητικού και αγωνιστικού προσανατολισμού για τη διεκ-
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

3 Να συνεχίσουμε αποφασιστικά 
στο δρόμο του αγώνα!

3 Η επόμενη ημέρα είναι εδώ!
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δίκηση του συνόλου των αιτημάτων που προτάξαμε ολόκληρη την προ-
ηγούμενη περίοδο και τα οποία παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα. Ο
δεύτερος είναι αυτός που υποτάχθηκε στη «λαϊκή εντολή» της κάλπης,
αλλά δεν σεβάστηκε την εντολή των μαζικών γενικών συνελεύσεων του
Μάη του 2013 και καλεί τώρα συνδικάτα, ομοσπονδίες και τις λαϊκές και
εργατικές δυνάμεις να καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους στη στήριξη
της νέας κυβερνητικής διαχείρισης στο όνομα μάλιστα της αριστεράς.
Στο σταυροδρόμι αυτό εμείς στις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις
Κινήσεις επιλέγουμε τον πρώτο δρόμο. Είμαστε απολύτως πεισμένοι
πως όλοι οι αγώνες του μαζικού κινήματος ολόκληρη την προηγούμενη
περίοδο αποδίδουν καρπούς και κατακτούν κέρδη προς όφελος των ερ-
γαζομένων και του λαού. Αν μερικά από τα αιτήματα που ανέδειξε το
κίνημα με τους επίμονους και αποφασιστικούς αγώνες του βρίσκονται
σήμερα στο επίκεντρο τον «υποσχόμενων» λύσεων, αυτό αποδεικνύει
ακριβώς ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε, τα πάντα κατακτήθηκαν. Απευ-
θύνουμε λοιπόν αγωνιστικό προσκλητήριο στις μαχόμενες τάξεις της
εκπαίδευσης, για οργάνωση τώρα στα σωματεία μας, για να ορθώσουμε
το ανάστημά μας, για να προτάξουμε για μια ακόμα φορά ολόκληρο το
πλαίσιο των αιτημάτων μας και να αναμετρηθούμε με τα εκβιαστικά τε-
λεσίγραφα που μας επιβάλλουν ΕΕ και ΔΝΤ.

Δεν υπάρχει χρόνος εφησυχασμού! 
Να προχωρήσουμε αποφασιστικά!

Δεν έχουμε κανένα λόγο να αρκεστούμε στην όποια μερική ικανοποίηση
των αιτημάτων μας για να αξιοποιηθεί την επομένη ως άλλοθι και
στήριγμα για την κυβερνητική πολιτική, ούτε και να υποταχτούμε στο
«ρεαλισμό» της «αντικειμενικής κατάστασης». Όσα είπαμε μέχρι τώρα
ισχύουν. Γεννήθηκαν από τους κόλπους του εκπαιδευτικού κινήματος,
αγκαλιάστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία του. Δεν έχουμε κανένα
λόγο να κατεβάσουμε ούτε μια σπιθαμή τον πύχη των αιτημάτων μας.
Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες
να απαιτήσουν από τη νέα κυβέρνηση την ακύρωση των μνημονίων
και όλων των νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν στη βάση αυτών, με τα
οποία ανατράπηκαν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, τόσο στην
εκπαίδευση όσο και γενικότερα, και με τα οποία υπονομεύτηκε
περαιτέρω ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και οξύνθηκε η
ταξικότητα του σχολείου. 

Απαιτούμε τώρα: 
➧ Κατάργηση κάθε μορφής διαθεσιμότητας – υποχρεωτικής μετάταξης

– κινητικότητας. Κατάργηση του ν. 4172/2013.  Επιστροφή όλων των
καθηγητών ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ στα σχολεία τους με ταυτόχρονη ανάκτηση
της οργανικής τους θέσης και της εκπαιδευτική τους ιδιότητα και
αναγνώριση της υπηρεσίας τους (σε βαθμό και κλιμάκιο με αναδρομική
αναπλήρωση στο σύνολο του μισθού) όλων των μηνών της διαθεσι-
μότητας - ομηρίας.

➧ Επαναλειτουργία όλων των Τομέων και Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ
της Δημόσιας ΤΕΕ με δυνατότητα εγγραφών των μαθητών μας σ’
αυτές τον Ιούνιο. 

➧ Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, του συστήματος προαγωγής και
της προσμέτρησης στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Κατάργηση του
νόμου για την εκπαίδευση για το «νέο Λύκειο». 

➧ Ορισμός ανώτερου ορίου 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις
και 10 στα εργαστήρια και επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στις
21 ώρες είναι μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου. Ώστε να ανα-
πνεύσουν και να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα τμήματα, να διοριστούν
νέα παιδιά. Να ξεκινήσει η διαδικασία μεταθέσεων, τοποθετήσεων
κόντρα στην ομηρία των εκπαιδευτικών με την υπεραριθμία, την
κάλυψη ωρών σε πολλά σχολεία – τις υποχρεωτικές μετατάξεις.

➧ Όλοι οι εκπαιδευτικοί μόνιμοι, με σταθερή εργασία. Κατάργηση όλων
των μορφών ελαστικής εργασίας. Κάλυψη των κενών στα σχολεία,

μαζικοί διορισμοί τώρα με βάση την προϋπηρεσία και την ημερομηνία
λήψης πτυχίου. Διορισμοί σε αντιστοιχία ένας προς έναν (1/1 συντα-
ξιοδοτήσεις - διορισμοί). 

➧ Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση των σχολείων για την ουσιαστική
αντιμετώπιση των εξόδων τους, τη βελτίωση της λειτουργίας τους,
για τη σίτιση, ασφάλιση – υγεία των μαθητών μας. Καμιά συγχώνευση
– κατάργηση. Άμεση αύξηση των δαπανών για τη Παιδεία, με αναθε-
ώρηση του κατάπτυστου προϋπολογισμού φτώχειας.

➧ Να καταργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι, υπουργικές απο-
φάσεις, προεδρικά διατάγματα) της αξιολόγησης και της αυτοαξιο-
λόγησης. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για όλους.
Να επανακαταταγούν αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί σε κλιμάκια και
βαθμούς με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους και να αναπροσαρμοστούν
οι μισθοί τους, μέχρι να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση κλαδικής σύμ-
βασης εργασίας από την ΟΛΜΕ

➧ Επαναφορά όλων των μισθών στα επίπεδα του 2009. Επαναφορά του
13ου και 14ου μισθού που καταργήθηκε. Να ξεπαγώσουν άμεσα όλα
τα κλιμάκια και οι βαθμοί. Ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική
προαγωγή για όλους. Καμιά περικοπή σε συντάξεις και ΕΦΑΠΑΞ,
πλήρης σύνταξη με 30 χρόνια εργασίας. Να ενισχυθούν άμεσα όλα
τα ασφαλιστικά ταμεία.

➧ Να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου
(ν.4093/12 και 4057/12) και το καθηκοντολόγιο.
Καθήκον του εκπαιδευτικού κινήματος είναι να επαναφέρει στο

προσκήνιο τα αιτήματα που αποτέλεσαν τις κύριες αιχμές της πάλης
του, το πλαίσιο αιτημάτων του 16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ και των απο-
φάσεων των Γενικών Συνελεύσεων Προέδρων.

Για Μόρφωση – εκπαίδευση, ουσιαστική, δημόσια και δωρεάν!
Ενιαίο 12χρονο σχολείο, υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν, ποιοτικά
αναβαθμισμένο για όλα τα παιδιά. 

Σταθερή και μόνιμη δουλειά – συντάξεις για όλους με αξιοπρεπείς
αποδοχές και πλήρη δικαιώματα! 

Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά – να σταματήσουν οι
ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου

Ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατικά δικαιώματα στα σχολειά και
στους τόπους εργασίας

Επιτακτική ανάγκη για όλα αυτά είναι άμεσα η μαχητική και ενεργητική
συσπείρωση των εργαζόμενων στα σωματεία, με το ξαναζωντάνεμα
των διαδικασιών του, και ο συντονισμός τους. Το χτύπημα της γραφει-
οκρατίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, του συνδικαλισμού – μακρύ χέρι των συμφε-
ρόντων της εξουσίας μέσα στους εργαζόμενους.

Δε βγάλαμε την ελπίδα στο δρόμο για να την αποθέσουμε σε
παλιές και νέες μορφές ανάθεσης και κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Συζητάμε – καθορίζουμε τα αιτήματά μας με βάση τις κοινωνικές
ανάγκες και όχι στα όρια της ανταγωνιστικότητας και του ΕΣΠΑ, στο να
μην αδειάσουν οι τσέπες του κεφαλαίου και των δανειστών. Καθορίζουμε
και ελέγχουμε τις μορφές πάλης μας και την πορεία μας για να τα υπε-
ρασπιστούμε και να τα διεκδικήσουμε. Μέσα από Γενικές Συνελεύσεις
και οργάνωση.

Οι Παρεμβάσεις θα ζητήσουν από το ΔΣ της ΟΛΜΕ να καλεστούν
Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και Γενική Συνέλευση Προέδρων,
ώστε να συζητηθούν μαζικά στους εκπαιδευτικούς, το συνολικό πλαίσιο
των αιτημάτων μας και οι τρόποι διεκδίκησής του στις νέες συνθήκες.

Γιατί μπορούμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά στο δρόμο του
αγώνα με το σύνθημα της μεγάλης απεργίας του Σεπτέμβρη: «Να ανα-
τραπεί η πολιτική κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ με μαζικούς
κοινωνικούς αγώνες». 

Εμπρός λοιπόν!
Φλεβάρης 2015
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Η
τοποθέτηση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, στο ΔΣ της
ΟΛΜΕ, αλλά και στο Κέντρο Μελετών και Τεκμη-
ρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ), καθοριζόταν και καθορίζεται

από τη σκοπιά της συμβολής στην ανάπτυξη ενός εκ-
παιδευτικού κι ευρύτερα εργατικού κινήματος ικανού
να σταθεί στο ύψος της επίθεσης κυβέρνησης – ΕΕ –
κεφαλαίου και της αποτελεσματικής, νικηφόρας ανα-
μέτρησης με αυτήν. Η καταγγελία των ευθυνών του κυ-
βερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ – ΠΑ-
ΣΚΕ), αλλά και του μοντέλου της διαχείρισης – κοινωνικού
εταιρισμού (ΣΥΝΕΚ), είναι αναπόσπαστα δεμένη για μας,
με τακτική και πρωτοβουλίες εντός του κινήματος ώστε
με τη δημοκρατία των Γενικών Συνελεύσεων, την οργά-
νωση των εργαζομένων και την αποφασιστικότητα των
αγώνων τους, αυτές οι λογικές να ηττώνται. Αλλιώς,
οδηγούν στη μοιρολατρία του «όλοι ίδιοι είναι», στην
ανακωχή και την αποστράτευση και την εκλογική αυταπάτη
ότι κάποιοι άλλοι θα αλλάξουν τα πράγματα για μας.

Οι Παρεμβάσεις έδωσαν και δίνουν μάχη, ειδικά για
τον αντιΕΕ προσανατολισμό του εκπαιδευτικού κινήματος.
Όχι από ιδεολογισμό ή για προβολή της γενικής θέσης
τους για το χαρακτήρα της ΕΕ σαν σφαγείο των πολυεθνικών
και του ιμπεριαλισμού. Αλλά γιατί η ΕΕ της τρόικας, των
μνημονίων, του Δημοσιονομικού Συμφώνου, του ευρώ
και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, η ΕΕ της εκ-
παίδευσης της αγοράς, της εμπορευματοποίησης και της
πρόσδεσής της στην εξυπηρέτηση των κερδών και των
προτεραιοτήτων του κεφαλαίου, σημαίνει πνευματική και
εργασιακή σκλαβιά για τη νεολαία και τους εργαζόμενους. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κάλεσαν στην ψήφιση τέτοιου
περιεχομένου στα Συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις.
Στη μάχη της απεργίας διαρκείας του Σεπτέμβρη. Όχι
σαν ευαγγέλιο που το θυμόμαστε κάθε Πάσχα, αλλά σαν
καθημερινό εργαλείο των αγώνων. Φέρνουν συνεχώς το
θέμα μέσα από προκηρύξεις και συζητήσεις. 

Με δική τους πρωτοβουλία συγκροτήθηκε ειδική ομάδα
πέρσι, τεκμηρίωσης των αντι-ΕΕ θέσεων στο εκπαιδευτικό
συνέδριο της ΟΛΜΕ, για την αποδόμηση των ντοκουμέντων
της ΕΕ, «Ευρώπη 2020» και « για τον ανασχεδιασμό της
εκπαίδευσης» και υπήρξε σχετική εισήγηση. 

Πάντα καταψήφισαν και καταψηφίζουν στο ΔΣ της Ομο-
σπονδίας (που αποφασίζει για τις δραστηριότητες του Κέν-
τρου), τη συμμετοχή σε ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα της ΕΕ,
αλλά και τη χρηματοδότηση τους – κρατική ομηρία.

Δυστυχώς, στα παραπάνω δεν είδαμε τη συνδρομή
και κοινή δράση των εκπροσώπων του ΠΑΜΕ, που ανα-
κοινώνει τώρα την αποχώρησή του από τα Κέντρα Με-
λετών, χωρίς να παραλείψει να επιτεθεί με συκοφαντίες
στις Παρεμβάσεις. Δεν τους είδαμε να συμβάλουν παρά

ελάχιστα τα τελευταία χρόνια, στην τεκμηρίωση των
στόχων του εκπαιδευτικού κινήματος σε αντιδιαχειριστική
και αντιΕΕ κατεύθυνση, μέσα από αυτά τα Κέντρα. Ενώ
στην ομάδα του 10ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου έλαμψαν
δια της απουσίας τους. Βολεύονταν περισσότερο με τη
χρησιμοποίηση του χρόνου της άδειας και της θέσης
τους, στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, για
εξυπηρέτηση των κομματικών τους υποχρεώσεων.

Αν σήμερα το ΠΑΜΕ αλλάζει άποψη, πριν αρχίσει τις
επιθέσεις σε όλους τους άλλους, καλό θα ήταν να σταθεί
αυτοκριτικά ως προς τον εαυτό του. 

Κι αν υπάρχουν ενοχές που το υποχρεώνουν σε μια
στάση αναδρομικής διαφοροποίησης από τον κυβερνητικό
και διαχειριστικό συνδικαλισμό, θα ήταν πιο λογικό να
ξεκινήσει από την αλλαγή της στάσης του στα ΔΣ των
εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και της ΑΔΕΔΥ, όπου τε-
λευταία συχνά οι εκπρόσωποί του ταυτίζονται με τα
δήθεν αγωνιστικά προγράμματα των ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ.
Βρίσκονται συχνά στο ίδιο στρατόπεδο με τις δυνάμεις
που καταγγέλλουν, ψηφίζοντας ψοφοδεείς μορφές δια-
μαρτυρίας, ανίκανες να αναμετρηθούν στοιχειωδώς με
την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Όπως στο ΔΣ της
ΟΛΜΕ, πριν την τελευταία ΓΣ προέδρων, όπου ψήφισαν
μαζί με ΔΑΚΕ και Συνεκ. Την ίδια στιγμή που όταν οι
εκπαιδευτικοί βρέθηκαν μαζικά σε σύγκρουση με την
κυβερνητική επίθεση και τα μέτρα καταστολής κι επι-
στράτευσης, το Μάη, διάλεξαν τη θέση των απόντων
υπερασπίζοντας τη διασπαστική στάση της ΑΔΕΔΥ, ή το
Σεπτέμβρη στην απεργία διαρκείας, υπερθεμάτισαν στη
γνωστή προπαγάνδα ότι «δεν μπορούμε», αντί να βάλλουν
πλάτες «για να μπορέσουμε».

Να τους θυμίσουμε επίσης πως όχι μόνο δεν μας
αφορούν σαν Παρεμβάσεις, οποιαδήποτε ψεύδη περί
ΕΣΠΑ, αλλά αντίθετα είναι το ΠΑΜΕ που στο 16ο Συνέδριο
της ΟΛΜΕ ή στις ΓΣ δεν ψήφιζε συγκεκριμένες αντι-ΕΕ
προτάσεις ή τη θέση ενάντια στην αξιολόγηση ή το
αίτημα για ενιαίο, δημόσιο, δωρεάν, δωδεκάχρονο
σχολείο, που έθεταν οι Παρεμβάσεις.

Η δήθεν κριτική με την τακτική της λάσπης στον ανε-
μιστήρα, δε μας αφορά σαν Παρεμβάσεις. Αλάθητοι δεν
είμαστε αλλά οφείλουμε να μετρήσουμε το μπόι μας με
τις ανάγκες της σκληρής αναμέτρησης με την κυβερνητική
- αστική επίθεση που έχουμε μπροστά μας, σαν εργαζό-
μενοι κι εκπαιδευτικοί. Κάθε δύναμη της Αριστεράς θα
κριθεί από τις πλάτες που θα βάλλει γι αυτήν κι όχι για
την κομματική της επιβίωση.

Νοέμβρης 2044
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΜΕΤΕ - ΟΛΜΕ
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Συνεδρίασε τη Δευτέρα 2/2/2015 το Δ.Σ.

της ΕΛΜΕ με κύριο θέμα τη συγκρότησή
του σε σώμα και τον προγραμματισμό δράσης
για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά.

Τονίστηκε ότι πρώτιστο καθήκον των σω-
ματείων και του εκπαιδευτικού κινήματος
είναι να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τα
αιτήματα που αποτέλεσαν τις κύριες αιχμές
της πάλης μας ενάντια στη λαίλαπα της
εποχής των μνημονίων της τρόικας και του
βαθέματος της εξάρτησης της χώρας μας
από την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. [δηλαδή το πλαί-
σιο αιτημάτων του συνεδρίου της ΟΛΜΕ
και των αποφάσεων των Γενικών Συνε-
λεύσεων Προέδρων]. 

Είναι, επίσης, επιτακτική ανάγκη να προ-
βληθεί η αξία του συλλογικού αγώνα, της
συμμετοχής και της συσπείρωσης στα Σω-
ματεία ως τη μόνη εγγύηση για την ανα-
τροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής,
για την ανάσχεση της κατάρρευσης του
Δημόσιου Σχολείου.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι τα πρωτοβάθμια
σωματεία και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα
πρέπει καταρχήν να απαιτήσουν από τη
νέα κυβέρνηση την ακύρωση των μνημο-
νίων και την κατάργηση όλων των νομο-
θετημάτων που ψηφίστηκαν στη βάση αυ-
τών, με τα οποία ανατράπηκαν δικαιώματα
και κατακτήσεις δεκαετιών, τόσο στην εκ-
παίδευση όσο και γενικότερα, και με τα
οποία υπονομεύτηκε περαιτέρω ο δημόσιος
χαρακτήρας της εκπαίδευσης και οξύνθηκε
η ταξικότητα του σχολείου.

Συγκεκριμένα πρέπει να απαιτήσουμε:
1. Αύξηση των δαπανών για τη Παιδεία

στο 5% του ΑΕΠ. Πραγματικές αυξήσεις
στους μισθούς και στις συντάξεις όλων των
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νεότερων των
οποίων εκμηδενίστηκαν τα εισοδήματα. Να
επανέλθουν όλοι οι μισθοί στα επίπεδα
προ του 2009. Επαναφορά του 13ου και
14ου μισθού και σύνταξης. Να ενισχυθούν
άμεσα όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Να γυ-
ρίσουν πίσω όλα τα χρήματα των εργαζο-
μένων που υφαρπάχτηκαν.

2. Καμία σύνδεση μισθού – αξιολόγησης.
Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική
εξέλιξη για όλους. Να επανακαταταγούν
αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί σε κλιμάκια
και βαθμούς με βάση τα χρόνια υπηρεσίας
τους, και να δοθούν οι προκύπτουσες αυ-
ξήσεις, μέχρι να ξεκινήσει η διαπραγμά-
τευση κλαδικής σύμβασης εργασίας από
την ΟΛΜΕ. 

Να καταργηθεί άμεσα όλο το νομοθετικό
πλαίσιο (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις,

προεδρικά διατάγματα) της αξιολόγησης
και της αυτοαξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ητ-
τημένη ιδεολογικά, πολιτικά και συνδι-
καλιστικά. Το συνολικό οικοδόμημα που
επεδίωξαν να δημιουργήσουν η συγκυ-
βέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μαζί με
τους τροϊκανούς της ΕΕ και του ΔΝΤ, συ-
νάντησε σοβαρότατες αντιστάσεις σε ολό-
κληρο το δημόσιο τομέα και πουθενά δεν
κατάφεραν να το υλοποιήσουν στο σύνολό
του. Είναι ζήτημα ουσίας και τιμής για το
εκπαιδευτικό κίνημα να επιβάλλει την
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των νόμων που ανα-
φέρονται στην αξιολόγηση, αυτοαξιολό-
γηση κλπ. 

Η ΕΛΜΕ μας πιστεύουμε ότι συνέβαλε
καθοριστικά στην ιδεολογική και πολιτική
απονομιμοποίηση της αξιολόγησης, ανα-
δεικνύοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένω-
σης – ΟΟΣΑ – κυβερνήσεων, αποδεικνύον-
τας, και από τη διεθνή εμπειρία, ότι δεν
μπορεί να διαχωριστεί σε καλή και κακή,
«παιδαγωγική» ή τιμωρητική, εσωτερική
ή εξωτερική και ότι σε κάθε περίπτωση
δεν μπορεί παρά να είναι μοχλός ιδεολογικής
χειραγώγησης και υποταγής, μισθολογικής
καθήλωσης και απόλυσης. Άλλωστε η Αξιο-
λόγηση αποτελεί βασικό συστατικό της ερ-
γαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση
στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα απ’ τα βασικότερα
εργαλεία για την προσαρμογή της στις ανάγ-
κες της οικονομικής ολιγαρχίας, μέσω της
άμεσης σύνδεσής της με τις επιχειρήσεις
(μαθητεία, οι επιχειρήσεις στις σχολικές
τάξεις κλπ), αλλά και την ιδιωτικοποίηση
μεγάλου μέρους της λειτουργίας της [αυτά
προκύπτουν άλλωστε απ’ τα επίσημα κείμενα
της Ευρωπαϊκής επιτροπής της Ε.Ε. και
του ΟΟΣΑ].

Γενικότερα, το δημοσιοϋπαλληλικό και
το εκπαιδευτικό κίνημα απέδειξε, ότι η
υλοποίηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο
αποτελεί βασικό μοχλό για την εφαρμογή
της αντιλαϊκής αναδιάρθρωσης, της δρα-
ματικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα
και της ιδιωτικοποίησης βασικών υπηρεσιών
του, βασικός μοχλός για την απόλυση χι-
λιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων, κατάργησης
της μονιμότητας και ανατροπής της ασφα-
λούς σταθερής εργασιακής σχέσης.

Η αντίσταση του εκπαιδευτικού κινή-
ματος ήταν αυτή που ανάγκασε το υπουρ-
γείο παιδείας σε συνεχείς παρατάσεις
των ημερομηνιών εφαρμογής της αξιο-
λόγησης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρό-
σφατα, με θλιβερές ανακοινώσεις τους,

τόσο η «Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών
Εκπαίδευσης» όσο και η «Πανελλήνια
Ένωση Σχολικών Συμβούλων», αντί να συν-
ταχθούν με τον αγώνα που δίνει η ζωντανή
εκπαίδευση εδώ και πάνω από ένα χρόνο,
αντί να ζητήσουν το αυτονόητο, να σταμα-
τήσει κάθε διαδικασία αξιολόγησης [λόγω
ΚΑΙ της προεκλογικής περιόδου], επεδίω-
ξαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν ανοιχτές
και ενεργές τις πλατφόρμες καταχώρησης
των αξιολογήσεων!

Το σύνολο των εκπαιδευτικών απαιτεί
την οριστική και καθολική κατάργηση
του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης,
την οριστική δηλαδή και αμετάκλητη δι-
καίωση του αγώνα μας. Κάθε προσπάθεια
εφαρμογής οποιασδήποτε αξιολογικής
διαδικασίας, από οποιαδήποτε κυβέρνηση,
θα μας βρει απέναντί της. Μέσα από μα-
ζικές συλλογικές διαδικασίες θα αποτρέ-
ψουμε την εφαρμογή της, όπως το κάνουμε
από το 1988.

3. Καμία απόλυση εκπαιδευτικού. Να
επιστρέψουν ΤΩΡΑ στα σχολεία όλοι οι
εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα και να
ξαναλειτουργήσουν από το Σεπτέμβρη
όλες οι καταργημένες ειδικότητες της τε-
χνικής εκπαίδευσης.

4. Να καταργηθεί ο αντιεκπαιδευτικός
νόμος για το λύκειο και η τράπεζα θεμάτων.
Δημόσιο ενιαίο δωρεάν 12χρονο Σχολείο
για όλα τα παιδιά.

5. Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαι-
δευτικών. Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες
των σχολείων. Όχι στις ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις. Προσλήψεις αναπληρω-
τών μόνο για λειτουργικές ανάγκες, με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπολογι-
σμός όλων των χρόνων προϋπηρεσίας
τους αναδρομικά.

6. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου
των εκπαιδευτικών στα επίπεδα του Μαΐου
2013. Κανένας εκπαιδευτικός με περισσό-
τερες από 21 ώρες.

7. Κανένα τμήμα με περισσότερους από
20 μαθητές.

8. Να επανεξεταστούν όλες οι συγχω-
νεύσεις-καταργήσεις σχολείων με κριτήριο
τις μαθητικές και κοινωνικές ανάγκες της
κάθε περιοχής.

9. Εργασιακή δημοκρατία στα σχολεία.
Σύλλογοι διδασκόντων κυρίαρχα όργανα.
Να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό πλαίσιο
του πειθαρχικού δικαίου.

10. Υπεράσπιση των δημοκρατικών,
συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιω-
μάτων μας. Κάτω τα χέρια από τα συνδι-
κάτα. 
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“KYΡΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ”
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Όλο το προηγούμενο διάστημα
μαζί με χιλιάδες συναδέλ-
φους μας σε όλη την Ελλάδα

δώσαμε έναν σκληρό καθημερινό
αγώνα ενάντια στην ψευδώνυμη
αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση. Ο
αγώνας αυτός δε δόθηκε από συν-
τεχνιακές θέσεις! Ήταν και παρα-
μένει αγώνας για την υπεράσπιση
και προάσπιση του δημόσιου και
δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου,
για το σχολείο των όλων και των
ίσων, για την προστασία της εργα-
σιακής θέσης των εκπαιδευτικών
σε αυτό. Ήταν αγώνας δικαίου και
αξιοπρέπειας, γι’ αυτό και ήταν
νικηφόρος. Νικήσαμε την τρομο-
κρατία των υπουργών της κατοχικής
συγκυβέρνησης και του διοικητικού

μηχανισμού στην εκπαίδευση, το
κλίμα φόβου, απειλών και εκβια-
σμών που καλλιέργησαν, για να
επιβάλλουν την αξιολόγηση. Το
μπλοκάρισμα και η αναστολή σή-
μερα όλων αυτών των διαδικα-
σιών είναι αποτέλεσμα αυτών των
αγώνων.

Εγκαίρως αναδείξαμε ότι το ζή-
τημα της αξιολόγησης είχε και οι-
κονομικό χαρακτήρα. Όλος ο μη-
χανισμός προώθησης και επιβολής
του αυταρχικού και οπισθοδρομι-
κού μοντέλου «αξιολόγησης», λει-
τουργούσε με το αζημίωτο. Πολλές
φορές δημοσιεύσαμε αναλυτικά
και τους πίνακες με τις σχετικές
πλουσιοπάροχες αμοιβές των στε-
λεχών που είχαν αναλάβει τη «βρώ-

μικη δουλειά». Φαίνεται πάντως
ότι υπήρχαν και απλήρωτα γραμ-
μάτια… τα οποία έπρεπε να εξο-
φληθούν μετά τις εκλογές! Έτσι
εξηγείται η μετεκλογική παράνομη
υπογραφή του βουλευτή πλέον Λο-
βέρδου λίγη ώρα πριν παραδώσει
το Υπουργείο, να διανείμει άγνωστο
χρηματικό ποσό στα στελέχη –
αξιολογητές. 

Αποδεικνύεται βέβαια ότι και
δεκάδες στελέχη τα οποία ισχυ-
ρίζονταν ότι αγωνίζονται για την
αναβάθμιση της εκπαίδευσης, δεν
αισχύνονται «να τα παίρνουν»
για υπηρεσίες που προετοίμαζαν
το έδαφος για την αναβίωση του
επιθεωρητισμού και τον επαγ-
γελματικό αφανισμό των εκπαι-
δευτικών. 

Τελικά, οι πάσης φύσεως «αξιο-
λογικές δυνάμεις» αποδεικνύον-
ται χρυσοπληρωμένες. 

Μπορεί να μας εξηγήσει η
πρώην πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας πώς βρέθηκαν
τώρα τα χρήματα αυτά και δεν
βρέθηκαν π.χ. για την πληρωμή
των οφειλομένων στους σχε-
διαστές-συντονιστές της Π.Δ.Σ.
ή για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών των Σχολείων ή για
την κάλυψη των κενών σε προ-
σωπικό ή ακόμη και για την
αύξηση του πενιχρού μισθού
των εκπαιδευτικών;

Απαιτούμε από τη νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου να ακυ-
ρώσει τώρα την προκλητική αυτή
απόφαση Λοβέρδου και τα χρή-
ματα αυτά – πραγματικά «αρ-
γύρια προδοσίας», να δεσμευ-
τούν και να διατεθούν για οφει-
λές του Υπουργείου προς τους
εκπαιδευτικούς και τις ουσια-
στικές ανάγκες των σχολείων!

Το Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ
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Β’  ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ

«Τα αργύρια της προδοσίας»

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Παιδείας, συμπλήρωσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της κομματικής σκοπι-

μότητας. Με μία αιφνιδιαστική απόφαση προχώρησε σε ένα νέο κύμα

«υποχρεωτικών» (όπως η ίδια τις χαρακτήρισε) μετατάξεων συναδέλφων

μας από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι δικαιολογίες

του τύπου «αυτοί είχαν κάνει τότε ενστάσεις» μόνο ως αστείες μπορούν να

χαρακτηριστούν, καθώς από το πουθενά συγκεκριμένοι συνάδελφοί μας

από απομακρυσμένες περιοχές, βρέθηκαν εν μία νυκτί σε περιοχές των

συμφερόντων τους, ενώ δεν ικανοποιήθηκαν ενστάσεις ενδιαφερόμενων

που είχαν παραπάνω μοριοδότηση από και προς τις ίδιες περιοχές! Ση-

μειωτέον δε, ότι οι μετατάξεις αυτές, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες,

καλύπτονται από ένα «πέπλο μυστηρίου», όσον αφορά τον τρόπο που

πραγματοποιήθηκαν, αφού ουδέποτε το Υπουργείο – λειτουργώντας κυ-

ριολεκτικά ως Ιερατείο! –έδωσε εξηγήσεις γι’ αυτές και μάλιστα τη στιγμή

που μόλις πριν από λίγο καιρό οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι δεν υπήρχαν άλλες

θέσεις στην Πρωτοβάθμια!

Προφανώς πρόκειται για μία ακόμα κίνηση πανικού από την απελθούσα

διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας. Η σημερινή πολιτική ηγεσία οφείλει

–σε συνεννόηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ– να

ανακαλέσει τις τελευταίες τουλάχιστον μετατάξεις, αν όχι όλες, και εφόσον

υπάρχουν κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να προκηρυχτούν

και να καλυφθούν από όσους συναδέλφους το επιθυμούν με διαφάνεια

και μέσα από τη διαδικασία της μοριοδότησης!

Το Δ.Σ. της Β́ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ
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3 ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ.

3 ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ-ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΛΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΕΛΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (9/2) 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Συνάδελφοι, η αντιλαϊκή πολιτική των συγχωνεύσεων τμημάτων και
σχολείων, της εργασιακής απόρριψης και της αμφισβήτησης των θε-
μελιωδών δημοκρατικών κατακτήσεων του συλλόγου διδασκόντων
συνεχίζεται και στο μετεκλογικό τοπίο της «αριστερής» διαχείρισης
της καπιταλιστικής κρίσης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την ανάγκη
της συνεχούς και αδιάλειπτης ενωτικής λαϊκής πάλης για τη διεκδί-
κηση των αναφαίρετων μορφωτικών, εργασιακών και δημοκρατικών
δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ δείχνει το δρόμο της ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ της ίδιας αντιλαϊ-
κής πολιτικής της απαξίωσης των θεμελιωδών μορφωτικών και εργα-
σιακών δικαιωμάτων, αφού -με απόφαση του περιφερειακού διευθυν-
τή- ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ (2
τμήματα εικαστικών μαθημάτων, 4 ξενόλωσσα και 2 χορού), ενώ οι κα-
θηγητές/τριες των τμημάτων αυτών καλούνται να «παρίστανται» σαν
κομπάρσοι στα συγχωνευμένα τμήματα, μέχρι προφανώς να τους ανα-
κοινωθεί για δεύτερη φορά από τη διευθύντρια του σχολείου η αλήστου
μνήμης δήλωσή της: «δυστυχώς κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους,
γιατί δε μπορούμε να σπαταλούμε δημόσιο χρήμα».

Το αντιλαϊκό μέτρο της συγχώνευσης των τμημάτων και η κοινοποί-
ηση από τη διευθύντρια στους θιγόμενους συναδέλφους ότι «έμειναν
χωρίς δουλειά» ταλανίζει το σχολείο από την αρχή της σχολικής χρονιάς
και ειδικότερα από την αλλαγή φρουράς στη διεύθυνση του σχολείου,
αφού η νυν διευθύντρια -έχοντας προφανώς τη στήριξη της διοίκησης-
ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ (!) τη ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ των τμημάτων, παραβαίνοντας κάθε
έννοια χρηστής διοίκησης και ομαλής λειτουργίας του σχολείου, αλλά
και προσβάλλοντας κάθε έννοια συναδελφικής, συλλογικής και δημο-
κρατικής δεοντολογίας.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ αντιστάθηκε εξ αρ-
χής στην αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά της εν
λόγω διευθύντριας, καταθέτοντας προτάσεις για παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Δι-
εύθυνση, αλλά και δίνοντας μάχη στα πλαίσια του συλλόγου για την κα-
τοχύρωση των βασικών δημοκρατικών λειτουργιών του συλλόγου δι-
δασκόντων, τις οποίες η εν λόγω διευθύντρια αδιάλειπτα υπονομεύει
με την αυταρχική της συμπεριφορά, λειτουργώντας ως manager επι-
χειρηματικής μονάδας που πρέπει να «μειώσει το εργατικό κόστος»
προς όφελος του εργοδότη και σε βάρος των μαθητών και των εκπαι-
δευτικών. Για το λόγο αυτό, η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ στο εν λόγω σχολείο
έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα (60 μαθητές άλλαξαν σχολείο), ενώ
ακυρώνεται καθημερινά η δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου διδα-
σκόντων.

Για τους παραπάνω λόγους, η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ κατέθεσε στην Εκλογο-Απολογιστική Γ.Σ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ-

ΔΙΚΗΣ της ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του σχολείου,
η οποία κινείται στα πλαίσια της τήρησης της εφαρμοζόμενης αντιλαϊ-
κής πολιτικής. 

Παρά τις καταγγελίες και τις παραστάσεις διαμαρτυρίας της ΕΛΜΕ,
της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου Γονέων και των μαθητών, η ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ εξακολουθεί να τηρεί την πολιτική της ΣΙΔΕ-
ΡΕΝΙΑΣ ΠΥΓΜΗΣ, συγχωνεύοντας τμήματα και μετατρέποντας τους κα-
θηγητές από δασκάλους σε…κομπάρσους που απλώς θα παρακολου-
θούν τη διδασκαλία του συναδέλφου τους. Στην πραγματικότητα το βάρ-
βαρο μέτρο της συγχώνευσης όχι μόνο υπονομεύει την εκπαιδευτική
διαδικασία και προσβάλλει την εκπαιδευτική δεοντολογία, αλλά επι-
πλέον κρίνει τους θιγόμενους συναδέλφους ως «περιττούς» στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και τους προετοιμάζει για μια «νέου τύπου»
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ από το σχολείο, της οποίας η μορφή θα κριθεί στις
νέες συνθήκες.

Είναι προφανές ότι η συνέχεια της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής απο-
δεικνύει το συνολικότερο σταθερό αντιλαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της
διοίκησης και επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της ανάπτυξης μαζικής
ενωτικής και ανυποχώρητης πάλης ενάντια στα μέτρα που ισοπεδώνουν
μορφωτικά-εργασιακά και λαϊκά δικαιώματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
◗ Nα μη συγχωνευτούν τα τμήματα του καλλιτεχνικού σχολεί-

ου.
◗ Να λειτουργούν τα τμήματα του καλλιτεχνικού σχολείου,

όπως έχουν συγκροτηθεί από την αρχή της σχολικής χρο-
νιάς.

◗ Να παραμείνουν οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων του
καλλιτεχνικού σχολείου στις θέσεις που έχουν βάσει του
ισχύοντος προγράμματος διδασκαλίας.

◗ Να κατοχυρωθεί η δημοκρατική λειτουργία του συλλόγου
διδασκόντων.

◗ Να σεβαστεί η διευθύντρια τα αναφαίρετα δημοκρατικά και
εργασιακά δικαιώματα του συλλόγου διδασκόντων. Εάν συ-
νεχίσει να τηρεί την ίδια αντιδραστική διοίκηση, απαιτούμε
να παραιτηθεί.

◗ Να καταβληθεί κάθε δυνατότητα ομαλής λειτουργίας του
σχολείου, ώστε να σταματήσει το επικίνδυνο φαινόμενο της
μαθητικής διαρροής που μαστίζει το σχολείο.

◗ Καμιά ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική της ισοπέδωσης των
δικαιωμάτων μας.

◗ Καμιά ανάθεση στους πολύχρωμους «σωτήρες»-διαχειρι-
στές της αντιλαϊκής πολιτικής.



Τα ξημερώματα της 9ης Γε-
νάρη 1991 στις πύλες του
σχολικού συγκροτήματος

“Βουδ” στην Πάτρα, ο Ν. Τεμπο-
νέρας έπεφτε δολοφονημένος
από τους λοστούς της συμμορίας
των ΟΝΝΕΔιτών Καλαμπόκα –
Σπίνου – Μαραγκού. Ένα ματω-
μένο κεφάλαιο άνοιξε για την
Αριστερά και την εκπαίδευση και
το όνομα του Νίκου Τεμπονέρα,
μέλους των Αγωνιστικών Παρεμ-
βάσεων, γινόταν θρύλος που κου-
βαλήθηκε σαν σημαία, σαν όπλο,
σαν φυλαχτό σε κάθε πορεία και κινητο-
ποίηση εκπαιδευτικών και νεολαίας.

