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Κατάληψη Πειραματικού Πλάκας

“α”

αντί προλόγου

Επιστρέψαμε από το χτικιασμένο -λόγω πανδημίας- καλοκαίρι κουβαλώντας
θύμησες και εικόνες, αναμνήσεις και γαλάζιες φωτογραφίες. Σ’ ένα
φθινόπωρο που πρέπει να υψώσει τις σημαίες του να πλαταγίζουν στον
αέρα, απαιτητικές και περήφανες, όπως αρμόζει στους «κινητήρες του
σύμπαντος».
Στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, η μισοφασιστική κυβέρνηση της Τουρκίας
ζωγραφίζει τη «μεγάλη πατρίδα» με χρώματα των Μωάμεθ, θέλοντας
να καθιερωθεί σαν ο περιφερειακός ταραξίας, κάτι σαν το Ισραήλ, και να
πάρει την πρωτιά στον ισλαμικό κόσμο, τώρα που υποχώρησε το εθνικοαπελευθερωτικό
κίνημα των Αράβων και η λεγόμενη «αραβική άνοιξη» έφερε τους ιμπεριαλιστές και τους
υποτακτικούς τους στις σκηνές των φελάχων.
Έρμη Παλαιστίνη! Ακόμα ζεις στις καρδιές και τον νου των ανυπότακτων όλου του κόσμου,
όσο κι αν σε ματώνουν τα πετροδόλαρα και το μίσος των ισχυρών του κόσμου...
Στην από δω μεριά, οι σκυφτοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη σκούζουν, κλαίουν και οδύρονται
σαν αρχαίος χορός, ψάχνοντας συμμάχους στη σφηκοφωλιά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Με
τέτοιους φίλους δεν σου χρειάζονται εχθροί...
Πρέπει να προχωρήσουμε πεισμωμένα! Υπάρχουν μέσα στα χαλάσματα και τις φοβέρες
χιλιάδες άνθρωποι που μπορούν ν’ αποφασίσουν λεύτερα να λένε τα πράγματα με τ’ όνομά
τους και «λευτερότερα» ν’ αποφασίζουν για το είναι και το αύριό τους. Όσο το γαλάζιο του
Αιγαίου θ’ αυλακώνεται από ιδεοληψίες και ξένες φρεγάτες και όσο το γκρίζο των πόλεων
θα μαρτυράει πώς μαραίνεται τούτος ο τόπος, χαΐρι δεν έχουμε. Γι’ αυτό, κάλλιο να πέσεις
όρθιος, παρά να τρίβεσαι σαν το σκουλήκι στις μπότες των αφεντάδων.
Τώρα, με τις μάσκες στο πρόσωπο, που μπορεί να συμβολίζουν κάτι, όλοι οι δάσκαλοι των
γενεών των ανθρώπων πρέπει να πουν αλήθειες, να βρουν συνεταίρους και να επιχειρήσουν
μία μεγάλη έξοδο. Πριν πλακώσει ο χιονιάς και παγώσουν οι ιδέες μας.
Στα καθ’ ημάς, τα πράγματα έχουν ούτω πως. Η ύφεση θα ξεπεράσει το 14%. Οι
άνεργοι ξεπέρασαν προ πολλού το ένα εκατομμύριο. Δεκάδες επιχειρήσεις κλείνουν.
Οι ιδιωτικοποιήσεις επελαύνουν και οι προεκλογικές φούσκες σκάνε. Οι εργαζόμενοι
αναστενάζουν και ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς.
Αυτά τα προβλεπόμενα καλούμαστε να ανατρέψουμε!
Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε για τα καλά στο οικοτροφείο της θεσμικής αντιπολίτευσης, το ΚΙΝΑΛ
μετράει και ξαναμετράει τους φίλους του και το ΚΚΕ δίνει εξετάσεις εθνικής ομοψυχίας και
συμμόρφωσης στο Μητσοτάκη! (Η αίτησή του να διοργανώσει «αντιιμπεριαλιστικό κάμπινγκ»
στη Θεσσαλία με τα λεφτά του νεοδημοκράτη περιφερειάρχη Αγοραστού είναι ενδεικτική της
πολιτικής κατάπτωσής του).
Τι χρείαν έχομεν άλλων μαρτύρων; Οι αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι πρέπει ν’
αποφύγουν τους σκοπέλους αν θέλουν ν’ αναπτύξουν αυτοδύναμη πολιτική. Η κυβέρνηση
και ο αστικός κόσμος θέλει να σύρει, με το όχημα της εθνικής ομοψυχίας, δεμένους τους
εργαζόμενους «για να αντιμετωπίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τον ιό και τον Ερντογάν». Πρόκειται για
αυτοκτονία. Μόνο μια περήφανη και αυτόνομη πολιτική, που στηρίζεται στους μαζικούς
αγώνες και στους εργαζόμενους, μπορεί ν’ ανταποκριθεί νικηφόρα σε όλα. Με την
τακτική της στρατηγικής άμυνας. Δηλαδή της συγκέντρωσης δυνάμεων πάνω στο
στόχο, τη δημιουργία ατσάλινης στρατηγικής και «ζυμαρένιας» τακτικής, δηλαδή
μιας καθημερινής πολιτικής που θα παίρνει υπόψιν της τα πράγματα, χωρίς να
κλωθογυρνά γύρω απ’ αυτά σαν μαγγανοπήγαδο.
Γνωστά πράγματα, θα μου πεις, αλλά άμα δε γίνουν «λιανά» και
κυρίως χωνεμένα από τους ανθρώπους, θα καταντήσουν
«έπεα πτερόεντα», δηλαδή λόγια του αέρα.

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Κ

Kηρύσσουν τον Εργασιακό μεσαίωνα

λιμάκωση των αντεργατικών μέτρων, ενίσχυση των
παροχών στο μεγάλο κεφάλαιο, παραπλάνηση για το
θέμα της δημόσιας υγείας και της πανδημίας, επέκταση των αντιεκπαιδευτικών μέτρων, αντιπροσφυγική πολιτική, μυστική διπλωματία στα ελληνοτουρκικά που θέτει
σε παζάρι ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα υπό την εποπτεία του ιμπεριαλιστικού παράγοντα, στρατιωτικοποίηση
της αντιμετώπισης του ελληνοτουρκικού ζητήματος με μέτρα διευρυμένης στράτευσης των νέων και πρόσθετη καταχρέωση της χώρας για την αγορά εξοπλισμών από δυτικές
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, αυτά ήταν τα βασικά συστατικά
της ομιλίας και της συνέντευξης του Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
Με το βύθισμα της ελληνικής οικονομίας, με τη μεγάλη
πτώση του ΑΕΠ που δεν ανακόπτεται, ειδικά μετά τον υποτροπιασμό της πανδημίας, επιχειρεί να μετριάσει την εικόνα
και να απαλλάξει την κυβέρνησή του από τις ευθύνες για την
ύφεση [“δεν είναι ύφεση Μητσοτάκη, αλλά παγκόσμια ύφεση”], εμφανίζοντας την κυβέρνηση να έχει ένα “Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης”, τόσο “εθνικό” που τα κονδύλιά του θα είναι
υπό την έγκριση της ΕΕ (ΕΣΠΑ και “Ταμείο Ανάκαμψης”), με
τους όρους που αυτή θα θέσει και οι οποίοι προοιωνίζονται
–υπό άλλη ονομασία– νέα μνημόνια για το λαό μας.
Μια πρώτη δέσμη μέτρων του “Σχεδίου Εθνικής Ανάκαμψης” ήταν αρκετή για να φανεί ότι επιδιώκεται η ανάκαμψη
των οικονομικών της ελληνικής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, που θα στηριχθεί πάνω στην παραπέρα συμπίεση των
εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Πολύ στυγνά το έκφρασε αυτό ο Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας “εκσυγχρονισμό
της αγοράς εργασίας, με κατάργηση παρωχημένων ρυθμίσεων του περασμένου αιώνα”.
Μ’ αυτήν την κυνική νεοφιλελεύθερη διατύπωση, βάζει
στο στόχαστρο τα εναπομείναντα δικαιώματα που κατέκτησε το εργατικό κίνημα τον προηγούμενο αιώνα, σκοπεύοντας σύντομα να τα ξηλώσει.
Στην ίδια αντεργατική κατεύθυνση ανακοίνωσε με προκλητικό τρόπο, σαν “μέτρα που στηρίζουν την εργασία”, μέτρα που επιδοτούν και χρηματοδοτούν τους εργοδότες: την
επέκταση “της δυνατότητας προσωρινής αναστολής συμβάσεων στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού, του πολιτισμού, την επέκταση και
ενίσχυση του προγράμματος «Συνεργασία»”, που επιδοτεί
τους εργοδότες και κόβει τους μισθούς των εργαζομένων.
Την αποδυνάμωση της οικονομικής στήριξης των άνεργων,

γιατί “πρέπει να περάσουμε από την επιδότηση, από τη στήριξη της ανεργίας –έσα από το γνωστό τρόπο που το κάνουμε– στην επιδότηση της εργασίας”, δηλαδή, στην επιδότηση των εργοδοτών! Την “αναμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης με την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος”, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η οποία –όπως είπε ωμά– θα δημιουργήσει “επενδυτικό κεφάλαιο” προς εκμετάλλευση από επιχειρηματίες.
Οι παροχές προς το κεφάλαιο περιέλαβαν και τη μείωση της
εργοδοτικής εισφοράς στα ασφαλιστικά ταμεία, τη συνέχιση χορήγησης πάμφθηνων δανείων στους επιχειρηματίες,
αυξημένες φοροαπαλλαγές με την άνοδο των υπεραποσβέσεων στο 200%(!) για “ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου” και τη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων
(ΕΛΒΟ, ναυπηγεία Σκαραμαγκά κλπ).
Για τη δημόσια υγεία και την αντιμετώπιση της πανδημίας περισσεύουν οι υποκριτικές κολακείες προς τα “στελέχη του Εθνικού συστήματος Υγείας”, μαζί με τα ψεύδη για
την κατάσταση του ΕΣΥ. Παρά τις πιέσεις που δημιούργησε
και δημιουργεί η επιδημία, προσπαθεί να κρατήσει την εχθρική προς το δημόσιο νεοφιλελεύθερη ατζέντα της, αρνούμενη να δώσει την απαιτούμενη ενίσχυση και στήριξη σε
προσωπικό και μέσα.
Για τη δημόσια εκπαίδευση, αφού εξύμνησε τα μέχρι τώρα μέτρα που έλαβε –υπενθυμίζοντας, μάλιστα, ως πρώτο
τον αντιδημοκρατικό νόμο για το άσυλο– προανήγγειλε νέα
αλυσίδα μέτρων στην ίδια κατεύθυνση, που θα επεκταθεί από την επιβολή “φίλτρων στις πανελλήνιες” και ενός “νέου
νόμου για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων”, έως και ένα “νέο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης” στις προδιαγραφές που ζητεί από καιρό ο ΣΕΒ.
Όσο για το θέμα των χρεών, τελειώνοντας το 2020, θα αρχίσουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και το “χάσιμο
κυριότητας του σπιτιού”!
Είναι αξιοσημείωτο πως απέφυγε να μιλήσει για το προσφυγικό στην κεντρική ομιλία του στη ΔΕΘ, αν και αυτή συνέπεσε με τις μέρες των τραγικών εξελίξεων με την πυρκαγιά στη Μόρια. Υποχρεώθηκε να απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα στη συνέντευξή του, διατυπώνοντας σε όλη την έκταση την αντιπροσφυγική πολιτική της κυβέρνησής του· Από
τη μια προσπάθησε, απειλητικά, να “χρεώσει” στους πρόσφυγες το συμβάν στη Μόρια. Από την άλλη, παρουσίασε το
προσφυγικό ως ζήτημα που “σχετίζεται με την εθνική μας ασφάλεια”, για να τονίσει πως κυβερνητική πολιτική για τους
πρόσφυγες σημαίνει “ενεργή φύλαξη των συνόρων”. Χρησιμοποιώντας ακροδεξιά ρητορική εξομοίωσε τους πρόσφυγες με εθνική απειλή, με κίνδυνο για την “εθνική κυριαρχία”
της Ελλάδας, υποστηρίζοντας εμφαντικά ότι οι προσφυγικές
ροές είναι μειωμένες ως “αποτέλεσμα μιας πολιτικής φύλαξης των συνόρων μας. Ναι, γιατί για την κυβέρνηση αυτή, η
τεύχος 128 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης |
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θάλασσα έχει σύνορα και τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται,
διότι αυτή είναι έκφραση άσκησης εθνικής κυριαρχίας”!
Έθεσε επίσης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής στα
ελληνοτουρκικά με την τοποθέτηση ότι “είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία. Αν αυτή δεν συμφωνεί για το θέμα που αποτελεί τη μείζονα διαφορά μας, την οριοθέτηση
Θαλασσίων Ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο,
τότε το Διεθνές Δικαστήριο μπορεί να δώσει λύση”. Αποκάλυψε ότι έχει κάνει και σχετικά βήματα μυστικής διπλωματίας και ένα είδος προφορικής(;) συμφωνίας με την Τουρκία υπό την εποπτεία του ιμπεριαλιστικού παράγοντα και ότι είναι πρόθυμος να προχωρήσει και σε σχετικές “διερευνητικές” συζητήσεις, στις οποίες ως γνωστόν συζητείται ευρύτερο πακέτο “διαφορών”, ανοίγοντας έτσι το παράθυρο
του παζαρέματος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Η παραμορφωτική παρουσίαση των πραγματικών τοποθετήσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ στην ελληνοτουρκική διαμάχη
και η προβολή ως “αποτελεσματική διπλωματία” σχέσεων
που διαμορφώνονται κάτω από τους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, δεν μπορούν να

κρύψουν το πραγματικό γεγονός, πως η κυβέρνηση ασκεί
πολιτική για τα εθνικά θέματα εξαρτημένη από τις βουλήσεις των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας, απ’ όπου αναζητά στήριξη απέναντι στις τουρκικές απειλές, με
βαριά ανταλλάγματα, όπως η
νέα μεγάλη αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών από τη Γαλλία και άλλες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις. Δισεκατομμύρια θα διοχετευθούν για εξοπλισμούς,
εγγράφοντας ένα ακόμη μεγάλο κρατικό χρέος για την Ελλάδα, που θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, ενισχύοντας τη στρατιωτική διάσταση στην ελληνοτουρκική διαμάχη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
προαναγγέλλει σχέδια ένταξης της νεολαίας σε αυτήν, με μέτρα όπως η υποχρεωτική στράτευση στα 18 και η αύξηση των
μηνών της στρατιωτικής θητείας.

Υποδοχή Πομπέο: Μνημείο

υποτέλειας...

Μ

νημείο υποτέλειας
στις ΗΠΑ αποτέλεσε
η υποδοχή του υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ Πομπέο από τη κυβέρνηση της ΝΔ. στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, με το
Μητσοτάκη στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της αμερικάνικης βάσης της Σούδας να αναφωνεί εδώ συναντώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών
μας (...) στο έδαφος της Κρήτης απλώνονται συμμαχικές δυνάμεις [...] στα
νερά της διεξάγονται κοινές ασκήσεις
[...] στον ουρανό της Σούδας και της
Κρήτης θα πετούν πάντα τα αεροσκάφη μας, ελληνικά και αμερικανικά” και
ότι Ελλάδα και ΗΠΑ “μοιράζονται εδώ
τον ίδιο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης”! Το όλο σκηνικό θύμισε
την περιβόητη εκφώνηση “στρατηγέ
ιδού ο στρατός σας”, που πάλι η κυβέρνηση της Δεξιάς είχε απευθύνει
σε Αμερικάνο στρατηγό, την εποχή
του εμφυλίου...
Οι στόχοι της επίσκεψης είχαν προαναγγελθεί από το Στέητ Ντιπέρτμεντ
[“συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας”, “συζήτηση για τη ενεργειακή διαφοροποίηση και τα σχέδια των υποδομών” και του ρόλου της Ελλάδας ως
“εισόδου στα Βαλκάνια”, ενώ εκ προ4
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οιμίου απέφυγε κάθε αναφορά στις
προκλήσεις της Τουρκίας, λέγοντας
πως οι ΗΠΑ “δεν παίρνουν θέση σε θέματα θαλασσίων συνόρων ή γενικά στο
θέμα του πώς θα έπρεπε τα κράτη να
οριοθετούν τα θαλάσσια σύνορά τους
(...) ενθαρρύνουν όλες τις πλευρές να
χρησιμοποιήσουν το διάλογο και τις
ευκαιρίες και τις θεσμικές δομές που
για να διαλεχθούν”]. Ιδιαίτερη σημασία
έχει η υπογράμμιση του Πομπέο πως
ήλθε στην Κρήτη για “να προβάλει μία
από τις ισχυρότερες στρατιωτικές σχέσεις της Αμερικής σε ολόκληρη την
Ευρώπη” και ότι η συνεργασία ΗΠΑΕλλάδας στον τομέα της ασφάλειας “έχει αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό και
ταχύτατα” και προωθείται “με τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας, η οποία λαμβάνει σάρκα και οστά στην
Κρήτη, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκειο
και στην Αλεξανδρούπολη”. Ανακοίνωσε πως “το πλοίο USS Hershel Woody

Williams, η νεότερη θαλάσσια
πλωτή βάση επιχειρήσεων των
ΗΠΑ, θα ελλιμενιστεί μόνιμα
στη Σούδα”, επισφραγίζοντας
και με αυτό τον ηχηρό τρόπο
την μετατροπή της Ελλάδας σε
ένα ισχυρό στρατιωτικό ορμητήριο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή.
Ο Πομπέο έκανε σαφές πως
η συνεργασία των ΗΠΑ με την
Ελλάδα “στον τομέα της ασφάλειας” έχει στόχο να αντιμετωπίσει τον “αποσταθεροποιητικό ρόλο” της Ρωσίας
στην περιοχή και αποκάλυψε πως συμφώνησε με το Μητσοτάκη να διερευνήσουν οι δύο χώρες “δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που
θέτει η Ρωσία μέσω επιβλαβών ενεργειών επιρροής”. Στον τομέα της ενέργειας ο Πομπέο δήλωσε “την υποστήριξη των ΗΠΑ στις διαρκείς προσπάθειες της Ελλάδας να διαφοροποιήσει
τις ενεργειακές οδούς και την παροχή
ενέργειας σε ολόκληρη την περιοχή”.
Η πολιτική που οι ΗΠΑ ονομάζουν “ενεργειακή διαφοροποίηση” είναι η πολιτική της αποκοπής και του περιορισμού των ενεργειακών οδών από τη
Ρωσία και της ενίσχυσης των αμερικάνικων ενεργειακών οδών [“οι ελεύθερες αγορές είναι αυτές που θα πρέπει

να αποφασίζουν σχετικά με τις προμήθειες ενέργειας και όχι η ρωσική
Gazprom”]. Η προώθηση αυτής της
πολιτικής ήταν μια από τις επιδιώξεις
της επίσκεψής του, με στόχο τη στερέωση της Ελλάδας πάνω στον αμερικάνικο ενεργειακό άξονα, που υλοποιείται με την μετατροπή της σε
σταθμό αποθήκευσης και διανομής
αμερικάνικου φυσικού αερίου στα
Βαλκάνια, μέσα από τα λιμάνια και τις
εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα, με την ανάθεση
σε αμερικάνικες εταιρείες ερευνών
για υδρογονάνθρακες σε ελληνικές
θαλάσσιες περιοχές και ακόμα με τις,
αμερικάνικης εποπτείας, διακρατικές συνεργασίες για τον αγωγό φυσικού αερίου στη Μεσόγειο.
Έθεσε, επίσης, “το θέμα των προσπαθειών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας να χρησιμοποιήσει
οικονομική ισχύ εδώ και στην ευρύτερη περιφέρεια, προκειμένου να αποκτήσει στρατηγική επιρροή στις
Δημοκρατίες της Ευρώπης” και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το
γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
συντάσσεται με τα αμερικάνικα συμφέροντα σε αυτό το θέμα (“είμαστε
πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι
ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και
η ομάδα του αναπτύσσουν και προωθούν το ψηφιακό μέτωπο της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για το 5G).
Όσον αφορά στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Πομπέο δεν συμπεριέλαβε την παραμικρή νύξη για
τις προκλήσεις της Τουρκίας, παρέπεμψε λακωνικά σε “ένα διάλογο μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ, Ελλάδας
και Τουρκίας”, θέτοντας με αυτόν τον
τρόπο ως πλαίσιο αντιμετώπισής του
τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ.
Τόσο το περιεχόμενο της Κοινής
Δήλωσης, όσο και οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Πομπέο δείχνουν ολοφάνερα πως εκείνο που κόμισε η επίσκεψη του Αμερικάνου υπουργού
Εξωτερικών ήταν μια ακόμα συμφωνία βαθύτερης στρατιωτικής και
πολιτικοοικονομικής εξάρτησης
της Ελλάδας από τις ΗΠΑ, στα πλαίσια της προώθησης των σχεδίων
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στην περιοχή.