Το ξημέρωμα του 1991 έβρισκε πάλι τα
Δημόσια Σχολεία σε αναβρασμό. Η αντι-
δραστική κυβέρνηση Μητσοτάκη που ακο-
λουθούσε τις κυβερνήσεις Τζανετάκη – Ζο-
λώτα και την προδοσία της κοινοβουλευτικής
λεγόμενης αριστεράς των Φλωράκη – Κύρκου
ήθελε να επιβάλει –μετά την ηττημένη απερ-
γία του 1990– καθεστώς τρόμου.

Ο υπουργός Παιδείας, αλήστου μνήμης
Β. Κοντογιαννόπουλος δήλωνε πως “δεν
θα περάσουν απειλές και μεθοδεύσεις”.
Κήρυσσε την ανακατάληψη των σχολείων
και οι ξεδιάντροποι ΔΑΚίτες κάνουν μα-
θήματα σε αυλές και υπόγεια. Ο Κ. Μη-
τσοτάκης μ’ αφορμή τον πόλεμο στον
Κόλπο δηλώνει πως μια νέα τάξη πραγ-
μάτων θα γεννηθεί από τον πόλεμο. Την
Τρίτη 8/1 η συντριπτική πλειονότητα των
σχολείων είναι κατειλημμένα. Οι εγκάθετοι
και παρακρατικοί οργιάζουν. Οι ΠΑΣΟΚοι
δήμαρχοι (πχ Αμαλιάδα) βρίσκονται στο
πλευρό των δυνάμεων καταστολής και εκ-
φοβισμού.

Ο Γρ. Φαράκος γ.γ. του ΚΚΕ ζητάει “να
τελειώσουν οι καταλήψεις για να δούμε τι
θα κάνουμε στη συνέχεια”. Ο Ριζοσπάστης
(8/1) γράφει “Επιτέλους, σοβαρότητα! Θα
το πούμε άλλη μια φορά. Τα σχολεία πρέ-
πει να λειτουργήσουν ομαλά το συντο-
μότερο δυνατό... Κανείς δεν έχει το δι-
καίωμα να πειραματίζεται με την αγωνία
των μαθητών...”. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ μετά τη δολοφονία του

Ν. Τεμπονέρα κηρύσσει 3ήμερο κλείσιμο
των σχολείων. Η Αθήνα πλημμυρίζει από
κόσμο και στο Σύνταγμα ένα θυμωμένο
απέραντο πλήθος εκτός από το “δολοφόνοι
– δολοφόνοι” τραγουδάει συγκεντρωμένο
το “Επέσατε θύματα”. 

Ο ηθικός αυτουργός Β. Κοντογιαννό-
πουλος παραιτείται και αναλαμβάνει ο Γ.
Σουφλιάς. 

Τα ΜΑΤ επιτίθενται στην πορεία της
Πάτρας, καίνε το κατάστημα “Κ. Μαρούσης”
στην Αθήνα με καπνογόνα – χημικά. Τρο-
μοκρατία παντού. Ο διευθυντής του κλινικά
νεκρού Ν. Τεμπονέρα τον εγκαλεί γιατί
δεν έπαιρνε απουσίες στο κατειλημμένο
σχολείο του!

Ο Σουφλιάς μέχρι το τέλος Γενάρη 1991
εκτονώνει το κίνημα με τη θεωρία της
“μηδενικής βάσης διαλόγου”.

Η Ιστορία διδάσκει 
Η μνήμη κόντρα στη λήθη

Σήμερα 24 χρόνια μετά, το φάντασμα του
Ν. Τεμπονέρα πλανάται πάνω πό τα σχολεία
και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. Μαζί με το Γρ.
Λαμπράκη και τον Σ. Πέτρουλα αποτελούν
πύρινο νήμα που συνέχει τη μνήμη και την
κρίση μας. Δεν μπόρσεαν να τα σβήσουν οι
δυνάμει της εκμετάλλευσης και μαζί με
τους Κουμή – Κανελλοπούλου – Καλτεζά –
Γρηγορόπουλο – Φύσσα, αποτελούν “το
δάσος των σκοτωμένων φίλων μας”. Ο λαός
και η νεολαία θυμάται τους σταυρωμένους
του. Θυμάται και εμπνέεται από το μέγεθος
της θυσίας που γίνεται για να καρπίσει η

λευτεριά και η δημοκρατία και
να εκπληρωθούν τα όνειρα και
οι ανάγκες της εργαζόμενης κοι-
νωνίας.

Η θυσία του Ν. Τεμπονέρα
συμβολική στις πύλες του Δη-
μόσιου Σχολείου (3ου ΓΕΛ Πα-
τρών) αναδείχνει τη σχέση του
“εγώ” με το “εμείς”. Ο αγωνιστής
δάσκαλος διδάσκει με το παρά-
δειγμά του, με τη φλεγόμενη
ζωή του και οι φωνούλες των
πραγματιστών “δε με μέλλει” εί-
ναι καλές για τις ήσυχες μέρες,

αλλά όχι για τις ανήσυχες συνειδήσεις.
Αυτές που αποτελούν το φάρο και οδηγό
για κάθε κοινωνία. Όπως και στο Πολυτε-
χνείο ‘73, έτσι και στις μαθητικές καταλή-
ψεις 90 – 91 συγκρούστηκαν δύο γραμμές.
Αυτή της συνθηκολόγησης – παραίτησης
– συναίνεσης με αυτή της δίκαιης μαζικής
σύγκρουσης. Η αναχώρηση και η υποταγή
με την αντίσταση, τη διεκδίκηση και τον
αγώνα.

Ο Ν. Τεμπονέρας είναι το παράδειγμα
του αγωνιστή εκπαιδευτικού που αναγνω-
ρίζει πως “όταν η αδικία γίνεται νόμος,
τότε ο αγώνας γίνεται καθήκον”, που βρί-
σκεται στις γραμμές των μαχόμενων αν-
θρώπων, στο σχολείο, στη γραμμή του
πυρρός όταν “θεοί και δαίμονες” ξορκίζουν
το μαθητικό σκίρτημα.

Η παραξενιά της Ιστορίας έφερε τη δο-
λοφονία του Ν. Τεμπονέρα να συμπέσει
με τον πόλεμο των ΗΠΑ στον Κόλπο. Η
αυτοθυσία ενός δασκάλου να βρίσκεται
στην χρονική καρδιά των λαών που αγω-
νίστηκαν για να ζουν λεύτεροι χωρίς προ-
στάτες και αφεντικά. Αν ο ιμπεριαλισμός,
ο καπιταλισμός και η παντός είδους εκ-
μετάλλευση δεν έπεσαν ακόμα ανάσκελα
είναι γιατί θα χρειαστούμε ακόμα πολύ
κόπο και χρόνο για να φέρουμε την πολιτική
και την κοινωνία στα μέτρα των ανθρώπινων
αναγκών. 

Γι’ αυτό μας χρειάζεται 
ο Ν. Τεμπονέρας
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει!
Γενάρης 2015
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Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο τη νέα ποινική δίωξη σε βάρος των οκτώ (8) μελών
του ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας και της μιας (1) εκ

των δύο αιρετών του κλάδου της Διεύθυνσης Γ’ Αθήνας, από
την Ρόρη Αναστασία, διευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Αγ. Αναργύρων.

Πιο συγκεκριμένα κατά το 2010, έπειτα από επανειλημμένες
και έντονες διαμαρτυρίες του συλλόγου διδασκόντων του 2ου

ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων στο οποίο υπηρετούσε η εν λόγω διευθύντρια,
για  αυταρχική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά, η οποία
παρεμπόδιζε την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, υπήρξε
παρέμβαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ και ανακοίνωση – καταγγελία, η
οποία κοινοποιήθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων και στη
Διοίκηση. Στις κρίσεις των διευθυντών που πραγματοποιήθηκαν
την αμέσως επόμενη χρονιά, η μια εκ των δύο αιρετών του
οικίου ΠΥΣΔΕ προχώρησε σε μηδενισμό της βαθμολογίας τής
εν λόγω διευθύντριας, υλοποιώντας την απόφαση του κλάδου
για μηδενισμό όσων διευθυντών καταγγέλλονται επίσημα από
τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου και τους συλλόγους δι-
δασκόντων των σχολείων για αντισυναδελφική και αντισυνδι-
καλιστική συμπεριφορά.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη δίωξη εντάσσεται
στο πλαίσιο της έντασης του αυταρχισμού και της τρομοκρατίας
από τη μεριά των διοικητικών μηχανισμών απέναντι στον κλάδο
και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, που στόχο έχει να
κάμψει τις αντιστάσεις ενάντια στην εφαρμοζόμενη αντιεκπαι-
δευτική πολιτική και να επιβάλλει το καθεστώς του φόβου και
της υποταγής ανάμεσα στους συναδέλφους και μέσα στα σχο-
λεία.

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τη νέα δίωξη που βρίσκεται
σε εξέλιξη και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους και προς
όλες τις κατευθύνσεις ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των συνα-
δέλφων μας που διώκονται.

Ζητάμε να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις σε βάρος των
μελών του ΔΣ της ΕΛΜΕ Γ’ Δυτικής Αθήνας και της αιρετού
του ΠΥΣΔΕ της Γ’ Αθήνας και την απαλλαγή τους από όλες τις
κατηγορίες.

Η τρομοκρατία ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα και η ποι-
νικοποίηση των αγώνων δεν θα περάσουν.

Αθήνα, 12/02/2015
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Ανοιχτό γράμμα προς τα μέλη των ΔΣ των ΕΛΜΕ και τους Αιρετούς εκπρόσωπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ο κλάδος μας βρίσκεται αντιμέτωπος, εδώ και μεγάλο χρονικό
διάστημα, με την επιχείρηση εφαρμογής τής αξιολόγησης. Με
κάθε τρόπο επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι η αξιολόγηση θα
αξιοποιηθεί ως εργαλείο για το προχώρημα και τη μονιμοποίηση
της πολιτικής των απολύσεων από το σύνολο του Δημόσιου τομέα,
για την πλήρη αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και κατα-
κτήσεων, για την επιβολή φτώχειας διάρκειας για τη συντριπτική
πλειοψηφία του κλάδου [σε ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση με το
μισθό και το βαθμό που θα επιβάλλει το υπό κατάρτιση νέο μι-
σθολόγιο κυβέρνησης και Τρόικας], την αποδιοργάνωση των συλ-
λόγων μέσα από την τεχνητή διαφοροποίηση συναδέλφων, αλλά
και την κατηγοριοποίηση, το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις
σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι διδασκόντων βρίσκονται
καθημερινά αντιμέτωποι με όλες τις πτυχές της κυβερνητικής
πολιτικής, με το κλίμα φόβου, απειλών και τρομοκράτησης από
τη μεριά της διοίκησης, με μοναδικό στόχο να επιβληθεί «άνωθεν»
γενική σιγή, να καμφθούν και να υποταχτούν οι συλλογικές αντι-
στάσεις των εκπαιδευτικών.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση είναι αναγκαίο να υπερασπι-
στούμε τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου, να πάρει σάρκα
και οστά η ψηφισμένη απόφαση για  απεργία – αποχή, ως
συλλογική κίνηση αντίστασης και ανατροπής της αξιολόγησης. Είναι
αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο ότι όλοι οι εκλεγμένοι αιρετοί
εκπρόσωποι του κλάδου (μέλη ΔΣ ΕΛΜΕ, αιρετοί σε Υ/Σ,
κλπ), οφείλουν να μπουν αποφασιστικά στη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση, υλοποιώντας την απόφαση για απεργία – αποχή
από κάθε τέτοια διαδικασία. Είναι επίσης αυτονόητο ότι όλοιοι

εκλεγμένοι εκπρόσωποι οφείλουν να στοιχηθούν και να ευθυ-
γραμμιστούν οι ίδιοι με τις συλλογικές αποφάσεις μας, υπηρετώντας
και υλοποιώντας πρώτοι οι ίδιοι την απεργία – αποχή από κάθε
διαδικασία αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση όσοι εκλεγμένοι
εκπρόσωποι έχουν με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει σε δια-
δικασίες αξιολόγησης (είτε ατομικής ή αυτοαξιολόγησης), υπο-
νομεύουν τις ψηφισμένες αποφάσεις της ΟΛΜΕ, υποσκάπτουν
και δημιουργούν αναχώματα στη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση.
Ως εκ τούτου δεν μπορούν να παραμένουν σε θέσεις εκπροσώ-
πησης του κλάδου και το λιγότερο που  οφείλουν να κάνουν
είναι να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους στα σωματεία τους.
Όσοι δε διευθυντές, πήραν ή θα πάρουν μέρος σε αξιολογικές
διαδικασίες, είναι πολιτικά και συνδικαλιστικά ανέντιμο και
ως εκ τούτου κατακριτέο να συμμετάσχουν σε ψηφοδέλτια για
τις εκλογές των ΕΛΜΕ.

Ο αγώνας ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης πρέπει
να ενισχυθεί και να ενταθεί το επόμενο διάστημα και σε αυτή
την κατεύθυνση οφείλουμε συλλογικά να σηκώσουμε το βάρος
αυτό.

·  Να σπάσουμε το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας στα σχολεία.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να νικήσουμε!

·  Να μην επιτρέψουμε ν’ ανοίξουν οι «κερκόπορτες» για την
αξιολόγηση και τις απολύσεις!

·  Να μην επιτρέψουμε να μετατραπεί κανείς σε σύγχρονο
«εφιάλτη» των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Δεκέμβρης 2014

Να σταματήσουν τώρα
οι διώξεις των εκλεγμένων εκπροσώπων του κλάδου
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Μέσα σε περιβάλλον έντονων πολιτικών αδιεξόδων της
κυβέρνησης να ελέγξει τις εξελίξεις και να προχωρήσει
στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων μνημονίου και

επιταγών της ΕΕ και του ΔΝΤ, κατατέθηκε για δεύτερη φορά
το σχέδιο νόμου που αφορά στην ειδική εκπαίδευση. Προηγήθηκε
ένας κρατικός προϋπολογισμός που μειώνει ακόμα περισσότερο
τις δαπάνες για την εκπαίδευση  και δίνει τις παραμέτρους
του «νέου σχολείου» που ούτε δημόσιο, ούτε δωρεάν, ούτε
σχολείο μπορεί να χαρακτηριστεί.  Το νέο σχέδιο νόμου
ελάχιστα διαφέρει από τις προηγούμενες εκδόσεις του και οι
όποιες διαφορές του ενισχύουν τελικά την ταξικότητά του.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ:
– Δεν απαντά στα προβλήματα της εκπαίδευσης των μαθητών

με αναπηρία και ειδικές ανάγκες.
– Καλύπτει νομοθετικά το κράτος απέναντι σε πιθανές οικο-

νομικές διεκδικήσεις των γονιών στην επί σειρά ετών part
time παράλληλη στήριξη. Όλες οι διατάξεις που αφορούν
στην παράλληλη στήριξη, αποδεικνύουν τη ρευστότητα του
θεσμού και στοχεύουν να λύσουν με «οικονομικό εξορθολο-
γισμό» τις ανάγκες των μαθητών ΑμΕΑ που τη δικαιούνται,
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός αυτός έχει χρόνο λήξης
μέχρι το 2015, που τελειώνουν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Οι
παράλληλες στηρίξεις δίνονται με οικονομικά κριτήρια γι΄
αυτό άλλωστε  ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, αντίστοιχη με τις λίστες του κοινωνικού
τουρισμού. Δηλαδή οι παράλληλες στηρίξεις θα δίνονται
μέχρι όπου φτάνουν τα λεφτά.

– Περιορίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών αφού
ορίζει ότι ο χωρισμός τμήματος επιτρέπεται μόνο όταν υπάρ-
χουν μαθητές με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΥΠΟ αναπηρίας, όπως
και ότι τότε μόνο μπορεί  να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά
τμήμα μέχρι 21 μαθητές.

– Αποψιλώνει τα ειδικά σχολεία, αφού μέσω των ΕΔΕΑΥ τα
«χρεώνει» σε επιπλέον καθήκοντα χωρίς να κάνει μόνιμες
προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού.

– Επιμένει στην αντίληψη ότι τα αναλυτικά προγράμματα της
γενικής εκπαίδευσης μπορούν με «διαφοροποιήσεις» να
είναι οδηγοί προγραμμάτων για ΑμΕΑ, θεωρώντας πως τα
προγράμματα σπουδών είναι εκείνα που παρουσιάζουν ανα-
πηρίες και όχι οι μαθητές. Αποσιωπά ότι αυτά τα αναλυτικά
προγράμματα εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκ-
παίδευση, περιθωριοποιούν τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες και όχι μόνο, και είναι πολιτική επιλογή κυβερ-
νήσεων που ακολούθησαν και ακολουθούν τις επιταγές της
ΕΕ με στόχο φτηνούς, ευέλικτους εργαζόμενους με πολλές
δεξιότητες, και ελάχιστες γνώσεις. Η τροποποίησή τους δεν
αλλοιώνει τον προσανατολισμό και τα πυρηνικά τους χαρα-
κτηριστικά και κυρίως δεν απαντά στις ανάγκες των μαθητών
που βρίσκονται σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης. Η αντίληψη
αυτή σε συνδυασμό με την ανάθεση στους εκπαιδευτικούς

των γενικών τάξεων για την αντιμετώπιση των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες  ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ και περισσότερο επιζήμια για τους μαθητές και τις
οικογένειες τους, που θα κληθούν να ξαναβάλουν το χέρι
στην τσέπη για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη αντισταθ-
μιστική εκπαίδευση που το σχολείο δε θα τους παρέχει.

– Κλείνει φιλικά το μάτι σε ημέτερους για τη διαιώνιση μιας
άτυπης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσα από σεμινάρια
επί πληρωμή.

– Διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε πολλές κατηγορίες.
– Καθιερώνει παγκόσμια πρωτοτυπία χαρακτηρίζοντας τη θέση

στην εκπαίδευση με βάση τον τύπο πτυχίου και όχι το αντι-
κείμενο.

– Ορίζει διαφορετικά κριτήρια πρόσληψης για αναπληρωτές
ειδικής από κείνα της γενικής αγωγής

– Αυθαιρετεί ακόμα και για τα κριτήρια αναπληρωτών ορίζοντας
άλλα για τους ΠΕ70.50 και ΠΕ60.50 και άλλα για τους ΠΕ71,
ΠΕ61 (φυσικά δεν υπάρχουν αντίστοιχα για τους αναπληρωτές
της γενικής εκπαίδευσης). Ανοίγει έτσι το ζήτημα της εκ-
παίδευσης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ακολουθώντας
τις επιλογές της ΕΕ για ατομικές διαδρομές που θα καθορίζουν
το ποιοί, πότε και πώς θα προσλαμβάνονται. Οι πολλαπλοί
πίνακες αναπληρωτών με τα αυθαίρετα διαφορετικά κριτήρια
προσλήψεων ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ και ενισχύουν την αλλαγή των
εργασιακών σχέσεων, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα στεγανά
κι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους στην ειδική
αγωγή εκπαιδευτικούς

– Αποκλείει τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία από την Ειδική
Αγωγή
Απέναντι ΚΑΙ σε αυτή την έκδοση του σχεδίου νόμου μία

είναι η απαίτησή μας. ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.  Πα-
ράλληλα χρειάζεται να παλέψουμε για:
• Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού

προϋπολογισμού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  Π. Ε.

Νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή: 
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ!
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• Κανένα κλείσιμο - συγχώνευση σχολικής μονάδας. 20 μα-
θητές/τμήμα στα δημοτικά, 15 ανά τμήμα Α΄ και Β΄ δημοτικού
και στα νηπιαγωγεία.

• Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαί-
δευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των
ΑμΕΑ, σε σχολικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ.

• Διαχειριστικό έλεγχο ιδιωτικών μονάδων ειδικής εκπ/σης
και μετατροπή τους σε δημόσιες.

• Γενναία αύξηση των δαπανών για: Την έγκαιρη παρέμβαση,
την ειδική εκπαίδευση, την ειδική επαγγελματική κατάρτιση,
την αυτόνομη διαβίωση-την προστατευμένη εργασία. Η πολιτική
της πρόληψης πρέπει να ξεκινά από τη γέννηση των παιδιών.
Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της ειδικής εκπαίδευσης. 

• Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Ίδρυση δημόσιων ειδικών σχολείων όλων των βαθ-
μίδων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ΑμΕΑ. Πλούσιος
εξοπλισμός, εποπτικό υλικό στα υφιστάμενα και τα υπό
ίδρυση ειδικά σχολεία.

• Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολείο και βαθμίδα
εκπαίδευσης. Στήριξή   με αναγκαία μέτρα με μείωση του
αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός πε-
ριεχομένου και μεθόδων διδασκαλίας, και μέσα (κατάλληλη
υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, πλούσιος εξοπλισμός,
εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό, σύγχρονα μέσα τεχνολογίας-
κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, κ.α.).

• Μαζικοί διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθ-
μίδες εκπαίδευσης. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό
και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια με-
ταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση.  Διορισμοί
με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία.
Διορισμός όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει
έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο.  Σταθερή και
μόνιμη εργασία για όλους. Όχι στην ελαστική εργασία.  Κα-
τάργηση της ωρομισθίας, της αναπλήρωσης με μειωμένο
ωράριο και του θεσμού του αναπληρωτή από ΕΣΠΑ. Οι εκ-

παιδευτικοί με αναπηρία να έχουν ίσα δικαιώματα με τους
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες πρόσληψης.

• Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες
(ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές,
λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) με μόνιμη
σχέση εργασίας.

• Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης
των ΚΕΔΥ, άμεση στελέχωσή τους, μικρότερες περιοχές
ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες,
κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται  τα σχολεία  και θα
στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΕΔΥ να υλοποιούν
την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα
σχολεία.  Διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλα τα δημόσια ια-
τροπαιδαγωγικά κέντρα.

• Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευ-
τικών μονάδων δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους με μονάδες
αυτόνομης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική
κατοχύρωση των αποφοίτων τους. Ειδική εκπαίδευση εφόρου
ζωής για τα άτομα με βαριές, πολλαπλές αναπηρίες και
ίδρυση κέντρων αυτόνομης διαβίωσης.

• Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, καθιέρωση του θεσμού
της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη
β/βάθμια εκπαίδευση, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση
με τη χρηματοδότηση του υπουργείου του προσωπικού
όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της γενικής
εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.

• Κατάργηση των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008,
ν.4115/2013 άρθρο 39, που εμπορευματοποιούν την ειδική
αγωγή, προωθούν την ιατροποίηση, κατηγοριοποιούν τους
εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα στο
χώρο της ειδικής αγωγής.

• Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη - υποστηριζόμενη εργασία
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο δημόσιο και στον
Ιδιωτικό τομέα. 

Ο θάνατος –ιδιαίτερα ενός νέου ανθρώπου– είναι δυσβάσταχτος για τους οικείους του.
Ο θάνατος είναι ανεπίστροφο γεγονός, δεν έχει γυρισμό. Η Αλέκα έδωσε την ύστατη μάχη
της και τώρα φεύγει για το στερνό ταξίδι της. Ωστόσο αφήνει πίσω της την περπατησιά
της, όπως τη γνωρίσαμε στο σχολείο, στους δρόμους, τις πλατείες και τους αγώνες.
Όπως έλεγε ένας μεγάλος Ρώσος ποιητής, ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, «ευκολότερο
είναι να πεθαίνεις, είναι όμως δυσκολότερο να ζεις» και η Αλέκα μας έδειξε, μας

δίδαξε, πως η ζωή των ανθρώπων γράφεται καθημερινά, ζυμώνεται στον αγώνα και το μόχθο,
«ο άνθρωπος είναι ό,τι αγωνίζεται».

Σε δύσκολους καιρούς, όταν η αποστράτευση γινόταν αξίωμα, η σ. Αλέκα Λέκκα πήγε κόντρα στο κυρίαρχο
ρεύμα. Στην εποχή του life style η Αλέκα επέμενε αριστερά και πολιτικά. Στην εποχή της συναίνεσης, της
ελληνικής belle epoche της υποταγής και της συνδιαλλαγής, η σ. Αλέκα επέμενε ν’ ανιχνεύει τα φωτεινά
μονοπάτια της λαϊκής οργάνωσης και σύγκρουσης. Όχι σαν μονοδιάστατος άνθρωπος του «ενός βιβλίου», αλλά
πατώντας γερά στους ορίζοντες που είναι ασύνοροι και προκλητικοί.

Εμείς στις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συσπειρώσεις – Κινήσεις θα θυμόμαστε τη γελαστή συντρόφισσά μας,
μαζί με το στριφτό της τσιγάρο, που σκεφτόνταν τι θα πει, που σάρκαζε τους συσχετισμούς και αποτύπωνε
βαθειά το χνάρι της όπου περνούσε. Με το λαϊκό χαμόγελο και τη σιγουριά του αριστερού που ξέρει πως θ’ ακο-
λουθήσουν μυριάδες – μυριάδων για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση.

Θα μας λείπεις Αλέκα, αλλά θα σε θυμόμαστε. Συνεχίζουμε! Θ.Τ.

Aποχαιρετισμός στην Αλέκα
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Μ
ε βάση τις αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου της
ΑΔΕΔΥ θα διεξάγονταν στα μέσα του Δεκέμβρη το οργα-
νωτικό συνέδριό της. Η απόφαση αυτή κουρελιάστηκε

στο τελευταίο Γ.Σ. της 1ης Δεκέμβρη 2014 με την πρόταση αναβολής
του από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ). Εκτίμησαν
φαίνεται ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλά και η ίδια η σύγκλιση
του συνεδρίου στο μέσο πολιτικών εξελίξεων θα μπορούσε να
έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα. Στο Γενικό Συμβούλιο που πραγ-
ματοποιήθηκε έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις και για αγωνιστικές
κινητοποιήσεις ενάντια στα νέα επείγοντα βάρβαρα και αντιλαϊκά
μέτρα που απαιτούσε η Τρόικα από την κυβέρνηση της υποτέλειας.
H ΕΡΓΑΣ - Ταξική Πορεία σε αυτό το ζήτημα τοποθετήθηκε με
βάση την πρόταση που διατύπωσε στα προηγούμενα Γ.Σ., δηλαδή
του παρατεταμένου πολύμορφου συντονισμένου αγώνα, προσθέτοντας
στην πρότασή της ότι: «Το οργανωτικό συνέδριο να συμπεριληφθεί
στο πρόγραμμα των αγωνιστικών απεργιακών κινητοποιήσεων ως
μια διαδικασία όπου στις εργασίες του θα συμπεριλαμβάνονταν
ως βασικό θέμα το πρόγραμμα δράσης αλλά και ζητήματα που
αφορούν στην καλύτερη διεξαγωγή του αγώνα».   Στη διαδικασία
των ψηφοφοριών καταγγείλαμε τις μεθοδεύσεις για την αναβολή
του συνεδρίου και απείχαμε από την ψηφοφορία   και σε ό,τι
αφορά το πρόγραμμα δράσης δεν έγινε ψηφοφορία με την αποχώρηση
του ΠΑΜΕ και στη συνέχεια με την αποχώρηση των μελών των
ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ. Η πραγματικότητα αυτή δείχνει και τα όρια των δυ-
νατοτήτων της «ηγεσίας» του σ.κ.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την εισήγησή μας στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ:

Μέσα στο Δεκέμβρη πρόκειται να διεξαχθεί Οργανωτικό Συνέδριο
της ΑΔΕΔΥ.   Εκείνο που, δυστυχώς, μπορεί να καταγραφεί στις
συνθήκες της όξυνσης της οικονομικής κρίσης  είναι η συνεχιζόμενη
αδυναμία ανακοπής της αντεργατικής πολιτικής που εκπορεύεται
από τα υποδουλωτικά μνημόνια, τα ελάχιστα ψήγματα  συνδικαλι-
στικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικού συντονισμού των εργα-
τοϋπαλληλικών κινητοποιήσεων, μια προβολή στόχων από την
ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος αναντίστοιχη με τις ανάγκες
και τις επιθυμίες των εργαζομένων, η ανυπαρξία ενός ενωτικού
προγράμματος αγωνιστικής διεκδίκησης των εργατοϋπαλληλικών
αιτημάτων, ένα εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα αποδυναμωμένο,
εξασθενημένο, συχνά διασπασμένο, μια πολύ μεγάλη μάζα εργα-
ζομένων, ειδικά νέων, να βρίσκεται έξω από τις γραμμές της συν-
δικαλιστικής οργάνωσης.

Aυτή η συνολική αρνητική εικόνα (μέσα στην οποία ως εξαιρέσεις
εμφανίζονται ορισμένοι αγώνες με τη συμβολή των μικρών δυνάμεων
του ταξικού αγωνιστικού συνδικαλισμού) αποτυπώνεται σαν προϊόν
πολιτικών υποταγμένων και συμβιβαστικών στην αντεργατική πο-
λιτική, πολιτικών συνδικαλιστικής γραφειοκρατικοποίησης και
συνδικαλιστικής διάσπασης. Σαν προϊόν, δηλαδή, φιλοαστικών και
ρεφορμιστικών πολιτικών διαφόρων αποχρώσεων που κυριαρχούν
στις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, σήμερα, και καθορίζουν
την πορεία του μαζικού κινήματος της εργατικής τάξης. Aυτές οι
κυρίαρχες πολιτικές έχουν φέρει και κρατούν την εργατική τάξη
σε δυσμενή θέση, από την οποία δεν θα μπορέσει να ξεφύγει αν
δεν υπάρξει μια ριζική αλλαγή του σημερινού προσανατολισμού



γράφει ο Γιάννης Μακρίδης
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του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος προς μια πραγματικά
ταξική αγωνιστική κατεύθυνση. Αν δεν υπάρξει πρώτα απ’ όλα η
συγκρότηση της πολιτικοιδεολογικής πρωτοπορίας που να μπορεί
να καθοδηγήσει αυτή την υπόθεση.

Στα πλαίσια των παραπάνω δεδομένων η ταξική ανασυγκρότηση
αναδύεται σαν ένα παράλληλο καθήκον που μπαίνει στις σημερινές
μικρές αλλά υπαρκτές ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις του  συνδι-
καλιστικού κινήματος.

H ταξική ανασυγκρότηση είναι μια επίπονη και μακρόχρονη
προσπάθεια με στόχο να αποδυναμώνεται και απομονώνεται και,
τελικά, να χάσει την κυρίαρχη επιρροή της η πολιτικοσυνδικαλιστική
γραμμή που επικρατεί σήμερα στα συνδικάτα, έτσι όπως εκφράζεται
με αιτήματα συμβιβασμένα ή και ενσωματωμένα στην αστική πο-
λιτική, με την περιθωριοποίηση των μαζικών απεργιακών αγώνων
και κινητοποιήσεων της εργατικής τάξης, με τον εκφυλισμό και
την αφυδάτωση της λειτουργίας των συνδικάτων, με την υπόσκαψη
της ενότητας της εργατικής τάξης.

H συνδικαλιστική γραμμή της ταξικής ανασυγκρότησης χαρα-
κτηρίζεται από την πολιτική πάλη για να μεταβάλει ριζικά τη
σημερινή στάση του συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στην αν-
τιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, του ΠAΣOK, της NΔ και της EE-
ΔΝΤ, απέναντι στους εργοδότες και τις εργοδοτικές οργανώσεις.
Aυτό εξυπακούεται ότι επιβάλλει ένα σταθερό μέτωπο στο εσωτερικό
του συνδικαλιστικού κινήματος ενάντια στις θέσεις του κυβερνητικού
συνδικαλισμού, της ταξικής συναίνεσης, του φιλοευρωπαϊσμού,
των εκλογικών αυταπατών και της υποταγής στη βάρβαρη πολιτική
της τρόικα. Eνάντια στις θέσεις όπως αυτές της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
που ενσωματώνουν το  κίνημα στην καπιταλιστική λογική της «ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», της «ανάπτυξης
της οικονομίας» της «καλής αξιολόγησης» κλπ κλπ. Eνάντια
ακόμη σε ρεφορμιστικές λογικές της «κυβερνώσας αριστεράς»
που θέλουν το συνδικαλιστικό κίνημα να υποστηρίζει «εναλλακτικές
προτάσεις και πολιτικές» ή να φαντάζεται «λαϊκές οικονομίες και
εξουσίες» στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος.

Η αμείλικτη αλήθεια είναι πως ανέκαθεν, και πολύ περισσότερο
το τελευταίο διάστημα, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της κοινο-
βουλευτικής αριστεράς προσπαθούν να αποφύγουν όπως ο διά-
βολος το λιβάνι τις κρίσιμες πολιτικές συγκρούσεις. Με στάση
τους συντηρούν το φόβο, την αμηχανία, την αδράνεια και το συμ-
βιβασμό.

H  γραμμή της ταξικής ανασυγκρότησης χαρακτηρίζεται επίσης
από το ποια αιτήματα διατυπώνει για τα εργατικά προβλήματα και
τις μορφές διεκδίκησής τους. Aπό το πώς αντιμετωπίζει τις εργα-
τοϋπαλληλικές κινητοποιήσεις. Aπό το πώς επιδιώκει να λειτουργούν
τα συνδικάτα και πώς στέκεται απέναντι στο ζήτημα της ενότητας
της εργατικής τάξης και της οργάνωσης των εργαζομένων. Aπό το
ποια τακτική ακολουθεί για να προωθήσει τα προηγούμενα στα
συνδικάτα και στους χώρους δουλειάς.

Το ζήτημα όμως της σημερινής συζήτησης δεν είναι αυτό το
πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, που σαφώς πρέπει να συνδυάζεται
και με την οργανωτική ανασυγκρότηση του κινήματος. Να αντι-
στοιχηθεί δηλαδή οργανωτικά με τις σημερινές πραγματικές
ανάγκες του. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αριστερό “θέσφατο”
πως τα πολιτικά ζητήματα δε λύνονται με οργανωτικά μέτρα, αλλά
εξίσου ισχύει πως η όποια διάταξη εργατικών δυνάμεων ωφελεί
σχετικά αυτήν ή την άλλη πολιτική.

Γεγονός παραμένει ότι το εργασιακό τοπίο σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα άλλαξε από το 1982 όταν ο νόμος 1264/82 (επί
ΠΑΣΟΚ) έλυνε σε μεγάλο βαθμό προβλήματα της μεταδικτατορικής
συνδικαλιστικής σαπίλας, αλλά ταυτόχρονα συνηγορούσε στη δια-
μόρφωση μιας νέας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Η εκκαθάριση

των διορισμένων σφραγίδων έγινε, ωστόσο γοργά αντικαταστάθηκε
από τη σύμφυση κράτους-συνδικαλιστών που επέβαλε το ΠΑΣΟΚ,
ιδιαίτερα στο χώρο των ΔΕΚΟ. 

Ένα εξίσου μεγάλο πρόβλημα αφορά στις εργασιακές σχέσεις
και το μεταναστευτικό. Στη δεκαετία του ‘80, όταν φτιάχτηκαν τα
περισσότερα καταστατικά των σωματείων, δεν υπήρχε ελαστική
εργασία, “μπλοκάκια”, ξένοι εργάτες. Αυτό αλλάζει ριζικά μετά το
1990 και κάθε καταστατικό συνέδριο οφείλει να το λάβει σοβαρά
υπόψη του, πως πρέπει ν’ ανοίξει δηλαδή τις πόρτες του σ’ όλο
τον κόσμο της εργασίας. 

Ένα βασικό θέμα αφορά στον πολυκατακερματισμό, στην πλειάδα
των σωματείων, πολλά από τα οποία είναι σφραγίδες, και αντίστοιχων
ομοσπονδιών, πράγμα που υπέθαλψε η αστική εξουσία και ανέχτηκε
η μικροαστική τυφλότητα και ο ρεφορμισμός σε μια προσπάθεια
κομματικού ελέγχου του σ.κ.. Σήμερα χρειάζονται ενοποιήσεις με
βάση τα πραγματικά δεδομένα, με δημοκρατικές διαδικασίες,
ανοιχτό πνεύμα και ταξική πυξίδα. 

Διατυπώνουμε (κατ’ αρχήν) τις παρακάτω θέσεις σ’ όλους τους
δημοσίους υπαλλήλους και φυσικά θα τις εκθέσουμε πιο αναλυτικά
στο οργανωτικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. 

1. Το σ.κ. είναι οργανωτικοπολιτικά και οικονομικά θεσμικά και
νομοθετικά ανεξάρτητο από το κράτος και  τους μηχανισμούς της
εργοδοσίας. Στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις.(Καμιά κρατική
παρέμβαση στα καταστατικά)

2. Να εγγραφούν ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το
είδος της δουλειάς τους, στα  πρωτοβάθμια σωματεία. ΚΑΘΕ ΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ.

3. Το σύστημα εκλογής είναι η ΑΠΛΗ και ΑΝΟΘΕΥΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ,
σύμφωνα με την αρχή πως η ψήφος έχει για όλους την ίδια
βαρύτητα. Να αντικατασταθούν στα καταστατικά τα σχετικά άρθρα
που προβλέπουν την ενισχυμένη αναλογική. Οι κάθε είδους αρ-
χαιρεσίες  αποτελούν αποκλειστική υπόθεση του σωματείου. 

4. Ένα σωματείο στο χώρο δουλειάς. Μία κλαδική ομοσπονδία,
μία συνομοσπονδία. Όχι στον κατακερματισμό και τα συντεχνιακά
“καπετανιλίκια”. 

5. Απλή και διακριτή δομή στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έμφαση
στις διαδικασίες βάσης. Αποφασιστικό βάρος στις Γενικές Συνε-
λεύσεις και τις Σωματειακές Επιτροπές. 

6. Εθελοντική εγγραφή και συνδρομή στο σωματείο. Κατάργηση
όλων των υποχρεωτικών συνδρομών μέσω τραπεζών και κράτους. 

7. Καμία σχέση σωματείων με το κράτος και την Ε.Ε..
8. Έξω οι φασίστες από τα συνδικάτα. Καταστατικές δημοκρατικές

ρήτρες γι’ αυτόν το σκοπό. 
9. Ενιαιοποίηση Ομοσπονδιών στον ίδιο χώρο. Ενιαία ΓΣΕΕ και

ΑΔΕΔΥ, ακόμα και αν υπάρξει μεταβατική περίοδος. 
10. Ανακλητοί αντιπρόσωποι των εργαζομένων μέσα από διαδι-

κασίες βάσης. Μέτρα για την αποδυνάμωση της γραφειοκρατίας. 
11. Πολυμορφία στις δραστηριότητες των συνδικάτων (Επιτροπές

Αγώνα – Πολιτισμός – Αλληλεγγύη κλπ). 
Τα παραπάνω “έντεκα σημεία” είναι ενδεικτικά για το πώς αντι-

μετωπίζουμε σήμερα τα συνδικάτα. Ως εργαλεία μάχης, πρώτα απ’
όλα. 