Με άλλοθι την πανδημία

πολιτική σιδηράς πυγμής
Απειλητικά διαγγέλματα, τρομοϋστερία, περιορισμοί, απαγορεύσεις, πρόστιμα και καταστολή, αποτελούν το μείγμα της πρωτόγνωρης κυβερνητικής επίθεσης, που κάλπικα παρουσιάζεται ως πολιτική υγειονομικής ανάγκης. Μια πολιτική που –παρά τη συντριπτική προπαγάνδα που εκτοξεύεται από το σύνολο των ΜΜΕ για την
επιβολή της– μέρα με τη μέρα πνίγεται στις αντιφάσεις και στα αδιέξοδα και τροφοδοτεί μια υπόγεια οργή. Η ακροδεξιάς πνοής ΝΔ διαμορφώνει με σταθερότητα και επιμονή ένα ναρκοθετημένο πολιτικό
τοπίο, που μόνο επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές προμηνύει για
το λαό και τον τόπο. Η πολιτική της σιδηράς πυγμής, με άλλοθι την
πανδημία, συνοδεύεται από έναν ορυμαγδό μέτρων, που από τη μια τσακίζουν κατακτήσεις, εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα και από
την άλλη ενισχύουν ξεδιάντροπα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, το
μεγάλο κεφάλαιο. Αυτά τα μέτρα άλλωστε αποτελούν και το πραγματικό επίδικο της πολιτικής που εφαρμόζεται στο όνομα της
αντιμετώπισης της πανδημίας.
Το δεύτερο πανδημικό κύμα δεν ήρθε τελικά το χειμώνα, αλλά τον
Αύγουστο, αφού οι θιασώτες της ατομικής ευθύνης, μετά από 2 σχεδόν
μήνες σκληρής καραντίνας στην οποία υπέβαλαν τον ελληνικό λαό, εγκαινίασαν
την τουριστική περίοδο χωρίς καμία πρόνοια και σίγουρα χωρίς να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ούτε καν τα αναγκαία τεστ. Παρά τις διαρκείς
εξαγγελίες για οχύρωση του ΕΣΥ (με χιλιάδες προσλήψεις, υποδομές
και ΜΕΘ), η εικόνα οκτώ μήνες μετά το γενικευμένο lockdown είναι
αυτή των τεράστιων ελλείψεων και της εγκατάλειψης.
Αυτό όμως, σε τίποτα δεν εμπόδισε το Μητσοτάκη, μπροστά στη
νέα συνεχή αύξηση των κρουσμάτων, να προσφέρει ένα ακόμη, απειλητικού περιεχομένου, διάγγελμα στον πολύπαθο ελληνικό λαό. Αφού
αράδιασε ξανά τα περί «οχύρωσης του ΕΣΥ», αφού ξόρκισε το
lockdown ως μέτρο οικονομικής καταστροφής, κατέληξε στο μοναδικό πόρισμα των ειδικών της ΝΔ για την αντιμετώπιση του ιού. Στην
«ατομική ευθύνη», που οκτώ μήνες μετά παρουσιάζεται ως το μόνο
όπλο ενάντια στην πανδημία. Η μάσκα και η τηλεργασία αποτελούν τα μόνα όπλα
της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του ιού. Φρόντισε, ο Μητσοτάκης
να φορτώσει ξανά την ευθύνη για κάθε αρνητική εξέλιξη στο λαό, «αυτοπροστασία ή
καραντίνα» δήλωσε με απύθμενο θράσος.
Οι εισηγητές της πολιτικής της διάλυσης του ΕΣΥ και της μετατροπής της υγείας σε
πεδίο κερδοφορίας των μεγαλοκλινικαρχών δεν κάνουν τίποτα στην κατεύθυνση της
στήριξης των δημόσιων νοσοκομείων. Το μόνο που κάνουν στην πραγματικότητα όλο
αυτό το διάστημα είναι να πριμοδοτούν και να συνάπτουν σκανδαλώδεις συμβάσεις
(όπως αυτή του υπερδιπλασιασμού του κόστους για τη μίσθωση ΜΕΘ) με τους ιδιώτες του χώρου. Στα δημόσια νοσοκομεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανάλογα με τις συνθήκες, προσθέτουν ή αφαιρούν κλίνες και δομές σε αυτές που προορίζονται για την
περίθαλψη ασθενών με κορονοϊό, από τις ήδη υπάρχουσες, δημιουργώντας τεράστια
προβλήματα στην αντιμετώπιση άλλων περιστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο
Γεννηματά -εν μία νυκτί- όρισαν τη μία από τις δύο παθολογικές κλινικές ως κλινική
covid, φορτώνοντας όλα τα περιστατικά που κάλυπταν δύο κλινικές σε μία, χωρίς καμία αύξηση κλινών ή προσωπικού. Την ίδια στιγμή -με εξαίρεση τις κλίνες ΜΕΘ που
ακόμα κατασκευάζονται στο ΣΩΤΗΡΙΑ- τίποτα δεν έχει γίνει στην κατεύθυνση της αύξησης των ΜΕΘ και των ΜΑΦ. Οι δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις που καθημερινά εξαγ-

Ορυμαγδός αντιλαϊκών μέτρων,
τεράστιες ελλείψεις, εγκατάλειψη του ΕΣΥ
Μόνο κυβερνητικό όπλο η “ατομική ευθύνη”...
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γέλλουν αφορούν προκηρύξεις και όχι προσλήψεις. Από αυτές,
σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 3500 – 4000 συμβασιούχοι όλων των
κλάδων (ιατροί, νοσηλευτές, καθαριότητα κλπ) έχουν φτάσει
στα νοσοκομεία, όταν μόνο οι συνταξιοδοτήσεις που πρέπει να
καλυφθούν είναι 4.600!

Κωμικοτραγικές καταστάσεις, αλλοπρόσαλλα μέτρα
Παίζοντας καθημερινά το χαρτί της τρομοκρατίας, ανακοινώνει περιοριστικά μέτρα απαγορεύσεων και «αυτοπροστασίας».
Το άνοιγμα των σχολείων που υποτίθεται σχεδιάζεται από τον
Ιούλιο, έγινε στην πραγματικότητα χωρίς να έχει ληφθεί κανένα
μέτρο. Μόνο οι κάλπικες εξαγγελίες και οι εικονικές πραγματικότητες που κατασκεύασε η Κεραμέως και η υποχρεωτική χρήση μάσκας επιστρατεύτηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ούτε καν μάσκες όμως δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει για μαθητές και εκπαιδευτικούς το επιτελικό κράτος των άριστων της
ΝΔ, που έδωσε με απευθείας ανάθεση την κατασκευή τους σε
εργοστάσιο συστημάτων αλουμινίου, αφού αυτό διέθετε ο ημέτερος. Οι τακτικές απολυμάνσεις των αιθουσών απαιτούν πολλαπλάσιο προσωπικό στην καθαριότητα που ποτέ δεν ήρθε,
όπως και όλες οι άλλες «ιδέες» της Κεραμέως που προϋποθέτουν άλλες υποδομές και περισσότερους εργαζόμενους. Ακόμη
και το πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων covid στο σχολείο
προβλέπει ότι αυτό γίνεται από «υπεύθυνους» εκπαιδευτικούς.
Έτσι λοιπόν, η χρήση της μάσκας και η καθημερινή καταγγελία των ανεύθυνων είναι το μόνο σχετικό μέτρο που προτείνει
–ή και επιβάλλει με πρόστιμα– η κυβέρνηση. Σε όλους τους τομείς τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν χαρακτήρα φαρσοκωμωδίας και ακυρώνονται από τις αντιφάσεις τους. Στα λεωφορεία
βάλανε αυτοκόλλητα με ενδείξεις αποστασιοποίησης στα καθίσματα και οι όρθιοι επιβάτες είναι σαν σαρδέλες. Οι δημόσιες συγκοινωνίες εγκαταλειμμένες στη μοίρα τους (ο πατήρ Μητσοτάκης προσπάθησε να τις ιδιωτικοποιήσει το ’90), υπολειτουργούν. Τα περισσότερα λεωφορεία είναι παροπλισμένα και
τα δρομολόγια λίγα. Και τα «δέκα λεωφορεία» (ΚΤΕΛ) που προστέθηκαν στο στόλο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας,
αποτελούν κακόγουστο αστείο. Αλλά και αυτά ακόμη (ιδιωτικά)
που ανακοινώνουν ότι θα προστεθούν τους επόμενους μήνες
δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο. Με αυτό τον τρόπο μεταφέρονται εκατομμύρια Αθηναίοι σε μετρό και λεωφορεία, συναθροίζονται σε εργασιακούς χώρους και την ίδια στιγμή λοιδορούνται επειδή μπορεί να βρεθούν σε μια πλατεία.

...Και στο τέλος μόνο απαγορεύσεις και καταστολή
Όταν η υπόθεση του τουρισμού φάνηκε ότι είναι χαμένη, τα
κυβερνητικά επιτελεία και τα ΜΜΕ άρχισαν να παίζουν τα σενάρια του τρόμου. Με μοναδικό στόχο, την επιβολή νέων αντιδημοκρατικών απαγορεύσεων, όχι βέβαια για την καταπολέμηση του ιού, αλλά για την εδραίωση μιας νέας αντιδραστικής πολιτικής κατάστασης σε βάρος του λαού και των εργαζομένων.
Έτσι ο Σεπτέμβρης βρήκε την Αθήνα και άλλες περιοχές της
Ελλάδας, με «έκτακτα περιοριστικά μέτρα», τα οποία μέρα με
τη μέρα πληθαίνουν και δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
Μετά την εστίαση, και τα περίπτερα και τα
μικρομάγαζα κλείνουν στις 12:00. Για τους
χιλιάδες μικροεπαγγελματίες που προσπαθούν εδώ και μήνες να σωθούν από τα
χρέη ένα ακόμη χτύπημα, χωρίς να μπορεί κανένας να διακρίνει την υγειονομική
χρησιμότητα του μέτρου. Η απαγόρευση
των συναθροίσεων άνω των 9 ατόμων(!) –
και άρα και των πολιτικών, συνδικαλιστικών ή και πολιτιστικών εκδηλώσεων– με
6
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δεδομένα όλα όσα συμβαίνουν, αποτελούν ευθεία πρόκληση
για κάθε δημοκρατικό άνθρωπο. Καθημερινά, μαζί με την ανακοίνωση των κρουσμάτων και των θανάτων, παίζεται το έργο
της λήψης νέων απαγορευτικών μέτρων [συζητάνε το κλείσιμο
των καταστημάτων λιανικής και εστίασης στις 10μμ ή ακόμη
και στις 8μμ, ενώ όλο και πιο συχνά ακούγεται το μέτρο της
απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας!). Μέτρα όπως αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας από μια ώρα και
έπειτα, δεν μπορεί να έχουν και δεν έχουν καμία σχέση με την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο λαός μας έχει πικρή εμπειρία
από τις εποχές που απαγορευόταν η κυκλοφορία μετά την… 9η
ή άλλη νυχτερινή! Τέτοια μέτρα στοχεύουν σε βασικά δημοκρατικά δικαιώματα και είναι καίριας σημασίας ζήτημα η πάλη ενάντια στην επιβολή τους.
Στο στόχαστρο της άθλιας προπαγάνδας της ατομικής ευθύνης έχουν βρεθεί οι νεολαίοι, που «δεν συμμορφώνονται» και
συναθροίζονται στις πλατείες. Ατελείωτες τηλεοπτικές ώρες,
σποτ και κυβερνητικά διαγγέλματα απευθύνονται στους «ανεύθυνους νεολαίους» για να τους καταλογίσουν την έξαρση των
κρουσμάτων. Όμως με κανένα τρόπο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η εμμονή. Μόνος λόγος η ικανοποίηση των σκοτεινών σχεδίων και πολιτικών κυβερνητικών στόχων, με άλλοθι
την έλλειψη ατομικής ευθύνης.

Η πανδημία μετατρέπεται σε όχημα αντιδημοκρατικών
εκτροπών για την επιβολή μιας βάρβαρης πολιτικής
Απ’ όλη αυτή την περίοδο προκύπτουν δυο κρίσιμα βασικά
συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία σχέση με την
αντιμετώπιση του κορονοϊού. Στοχεύουν ξεκάθαρα σε πολιτικές, συνδικαλιστικές ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα σε συγκεντρώσεις και πορείες, με αφορμή είτε τον νόμο ενάντια στις διαδηλώσεις, είτε την
επιβολή των μέτρων «αποστασιοποίησης» αποτελούν ηχηρό
μήνυμα. Η απαγόρευση των συναθροίσεων και της κυκλοφορίας είναι μέτρα που εγκαινίασε η ΝΔ για να τα χρησιμοποιεί
όπως και όποτε το κρίνει αναγκαίο. Αυτό συμβαίνει με τα περισσότερα μέτρα που αφορούν απαγορεύσεις και περιορισμούς
στο όνομα της πανδημίας. Ακόμη και η τηλεκπαίδευση –που οι
εισηγητές της ορκίζονταν ότι αφορά πανδημίες και φυσικές
καταστροφές– πριν στεγνώσει το μελάνι του σχετικού νόμου, η
Κεραμέως τη μετέτρεψε σε μέτρο τιμωρίας των μαθητών και
καταστολής των καταλήψεων. Είναι βέβαιο ότι όσο φουντώνει
το μαθητικό κίνημα, τα μέτρα κατά της πανδημίας θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Όπως και ενάντια σε κάθε άλλο κλάδο
και κίνημα που θα αμφισβητεί τη ζοφερή πολιτική τους.
Το δεύτερο είναι ότι, μακριά από την τρομολαγνεία των ΜΜΕ,
απέναντι στην πραγματικότητα της πανδημίας, όποια και αν είναι
η εξέλιξη, ο ελληνικός λαός είναι αβοήθητος. Όχι βέβαια επειδή
δεν υπάρχουν πόροι για αίθουσες, ΜΕΘ, λεωφορεία ή προσλήψεις
γιατρών, εκπαιδευτικών και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αλλά επειδή η πολιτική που υπηρετούν επιτάσσει να κατευθυνθούν οικονομικοί πακτωλοί προς το ξένο και ντόπιο μεγάλο κεφάλαιο. Προς τους εμπόρους όπλων, τους διεθνείς τοκογλύφους,
τους καναλάρχες, τους κλινικάρχες, τους εργοστασιάρχες… αλουμινίου και κάθε άλλου
αυτής της κάστας, την οποία αγόγγυστα υπηρετούν οι άριστοι του Μητσοτάκη.
Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση
στο όνομα της πανδημίας αποτελούν
προπομπό εκτροπών και εξελίξεων αντιδημοκρατικών και βαθιά αντιλαϊκών. Να
τα αντιπαλέψουμε!

Εκπαιδευτικός Όμιλος

ΟΛΟΙ στο εφετείο της Αθήνας στις 7 Οκτώβρη
ημέρα που ολοκληρώνεται η δίκη της ΧΑ
3 Είναι δολοφόνοι
3 Οι Ναζί στη φυλακή

Τ

ο ξημέρωμα της 18ης Σεπτέμβρη του 2013 ο αντιφασίστας αγωνιστής Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός έπειτα από το άγριο δολοφονικό χτύπημα του χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Ήταν η περίοδος που
η ναζιστική συμμορία της ΧΑ έσπερνε τον τρόμο στις φτωχογειτονιές, σε εργάτες, πρόσφυγες, αντιφασίστες και λαϊκούς αγωνιστές, σε αριστερούς και κομμουνιστές. Την ίδια περίοδο η πολιτική της κυβέρνησης
ΝΔ, με το Σαμαρά επικεφαλής, επέβαλε την πιο βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων καταδικάζοντας το λαό
στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ήταν η αντιδραστική μνημονιακή πολιτική που έστρωσε το έδαφος στη φασιστική συμμορία της ΧΑ για να αναπτύξει την εγκληματική της δράση με το μανδύα της “αντισυστημικής” δύναμης.
Η δολοφονία του Π. Φύσσα, καθώς και οι εγκληματικές επιθέσεις ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες
και τους εργάτες του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα των εξελίξεων που οδήγησαν τα ηγετικά της στελέχη στα δικαστήρια και τη ΧΑ στην αποσύνθεση ως την τωρινή διάλυση.
Φέτος συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ο δολοφόνος του, όπως και οι
πολιτικοί και ηθικοί αυτουργοί, κυκλοφορούν ελεύθεροι με την ανοχή των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η φετινή επέτειος συμπίπτει και με την ολοκλήρωση της πολύχρονης δίκης της ναζιστικής συμμορίας στις 7 Οκτώβρη. Λίγους μήνες νωρίτερα, η εισαγγελέας με την απαράδεκτη πρότασή της απάλλασσε
τη ναζιστική συμμορία από την εγκληματική της δράση, προκαλώντας την κατακραυγή κάθε δημοκράτη.
Μπορεί το ναζιστικό μόρφωμα της ΧΑ να βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης, όμως η συνέχιση και η κλιμάκωση της
αντιλαϊκής πολιτικής από την τωρινή κυβέρνηση της ΝΔ, επωάζει καθημερινά το αυγό του φιδιού, με άλλο κάθε φορά
προσωπείο.
Στο έδαφος της πανδημίας, η κυβέρνηση της ΝΔ επιβάλλει ακραία αντιλαϊκά και αντιδραστικά μέτρα. Επέφερε νέο σκληρό πλήγμα στα δημοκρατικά δικαιώματα της διαδήλωσης και της απεργίας. Το
κυβερνητικό σχέδιο για την εκκίνηση της “βαριάς βιομηχανίας” του τουρισμού
ναυάγησε, αποκαλύπτοντας τα σάπια θεμέλια της καπιταλιστικής οικονομίας,
που αφήνει πίσω του νέες στρατιές ανέργων που προστίθενται στις παλιές και
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς εισόδημα. Η αντιπροσφυγική πολιτική της κυβέρνησης, κάτω από τις ιμπεριαλιστικές υπαγορεύσεις της ΕΕ, παίρνει νέα εκρηκτική διάσταση έπειτα από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Μόρια. Η
απάνθρωπη πολιτική που επιβάλλει τις επαναπροωθήσεις και στήνει στρατόπεδα συγκέντρωσης, προσφέρει κάλυψη στην ξενοφοβική και ρατσιστική δράση διαφόρων ακροδεξιών ομάδων, που στοχοποιούν και επιτίθενται στους χιλιάδες πρόσφυγες που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης στη Λέσβο, τη Σάμο και
σε άλλες περιοχές της χώρας.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η παραδειγματική τιμωρία των ναζιστών εγκληματιών είναι λαϊκή απαίτηση.
O αγώνας για το τσάκισμα των ιδεών, της πολιτικής και της πρακτικής του φασισμού είναι ζωντανός και επίκαιρος. Συνδέεται με την πάλη του λαϊκού κινήματος ενάντια στην αντιδραστική κυβερνητική πολιτική, που σπέρνει φτώχεια
και ανέχεια, που εντείνει την κρατική καταστολή, που χτυπά τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, που καλλιεργεί το ρατσισμό και τον εθνικισμό.

Εκπαιδευτικός Όμιλος

Κάτω ο χουντικός νόμος
που χτυπάει το δικαίωμα στη διαδήλωση!
Με μια πρωτοφανή κίνηση για τα δεδομένα του συνδικαλιστικού κινήματος, η
αστυνομία, παραμονές του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου της Πέμπτης 17/9
προχώρησε σε απανωτές τηλεφωνικές επικοινωνίες με σωματεία και ομοσπονδίες της εκπαίδευσης, ζητώντας από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών να
οριστούν υπεύθυνοι για τη διαδήλωση. Η κίνηση αυτή αποτελεί εφαρμογή των
διατάξεων του χουντικής έμπνευσης νόμου που ψήφισε το καλοκαίρι η κυβέρνηση της ΝΔ και χτυπά το δικαίωμα του λαού μας να διαδηλώνει. Τώρα, μέσω της
αστυνομίας και των δυνάμεων καταστολής εντείνει την πολιτική της τρομοκρατίας, διότι ξέρει πολύ καλά ότι ο μόνος δρόμος για να μπει φραγμός στην αντιλαϊκή πολιτική της είναι η μαζική, λαϊκή, εξωκοινοβουλευτική πάλη και αυτήν προσπαθεί να αποτρέψει.
3 Δε θα σωπάσουμε μπροστά στις τρομερές ελλείψεις των σχολείων!
Η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε τίποτα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σχολεία με όλα τα μέτρα ασφαλείας και
όλο το προσωπικό στη θέση του. Αντίθετα, τα σχολεία άνοιξαν με χιλιάδες κενά, τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε προσωπικό καθαριστ(ρι)ών και σε υγειονομικό υλικό. Το μόνο που εξασφάλισε είναι μάσκες λάθος μεγέθους και πλαστικά παγουρίνο… Απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τα σωματεία τους,
ανέδειξαν τα ζητήματα αυτά και ζήτησαν μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και υγειονομικού προσωπικού.
Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να φιμώσει και να καταστείλει το εκπαιδευτικό κίνημα και όσους
παλεύουν ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της.
3 Δεν υποτασσόμαστε! Δεν υποχωρούμε!
Καλούμε τους συναδέλφους και τα σωματεία να μην υποταχθούν μπροστά στην ένταση της πολιτικής της καταστολής. Να μην δοθεί κανένα όνομα ως υπεύθυνου για την αυριανή διαδήλωση. Πρέπει τα σωματεία να πάρουν αποφάσεις που θα καταγγέλλουν την νέα προσπάθεια εφαρμογής του χουντονόμου. Πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα
τόσο ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική, όσο και ενάντια στην πολιτική της καταστολής και της τρομοκρατίας.

3

Κάτω η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης!

Με αφορμή την τροπολογία για τις εκλογές
στα υπηρεσιακά συμβούλια

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Η κυβέρνηση με τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας
κ. Κεραμέως, για τις εκλογές των αιρετών μελών των υπηρεσιακών
συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προβλέπει:
α) την κατάργηση της εκλογικής άδειας και β) τη δυνατότητα για ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Η Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση έχει ζητήσει την κατάργηση της εκλογικής άδειας από την ίδρυσή της, αφού δεν πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση αλλά μόνο εκλογές. Υπενθυμίζουμε
ότι παλιότερα οι εκλογές αυτές γινόντουσαν Σάββατο και υπήρχε
τεράστια αποχή. Οι δυνάμεις του τότε κυβερνητικού συνδικαλισμού πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση άδειας, ώστε να προσέρχεται στην ψηφοφορία η εκλογική τους «πελατεία». Επίσης τονίζουμε τα σκανδαλώδη προνόμια που έχουν οι αιρετοί του κλάδου, όσον αφορά στη μείωση του ωραρίου τους.
Η δυνατότητα για ηλεκτρονική ψηφοφορία θεωρούμε ότι πρόκειται να επεκταθεί και στις εκλογικές διαδικασίες των Σωματείων μας. Πρόκειται για μια ευθεία παρέμβαση στις διαδικασίες του
8
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συνδικαλιστικού κινήματος, που έρχεται ως συνέχεια των απαράδεκτων ρυθμίσεων Αχτσιόγλου για το 50%+1, ως προς την απαρτία
των γενικών συνελεύσεων, και Βρούτση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και το μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχτούμε διαδικασίες «ευνουχισμού» του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες του καναπέ, που ανοίγουν το δρόμο για νοθεία και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
Καλούμε ΟΛΕΣ τις παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στην
ΕΛΜΕ Ρεθύμνου να βρούμε κοινό βηματισμό και να αντιδράσουμε ενωμένα και δυναμικά στο συγκεκριμένο μέτρο.
Επίσης δηλώνουμε ότι στην περίπτωση που εφαρμοστεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία η Αγωνιστική Ενωτική Παρέμβαση δεν θα
συμμετέχει σε τέτοιες εκλογικές διαδικασίες και καλούμε όλες
τις παρατάξεις σε κοινή στάση.
Τα συνδικάτα έχουν τις δικές τους διαδικασίες, για την εκλογή
των οργάνων τους και δεν θα επιτρέψουν καμία παρέμβαση στη
λειτουργία τους.

Να υπερασπίσουμε τα σωματεία μας!
Είναι ζωτικής σημασίας!