Φυσικά το μείζον ζήτημα είναι η στόχευσή τους, η ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των εργαζομένων και η ταξική ανασυγκρότηση του
σ.κ., που συμβαδίζει με την πολιτική τους τοποθέτηση, αλλά και
το “γέμισμά” τους από τον κόσμο της εργασίας.  Το πολιτικό πρό-
βλημα  σήμερα είναι η ενότητα των εργαζομένων, η πολιτική ηγε-
μονία και η ταξική συσπείρωση και πάλη. Τo επικείμενο συνέδριο
των Δημοσίων Υπαλλήλων μπορεί ν’ αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο
αντιπαραθέσεων και συγκλίσεων, όμως οι δυσμενείς συσχετισμοί
μπορεί να υπονομεύσουν τα τελικά αποτελέσματα. 
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απόψεις

Ηπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκ-
παίδευση  (Προγραμματικό κείμενο
του ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία προς

διαβούλευση, https://left.gr/news/pro-
grammatiko-keimeno-toy-syriza-gia-
tin-paideia), αν και αφορίζει  τα νεοφι-
λελεύθερα διλήμματα για «ποιοτική εκ-
παίδευση για λίγους ή μαζική εκπαίδευση
χαμηλού επιπέδου», «αριστεία ή δημο-
κρατία» ως προσχηματικά που «αναπα-
ράγουν τα διαχρονικά επιχειρήματα των
συντηρητικών κοινωνικών δυνάμεων πα-
ρόλο που στηρίζονται σε μια υπαρκτή
σήμερα κατάσταση», εν τέλει τα αναπα-
ράγει, οδηγώντας σε μάχες οπισθοφυ-
λακής απέναντι στη χρόνια αντιεκπαι-
δευτική πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑ-
ΣΟΚ και ΝΔ, που κορυφώθηκε στα χρόνια
των μνημονίων.

Το Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο ως
πολιτική πρόταση, απόρροια  παιδαγω-
γικής έρευνας, αλλά και της πρακτικής
πείρας του εργατικού κινήματος στον
αγώνα για μια παιδεία στην υπηρεσία το
λαού, δεν μπορεί να αποτελεί μια απλή
επεξεργασία τεχνοκρατικών θεμάτων
στα  πλαίσια ενός κράτους που «υπάρχει
μόνο με τη μορφή διαφόρων πνευμάτων
γραφείου, των οποίων το υλικό αποτε-
λείται από παθητική υποταγή και υπα-
κοή» ενώ «η πραγματική γνώση εμ-
φανίζεται χωρίς περιεχόμενο, όπως
και η πραγματική ζωή εμφανίζεται νε-
κρή» (Marx, 1843-1844).

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι εξαγ-
γελίες «για μια παιδεία ανοιχτών ορι-
ζόντων», με την «αλλαγή του συστήματος
πρόσβασης στα ΑΕΙ και της δομής του
λυκείου -Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και
Πράξης-», που αποτέλεσαν άλλωστε βα-
σικά συστατικά των «μεταρρυθμίσεων»
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων,
δεν επικεντρώνουν στα κύρια και ου-
σιαστικά ζητήματα του εκπαιδευτικού
προβλήματος, ούτε καταδεικνύουν τους
κοινωνικούς και πολιτικούς όρους της
εφαρμογής της λύσης του προβλήματος
αυτού.

Σύμφωνα με τις «αξιακές αρχές» του
ΣΥΡΙΖΑ «...... Είναι υποχρέωση της πο-

λιτείας να παρέχει δημόσια δωρεάν εκ-
παίδευση υψηλού επιπέδου, σε όλους,
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με
στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης
και κοινωνικής ευθύνης...».

Όλα τα παραπάνω όμως είναι απλώς
ευχολόγια όταν αγνοείται ή υποκρύπτεται
η βασική μαρξιστική θέση πως «η εκ-
παίδευση σε κάθε σύστημα ανισότητας
και ιεραρχίας δεν μπορεί να είναι κοι-
νωνικά δίκαιη», γιατί δεν αρκεί οι μα-
θητές να αξιολογούνται αξιοκρατικά και
να εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα
όπου υπάρχουν εκπαιδευτικές ανισότη-
τες, αν οι ανισότητες αυτές δεν περιο-
ριστούν με δημόσια κοινωνική πολιτική
αναδιανομής εισοδήματος και ευκαι-
ριών απασχόλησης.

Η εκπαιδευτική και κοινωνική κινη-
τικότητα «καθορίζεται από τη συγκυρία,
στην οποία βρίσκεται ο κοινωνικός σχη-
ματισμός» και στα καθ΄ ημάς, από την
ελληνική ιδιαιτερότητα της παροχής
ασφάλειας από το δημόσιο τομέα. Ακόμα
κι αν οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην
εκπαίδευση ισχύουν, προορίζονται για
μαθητές κοινωνικά άνισους και για κοι-
νωνικές θέσεις κοινωνικά άνισες. Οι
μαθητές βιώνουν άνιση μεταχείριση στο
σχολείο, ανάλογα με την κοινωνική θέση
και το επάγγελμα των γονιών. Οι φτωχοί
επενδύουν, με οικονομικές στερήσεις,
στην εκπαίδευση των παιδιών τους, αν
αυτά παρουσιάζουν καλή επίδοση στο
σχολείο, ενώ οι πλούσιοι ανεξαρτήτως
της επίδοσης των παιδιών τους. Η σχο-
λική αδιαφορία και αποτυχία πλήττει τα
μη ευνοημένα στρώματα, ενώ η πλει-
οψηφία των φοιτητών είναι αστικής προ-
έλευσης, ιδιαίτερα μάλιστα στις σχολές
υψηλής ζήτησης. 

Η εκπαίδευση «διευκολύνει την κοι-
νωνική ανέλιξη των παιδιών από τα
λαϊκά στρώματα σε ένα περιορισμένο
βαθμό», μια και αυτή στον καπιταλισμό
πρέπει και να φαίνεται ότι δεν αποκλείει
αυτά τα παιδιά και να θέτει φραγμούς
σε φιλοδοξίες και λαϊκές διεκδικήσεις
επικίνδυνες για το σύστημα και να δι-

αιωνίζει το μύθο της αξιοκρατίας- ευ-
φυίας-‘χαρίσματος’. (Κάτσικας & Καβ-
βαδίας, 1994)

Η επαγγελλόμενη ισότητα, από άνισες
αφετηρίες, αντιφάσκει με την επαγγελ-
λόμενη αξιοκρατία, που πλήττει πάλι
τους μη ευνοημένους της ανισότητας. Η
επιλεκτική λειτουργία του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος μπορεί να ανα-
ζητηθεί κυρίως στον εξετασιοκεντρικό
του προσανατολισμό. Η αόριστη και γε-
νικόλογη πρόταση για «ελεύθερη πρό-
σβαση», ακόμα κι αν οι γενικές εξετάσεις
εκλείψουν, δεν εξηγεί ποιοι κρατικοί
φορείς θα επιτελέσουν αυτόν το ρόλο,
μήπως ένα άλλο πολύπλοκο, δύσκολο
στον έλεγχο, άρα αδιαφανές σύστημα
μέσα σε πανεπιστημιακές σχολές, ή μή-
πως από ένα –πολύ χειρότερο– απο-
κεντρωμένο τοπικό σύστημα;

Η βαρύγδουπη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για το «Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πρά-
ξης» όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει ένα
ακόμη πρόβλημα της ελληνικής εκπαί-
δευσης: του διαχωρισμού σε επικαθήμενα
τμήματα (δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο), με
αλληλοκαλυπτόμενα προγράμματα σπου-
δών, αλλά φαίνεται να το επιτείνει. Μή-
πως το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο γί-
νεται απλή αναφορά άνευ ουσίας όταν
διατηρούμε το διαχωρισμό των βαθμίδων;
Μήπως η εκπαίδευση των τελευταίων
τριών χρόνων στο «Ενιαίο Λύκειο Θεω-
ρίας και Πράξης», θα είναι προσανατο-
λισμένη σε όσους θα συνεχίσουν στα
ΑΕΙ και θα αντιστρατεύεται τη μεταλυ-
κειακή τεχνική επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση; Η Εκπαίδευση
δεν μπορεί παρά να παρέχεται μέσα
από ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Η θέση για το ενιαίο 12χρονο δημόσιο
και δωρεάν σχολείο απαιτεί βεβαίως
ένα μεταβατικό στάδιο υπέρβασης του
διπλού σχολικού δικτύου, γενικής και
τεχνικής εκπαίδευσης. Η άποψη αυτή
όμως αν στερείται «οδικού χάρτη» με-
τάβασης στον ενιαίο χαρακτήρα, με προσ-
διορισμένα βήματα και χρονοδιάγραμμα,
τότε ταυτίζεται με την αποδοχή του
διπλού δικτύου.



γράφει ο Γ. Δεμερδεσλής

Το ΕΝΙΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΧΡΟΝΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ως ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
και οι αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ



Αφετηρία για τον
«οδικό χάρτη» είναι η

εγκατάλειψη της λογικής
της κατάρτισης, της απόκτησης

δεξιοτήτων και φυσικά της μαθητείας
τζάμπα εργασίας. Δεύτερο βήμα είναι
η προσπάθεια συνδυασμού στο περιε-
χόμενο της ακαδημαϊκής γνώσης με
την πολυτεχνική γνώση, δηλαδή βασικές
επιστημονικές γνώσεις πάνω στους το-
μείς της παραγωγής. Αυτό απαιτεί την
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσω-
πικού και των υποδομών της τεχνικής-
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Έτσι σε αντίθεση με τη λογική των
καταρτίσεων και δεξιοτήτων, η εκπαί-
δευση δε στοχεύει σε γνώση μια χρήσης.
Αρνείται τη λογική της μαθητείας, της
φθηνής και ανασφάλιστης εργασίας που
υποβιβάζει την τεχνική εκπαίδευση.

Υπάρχει ο μύθος πως το ενιαίο
12χρονο σχολείο θα σημάνει το τέλος
της τεχνικής εκπαίδευσης και ότι το
διπλό δίκτυο διασφαλίζει τις θέσεις
εργασίας των τεχνικών ειδικοτήτων.
Το σχολείο της Επαγγελματικής εκπαί-
δευσης θα λειτουργεί μετά απ’ το 12χρο-
νο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Το σχολείο αυτό προορίζεται
για τους αποφοίτους της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που για διαφόρους
λόγους δεν εισάγονται στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Το επαγγελματικό σχολείο
πρέπει να είναι διετές, δημόσιο, εν-
ταγμένο στο Υπουργείο Παιδείας, με
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και
όρους λειτουργίας του δημόσιου σχο-
λείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι τομείς και οι ειδικότητες πρέπει να
καλύπτουν τους τομείς και τις ειδικό-
τητες των σημερινών σχολείων ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ με την προσθήκη και άλλων που
θα κριθούν αναγκαίες σύμφωνα με τις
ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης
και ανάπτυξης της χώρας.

Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει
να είναι η εκπαίδευση των μαθητών
για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώ-
σεων (θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός
ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου
που ορίζεται ως επάγγελμα. Το επαγ-
γελματικό πτυχίο του σχολείου αυτού
πρέπει να παραπέμπει σε συγκεκριμένα
επαγγελματικά δικαιώματα.

Για το Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο

και δωρεάν σχολείο, για όλα τα
παιδιά πρέπει να διεκδικούμε:

❱ Ενιαίο πρόγραμμα, ενιαία σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδομή και ενιαία - δω-
ρεάν βιβλία, ενιαία διοίκηση και λει-
τουργία, μόνιμο εκπαιδευτικό προσω-
πικό με ενιαία εργασιακά δικαιώματα.

❱ Ενιαία πολύμορφη γνώση, αρνούμενοι
το σημερινό σχολείο–φυλακή για τα
παιδιά, χωρίς ρόλο και προσανατο-
λισμό για τον εκπαιδευτικό, γεμάτο
άχρηστες γνώσεις – πληροφορίες,
γραφειοκρατία και τυποποίηση. Διεκ-
δικούμε ριζική αλλαγή στα αναλυτικά
προγράμματα και βιβλία, κατάργηση
των εξετάσεων απόρριψης. Για τα
παιδιά των μεταναστών γνώση της
γλώσσας και ιστορίας της χώρας τους.
Δραστική μείωση των μαθητών ανά
τμήμα για την αποκατάσταση της παι-
δαγωγικής λειτουργίας. Σύγχρονα και
ασφαλή σχολικά κτίρια, με εργαστήρια
όχι μόνο για τα κλασικά αντικείμενα
των φυσικών επιστημών, αλλά και
για τα αντικείμενα των πολυτεχνικών
γνώσεων, γυμναστήρια, μουσικά όρ-
γανα, βιβλιοθήκες, σχεδιασμό εναρ-
μονισμένο με την παιδαγωγική τους
λειτουργία. Υποδομή για ιατρική πρό-
ληψη και υγιεινή.

❱ Σχολείο που να διαμορφώνει ελεύ-
θερες, σκεπτόμενες προσωπικότητες
σε αντιπαράθεση με το λειτουργικό
αναλφαβητισμό, τον ανορθολογισμό,
τη θρησκοληψία, αλλά και τον ατομι-
σμό, τον ανταγωνισμό, τη θεοποίηση
αγοράς και κέρδους του σημερινού
εκπαιδευτικού συστήματος. Με σε-
βασμό στο εθνικά, πολιτισμικά, φυ-
λετικά, θρησκευτικά, διαφορετικό.

❱ Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης ως τα 18, ηλικία ουσιαστικών
επιλογών για το μέλλον. Κανείς μα-
θητής έξω από το σχολείο. Επαρκή
αντισταθμιστικά επιδόματα και ειδικά
προγράμματα για παιδιά φτωχών λαϊ-
κών στρωμάτων, άτομα με αναπηρίες
και μαθησιακές δυσκολίες.

❱ Εκπαιδευτικούς με αποκλειστική,
πλήρη και μόνιμη εργασία και για τα
προγράμματα ενίσχυσης των μαθητών,
με παιδαγωγική και διδακτική ελευ-
θερία, με αξιοπρεπείς μισθούς, που
συνταξιοδοτούνται στα 55 ή στα 30
χρόνια εργασίας στο ύψος του κατα-
ληκτικού μισθού. Περιοδική, υπο-
χρεωτική, ετήσια, πανεπιστημιακού
επιπέδου επιμόρφωση. Απαγκίστρω-
ση από γραφειοκρατικές εργασίες.

Κατάργηση των ελαστικών εργασια-
κών σχέσεων.

❱ Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης
της δημόσιας εκπαίδευσης, αύξηση
των κρατικών δαπανών για την Παι-
δεία στο 7% του ΑΕΠ ή στο 15% του
Προϋπολογισμού. Απεξάρτηση από
προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, που είναι
εργαλεία ελέγχου της εκπαιδευτικής
πολιτικής σε βάρος των μορφωτικών
δικαιωμάτων.

❱ Δημοκρατικά δικαιώματα και συλλο-
γικό, αποφασιστικό έλεγχο από όλους
τους φορείς της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. Δημοκρατία στα σχολεία με
πρώτο και κύριο το δικαίωμα της
συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης
και του αγώνα για την προάσπιση και
διεύρυνση των δικαιωμάτων. Όχι στην
αξιολόγηση, χειραγώγηση και κατη-
γοριοποίηση εκπαιδευτικών, σχολεί-
ων και μαθητών.
Πρώτο βήμα, η κατάργηση του ν.

4186/13 για το «νέο λύκειο». Προϋπό-
θεση, η υπεράσπιση του ζωντανού στοι-
χείου της εκπαίδευσης, μαθητή και
εκπαιδευτικού. Άρα και η επαναφορά
των τομέων που καταργήθηκαν και των
εκπαιδευτικών που μπήκαν σε διαθε-
σιμότητα, με πλήρη αποκατάσταση ει-
σοδήματος, ασφαλιστικών και εργα-
σιακών δικαιωμάτων.

Όλα αυτά απαιτούν το εκπαιδευτικό
κίνημα να σταθεί στο πλευρό του ερ-
γατικού-λαϊκού κινήματος, ενάντια σε
ΕΕ-ΔΝΤ, με τους αναγκαίους αντίστοι-
χους πολιτικούς στόχους.

Όσοι υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση
πρέπει να μείνει πέρα από πολιτικές
διαμάχες, τα κόμματα έξω από το σχο-
λείο και το εκπαιδευτικό κίνημα μακριά
από τα πολιτικά κόμματα ή εξαπατούν-
ται ή συνειδητά εξαπατούν: Η σύγ-
κρουση με την κυρίαρχη πολιτική είναι
αναπόφευκτη και χτίζεται μέσα στον
κοινό αγώνα, στα ενιαία μέτωπα πάλης
για την παιδεία, την εργασία, τον πο-
λιτισμό, την ειρήνη, το περιβάλλον, τα
δημοκρατικά δικαιώματα. Είναι ανάγκη
να συνειδητοποιηθεί πλατειά, ότι μόνο
η δύναμη ενός αντιμπεριαλιστικού, αν-
τικαπιταλιστικού λαϊκού κινήματος,
που δε θα προσκυνά το ντόπιο και ξένο
κεφάλαιο, μπορεί να οδηγήσει την εκ-
παίδευση στο δρόμο των λαϊκών αναγ-
κών και τη χώρα στην απελευθέρωση
από τη βαρβαρότητα της πολιτικής κυ-
βερνήσεων υποταγμένων σε ΕΕ, ΔΝΤ
και ΝΑΤΟ.
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Με την εκπνοή του έτους, κατέρρευσε η
συγκυβέρνηση που διεκπεραίωνε για λογα-
ριασμό του ντόπιου και ξένου μεγάλου κε-
φαλαίου τον πόλεμο ενάντια στον κόσμο της
εργασίας. Πρόλαβε όμως, ολοκληρώνοντας
το έργο των προκατόχων της, να επιφέρει
συντριπτικά πλήγματα στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, όπως και στο σύνολο της παιδείας,
στην υγεία, στα εργασιακά και πολιτικά δι-
καιώματα.

Θεσμική ισοπέδωση -
«επιχείρηση κολέγια»

Στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής,
το πολιτικό σύστημα της ακραίας διαπλοκής,
διαφθοράς και υποτέλειας βρήκε την ευκαιρία
να «τακτοποιήσει» τις οφειλές του απέναντι
στους ισχυρούς συμμάχους του από το εξω-
τερικό και  σε κάθε λογής επιχειρηματία
ντόπιο που κερδοσκοπεί παρέχοντας μετα-
λυκειακή κατάρτιση. Έτσι, σταδιακά, για τους
«πελάτες – αποφοίτους» κάθε είδους τέτοιας
επιχείρησης - κολέγιο νομοθέτησαν την ισο-
τιμία των τίτλων και τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα με τους πτυχιούχους των δημό-
σιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Η αναγνώριση των κολεγίων είναι μια
σκανδαλώδης διαδικασία που ξεκίνησε από
το 2005 σαν απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης μέσω της «αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων» και ολοκληρώθηκε στη Βουλή
το Δεκέμβρη 2014, με τροπολογίες στο νόμο

για την Έρευνα. Οι υπουργοί  παιδείας της
τελευταίας δεκαετίας διεκπεραίωσαν ένα
θλιβερό έργο ξεχαρβαλώματος, με τη στα-
διακή «αναβάθμιση» των διάφορων κολεγίων
και την ταυτόχρονη υποβάθμιση της δημόσιας
ανώτατης εκπαίδευσης. Για να ικανοποιήσουν
τα συμφέροντα που υπηρετούν, διαλύουν το
δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα της χώρας.
Άρχισαν με τα παραρτήματα  πανεπιστημίων
χωρών της ΕΕ που επιδίδονται σε κερδοφόρα
εξαγωγή υπηρεσιών κατάρτισης, συνέχισαν
με τα αμερικανικά κολέγια και παραρτήματα
και κατέληξαν σε κάθε είδους επιχείρηση
που πουλάει μεταλυκειακή κατάρτιση.

Στο διάστημα αυτής της επιχείρησης,
όπως αποκαλύφθηκε από τον τύπο, υπουργοί
παιδείας και πρυτάνεις ήταν σε τακτική επι-
κοινωνία και ενημέρωναν τον Αμερικανό
πρέσβη για τις εξελίξεις στα ελληνικά ιδρύ-
ματα, για την αναγνώριση των αμερικανικών
κολεγίων, αλλά και για τις αντιδράσεις που
συναντούσαν οι εκάστοτε «μεταρρυθμίσεις».

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, θεώρησαν
εύλογο να τακτοποιήσουν και άλλη μια «εκ-
κρεμότητά» τους, την «πανεπιστημιοποίηση»
των ΤΕΙ, ικανοποιώντας και τις ενδιαφερό-
μενες «ομάδες πίεσης».  Έχει δρομολογηθεί
το τελικό βήμα για την «ανωτατοποίηση»
των ΤΕΙ, μιας διαδικασίας που ξεκίνησε αρ-
κετά χρόνια πριν.  

Αν αυτά τα σχέδια εδραιωθούν, θα έχει
διαμορφωθεί στον εκπαιδευτικό χάρτη μια

ανομοιογενής «θάλασσα» φορέων μεταλυ-
κειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που
η οικονομική πίεση για αγοραία λειτουργία
των δημόσιων ιδρυμάτων σε συνδυασμό με
την αναγνώριση σαν ισότιμων πλέον των
ιδιωτικών κολεγίων, θα μετατρέψει σε μια
«αγορά υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαί-
δευσης». Όπως ακριβώς το έχει σχεδιάσει
και προωθεί από χρόνια ο ΟΟΣΑ και το
εφαρμόζει η ΕΕ. 

Οικονομικός στραγγαλισμός –
ευτελισμός, συρρίκνωση

Οι περικοπές της χρηματοδότησης, που
ξεπέρασαν το 70% σε σχέση με το 2009, η
στέρηση μεγάλου μέρους το διοικητικού
προσωπικού με τη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα
στα οκτώ μεγαλύτερα ιδρύματα, η μη προ-
κήρυξη νέων θέσεων για διδακτικό προσω-
πικό ακόμη και για κάλυψη των θέσεων
όσων αποχωρούν, οδηγούν τα ανώτατα ιδρύ-
ματα στην κατάργηση εργαστηρίων και μα-
θημάτων, δηλαδή στον ευτελισμό και την
υποβάθμιση. Η συρρίκνωση της φοιτητικής
μέριμνας (σίτιση, στέγαση, συγγράμματα),
μέσα σε συνθήκες γενικευμένης φτώχειας,
κάνει τις σπουδές απρόσιτες για μεγάλο μέ-
ρος της νεολαίας.

Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν όχι μόνο στην
υποβάθμιση αλλά και στη μεγάλη συρρίκνωση
της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ακόμη και πέραν του μνημονιακού όρου του
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γράφει ο Λάζαρος. Απέκης

Η μετάλλαξη της δημόσιας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



30%. 
Οι νέοι πρυ-

τάνεις, οι εκλεκτοί
του καθεστώτος και των

συμβουλίων, τώρα, είναι υπο-
χρεωμένοι να διαχειριστούν μια

κατάσταση διάλυσης των ιδρυμάτων τους,
που τόσον καιρό ουσιαστικά συγκαλύπτονταν
και από τις προηγούμενες διοικήσεις. Έτσι,
αφού προειδοποίησαν ότι «τα πανεπιστήμια
θα κλείσουν. Και όταν θα κλείσουν δεν θα
μπορεί κανείς εκ των υστέρων να αναρωτηθεί
γιατί έγινε αυτό», δήλωσαν ότι «η Πολιτεία
πρέπει με εντιμότητα να αναγνωρίσει ότι
διέπραξε σφάλμα στο θέμα της διαθεσιμό-
τητας των διοικητικών υπαλλήλων και να το

διορθώσει τώρα». Μάλιστα, ο πρύτανης
της Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ι.

Γκόλιας έφτασε να δηλώσει ότι «τα πα-
νεπιστήμια δύσκολα φτιάχνονται, αλλά πολύ
εύκολα διαλύονται. Η ώρα για εμάς ήδη έχει
περάσει. Η δομή του ιδρύματος έχει διατα-
ραχθεί. Το πανεπιστήμιο καταρρέει και αν
δεν γίνει κάτι, πρέπει πλέον να είμαστε βέ-
βαιοι ότι δεν είναι ανικανότητα, αλλά πολιτική
απόφαση να υποβαθμιστούν τα ελληνικά
δημόσια πανεπιστήμια», πρόσθεσε μάλιστα
ότι «η εντολή μπορεί να έρχεται από τους
δανειστές μας, οι οποίοι μπορεί να κρίνουν
ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται καλά πανεπι-
στήμια παρά μονάχα τουρισμό..». Επειδή η
κατάσταση δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη,
όσο πειθήνιοι και να είναι οι διαχειριστές,
επειδή οι δυνάμεις που μάχονται για το δη-

μόσιο πανεπιστήμιο αφήνουν μεγάλο κενό
δράσης, επειδή οι πρυτάνεις σαν καιροσκόποι
οσμίζονται αλλαγή πολιτικού σκηνικού, «βγή-
καν τώρα στα κάγκελα». 

Ξεχαρβάλωμα από μέσα - 
η προϊούσα εμπορευματοποίηση

Όμως, για τη μετάλλαξη του δημόσιου
πανεπιστημίου δρουν ισχυρές ομάδες και
στο εσωτερικό του.

Η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά
έχει ήδη εδραιωθεί στην πλειονότητα των
ιδρυμάτων. Σε κάποια για να καλυφθούν οι
δαπάνες λειτουργίας, και σε ορισμένα και
για αμοιβές διδασκόντων, που ενίοτε μπορεί
να είναι και παχυλές. 

Αλλά και στις προπτυχιακές σπουδές ει-
σάγονται σταδιακά τα δίδακτρα. Με πρωτο-
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Με αφορμή το μακελειό στη Γαλλία από
ανεγκέφαλους υπαλλήλους του προφήτη
(!) αναγκαστικά ήρθαν στην επιφάνεια όλα
τα “τζίνια” που απελευθερώνονται από τη
σύγκρουση ιμπεριαλισμού και φονταμεν-
ταλισμού.

Ας βάλουμε τις σκέψεις μας σε σειρά :
1. Η επίκληση στον προφήτη Μωάμεθ, η μπούργκα, οι αγοραπωλησίες

γυναικών, οι βιασμοί ανήλικων παιδιών, οι κομένοι λαιμοί  on camera,
η ανάγνωση ενός και μόνο βιβλίου, η απαγόρευση της οδήγησης σε
γυναίκες, η κατάργηση των δημόσιων σχολείων κ.λπ. κ.λπ. είναι κα-
ραμπινάτος μεσαίωνας. Όποιος ονειρεύεται το χαλιφάτο από το
Πακιστάν ως το Μαρόκο βρίσκεται 20.000 λεύγες πίσω από τις κατα-
κτήσεις της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα αν ορκίζεται στον Ιησού, τον
Αλλαχ ή το Βούδα. Οι αστικές επαναστάσεις ξάπλωσαν ανάσκελα το
μεσαιωνικό σκοταδισμό, τους αριστοκράτες και τους ρασοφόρους.
Ανέπτυξαν την επιστήμη, άνοιξαν ορίζοντες και προετοίμασαν το
έδαφος για το μαρξισμό, για τη διαλεκτική και την Οκτωβριανή
Μεγάλη Ανατροπή. Μακρύς δρόμος θα πεις, αλλά να μη χαριστεί τόσο
αίμα στους αγράμματους αντιγραφείς της παλαιάς διαθήκης των
θρησκειών και της άλλ’ αντ΄ άλλα  μεταφυσικής. Μπορεί η αριστερά
να υποχώρησε και η ιστορία να παίρνει στις ερήμους την εκδίκησή
της, όχι όμως να χάσουμε και τον ύπνο μας από τις ανοησίες...

2. Οι δυτικοί φαρισαίοι βρήκαν ευκαιρία να ξεσαλώσουν. Οι γάλλοι
πολιτικοί, οι διανοούμενοι και κάθε μορφής “πουρκουάδες” ανακάλυψαν
αφορμή για να θωρακίσουν το αστικό κράτος, να γεννήσουν νέα κα-
ταστολή, να θυματοποιήσουν την πολεμική μηχανή τους. Πάνω από
200 χρόνια Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι, Γερμανοί και όλες οι εκμε-
ταλλευτικές αστικές φάρες σκοτώνουν αμάχους, λεηλατούν χώρες,
χαράζουν αιμάτινα σύνορα, κλέβουν γη και μόχθο, αγοράζουν και
πουλούν ανθρώπους. Σταυροφόροι, πολεμοκάπηλοι, ρασοφόροι, κερ-
δοφόροι έχουν σακατέψει τον πλανήτη και στον ενδιάμεσο χρόνο
σφάζονται μεταξύ τους για τις αγορές.

O Ολαντ, που τώρα κλαίει και οδύρεται, στέλνει φάντομ για να
ισοπεδώσουν χώρες όπως στο Ιραν, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη

Σερβία, το Μάλι κ.λπ. Είναι φανερό
πως δεν έριχνε απο ψηλά φάρμακα
και γάλατα. βόμβες έριχνε. Σήμερα
ολοφύρεται σαν τη Μαρία Αντουα-
νέτα γιατί ο μεσανατολικός Φραν-
κενστάιν βρίσκεται στην αυλή του... 

Ο Ομπάμα και οι ΗΠΑ, που δεν
έχουν αφήσει πέτρα απυροβόλητη, συνασπίζονται γιατί οι θρησκευτικές
σέχτες “τα πήραν στο κρανίο” και στρέφονται κατά των χθεσινών
κυρίων τους.

Όλοι μαζί οι ανθρωποφάγοι, σέρνοντας πίσω τους κάτι ασπόνδυλους
διανοούμενους και τα θρασιμοπαπαγαλάκια  των ΜΜΕ, προσπαθούν
να μας καταστήσουν αμνήμονες.  Όντως δεν εχει γνωστό όνομα  ο
Αλή της Κανταχάρ που σφαγιάστηκε ανηλεώς, δεν τον λένε Τσάρλι,
αλλά μην τρελαθούμε τελείως από τις γομολάστιχες της Δύσης.

Οι μεταπτυχιακοί φονιάδες μάς κάνουν κηρύγματα αγνότητας! Οι
κλέφτες  ανοίγουν σχολεία ηθικής! Οι έμποροι των εθνών  μιλούν
για ανθρωπιά και αλληλεγγύη!

3. Οπότε με ποιόν να πάμε; Ποιόν να διαλέξουμε; Την μπούργκα ή
τα Ματ; Τους ισχυρούς ιμπεριαλιστές τις δύσης ή την ανοηταίνουσα
απελπισία της ανατολής; Κανέναν απο τους δύο! Με την αριστερά της
γνώσης, της πάλης, της  βιοπάλης, της ισότητας όλων, χωρίς εκμε-
ταλλευτικές ή μεταφυσικές τσίμπλες. Με την αριστερά τού διαφωτισμού
και της διαλεκτικής, με τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στον
πάνοπλο ιμπεριαλισμό, για το σοσιαλισμό και τη εθικοταξική ελευθερία
τους. Κανέναν από τους δύο! Ούτε με το Σουλτάνο, ούτε με τους Αποι-
κιοκράτες, είπαν τα φωτεινότερα μυαλά της επανάστασης του 1821.
Πολεμάμε για τη λευτεριά μας, συστατικό στοιχείο της πανανθρώπινης
λευτεριάς. Με κανέναν από τους δύο! Το δίλημμα Αγορά ή Θεός είναι
κίβδηλο,  πλαστό, συσκοτιστικό.

Αν θέλουμε ανοιχτά μυαλά πρέπει να τα βάλουμε με όλο το πλέγμα
της εκμετάλλευσης, κρατώντας  στο χέρι όχι ένα ακαταλαβίστικο με-
σαιωνικό βιβλίο, αλλά ό,τι φοβίζει τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό-κα-
πιταλισμό.

Ούτε προσταγές, ούτε και μεσσίες. Ο νοών (και η νοούσα) νοείτω.

Με αφορμή το μακελειό στη Γαλλία
Το δίλημμα Αγορά ή Θεός είναι κίβδηλο, πλαστό, συσκοτιστικό

 γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης



βουλία του υπουργού Παιδείας, μετά από
σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων, ψηφίστηκε
η λειτουργία τμημάτων προπτυχιακών του-
ριστικών σπουδών με δίδακτρα και διδασκαλία
στην αγγλική γλώσσα, που θα απευθύνονται
σε φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ, στα πανε-
πιστήμια Κρήτης και Αιγαίου. Βέβαια η εικόνα
διευρύνεται σημαντικά αν συμπεριλάβουμε
στο δημόσιο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. 

Επίσης, σε διάφορα ιδρύματα, ομάδες
καθηγητών, «αξιοποιώντας» το κυρίαρχο
κλίμα της «ανταγωνιστικότητας» και ακο-
λουθώντας το «ρεύμα» της εξασφάλισης
«ίδιων πόρων» για την «οικονομική αυτο-
τέλεια», αναπτύσσουν ποικίλα προγράμματα
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, παρέ-
χοντας δεξιότητες με δίδακτρα. Μια ματιά
στις διαδικτυακές προβολές - διαφημίσεις
των ιδρυμάτων για τέτοιες δραστηριότητες
δίνει μια πολύ ανησυχητική εικόνα (βλ. πχ
ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Παν. Μακεδονίας, ΟΠΑ, Παν.
Πειραιά, Παν. Θεσσαλίας, κ.ά.).

Για το βαθμό «διείσδυσης» της αγοραίας
επιχειρηματικής αντίληψης στην παροχή
«εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» από ελληνικά
δημόσια πανεπιστήμια είναι αποκαλυπτικό
το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Πειραιά,
που προσφέρει στους «πελάτες» του (εργα-
ζόμενους, ανέργους και μαθητές) μέχρι και
εκπτώσεις στα δίδακτρα για όσους είναι
συνδρομητές της Vodafone – CU. 

Η μετάλλαξη του δημόσιου πανεπιστημίου
από μέσα, έχει πάρει ακραίες μορφές, ιδι-
αίτερα σε ορισμένα ιδρύματα που το αντι-
κείμενό τους προσφέρεται περισσότερο και
οι αντιστάσεις είναι αναποτελεσματικές.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)
και του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑΠΕΙ).
Κάποια μικρά δείγματα:

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρύτανη του
ΟΠΑ: «…Το ΟΠΑ συνεργάζεται με φορείς
για την προαγωγή της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα στο πλαί-
σιο δράσεων όπως, «Η Ελλάδα Καινοτομεί»
του ΣΕΒ, το Orange Grove της Ολλανδικής
Πρεσβείας στην Ελλάδα, ο Διαγωνισμός
iBank της Εθνικής Τράπεζας, η πρωτοβουλία
EGG της Eurobank, αλλά και ο Διεθνής
Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας και
Νέας Επιχειρηματικότητας e-nnovation,
που διεξάγουμε κάθε χρόνο. Επιπλέον,
διοργανώνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα «Διοίκηση και Ανάπτυξη Βιώσιμων
Καινοτόμων Start-ups» και «Entreprene-
urship boot camp», στα οποία συμμετέχει
ενεργά και η Εθνική Τράπεζα. Ταυτόχρονα,
οι συζητήσεις μας με τον ΟΤΕ για συνεργασία
και δημιουργία ενός εργαστηρίου που θα
μπορεί να εξυπηρετεί κοινές δράσεις και
θα χρησιμοποιείται για έρευνα από φοιτητές,
καθηγητές αλλά και στελέχη του ΟΤΕ, βρί-

σκονται σε πολύ ώριμη φάση….».
Επίσης, από διαφήμιση του ΠΑΠΕΙ: «Η

Hellenic Seaplanes σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Πειραιά δημιουργούν
για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν κύκλο
σπουδών που έχει στόχο την κατάρτιση στε-
λεχών για τη Λειτουργία και τη Διαχείριση
Υδατοδρομίων».

Αν αυτή η εμπορευματική προσφορά «εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών» και το «άνοιγμα
στις αγορές» προστεθεί στις παρεχόμενες
«υπηρεσίες έρευνας», δηλαδή στην αγοραία
«αξιοποίηση» των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων, τα οποία, σύμφωνα με το νέο νόμο
πλαίσιο, θα διαχειρίζεται επιχειρηματικά η
υπό ίδρυση Α.Ε. (ΝΠΙΔ) σε κάθε ίδρυμα, η
εικόνα γίνεται πλέον ζοφερή.

Πρόκειται για εξελίξεις που αφ’ ενός
εδραιώνουν ακραίους ταξικούς φραγμούς
στην παιδεία, αφ’ ετέρου, επιβάλλουν οριστικά
την προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης
από σπουδές στις επιστήμες και την τεχνο-
λογία, σε απόκτηση επαγγελματικών δεξιο-
τήτων, σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς,
δηλαδή της ελίτ του μεγάλου κεφαλαίου. 

Στο πλαίσιο μιας απίστευτης σε έκταση
προπαγάνδας για την «κοινωνία της γνώσης»,
οργάνωσαν και επιβάλλουν την ημιμάθεια
και την αμάθεια, μέσω της απόκτησης «επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων» που απαιτούν οι
σύγχρονες τεχνολογίες και στην παραγωγή
αλλά και στην κατανάλωση προϊόντων και
υπηρεσιών.

Αντιδημοκρατική οπισθοδρόμηση
Τα Συμβούλια δρουν στα ιδρύματά τους

αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα,  σαν κυβερ-
νητικοί επίτροποι και διεκπεραιωτές του
νέου καθεστώτος που όρισαν οι νόμοι Δια-
μαντοπούλου – Αρβανιτόπουλου. Αξιοποι-
ώντας αυτό το πλαίσιο επέβαλαν πρυτάνεις
και κοσμήτορες της αρεσκείας τους, απο-
κλείοντας όσους δεν είχαν δώσει επαρκή
εχέγγυα. Οι νέοι πρυτάνεις ξεπέρασαν τις
προσδοκίες τους. Έχει πλέον εγκατασταθεί
ένα καθεστώς ακραίου αυταρχισμού, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΕΚΠΑ και
τον πρύτανη Φορτσάκη. Η Σύγκλητος, με
τη νέα αντιδημοκρατική σύνθεσή της, συ-
νεδριάζει με κλειστές τις θύρες υπό την
προστασία των ΜΑΤ. Είναι πλέον τακτικό
φαινόμενο ο ξυλοδαρμός και οι συλλήψεις
φοιτητών που τολμούν να διεκδικήσουν
την είσοδό τους στη Σύγκλητο. Είναι δε
άκρως απογοητευτικό γεγονός για το κλίμα
που επικρατεί σε μεγάλο μέρος των μελών
του πανεπιστημίου, η ανοχή αυτών των
ακραίων καταστάσεων. Για την αντιμετώπιση
των αντιδράσεων, κυρίως φοιτητικών κα-
ταλήψεων, έχουμε πλέον καταστάσεις όπου
πρύτανης καλεί τα μέλη του πανεπιστημίου
του σε επιχείρηση αντικατάληψης ή και
καθηγητές που ηγούνται τέτοιων επιχει-
ρήσεων.