Η

κούν, αγωνίζονται και απεργούν, για να μπορεί η κυβερνητική πολιτική ανεμπόδιστη να κατεδαφίζει τις εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις.
Έχουν διακηρύξει το τέλος των συνδικάτων και δεν
θα σταματήσουν αν εμείς δεν τους σταματήσουμε!
Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος δεν έχει επιλεγεί
τυχαία. Η κυβέρνηση επιχειρεί για μια ακόμα φορά να
εκμεταλλευτεί την πανδημία. Αφού, με πρόσχημα την
πανδημία, διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις, αφού προώθησε την τηλεργασία, αφού μείωσε τους μισθούς και νομιμοποίησε τις απολύσεις, επιδιώκει τώρα να περιθωριοποιήσει τους εργαζόμενους, εν προκειμένω, στους
εκπαιδευτικούς, να τους πει πως «πρέπει να μείνουν
σπίτι», πως δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν Γενικές
Συνελεύσεις, πως πρέπει να μπει λουκέτο στη λειτουργία των συνδικάτων. Για όλα αυτά υπάρχει η λύση του
«μένουμε σπίτι και ψηφίζουμε από τον Η/Υ»...
Το μέτρο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πρέπει να
καταγγελθεί απερίφραστα από κάθε δημοκράτη. Η επιβολή ή όχι της νέας τροπολογίας θα κριθεί από τις αντιστάσεις που θα προβάλλουν οι εκπαιδευτικοί και τα
σωματεία τους, αλλά και από τη στάση των συνδικαλιστικών δυνάμεων. Θα κρίνει, επίσης, εν πολλοίς ποιοι
είναι οι πραγματικοί φίλοι του κλάδου και ποιοι ενεργούν
ως άλλοι «εφιάλτες». Ποιοι νομιμοποιούν και ανοίγουν
το δρόμο για να παγιωθούν σκοτεινά και αντιδημοκρατικά καθεστώτα μέσα στα συνδικάτα, για να υποταχτεί το
συνδικαλιστικό κίνημα στις επιταγές της ολιγαρχίας και
ποιοι παλεύουν για να υπερασπίσουν τις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και τα ίδια τα σωματεία.
Η ΕΡΓΑΣ και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος καλούν:
 Όλους τους εργαζόμενους να απορρίψουν τα νέα αντεργατικά αντισυνδικαλιστικά σχέδια της κυβέρνησης.
 Όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις να καταγγείλουν
τα σχέδια αυτά.
 Όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις να αρνηθούν να πάρουν μέρος
στη φαρσοκωμωδία που ετοιμάζει η
κυβέρνηση και τις συνδικαλιστικές
παρατάξεις να δηλώσουν απερίφραστα ότι δεν θα πάρουν μέρος στις
κάλπικες ηλεκτρονικές «εκλογές»
και δεν θα καταθέσουν ψηφοδέλτια
για τα Υ/Σ.
Η κυβέρνηση κήρυξε τον πόλεμο στα συνδικάτα! Να υψώσουμε
τώρα Πύργο Αντίστασης ώστε να
τα υπερασπίσουμε ως κόρην οφθαλμού. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τον κλάδο μας. Είναι
θέμα τιμής για τους εργαζόμενους
και την εργατική τάξη!
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υπουργός Παιδείας ψήφισε νομοθετική τροπολογία που αφορά στις αρχαιρεσίες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, με την οποία θεσπίζονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για την ανάδειξη των
αιρετών εκπροσώπων του κλάδου. Πρόκειται για ένα ακόμα αντιδημοκρατικό μέτρο που θεσμοθετεί η κυβέρνηση της ΝΔ, αξιοποιώντας την πανδημία. Από καιρό έχει
βάλει στο στόχαστρο τα συνδικάτα, όπως και τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, την απεργία και τη διαδήλωση. Τα νέα κυβερνητικά μέτρα αποτελούν συνέχιση
της πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ και των αντισυνδικαλιστικών διατάξεων που αυτός επέβαλε.
Από τις αντισυνδικαλιστικές διατάξεις του 2019 που βάζουν φραγμούς στην κήρυξη απεργίας, ως τον πρόσφατο
χουντονόμο για τις διαδηλώσεις γίνεται φανερό πως η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να βάλει στο γύψο και να καθυποτάξει το εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα και τους λαϊκούς αγώνες. Αυτό επιτάσσουν από καιρό οι κυρίαρχοι κύκλοι της ντόπιας ολιγαρχίας, της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Σήμερα, και με αφορμή τις επικείμενες εκλογές για τα
Υ.Σ., η κυβέρνηση βρίσκει άλλη μια «χρυσή ευκαιρία» για
να βάλει στο στόχαστρο τα σωματεία και τις συλλογικές
τους διαδικασίες. Τα Υ/Σ αποτελούν κατ’ εξοχήν θεσμικό
πεδίο του κράτους και ιμάντες επιβολής της αντιεκπαιδευτικής – αντεργατικής πολιτικής. Ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι όμως τα Υ/Σ. Χρησιμοποιώντας τα ως όχημα, θέλει να γενικεύσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία
στις εκλογές για την ανάδειξη των ΔΣ των Συνδικάτων.
Διακηρυγμένη επιδίωξη κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι να παρέμβει ακόμα πιο βαθιά στα εσωτερικά
των σωματείων, στις μαζικές και δημοκρατικές τους διαδικασίες, να καταργήσει τις Γενικές Συνελεύσεις, να αποκόψει τους εργαζόμενους, να επιβάλει ένα καθεστώς
απόλυτης χειραγώγησης, πειθήνιας προσαρμογής στην
κυρίαρχη πολιτική.
Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα για τη δήθεν καθολική
συμμετοχή, προσπαθούν να αποστεώσουν το συνδικαλιστικό
κίνημα από τη ζωντανή δράση,
από τη μαζική συμμετοχή των
εργαζομένων στις διαδικασίες
του. Επιδίωξή τους είναι να δημιουργούν κάθε φορά πλασματικές πλειοψηφίες, έξω απ’ την
ίδια τη ζωή, με τη λογική της ατομικής στάσης. Θέλουν να επιβάλουν ακόμα και το φόβητρο του φακελώματος όσων
συνδικαλίζονται, όσων ασκούν
τα στοιχειώδη δημοκρατικά
τους δικαιώματα, όσων διεκδι-

9
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ΙΣ

ΨΕ
ΚΑΤΑΛΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Ποιος φοβάται το μαθητικό σκίρτημα;

Β

ρισκόμαστε μόλις δύο εβδομάδες μετά το
πρώτο σχολικό κουδούνι. Οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με
τις συνέπειες και τα δυσβάσταχτα προβλήματα που
είναι συνέπειες των μέτρων που επέβαλε το ΥΠΑΙΘ,
τάχα για αποτροπή της διασποράς του ιού. Τα κρούσματα που καθημερινά καταγράφονται σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς φανερώνουν τον προσχηματικό και ελλιπή χαρακτήρα των όποιων μέτρων επέβαλε η κυβέρνηση.
Η αλήθεια είναι πως στις σχολικές αίθουσες οι 25
και πλέον μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς
ασφυκτιούν. Η κατηγορηματική άρνηση του ΥΠΑΙΘ
να διενεργήσει τεστ στα σχολεία όπου εμφανίζονται
κρούσματα, σε συνδυασμό με την καθημερινή κυβερνητική εκστρατεία φόβου στα ΜΜΕ, αυξάνει την
ανησυχία ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Το διαρκές άνοιγμα και κλείσιμο σχολείων λόγω κρουσμάτων και οι εντολές των προϊστα-

ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ!
Ζητάμε καθηγητές - μας φέρνετε εισαγγελείς και Αστυνομία!
Φωνάζουμε πως η μάσκα δεν φτάνει - Μας παρουσιάζετε ως αρνητές της μάσκας!
Μας λέτε πως είναι πρόβλημα η μαθητική μας πορεία, που θα φοράμε μάσκες και θα κρατάμε
αποστάσεις (όταν τέτοια πορεία κάνουν ακόμα και οι γιατροί), αλλά δεν είναι πρόβλημα ο
συνωστισμός στην τάξη και στο Μετρό!
Μας λέτε πως εμείς κλείνουμε τα σχολεία, αλλά η δική σας πολιτική τα έχει κάνει υγειονομικές
βόμβες και τα κλείνει από Covid το ένα μετά το άλλο!
Μας λέτε ότι έχουμε δίκιο και να κάτσουμε σπίτι, για να σας κάνουμε τη χάρη και να χάσουμε το
δίκιο μας! Eχετε το θράσος να μας λέτε πως θα ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας άμα κάνουμε πίσω την ίδια στιγμή που μας ζαλίζετε πως δεν μπορεί να λυθεί τίποτα, πως είμαστε υπερβολικοί που
ζητάμε ασφαλές σχολείο!
Μας λέτε να είμαστε υπεύθυνοι... Σας απαντάμε: Μόνο εμείς κρατάμε υπεύθυνη στάση αυτές τις
δύο εβδομάδες, γι’ αυτό και κινητοποιούμαστε για το σχολείο μας! Εσείς δεν μας στείλατε ούτε
μάσκες στο σωστό μέγεθος!
Για να τελειώνουμε...
Έχουμε δίκιο. Το ξέρετε.
«Τα βάλατε μαζί μας; Μπαστούνια θα τα βρείτε! Οι μαθητές στους δρόμους - Τρέχτε να κρυφτείτε!»
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μένων και του ΥΠΑΙΘ για κάμερες στις τάξεις και υποχρεωτική παροχή της “εξ αποστάσεως” δημιουργούν συνθήκες αφόρητης πίεσης, ενώ επί της ουσίας υποβαθμίζουν την ίδια την
παρεχόμενη εκπαίδευση. Τα συνεχόμενα δίωρα μαθήματος και
τα διαφορετικά διαλείμματα αυξάνουν απότομα την καθημερινή κόπωση μαθητών και εκπαιδευτικών.
Την ίδια ώρα εξακολουθούν να λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, εξαιτίας της πολιτικής της αδιοριστίας. Καθημερινά χάνονται αμέτρητες ώρες μαθημάτων,
σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.
Απέναντι σ’ αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, οι μαθητές
πολλών σχολείων της χώρας αποφάσισαν να υψώσουν τη φωνή
και το ανάστημά τους και να απαιτήσουν τα αυτονόητα: Κανένα τμήμα με περισσότερους από 15 μαθητές, μέτρα για την
προστασία της υγείας όλων.
Ενάντια στο μαθητικό σκίρτημα στήθηκε ένας ολόκληρος
μηχανισμός κατασυκοφάντησης και εκφοβισμού. Δήμαρχοι,
Διευθυντές Εκπαίδευσης, Εισαγγελείς, αστυνομικές δυνάμεις, “αγανακτισμένοι γονείς”, πληρωμένοι κονδυλοφόροι
και παπαγαλάκια όρμηξαν πάνω στη νέα γενιά επειδή τόλμησε να διατυπώσει αιτήματα, να διεκδικήσει καλύτερους
όρους για την υγεία και τη μόρφωσή της.
Οι απειλές δεν τελειώνουν εκεί. Καθημερινά οι διευθυντές
των σχολείων και οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται από εισαγγελείς και αστυνομικούς διευθυντές να παίξουν το ρόλο
των δυνάμεων καταστολής απέναντι στους μαθητές τους. Και
όπου οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν επαρκούν, αναλαμβάνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας νέα ακόμα
πιο σκληρά μέτρα για την καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων. Στόχος τους είναι να κάμψουν και να τρομοκρατήσουν τη νέα γενιά, να την “εκπαιδεύσουν” από νωρίς να είναι
σκυφτή, υπάκουη και να μην λέει ποτέ “όχι”.
Οι μαθητές έχουν το δίκιο με το μέρος τους! Αποδεικνύουν με τη στάση τους πως δεν είναι η γενιά της “τετράγωνης
τυρόπιτας”, ούτε οι εκφραστές αναχρονιστικών και σκοταδιστικών αντιλήψεων, “αρνητές του κορωνοϊού και της μάσκας”.
Αντίθετα είναι η γενιά εκείνη που βλέπει τα μορφωτικά της
δικαιώματα να καρατομούνται
και την υγεία της, όπως και
των λαϊκών οικογενειών, να
είναι ανοχύρωτη εξαιτίας της
εγκληματικής πολιτικής της
κυβέρνησης.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τις ΕΛΜΕ να καταγγείλουν απερίφραστα τις
αστυνομικές και εισαγγελικές παρεμβάσεις και απειλές,
τους τραμπουκισμούς και τον
εκφοβισμό που στρέφονται
ενάντια στους μαθητές μας.
Μπροστά στην αστυνομοκρατία, τα φαινόμενα βίας απέναντι στη νέα γενιά, τις απειλές, τον
εκφοβισμό και τη φίμωση, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν
να ενώσουν τις φωνές τους και να διεκδικήσουν από κοινού τα
δίκαια αιτήματα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, για την
υπεράσπιση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης!
27/9/2020
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Γã ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πριν αλέκτορα
φωνήσαι...

Π

ριν ακόμα ανακοινωθούν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τα μέτρα που θα πάρει
η κυβέρνηση για τις μαθητικές καταλήψεις, η αστυνομία της Πετρούπολης, ύστερα από προφορική εντολή της εισαγγελέως, κάλεσε διευθυντές σχολείων και
προέδρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να καταθέσουν για τις καταλήψεις
στα σχολεία τους!
Το γεγονός δεν είναι μεμονωμένο. Αποτελεί τη συνέχεια της αυταρχικής συμπεριφοράς του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και εντάσσεται σε
μία συνολικότερη πολιτική βίας και καταστολής των λαϊκών αντιδράσεων, από
μία κυβέρνηση με σαφές αντιλαϊκό πρόσημο στην πολιτική της.
Το ΔΣ καταγγέλλει τις συγκεκριμένες
ενέργειες, που στόχο έχουν τον εκφοβισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δηλώνουμε τα εξής: Μοναδικός υπαίτιος
για τις καταλήψεις των μαθητών είναι η
κυβέρνηση, που έχει αφήσει μαθητές,
εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους
στο έλεος της πανδημίας, χωρίς κανένα
προστατευτικό μέτρο, πέρα από τη χρήση μάσκας. Συνωστισμός μέσα στις τάξεις, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό
καθαριότητας, με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Αυτή η πολιτική
γεννά τις καταλήψεις
και δίκαια αγωνίζονται
οι μαθητές.
Να σημειωθεί, τέλος,
ότι απέναντι στον κρατικό εκφοβισμό και την
καταστολή, οι εργαζόμενοι έχουν μέσο και
τρόπο να αντιδράσουν,
μέσα από τα σωματεία
τους. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, κάθε μέλος
του σωματείου, των διευθυντών συμπεριλαμβανομένων όντας μέλη του, πρέπει να απευθύνεται στην ΕΛΜΕ, διαλέγοντας τη συλλογική δράση μέσα από το
σωματείο.

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση και σε κατάσταση πανικού. Τα προβλήματα στα σχολεία κάνουν
την καθημερινότητα αφόρητη. Τα διαρκή κρούσματα, ο συνωστισμός στις τάξεις, οι έντονες διευθυντικές πιέσεις για
«εξ αποστάσεως» και ανοιχτές κάμερες στις τάξεις με το παραμικρό, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για όλους
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Το ρεύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων φουντώνει καθημερινά. Τα αιτήματά τους
σωστά και δίκαια! Ζητούν 15άρια τμήματα, μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στα σχολεία, να μην εφαρμοστεί η λαιμητόμος της τράπεζας θεμάτων και τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα του ΥΠΑΙΘ.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και το ΥΠΑΙΘ αντιμετωπίζουν το μαθητικό κίνημα ως εχθρό. Πρώτα εξαπέλυσαν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους εισαγγελείς για να τρομοκρατήσουν τους μαθητές. Στη συνέχεια αξιοποίησαν τους λεγόμενους «αγανακτισμένους»
γονείς για να τραμπουκίσουν τη νέα γενιά. Τα πληρωμένα παπαγαλάκια των ΜΜΕ λασπολογούν ασύστολα σε καθημερινή βάση,
για να κατασυκοφαντήσουν το μαθητικό σκίρτημα και να κάμψουν τις αντιστάσεις της νεολαίας.
Και τώρα που όλη η κυβερνητική
εκστρατεία προσκρούει στα βράχια
της αγωνιζόμενης νεολαίας, η υπουργός Παιδείας προχώρησε στο
αδιανόητο. Με ένα χυδαίο και ανυπόγραφο σημείωμα λίγων γραμμών,
μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε
χωροφύλακες των μαθητών, σε όργανα καταστολής, σε ένα ιδιότυπο
μηχανισμό “lock-out”, που επιχειρεί να εκβιάσει τη νέα γενιά και να
τσακίσει τις κινητοποιήσεις.
Η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ αποτελεί μνημείο αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Εκβιάζει τους εκπαιδευτικούς και απειλεί τους μαθητές για μαθήματα τα
Σάββατα, στις αργίες και στους σχολικούς περιπάτους.
Σαν να μην έφταναν όμως αυτά, καλεί τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν τη διαβόητη «εξ αποστάσεως» και μάλιστα
υποχρεωτικά, κουνώντας αυστηρά το δάχτυλο ώστε να συμμορφωθούν «προς τας υποδείξεις». Φαίνεται τελικά πως η «εξ
αποστάσεως» αποτελεί για το ΥΠΑΙΘ «φάρμακο διά πάσαν νόσον».
Η αυταρχική και ακραία αντιδημοκρατική στάση της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ αποδεικνύει τόσο την ανικανότητά τους, όσο και
το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται εξ αιτίας της πολιτικής που επέβαλαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
Καλούμε τον κλάδο να καταγγείλει απερίφραστα τα αντιδημοκρατικά μέτρα καταστολής και ποινικοποίησης των μαθητικών κινητοποιήσεων, που μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε χωροφύλακες των μαθητών.
Καλουμε τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να καταδικάσουν αμέσως και να απορρίψουν έμπρακτα τα νέα υπουργικά «φιρμάνια». Με τις συλλογικές αποφάσεις των σωματείων μας, κανένας Σύλλογος Διδασκόντων και κανένας εκπαιδευτικός να
μην αποδεχθεί να εφαρμόσει τις αυταρχικές εντολές του ΥΠΑΙΘ. ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ να πάρουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα (στάσεις εργασίας, αποχή κλπ), γι’ αυτό.
• Είμαστε εκπαιδευτικοί και όχι οι χωροφύλακες των παιδιών μας!
• Αιδώς αργείοι!
ΥΓ: Δηλώνουμε στην κ. Κεραμέως και σε κάθε επίδοξο/η υποστηρικτή αυτής της πολιτικής, ότι θα έχει την τύχη του Αρσένη, του Κοντογιαννόπουλου, της Διαμαντοπούλου. Καλά θα κάνει να κρατήσει τη μάσκα – σεντόνι για να κρυφτεί από τη
30/9/2020
γενικευμένη οργή των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
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3Δ
 εν θα γίνουμε “online” χωροφύλακες
των αγώνων των μαθητών/τριων μας!
3 Δεν πειθαρχούμε στα κατασταλτικά μέτρα του ΥΠΑΙΘ!

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Ε Μ Β Α ΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
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Δε θα περάσει η άθλια κυβερνητική επιχείρηση επιβολής

ΟΛΜΕ «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» σε υπό κατάληψη σχολεία

Δε θα γίνουμε ο βούρδουλας και το μακρύ χέρι της κυβέρνησης
ενάντια στους αγωνιζόμενους μαθητές!

Η

ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση, μνημείο αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Απέναντι στις κινητοποιήσεις των μαθητών που διεκδικούν τα δίκαια αιτήματα για
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων εξαπολύει
ένα νέο κύμα τρομοκράτησης, εκβιασμού και καταστολής.
Κι αν τις προηγούμενες φορές ενεργοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις, τους εισαγγελείς και “αγανακτισμένους γονείς” για να εκφοβίσουν τους μαθητές, τώρα επιχειρεί να
μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Διδασκόντων σε ένα ιδιότυπο μηχανισμό “lock-out”, σε όργανα
καταστολής των μαθητών.
Οι χθεσινές δηλώσεις της υπουργού Παιδείας κα Κεραμέως ότι «…από αύριο, στις σχολικές μονάδες που τελούν
υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση…», απειλώντας μάλιστα με απουσίες όσους μαθητές δε συμμετέχουν, μόνο ντροπή και
θυμό προκαλούν.
Στην ΥΑ 131451/ΓΔ4 αναφέρεται ότι θα παίρνουν απουσίες όσοι μαθητές δε συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. Αδιαφορεί για άλλη μία φορά το ΥΠΑΙΘ για τα παιδιά που δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (30% βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) και όχι
μόνο δεν τους τον παρείχε, παρά τις ψευδείς εξαγγελίες,
αλλά τους τιμωρεί για τη φτώχεια τους με απουσίες.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται, όλως παρανόμως, ο αποκλεισμός από την τηλεκπαίδευση και άρα υποχρεωτική απουσία όσων μαθητών συνεχίσουν να αγωνίζονται. Προσπαθεί
να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε καταδότες των μα-
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θητών τους. Είναι αυτονόητο ότι κανείς/καμία εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να παίξει ένα τέτοιο ρόλο.
Οι εκπαιδευτικοί το προηγούμενο διάστημα στάθηκαν δίπλα στους μαθητές τους, κάνοντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση με αποκλειστικά δικά τους μέσα, αφού το ΥΠΑΙΘ δεν
παρείχε κανένα εξοπλισμό. Κανείς/καμία εκπαιδευτικός
δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να διαθέτει τέτοιον εξοπλισμό, ούτε να χρησιμοποιεί δικά του μέσα.
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, αντί να λύσουν
τα πραγματικά προβλήματα των σχολείων, αντί να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών, επιλέγουν τον απαράδεκτο δρόμο των απειλών, των εκφοβισμών και της τρομοκρατίας.
Η άθλια επιχείρηση επιβολής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολεία που τελούν υπό κατάληψη δε θα περάσει. Κανένα συνάδελφος να μην υλοποιήσει τις αντιδημοκρατικές εντολές του Υπουργείου Παιδείας. Είναι απαράδεκτος ο εκβιασμός σε συναδέλφους να κάνουν μαθήματα σε κλειστά σχολεία. Να αποκλείονται και να τιμωρούνται
μαθητές επειδή αγωνίζονται. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέχει χιλιόμετρα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα αν νομίζει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το
«φάρμακο για κάθε ασθένεια».
Για όλες τις παραπάνω ανήκουστες και αντιδημοκρατικές
ενέργειες του ΥΠΑΙΘ το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε:
• Να προκηρύξει, για τους συναδέλφους που τα σχολεία τους τελούν υπό κατάληψη, 3ωρη στάση εργασίας
8-11πμ για την Παρασκευή και τη Δευτέρα και να καλέσει τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν άμεσα συμπληρωματικές
στάσεις 11-2μμ για τις ίδιες μέρες για τα ημερήσια σχολεία και αντίστοιχα στάσεις εργασίας για την πρώτη βάρδια των εσπερινών σχολείων, με τις ΕΛΜΕ να καλύπτουν
τη δεύτερη βάρδια.
• Να ζητήσει από την ΑΔΕΔΥ να προκηρύξει άμεσα
απεργία-αποχή από την ΥΑ 131451/ΓΔ4 και κάθε διαδικασία τηλεκπαίδευσης στα υπό κατάληψη σχολεία.
➢ Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν θέση
δίπλα στους αγωνιζόμενους μαθητές μας!
➢ Εδώ και τώρα το Υπουργείο Παιδείας ν’ αφήσει τις
αντιδημοκρατικές πρακτικές, που θυμίζουν άλλες εποχές, και να ικανοποιήσει τα αιτήματα μαθητών, γονιών και
εκπαιδευτικών.