Διαγραφές  φοιτητών
Για να εδραιωθούν όλα αυτά χρει-

άζονται τώρα να εξαλείψουν οποιαδήποτε
αντίσταση από τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας. Γι’ αυτούς το πανεπιστήμιο πρέ-
πει να πάψει να είναι χώρος στον οποίο
αναπτύσσονται αμφισβήτηση, κοινωνική
ευαισθησία και ριζοσπαστικά κινήματα. Στα
μέλη ΔΕΠ, μετά τη σημαντική αντίδρασή
τους στην εκλογή των Συμβουλίων, η συμβολή
τους, τόσο στη στήριξη του αγώνα των διοι-
κητικών όσο και στην εκλογή νέων κοσμη-
τόρων και πρυτάνεων, ήταν περιορισμένη.
Στο διοικητικό προσωπικό με τη διαθεσι-
μότητα – κινητικότητα – απολύσεις, μετά το
μεγάλο αγώνα τους, επιβλήθηκε «λύση» με
εκατοντάδες απώλειες, εξέλιξη που, αν δεν
υπονόμευσε, περιόρισε τη δυνατότητα νέων
μαζικών συλλογικών αντιδράσεων. 

Εκεί που παραμένει μια δεξαμενή απρό-
βλεπτων και δυναμικών αντιδράσεων είναι
το φοιτητικό σώμα. Για να αποτρέψουν τέτοιες
εξελίξεις, δεν τους αρκούν η αβεβαιότητα
και η ανασφάλεια που συνθλίβουν τους νέους,
οι οποίοι σήμερα αντιμετωπίζουν μια πρω-
τοφανή ανεργία και τη μαζική μετανάστευση.
Θέλουν να επιβάλουν ένα κλίμα φόβου για
την πειθάρχηση και την υποταγή του πιο
ευαισθητοποιημένου και μαχόμενου τμήματος
της νεολαίας. Για αυτό το σκοπό χρησιμο-
ποιούν τις διαγραφές των φοιτητών. Ήδη
έχουν διαγραφεί περίπου 80000 φοιτητές.
Ξεκίνησαν με τους λεγόμενους «αιώνιους»,
κύρια στόχευσή τους όμως είναι να εφαρμο-
στούν οι διαγραφές στο σύνολο των φοιτητών
(όπως προβλέπει ο νόμος με ανώτατη διάρ-
κεια σπουδών την τυπική συν δύο έτη).  

Η μετάλλαξη του δημόσιου και δωρεάν
χαρακτήρα, της δημοκρατικής λειτουργίας
και του κοινωνικού ρόλου της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης έχει βαθύνει. Είναι επείγουσα
ανάγκη να αποτραπεί η μη αναστρέψιμη
ολοκλήρωσή της.

Γι’ αυτό, οι δυνάμεις που διεκδικούν
δημόσια και δωρεάν δημοκρατική ανώτατη
παιδεία πρέπει να ξεπεράσουν τη σημερινή
δυσμενή τους θέση και, επιδιώκοντας το
μέγιστο συντονισμό δράσης με τις μαχό-
μενες δυνάμεις της κοινωνίας, να ανα-
τρέψουν το σύνολο της αντιδραστικής
πολιτικής που έχει επιβληθεί. Δεν αρκεί
μόνο να καταργηθεί το αυταρχικό καθεστώς
που εγκαταστάθηκε και οι νόμοι που το
θέσπισαν, είναι καθοριστικής σημασίας
να διεξαχθεί νικηφόρος αγώνας ενάντια
στους αγοραίους κανόνες, στις αξίες και
στα ήθη που κυριαρχούν στη ζωή των
ιδρυμάτων. 
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Αν κάποιος ήθελε να χαρακτηρίσει την
κατάσταση που προέκυψε από τις
εκλογές,  τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και το

ταχύτατο σχηματισμό της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ  – ΑΝΕΛ, θα μπορούσε να την ορίσει
ως «τομή μέσα στο ίδιο πλαίσιο».

Ποια είναι η τακτική της νέας κυβέρνη-
σης όπως φαίνεται σ’ αυτές τις πρώτες μέ-
ρες της; Επιλέγονται συμβολικές ή και ου-
σιαστικές κινήσεις σε ζητήματα χαμηλής
πολιτικής, σαν αυτά που περιγράφονται στο
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που δεί-
χνουν ότι η κυβέρνηση υιοθετεί κάποια από
τα αιτήματα του κινήματος των προηγού-
μενων χρόνων, τα προβάλλει ως ενδείξεις
των γενικότερων προθέσεών της. Ζητά να
αρκεστεί το εργατικό κίνημα σ’ αυτές τις
ενδείξεις καλών προθέσεων και να αναμεί-
νει τα αποτελέσματα της μεγάλης μάχης,
της διαπραγμάτευσης, της οποίας όμως τα
όρια είναι εκ των προτέρων προσδιορισμέ-
να και δηλώνονται με κάθε ευκαιρία από
όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Διαπραγμά-
τευση μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
και του Ευρώ, αποδοχή των υποχρεώσε-
ων που απορρέουν από τις δανειακές συν-
θήκες, αποπληρωμή, τελικά, του χρέους.

Έχουν σημασία για τις ζωές των ανθρώ-
πων έστω και αυτά τα μικρά μέτρα ανα-
κούφισης; Προφανώς και έχουν. Το πως
όμως θα λειτουργήσουν –ενισχυτικά της
δράσης του κινήματος ή θα στείλουν το κί-
νημα στην αναμονή της παροχής ευεργε-
σίας από την κυβέρνηση προς τους καλούς
υπηκόους της– είναι ζητούμενο.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα πρώτα
μέτρα που φαίνεται να παίρνει η κυβέρνηση
είναι αποτέλεσμα και μέρος του διεκδι-
κητικού αγώνα που αναπτύχθηκε όλα αυτά
τα χρόνια της κρίσης, με σχεδόν 30 πανελ-
λαδικές απεργίες και εκατοντάδες άλλες
κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση, αν δεν θέλει
να αποκοπεί απ’ αυτό το κίνημα και τις
διεκδικήσεις του, την ανάπτυξη των οποίων
δεν επεδίωξε και με πολλή ζέση ως αντι-
πολίτευση, είναι το λιγότερο που ήταν υπο-
χρεωμένη να κάνει.

Όμως, το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνη-

μα πρόβαλε όλο αυτό το διάστημα ένα συγ-
κροτημένο πλαίσιο αιτημάτων και στόχων,
που βάση του ήταν η αναγκαιότητα για βελ-
τίωση της ζωής των ανθρώπων, η απόκρου-
ση των συνεπειών της κρίσης για τους εργα-
ζόμενους και το λαό, η επιδίωξη μιας φιλο-
λαϊκής διεξόδου, η ανάδειξη των αιτιών της
κρίσης, η σύγκρουση με τις πολιτικές ΕΕ –
ΔΝΤ – ΕΚΤ- μονοπωλιακών συμφερόντων
και τις κυβερνήσεις που τις υπηρετούσαν.

Τα αιτήματα αυτά και οι στόχοι είχαν βά-
ση και ισχύ την προηγούμενη περίοδο δια-
κυβέρνησης της χώρας από ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
– ΔΗΜΑΡ – ΛΑΟΣ και για την ικανοποίησή
τους πάλευαν και δυνάμεις που αναφέρον-
ται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς εξακολου-
θούν να έχουν ισχύ και τώρα που τη διακυ-
βέρνηση της χώρας έχουν αναλάβει ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ και άλλες δυνάμεις και πρόσωπα
αστικής ή μικροαστικής προέλευσης.

Η αξία του πλαισίου αιτημάτων και στό-
χων καθορίζεται από την αναγκαιότητά
τους και όχι από το σε ποια κυβέρνηση
απευθύνονται, ούτε και μπορούν να υπο-
ταχθούν στους σχεδιασμούς  των διαφόρων
κέντρων εξουσίας, που επιζητούν λύση
προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κρίση
και επιφυλάσσουν για το λαό το ρόλο του
θεατή στο θέατρο των διαπραγματεύσεων,
των παζαριών και  των ελιγμών ανάμεσα
στα ιμπεριαλιστικά βουβάλια. Πολύ περισ-
σότερο που ως τελικός στόχος αυτής της
«τιτάνιας» διαπραγμάτευσης είναι να εξα-
σφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους και η
δυνατότητα αποπληρωμής του, να είμαστε
συνεπείς με τις δεσμεύσεις που μας επι-
βάλλονται από τις συνθήκες και τις συμ-
φωνίες με τους ιμπεριαλιστικούς σχηματι-
σμούς στους οποίους θέλουμε να είμαστε
«ισότιμοι παίχτες» (προς το συμφέρον ποι-
ών άραγε;).

Δεν μας χαροποιεί καθόλου που ένα με-
γάλο εύρος δυνάμεων, από τη δεξιά έως  τη
σοσιαλδημοκρατία, σπεύδει να προσφέρει τις
«καλές» του υπηρεσίες με διάθεση να συμ-
βάλλει ώστε να  υλοποιηθούν οι «εθνικοί»
στόχοι, να αποφευχθεί η καταστροφή και η
χρεοκοπία, ωθώντας τον ΣΥΡΙΖΑ στην λείαν-

ση όποιων «γωνιών» είχε η πολιτική του.
Ούτε μας ενθουσιάζει το γεγονός ότι διά-

φορα μπλόκ των ιμπεριαλιστικών δυνάμε-
ων προσπαθούν να εντάξουν στις δικές
τους πολιτικές αντιπαραθέσεις τη διάθεση
που έδειξε ο ελληνικός λαός να διεκδική-
σει αλλαγή της μοίρας του. Ούτε πρέπει να
καταθέσουμε τους χιλιάδες μικρούς και
μεγάλους αγώνες της προηγούμενης πε-
ριόδου στην «ποδιά» του Ομπάμα, του
Ολάντ, της Μέρκελ και των μεγάλων συμ-
φερόντων που αυτοί εκπροσωπούν. Οι αν-
ταγωνισμοί τους δεν έχουν καμιά σχέση με
τη βελτίωση της ζωής των λαών τους και
του ελληνικού λαού ανάμεσα σ’ αυτούς.

Το εργατικό κίνημα 
έχει βγάλει συμπεράσματα

Ξέρει ότι τίποτα δεν πρόκειται να του
χαριστεί.

Ξέρει πως με μαζικούς, ενωτικούς μα-
χητικούς αγώνες θα μπορέσει να επιβάλλει
αποκατάσταση των απωλειών, βελτίωση
των όρων δουλειάς και ζωής.

Ξέρει πως η ανεργία και η οικονομική ανα-
συγκρότηση προς όφελος του λαού και των
εργαζομένων δεν μπορούν να επιτευχθούν
με την αποδοχή και πληρωμή του χρέους
(ακόμα και αν υπάρξει περιστασιακή ελάτ-
τωση της πίεσης με επιμηκύνσεις και άλλες
τεχνικές διαδικασίες), μέσα στο σιδερένιο
πλαίσιο του Ευρώ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Σ’ αυτό τον αγώνα έχουν θέση όλες εκεί-
νες οι δυνάμεις που το προηγούμενο διά-
στημα πάλεψαν για την ανατροπή των πο-
λιτικών κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ. Άμεσα πρέ-
πει να επανιεραρχηθεί  το πλαίσιο στόχων,
ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των πιο
επειγόντων ζητημάτων (επιδόματα ανερ-
γίας σε όλους τους ανέργους, κάλυψη των
άμεσων αναγκών σε υγεία, παιδεία, ασφά-
λιση, ρύθμιση των οφειλών ατόμων και επι-
χειρήσεων σε δημόσιο και τράπεζες, κα-
τάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανά-
λωσης, φορολογικές ελαφρύνσεις)

Τίποτα καλό δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε εάν οι εργαζόμενοι , η νεολαία  πα-
ραμείνουν θεατές των εξελίξεων.
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γράφει ο Σταμάτης Νικολάου

Σκέψεις για το μετεκλογικό τοπίο



Κάπως έτσι, όπως πληροφορούμαστε από την ψη-
φιακή έκδοση της Ιndependent, η βρετανική κυβέρ-
νηση σε συνεργασία με τη διοίκηση του Βρετανικού
Μουσείου, αποφάσισαν να τιμήσουν τα 250 χρόνια
του διάσημου ρωσικού Μουσείου Ερμιτάζ: με συνο-
πτικές διαδικασίες, σαν να ήταν κυριολεκτικά δικό
τους, έστειλαν …δανεικό για λίγες ημέρες το
(υπερφυσικού μεγέθους) αρχαίο άγαλμα του θεού
Κηφισού, το  αριστούργημα της κλασικής περιόδου
που άλλοτε κοσμούσε το δυτικό αέτωμα του Παρθε-
νώνα. Ο δόλιος ποταμός, ο οποίος πριν από δύο και
πλέον αιώνες ταξίδεψε, κλεμμένος από χέρι …«λόρ-
δου», από την Ελλάδα στη Βρετανία, το Δεκέμβριο
του 2014 βρέθηκε να πραγματοποιεί ολιγοήμερο τα-
ξίδι επίδειξης από τη Βρετανία στην άλλη άκρη της
ευρωπαϊκής ηπείρου.

Φυσικά, ο ιμπεριαλισμός έχει πολλά πρόσωπα. Οι
Βρετανοί, που έχουν διακριθεί στην ιστορία τους για
τις επεμβάσεις και τα αιματοκυλίσματα (σύμφωνα
με τον Άγγλο ιστορικό Stuart Laycock, η Βρετανία,
ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει εισβάλει σε …178 από τις
200 χώρες του πλανήτη), δεν έχουν το παραμικρό
πρόβλημα και στην παρούσα συγκυρία να προβούν
σε μια μικρή επίδειξη δύναμης, εν προκειμένω δα-
νείζοντας στους …Ρώσους, αυτό που οι Έλληνες από-
λυτα δικαιολογημένα θεωρούν δικό τους, και απαι-
τούν να επιστραφεί στον τόπο τους. 

Ας σημειωθεί ότι ο διευθυντής του Βρετανικού
Μουσείου προκλητικά παρατήρησε πως «η ελληνική
κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι σήμερα ενθουσια-
σμένη που ένα από τα ελγίνεια γλυπτά θα εκτεθεί
στο Ερμιτάζ», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι Έλ-
ληνες θα χαρούν που ένα πολύ μεγάλο κοινό θα μπο-
ρέσει να δει τα μεγάλα δημιουργήματα της Αρχαίας
Ελλάδας· άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν ποτέ να
ταξιδέψουν στην Αθήνα ή το Λονδίνο θα μπορούν τώ-
ρα στη Ρωσία να καταλάβουν και δουν το μεγαλείο
αυτών των αγαλμάτων…». Δίκιο έχει ο κύριος Neil
McGregor. Παραλείπει απλά να σημειώσει αφενός
ότι το Βρετανικό Μουσείο διαχειρίζεται πράγματα
που δεν του ανήκουν, αφετέρου ότι η «Αθήνα» έχει 
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Τα μάρμαρα του Παρθενώνα 
δεν θα επιστρέψουν ποτέ,
όσο θα τα διεκδικεί κάποιος Σαμαράς για λογαριασμό της χώρας,
και όσο τα ΜΜΕ δεν θα ξεχωρίζουν τον …Κηφισό από τον Ιλισσό

«Δ ιακριτικά αποσύρθηκε από τη δη-
μόσια θέα το Νοέμβρη, με ένα
σημείωμα που έλεγε ότι το άγαλμα

θα υποβαλλόταν σε προετοιμασίες για να εκτε-
θεί. Έφυγε από το κτήριο (σ.σ. από τις αίθουσες
του Βρετανικού Μουσείου) τη Δευτέρα, και
έφτασε στη Ρωσία την επόμενη μέρα…».



στερηθεί αρκετό από «το με-
γαλείο αυτών των αγαλμάτων»

από τους Βρετανούς και το Βρετανικό
Μουσείο.

Παρεμπιπτόντως, το μουσείο-λίκνο τής αποικιο-
κρατίας, προσέλκυσε κατά το περασμένο έτος 6,7
εκατομμύρια επισκέπτες(!), για εκθέματα ελληνικά,
περσικά, ασσυριακά, βαβυλωνιακά, αιγυπτιακά, και
σε καμία περίπτωση βρετανικά.

Η ενέργεια αυτή του «δανεισμού», προκάλεσε, λέ-
ει, την έκρηξη οργής του Αντώνη Σαμαρά. Σαν να μη
του έφταναν όλα τα υπόλοιπα, έχει και τον Κηφισό…
Βέβαια, όταν χτιζόταν το (εκτρωματικό) Νέο Μου-
σείο Ακρόπολης, ο τότε υπουργός πολιτισμού  μά-
σαγε κυριολεκτικά τα λόγια του ως προς το αίτημα
επιστροφής των κλεμμένων γλυπτών. Πίσω από φι-
λολογικές τρίπλες τού τύπου «τα μάρμαρα καλούν
τα μάρμαρα», ο Σαμαράς τελικά αποποιήθηκε την
πολιτική ευθύνη του, την οποία διακριτικά μετατό-
πισε σε ..πέτρες. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην
ιστορία της παγκόσμιας διπλωματίας που ένας
ολόκληρος εθνικός στόχος, η επιστροφή των μαρ-
μάρων τού Παρθενώνα στην περίπτωσή μας, ανα-
τέθηκε σε ανόργανη ύλη...

Ας μη παραλείψουμε να θυμίσουμε ότι, λίγους μή-
νες πριν το τρέχον φιάσκο του δανεισμού, ο Σαμαράς
είχε κάνει μια ακόμη «κίνηση ματ» στους Βρετανούς,
προσλαμβάνοντας (με το αζημίωτο) την κυρία Κλού-
νεϊ και το δικηγορικό της γραφείο, για να στελεχώ-
σουν την (…νομική) προσπάθεια ανάκτησης των μαρ-
μάρων του Παρθενώνα. Το βασικό μας σχέδιο είναι
να τους τυλίξουμε σε μια κόλλα χαρτί…

Α, να μη ξεχάσουμε να αναφέρουμε και τη συμβολή
του ασθμαίνοντος κυβερνητικού εταίρου, στην υπό-
θεση που μας απασχολεί. Λίγο πριν τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 2004, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δια-
τελώντας κι αυτός υπουργός πολιτισμού, είχε συλ-
λάβει την φαεινή λύση-πρόταση «…είτε του μακρο-
χρόνιου δανεισμού, είτε της δημιουργίας ενός πα-
ραρτήματος του Βρετανικού Μουσείου (στην Αθή-
να)…» (!) για να μπορέσουν επιτέλους να εκτεθούν
τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο κλεινόν άστυ. Εκτι-
μούμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε κάλλιστα να
ονομαστεί «Μουσείο-Προτεκτοράτο».

Ας σημειωθεί ότι ο νομομαθής πολιτικός ποτέ δεν
ανακάλεσε την πρότασή του, ενώ επανήλθε μάλιστα
λίγα χρόνια αργότερα με παραλλαγμένη διατύπωση
της ίδιας βασικής ιδέας: «Δεν μας ενδιαφέρει μία
νομικού χαρακτήρα συζήτηση ή αντιδικία. Θέλουμε
τα Μάρμαρα να ενωθούν οριστικά στο φυσικό τους
τόπο, κάτω από το Βράχο της Ακρόπολης. Και ας θε-

ωρηθεί ότι μέσα στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης
λειτουργεί ένα ιδεατό παράρτημα του Βρετανικού
Μουσείου. Είμαστε πρόθυμοι για μια διαρκή συνερ-
γασία με αυτό, ώστε στις σημερινές αίθουσες των
Μαρμάρων να λειτουργούν διαδοχικές περιοδικές
εκθέσεις σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων που
θα δανείζει η Ελλάδα».

Σήμερα, τα εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ, αντιγράφον-
τας το ένα το άλλο, αδυνατούν, δεν ενδιαφέρονται,
ή –ακριβέστερα– δεν επιθυμούν να εισέλθουν σε
πολλές-πολλές «λεπτομέρειες» για την υπόθεση του
…δανεισμού ενός κλεμμένου αγάλματος.

Για να δώσουμε ένα στίγμα του τρόπου με τον
οποίο συντάσσονται (αναπαράγονται) «πολιτιστι-
κά» κείμενα επί κειμένων για το θέμα, απλά κα-
ταγράφουμε ότι οι περισσότερες ψηφιακές ιστο-
σελίδες ενημέρωσης, αλλά και οι έντυπες εκδό-
σεις, κάνουν λόγο για δανεισμό του «Ιλισσού», ενώ
στην πραγματικότητα οι Βρετανοί έστειλαν στους
Ρώσους τον …«Κηφισό»! Τέλος πάντων, ποταμοί
είναι και οι δύο! Εξάλλου και η αρχική αρχαιολογική
ταύτιση δεν θεωρείται απολύτως βέβαιη…

Δυστυχώς, η εγχώρια πολιτική ηγεσία (εθελόδουλη
και υποτελής στον ξένο παράγοντα, βασικά μετα-
φραστής των εντολών της) από τη φύση της αδυνα-
τεί/είναι απρόθυμη να διεκδικήσει το παραμικρό για
λογαριασμό της χώρας.

Δυστυχώς, τα όποια πολιτικά σχέδια εκπονούνται
από τους ιθύνοντες εγκεφάλους προσβλέπουν σε …
νομικές παγιδεύσεις των αντιπάλων (αλλιώς: αυτα-
πάτες) ή επενδύουν στην …καλή διάθεση των αντι-
πάλων (χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπα-
σμα επιστολής με την οποία η Μελίνα «διεκδικούσε»
τα μάρμαρα: «…Λέμε στην Βρετανική Κυβέρνηση:
Κρατήσατε αυτά τα γλυπτά για δύο σχεδόν αιώνες.
Τα φροντίσατε όσο καλύτερα μπορούσατε, γεγονός
για το οποίο και σας ευχαριστούμε. Όμως τώρα, στο
όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής, παρακαλώ
δώστε τα πίσω. Ειλικρινά πιστεύω ότι μια τέτοια χει-
ρονομία εκ μέρους Μεγάλης Βρετανίας θα τιμούσε
πάντα τ’ όνομά της. Ευχαριστώ.»).

Δυστυχώς, οι λεγόμενες «πολιτιστικές» στήλες,
παρακολουθώντας ακριβώς το πολιτικό πλαίσιο του
ΜΜΕ στο οποίο υπάγονται, αδυνατούν/είναι απρό-
θυμες να προσφέρουν το παραμικρό στην υπόθεση
της προάσπισης των μνημείων του Πολιτισμού. Σκο-
πίμως αερολογούν, σκοπίμως εξετάζουν επιδερμικά,
σκοπίμως αποφεύγουν την ουσία των προβλημάτων,
σκοπίμως συγχέουν το «δεξιό» με το «αριστερό».
Μπροστά σ’ αυτόν τον κυρίαρχο πολιτιστικό αποπρο-
σανατολισμό, ακόμη και η σύγχυση του Κηφισού με
τον Ιλισσό αποτελεί μικρή λεπτομέρεια…

ΣΕΚΑ
Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
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Το 2004 έλεγαν ότι η Ελλάδα ήταν
μία ισχυρή καπιταλιστική δύναμη
στα φτωχά Βαλκάνια. Ορισμένοι

την θεωρούσαν ακόμα και μικρο-ιμ-
περιαλιστική χώρα. Όνειρα καλοκαι-
ρινής νύχτας. Ήταν η νύχτα του σημι-
τικού εκσυγχρονισμού και της ανερ-
χόμενης κεντροαριστεράς. Ωστόσο,
ακόμα και την περίοδο αυτή η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισμός χρειαζόταν την
αίγλη και τα ευρώ της Γιάννας Αγγε-
λοπούλου για τη μεταμόρφωση της
Αθήνας. Ο κόσμος της πρωτεύουσας
των Βαλκανίων παρακολουθούσε με
κομμένη την ανάσα το θαύμα της σύγ-
χρονης αρχιτεκτονικής, καθώς το στέ-
γαστρο Καλατράβα επισκίαζε τον Παρ-
θενώνα και επιστέγαζε το θρίαμβο της

ανάπτυξης. Αλλά τα έργα και η διορ-
γάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν
έβγαιναν μόνο με το φτηνό μετανάστη,
χρειάζονταν και οι εθελοντές. Τότε
μπήκε για πρώτη φορά, δειλά δειλά
στη ζωή μας και η έννοια του εθελον-
τισμού. Χιλιάδες καπελάκια και μπλου-
ζάκια με την Αθηνά και το Φοίβο μάς
έβαλαν την ιδέα ότι η χώρα, εκτός απ’
το φτηνό μεροκάματο των ξένων, που
μας έκαναν τις δουλειές και αργότερα
τους κυνηγήσαμε, είχε ανάγκη και τον
εθελοντισμό.

Ο εθελοντισμός ως ιδέα και δράση
βασίστηκε στο φιλότιμο του Έλληνα
να βάλει λίγο πλάτη για να πάει η πα-
τρίδα μπροστά και να αποκτήσει διεθνή
φήμη. Η μικρή Ελλάς με τους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες, θα ήταν το κέντρο
του κόσμου. Η φτωχή Ελλάς του πα-
ρελθόντος, η ψωροκώσταινα της εξάρ-
τησης, των ελλειμάτων και των δανείων,
είχε παρέλθει οριστικά. Τώρα με το
κεφάλι ψηλά περπατούσε περήφανα
στο δρόμο του ευρώ. Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες ένωναν τους μαραθωνοδρόμους
της ένδοξης αρχαιότητας με τα καγιέν
του νεοέλληνα. Από εθελοντές στον
έρωτα τη δεκαετία του ’70-’80 με τα
περίφημα «καμάκια», τώρα γίναμε
εθελοντές σε υψηλά ιδανικά, όπως ο
ολυμπισμός της coca-cola που πάει
με όλα.

Ταυτόχρονα με τα υψηλά ιδανικά,
ασχοληθήκαμε και με τις πιο γήινες
επικίνδυνες αποστολές ως εθελοντές 
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Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
στους Αγώνες της Εκπαίδευσης

Εθελοντισμός



γράφει ο Γιάννης Σπυράλατος



δ α σ ο π υ ρ ο -
σβέστες, τότε που

η Ελλάδα καιγόταν για
να ανοίξουν οι μεγάλοι οδι-

κοί άξονες προς την Ευρώπη και
να αγοράσουμε οικόπεδα μέσα σε φυ-
σικό παραδείσιο περιβάλλον. Τότε βε-
βαίως δεν υπήρχε ο ΕΝΦΙΑ και το
τριαράκι στα Πετράλωνα είχε φτάσει
στις 300 χιλιάδες ευρώ.

Δεκαετία του ’90 κι όλη η Ελλάδα
ήταν μια φούσκα ανάπτυξης και χαράς,
όλα τα προβλήματα είχαν λυθεί και το
χόμπι του εθελοντισμού βοηθούσε να
μη σκάσουμε από την ανία. Ήταν η
εποχή που το πνεύμα του προσκοπισμού
διαπερνούσε όλες τις δραστηριότητες,
μιας και κυριαρχούσε η αντίληψη ότι
εσύ είσαι ο υπεύθυνος για τη σωτηρία
της χώρας και του κόσμου. Οι Έλληνες
ως πρόσκοποι έπρεπε να ήταν όλοι
εκεί, πρόθυμοι, γελαστοί, με πλήρη
εξάρτυση, έτοιμοι για προσφορά. Αλλά
το ερώτημα «εθελοντισμός για ποιον
και γιατί;» φαίνεται ότι δεν απασχο-
λούσε αυτούς που ζούσαν με την ελ-
πίδα του μικροβολέματος.

Τα χρόνια πέρασαν. Όνειρο ήταν και
ξυπνήσαμε! Ο εφιάλτης της χρεωκο-
πίας, του μνημονίου και της προληπτι-
κής πιστωτικής γραμμής μάς βρήκε
στη γωνία ΕΕ και ΔΝΤ. Τρομάξαμε μή-
πως πάμε στη λαϊκή με δραχμή και
δεν πληρώνουμε την τομάτα και τον
μαϊντανό με ευρώ. Ευτυχώς σωθήκαμε
και ο εθελοντισμός πρόβαλε ξανά για
να βοηθήσει τη χώρα που βρίσκεται
σε νευρική κρίση. Σκέφτηκαν ότι ο
εθελοντισμός, όπως στην εποχή των
Ολυμπιακών Αγώνων μάς οδήγησε στα
ψηλά, έτσι και τώρα, θα μας βγάλει
από τα χαμηλά. Βέβαια με την κρίση
βρεθήκαμε πίσω τριάντα χρόνια, αλλά,
αφού περάσαμε καλά, και όλοι μαζί τα
φάγαμε, τώρα στον απολογισμό, πρέπει
να κάνουμε και λίγο εθελοντισμό...

Για την εκπαίδευση η πορεία ήταν
προκαθορισμένη, κάτι σαν το κισμέτ,
όχι βέβαια των τζιχαντιστών, αλλά των
καπιταλιστών, του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ.
Ήδη από τη δεκαετία του ’90, με τον

εκσυγχρονισμό της κεντροαριστεράς,
άρχισε σιγά σιγά να ξηλώνεται η

δημόσια και δωρεάν παιδεία και να
μεταβάλλεται η μορφή και το περιε-
χόμενο της εκπαίδευσης. Χρειάστηκε
μια δεκαετία από το νέο millennium
για να δούμε πράγματι την Αποκάλυψη
του Θηρίου, που δεν σάρωσε το σύ-
στημα της πληροφορικής, όπως έλεγαν
οι προφήτες, αλλά διέλυσε το σύστημα
της εκπαίδευσης. Η κυριαρχία των νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών στην οικο-
νομία και την εκπαίδευση, ο εκσυγ-
χρονισμός, οι αναδιαρθρώσεις και οι
μεταρρυθμίσεις, μετέβαλαν αργά, αλλά
σταθερά, το εκπαιδευτικό σύστημα και
τις εργασιακές σχέσεις. Από το δι-
καίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία
διολισθήσαμε στην απασχόληση και
τις ευέλικτες-ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας του μαύρου και ανασφάλιστου
4ωρου. Η γενία των 1000 ευρώ (2002)
έγινε σε 10 χρόνια γενιά των 700 ευρώ
(2006) και γενιά των 400 ευρώ (2014).

Επιτέλους επιστρέψαμε στον τόπο
μας και γίναμε βαλκάνιοι χωρίς ψευ-
δαισθήσεις και ιμπεριαλιστικά όνειρα.
Μπροστά στη νέα πραγματικότητα της
καπιταλιστικής κρίσης, η εκπαίδευση
ήταν το πρώτο πιάτο στο φαγοπότι των
ευτραφών πολιτικών, που έταζαν στους
αγρότες «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»,
γιατί «λεφτά υπάρχουν».

Στην παιδεία βέβαια, δεν υπάρχουν
κιλά, αλλά υπάρχουν κενά, και μάλιστα
όχι αέρος. Τα κενά είναι πραγματικά
και όχι φανταστικά, τα σχολεία είναι
κλειστά και συγχωνευμένα -αλήθεια,
ποιος τα χώνεψε;- και οι εκπαιδευτικοί
των ΕΠΑΛ τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
Οι αδιάθετοι εκπαιδευτικοί δεν είναι
οι άρρωστοι, λουφαδόροι και κοπανα-
τζήδες καθηγητές, σαν αυτούς που
κυνηγάνε οι ελεγκτές της Δημόσιας
Διοίκησης. Αντίθετα, οι αδιάθετοι είναι
αυτοί που πετάχτηκαν έξω από τα σχο-
λεία τους, «χωρίς αξιολόγηση», μια
παγωμένη καλοκαιρινή νύχτα. Μήπως
θυμάται κανείς ότι η αξιολόγηση, όταν
σχεδιάστηκε, θα αφορούσε μόνο 500
επίορκους δημοσίους υπαλλήλους; Στη
συνέχεια, βέβαια, το έργο έδειξε τις
πραγματικές προθέσεις του σκηνοθέτη.
Οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

είναι αυτοί που πετάχτηκαν στο δρόμο
μαζί με τους μαθητές τους, για να δου-
λέψουν τα αντίστοιχα ιδιωτικά ΙΕΚ με
τις ειδικότητες που καταργήθηκαν στα
δημόσια ΕΠΑΛ. Όλα αυτά, προς παρα-
δειγματισμό και συμμόρφωση για τους
υπόλοιπους, που έρχεται η σειρά τους.
Οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, το
κλείσιμο της ΕΡΤ, η κακόφημη αξιο-
λόγηση, δείχνουν το δρόμο αυτής της
πολιτικής. Μην ρωτάς για ποιον χτυπά
η καμπάνα της αξιολόγησης. Χτυπά
για μένα και για σένα.

Το ερώτημα βέβαια παραμένει. Αφού
σύμφωνα με το σχέδιο χρειάστηκε να
απολύσουμε έναν αριθμό εκπαιδευτι-
κών, στη συνέχεια έπρεπε να καλύ-
ψουμε τα κενά. Αλλά με ποιους; Ο
υπουργός Παιδείας σκέφτηκε τη λύση.
Θυμήθηκε την ιδέα του εθελοντισμού.
Οι εκπαιδευτικοί πλέον δεν χρειάζεται
να είναι εργαζόμενοι, ούτε μόνιμοι,
ούτε αναπληρωτές, ούτε αδιάθετοι. Θα
είναι υγιείς και εθελοντές. Θα διδά-
σκουν και δεν θα πληρώνονται. Θα μα-
ζεύουν μόρια για το μέλλον, θα μπαί-
νουν σε λίστες ντροπής και αναμονής,
κι όταν προκηρύσσονται καλλιστεία
προσόντων, θα συνωστίζονται στο κο-
λοσσαίο των μονομάχων, προς τέρψη
του αυτοκράτορα. 

Βεβαίως, θα υποστηρίξει κάποιος,
ότι αφού η εκπαίδευση από υποχρεω-
τική έγινε εθελοντική, λογικό ακούγεται
και οι εκπαιδευτικοί να είναι εθελοντές.
Οι κακές γλώσσες λένε ότι στην Ελλάδα
του 2020 όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι
εθελοντές. Με τη θέλησή τους θα ερ-
γάζονται χωρίς να πληρώνονται ή θα
παίρνουν εκπτωτικά κουπόνια για τα
σούπερ-μάρκετ της γειτονιάς τους.
Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
Προς το παρόν, ΟΟΣΑ και ΔΝΤ θέλουν,
και ξέρουν καλά, πώς να μεταρρυθμί-
σουν-απορρυθμίσουν τη δημόσια εκ-
παίδευση και τις συνειδήσεις δασκάλων
και μαθητων. Απέναντι στον εφιάλτη
αυτής της πολιτικής είμαστε όλοι εθε-
λοντές στους αγώνες για την υπερά-
σπιση της δημόσιας και δωρεάν παι-
δείας. Θα νικήσουμε!

* Ο Γ. Σπυραλάτος είναι μέλος
της Ενότητας Αντίστασης Ανατροπής

και του ΔΣ της ΕΛΜΕ Πειραιά
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Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, το
Υπουργείο Παιδείας έκανε και πάλι το θαύμα του δια χειρός
του Α. Λοβέρδου. Δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβέρ-

νησης τα νέα Προγράμματα Σπουδών για δεκαεπτά μαθήματα του
Γενικού Λυκείου,  τα οποία θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-
2016.

Η δημοσίευση των προγραμμάτων σπουδών ξεσήκωσε αμέσως
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (ΟΛΜΕ), οι οποίοι έκ-
πληκτοι ανακάλυπταν ότι στα περισσότερα μαθήματα υπήρχε απί-
στευτα φορτωμένη ύλη και μεγάλη εξειδίκευση. Παράλληλα δη-
μιουργήθηκαν ερωτηματικά για τη χρονική διάρκεια της ανακοί-
νωσης των προγραμμάτων σπουδών (τρεις μέρες πριν από τις
εκλογές), ενώ δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που επισημαίνουν
ότι αυτή η επίσπευση – «πρεμούρα»  του Υπουργείου Παιδείας
σχετίζεται άμεσα με την επιβολή αφ’ ενός συγκεκριμένων ομάδων
εκπαιδευτικών στη συγγραφή βιβλίων και αφ’ ετέρου στην «απορ-
ρόφηση» των κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία είναι μια μορφή
«πληρωμένων οδηγιών».

Τεράστια και εξειδικευμένη ύλη στη Βιολογία, στα Αρχαία Ελ-
ληνικά, στα Οικονομικά, στην Πληροφορική, στη Φυσική, στη Χημεία
κλπ, διδακτικοί στόχοι εξωπραγματικά πολλοί και πολύπλοκοι,
εκτός «τόπου και χρόνου» της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το βαρυφορτωμένο με ύλη αναλυτικό πρόγραμμα περιορίζει τον
παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος τρέχει «να καλύψει
την ύλη» χωρίς να μπορεί να ασκήσει την παιδαγωγική του αυτο-
νομία για την οργάνωση διαφοροποιημένης διδασκαλίας και διδα-
σκαλίας που καταλήγει σε μάθηση για όλους τους μαθητές.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καταγγέλλει με
ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ, με αφορμή την απόφαση του τελευταίου
να προχωρήσει εσπευσμένως στο να παραλάβει και να εγκρίνει
τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα για το «Νέο Λύκειο» (που θεσμο-
θέτησε το 2013) πριν την ημερομηνία των εκλογών, παρακάμπτον-
τας τις ειδικές Επιτροπές που είχαν συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό
σε κάθε αντικείμενο/μάθημα και συστήνοντας, παραβιάζοντας τον
αρχικό σχεδιασμό, μια ενιαία τριμελή επιτροπή παραλαβής για
όλα τα μαθήματα.

Πραγματικά, ενώ στις 26.11.2014 ορίστηκαν άμισθες επιτροπές
παραλαβής αποτελούμενες από 73 εκπαιδευτικούς για το Έργο
«Νέο Σχολείο», το οποίο αφορά στην αναμόρφωση των προγραμ-
μάτων σπουδών και στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στις 9.1.2015 το ΙΕΠ διαπι-
στώνει ότι η συγκρότηση των επιτροπών δεν έχει ολοκληρωθεί
και λόγω του κατεπείγοντος ορίζει εκ νέου στις 14.1.2015 νέα
επιτροπή που αποτελείται μόνο από 3 εκπαιδευτικούς!

Η ΟΛΜΕ, παράλληλα, υποστηρίζει πως παράγοντες της ηγεσίας
του ΥΠΑΙΘ παραβλέποντας τον αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα
που έχει μια κυβέρνηση κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου
και παραβιάζοντας κάθε ηθική και πολιτική δεοντολογία, επιδιώ-
κουν να δημιουργήσουν με αυταρχικό τρόπο «τετελεσμένα» σε

μια σειρά σοβαρών εκκρεμών ζητημάτων της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης δεσμεύοντας έτσι και στο μέλλον την εκπαιδευτική
πολιτική σε αντιπαιδαγωγικές κατευθύνσεις.

Με αφορμή τις καταγγελίες και τις αιτιάσεις από τη μεριά της
εκπαιδευτικής κοινότητας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ) απαντά με το γνωστό εκβιαστικό τρόπο: «Η μη τήρηση του
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος της ως άνω Πράξης θα έχει
ως συνέπεια: α) να μην υπάρχει το αναγκαίο διδακτικό υλικό για
τη Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου για την επόμενη σχολική χρονιά 2015-
2016 και β) τη ματαίωση όλης της Πράξης «Νέο Σχολείο-Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών» που, πέραν των άλλων, οδηγεί σε καταλο-
γισμό του συνόλου των δαπανών για παραδοτέα που έχουν ολο-
κληρωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Το «τι», το «πως» και το «γιατί» των σχολικών γνώσεων

Μετά την ψήφιση του νόμου για το νέο Λύκειο, το οποίο από το
Σεπτέμβριο κάνει το ντεπούτο του, όλη η συζήτηση επικεντρώθηκε
στο εξεταστικό πλέγμα που αυτό επιβάλλει με τη μορφή των πα-
νελλαδικών εξετάσεων σε κάθε του τάξη. Δικαίως, καθώς αν κα-
νείς ξύσει τα γνωστά παραπλανητικά σοβατίσματα θα ανακαλύψει
ότι στο νέο Λύκειο οι μαθητές θα διαγωνίζονται, σε όλες τις τάξεις,
σε εξετάσεις πανελλαδικού τύπου και όποιος καταφέρει και «επι-
ζήσει σχολικά», μετά το τέλος του Λυκείου, θα δίνει και πάλι εξε-

τάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα για την εισαγωγή του στην ανώ-
τατη εκπαίδευση. Δικαίως, καθώς τόσο η θεωρία όσο και η εμ-
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«Τρώει» η διδακτική ύλη… σίδερο
και η εξειδίκευση …ατσάλι! 

γράφει ο Χ. Κάτσικας



πειρία έχουν
αποδείξει ότι οι

εξετάσεις αυτού
του τύπου απογει-

ώνουν την ανάγκη φροντιστηριακού στεγά-
στρου και μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε

συμβολαιογράφους επιδόσεων.
Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη βασική πτυχή στο νέο

Λύκειο που μένει στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Ανα-
φερόμαστε στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις σχολικές γνώσεις
που το συνοδεύουν. Να το πούμε καθαρά: Η φυσιογνωμία, η κα-
τεύθυνση 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.

Ένας πολύ διαδεδομένος «μύθος» στην εκπαίδευση είναι ότι
το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελείται από ιδεολογικά «ουδέτερα»
μαθήματα, τα οποία πρέπει να μάθει η νέα γενιά για να ενταχθεί
στην κοινωνία. Σύμφωνα με αυτό τον εκπαιδευτικό μύθο, τα αρχαία
ελληνικά, η γεωγραφία, η ιστορία, τα μαθηματικά, η φυσική, η
χημεία, η βιολογία συνιστούν την απαραίτητη γνώση που πρέπει
να έχει κάθε νέος άνθρωπος και κατά συνέπεια για αυτό πρέπει
αυτά τα μαθήματα να υπάρχουν στο σχολικό πρόγραμμα. Η αλήθεια
όμως είναι, πως δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να μιλάμε
για ένα κοινωνικά ουδέτερο σύνολο γνώσεων, αλλά ούτε για γνώ-
σεις απλά τεχνικού χαρακτήρα. Για να είμαστε ακριβείς, οι σχο-
λικές γνώσεις που προσφέρονται στον εκπαιδευόμενο, προσανα-
τολίζουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές θέσεις, «εγχαράζοντας»
αξίες, κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς, που πηγάζουν πάντα
από το χώρο της κυρίαρχης ιδεολογίας και στοχεύουν να κάνουν
τους εκπαιδευόμενους ικανούς και πρόθυμους να αναλάβουν τις
συγκεκριμένες κοινωνικές τους θέσεις και λειτουργίες.

Η σχολική γνώση έχει έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα και ορίζεται
από δύο βασικά παραμέτρους: το τι εργαζόμενο και τι πολίτη θέλει
να φτιάξει το σχολείο και ποια πολιτική ιδεολογία θέλει να εγχα-
ράξει σε αυτό τον εργαζόμενο και πολίτη. Οι αντιπαραθέσεις για
το τι θα διδαχθούν τα παιδιά στο σχολείο είναι πάντοτε αντιπαρα-
θέσεις για το τι κοινωνία θέλουμε και ποιο θα είναι το μέλλον της.

Οι διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των σχολικών γνώσεων
μιας περιόδου σε σύγκριση με μια άλλη, δεν εκφράζουν παρά τις
βασικές συνιστώσες της κυρίαρχης ιδεολογίας για την κοινωνία
και τη φύση στη συγκεκριμένη περίοδο και σε καμιά περίπτωση
ουσιαστικές μεταβολές στην άσκηση του κρατικού ελέγχου στην
εκπαίδευση.

Μια συστηματική έρευνα των σχολικών γνώσεων, μπορεί να
φανερώσει κάποια χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούν τις σχο-
λικές γνώσεις μιας περιόδου, σε σύγκριση με μια άλλη. Μπορεί
να φανερώσει, πως μαζί μ΄ εκείνα τα παγιωμένα χαρακτηριστικά,
που διατηρούνται ή αναπαράγονται, εμφανίζονται και ορισμένα
νέα, ποιοτικά διαφορετικά.

Πιο συγκεκριμένα
Ο Basil Bernstein προτείνει ένα τρόπο ανάλυσης και κατανόησης

του αναλυτικού προγράμματος μέσα από δύο βασικά κριτήρια: το
χρόνο διδασκαλίας που αφιερώνει στο κάθε μάθημα το ωρολόγιο
πρόγραμμα και το αν το μάθημα είναι υποχρεωτικό ή επιλογής.

Στα κριτήρια του Bernstein, με βάση την ελληνική εμπειρία των
εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘ για το ωρολόγιο πρόγραμμα, μπορούμε να
προσθέσουμε και το κριτήριο του ποια μαθήματα «μπαίνουν» τις
πρώτες ή τις τελευταίες ώρες διδασκαλίας. Αυτή η ταξινόμηση
παραπέμπει σε ιεραρχική κατάταξη των μαθημάτων, όπου κάποια
θεωρούνται πιο «χρήσιμα» και πιο «σπουδαία» από κάποια άλλα.
Κοντολογίς, το ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ, ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ, ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ,
ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά ερευνη-
τικά ερωτήματα μέσα από τα οποία φαίνεται:

– Η κυρίαρχη ιδεολογία στο σχολείο
– Ο τύπος εργαζόμενου και πολίτη που επιδιώκεται να φτιαχτεί

μέσα από την εκπαίδευση
– Η ταξική υφή της γνώσης, καθώς συγκεκριμένα είδη γνώσης

και τρόποι διδασκαλίας αποκλείουν τα παιδιά από τα λαϊκά στρώ-
ματα

– Η επιλεκτικότητα του σχολείου

Γνώση και κριτική σκέψη
Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στα αναλυτικά προγράμματα και τα

σχολικά βιβλία θα έρθει έκπληκτος με ένα αντιφατικό και δυσερ-
μήνευτο φαινόμενο. Τα βιβλία είναι «γεμάτα» γνώσεις, αγγίζουν
όλο και πιο πολλές και όλο και πιο σύγχρονες πλευρές της επι-
στήμης και του πολιτισμού και όμως οι μαθητές που μορφώνονται
από αυτά τα βιβλία δεν μπορούν να σκεφθούν κριτικά.

Έτσι, η αντιπαράθεση με τους ιθύνοντες των εκπαιδευτικών ζη-
τημάτων στο αν το σχολείο σήμερα παρέχει «λίγη» ή «πολλή»
επιστημονική γνώση μάλλον είναι χαμένο παιχνίδι σε ξένο γήπεδο
για όποιον υποστηρίζει ότι το σχολείο σήμερα υστερεί στην πο-
σότητα των γνώσεων που παρέχει στους μαθητές του. Το ζήτημα
δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά κυρίως και ποιοτικό.

Η συσσώρευση πολλών γνώσεων στα αναλυτικά προγράμματα
και ο βομβαρδισμός του μαθητή με αυτές δεν σημαίνει ότι οι μα-
θητές που κατέχουν πολλές γνώσεις αποκτούν αυτόματα και την
ικανότητα της κριτικής σκέψης. Φυσικά και το αντίστροφο είναι
προβληματικό, να περιμένουμε ότι κάποιος άνθρωπος που δεν
έχει γνώσεις και δεν έχει εμπλοκή με τον τρόπο παραγωγής της
γνώσης μπορεί να μάθει να σκέφτεται κριτικά αν του διδάξουμε
σε φόρμουλες τη διαλεκτική ή την τυπική λογική.

Γνώση και πληροφορία
Το σχολείο, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, παρέχει στους

μαθητές πληροφορίες. Όμως, η πληροφορία δεν είναι γνώση. Η
ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη γνώση και την πληροφορία έγ-
κειται, ανάμεσα στα άλλα, στο ότι η πρώτη είναι οργανικά δεμένη
με τους τρόπους και τους μηχανισμούς παραγωγής της, ενταγμένη
στο συνεκτικό αρμό μιας επιστήμης που της δίνει ευρύτερο νόημα
και παραπέρα ερμηνευτική δυνατότητα νέων γνωστικών περιοχών
για επόμενες μαθητικές εργασίες. Η παρουσίαση στους μαθητές
μόνο πληροφοριών καθιστά αδύνατη την επεξεργασία και την ιε-
ράρχησή τους σε «χρήσιμες» και «άχρηστες». Καθιστά, επίσης,
τους μαθητές ανήμπορους να ερμηνεύσουν και να ταξινομήσουν
τις επόμενες πληροφορίες που θα προσλάβουν. Γι’ αυτό και οι
μαθητές, μετά από χρόνια μελέτης και μαθημάτων, δεν μπορούν
να σκεφθούν κριτικά και να «ζυγίσουν» διαφορετικές πληροφο-
ρίες ως προς την εγκυρότητα και τη βαρύτητά τους. Γι’ αυτό μπορεί
στο ίδιο άτομο να συνυπάρχει η καλή γνώση της τεχνικής του να
λύνει ασκήσεις στη φυσική και τη χημεία, με την πίστη ότι η μοίρα
μας καθορίζεται από το ζωδιακό κύκλο... 
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Το βιβλίο του Π. Μανιάτη «Η Ποίηση στην Οκτωβριανή επανάσταση»
έχει μια τίμια γραφή. Σε μια περίοδο όπου ο αντικομμουνισμός σαρ-
ρώνει σαν τυφώνας τα πάντα ο Π. Μανιάτης επιλέγει μια «δύσκολη

δεκαετία», γράφοντας νηφάλια και επιστημονικά.
Ο συγγραφέας ξεκινά από τις αρχές του 20ου αιώνα για να περάσει

γρήγορα –είναι αλήθεια– στον φουτουρισμό, τη ρήξη του φουτουρισμού
προς το κυρίαρχο ρεύμα του συμβολισμού. 

Στο 2ο κεφάλαιο του βιλβίου, περνάει μέσα από τη συγγραφική προσέγγιση,
θετικές ρηγματώσεις για το μεγαλύτερο ταξικό γεγονός όλων των εποχών,
για να αναδείξει (κεφάλαιο 3), την επαναστατική καλλιτεχνική διαπάλη.
Δηλαδή, τη σύγκρουση ανάμεσα στην προλεταριακή αντίληψη για την
τέχνη που βασικά έκφραζε η ομάδα Προλετ-κουλτ (προλεταριακή κουλτούρα)
με βασική μορφή τον Αλ. Μπογκτάνοφ στον οποίο άσκησε έντονη κριτική
ο Λένιν στο έργο του «Υλισμός και Εμπειριοκριτικισμός». Από την άλλη
υπήρξε η ομάδα των αριστερών καλλιτεχνών (ΛΕΦ – Αριστερό Μέτωπο
Τεχνών) η οποία απέρριπτε την εξτρέμ πρωτοποριακότητα της Προλετ-
κουλτ και το δόγμα «η τέχνη είναι αυτόνομη». 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η ζωή και η δράση του μεγαλύτερου ποιητή του 20ου αιώνα, Β. Μαγιακόφσκι
(για τον οποίο ο Λένιν έλεγε πως δεν του αρέσει, αλλά αρέσει στους φοιτητές). Ο Β. Μαγιακόφσκι (στον οποίο
ασκεί κριτική και ο Λ. Τροτσκι σαν διανοούμενο ξεκομένο από τις μάζες), παρουσιάζεται εκτεταμένα και
άκρως συμπαθητικά στο βιβλίο του Π. Μανιάτη, το οποίο τελειώνει (Κεφ. 6 – από τα πεντάχρονα πλάνα στον
Πόλεμο) με την ποίηση στη δεκαετία του 1930 με αρκετά μεγάλη σχολιογραφία και παρουσίαση.

μαζί και τους βωμούς τους.
Ο παλιός κόσμος που αιώνες ολόκληροι τον έφτιαξαν
γκρεμίστηκε από μας...»

Σ. Αϊνί
Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση,

ως το μεγαλύτερο γεγονός στον 20ό αιώνα, εγκαινίασε
μια νέα εποχή όχι μόνο στον τομέα της πολιτικής και
της οικονομίας, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού.
H πολιτιστική επανάσταση, ως αναπόσπαστο στοιχείο
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, έδωσε τη δυνατότητα

Οκτώβρης 1917. Η εξέγερση πλανιέται στην ατμό-
σφαιρα. Η εποχή της μεγάλης ανατροπής έφτασε. Το
ηρωικό προλεταριάτο της Ρωσίας, σε συμμαχία με την
αγροτιά, υπό την καθοδήγηση του Κόμματος των Μπολ-
σεβίκων με επικεφαλής το Λένιν, συντρίβει το αστικο-
τσιφλικάδικο καθεστώς και ανοίγει το δρόμο για το πέ-
ρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό.
«...πέρασε σαν τη φλόγα
πάνω απ’ τα βουνά και τα χωράφια
καίγοντας τους θεούς που μας κρατούσαν στο φόβο
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στους εργαζόμενους να γνωρίσουν τις κατακτήσεις
του ανθρώπινου πολιτισμού και να συμμετέχουν στην
πολιτιστική ζωή. H ριζική εξάλειψη της τραγικής κλη-
ρονομιάς του αναλφαβητισμού, μαζί με την άνοδο του
γενικού επιπέδου μόρ-
φωσης αποτελούν κάτι
το πρωτόγνωρο στην
πνευματική εξέλιξη της
ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό είναι
το πρώτο μιας σειράς
που πραγματεύεται το
ζήτημα της σοβιετικής
πρωτοπορίας στον τομέα
της κουλτούρας και είναι
το μοναδικό στην Ελλάδα
που εμβαθύνει στον σχη-
ματισμό και στην ανάπτυξη
της σοβιετικής ποίησης από
την προεπαναστατική στη
μετεπαναστατική περίοδο και
συγκεκριμένα μέχρι και τα
χρόνια του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου. Οι πρωταγω-

νιστές, τα κινήματα, η διαπάλη καθώς και άγνωστες
πτυχές της ποιητικής δημιουργίας ιστορούνται μέσα
από ένα ταξίδι σε εκείνη την εποχή που η Ιστορία θα

διατηρήσει ακέραια την εικόνα της. Επίσης,
για την ανάδειξη του θέματος χρησιμο-
ποιήθηκαν μεταφράσεις σοβιετικών ποι-
ημάτων που ανακαλύφθηκαν έπειτα από
έρευνα στις ελληνικές κομμουνιστικές,
αριστερές και προοδευτικές πολιτιστικές
εκδόσεις.

«Η θύελλα! Ας έρθει!» Αυτό φωνάζει
ο περήφανος, ο αντάρτης

Άλμπατρος που τριγυρνώντας
στ’ οργισμένο κύμα ανάμεσα
και στο μαύρο αστροπελέκι
για τη νίκη προμηνά:
«Ω θύελλα! Ξέσπασε πια!»

(Γκόρκυ Μ., «Το τραγούδι του
Άλμπατρου», 
απόσπασμα, 

μτφρ. Αγκύλου Γ., 
«Νέα Επιθεώρηση», αρ. 5,

Μάης 1928, σελ. 147).
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Θ
α μπορούσε να ονομαστεί “διδακτικός φορμαλισμός”.
Η πρόωρη αντικειμενοποίηση των εννοιών μέσω της
γλώσσας –η μετατροπή δηλαδή των λέξεων της φυσικής

γλώσσας ή άλλων συμβόλων σε εικονικές μονάδες, που απαιτούν
την εκμάθηση κανόνων σύνδεσης και χρήσης– είναι προσφιλής
διέξοδος πολλών καλοπροαίρετων διδασκαλισών/ καθηγητριών
και δασκάλων/καθηγητών, όταν έρχονται αντιμέτωποι με το
δυσεπίλυτο πρόβλημα της συγκρότησης νέων για το παιδί εν-
νοιών, με τρόπο ώστε να τις κατανοεί. Κλασικό παράδειγμα, η
μετατροπή κλασμάτων σε ομώνυμα “φορώντας τους καπελάκια”
πάνω από τους αριθμητές.

Στις μέρες μας, μέσω και της πληροφορικής τεχνολογίας, η
διέξοδος αυτή αναδεικνύεται ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος
αποφυγής του προβλήματος: ένα είδος …“στρίβειν διά του αρ-
ραβώνος”, που είναι η καταφυγή στη γνωστή μπιχεβιοριστική
αρχή της “ενίσχυσης”. Ο μαθητής αισθάνεται ασφαλής με τη
“σωστή” χρήση της λέξης–αντικειμένου και μόνο μ’αυτή, όπως
ακριβώς συμβαίνει σ’ένα τεστ του τύπου “συμπλήρωσε τα
κενά”. Η επιτυχία κάθε προγραμματισμένης διδασκαλίας –
–ειδικά μέσω φύλλων εργασίας ή μέσω εκπαιδευτικού λογι-

σμικού– στηρίζεται στην πιο πάνω αρχή, άμεσα ή έμμεσα,
ρητά ή υπονοούμενα, όποιος και αν είναι ο βαθμός (παθητικής)
συμμετοχής τού μαθητή σε μια τέτοια διαδικασία με προδικα-
σμένο το αποτέλεσμα. Επιπλέον ο δάσκαλος, σε μια εκσυγχρο-
νισμένη μπιχεβιοριστική διαδικασία, βαθμιαία καθίσταται άχρη-
στος, καθώς το ρόλο του αναλαμβάνουν τα “διαδραστικά” συ-
στήματα / λογισμικά. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν οι τεχνο-
λογικές εξελίξεις (έτσι όπως σχεδιάστηκαν και λειτουργούν)
εναντιώνονται πραγματικά στην παραδοσιακή διδασκαλία, όπως
θεωρούμε συνήθως ότι γίνεται, ή μήπως αντίθετα την επεκτείνουν
και τη συμπληρώνουν “πέραν του δασκάλου”.

Μοναδική εξαίρεση –που φαίνεται να υπογραμμίζει, πάντως,
τον κανόνα– είναι η αντιμετώπιση των παιδιών εκείνων που
ταλαιπωρούνται από σχολικές απαιτήσεις στις οποίες, για δια-
φορετικούς λόγους το καθένα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν,
και χάρη σ’αυτές τούς έχει αποδοθεί ο γενικός και ασαφής χα-
ρακτηρισμός «παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες»: εκεί η παλιά
διδασκαλική διέξοδος της πρόωρης αντικειμενοποίησης των
εννοιών εξακολουθεί να είναι η μοναδική μέθοδος δράσης.
Κάθε ιδιαιτερότητα αγνοείται ή παραμερίζεται. Το τι θα κάνει
η δασκάλα ή ο δάσκαλος σε κάθε περίπτωση φέρεται απλά ως
συνάρτηση των προηγούμενων επιτυχιών, αναβαπτίζοντας έτσι
μια αυθαίρετη πρακτική σε “θεωρία”. Με παρόμοιο τρόπο, το
οποιοδήποτε καλοδεχούμενο μήνυμα κατά του ρατσισμού ή
υπέρ της διαφορετικότητας δεν μπορεί αυθαίρετα να βαφτίζεται
“λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους”.

Διδακτικοί στόχοι & επανοικειοποίηση της γνώσης
Μια βαθιά εκλεκτική συγγένεια συνδέει τον μπιχεβιορισμό

με όλες τις “διδακτικές καταστάσεις”1 όπου οι μαθητές δεν
ορίζουν ένα μέρος τουλάχιστον των κανόνων του παιχνιδιού.
Ένα σενάριο εκπαιδευτικού παιχνιδιού (ή άλλης δραστηριότητας)
που περιέχει έννοιες ήδη δομημένες και “υλοποιημένες” σε
βήματα που ακολουθούν κανόνες (όπως π.χ. βήματα προς τα
πίσω για τους αρνητικούς αριθμούς) μπορεί να είναι σχεδιασμένο
με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά θα πετύχει το στόχο του
μόνο αν κατά κάποιο τρόπο “παγιδεύσει” τα παιδιά. Αν όμως
αφήναμε τους μαθητές να παρέμβουν στους κανόνες του παι-
χνιδιού επηρεασμένοι από την εμπειρία και το ενδιαφέρον
που είχε το πλαίσιο του σεναρίου γι’αυτούς, τότε το πιθανότερο
θα ήταν να επιδιώξουν στόχους πλησιέστερους στο πνεύμα
αυτού του βιώματος, αντί για τους πιο απομακρυσμένους
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Λέξεις-αντικείμενα,

εικόνες πάνω σε

κινούμενη άμμο …



γράφει ο Τάσος Πατρώνης
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«…και αυτός εισέτι ο Στίγκαντ, ο φιλόπατρις Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, ευρών τούτο λυσιτελές…» 
«Ευρών τι;» είπε η Πάπια.

«Ευρών τούτο», απάντησε το Ποντίκι μάλλον μουτρωμένα. «Ξέρεις βέβαια τι σημαίνει “τούτο”.»

Λιούις Κάρρολ, Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων
(Μετάφραση Παυλίνας Παμπούδη. Οι υπογραμμίσεις δικές μου.)

1 Όρος που χρησιμοποιούσε κυρίως η γαλλική Διδακτική των Μαθηματικών στις ένδοξές της μέρες του ΄86-΄90. Γενικότερα η χρήση του δάνειου ελληνικού
όρου “Διδακτική”, με ιστορία από τον 16ο αιώνα, αναθερμάνθηκε τις δεκαετίες του ΄70, του ΄80 και του ΄90 στις ευρωπαϊκές χώρες με λατινογενείς γλώσσες
(Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) καθώς και στη Γερμανία και την Ελλάδα, αλλά σήμερα έχει υποσκελιστεί από τη χρήση των όρων “Μάθηση” και “Αξιολόγηση”. 
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στόχους του δασκάλου. Στην πορεία αυτή θα μπορούσαν να
επιλέξουν και τον τρόπο που κάποιες ήδη διδαγμένες επιστη-
μονικές γνώσεις εκφράζονται λεκτικά ή συμβολικά και επα-
νοικειοποιούνται σε μια επίλυση προβλήματος – και αυτό θα
ήταν ένα σημαντικό αναμενόμενο κέρδος για τα ίδια τα παιδιά.
Η έκβαση ενός τέτοιου πειράματος μπορεί να αναλυθεί κάπως
εκ των προτέρων, αλλά όχι να προβλεφθεί απόλυτα.

Παραδοσιακή διδασκαλία 
και πληροφορική τεχνολογία 

Όπως γίνεται το μάθημα στην παραδοσιακή τάξη, υπάρχει
πολύ μικρό ρίσκο για μη επίτευξη των διδακτικών στόχων
(εκτός αν αυτοί είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι). Αυτό το σκηνικό
στέκεται, όμως, στην επιφάνεια, γιατί στην πραγματικότητα
δεν ξέρουμε τι ακριβώς κατάλαβαν οι μαθητές και πώς το κα-
τάλαβαν: η κατανόηση είναι δύσκολα παρατηρήσιμη και μη
μετρήσιμη διαδικασία. Εκτός απ’αυτά, η ρουτίνα του παραδο-
σιακού μαθήματος είναι βαρετή – και περισσότερο όταν οι μα-
θητές δεν καταλαβαίνουν, ή όταν πρέπει να μάθουν απλά πώς
να διεκπεραιώσουν ένα έργο για να πάρουν ένα βαθμό. Γι’αυτό,
τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90 και παράλληλα με την άνθιση
της Διδακτικής των Μαθηματικών στη Γαλλία, σχεδιάστηκε
κάτι πιο ελκυστικό και ταυτόχρονα… πιο προσοδοφόρο στις
εταιρείες που παρήγαγαν υπολογιστές και λογισμικό. Το πιο
φιλόδοξο σχέδιο, καταρχήν, ήταν η “Διδακτική της Πληροφο-
ρικής”, στην ουσία η διδασκαλία του προγραμματισμού στη
σχολική τάξη. Το σχέδιο αυτό απέτυχε, χοντρικά μιλώντας,
γιατί ήταν αντίθετο στην παιδική ψυχολογική φύση, που βλέπει
τον υπολογιστή και το πρόγραμμα σαν εμψυχωμένη οντότητα
με ανθρώπινη σκέψη και όχι σαν αυτό που είναι, δηλ. μια
ταινία όπου εγγράφονται και μετασχηματίζονται αριθμητικά
δεδομένα και αποτελέσματα2. Γενικότερα, εκτιμώ ότι κανένα
λογισμικό δε θα μπορέσει ποτέ να προσομοιώσει ικανοποιητικά
την άτυπη ανθρώπινη σκέψη, επειδή αυτή (ακόμα και στις πιο
απλοϊκές μορφές της) είναι συνήθως απρόβλεπτη3, όπως
φαίνεται στην παρακάτω σκηνή από μια συνηθισμένη τάξη Δη-
μοτικού Σχολείου: 

Δασκάλα: Το χαρτί του βιβλίου δεν είναι το ίδιο με το
εξώφυλλο, γιατί το εξώφυλλο είναι …

Μαθητές (εν χορώ): Πιο χοντρό!
Δασκάλα: Και τι άλλο είναι το εξώφυλλο;
Χωρίς ιδιαίτερη γνώση των όσων έχουν διαμειφθεί σ’αυτή

την τάξη, κανείς δεν μπορεί να μαντέψει τι ακριβώς έχει στο
νου της η δασκάλα.

Όταν φάνηκε καθαρά η αποτυχία του φιλόδοξου σχεδίου της
διδασκαλίας του προγραμματισμού στο σχολείο, στην αγορά
κυκλοφορούσαν ήδη προϊόντα “φιλικά προς τους χρήστες”,

που σημαίνει ότι αυτοί δεν θα είχαν πλέον πολλά πράγματα να
κάνουν από μόνοι τους. Οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών συ-
σκευών τα έκαναν όλα γι’αυτούς! Θέλετε π.χ. να κάνετε γεω-
μετρικά σχήματα με ακρίβεια; Δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε
το σχεδιασμό τους, το πρόγραμμα CABRI (ή GEOGEBRA ή …)
το έχει κάνει ήδη για σας.

Με αρκετή φαντασία και καλή θέληση (;!) η APPLE και η MI-
CROSOFT προσαρμόστηκαν στις επιθυμίες των πελατών τους,
και το σχολείο –ως ένα βαθμό– αναγκάστηκε να ακολουθήσει:
τα παιδιά μπορεί να υποσιτίζονται και να μην έχουν θέρμανση
το χειμώνα στην τάξη, αλλά θα έχουν …e-books και διαδραστι-
κούς πίνακες! Παρ’όλα αυτά (που ανήκουν περισσότερο στη
σφαίρα του θεαθήναι), το μάθημα ακολουθεί τη σίγουρη οδό
των τυποποιημένων φύλλων εργασίας, ή των λογισμικών που
ενσωματώνουν τις παιδαγωγικές δραστηριότητες ως “εφαρ-
μογές”, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στην αξιολόγηση με-
τρήσιμων και διακριτών / κατακερματισμένων στόχων. 

Ο μπιχεβιορισμός μπορεί να εκσυγχρονίστηκε, αλλά δεν
υποχώρησε. Συμβαδίζει με τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη δι-
δασκαλία και τη μάθηση και εξακολουθεί σιωπηρά να πρυτανεύει
και στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης.
Επειδή, όμως, αυτός ο ισχυρισμός απαιτεί έρευνα και εμπερι-
στατωμένη συζήτηση για να υποστηριχθεί, θα το κάνω εδώ με
συγκεκριμένα παραδείγματα ή καλύτερα με δύο σύντομες
μελέτες περίπτωσης, που ακολουθούν.

Δύο μελέτες περίπτωσης
Η πρώτη περίπτωση θα εκτεθεί εδώ πολύ σύντομα, καθώς

αφορά ειδικότερα τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη γε-
ωμετρία στο Λύκειο. Πρόκειται για τα λογισμικά της λεγόμενης
“δυναμικής γεωμετρίας” (όπως το CABRI), με τη βοήθεια των
οποίων οι μαθητές με την κατάλληλη λέξη / εντολή ή με χρήση
του “ποντικιού”, παρατηρούν επίπεδα σχήματα να κινούνται ή
να παραμορφώνονται, με σκοπό –υποτίθεται– να οδηγηθούν
σε ανακάλυψη των ιδιοτήτων τους. Καμμία παρατήρηση, όμως,
δεν οδηγεί από μόνη της, πουθενά, χωρίς να έχουν προηγηθεί
άλλες σχετικές παραστάσεις ή χωρίς συνδυασμό με κάποια
θεωρητική συζήτηση. Πώς θα γίνει αυτό, αφού τα σχετικά κε-
φάλαια έχουν αφαιρεθεί από τη διδασκόμενη ύλη; Η περίπτωση
αυτή είναι ενδεικτική για την εμφάνιση ενός γενικότερου φαι-
νομένου, που περνάει από το χώρο της εργασίας στο χώρο της
εκπαίδευσης: του φαινομένου της αποειδίκευσης / υπερειδί-
κευσης (déqualification / surqualification)4. Στην προκειμένη
περίπτωση βλέπουμε, από τη μια μεριά, ένα πλήθος (εξειδι-
κευμένων) πληροφορικών εφαρμογών να εισέρχονται στη
σχολική τάξη, ενώ από την άλλη να απομακρύνονται από την
ύλη εκείνη τα ειδικά γεωμετρικά περιεχόμενα που θα μπορούσαν
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2 Βλ. σχετικά στο βιβλίο: Β. Δαγδιλέλης, Κ. Παυλοπούλου, Π. Τρίγγα, Διδακτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές, εκδ. Ευγ. Μπένου, Αθήνα, 1998, κεφ.4: Διδακτική
της Πληροφορικής. 
3 Αντίθετα, μπορεί θαυμάσια να προσομοιωθεί κάθε σκέψη εξορθολογισμένη, που αποβλέπει στην επίτευξη εντελώς συγκεκριμένων και αναλύσιμων στόχων,
όπως έδειξε ο Alan Turing στο περίφημο άρθρο του “Can a machine think?”
4 Βλ. σχετικά Ολιβιέ Παστρέ, Η Πληροφορικοποίηση και η Απασχόληση, εκδ. Α/συνέχεια, 1986, σελ. 93-96.
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να δώσουν ένα νόημα σε εικόνες μετέωρες ή στροβιλιζόμενες
σε κινούμενη άμμο.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά το νέο συρμό με παράλληλα
κείμενα για παιδιά ως hypertext, μια δομή που καταργεί τη
γραμμικότητα της ανάγνωσης καθώς διακλαδίζει την αφήγηση
εν είδει λογικού δέντρου. Αν και εισάγεται εν μέρει και στα
σχολικά βιβλία, η νέα αυτή δομή είναι περισσότερο εμφανής
σε ένα νέο είδος έντεχνων παραμυθιών, τα λεγόμενα “διαδρα-
στικά” παραμύθια. Τι θέλεις να κάνει η μάγισσα Κακίστρω; Να
διαβάσει το ξόρκι βάζοντας ενέχυρο το χρυσό σκουλαρίκι της
στον Άρχοντα του Σκότους; Να βάλει ενέχυρο το σκουλαρίκι
χωρίς ξόρκι, αλλά με τρία φτερά από κιτρινοκόκκινο κοτόπουλο;
Η να χορέψει τον καρσιλαμά με το μάγο Μπουμπουνοκέφαλο,
μήπως και του αλλάξει τα μυαλά; Αν θέλεις το πρώτο, πήγαινε
στη σελίδα x, αν θέλεις το δεύτερο στη σελίδα xx, κ.ο.κ.

Στη Βικτωριανή εποχή, τότε που ο μηχανικός υπολογισμός
βρισκόταν ακόμα στην εποχή …των πιθήκων, το λογοτεχνικό
είδος “fantasy” (απευθυνόμενο κυρίως σε κορίτσια – ενώ για τα
αγόρια υπήρχε η “περιπέτεια”) στόχευε λίγο-πολύ στην παθητι-
κοποίηση των παιδιών μέσα από τη χειραγώγηση της φαντασίας
τους. Το “διαδραστικό” παραμύθι φαίνεται να τα καταφέρνει
καλύτερα σ’έναν, ας πούμε, συμπληρωματικό στόχο: την πρόωρη
ενεργοποίηση του τυπικά λογικού μηχανισμού της σκέψης μέσα
από πολλαπλές επιλογές – μια διαδικασία που αποτελεί μονομερή
μύηση των παιδιών στην πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου.
Λέω “μονομερή” γιατί ο κόσμος μας δεν είναι μόνο ένα δέντρο
λογικής ανάλυσης και αποφάσεων κατόπιν υπολογισμού, ούτε
απλώς μια πολυσχιδής διασκεδαστική αφήγηση. 

Το “νέο” αυτό λογοτεχνικό είδος5 είναι οπωσδήποτε πιο
“ανοιχτό”, πιο φιλόδοξο και εξελιγμένο από τα παλιότερα
ομόλογά του και φαίνεται να απομακρύνεται αισθητά απ’ότι
μέχρι τώρα θεωρούσαμε ως μόνιμα χαρακτηριστικά της παιδικής
ηλικίας. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν θαυμάσιους συλλογισμούς,
οι οποίοι όμως, κατά κανόνα, είναι αρκετά διαισθητικοί και
στηρίζονται στη συγκεκριμένη εμπειρία και την κοινή λογική,
περιοχές που πολύ δύσκολα προσομοιώνονται από προγράμματα
που στηρίζονται καθαρά σε λογική ανάλυση. Αλλά δεν είναι
μόνο αυτό. Αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατό ο “μαγικός”
κόσμος του παραμυθιού να δομηθεί ως αλγόριθμος πάνω σ’ένα
λογικό διάγραμμα. Ο κόσμος του παραμυθιού και της λογοτεχνίας
του φανταστικού για παιδιά θα μπορούσε να εντάξει κάποιες
ιδέες από τα μαθηματικά και τη φυσική, αλλά μόνο σ’ένα διαι-

σθητικό επίπεδο και χωρίς τυποποίηση της γλωσσικής μορφής
ή του περιεχομένου. Πώς λοιπόν είναι δυνατό οι συγγραφείς
αυτού του είδους κειμένων να μην αντιλαμβάνονται ότι τα
λογικά διαγράμματα στεγνώνουν τις όποιες μαθηματικές διαι-
σθήσεις και τη σχετική φαντασία των παιδιών πριν αυτή
προλάβει καλά-καλά να γεννηθεί; 

Ας κάνουμε, όμως, μια υπόθεση εργασίας. Ας υποθέσουμε
ότι οι συγγραφείς αυτού του είδους κειμένων αναλαμβάνουν το
ρίσκο ενός νεωτερισμού με προοδευτικές αντιλήψεις και με
αγαθές προθέσεις, και συγκεκριμένα με σκοπό να “σπάσουν”
τη γραμμικότητα της αφήγησης / ανάγνωσης και έμμεσα, έτσι,
να μυήσουν τα παιδιά στην πολυπλοκότητα του κόσμου μας. Αν
δεχθούμε ότι με αυτό τον έμμεσο τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν
κάτι, αυτό δεν είναι μόνο η πολυπλοκότητα, αλλά και ο τρόπος
χειρισμού της. Ο συγγραφέας, παρ’όλες τις αγαθές προθέσεις
του, έχει ήδη εντάξει κάθε επιλογή σε μια συνολική προγραμ-
ματική δομή, όπως θα είναι ενταγμένες σ’ένα πρόγραμμα οι
επιλογές που θα κληθούν να κάνουν αύριο τα παιδιά ως κατα-
ναλωτές ή ως εργαζόμενοι στο χώρο της οργανωμένης “νεο-
τεϋλορικής” επιχείρησης. Οι φαινομενικά ελεύθερες αυτές
επιλογές είναι στην πραγματικότητα μια επιτέλεση (performance).
Ο χωρισμός της σύλληψης από την επιτέλεση, που θεωρείται
ότι ήταν τόσο αγαπητός στον Τέϋλορ, φαίνεται εδώ εγγεγραμμένος
στην ίδια τη δομή του παραμυθιού!

Ανάγκη επαναπροσανατολισμού
Η συνειδητοποίηση (όπως εννοούσε αυτή τη λέξη ο Πάουλο

Φρέιρε) και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ακολου-
θούμενες παιδαγωγικές πρακτικές είναι το ελάχιστο – και από
μια άλλη άποψη το μέγιστο πολιτικό χρέος, σήμερα, των εκ-
παιδευτικών κάθε βαθμίδας, καθώς και όσων γράφουν κείμενα
ή συνθέτουν δραστηριότητες για παιδιά. Ο ρόλος τους είναι
πολύ λεπτός και δύσκολος γιατί δεν πρόκειται να διαχειριστούν
τεχνοκρατικά μια τάξη ή ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά να δημι-
ουργήσουν (διαφορετικές) καταστάσεις. Πρόκειται να αντιπα-
λέψουμε με στοιχεία που δεν εδρεύουν κάπου μακρυά, αλλά
κινούνται μέσα μας και γύρω μας. Μεγάλο μέρος αυτής της
προσπάθειας εναπόκειται στο να μάθουμε να αφουγκραζόμαστε
τα παιδιά, να διαπραγματευόμαστε νοήματα μαζί τους και να
δρούμε οικοδομώντας πάνω στις ιδέες τους και όχι ενάντια
σ’αυτές. 
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5 Αν ληφθούν υπόψη οι μεταπολεμικές πειραματικές τάσεις (ή κινήματα) από ομάδες καλλιτεχνών και λογοτεχνών, όπως η ομάδα ULIPO στη Γαλλία, το είδος
αυτό θα αναγνωρίσει τους προδρόμους του.
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Στις αρχές Δεκεμβρίου 2013 λοιπόν,
κινήθηκε αυτόφωρη διαδικασία εις
βάρος του νόμιμου υπεύθυνου του
“Οδυσσέα”, Αντώνη Γαζάκη, προέδρου
του ΔΣ, καθώς τα επιβληθέντα πρό-
στιμα του 2012 μετατράπηκαν σε λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
λόγω αδυναμίας καταβολής των χρη-
μάτων, αφού ο “Οδυσσέας” εδώ και
αρκετό καιρό δεν είχε παρά αμελητέα
έσοδα, και καμία περιουσία φυσικά.