Καμία εξ αποστάσεως εκπαίδευση
σε σχολεία υπό κατάληψη!
01/10/2020

ΠΟΡΕΙΑ

Όλοι στο πλευρό των μαθητικών αγώνων
για την υπεράσπιση της παιδείας και της υγείας

Κ

όντρα στο κλίμα του τρόμου και
στο ρεύμα της αδράνειας, μαθητές εκατοντάδων σχολείων της
Ελλάδας, βαδίζουν το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτημάτων
τους. Και παρά την κυβερνητική επιχείρηση κατασυκοφάντησης και τρομοκρατίας από την πλευρά της κυβέρνησης, οι καταλήψεις όχι απλά δεν υποχωρούν αλλά ενισχύονται. Στο επίκεντρο ο νόμος για το «νέο» λύκειο της
τράπεζας θεμάτων και της έντασης
των ταξικών φραγμών, αλλά και τα αιτήματα για τη λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων στην εκπαίδευση.
Όσο και αν η Κεραμέως και η κυβέρνηση της ΝΔ, επιχειρούν να παρουσιάσουν την κατάσταση στα σχολεία ως ελεγχόμενη και το μοναδικό επί της ουσίας μέτρο της μάσκας, ως ικανό για
την αποτροπή επικίνδυνων εξελίξεων,
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα. Οι τάξεις που περιγράφει το υπουργείο, όπως αυτή που σχεδίασε στον υπολογιστή του ο Μαγιορκίνης για να προσφέρει το «επιστημονικό» άλλοθι στην πολιτική της αύξησης(!) του αριθμού των
μαθητών ανά τμήμα, αποτελούν εργαλείο της εικονικής πραγματικότητας
που παρουσιάζουν κυβερνώντες και
δημοσιογραφικοί παπαγάλοι.
Στις περισσότερες περιπτώσεις το
μέγεθος των τάξεων είναι τέτοιο που
δεν επιτρέπει κανενός είδους αποστασιοποίηση, ενώ το ίδιο συμβαίνει και
στα λεωφορεία με τα οποία μεταφέρονται οι μαθητές. Όσοι έχουν την παραμικρή σχέση με το σχολείο, γνωρίζουν
ότι στην πρωτοβάθμια στις περισσότερες περιπτώσεις ακόμα και την καθαριότητα ανέλαβαν οι δάσκαλοι και ότι
σε κάθε περίπτωση η τακτική καθαριότητα και οι απολυμάνσεις που προβλέπουν οι εγκύκλιοι εν μέσω πανδημίας είναι αδύνατο να τηρηθούν, με
δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις
προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας και τις ελάχιστες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προστέθηκαν.
Στην πραγματικότητα, από όλα τα
μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο,
τηρείται μόνο η χρήση μάσκας και αυτό με την ευθύνη και το κόστος να το α-

ναλαμβάνουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αφού ούτε καν μάσκες
δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει το κατά
τα άλλα «πανέτοιμο» επιτελικό κράτος
των άριστων της ΝΔ.
Στο αίτημα για 15 μαθητές ανά τμήμα, συμπυκνώνεται η ανάγκη για
πραγματική πρόληψη εν μέσω πανδημίας, αλλά και η πραγματική βελτίωση των όρων και των συνθηκών
για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών.
Στο αίτημα για κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, συμπυκνώνεται η υπεράσπιση της βασικής αποστολής
του δημόσιου σχολείου, να είναι ένα
σχολείο όχι για λίγους, αλλά για όλους
τους μαθητές.
Απέναντι σε αυτές τις αλήθειες και τα
δίκαια των μαθητικών κινητοποιήσεων,
η κυβέρνηση και τα χρυσοπληρωμένα
ΜΜΕ, αντιπαρατάσσουν το ψέμα, την
κατασυκοφάντηση και την καταστολή.
Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους μαθητές στις καταλήψεις ως αρνητές της
μάσκας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε απάντηση στα αιτήματά τους, να τους
καταλογίσουν ότι απλά θέλουν τα σχολεία κλειστά. Κινητοποιούν εναντίον
τους εισαγγελείς και αστυνομία, η οποία
τρομοκρατεί είτε με την «παρουσία» ή
ακόμη και με την επέμβασή της; Με
πρακτικές του γνωστού παρακράτους
της δεξιάς, εμφανίζονται όλο και περισσότεροι αυτόκλητοι τραμπούκοι· που επιχειρούν να σπάσουν τις καταλήψεις.
Το υπουργείο στέλνει καθημερινά ντιρεκτίβες στους διευθυντές να παρέμβουν
ώστε να τερματίσουν τις καταλήψεις και
όπου είναι δυνατόν επιχειρούν να εμφανίσουν και τους συλλόγους διδασκόντων
απέναντι στους μαθητές. Μέχρι στιγμής
όμως και κόντρα στο ρεύμα των καιρών
οι μαθητικές κινητοποιήσεις αντέχουν.
Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση
και τα συντριπτικά ελεγχόμενα ΜΜΕ,
να παρουσιάσουν τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς ως εχθρούς των μαθητικών αγώνων, θα αποτυγχάνουν. Τα
αιτήματα των μαθητικών καταλήψεων είναι τα αιτήματα και οι αλήθειες
του κόσμου της εκπαίδευσης. Είναι
τα αιτήματα που από την πρώτη στιγμή έθεσαν οι εκπαιδευτικοί και οι γο-

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Εκπαιδευτικός Όμιλος

νείς, μέσα από τα πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά τους
όργανα. Είναι τα αιτήματα με τα οποία
συντάσσεται κάθε ένας που γνωρίζει
την πραγματικότητα μέσα από το δημόσιο σχολείο και όχι από τις σκηνοθετημένες τάξεις της Κεραμέως.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και η Πορεία στηρίζουν τις μαθητικές καταλήψεις και αγωνίζονται για τη συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού μετώπου,
με αιτήματα αιχμής:
 15 μαθητές στο τμήμα  Άμεσες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών  Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα υγειονομικής προστασίας  Να καταργηθεί τώρα η τράπεζα θεμάτων και οι αντιεκαπιδευτικοί
νόμοι που διαλύουν το δημόσιο σχολείο.  Έξω οι εισαγγελείς και η αστυνομία από τα σχολεία  Όχι στην
αξιολόγηση - χειραγώγηση και την
κατηγοριοποίηση των σχολείων.
28/9/2020
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Θεσπίζουν εκπαιδευτικούς τρίμηνης διάρκειας!
Αλώνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα!
Σε μια περίοδο όπου η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, ο επερχόμενος «μαύρος
χειμώνας» της ανεργίας και της νέας φτωχοποίησης, καθώς και η ένταση στη γειτονιά μας,
προκαλούν έντονη δυσφορία σε μεγάλα τμήματα εργαζομένων και νεολαίας, νέα ομοβροντία
εξαπέλυσε το ΥΠΑΙΘ ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, υπονομεύοντας
την εκπαιδευτική διαδικασία και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Σ

ε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, το ΥΠΑΙΘ “εξειδικεύει” την ΠΝΠ σχετικά με την “παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” καταπατώντας κατάφορα τις εργασιακές σχέσεις στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα θεσμοθετεί πλέον και
επίσημα τους λεγόμενους “προσωρινούς αναπληρωτές” με συμβάσεις που διαρκούν ένα τρίμηνο! Στο εν λόγω άρθρο του νομοσχεδίου, θεσπίζεται η πρόσληψη “προσωρινών αναπληρωτών”
ως μέτρο για την αντιμετώπιση της “διασποράς του κορωνοϊού”
όταν οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί και ειδικό προσωπικό (ΕΕΠ
– ΕΒΠ) αδυνατούν να παρέχουν “δια ζώσης” διδακτικό και υποστηρικτικό έργο ή όταν ισχύουν ειδικά μέτρα στη λειτουργία των
σχολικών μονάδων. Το ΥΠΑΙΘ προσπαθεί να δελεάσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για να εκβιάσει την αποδοχή αυτών
των εξευτελιστικών συμβάσεων, προσφέροντας ως “δωράκι” μισό μόριο παραπάνω στην προϋπηρεσία, βάζοντας βέβαια ανώτατο όριο τα 10 που σημαίνει το πολύ 6 μήνες εργασία! Την ίδια
στιγμή το ΥΠΑΙΘ κάνει σαφές πως “ο υποψήφιος εκπαιδευτικός
(...) που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής (...) δεν
είναι διαθέσιμος για πρόσληψη (...) κατά τη διάρκεια ισχύος της
οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου”. Αυτό σημαίνει
ότι τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης
προκειμένου να καλύψει οποιαδήποτε βραχυχρόνια ανάγκη και
φυσικά μετά το τέλος της σύμβασης απολύεται! Με άλλα λόγια
το ΥΠΑΙΘ του κλείνει οριστικά την πόρτα της πρόσληψης ως αναπληρωτή, αν έρθει η σειρά του σύμφωνα με τους υπάρχοντες πίνακες για τη φετινή σχολική χρονιά.
Ξανά η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ εκμεταλλεύονται την εξελισσόμενη πανδημία για να επιβάλουν σκληρά αντεργατικά μέτρα, να
παγιώσουν ένα νέο γκρίζο τοπίο για το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών. Αφού πρώτα πραγματοποίησαν τις προσλήψεις των
αναπληρωτών με βάση το κανιβαλικό νομοσχέδιο του προσοντολογίου (νόμος Γαβρόγλου), το οποίο έχει στείλει στην ανεργία συναδέλφους είτε λόγω παραβόλου, είτε γιατί είδαν το όνομά τους να
κατακρημνίζεται στους αξιολογικούς πίνακες, συνεχίζουν με ωμότητα και κυνικότητα την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των
συναδέλφων αναπληρωτών. Από τη μία λοιπόν έχουμε προσλήψεις με ελαστικές και βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας κατά
τις οποίες το εκπαιδευτικό έργο θα αλλοιώνεται σε θέματα ωραρίου, αριθμού μαθητών, τόπου και παιδαγωγικής πρακτικής, παρακάμπτοντας κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, καθώς όλα συγκεντρώνονται στο
Υπουργείο και καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Και από την άλλη αλλάζουν την αντίληψη για την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού μέσω αυτού του νομοσχεδίου νομιμοποιούν και μονιμοποιούν την “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” ως παράλληλη, ισότιμη και ισάξια με τη δια ζώσης ως προς τη μορφή
και τα χαρακτηριστικά της. Επίσης, για πρώτη φορά θα έχουμε
εκπαιδευτικούς που δεν θα έχουν την παραμικρή ζωντανή επαφή με τους μαθητές τους, αλλά και μαθητές που δεν θα έχουν κα-
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μιά σχέση μεταξύ τους, καθώς οι διευθύνσεις εκπαίδευσης θα
μπορούν να ομαδοποιούν μαθητές διαφορετικών τμημάτων σε
διαφορετικά σχολεία ακόμη και σε ολόκληρο το εύρος κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Αν η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αγωνιούσε πραγματικά για την υγεία
των μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα λάμβανε ουσιαστικά
μέτρα για την προστασία τους. Όφειλε να ακούσει και να υλοποιήσει το καθολικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και
να προχωρήσει άμεσα στην μείωση των μαθητών στα τμήματα, ώστε σε καμία αίθουσα να μην βρίσκονται περισσότεροι από 15 μαθητές. Παράλληλα όφειλε να υλοποιήσει το αίτημα
για μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών ώστε να
καλυφθούν, όχι μόνο τα κενά που γεννά η πολιτική της μόνιμης αδιοριστίας, αλλά και οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από τη μείωση των μαθητών στα τμήματα. Όφειλε να
δεσμεύσει τα απαιτούμενα κονδύλια για την ενίσχυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς και μέσα προφύλαξης, αντί να υποκλίνεται και να αποδίδει ευχαριστίες για τα παγουρίνα στο ντόπιο και ξένο μεγάλο κεφάλαιο! Και όφειλε να
το είχε κάνει ήδη από χθες!
Όμως η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ έχει άλλες επιδιώξεις και αυτές φανερώνονται μέρα με τη μέρα. Θέλει να διαμορφώσει τους όρους
ενός νέου εργασιακού μεσαίωνα και στην εκπαίδευση, όπως ισχύει και σε ολόκληρη την κοινωνία. Στην πράξη με την πολιτική του κουρελιάζει τη σταθερή και μόνιμη εργασία. Σαν να μην
έφταναν οι δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές συνάδελφοί μας, που
για πάνω από δέκα χρόνια τώρα ανακυκλώνονται ανάμεσα στην
ελαστική εργασία και στην ανεργία, τώρα θεσπίζει και το “νέο”
τύπο εκπαιδευτικού τρίμηνης διάρκειας! Πρόκειται για την επιτομή της αντεργατικής πολιτικής στην εκπαίδευση, για τον απόλυτο εμπαιγμό όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας!
Σας καλούμε να συσπειρωθείτε γύρω από τα εκπαιδευτικά
σωματεία. Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που περικόπτει
δαπάνες, καταδικάζει στην αδιοριστία και την ανεργία χιλιάδες
εκπαιδευτικούς, διαλύει τις εργασιακές μας σχέσεις και αφήνει
όλους έκθετους απέναντι στην υγειονομική κρίση, καλούμε τα
εκπαιδευτικά σωματεία να διεκδικήσουν συλλογικά και μαχητικά τα αιτήματα για:
3 15 μαθητές στην αίθουσα!
3 Μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών που να
καλύπτουν όλες τις πάγιες και αυξημένες ανάγκες!
3 Γενναία κρατική χρηματοδότηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης!
3 Μέσα και μέτρα προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών!
3 Μόνιμο προσωπικό για την καθαριότητα στα σχολεία!
Σεπτέμβρης 2020
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