Μπροστά στο πολύ ορατό ενδεχό-
μενο να δικαστεί και να καταδικαστεί
ο Αντώνης Γαζάκης και να κινδυνέψει,
όντας εκπαιδευτικός στη δημόσια εκ-
παίδευση, με πειθαρχικές κυρώσεις
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
ακόμη και στην αργία/απόλυσή του,
αλλά και για να μην επικρέμαται αι-
ωνίως αυτό το χρέος πάνω από τον
“Οδυσσέα”, η Γενική Συνέλευση των
μελών του, έχοντας στο πλευρό της
έκτοτε αλληλέγγυα εκπαιδευτικά σω-
ματεία, αντιρατσιστικές οργανώσεις,
μεταναστευτικές οργανώσεις, πολι-
τικούς χώρους και άτομα, αποφάσισε
να προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση
των οφειλών και την αποπληρωμή
του ποσού των σχεδόν 78.000 ευρώ
μαζί με τις προσαυξήσεις σε 43 δόσεις
των 1810 ευρώ, και ταυτόχρονα να
επιδιώξει την πολιτική ρύθμιση του
ζητήματος εκ μέρους της πολιτείας,
είτε μέσω μιας διαγραφής της οφει-
λής, είτε μέσω μιας κρατικής χρη-
ματοδότησης ίσου ύψους με αυτή.

Πράγματι, η έναρξη της καταβολής
των δόσεων, με χρήματα που μαζεύ-
τηκαν με κόπο από αλληλέγγυους,
οδήγησε στην αναστολή της δίωξης
του προέδρου του ΔΣ για όσον καιρό
θα αποπληρώνεται με συνέπεια η
οφειλή, μέχρι τη συνολική αποπλη-
ρωμή της. Ως το Δεκέμβρη του 2014
είχαν καταβληθεί περίπου 22.000
ευρώ που συγκεντρώθηκαν μετά κό-
πων και βασάνων, μέσα από μηνιαίες
εισφορές μελών και φίλων του
“Οδυσσέα”, από έκτακτες οικονομι-
κές εισφορές εκπαιδευτικών σωμα-

τείων και άλλων οργανώσεων, από
εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης
(πάρτι, συναυλίες, θεατρικές παρα-
στάσεις κα.), και από τον οβολό δια-
φόρων αλληλέγγυων ατόμων, ακόμη
και παλιότερων μαθητών του. Ο
“Οδυσσέας” είναι κάτι παραπάνω
από ευγνώμων προς όλους αυτούς,
γιατί δεν θα είχε καταφέρει να φτάσει
αλώβητος ως εδώ μόνο με τις δικές
του δυνάμεις.

Παράλληλα με τη συγκέντρωση των
χρημάτων για τη συνεπή αποπληρωμή
των δόσεων, ο “Οδυσσέας” και οι
φίλοι του ξεκίνησαν μια μεγάλη εκ-
στρατεία ενημέρωσης της κοινής
γνώμης και ταυτόχρονα πολιτικής
πίεσης. Δόθηκαν συνεντεύξεις τύπου,
έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στην
Α΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, διοργανώθη-
καν δημόσιες εκδηλώσεις-συζητή-
σεις για το συγκεκριμένο θέμα, δη-
μοσιεύτηκαν ρεπορτάζ και άρθρα
γνώμης στον τοπικό και αθηναϊκό
τύπο, έγιναν τηλεοπτικά και ραδιο-
φωνικά ρεπορτάζ, αφιερώματα και
παρεμβάσεις, κοινοποιήθηκε το ζή-
τημα ευρέως και στο διαδίκτυο, με
αποκορύφωμα ένα ιδιαίτερα επιτυ-
χημένο twitterstorm, και ο “Οδυσ-
σέας” έγινε -δυστυχώς όχι για τους

λόγους που θα ήθελε- γνωστός σε
ένα πολύ ευρύτερο κοινό από ό,τι
στο παρελθόν.

Σε πολιτικό επίπεδο, ένα ψήφισμα
υπέρ του “Οδυσσέα” έχει ήδη υπο-
γραφεί από δεκάδες φορείς, συλλο-
γικότητες και οργανώσεις, μεταξύ
των οποίων ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
η ΟΛΜΕ, το ΕΚΘ, και άλλοι από όλη
τη χώρα, αλλά και το εξωτερικό. Το
ίδιο ψήφισμα, με τη μορφή έκκλησης
προς το Υπουργείο Οικονομικών έχει
συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω
από 4000 διαδικτυακές υπογραφές
και συνεχίζει. (...)

Δυστυχώς όμως παρά τις δεσμεύ-
σεις, και παρά το γεγονός ότι έχει
λάβει γνώση του θέματος ο υφυ-
πουργός Οικονομικών, το Υπουργείο
Παιδείας, και ο Γενικός Γραμματέας
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
και άλλοι κυβερνητικοί/ υπηρεσιακοί
παράγοντες, καμία θετική εξέλιξη
δεν υπάρχει από την πλευρά της κυ-
βέρνησης μέχρι τώρα. Μέσα σε όλο
αυτό το διάστημα βέβαια ακούσαμε
για ΜΚΟ που –σε αντίθεση με τον
“Οδυσσέα”– έπαιρναν τεράστιες χρη-
ματοδοτήσεις, συχνά για ανύπαρκτο
έργο, αλλά βρίσκονται στο απυρό-
βλητο γιατί όλα τα έκαναν νομότυπα,
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

“Οδυσσέας”: Ένας χρόνος αγώνα 
ενάντια στον Κύκλωπα του κράτους

Αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη της πιο δύσκολης
φάσης της περιπέτειας του Σχολείου Αλληλεγγύης “Οδυσσέας”, μιας

εθελοντικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη που από το Δεκέμβρη του 1997
διδάσκει αδιαλείπτως εντελώς δωρεάν ελληνικά, αλλά και ξένες γλώσσες, σε

μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες και ντόπιους, με 7000 περίπου
μαθητές να έχουν περάσει ως τώρα από τα θρανία του. Η περιπέτεια αυτή, για
όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση, έχει ξεκινήσει το 2012 με τον έλεγχο των

λογιστικών του βιβλίων από την Εφορία και την επιβολή εις βάρος του
ολωσδιόλου άδικων και καταφανώς δυσβάσταχτων προστίμων (62.000 ευρώ

περίπου) για τυπικές και γραφειοκρατικές παρατυπίες στα λογιστικά του βιβλία.
Για την ιστορία, αυτές οι παρατυπίες συνίσταντο κυρίως σε λογιστικές

παραλείψεις που παρουσίαζαν τα –εκ του νόμου μη φορολογητέα- έσοδα τού
Σχολείου κατά πολύ λιγότερα από τα έξοδα της περιόδου 2001-09, και σε

εκπρόθεσμη προσκόμιση αποδείξεων είσπραξης και πάλι μη φορολογητέων
ποσών της ίδιας περιόδου.
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για εταιρείες που γλίτωναν τη φορο-
λόγησή τους μέσω Λουξεμβούργου,
για “επιχειρηματίες” που έχουν φε-
σώσει το ελληνικό δημόσιο εκατομ-
μύρια ευρώ και αποφυλακίζονται
πληρώνοντας εγγυήσεις μεγαλύτερες
από τα συνολικά χρέη του “Οδυσσέα”
για να κάνουν πάρτι στη Μύκονο. (...)

Ένα χρόνο μετά λοιπόν, ο “Οδυσ-
σέας” συνεχίζει να πιέζει για μια
οριστική πολιτική λύση που θα τον

λυτρώσει από τον βραχνά των δόσεων
το συντομότερο δυνατό. Οι οικονο-
μικές δυνατότητες και αντοχές του
όμως έχουν φτάσει σχεδόν στο όριο
τους. Τα 1810 ευρώ συγκεντρώνονται
όλο και δυσκολότερα. Γι’ αυτό, απο-
φασίστηκε πριν μερικές μέρες να
προχωρήσει σε νέα ρύθμιση κάνοντας
χρήση της πρόσφατης τροπολογίας
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
το δημόσιο. Έτσι, θα καταβάλλει πλέ-

ον 823 ευρώ το μήνα, αυξάνοντας
των αριθμό των μηνιαίων δόσεων σε
72 (6 χρόνια!), ώστε να αποδυθεί με
λιγότερο άγχος στον αγώνα για την
καλύτερη δυνατή πολιτική λύση στο
ζήτημα, απαιτώντας από την όποια
κυβέρνηση να κάνει άμεσα το αυτο-
νόητο: σεισάχθεια για τον “Οδυσ-
σέα”, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο!

odisseasmet@yahoo.com
Θεσσαλονίκη, 14/12/2014
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Καλούμε όλους τους φορείς, τις συλλογικότητες, τις οργανώσεις και τα
αλληλέγγυα άτομα που μοιράζονται τις αρχές, τις ιδέες και τους σκοπούς του

“Οδυσσέα” να σταθούν στο πλευρό του και 
να τον στηρίξουν πολιτικά, ηθικά, οικονομικά, ώστε να φτάσει 

στην Ιθάκη αυτής της περιπέτειας χωρίς άλλους Λαιστρυγόνες
και τρομερούς Ποσειδώνες. Η αλληλεγγύη να νικήσει !

Δεν έχουν τέλος οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις στον τομέα της παιδείας,
ειδικά όσον αφορά τη διδασκαλία και την εξέταση, μέσω της Τράπεζας
Θεμάτων, φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο. Εντελώς ακατανόητες
παραμένουν επίσης οι οδηγίες για τη διδασκαλία του Μοντερνισμού στη
λογοτεχνία, στη 1η τάξη του Λυκείου, και αυτό φάνηκε στα θέματα των

εξετάσεων του Ιουνίου 2014, τα οποία πολύ δύσκολα θα απαντούσε ένας
τελειόφοιτος φιλοσοφικής σχολής, πόσο μάλλον ένας δεκαπεντάχρονος μαθητής.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Μοντερνισμός ξεκινά ουσιαστικά με τη μετάφραση της Έρημης Χώρας
του Έλιοτ από το Σεφέρη, έργο που γράφτηκε σε ψυχιατρική κλινική της Ελβετίας όπου νοσηλευόταν ο Έλιοτ με

βαριά κατάθλιψη, και διορθώθηκε αργότερα από τον Έζρα Πάουντ. 
Τι ζητούν επιτέλους οι συντάκτες των σκοτεινών εγκυκλίων από καθηγητές και μαθητές της Μέσης

Εκπαίδευσης; 
Τη διδασκαλία της τρέλας στο Λύκειο; Στην εποχή των επιτροπών όπου ζούμε πλέον, το έλλειμμα βασικών

γνώσεων είναι τρομακτικό και ξεκινά ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι επικίνδυνη η
προσπάθεια που γίνεται να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα μέσω τέτοιων άστοχων και αστόχαστων πιέσεων, ιδιαίτερα
στα παιδιά που η εφηβεία τους σημαδεύεται και από την αδιανόητη απουσία ελεύθερου χρόνου. 



γράφει ο Ν. Βουτυρόπουλος

Περί Λογοτεχνίας και
Τράπεζας θεμάτων
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Τα δυο χρόνια που μεσολάβησαν
από τις τελευταίες εκλογές του
Συλλόγου ήταν χρόνια μαύρα,

δύσκολα, ασφυκτικά. Οξύνθηκε στον
υπέρτατο βαθμό η επίθεση ενάντια
στο δημόσιο πανεπιστήμιο με στόχο
την πλήρη απαξίωσή του, την ταπεί-
νωσή του. Η επίθεση αυτή στόχευσε
κατ’ ευθείαν στην καρδιά, στα μεγάλα
και ιστορικά ιδρύματα, και ανάμεσα
σε αυτά και στο ΕΜΠ. Ο πόλεμος
που στόχευε σε μια ιστορική ήττα
της δημόσιας πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης στα μάτια της ελληνικής
κοινωνίας, ώστε να ανοίξει διάπλατα
ο δρόμος της χωρίς προσχήματα πα-
ράδοσής της στους ιδιώτες, προφανώς
θα κρινόταν στα «βαριά χαρτιά της».
Γι’ αυτό εφαρμόστηκε μια πολιτική
κυριολεκτικά πλήρους αποδόμησης
και εξόντωσης με:
• Τη μαζική εκπτώχευση των μελών

ΔΕΠ, που υπέστησαν εξοντωτικές
μειώσεις στους μισθούς τους, της
τάξης του 40-50%, οδηγώντας πολ-
λούς από μας στα όρια της αξιο-
πρεπούς επιβίωσης. Το ότι τρέχαμε
όλοι μας να πάρουμε πίσω λίγα
ευρώ μετά την απόφαση του ΣτΕ
για το επίδομα βιβλιοθήκης, πα-
λεύοντας με τις εφορίες χριστου-
γεννιάτικα, είναι χαρακτηριστικό
παράδειγμα που έχουμε οδηγη-
θεί…

• Με την πλήρη εξάρθρωση του δι-
οικητικού μηχανισμού του ΕΜΠ,
μέσω των διαθεσιμοτήτων- απο-
λύσεων του 40% του έμψυχου δυ-
ναμικού του.

• Με τη μείωση κατά 70% του προ-
ϋπολογισμού του, οδηγώντας το ΕΜΠ
σε πλήρη αρρυθμία και παράλυση.

Επειδή ένα τέτοιο Πανεπιστήμιο
μπορεί να διοικηθεί μόνο με ολιγαρ-
χικό και αυταρχικό τρόπο, άρχισε με
συστηματικό σχέδιο η δημοκρατία
στα πανεπιστήμια να στραγγίζεται
από την καθημερινή λειτουργία και
το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ να μετατρέ-
πεται σε νεκρό γράμμα. Η εγκαθί-
δρυση των εντελώς ανεξέλεγκτων
Συμβουλίων Ιδρύματος ως του ολο-
κληρωτικού ιμάντα ελέγχου της πα-
νεπιστημιακής ζωής και προώθησης
της μνημονιακής πολιτικής, η κα-
τάργηση των συλλογικών οργάνων, η
παντοκρατορία της ΑΔΙΠ με φαιδρούς
όσο και επικίνδυνους θεσμούς «αξιο-
λόγησης» μέχρι το ταπεινωτικό για
τους πανεπιστημιακούς μέτρο της
προεπιλογής υποψηφίων, που χρη-
σιμοποιήθηκε δυστυχώς από συνα-
δέλφους κυνικά για την εξάλειψη
κάθε άλλης άποψης, αποτελούν κά-
ποια από τα μέτρα που επιστρατεύ-
τηκαν ώστε να επιβληθεί το νέο κα-
θεστώς. Ένα καθεστώς, όμως, φτώ-
χειας και ακαδημαϊκής παρακμής.

Τα χρόνια αυτά το ΕΜΠ αντιστά-
θηκε. Στην πιο κρίσιμη μάχη, που
θα σημάδευε τις προοπτικές όχι μόνο
των διοικητικών υπαλλήλων του που
πλήττονταν καίρια και με τρόπο ευθύ,
αλλά και όσων θα ακολουθούσαν, το
Μετσόβιο στάθηκε όρθιο. Η ηρωική
απεργία των διοικητικών, η ειλικρινής
συμπαράσταση πολύ σημαντικού τμή-
ματος των μελών ΔΕΠ (πλην Λακε-
δαιμονίων…) και η μαζική συμμετοχή
των φοιτητών συνέπηξε ένα μέτωπο
αντίστασης ικανό να αντισταθεί σε
μια πολιτική που ήταν αμείλικτη και
φαινόταν και ανίκητη. Το μέτωπο
αυτό με επίμονους αγώνες προκάλεσε

την ανάσχεση της καταστροφικής
μνημονιακής πολιτικής στα πανεπι-
στήμια, κατόρθωσε -ενάμισι χρόνο
μετά- να μην έχει απολυθεί κανένας.
Στη συνέχεια, με υψηλό αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης, η πανεπιστη-
μιακή κοινότητα ανασυγκρότησε τις
δυνάμεις της και κατόρθωσε να ολο-
κληρώσει το εκπαιδευτικό έργο της
περυσινής χρονιάς. Όχι βέβαια αμι-
σθί, όπως πίεζαν τα ΜΜΕ, ώστε να
τιμωρηθούμε παραδειγματικά για το
«αίσχος» της απεργίας συμπαρά-
στασης στους διοικητικούς υπαλλή-
λους, αλλά αμειβόμενοι για το σύνολο
του εκπαιδευτικού έργου που ανα-
πληρώσαμε.

Οι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι ΕΜΠ
δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυ-
τόν τον αγώνα. Όχι μόνοι μας. Ενώσαμε
τις δυνάμεις μας με πολλούς άλλους
συναδέλφους, ανταλλάξαμε ουσιαστικά
και όχι προσχηματικά γνώμες για το
σχέδιο που έπρεπε να ακολουθήσου-
με, το επανεκτιμούσαμε κάθε φορά
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που
προέκυπταν. Με δυο λόγια αγωνιστή-
καμε μαζί σε ένα κοινό σκοπό που
έμοιαζε μάχη «ή ταν ή επί τας». Σ’
αυτή τη νέα συσπείρωση δυνάμεων
που γεννιέται μακριά από τις ρηχές
ομαδοποιήσεις του παρελθόντος και
κράτησε το ΕΜΠ όρθιο στην πιο δύ-
σκολη μάχη, θεωρούμε ότι ενυπάρχει
το σπέρμα της αναγέννησης του ΕΜΠ
και μιας νέας πορείας του.

Σήμερα, οι πολιτικές δυνάμεις που
προσπάθησαν να επιβάλουν μια τρο-
μακτική απαξίωση του δημόσιου πα-
νεπιστήμιου και του Έλληνα πανεπι-
στημιακού υπέστησαν μια εκκωφαν-
τική ήττα, συνολικά στην ελληνική
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“A dream you dream alone is only a dream. 
A dream you dream together is reality.”

John Lennon

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ

29.01.2015
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κοινωνία. Η χειραφέτηση του ελλη-
νικού λαού από μια μηχανή τρόμου
και υποταγής που έμοιαζε ανίκητη,
η θαρραλέα αναζήτηση της ελπίδας
σε μια διαφορετική κατεύθυνση, ανα-
πτερώνει το ηθικό όλων αυτών που
έβλεπαν ότι η άλλη πορεία ήταν μόνο
«ένα μαρτύριο χωρίς τέλος», μια μαύ-
ρη τρύπα που εξαφάνιζε ζωές και
νεανικές ελπίδες. Αλλά και στα πα-
νεπιστήμια το ίδιο δεν έκαναν; Οι νό-
μοι Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου
συνάντησαν καθολική αντίσταση. Οι
υπερασπιστές τους κράδαιναν πάντα
την «υποχρεωτική εφαρμογή του νό-
μου», για να πειθαναγκά-
σουν την πανεπιστημιακή
κοινότητα να συμμορφωθεί.
Το φόβο, ποτέ επιχειρήματα
που να αναδεικνύουν έστω
κάποια προτερήματα.

Δεν είμαστε ουτοπιστές,
πολύ περισσότερο δεν εί-
μαστε αφελείς. Οι δυνάμεις
που προσπαθούν να κρα-
τήσουν τη χώρα σε μια πο-
ρεία υποταγής, που γεννά
μόνο παρακμή, είναι και
παρούσες και κραταιές και
ο δρόμος για ένα καλύτερο
μέλλον μακρύς. Δικαιού-
μαστε όμως να ελπίζουμε
και περισσότερο ακόμη να
αγωνιζόμαστε με αναπτε-
ρωμένο ηθικό για μια νέα
άνοιξη, και για το Πανεπι-
στήμιο και για την ελληνική
κοινωνία. Κατά τα άλλα οι
Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι
ΕΜΠ δεν αλλάζουν φυσιογνωμία.
Αποτελούν μια ακηδεμόνευτη αρι-
στερή ενότητα συναδέλφων, η πλα-
τύτερη που γεννήθηκε ποτέ στο ΕΜΠ,
η οποία πιστεύει και παλεύει για ένα
ισχυρό και ανανεωμένο συνδικαλι-
στικό κίνημα μέσα στα πανεπιστήμια.
Όχι μόνο στο ΕΜΠ, παντού. 

Η παρατεταμένη «αιχμαλωσία» της
ΠΟΣΔΕΠ από δυνάμεις εθελότυφλα
φιλοκυβερνητικές ή στενά συντεχνια-
κές, που εξουδετέρωσαν τη συνδι-
καλιστική δράση της, την ώρα που τα
πανεπιστήμια διαλύονταν και οι πα-
νεπιστημιακοί αντίκριζαν κατάματα

τη φτώχεια, είναι μια πραγματικότητα
που μπορεί και πρέπει να ανατραπεί
στο επερχόμενο Συνέδριο.

Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να
ξεκινήσουμε απελευθερώνοντας τα
πανεπιστήμια από τα βαρίδια που
τα βυθίζουν καθημερινά στην πα-
ρακμή:
• Να καταργηθεί ο νόμος Διαμαντο-

πούλου - Αρβανιτόπουλου και τα
παράγωγά του, προεξάρχοντος του
Συμβουλίου Ιδρύματος. Ελεύθερες
εκλογές στα πανεπιστήμια, με συμ-
μετοχή ολόκληρης της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας. Ο νόμος αυτός

δε λύνει κανένα πρόβλημα, γεννά
περιπτώσεις σαν τον κ. Φορτσάκη,
που έφτασε να συζητάει για το πα-
νεπιστήμιο περικυκλωμένος από
τα ΜΑΤ, πριν μετεξελιχθεί αστρα-
πιαία από στέλεχος της ΚΙΠΑΝ (της
μισής Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας,
αν μιλήσουμε με όρους ΕΜΠ) σε
επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επι-
κρατείας της Νέας Δημοκρατίας
στην πιο ακροδεξιά στροφή της!

• Να σταματήσει αμέσως η αιμορραγία
του ΕΜΠ και των άλλων πανεπιστη-
μίων με τις διαθεσιμότητες και να
επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους.

• Να ληφθούν τώρα οικονομικά μέτρα
ανακούφισης των πανεπιστημίων
και μέτρα ενίσχυσης του εισοδή-
ματος των πανεπιστημιακών στην
κατεύθυνση της μισθολογικής απο-
κατάστασης. Πρακτικά μέτρα αντι-
μετώπισης της πλημμυρίδας των
μετεγγραφών. Ισχυρά πανεπιστήμια
με εξουθενωμένους πανεπιστημια-
κούς δεν υπάρχουν!
Αν γίνουν αυτά, θα μπορέσουμε

να σχεδιάσουμε το μέλλον του ΕΜΠ
και του ελληνικού πανεπιστημίου
από καλύτερες θέσεις. Ένα τέτοιο
πανεπιστήμιο θα έχει ως κινητήρια

δύναμή του τη πραγματική
δημοκρατία και την ουσια-
στική αυτοδιοίκηση, μα-
κριά από παραδείγματα και
καταστάσεις του παρελ-
θόντος που αμαύρωσαν έν-
νοιες που αποτελούν στοι-
χειώδεις προϋποθέσεις
της ακαδημαϊκής ελευθε-
ρίας και της ανθρώπινης
δημιουργικότητας. Ένα τέ-
τοιο πανεπιστήμιο θα βρί-
σκεται στην πρωτοπορία
των αγώνων για την αντι-
μετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων, θα θωρακί-
ζει το λαό μας με αυτοπε-
ποίθηση ότι μπορεί να οι-
κοδομήσει ένα καλύτερο
μέλλον στηριγμένος στις
δυνάμεις του.

Δυο χρόνια πριν είχαμε
απευθυνθεί στην πολυτε-
χνειακή κοινότητα με το

στίχο “you may say I’m a dreamer…
”. Σήμερα, που ένας ολόκληρος λαός
νιώθει να πήρε μια βαθειά ανάσα
ανακούφισης από το ανηλεές σφυ-
ροκόπημα, που έκανε κάτι που του
«απαγορευόταν» να κάνει, να κοι-
τάξει αριστερά, μπορούμε να προ-
σθέσουμε το στίχο της επικεφαλίδας:
“A dream you dream alone is only
a dream. A dream you dream toge-
ther is reality.” Και να απευθύνουμε
ξανά ένα κάλεσμα ενότητας και αγώ-
να προς όλους τους συναδέλφους
για ένα καλύτερο ΕΜΠ, για μια κα-
λύτερη κοινωνία. 
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Το σχολείο ανέκαθεν αποτελούσε έναν φορέα μετάδοσης
γνώσεων και ηθικών αξιών, τόσο σε παλαιότερες εποχές
όσο και σε νεότερες. Με την εξέλιξη της κοινωνίας το

σχολείο δεν έπαψε να αναλαμβάνει και άλλους ρόλους, ενώ
ταυτόχρονα ο δάσκαλος διαμορφωνόταν σε μία επιβλητική φι-
γούρα με εξουσία και σχεδόν πάντοτε με κύρος. Μία από τις
περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο εκπαιδευτικός ασκούσε
έντονα την εξουσία του, αφορά το σύστημα ποινών και πειθαρχίας.
Συγκεκριμένα στο 19ο αιώνα βλέπουμε μία ελάττωση των σω-
ματικών ποινών, αλλά δυστυχώς εντοπίζουμε και την καλλιέργεια
νέων τρόπων τιμωριών που σχετίζονται με την ψυχολογική κα-
τάσταση και τα συναισθήματα του παιδιού.

Η κατάσταση στην ελληνική πραγματικότητα δε διέφερε εν
γένει από αυτήν της ευρωπαϊκής. Παρόλα αυτά όμως, μόνο στο
τέλος του 19ου αιώνα εντοπίζουμε τη μείωση χρήσης τακτικών
που να σχετίζονται με μεθόδους σωματικής τιμωρίας και που
να εμπλέκουν τη χρήση ράβδου και μαστιγώματος.

Στον 20ο αιώνα συναντάμε μία προοδευτική στάση στις με-
θόδους πειθαρχίας, ενώ ειδικότερα προς τα μέσα του, διακρί-
νουμε πως είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να γίνει
κατανοητή η επιτακτική ανάγκη μίας ανανέωσης στο συγκε-
κριμένο τομέα του χώρου της εκπαίδευσης.

Εξετάζοντας την επιβολή τιμωριών, θα λέγαμε ότι ενέχει
κινδύνους για τα παιδιά καθώς συντελεί στη μετάδοση λανθα-
σμένων μηνυμάτων προς του μαθητές. Παράλληλα τους παρακινεί
στο να υποπέσουν σε χρήση ψευδών δικαιολογιών στην προ-
σπάθεια τους να «προστατέψουν» τους εαυτούς τους.

Παρακάτω, θα εμβαθύνουμε στο σύστημα ποινών του 19ου

αιώνα, θα δούμε παραδείγματα επιβολής ποινών, θα δούμε τις
επιπτώσεις τους, ενώ δε θα παραλείψουμε να στοχαστούμε
σχετικά με το τότε και το σήμερα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Τη δεκαετία του 1820 διαμορφώνεται ένας τρόπος άσκησης

της σχολικής εξουσίας ο οποίος κινητοποιεί τη δεξιότητα της
«πειθούς» και ζητάει από τους μαθητές να εσωτερικεύσουν
ως ένα βαθμό τις αρχές της σχολικής τάξης.

Στην πορεία, από το 1828 έως το 1880 η επιβολή εξουσίας
διέπεται από τις αρχές του «αλληλοδιδακτικού σχολείου» το
οποίο διαμορφώθηκε στο πλαίσιο ενός ενιαίου και τυποκρατικού
χώρου. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο γεννήθηκε στη Βρετανία
και απέβλεπε στη διδασκαλία μεγάλου αριθμού μαθητών, μαζί
στον ίδιο χώρο, με μικρό κόστος. Σε αυτόν τον τύπο σχολείου
οι καλύτεροι μαθητές, οι Πρωτόσχολοι, αναλάμβαναν μεγαλύτερο
ρόλο στη διδασκαλία από ότι ο ίδιος ο δάσκαλος που λειτουρ-
γούσε κυρίως ως επιβλέπων. Παρότι ο Καποδίστριας τότε
ήλπιζε σε ένα εθνικό δίκτυο εκπαίδευσης εμπνευσμένο από
τις παιδαγωγικές αρχές του Fellenberg, εν τέλει αυτό που κα-

θιερώθηκε ήταν η αλληλοδιδακτική η οποία προσέφερε το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο οικονομικό
κόστος. Η αλληλοδιδακτική βοήθησε στην ανάπτυξη ενός συ-
στήματος λαϊκής εκπαίδευσης που ήταν φθηνό, εφόσον δεν
απαιτούσε πολλούς δασκάλους και πολλά βιβλία (Κοντόνη,
1997 : 91).

Από το 1880 και έπειτα θεσμοθετήθηκε και καθιερώθηκε το
«συνδιδακτικό σχολείο», το οποίο είναι σε πολλά εφάμιλλο με
το σημερινό. Στα συγκεκριμένα πλαίσια η σχολική εξουσία
έχει ως βάση την υπακοή της παιδικής ηλικίας στο διδασκαλικό
κανόνα. Η συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας κρίθηκε καταλ-
ληλότερη για την καλλιέργεια της κρίσης και όχι της μνήμης
του παιδιού και για την ανάπτυξη του αισθήματος του καθήκοντος
αντί αυτού της υποταγής. Στο συνδιδακτικό σχολείο ο δάσκαλος
αναλαμβάνει τον πρωτεύοντα ρόλο σε συνεργασία με τον
«Πρώτο» μαθητή ο οποίος εδώ λειτούργει ως επιτηρητής. 

Ανάμεσα στο 1910 και στο 1930 αλλά κυρίως προς το τέλος
της δεκαετίας του 20ου αιώνα, διαφαίνεται ένας νέος τρόπος
άσκησης της σχολικής πειθαρχίας ο οποίος βασίζεται στην
«πνευματική πειθαρχία». Αυτή η μορφή σχολικής τάξης θα
μπορούσε να θεωρηθεί και εναλλακτική του συνδιδακτικού
προτύπου.

Οι εν λόγω τύποι σχολικής τάξης σε ορισμένες στιγμές αλ-
ληλεπικαλύπτονται. Ωστόσο, παραμένουν ξεκάθαρα διακριτοί,
καθώς προέρχονται από διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά
την επιβολή εξουσίας στην τάξη και χρησιμοποιούν διαφορετικές
τεχνικές πειθαρχίας.

ΑΛΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Στο αλληλοδιδακτικό σύστημα διδασκαλίας υπήρχαν κάποιοι

καθορισμένοι κανόνες πειθαρχίας για τους μαθητές, στους
οποίους ήταν υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν ώστε να απο-
φευχθεί το ενδεχόμενο της τιμωρίας.

Αρχικά, οι μαθητές θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο την
καθορισμένη ώρα προσέλευσης το πρωί και το απόγευμα και
να είναι κόσμιοι στην πορεία τους προς αυτό. Στη συνέχεια,
κατά την είσοδό τους στο σχολείο θα έπρεπε να έχουν καθαρά
χέρια και πρόσωπο και να είναι επίσης χτενισμένοι. Θα έπρεπε
να φοράνε καθαρή και προσεγμένη ένδυση, ενώ επίσης θα
έπρεπε να είχαν φροντισμένη σωματική υγιεινή. 

Εντός της τάξης, οι μαθητές είχαν υποχρέωση να είναι
ήσυχοι και διακριτικοί καθώς επίσης και να μη βοηθάν τον
ερωτώμενο μαθητή σε περίπτωση εξέτασης. Επιπλέον, ο εκά-
στοτε εξεταζόμενος θα έπρεπε να εκφωνεί το μάθημα της
ημέρας δυνατά και μεγαλόφωνα.

Επιπροσθέτως, όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως έπρεπε να
σημειώνουν στα τετράδια τους τις υπαγορεύσεις του δασκάλου
χωρίς να αντιγράφουν από τους συμμαθητές τους, ενώ επίσης
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ήταν καθήκον τους να είναι σιωπηλοί και στραμμένοι πάντοτε
προς την έδρα έχοντας τα χεριά τους τοποθετημένα επάνω
στο θρανίο. 

Όσον αφορά τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στο σχολείο
όπως βιβλία και πλάκες που προορίζονταν για γραφή, ήταν
υποχρεωμένοι να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Ακόμη,
ήταν πολύ σημαντικό να δείχνουν οι μαθητές σεβασμό στα αν-
τικείμενα που ανήκουν στους άλλους, να τα προσέχουν και να
μην τα παίρνουν για δική τους χρήση, ενώ αν έβρισκαν κάτι το
οποίο ήταν απολεσθέν έπρεπε να το παραδώσουν άμεσα στον
διευθυντή. 

Σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών, ήταν υπο-
χρεωμένοι να είναι αδελφωμένοι και φιλικοί μεταξύ τους, να
μη χλευάζουν τους άλλους και να μην τους προσβάλλουν.

Εκτός από τους κανόνες που ίσχυαν όμως τις ώρες του σχο-
λείου, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που έπρεπε να εφαρμόζονται
και αφορούσαν τη ζωή των παιδιών εκτός του σχολείου. Στο
σπίτι τους θα έπρεπε να είναι υπάκουοι και να σέβονται και να
τιμούν τους γονείς τους. Εκτός οικίας, την ίδια στάση έπρεπε
να κρατάνε και απέναντι στους πρεσβύτερους ηλικιακά αν-
θρώπους, ενώ επίσης έπρεπε να αντιμετωπίζουν τα πάντα
γύρω τους συμπεριλαμβανομένων του περιβάλλοντος και των
ζώων με αγάπη και σεβασμό. Δεν ήταν αποδεκτή η προκλητική
συμπεριφορά καθώς και η συναναστροφή τους με παιδιά που
εκδήλωναν τάσεις για παραβατικότητα. Τέλος, μπορούσαν να
συχνάζουν μόνο στο χώρο της εκκλησίας όπου θα άκουγαν με
κατάνυξη τους θρησκευτικούς ύμνους και θα έπρεπε να είναι
επιμελείς ως προς τη μελέτη τους.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Οι θεσμοθετημένες ποινές προβλέπονταν από το κράτος

και αναλύονταν στο «εγχειρίδιο». Το Εγχειρίδιο ήταν ένα
έργο του Ιωάννη Κοκκώνη βασισμένο στην αλληλοδιδακτική
μέθοδο του Sarazin και αποτελούσε οδηγό της αλληλοδιδα-
κτικής μεθόδου διδασκαλίας. Οι θεσμοθετημένες ποινές
στόχευαν στη δημιουργία αισθημάτων ντροπής και ενοχής
από τους μαθητές. 

Συγκεκριμένα στο Εγχειρίδιο, αναφέρεται: «Ο μη αποκρι-
νόμενος ως ορθώς εις τας χορείας ασκήσεις υποχωρεί τον
τόπο του εις εκείνον, όστις τον διορθόνη λέγων ορθώς»
(Κοκκώνης, 1864 : 97). Δηλαδή οι μαθητές ως τιμωρία μπορεί
να μετατοπίζονταν στις πίσω θέσεις.

Στο αλληλοδιδακτικό σχολείο συναντάμε τα λεγόμενα «πιτ-
τακώματα» ή «ποινικά παράσημα» που ήταν μικρές πινακίδες
τις οποίες φορούσε ο μαθητής και αναγραφόταν επάνω ένας
χαρακτηρισμός ανάλογα με το σφάλμα του. Για παράδειγμα:
«είμαι ψεύτης», «είμαι φλύαρος», «είμαι αμελής», κ.α.. 

Αν οι μαθητές δεν είναι πειθαρχημένοι και είναι αμελείς,
ο δάσκαλος έχει το δικαίωμα με επιστολή να ενημερώσει
τους γονείς ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλή-
ματος (Μαντέ, 1997:21).

Μέσα σε κάθε τάξη υπήρχε ο «πινακας της ατίμωσης»
στον οποίο αναγραφόταν το όνομα του τιμωρούμενου μαθητή:
« Να καταγράφονται εις τον μελανόν πίνακα της ατιμώσεως,
κρεμάμενον πλησίον του βάθρου, τα ονόματα των κακότροπων
μαθητών» ( Κοκκώνης, 1864:97 ).

Για έναν μαθητή που δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις
του δασκάλου του και πηγαίνει στο σχολείο αδιάβαστος, η
τιμωρία του ήταν να διαβάζει και να γράφει τις ώρες που οι
υπόλοιποι μαθητές κανονικά ξεκουράζονταν. Με τον περιο-
ρισμό της ελευθερίας που επέφερε αυτή η ποινή, επιδιωκόταν
η πειθαρχία του μαθητή απέναντι στους σχολικούς κανόνες.

Μία άλλη θεσμοθετημένη ποινή ήταν αυτή που ήταν γνωστή
ως ποινή της νηστείας. Οι μαθητές έμεναν κλεισμένοι στο
σχολείο το μεσημέρι μέχρι να ξεκινήσουν τα απογευματινά
μαθήματα χωρίς να έχουν φάει, με υποτιθέμενο στόχο να
μελετήσουν και να κατανοήσουν το μάθημά τους καλύτερα.
Φυσικά οι μαθητές όντας μικροί σε ηλικία είχαν τεράστιες
ενεργειακές ανάγκες, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη τιμωρία
να οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στη δημιουργία εντελώς
αρνητικών συναισθημάτων για το σχολικό περιβάλλον και
καμίας ουσιαστικής διαφοροποίησης στη συγκέντρωσή τους
και στην καλύτερη κατανόηση της διδακτικής ύλης. Σε συν-
δυασμό με την ποινή της νηστείας, πολλές φορές υπήρχαν
περιπτώσεις όπου ο μαθητής παρέμενε κλεισμένος στο
υπόγειο του σχολείου.

Μία από τις θεσμοθετημένες ποινές που είχαν κυρίαρχη
θέση στο σχολείο ήταν ο «πελαργός». (Λέφας, 1942:155).
Σύμφωνα με αυτήν την τιμωρία ο μαθητής στεκόταν στραμμένος
προς τον τοίχο για αρκετή ώρα και με το ένα πόδι χωρίς να
πατάει κάτω. «Καταδικάζεται να σταθή επί του βάθρου όρθιος
και με το πρόσωπον εστραμμένον προς τον τοίχο, ο δυσπειθής
μαθητής» (Κοκκώνης, 1864:97).

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο, για τα βαριά παραπτώματα
προβλεπόταν η ίδρυση ενός ειδικού δικαστηρίου συγκροτημένο
από τον δάσκαλο, κάποιους μαθητές και τους «πρωτοσχόλους»
στους οποίους αναφερθήκαμε ήδη επιγραμματικά. Πιο ανα-
λυτικά, οι πρωτόσχολοι ήταν οι καλύτεροι και πιο φρόνιμοι
μαθητές και αναλάμβαναν ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου
του δασκάλου στο αλληλοδιδακτικό σχολείο. Το ειδικό αυτό
δικαστήριο δεν είναι γνωστό αν τελικά τέθηκε σε λειτουργία.

Τέλος, στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν επανερ-
χόταν στην τάξη, ο δάσκαλος είχε το δικαίωμα να τον αποβάλει
από το σχολείο. Η συγκεκριμένη ποινή θεωρούνταν και η
έσχατη.

ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Οι μη θεσμοθετημένες ποινές ήταν αναμφισβήτητα σκληρό-

τερες από τις θεσμοθετημένες και τις επέβαλλε ο δάσκαλος
με επιλογή του και ευθύνη του.

Για την επιβολή των συγκεκριμένων ποινών ο εκπαιδευτικός
χρησιμοποιούσε κυρίως τη βέργα και τη ράβδο. Τις εν λόγω
ποινές δεν τις συνιστούσε το κράτος, καθώς υποστηριζόταν
πως είναι πιο αποτελεσματικό το να στοχεύεις στο ηθικό και
όχι στο σώμα.

Για κάποιους όμως δασκάλους το ξυλοκόπημα ήταν πιο
χρήσιμο μέσο διαπαιδαγώγησης των μαθητών τους. Παρόλο
λοιπόν που από μία τάξη μπορεί να έλειπαν καίρια πράγματα
για τη διεξαγωγή του μαθήματος όπως θρανία, πίνακες, έδρες
και καθίσματα, εντοπιζόταν πολύ συχνά ένας μεγάλος αριθμός
από βέργες. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι
μαθητές προμήθευαν το δάσκαλό τους με βέργες, που μετέπειτα
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κάποιοι από αυτούς θα τις ένιωθαν να πέφτουν με δύναμη
πάνω στο σώμα τους.

Όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμες βέργες ο δάσκαλος χρησιμο-
ποιούσε το ραβδί του. Για το λόγο αυτόν σε κείμενα της εποχής
η τιμωρία αναφέρεται και ως ραβδισμός που ουσιαστικά δεν
ήταν κάτι άλλο πέραν του ξυλοδαρμού (Λέφας, 1942:1955).

Από τα πιο σκληρά και επώδυνα μέσα που εφαρμόζονταν
από έναν όχι μικρό αριθμό εκπαιδευτικών και το οποίο ήταν
εμπνευσμένο από τις μεθόδους εκπαίδευσης των στρατιωτικών
σωμάτων, είναι η λεγόμενη φάλαγγα. Σύμφωνα με αυτήν ο
μαθητής ξάπλωνε και τοποθετούσε τα πόδια του ανάμεσα σε
δύο ξύλα. Τα ξύλα αυτά έστριβαν με σκοπό να πρηστούν τα
πόδια του παιδιού, ενώ η διάρκεια αυτής της τιμωρίας
οριζόταν από τον δάσκαλο. Κατά την εφαρμογή της φάλαγγας
ο δάσκαλος χτυπούσε με το ραβδί του τις γυμνές πατούσες
του μαθητή.

Σε άλλες μη θεσμοθετημένες ποινές που ήταν ευρέως δια-
δεδομένες ανήκει το φτύσιμο στο πρόσωπο του μαθητή από
τους συμμαθητές του και το μουτζούρωμά του. Επίσης, το γο-
νάτισμα σε μυτερά αντικείμενα με βάρος στα χέρια τα οποία
ήταν τεντωμένα πάνω από το κεφάλι, το χαστούκισμα, το
τράβηγμα αυτιών και το μαστίγωμα. (Χατζηβασιλείου, 1988:73-
77). Σπάνια, συναντιόταν ως τιμωρία και το γονάτισμα στην
άμμο το οποίο εφαρμοζόταν κυρίως στα χρόνια του μεσαίωνα.
Απόρροια των σαδιστικών αυτών ποινών ήταν σε πολλές περι-
πτώσεις η απόκτηση προβλημάτων σωματικής υγείας από τους
μαθητές όπως προβλήματα ακοής και όρασης, ενώ οι ψυχολο-
γικές επιπτώσεις της βιαιοπραγίας, του «αλληλοφτυσίματος»
και του εξευτελισμού είναι αυτονόητες.

Οι προαναφερθείσες ποινές αποσκοπούσαν στον εξευτελισμό
του μαθητή, στη δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων και
ταυτόχρονα στην άσκηση σωματικής βίας εξαιρετικά σκληρού
χαρακτήρα.

Οι μη θεσμοθετημένες ποινές εφαρμόζονταν δυστυχώς για
πάρα πολλά χρόνια είτε μόνες τους είτε συνδυαστικά με τις θε-
σμοθετημένες. Παρότι πρόκειται για ποινές που δεν προβλέπονταν
από το νόμο, εξακολουθούσαν να επιβάλλονται καθώς οι
δάσκαλοι που τις επέλεγαν δεν αντιμετώπιζαν κυρώσεις.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Τη σκληρότητα των εν λόγω ποινών μπορούμε να την κατα-

νοήσουμε και μέσω της ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων
του 19ου αιώνα

«…. Με διόρθωνε απότομα, με θυμό, κάθε φορά που έκανα
λάθος και στο τρίτο ή στο τέταρτο - τα είχα χάσει κι έκανα
πολλά – μου άστραψε κι ένα μπάτσο. Όχι τόσο ο πόνος όσο η
προσβολή και προπάντων η μοχθηρία που είδα στα μάτια της
τη στιγμή που κατάφερε τα νευρικό της χέρι στο μάγουλό μου,
μ έκαναν έξω φρενών…»

« Μ’ έβρισε αυθάδη, αναιδέστατο και τα ρέστα. Δεν είπα
τίποτε· αλλά το ίδιο βράδυ που τον απάντησα στην πλατεία,
έκρινα καλό να κάμω πως δεν τον είδα, για να μην τον χαιρετήσω.
Το παρατήρησε και για να βεβαιωθεί πέρασε από πολύ κοντά
μου κοιτάζοντάς με καλά. Και πάλι έκανα πως δεν τον είδα.
Την άλλη μέρα με κατάγγειλε στο «Σύλλογο των καθηγητών»
και ζήτησε την τιμωρία μου. Με απόβαλαν για τρεις μήνες».

ΣΥΝΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η εξασφάλιση της πειθαρχίας και της τάξης στο συνδιδακτικό

σχολείο καθορίζεται κυρίως από τον δάσκαλο, ο οποίος εμφα-
νίζεται ως ηγεμόνας και ως στρατηγός «Σολομών, 1992 : 256».

Τα παιδιά εισάγονται στο σχολείο με ηρεμία και με σειρά,
ενώ εάν κάποιος μαθητής προσέλθει στο χώρο αργότερα,
ακόμη και πολύ νωρίτερα, τότε τιμωρείται. Η διάταξη τους στα
θρανία είναι σε μεγάλο βαθμό μόνιμη και σταθερή, εν αντιθέσει
με την αλληλοδιδακτική η οποία χαρακτηριζόταν από καθημερινή
ανακατάταξη ως ανταμοιβή ή τιμωρία της υπακοής ή της ανυ-
πακοής. Τα παιδιά όφειλαν να στέκονται όρθια κατά την έλευση
του δασκάλου τους στην τάξη και να κάθονται μόνο όταν τους
επιτραπεί από τον ίδιο. Όταν θα ήταν καθισμένα, έπρεπε να
έχουν ίσιο το σώμα τους ακόμη και όταν έγραφαν, τα πόδια
τους να είναι ενωμένα πάνω στο υποπόδιο και ποτέ σταυρωμένα,
ενώ τέλος, τα χέρια τους έπρεπε να είναι ακουμπισμένα το ένα
πάνω στο άλλο πάνω στο θρανίο.

Σε περίπτωση που το υπερβολικά ήσυχο κλίμα της τάξης
διαταρασσόταν, ο δάσκαλος μπορούσε να εφαρμόσει ένα μη-
χανικό τέχνασμα στους μαθητές ώστε να τους βοηθήσει να
εκτονωθούν και να διασκεδάσουν. «Διατάσσει ο διδάσκαλος
αυτούς εντόνως και σπουδαίως να σηκωθούν όρθιοι, πάλιν να
καθίσωσι, πάλι να σηκωθώσιν, να ανατεινώσι τας χείρας και
να εκτελέσωσι τίνας χειρονομίας, ίσως και να ψάλωσί τι, έπειτα
να καθίσωσι πάλιν λαμβάνοντας την προείπομεν στάσιν » (Σο-
λομών, 1992 : 261).

Οι μαθητές σε αυτό το σχολείο μιλούν μόνο όταν πρόκειται
να δώσουν απάντηση ύστερα από ερώτηση του δασκάλου τους,
ενώ η απάντηση τους πρέπει να είναι σωστά διατυπωμένη και
να συνοδεύεται από την κατάλληλη στάση σώματος.

ΠΟΙΝΕΣ
Αν και για την εποχή εκείνη δεν εντοπίζουμε κάποιο επίσημο

έργο στο οποίο να ορίζονται οι ποινές, βάσει κάποιον λογοτεχνικών
κειμένων της εποχής μπορούμε να υποθέσουμε ότι ποινές πα-
ραμένουν ως έχουσες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον
Λέφα, οι ποινές που εξακολουθούσαν να τίθενται σε ισχύ ως το
1940 ήταν: η υποχρεωτική νηστεία, ο εγκλεισμός, η γονυκλισία,
καθώς και η αποστήθιση και η αντιγραφή κειμένου.

Οι μαθητές οι οποίοι ζητούν την άδεια για να βγουν έξω από
την τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίχως προφανή
λόγο, τιμωρούνται.

Τα άτακτα παιδιά τοποθετούνται στις μπροστινές θέσεις
ώστε να βρίσκονται κάτω από τη συνεχή επίβλεψη του δασκάλου,
ενώ αν εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται μετακινούνται
στις πίσω θέσεις ώστε να μην επηρεάσουν τη συμπεριφορά
των υπόλοιπων παιδιών. Πολλές φορές για χάρη της τήρησης
της τάξης, ένας ανήσυχος μαθητής κάθεται μαζί με έναν
φρόνιμο μαθητή ώστε να παραδειγματιστεί από την επιθυμητή
συμπεριφορά του (Σολομών, 1992 : 259).

Τέλος, προς το τέλος του 19ου αιώνα, οι νέοι δάσκαλοι δεν
εφαρμόζουν βάρβαρα παιδονομικά μέσα και στρέφονται αρχικά
προς την παραίνεση και την καθοδήγηση προς τα παιδιά.
Παρόλα αυτά η νοοτροπία της τιμωρίας δεν έχει πλήρως επα-
λειφθεί.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Συγκρίνοντας τα αλληλοδιδακτικά και τα συνδιδακτικά σχο-

λεία ως προς το σύστημα ποινών και πειθαρχίας, θα λέγαμε
ότι παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές διαφορές. Συγκε-
κριμένα, οι τιμωρίες των συνδιδακτικών σχολείων είναι πολύ
λιγότερο σκληρές και επώδυνες από αυτές των αλληλοδιδα-
κτικών, ενώ πολλές τιμωρίες που είχαν βίαιο χαρακτήρα και
καταπονούσαν τους μαθητές αντικαθίστανται από άλλες πιο
ήπιες. Βέβαια, η γενικότερη νοοτροπία της τιμωρίας συνεχίζει
να υφίσταται και ο δάσκαλος εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο
που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συμπεριφέρεται αυ-
ταρχικά στους μαθητές όταν παρεκκλίνουν από μία συγκε-
κριμένη συμπεριφορά.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Από όσα είδαμε κάνοντας μια έρευνα και μία ιστορική

αναδρομή στο σύστημα ποινών και πειθαρχίας του 19ου αιώνα,
θα μπορούσαμε να αισθανθούμε απογοήτευση ακόμη και
θυμό. Είδαμε ότι μαθητές δε λάμβαναν κίνητρα να αγαπήσουν
το σχολείο, να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους και
κυρίως να εκδηλώσουν τη διαφορετικότητά τους. Μάλιστα
όταν δε συμμορφώνονταν με τους κανόνες τιμωρούνταν και
ως πει τω πλείστον βάναυσα. Αν εμβαθύνουμε όμως στις
αιτίες που δημιουργήθηκε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα,
θα συναντήσουμε μία χώρα που στερείται οικονομικών πόρων
και κυρίως καταρτισμένου προσωπικού. 

Πιο συγκεκριμένα, στα αλληλοδιδακτικά σχολεία αντικρί-
ζουμε δασκάλους «αγράμματους», ανεκπαίδευτους παιδα-
γωγικά, ρακένδυτους συχνά και έρμαια των τοπικών δήμων
στους οποίους εργάζονταν και οι οποίοι τους χρησιμοποιούσαν
και ως γραμματείς σε καθορισμένες ώρες και μέρες. Χάριν
στην έλλειψη εφοδίων αλλά και στην οικονομική τους πενία
οι δάσκαλοι δε μπορούσαν να αποκτήσουν παιδεία και να
προάγουν το παιδαγωγικό τους έργο. Σύμφωνα με τον επιθε-
ωρητή Χαρίσιο Παπαμάρκο «…. Από ανθρώπους ούτως αστόρ-
γως πιεζόμενους και εξευτελιζόμενους θα ήτο άδικον και
παράλογον να ζητήση τις μείζονα και κρείττονα των υπ’
αυτών πραττόμενων» (Χατζηβασιλείου, 1988 : 83 ).

Ακόμη, αν από τη μία μεριά έχουμε ένα τέτοιο ανασφαλές
και απαίδευτο διδακτικό προσωπικό, από την άλλην έχουμε
πολλούς γονείς που βρίσκουν αιτιώδη σχέση ανάμεσα στη
σωματική κακοποίηση και στον εξανθρωπισμό. Οπότε δεν
είναι δύσκολο να φανταστούμε τις αιτίες που δημιούργησαν
τη συγκεκριμένη παιδαγωγική υποκουλτούρα.

Τέλος, Σύμφωνα με μία έκθεση που υποβάλλει ο επιθεω-
ρητής Παπαμάρκος στο υπουργείο παιδείας το 1833 ύστερα
από επίσκεψή του στα σχολεία της Κέρκυρας, βλέπουμε ότι
προστίθεται και το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών και
κατάλληλου εξοπλισμού. Αναφέρονται τα ακόλουθα:
• Οι περισσότεροι από τους δασκάλους είναι άχρηστοι, πολύ

λίγοι είναι καλοί.
• Τα διδακτήρια είναι γενικά σε άθλια κατάσταση
• Τα διδακτικά βιβλία είναι ακατάλληλα.
• Τα διδακτικά σκεύη και όργανα είναι ελλιπή
• Οι διδακτικές μέθοδοι είναι εντελώς αψυχολόγητες

• Ο επικρατέστερος χαρακτήρας των μαθητών ήταν η απουσία
ήθους και η έλλειψη καλής υγιεινής.
Η τελευταία παρατήρηση αποτελεί και το φυσικό επακόλουθο

της απουσίας κάθε επαρκούς και κατάλληλης συνθήκης. Η
σωστή πειθαρχία περισσότερο προλαμβάνει και ενθαρρύνει
παρά τιμωρεί η ανταμείβει. Για ένα οργανωμένο σχολείο
όπου ο δάσκαλος εκπληρώνει τα πρακτικά και ηθικά του κα-
θήκοντα, θα βλέπαμε μία πολύ διαφορετική έκθεση.

Όσον αφορά τα συνδιδακτικά σχολεία βλέπουμε ένα φως
θετικής εξέλιξης, καθώς εδώ ο δάσκαλος είναι πιο ανοιχτό-
μυαλος, πιο ανθρώπινος και πιο κοντά στους μαθητές. Αν
και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ακραίων τιμωριών, η επι-
τακτική ανάγκη αναβάθμισης της παιδείας, συνετέλεσε στη
δημιουργία μιας πιο σύγχρονης κουλτούρας στην οποία ο
δάσκαλος είναι πιο καλλιεργημένος, διδάσκει ο ίδιος και όχι
οι πρωτόσχολοι και δεν προσφεύγει εύκολα στη χρήση τιμω-
ριών και δη βάναυσων. Θα λέγαμε ότι ο δάσκαλος του συνδι-
δακτικού σχολείου είναι μία πιο «πρωτόγονη» εκδοχή του
δασκάλου του σημερινού σχολείου.

Αναφερόμενοι στο σύγχρονο σχολείο δε μπορούμε να μη
στοχαστούμε ως προς εμάς τους «σημερινούς» εκπαιδευτικούς.
Μελετώντας την ιστορία μας πρέπει να μαθαίνουμε από αυτήν
και να εξελίσσουμε τους εαυτούς μας. Να κατανοήσουμε ότι
είμαστε καθοδηγητές και όχι ανταγωνιστές των μαθητών και
ότι είναι καλό να σεβόμαστε την ατομικότητα και την ιδιαιτε-
ρότητά τους. Ως «πρέσβεις» της μάθησης πρέπει να τους δεί-
ξουμε γιατί να αγαπάνε να μορφώνονται και να καλλιεργούνται
και γιατί θα πρέπει να εξερευνήσουν τις δυνατότητες τους και
τις κλίσεις τους. Πάνω από όλα όμως πρέπει να συμβάλλουμε
στη δημιουργία ενός σχολείου που θα κάνει εφικτή τη εξέλιξή
τους και να γίνουμε αρωγοί στο να πιστέψουν σε αυτήν. 

Τέλος, να μην ξεχνάμε να κάνουμε αυτοκριτική, να ζητάμε
βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε, να μην επαναπαυόμαστε ούτε
ως επαγγελματίες ούτε ως άνθρωποι, αλλά πάνω από όλα να
μην ξεχνάμε τη σημασία που έχει το έργο μας για την νοητική
και την ηθική εξύψωση του ανθρώπου. Διότι «όπως το έδαφος,
όσο και να είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλ-
λιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου, δίχως την εκπαίδευση
αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς».
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Tην Παρασκευή 6 Φλεβάρη, ξεκίνησε
η νέα δίκη των ανωτάτων Συνομο-
σπονδιών εναντίων δημοσίων και

ιδιωτικών υπαλλήλων (KESK – DISK αν-
τίστοιχα), καθώς επίσης και των Ομο-
σπονδιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(TMMOB) και Υγειονομικών Τουρκίας
(TTB). Η κατηγορία πάνω στην οποία στή-
θηκε το δικαστήριο ήταν ότι τα εργατικά
συνδικάτα, μετά την προτροπή των συνο-
μοσπονδιών KESK – DISK, προχώρησαν
την 1η Μάη του 2014 σε διαδήλωση στην
πλατεία Ταξίμ για να τιμήσουν την Εργα-
τική Πρωτομαγιά. Η διαδήλωση των ερ-
γατικών συνδικάτων κατέληξε στη βίαιη
διάλυση με την ωμή επέμβαση των δυνά-
μεων κρατικής καταστολής του τουρκικού
κράτους. Στα γεγονότα εκείνων των ημε-
ρών συνελήφθησαν –για πολλοστή φορά–
οι εκπρόσωποι των παραπάνω συνδικά-
των, καθώς και τα προεδρεία των ΔΣ των
δύο συνομοσπονδιών.

Σύντομο ιστορικό 
της «ματωμένης» πλατείας Ταξίμ

Η Εργατική Πρωτομαγιά του 1977 και οι
διαδηλώσεις των συνδικάτων στην πλατεία
Ταξίμ συνοδεύονται από άγρια αστυνομική
βία, καταστολή, δολοφονίες από παρακρα-
τικές δυνάμεις και πολιτικές διώξεις. Η
τότε κυβέρνηση (Ντεμιρέλ) απαγόρευσε
όλες τις διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ,
καθεστώς που ίσχυσε μέχρι και το 2010. 

Σε ολόκληρη την περίοδο της απαγόρευ-
σης, κάθε απόπειρα διοργάνωσης διαδή-
λωσης από τα εργατικά συνδικάτα βρίσκε-
ται αντιμέτωπη με την άγρια καταστολή. Το
2010 η κυβέρνηση Ερντογάν αίρει την απα-
γόρευση για να την επαναφέρει λίγο αργό-
τερα το 2012. Έκτοτε κάθε διαδήλωση στην
πλατεία Ταξίμ απαγορεύεται και πάλι. Η

πλατεία Ταξίμ αποτελεί διαχρονικά σημείο
αναφοράς για τα εργατικά συνδικάτα και
τις συνομοσπονδίες.

Κάλεσμα αλληλεγγύης 
από τα τουρκικά συνδικάτα

Το κάλεσμα των δύο συνομοσπονδιών
για αλληλεγγύη και υποστήριξη, βρήκε
ιδιαίτερη ανταπόκριση από μια σειρά συν-
δικάτα και ομοσπονδίες από την Ευρώπη
(Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Δανία, Γερ-
μανία, Σουηδία), από τον Καναδά καθώς
και από τη Συρία, το Ιράν και την Κύπρο
(Τουρκοκύπριοι). Από τη χώρα μας βρέ-
θηκε πολυμελής αποστολή που εκπροσώ-
πησε την ΑΔΕΔΥ, την ΟΛΜΕ και την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων
στο Μέταλλο. Την Παρασκευή 6 Φλεβάρη,
πραγματοποιήθηκε «υπαίθρια συνέντευξη
τύπου» (έτσι ονομάστηκε η διαδήλωση
διαμαρτυρίας, ώστε να μην απαγορευτεί
και κατασταλεί) έξω από τα δικαστήρια
της Κωνσταντινούπολης. Στη διαδήλωση
βρέθηκαν περίπου 150 μέλη και στελέχη
των συνδικάτων και αριστερών και κομ-
μουνιστικών οργανώσεων, καθώς επίσης
όλα τα μέλη της διεθνούς αντιπροσωπεί-
ας. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλη τη
διάρκεια της διαμαρτυρίας ήταν ιδιαίτερα
έντονη και ασφυκτική η παρουσία των
αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν
περικυκλώσει τους διαδηλωτές, ενώ σε
πολύ κοντινή απόσταση βρισκόταν σε
ετοιμότητα και η απαραίτητη... αύρα.
Απευθύναμε αγωνιστικό χαιρετισμό στέλ-
νοντας μήνυμα αλληλεγγύης και συμπα-
ράστασης, λέγοντας, ανάμεσα στα άλλα
«...Η Εργατική Πρωτομαγιά σηματοδοτεί
το δρόμο των αγώνων της εργατικής τάξης
για την υπεράσπιση των εργασιακών και
δημοκρατικών τους δικαιωμάτων, τον
αγώνα για την κατάργηση της μισθωτής
σκλαβιάς. Οι λαοί και η εργατική τάξη της

Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν πληρώ-
σει με αίμα τους αγώνες αυτούς και οφεί-
λουν να τους υπερασπιστούν...». Ομιλία
που έκλεισε απευθύνοντας αγωνιστικό
προσκλητήριο «...στους λαούς της Ελλά-
δας, της Τουρκίας και όλης της μέσης
Ανατολής ενάντια στο φασισμό, τον ιμπε-
ριαλισμό και την καπιταλιστική καταπίε-
ση». 

Από τη μεριά τους οι συνομοσπονδίες
KESK, DISK καθώς και τα συνδικάτα TTB
και TMMOB που βρέθηκαν στο στόχαστρο
της κατασταλτικής πολιτικής της κυβέρ-
νησης Ερντογάν, εξέδωσαν κοινή ανακοί-
νωση στην οποία αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά ότι «...η κυβέρνηση διαπράττει έγ-
κλημα, απαγορεύοντας τις εκδηλώσεις τι-
μής της Εργατικής Πρωτομαγιάς(...) Η
ανακήρυξη σχεδόν όλων των κεντρικών
σημείων σχεδόν σε κάθε πόλη ως απαγο-
ρευμένες για την εργατική τάξη είναι το
πραγματικό έγκλημα(...) είμαστε εδώ σή-
μερα για να υπερασπιστούμε την πάλη μας
και όχι τους εαυτούς μας. Είμαστε εδώ εκ
μέρους των εκατομμυρίων εργαζομένων
και εργατών για να καταδικάσουμε αυτή
την απόφαση της κυβέρνησης(...) Σήμερα
δικάζεται ο φασισμός(...) γιατί στόχος του
είναι να συντηρήσει τη σύγχρονη σκλαβιά
της εργατικής τάξης, να παρεμποδίσει το
δικαίωμα της εργατικής τάξης να οργα-
νώνεται στα συνδικάτα της και να διεκδι-
κεί τα δικαιώματά της(...) Υπερασπιζόμε-
νοι την Εργατική Πρωτομαγιά, υπερασπι-
ζόμαστε το δικαίωμα στην εργασία, στην
ελευθερία και τη δημοκρατία, την ειρή-
νη(...) Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά».

Η κατάσταση των συνδικάτων
στην Τουρκία

Καθεστώς κρατικής τρομοκρατίας είναι
η φράση που συνοψίζει ακριβώς το κλίμα
που επικρατεί μέσα στις τάξεις όλων των
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ταξικών συνδικάτων στη γειτονική χώρα. Το σύνολο
των εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που
είναι οργανωμένο αυτή τη στιγμή στις δύο από τις
τέσσερις συνομοσπονδίες (KESK – DISK) δεν ξε-
περνά τις 500.000 όταν ο συνολικός πληθυσμός της
Τουρκίας είναι περίπου 72 εκατ. με την DISK (ιδιω-
τικός τομέας) να έχει εγγεγραμμένα μέλη περίπου
300.000 εργαζόμενους. Οι παραπάνω συνομοσπον-
δίες αποτελούν την ταξική έκφραση των εργαζομέ-
νων και επί πολλές δεκαετίες βρίσκονται σε αντι-
παράθεση με το καθεστώς. Και αυτό σε αντίθεση με
τις άλλες δύο συνομοσπονδίες, ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα και πάλι, οι οποίες βρίσκονται εδώ και
δεκαετίες κάτω από τον κρατικό και κυβερνητικό
έλεγχο. 

Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός ότι κατά τη
διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας τη δεκαετία
του 1980, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (ανά-
μεσά τους και οι KESK – DISK) κηρύχθηκαν παρά-
νομες, υποχρεώθηκαν να διαλυθούν, εκτός φυσικά
από τις δύο συνομοσπονδίες που βρίσκονταν κάτω
από τον κρατικό έλεγχο. Το χαμηλό ποσοστό οργά-
νωσης και συμμετοχής των εργαζομένων στα συν-
δικάτα οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο καθεστώς φό-
βου που επικρατεί σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Τα στελέχη της DISK ανέφεραν πως όποιος εργαζό-
μενος αποφασίσει να οργανωθεί στο συνδικάτο απο-
λύεται αυτομάτως από τη δουλειά του, μπαίνει σε
«μαύρη λίστα», ενώ βρίσκεται σε διαρκές καθεστώς
παρακολούθησης και διωγμού από τις δυνάμεις της
καταστολής κράτους και παρακράτους. Μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες άγριας πολιτικής καταπίεσης και
βάρβαρης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, σε συν-
θήκες τρομοκρατίας, διωγμών και φυλακίσεων,
ατσαλώνονται και δυναμώνουν γνήσιοι λαϊκοί αγω-
νιστές στη γειτονική χώρα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην Κων-
σταντινούπολη πραγματοποιήθηκαν αρκετές επαφές
και συζητήσεις με τα στελέχη των συνομοσπονδιών,
με την ομοσπονδία των εκπαιδευτικών (EGITIM
SEN), ιδιαίτερα αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό
τομέα (DISK) σε ιδιαίτερα θερμό και συντροφικό κλί-
μα. Ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και απόψεις σχετικά
με την κατάσταση που επικρατεί στις δύο χώρες,
τους αγώνες που διεξάγουν καθημερινά και οι δύο
λαοί. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις συζητήσεις
υπήρξε κοινός τόπος σχετικά με το καθεστώς της
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης. Οι δύο πλευρές έδωσαν
τα χέρια, δεσμευόμενες ότι στο εξής θα υπάρχει πιο
στενή και άμεση επικοινωνία και επαφή, στα πλαίσια
της γνήσιας ταξικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Την υπόσχεση αυτή θα την τιμήσουμε.
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Για μια ακόμη φορά το ΚΚΕ, πρωτοπόρο στην ψηφοθηρική μάχη, «εντυ-
πωσίασε» ή προβλημάτισε (αναλόγως), με τις θέσεις και τα επιχειρήματα που
επιστράτευσε προεκλογικά προκειμένου να πείσει τους ψηφοφόρους. Αντι-
γράφουμε από το προεκλογικό του φυλλάδιο. «Ψηφίζουμε ΚΚΕ ακόμη και
αν δεν συμφωνούμε σε όλα ή έχουμε επιφυλάξεις για κάποιες θέσεις του»

Ποιος είπε ότι το ΚΚΕ περιχαρακώνεται; Όταν πρόκειται να μαζέψει ψήφους
παρουσιάζεται πάντα εξόχως ανοιχτό και διαλλακτικό. Ψηφίστε μας ακόμη
και αν δεν συμφωνείτε! Κανένα στέλεχος του ΚΚΕ δεν παρέλειψε να επανα-
λάβει αυτό το κάλεσμα από άκρη σε άκρη της Ελλάδας. Πρόκειται για δια-
χρονικό μήνυμα που φροντίζει να στείλει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις
των τελευταίων χρόνων το ΚΚΕ. Αυτοί που, στο όνομα μιας στρεβλής καθα-
ρότητας, διασπούν και υπονομεύουν τους αγώνες των εργαζομένων, στις εκλο-
γές δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βρουν «συνοδοιπόρους» θολών αποχρώ-
σεων. Την ίδια στιγμή, για να στηρίξουν μια απόφαση για απεργιακό αγώνα σε
ένα ΔΣ σωματείου, ξεδιπλώνουν όλο το κομματικό τους πρόγραμμα και απαι-
τούν την ευθυγράμμιση των πάντων με αυτό. Και αυτό είναι μονίμως  το άλλοθι
τους για να μην υπερψηφίσουν –δηλαδή να εμποδίσουν– τον όποιο απεργιακό
αγώνα. Μα και όταν γίνει απεργία και πάλι, δεν μπορούν να περπατήσουν τη
Σταδίου μαζί με τους άλλους απεργούς, γιατί αυτοί δεν συντάσσονται με την
καθαρή «αλήθεια» της γραμμής του ΚΚΕ, διασπώντας και υπονομεύοντας
ξανά τους αγώνες. Την ώρα της κάλπης, όμως, δεν διστάζουν να απευθυνθούν
σε αυτούς που μέχρι χτες φρόντιζαν να θεωρούν με την στάση τους αντίπαλους,
και να τους καλέσουν να τους ψηφίσουν ακόμη και αν διαφωνούν με τις «αλή-
θειες τους». Πλατιά στην κάλπη και στενά στο μαζικό κίνημα. Πρόκειται για
καθαρό-ατόφιο ρεφορμισμό.

Και συνεχίζει στην ίδια παράγραφο. «Ό,τι κέρδισε ο λαός το κέρδισε μόνο
με αγώνες και το ΚΚΕ μπροστά. Είδαμε ότι ή εκλογική μείωση του ΚΚΕ στοί-
χισε στη δυναμική και μαζικότητα του εργατικού-λαϊκού κινήματος. Όμως
το ΚΚΕ δεν το έβαλε κάτω, στήριξε μισθωτούς, αγρότες, αυτοαπασχολού-
μενους, συνταξιούχους, μαθητές, σπουδαστές»

Πρώτα από όλα για μία ακόμη φορά, οι καθοδηγητές του ΚΚΕ επιδεικνύουν
αφόρητη αλαζονεία. Γιατί ακόμη και αν θεωρούν ότι το ΚΚΕ ήταν μπροστάρης
στους αγώνες, κάτι που απέχει πολύ από την αλήθεια, η κουραστική εμμονή
τους να αυτοπροβάλλονται και αυτοεκθιάζονται δεν έχει καμία σχέση με την
κουλτούρα και το ήθος του κομουνιστικού κινήματος, τους τίτλους του οποίου
με ακόμη περισσότερη αλαζονεία διεκδικούν κατά αποκλειστικότητα!

Μιλώντας για την ταμπακέρα όμως, σε ποιους αγώνες αλήθεια βρέθηκε
μπροστά το ΚΚΕ; Μήπως στους σπουδαστές, που στις μεγάλες κινητοποιήσεις
του 2006-07 βρέθηκαν για μια ακόμη φορά ενάντια σε εκείνο το κίνημα και
τις καταλήψεις; Μήπως στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρ’ όλο που βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής επίθεσης εδώ και δύο χρόνια το ΚΚΕ
έχει κάνει ότι πραγματικά περνάει από το χέρι του, ώστε να εμποδίσει την
απεργιακή απάντηση του κλάδου; Μήπως σε άλλους κλαδικούς ή τοπικούς
αγώνες που όταν δεν τους ελέγχει, τους πολεμάει με κάθε τρόπο χρησιμο-
ποιώντας άλλοθι όπως αυτά που αναφέρουμε παραπάνω; (χαρακτηριστική
ήταν τα τελευταία χρόνια η στάση του ΚΚΕ στον αγώνα των Ικαριωτών ενάντια
στη συγχώνευση του νοσοκομείου, που υπέσκαψαν με κάθε τρόπο τον αγώνα
της επιτροπής, επειδή ακριβώς δεν την έλεγχαν). Μα και σε κεντρικό επίπεδο,
στα μεγάλα απεργιακά γεγονότα ποια ήταν αλήθεια η στάση του ΚΚΕ; Όποτε
εκφράστηκαν οι αγωνιστικές διαθέσεις του λαού μας με μαζικό τρόπο, όπως
έγινε τον Οκτώβρη του 2011 και τον Φλεβάρη του 2012, το ΚΚΕ φρόντισε να
διατυπώσει το αίτημά του για πρόωρες εκλογές, δείχνοντας, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ,
στο λαό το δρόμο του… παραβάν.

Η πολιτική του ΚΚΕ λοιπόν, στοίχισε και στοιχίζει  στη δύναμη και μαζικό-
τητα του κινήματος και όχι η εκλογική μείωσή του, όπως αναφέρει στην προ-
εκλογική του ανακοίνωση, ομολογώντας ταυτόχρονα και το ρεφορμιστικό χα-
ρακτήρα αυτού του κόμματος. Η πολιτική αυτή που στην πραγματικότητα απο-
τελεί ένα ακόμη ανάχωμα στην ανάπτυξη των αναγκαίων αγώνων. Όσο για το
τελευταίο, όπου το ΚΚΕ δηλώνει ότι το ΚΚΕ δεν το έβαλε κάτω και ότι «στήριξε
μισθωτούς, αγρότες…» το αφήνουμε ασχολίαστο…

«Πλατιά» η πολιτική του ΚΚΕ στην κάλπη
σε αντίθεση με αυτή που ακολουθεί στο κίνημα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ξεκινώντας από το βιοτικό επίπεδο των «φτωχών» παιδιών

παρατηρείται σημαντική διαφορά ανα χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έτσι, σε 11 από τα 15 «παλιά» κράτη μέλη, το
μηνιαίο εισόδημα κάτω από το οποίο ένα νοικοκυριό με
δύο ενήλικες και δύο παιδιά θεωρείται ότι απειλείται από
τη φτώχεια κυμαίνεται μεταξύ 1 500 ευρώ και 2.400 ευρώ,
ενώ στα 9 από τα 12 «νέα» κράτη μέλη το αντίστοιχο ποσό
είναι μικρότερο από 500 ευρώ. Ακόμη και αν ληφθούν
υπόψη οι διαφορές στο κόστος ζωής, η διακύμανση είναι
σημαντική, έτσι π.χ. στο Λουξεμβούργο το όριο της φτώχειας
τίθεται στα 3.000 ευρώ, υπερδεκαπλάσιο από το αντίστοιχο
ποσό στη Ρουμανία, τη χώρα με το χαμηλότερο όριο
φτώχειας στα 250 ευρώ.

Σημαντική παράμετρος της φτώχειας που επηρεάζει τα
παιδιά είναι μεταξύ άλλων και η μονογονεϊκότητα. Σύμφωνα
με στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της Ευρώπης το 22%
των φτωχών παιδιών ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες,
ενώ το 25 % σε πολυμελείς. Πιο συγκεκριμένα, το 13% των
παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν με έναν μόνο γονέα
και από αυτά το 1 στα 3 απειλείται από τη φτώχεια. Στο
90% των περιπτώσεων αρχηγός της μονογονεϊκής οικογένειας
είναι η μητέρα, αλλά η κύρια αιτία της ύπαρξης ενός μόνον
γονέα διαφέρει από χώρα σε χώρα (γέννηση παιδιού εκτός
γάμου, χωρισμός). Επίσης, πάνω από το 20% των παιδιών
ζουν σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά και
απειλούνται από τη φτώχεια σε ποσοστό 25% κατά μέσο
όρο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής ζώνης. 
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γράφει η Μελπομένη Χρήστου

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παιδική ηλικία αποτελεί μια περίοδο στη ζωή του ανθρώπου κατά την οποία θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις

(κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές) για την πορεία της ενήλικης ζωής του. Η αποστέρηση λοιπόν βασικών
δυνατοτήτων εν δυνάμει θα εμποδίσει το παιδί από τη συμμετοχή του στις κοινές δραστηριότητες της υπόλοιπης
κοινωνίας όταν θα γίνει ενήλικας. Το θέμα της παιδικής φτώχειας τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη
Διεθνή Κοινότητα. Πολλές διακηρύξεις και πολλές πολιτικές έχουν ανακοινωθεί, μέσω των οποίων τα κράτη δείχνουν
το ενδιαφέρον τους για αυτό το θέμα, είτε γιατί διαβλέπουν την επικινδυνότητα μέσω της παιδικής ηλικίας να αυξηθεί
η φτώχεια είτε γιατί εκδηλώνουν μ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνική τους ευαισθησία προς την παιδική ηλικία. Αν
επιχειρήσει κάποιος ν’ αναζητήσει τους αντικειμενικούς λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη μελέτη της παιδικής
φτώχειας τότε θα διαπιστώσει ότι η παιδική ηλικία λειτουργεί ως το μέσο για να οδηγηθεί μια οικογένεια σ’ αυτό που
ονομάζεται «παγίδα της φτώχειας» (poverty trap). Όπως άλλωστε έχει επισημανθεί «μια ευρεία εικόνα δείχνει ότι
αυτοί που μεγαλώνουν στην φτώχεια είναι περισσότερο πιθανό να έχουν μαθησιακές δυσκολίες, να παρατήσουν το
σχολείο, να προσφύγουν στα ναρκωτικά, να διαπράξουν εγκλήματα, να βρεθούν στην ανεργία, να καταστούν έγκυες σε
πολύ νεαρή ηλικία και να ζήσουν ζωές που διαιωνίζουν την φτώχεια και τη μειονεξία στις επερχόμενες γενιές». Θα
πρέπει να αναφερθεί ο ρόλος του κοινωνικού αποκλεισμού για την αναπαραγωγή της παιδικής φτώχειας καθώς και ο
ρόλος του σχολικού συμβούλου στην αντιμέτωπισή της. Το φαινόμενο λοιπόν της παιδικής φτώχειας φαίνεται να δρα
συσσωρευτικά, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται στη συνέχεια από αποκλεισμούς, που θα επιβαρύνουν ακόμη
περισσότερο τη ζωή του φτωχού παιδιού. 

Λέξεις κλειδιά: φτώχεια, παιδική φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, εκπαίδευση, ρόλος του σχολικού συμβούλου.
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Σ’ αυτή λοιπόν την περίπτωση ο κίνδυνος της οικονομικής
ανασφάλειας είναι μεγαλύτερος, καθώς στις περισσότερες
περιπτώσεις τα παιδιά ζουν μαζί με τις μητέρες τους, για
τις οποίες η εύρεση εργασίας είναι δυσκολότερη απ’ ό,τι
για τους άντρες. Έτσι, οι μονογονεϊκές οικογένειες φαίνεται
να συνδέονται άρρηκτα με τη φτώχεια, καθώς έχει διαπι-
στωθεί πως οι ανύπανδρες γυναίκες συνήθως προέρχονται
από ένα στερημένο οικονομικά περιβάλλον. Ωστόσο σ’ αυτό
το σημείο θα ήταν καλό να αποφευχθεί μια απλουστευμένη
γενίκευση, καθώς θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να χαρα-
κτηριστεί κάθε μονογονεϊκή οικογένεια ως φτωχή. Επομένως
σε γενικές γραμμές φαίνεται πως η μονογονεϊκότητα προ-
καλεί την αποστέρηση αλλά ταυτόχρονα και αποτελεί συ-
νέπειά της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης του 2012 της Unicef
για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, ο αριθμός
των παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
είναι 801.101 από το σύνολο των 1.492.928 μαθητών όλης
της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν ο μισός μαθητικός
πληθυσμός φοιτά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2010) πάνω από 2,2
εκατομ. Έλληνες ζούν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ
των οποίων 440.000 είναι παιδιά. Ο παρακάτω πίνακας
από την Eurostat (2010) αποτυπώνει με αριθμούς την
εικόνα της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα: 

Πηγή: http:///epp.eurostat.ee.europa.eu/portal/page?papegaid
1073.46870091&_dad=portal&scheima=PORTAL&pproduct_co
de=ILC_LI02. 

Σύμφωνα με την Κάπα Research το 30% των φτωχών
νοικοκυριών στερούνται μεταξύ άλλων και τη «μόρφωση»,
ενώ το 7-8% των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο πριν
ολοκληρώσουν το Γυμνάσιο. Συγκεκριμένα για τις ηλικίες
13-18 ετών παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των παιδιών
που δεν πάνε σχολείο στο 14%, επιβεβαιώνοντας μ’ αυτόν
τον τρόπο τον παραπάνω πίνακα. Επιπλέον, παρατηρούνται
και σημαντικές διαφορές της παιδικής φτώχειας μεταξύ
των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας μας με την
Μακεδονία και τα νησιά να κατέχουν τις πρώτες θέσεις,
ενώ στις πόλεις παρά το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό
επίπεδο είναι υψηλότερο παρόλα αυτά το κόστος ζωής
είναι υψηλότερο από αυτό της υπαίθρου.

Επιπλέον, το 8,3% των φτωχών παιδιών διαβιούν σε κα-
τοικίες με ανεπαρκή φωτισμό, ενώ το ποσοστό αυτό

αυξάνεται σε παιδιά μέλη πολύτεκνων (πάνω από 3 παιδιά)
νοικοκυριών (15,4%), ενώ σημειώνονται ανάλογες συνθήκες
σε μη φτωχά παιδιά πολυτέκνων (11,4%) καθώς και σε
παιδιά μονογονεϊκών (10,4%) νοικοκυριών. Από τα παραπάνω
στοιχεία προκύπτουν δύο παρατηρήσεις: πρώτον, ότι υπάρ-
χουν παιδιά που παρόλου που δεν ανήκουν στην εισοδηματική
φτώχεια, βιώνουν συνθήκες αποστέρησης. Δεύτερον, ότι
πολλοί νοσογόνοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, επηρεάζουν
περισσότερο τους μη φτωχούς από τους φτωχούς, με απο-
τέλεσμα και τα πιο ευνοημένα παιδιά να εμφανίσουν ασθέ-
νειες όπως το άσθμα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό υπεισέρχονται
και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της φτώχειας όπως η χα-
μηλή εκπαίδευση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας,
που παρεμποδίζουν την πρόληψη και θεραπεία των συμ-
πτωμάτων, με συνέπεια τις διαφοροποιήσεις στη νοσηρότητα
ανάμεσα στις εισοδηματικές ομάδες.

Η σύνδεση μεταξύ παιδικής φτώχειας και εκπαίδευσης
φέρνει αναπόφευκτα στο επίκεντρο της μελέτης την οικο-
νομική κατάσταση των οικογενειών. Σε ερώτημα που δια-
τυπώθηκε σε πρόσφατη έρευνα «η λέξη «φτωχός ποια
εικόνα σας φέρνει πρώτα στο μυαλό;», το 18% απάντησε:
«οικογένεια που αναγκάζεται να βγάλει το παιδί τους από
το σχολείο για να δουλέψει». Άλλωστε έχει διαπιστωθεί
πως παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε φτωχές οικογένειες,
εκτίθενται από μικρή ηλικία σε κοινωνικούς κινδύνους. Οι
γονείς καθώς και το εκπαιδευτικό κεφάλαιο που επενδύουν
για την παιδεία των παιδιών τους είναι πολύ σημαντικό
τόσο για την εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο
σχολείο όσο και για τις προσδοκίες της ίδιας της κοινωνίας
από αυτά. Ο φτωχός λοιπόν γονέας αδυνατεί να προσφέρει
την εκπαίδευση που χρειάζεται λόγω του χαμηλού ίσως
και ανύπαρκτου οικονομικού κεφαλαίου. Αυτή η κατάσταση
έχει συνήθως ως αποτέλεσμα η εκπαίδευση να απαξιώνεται
ως αγαθό αρχικά από τους ίδιους τους γονείς και στη
συνέχεια από τα ίδια τα παιδιά. Χαρακτηριστικός είναι ο
παρακάτω πίνακας της ΕΛ.ΣΤΑΤ όπου παρουσιάζεται το
επίπεδο εκπαίδευσης του φτωχού και του μη φτωχού πλη-
θυσμού στη χώρα μας: 
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Κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανά άτομο 7.178 ευρώ

Κατώφλι κινδύνου φτώχειας για
νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτων των 14
ετών

15.073 ευρώ

Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας
Σύνολο
Κάτω των 6 ετών
6 με 11 ετών
12 με 17 ετών
Σύνολο Ανήλικοι

2.205.000
136.000
136.000
167.000
439.000





Δεν ήταν σχέδιο ούτε του Πάπα ούτε κάποιου αυτο-
κράτορα ούτε άλλης αρχής ή εξουσίας η ίδρυση των
πανεπιστημίων στη Δυτική Ευρώπη τον ύστερο Με-

σαίωνα (12ος – 13ος αιώνας). Αντίθετα τα πρώτα πανεπι-
στήμια προέκυψαν αυθόρμητα, ως πρωτοβουλία των «με-
λετητών» από τα societates, δηλ. τα ελευθέρια συμβόλαια
μεταξύ διδασκάλων και σπουδαστών, που μετατράπηκαν
σε universitates, δηλαδή σε συντεχνιακές ενώσεις σπου-
δαστών κατά ενότητες σπουδών. Ιδρύθηκαν, επίσης, ως
Studium generale1 κοσμοπολίτικα και πολυ-τεχνικά. Τέτοιο
ήταν το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, το παλαι-
ότερο του σύγχρονου κόσμου, που ιδρύθηκε το 1088 ως
«scholarium Bolognese Universitas», ενώ το πανεπιστήμιο
του Παρισιού ήταν γνωστό ως «universitas magistrorum
et scholarium», «συντεχνία ή κοινότητα των δασκάλων και
των λογίων».

Έτσι το πανεπιστήμιο, ως προϊόν της διαλεκτικής ιστορικής
εξέλιξης ήταν και το ίδιο όχι κάτι στατικό και παγιωμένο
αλλά μια εξελικτική διαλεκτική διαδικασία, γέννημα των
ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε
στις πόλεις της Δύσης. Μάλιστα ο Ζακ Λε Γκοφ, στο βιβλίο
του «Οι διανοούμενοι στο Μεσαίωνα», υποστηρίζει: «Στην
αρχή ήταν οι πόλεις. Στη Δύση, ο διανοούμενος του
Μεσαίωνα γεννιέται μαζί με αυτές. Μαζί με την άνθηση
των πόλεων και την εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα
–ας πούμε, καλύτερα, βιοτεχνική– εμφανίζεται ο διανοού-
μενος, ως ένας από τους πολλούς επαγγελματίες που εγ-
καθίστανται στις πόλεις, όπου αρχίζει να επιβάλλεται η
εξειδικευμένη εργασία».2

Το πανεπιστήμιο, λοιπόν, ήταν ‘‘τέκνο της ανάγκης’’,
καθώς υπήρξε αυξημένη πίεση, ζήτηση και αγορά για
γνώση και από την άλλη πρόσφορες οικονομικές, τεχνικές
και γνωστικές δυνατότητες. Έτσι, προσθετικά και ενισχυτικά
σε αυτό που διαπίστωνε αιώνες πριν ο Αριστοτέλης: «πάντες
άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι», η ανάπτυξη, η
μεγέθυνση, ο πολλαπλασιασμός των πόλεων συνοδεύτηκε
από αύξηση των επαγγελμάτων και της εξειδίκευσης της
εργασίας, κάτι που απαιτούσε αυξημένες εξειδικευμένες
γνώσεις.

Τέτοια ήταν πολλά αστικά επαγγέλματα όπως οι έμποροι,

οι τραπεζίτες κλπ και άλλα που απαιτούσαν μακροχρόνιες
ίσως σπουδές όπως αρχιτέκτονες, ναυπηγοί, χαρτογράφοι,
δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, καλλιτέχνες, κα-
θηγητές, ιατροί… Τα επαγγέλματα αυτά εξασφάλιζαν και
αυξημένα εισοδήματα, οπότε μπορούσαν οι οικογένειες
αυτές, σε κάποιο βαθμό, να ανταποκριθούν στο αυξημένο
κόστος σπουδών των παιδιών τους, προσδίδοντας και κλη-
ρονομικότητα στα επαγγέλματα αυτά.

Από την άλλη πλευρά, οι ανώτερες σπουδές θεωρήθηκαν
μέσο ή μηχανισμός κοινωνικής ανόδου, αποτελώντας ισχυρό
κίνητρο για τους φιλόδοξους νέους.

Επίσης το αναδυόμενο απολυταρχικό κράτος, το πλήρες
κράτος, με τη διεύρυνση των ρόλων και των μηχανισμών
του, συνοδευόταν επίσης από εξειδίκευση των μηχανισμών
του και είχε ανάγκη από ειδικούς.

Ακόμα και η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ένιωθε αυξημένη
πίεση να ισχυροποιήσει το γνωστικό οπλοστάσιό της, είτε
για να αντιμετωπίσει τα διάφορα σχίσματά της, τις διάφορες
αιρέσεις, όπως και ιδιαίτερα την πίεση των μουσουλμάνων
που είχαν εξαπλωθεί στο μισό σχεδόν τότε γνωστό κόσμο

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

1 Δεν υπάρχει σαφής επίσημος ορισμός του τι σήμαινε το  Studium generale. Αυτός ο όρος πρωτοεμφανίστηκε και καθιερώθηκε από την
καθημερινή του χρήση στις αρχές του 13ου αιώνα και αρχικά σήμαινε ένα μέρος όπου οι φοιτητές γίνονταν δεκτοί από οποιοδήποτε μέρος, περιοχή,
χώρα κι αν προέρχονταν. Στη συνέχεια ο όρος απέκτησε ένα πιο ακριβές, αν και ανεπίσημο, νόημα. Στον ‘‘κοσμοπολίτικο’’ χαρακτήρα του
προστέθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση και η διδασκαλία εκτός των τεχνών (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική) και μιας τουλάχιστον
επιστήμης (θεολογία, νομική, ιατρική), όπως επίσης ένα σημαντικό μέρος των μαθημάτων να το διδάσκουν κάτοχοι διδακτορικού.
2 ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, ΖΑΚ ΛΕ ΓΚΟΦ, ΚΕΔΡΟΣ, 2002, ΑΘΗΝΑ, σελ. 33
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υ και συνέχιζαν να επεκτείνονται σε βάρος και της χριστια-
νοσύνης. Όμως η αντιμετώπιση ενός τόσο ισχυρού αντιπάλου
προϋπέθετε τη συστηματική, τη σε βάθος, την ειδικευμένη,
τη μεθοδική, τη χρονοβόρα και δαπανηρή μελέτη του. Ιδι-
αίτερα όταν αυτός υπερέχει στην άλγεβρα, στη μελέτη της
αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, στη μελέτη του ελληνορω-
μαϊκού πολιτισμού γενικότερα, στις βιβλιοθήκες… Προφανώς
οι υπάρχουσες μοναστηριακές σχολές αδυνατούσαν να κα-
λύψουν αυτή την ανάγκη, αδυνατούσαν να παράγουν γνώσεις
και θεωρίες τόσο υψηλού επιπέδου.

Γιατί δεν επαρκούσε η μελέτη των θρησκευτικών κειμένων,
η καλλιέργεια της πίστης, απαιτούνταν και η μελέτη των
‘‘εθνικών’’ κειμένων, η καλλιέργεια της επιστήμης και της
λογικής. Απαιτούνταν η προσαρμογή και η ‘‘εναρμόνιση’’
των παρωχημένων απόψεων με τις νέες, κάτι που μπορούσαν
να πετύχουν μόνο κάτοχοι και των δυο, των ιερών γραφών
και της σύγχρονής τους επιστήμης. Και αυτοί ακριβώς ανα-
δείχτηκαν οι πιο δημιουργικοί ερμηνευτές των γραφών.

Από την άλλη πλευρά είχε αυξηθεί η συσσωρευμένη και
προσφερόμενη γνώση. Έτσι βλέπουμε τη θεαματική αύξηση
του αριθμού και του πλούτου των Βιβλιοθηκών. Με πιο
ονομαστές, κατά τον 15ο αιώνα, αυτές του Βατικανού και
τη Λαυρεντιανή της Φλωρεντίας.

Η μικρογράμματη γραφή κατά το 13ο αιώνα απλοποιείται
και γράφεται πιο γρήγορα. Επίσης παρατηρείται εγκατάλειψη
της καλλιγραφίας χάριν της πρακτικότητας και της ευκολίας.
Το γραπτό κείμενο δεν έχει πια διακοσμητικό αλλά χρηστικό
χαρακτήρα.

Παρατηρούνται επίσης ποικίλες τεχνικές βελτιώσεις
στην επεξεργασίας της περγαμηνής (δερμάτων), την οποία
χρησιμοποιούσαν ως γραφική ύλη. Από το 12ο αιώνα και
πιο πολύ από τον 13ο χρησιμοποιείται το χαρτί, του οποίου
οι τεχνικές παραγωγής βελτιώνονται σε βάθος αιώνων.
Επίσης βελτιώνονται οι γραφίδες.

Ως αποτέλεσμα, συγκρίνοντας το 12ο αιώνα με τον προ-
ηγούμενό του, βλέπουμε πως ο αριθμός των χειρογράφων
στη Δυτική Ευρώπη διπλασιάζεται σχεδόν. Η ίδια αυξητική
τάση συνεχίζεται και τους επόμενους αιώνες. Κάθε αιώνας
και διπλασιασμός. Η τυπογραφία, τον 15ο αιώνα, βέβαια,
θα ενισχύσει περαιτέρω αυτήν την τάση. Αντίστροφη τάση,
πτωτική, παρατηρείται στις τιμές των χειρογράφων, κάτι
που επιτρέπει την απόκτησή τους από ευρύτερα στρώματα
(αριστοκρατών και πλουσίων αστών βεβαίως).

Ακόμα οι δυτικοευρωπαίοι έρχονται σε επαφή με τα
έργα των αράβων, ιδίως μέσω Ισπανίας και Σικελίας. Επι-
πλέον οι άραβες φέρνουν στη Δύση τα έργα των αρχαίων
ελλήνων. Μάλιστα μετά την πτώση της Κων/πολης ενισχύεται
αυτή η τάση, γιατί θα καταφύγουν στη Δύση πολλοί λόγιοι
ελληνομαθείς, οι οποίοι μεταφέρουν εκεί και την αρχαι-
ογνωσία τους και άγνωστα έργα της αρχαιοελληνικής γραμ-
ματείας. Έτσι, η επανανακάλυψη των αρχαίων κειμένων
επέτρεψε την ταχύτερη διάδοση των ιδεών.

Μα και η χρήση των καθομιλούμενων γλωσσών στο
γραπτό λόγο διευκολύνει, επίσης, τη διάδοση των ιδεών.
Διάσημοι πρωτοπόροι λογοτέχνες, που κάνουν αυτή την
επιλογή, ο Δάντης, ο Πετράρχης και τόσοι άλλοι.

Ενισχύεται επίσης ο ρόλος του γραπτού λόγου στη διαδι-
κασία της μάθησης. Μάλιστα, «το καταστατικό του Πανε-
πιστημίου της Πάντοβας» διακηρύσσει το 1264 ‘‘Αν δεν
υπήρχαν τα αντίτυπα δεν θα υπήρχε πανεπιστήμιο’’».3 Και
περισσότερο ακόμα, καθώς τα αντίτυπα δεν περιορίζονται
στο χώρο μόνο του πανεπιστημίου, η γνώση ‘‘ξεχειλίζει’’
πέρα από τα πανεπιστήμια, όπως προηγούμενα ‘‘ξεχείλισε’’
πέρα από τις μοναστηριακές σχολές. 

Τα πανεπιστήμια, που πολλαπλασιάζονται το 13ο αιώνα,
καθώς ιδρύονται σε μια ολόκληρη σειρά πόλεων και χωρών
με πιο γνωστά από αυτά του Cambridge στην Αγγλία (είχε
προηγηθεί η Οξφόρδη), της Σαλαμάνκα και του Βαγιαδολίδ
στην Ισπανία, της Πάντοβα, της Νάπολης και της Σιένα
στην Ιταλία, της Τουλούζης στη Γαλλία, είναι αδιάψευστος
μάρτυρας της συνεχιζόμενης και επιταχυνόμενης συσσώ-
ρευσης γνώσεων.

Από τη μακρινή Ασία, την Ινδία, την Κίνα φθάνουν στην
Ευρώπη τόσα προϊόντα, μέθοδοι, τεχνικές, γνώσεις. Φθάνουν
η πυρίτιδα, η πυξίδα, το χαρτί, τα κινητά τυπογραφικά
στοιχεία, τα μπαχαρικά, τα σύμβολα και το σύστημα που
επινόησαν οι ινδοί για τους αριθμούς, τα γνωστά και ως
«αραβικά ψηφία», τα οποία είναι μάλλον «ινδο-αραβικά».
Φθάνει το ‘‘μηδέν’’ ως σύμβολο αριθμού, κάτι που έλειπε
από τα ευρωπαϊκά συστήματα γραφής των αριθμητικών
συμβόλων, αυτό το τόσο δύσκολο και τόσο πολύτιμο ‘‘τίποτα’’.

Τέλος, οι ίδιοι οι ευρωπαίοι δοκιμάζουν ταξίδια μακρινά
αναζητώντας θησαυρούς γνώσεων, όταν δεν εμπορεύονταν
οτιδήποτε άφηνε αρκετό κέρδος ή στα ενδιάμεσα των
ληστειών ή και παράλληλα με αυτές. Έτσι τα ταξίδια, το
εμπόριο, οι αφηγήσεις, οι περιγραφές εξερευνητών,
όπως ο Μάρκο Πόλο, εξήψαν τη φαντασία των δυτι-
κοευρωπαίων και παρακινούσαν σε ακόμα πιο παράτολμες
εξερευνήσεις.

Ένας αιώνας περίπου χρειάστηκε για να μετατραπεί η
πρωτοβουλία των «μελετητών» στο δοκιμασμένο και πε-
τυχημένο θεσμό των πανεπιστημίων. Έκτοτε ο Πάπας, οι
μονάρχες, οι πλούσιοι μαικήνες έπαιζαν πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ίδρυση πανεπιστημίων, στη σύνταξη των κανο-
νισμών λειτουργίας τους, στην οικονομική τους υποστήριξη,
στην παραχώρηση προνομίων, στην αναγνώριση των τίτλων
σπουδών τους, όπως και του δικαιώματος χορήγησής των.
Η υποστήριξη του πανεπιστημίου από αυτούς τους φορείς
σήμαινε και την εξάρτησή του από αυτούς και δινόταν η
εντύπωση ότι είναι δικό τους δημιούργημα ενώ, αντίθετα,
ο θεσμός ήταν αναγκαστική επιλογή για όποιον ήθελε να
επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα κύρους και ισχύος
που προσέφερε η λειτουργία του. Αν λοιπόν θεωρήσουμε
ότι το Κράτος, η Εκκλησία, οι πλούσιοι αστοί διαμόρφωναν
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4 συντεχνία (επαγγελματική ένωση): πρόκειται για στάδιο θεσμικής ανάπτυξης της πόλης. «Σε κάθε πόλη που ένα επάγγελμα συγκεντρώνει
σημαντικό αριθμό μελών, οι επαγγελματίες αυτοί οργανώνονται για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και να εξασφαλίσουν το
μονοπώλιο.» ΖΑΚ ΛΕ ΓΚΟΦ, «οι διανοούμενοι στο μεσαίωνα», ΚΕΔΡΟΣ, σελ. 109
5 Η  Μάγκνα Κάρτα (λατινικά  Magna Carta, «Μεγάλη Χάρτα»), που αποκαλείται και  Magna Carta Libertatum («Μεγάλος Χάρτης των
Ελευθεριών»), είναι αγγλικός καταστατικός χάρτης, ο οποίος αρχικά εκδόθηκε το  1215. Η Μάγκνα Κάρτα θεωρείται ένα από τα πιο
σημαντικά έγγραφα στην ιστορία της δημοκρατίας. Η Μάγκνα Κάρτα ζητούσε από τον Βασιλιά να αποκηρύξει κάποια δικαιώματά του, να
σεβαστεί τις νομικές διαδικασίες και να αποδεχτεί ότι θα δεσμεύεται από τους νόμους και προστάτευε δικαιώματα των υπηκόων του
Βασιλιά, ιδιαίτερα από την παράνομη φυλάκιση.
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το Πανεπιστήμιο, διαμορφώνονταν και αυτοί με τη σειρά
τους από αυτό, έστω και σε μικρότερο βαθμό.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ο θεσμός του Πανεπιστημίου γεννήθηκε από την αστική

συντεχνιακή μεσαιωνική φεουδαρχική κοινωνία, καθοριζόταν
από αυτήν και έφερε τα χαρακτηριστικά των γεννητόρων
του. Η μεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών ήταν κληρικοί.
Ταυτόχρονα και αντιφατικά ήταν αστοί, επαγγελματίες,
‘‘πωλητές λέξεων’’, ειδικοί της επιστήμης, πνευματικά ερ-
γαζόμενοι, και ως τέτοιοι συγκρότησαν την πανεπιστημιακή
συντεχνία.4

Είχε όμως και τα δικά του ιδιαίτερα και ξεχωριστά χαρα-
κτηριστικά το πανεπιστήμιο, με κυριότερο ίσως, δείγμα της
ιδιόμορφης φύσης του, την πάλη της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας-συντεχνίας για αυτονομία, αυτοδιοίκηση, αυτοπροσ-
διορισμό, ακαδημαϊκή ελευθερία, πανεπιστημιακό άσυλο.
Πρόκειται για αγώνες που εκτυλίσσονται σε όλο το διάβα
των αιώνων και σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της
ύπαρξής του. Μια πάλη που το σημάδεψε από την εμφάνισή
του, το έφερε σε σύγκρουση με την εκκλησία, με το κράτος,
με την κοινότητα της πόλης που έδρευε, μια πάλη που το
συντροφεύει αιώνες τώρα και θα το συνοδεύει μέχρι ίσως
τη δύση του. Γιατί το πανεπιστήμιο γεννήθηκε ως επιβε-
βαίωση, ως επιβράβευση της φεουδαρχικής κοινωνίας, μα
και ταυτόχρονα ως άρνησή της, διαμορφούμενο σε ποικιλία
μορφών και φέρνοντας εντός του σειρά αντιφάσεων.

Έτσι ήταν ο ίδιος ο Πάπας Γρηγόριος ΙΧ που το 1231 με
παπική βούλα αναγνώριζε την ανεξαρτησία και την αυτο-
διακυβέρνηση του πανεπιστημίου του Παρισιού χαρακτη-
ρίζοντάς το «Parens Scientiarum» μητέρα των επιστημών.(
Το πανεπιστήμιο λοιπόν θεωρείται θεματοφύλακας της
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, η οποία έρχεται να πάρει τη θέση της δίπλα
στην θρησκευτική πίστη, στα όπλα, στην αριστοκρατία της
καταγωγής, στον οικονομικό πλούτο ως παράγων και
κριτήριο ανάδειξης στο κλειστό σύστημα των θεσπισμένων,
των νομο-κατεστημένων κοινωνικών τάξεων.)

Το τίμημα της ανεξαρτησίας είχε πληρωθεί και πολύ
ακριβά μάλιστα. Είχε προηγηθεί η σύγκρουση των φοιτητών
με τη βασιλική αστυνομία της Γαλλίας το 1229 με πολλούς
νεκρούς φοιτητές, η διετούς διάρκειας απεργία των καθη-
γητών και η φυγή πολλών μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας για άλλες πόλεις και χώρες. Στην Οξφόρδη το
πανεπιστήμιο κέρδισε τις πρώτες του ελευθερίες στα 1214,
όταν διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των βαρόνων
και του Ιωάννη του Ακτήμονα, ο οποίος τελικά, τον επόμενο

χρόνο, θα υποχρεωθεί να παραχωρήσει τη Magna Carta5.
Τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν μια σειρά συγκρούσεων
των πανεπιστημιακών και των βαρόνων εναντίον του βασιλιά
Ερρίκου ΙΙΙ, ο οποίος θα δώσει τον «όρκο της Οξφόρδης»
για συμφιλίωση. Το πανεπιστήμιο πάλι του Κέιμπριτζ ιδρύ-
θηκε στα 1209, όταν κατέφυγαν εκεί πολλά μέλη της πανε-
πιστημιακής συντεχνίας της Οξφόρδης μετά από άγριες
συγκρούσεις της κοινότητας αυτής με τους αστούς κατοίκους
της πόλης. Μα και το πανεπιστήμιο της Πάδοβας οφείλει
την ύπαρξή του σε καθηγητές και φοιτητές που εγκαταλείψαν
την Μπολόνια το 1222.

Πολύ συχνά επίσης το πανεπιστήμιο κλήθηκε να παίξει
το ρόλο του διαιτητή στις μεγάλες συγκρούσεις όπως στη
Σύνοδο της Ρονκάλια στα 1158 όπου η πλειοψηφία των δι-
δακτόρων του πανεπιστημίου της Μπολόνιας δικαίωσε τον
αυτοκράτορα Φρειδερίκο Μπαρμπαρόσα στη διαμάχη του
με τον Πάπα, δεχόμενη ότι ο αυτοκράτορας είναι προικι-
σμένος από το Θεό με το δικαίωμα να θεσπίζει νόμους και
πως το Ρωμαϊκό Δίκαιο υπερτερεί του Κανονικού Δικαίου
της Εκκλησίας στις κοσμικές, κρατικές υποθέσεις. Με τη
σειρά του ο Αυτοκράτορας αντάμειψε το πανεπιστήμιο της
Μπολόνιας παρέχοντάς του την προστασία του και δικαστικά
προνόμια με την «Auttentica Habita», την οποία στα 1303
αναγνώρισε και ο πάπας Βονιφάτιος ο Η’.

Τα πανεπιστήμια έπαιξαν το ρόλο του διαιτητή και στις
θεολογικές διαμάχες της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας,
στα σχίσματά της, στην καταπολέμηση των αιρέσεων (μα
και στην παραγωγή τους) που προέκυπταν στους κόλπους
της. Στη σύνοδο της Κωνσταντίας (1414-18) το πανεπιστήμιο
του Παρισιού με τον καγκελάριο (πρύτανή) του Jean de
Charlier Gerson έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τερμα-
τισμό του «Δυτικού Σχίσματος», στην επανένωση της Ρω-
μαιοκαθολικής εκκλησίας και στην καταδίκη των απόψεων
του Τζον Ουίκλιφ και του Γιαν Χους, ο οποίος κάηκε στην
πυρά και οι στάχτες του ρίχτηκαν στον ποταμό Ρήνο, ενώ η
ιδιότητα και ο τίτλος του διδάκτορα του πανεπιστήμιο του
Καρόλου της Πράγας δεν φαίνεται να τον βοήθησαν. Τον
Ουίκλιφ πάλι, φιλόσοφο, θεολόγο, καθηγητή του πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης, μεταφραστή της Αγίας Γραφής
στην καθομιλούμενη γλώσσα δεν μπορούσαν να τον κάψουν
ολόκληρο, ξέθαψαν λοιπόν και έκαψαν τα οστά του. (έτσι
που να μην ξεχνάει κανείς πως η εξουσία της Εκκλησίας
δεν περιορίζεται στον κόσμο ετούτο, ούτε στον τρέχοντα
χρόνο, αλλά εκτείνεται επί «ζώντων τε και τεθνεώτων»,
«ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων» και επί
«του άπαντος αιώνος»).
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υ Τότε (1409) ιδρύεται και το πανεπιστήμιο της Λειψίας
από τα γερμανόφωνα μέλη της πανεπιστημιακής συντεχνίας
που αναγκάστηκαν να φύγουν από το πανεπιστήμιο της
Πράγας, εξ αιτίας αγεφύρωτων διαφωνιών με τη διδασκαλία
του Γιαν Χους και του διατάγματος «Kutná Hora» το οποίο
ευνοούσε σκανδαλωδώς τους Τσέχους σε βάρος τους. Έτσι
το πανεπιστήμιο της Πράγας κλονιζόταν από μείγμα διενέ-
ξεων θρησκευτικού, εθνικού και πολιτικού χαρακτήρα,
έχανε τον πολυεθνικό χαρακτήρα και έπαιρνε εθνικά χα-
ρακτηριστικά.

Το πανεπιστήμιο, λοιπόν, από την ίδια τη φυσιογνωμία
του, από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να παίξει
ήταν αναγκασμένο να επιδιώκει την ανεξαρτησία και την
αυτοδιοίκησή του, να μην ταυτίζεται ούτε με την πόλη
ούτε με το κράτος ούτε με την εκκλησία, αλλά να κυμαίνεται
μεταξύ τους σαν άπιστη ερωμένη, χωρίς να παραχωρεί σε
κανέναν αποκλειστικότητα. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
και στην εκκλησία και στο κράτος και στην πόλη, καθιστά-
μενο χρήσιμος και αναγκαίος θεσμός και επιζητούσε ως
αντάλλαγμα προνόμια, επαγγελματικό μονοπώλιο, ευνοϊκή
μεταχείριση, τίτλους, αναγνώριση. Από τους κόλπους του
βγήκαν πάπες, αυτοκράτορες, άγιοι, στελέχη διοίκησης
των κοσμικών και των θρησκευτικών εξουσιών. Βγήκαν
βέβαια και αιρετικοί, ανατροπείς, αμφισβητίες, θεωρητικοί
θεμελιωτές νέων θρησκευτικών δογμάτων, όπως ο Λού-
θηρος. Ήταν λοιπόν και ο κόσμος του πανεπιστημίου ένας
απατηλός κόσμος σαν τη γυναίκα της Κασσιανής και του
Θεόφιλου, πηγή των καλύτερων μα και των χειρότερων
για τον κόσμο, πόρνη και αγία, οίκος θεού μα και Σόδομα
και Γόμορρα.

Μπορούσε λοιπόν το πανεπιστήμιο να μεσολαβεί στις
διενέξεις μεταξύ των εξουσιών, γιατί δούλευε για αυτές,
γιατί τις υπηρετούσε, τις υποστήριζε, γιατί ήταν κομμάτι
τους, θεσμός της αστικής φεουδαρχικής κοινωνίας, γιατί
βρισκόταν στη μέση τους, γιατί ήταν εξαρτημένο από το
σύνολο των εξουσιών και ανεξάρτητο από κάθε μία ξεχωριστά
και όπως ο Σόλωνας, ο αθηναίος νομοθέτης ‘‘άμυνα
κρατούσε από όλες τις μεριές λύκος ζωσμένος από σκυλολόι
πυκνό’’.  Ή και αντίστροφα: όφειλε τη σχετική του αυτονομία
στις αντιθέσεις των δυνάμεων που επιδίωκαν την υποταγή
και τον έλεγχό του. Χωρίς  τον ατίθασο και απείθαρχο χα-
ρακτήρα του δεν θα μπορούσε να επιτελέσει αυτό το ρόλο,
να προστατεύει τις εξουσίες από τον ίδιο τον εαυτό τους,
από την αλαζονεία της ισχύος τους, που οδηγούσε σε κα-
ταστροφικές μεταξύ τους συγκρούσεις και με αυτήν ακριβώς
την έννοια ήταν ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο.

Δεν ήταν τυχαίο που μόνο τρείς ήταν οι ανώτερες πανε-
πιστημιακές σχολές και μια σχολή θεωρούνταν πανεπι-
στήμιο μόνο αν σε αυτήν διδάσκονταν μία από τις αντίστοιχες
επιστήμες: της θεολογίας, της νομικής και της ιατρικής.
Από τις τρεις η νομική έχει την πιο στενή και άμεση
σχέση με την πολιτική, με τη νομοθετική και την κρατική
εξουσία. Όπως δείχνει πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωταγόρας
στον πλατωνικό διάλογο, όπου αφηγείται το μύθο που ο

Ζευς έστειλε τον Ερμή να μοιράσει ίσια σε όλους τους
ανθρώπους τη «Δίκη και την Αιδώ» για να μην αφανισθεί
το γένος των ανθρώπων που είχαν μαζευτεί στις πόλεις,
από τις μεταξύ τους συγκρούσεις, και για να μπορεί ο κα-
θένας να συμμετέχει στα κοινά και να συνειδητοποιεί την
ανάγκη θέσπισης δίκαιων, λειτουργικών και εφαρμόσιμων
νόμων. Άλλωστε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία η ιδιότητα
του πολίτη ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ιδιότητα
του δικαστή.

Μετά την κατάλυση της αρχαίας δημοκρατίας ο δήμος
έχασε την εξουσία και ο ελεύθερος κάτοικος της πόλης
την ιδιότητα του πολίτη, επομένως και την ιδιότητα του δι-
καστή. Τους νόμους πλέον τους έβαζε η εκάστοτε κρατική
εξουσία, υπηρετώντας το εκάστοτε ταξικό σύστημα, και
ονόμασε «Δίκαιο» τη δικιά της νομοθεσία. Μα η παραγωγή
του «Δικαίου» είναι ιδιαίτερα απαιτητική υπόθεση, πολύ
πιο δύσκολη ή εξίσου με τη στρατιωτική κατάκτηση
τεράστιων περιοχών και πληθυσμών και σπουδαιότερη από
το σχηματισμό εφήμερων αυτοκρατοριών. 

Υπήρξαν πάμπολλα κράτη, κρατίδια και αυτοκρατορίες
στην ιστορία με το δικό του «Δίκαιο» το καθένα μα ανάμεσά
τους ένα ξεχώρισε: το «Ρωμαϊκό Δίκαιο».

Αυτό χτίστηκε με την εμπειρία και τη θεωρητική επε-
ξεργασία αιώνων, είχε δεχτεί την ισχυρότατη επίδραση του
ελληνικού πολιτισμού, της φιλοσοφίας, των συστημάτων
δικαίου, όπως επίσης την παράδοση της ρωμαϊκής «res
publica» και ήταν αυτό που μαζί με τις ρωμαικές λεγεώνες
προσέδιδε ισχύ και μακροημέρευση στην αυτοκρατορία
και εξασφάλιζε την PAX ROMANA. Η δοκιμασμένη επιτυχής
λειτουργία του, η εσωτερική λογική συνοχή του, η στέρεα
δόμησή του επέτρεψαν τη μελέτη και τη διδασκαλία του
ακόμη και μετά τη διάλυση της αυτοκρατορίας που το δη-
μιούργησε.

Η επεξεργασία και η κωδικοποίησή του ‘’Δικαίου’’ (της
νομοθεσίας) δεν ήταν πλέον υπόθεση του «Δήμου» αλλά
έργο των ειδικών, των νομομαθών, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν
πως: νόμος είναι η έκφραση της βούλησης και των συμ-
φερόντων των κατόχων της εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα είναι
περιορισμός και οριοθέτησή της. Αν η κατοχή της εξουσίας
επιτρέπει και επιβάλλει τη θέσπιση νόμων, η ‘’νομιμότητα’’
της εξουσίας καθορίζεται από προϋπάρχοντες νόμους,
αλλά και από την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των
νόμων που αυτή παράγει. Μπορεί ο νόμος να είναι μέσο ή
τεχνική άσκησης εξουσίας, αλλά είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη
και απαιτητική τεχνολογία που μόνο ειδικοί μπορούν να
την παράγουν. Άλλωστε στις ταξικές κοινωνίες (εξ ορισμού
άδικες) η μεταμφίεση των νόμων σε “Δίκαιο” απαιτεί σειρά
μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών όπως και τη συνδρομή
και άλλων μηχανισμών. Έτσι οι νομομαθείς υπηρετούσαν
την εκάστοτε εξουσία, αλλά ήταν πολύτιμοι και απαραίτητοι
υπηρέτες της και από το δικό τους έργο κρινόταν τελικά η
ίδια η υπόσταση και η ύπαρξη της εξουσίας. 
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