• Μαζική αντίσταση στην
Υ. Απόφαση για την
υποχρεωτική ζωντανή
αναμετάδοση των μαθημάτων

• Καμιά υποχώρηση - καμιά
ανοχή στον εμπαιγμό της
τηλε-εκπαίδευσης

• Με αυταρχικά μέτρα απαντά το Υπαιθ
στο οξυμμένο πρόβλημα των
δραματικών ελλείψεων υγειονομικής
προστασίας στα σχολεία

• 15 Μαθητές στο τμήμα
να καλυφθούν όλα τα κενά και
οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες,
με επιπλέον προσλήψεις και
μαζικούς διορισμούς μονίμων

Μ

ε μια Υ. Απόφαση (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 3882), η κυβέρνηση της ΝΔ επιβεβαιώνει στην πράξη, με ένα
προκλητικά αυταρχικό τρόπο, ότι όχι μόνο
δεν έχει την πολιτική βούληση να λάβει τα
στοιχειώδη μέτρα υγειονομικής προστασίας στα σχολεία, αλλά απεναντίας ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την περικοπή των δαπανών για την παιδεία. Έτσι,
εν μέσω κορύφωσης της διασποράς του
κορωνοϊού και ενώ είναι δραματικές οι ελλείψεις στην πρόσληψη εκπαιδευτικών,
πολλαπλά τα κενά (250 στο νομό μας),
στοιβαγμένοι 26 και 27 μαθητές στα τμήματα, εκδίδει την Υ. Α. για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ της ζωντανής και σύγχρονης αναμετάδοσης της διδασκαλίας, εδραιώνοντάς την στην απροκάλυπτη στόχευσή της
που είναι η ΠΕΡΙΚΟΠΗ των ΔΑΠΑΝΩΝ για
την παιδεία: «από την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ…».
Κυνικά η κυβέρνηση της ΝΔ δηλώνει ότι
στόχος της είναι όχι η κάλυψη των βασικών
υγειονομικών αναγκών, αλλά η μη χορήγηση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για την παιδεία. Με αυτή την πολιτική, από το περίφημο πακέτο (32 δις) της υγειονομικής προστασίας δε διατίθεται τίποτα για την υγειονομική θωράκιση των
σχολείων, ενώ την ίδια στιγμή η πολεμική
μηχανή του ΝΑΤΟ τροφοδοτείται με πολλά
δις και πολλά νέα πακέτα δις διατίθενται
για τη διασφάλιση της ιμπεριαλιστικής
προστασίας, σε συνθήκες όξυνσης του ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού.

Στη βάση αυτή, το ΥΠΑΙΘ, τηρώντας πιστά τις επιταγές του ΟΟΣΑ, του ΣΕΒ, της
ΕΕ, της εγχώριας ολιγαρχίας -κόντρα στις
στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες- προχωρεί
στην έκδοση της Υ. Α., βάσει της οποίας,
μετατρέπει σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ την αναμετάδοση της ζωντανής διδασκαλίας από
την τάξη, γενικεύοντας το μέτρο, ώστε να
συμπεριλαμβάνει τμήματα και σχολεία είτε αυτά αναστέλλουν τη λειτουργία τους,
είτε όχι («Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται: α) Στους μαθητές/
τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε
καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας(…) Στους μαθητές/
τριες τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας»)
Είναι προφανής η πολιτική βούληση
της κυβέρνησης της ΝΔ όχι μόνο να μην
πάρει κανένα μέτρο προστασίας, αλλά επιπλέον να εκμεταλλευτεί την πανδημία
για να επιβάλει την ΚΑΜΕΡΑ στη σχολική
αίθουσα, αναφέροντας ρητά στην εν λόγω
απόφαση: «παρέχεται ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπό
τη μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε
μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία». Είναι επομένως οφθαλμοφανής η βούληση της κυβέρνησης να επιβάλει την πολιτική του
«μεγάλου αδελφού» στο σχολείο, να καταργήσει το μάθημα και να το μετατρέψει
σε… θέαμα, να αξιοποιήσει την πανδημία,
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για να περικόψει ακόμη περισσότερο τις
δαπάνες για τους διορισμούς, υποκαθιστώντας τη φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία με την κάμερα, ειδικά στις ορεινές, νησιωτικές και εργατικές κοινωνικές ζώνες, καταδικάζοντας τα
λαϊκά στρώματα στην αμορφωσιά, αλλά
και στον εθισμό «ανοιχτής κάμερας» της
παρακολούθησης σε όλο το φάσμα της
ζωής και της δράσης τους. Με κυνικό
τρόπο μάλιστα στην εν λόγω Υ. Α. επισημαίνεται : «Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μετάδοση εικόνας, η κάμερα
θα πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά και
μόνο στον εκπαιδευτικό ή/και στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να εστιάζει σε μαθητές/τριες
που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας». Πρόκειται για την πιο προκλητικά αντιδημοκρατική, αυταρχική θέση ακύρωσης θεμελιωδών κοινωνικών, δημοκρατικών, συλλογικών κατακτήσεων και ελευθεριών που οδηγεί ευθέως στην ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ των βασικότερων μορφωτικών, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Η αντιδραστική Υ. Α. –που θεμελιώνει
όλο αυτό το Οργουελικό τοπίο της αστυνόμευσης και μετατρέπει το μάθημα σε
θέαμα κατανάλωσης– αξιοποιεί όλο το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο (Ν. Διαμαντοπούλου, Γαβρόγλου, Κεραμέως κ.λπ.) για
την αντιδραστική δομή της εκπαίδευσης,
που αφαιρεί από το σύλλογο βασικά δικαιώματα και μετατρέπει σε manager το
διευθυντή του σχολείου, αλλά και κάθε
διοικητικό προϊστάμενο, έτσι ώστε οι διαδικασίες «αναμετάδοσης του θεάματος»
να είναι ταχείες και χωρίς τα κωλύματα
των εργασιακών και δημοκρατικών κατατεύχος 128 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 17
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κτήσεων μας. («Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας επικοινωνεί με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να
διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακού τμήματος, που θα απαρτίζεται είτε από μαθητές μόνο της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, είτε διαφορετικών σχολικών μονάδων, ανά τάξη και
ανά μάθημα. Τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…»).
Μπροστά σε αυτήν την αντιδραστική πολιτική της
ΑΚΥΡΩΣΗΣ της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της υπονόμευσης των βασικότερων μορφωτικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών, αποτελεί
ΚΑΘΗΚΟΝ, πρώτα και κύρια των εκπαιδευτικών
σωματείων και των Ομοσπονδιών να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ
και να απαιτήσουν την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της εν λόγω αντιδραστικής Υ. Α. και ΟΛΩΝ των αντιλαϊκών νομοθετικών μέτρων που κατεδαφίζουν το δικαίωμα στη
μόρφωση και τη σταθερή δουλειά, εισάγοντας το
μοντέλο της τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-εργασίας.
Καλούμε την ΕΛΜΕ Ηρακλείου
✒ Να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ τα εν λόγω αντιλαϊκά μέτρα
και να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις εργασιακές
και μορφωτικές κατακτήσεις.
✒ Να καλέσει σε ΓΣ τον κλάδο και σε μαζική απόρριψη των αντιδραστικών κυβερνητικών αποφάσεων που μετατρέπουν τα σχολεία σε «κανάλια αναμετάδοσης θεαμάτων» και ισοπεδώνουν θεμελιώδεις ατομικές, πνευματικές, κοινωνικές, εργασιακές και πολιτικές ελευθερίες, καθιερώνοντας το
καθεστώς της «παρακολούθησης».
• Καλούμε την ΟΛΜΕ να αναλάβει τις ευθύνες
της και να καλέσει τον κλάδο σε αγωνιστικέςαπεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στα αντιδραστικά μέτρα.
• Να αντισταθούμε στο ευτελιστικό μέτρο της
«ανοιχτής κάμερας» στις σχολικές αίθουσες με τα
δημοκρατικά αιτήματα:
3 Ανοιχτά σχολεία με 15 μαθητές στο τμήμα.
3 Μαζικούς διορισμούς μόνιμων - κάλυψη τώρα όλων των εκπαιδευτικών αναγκών με διορισμούς μόνιμων - εξεύρεση όλων των αναγκαίων
χώρων διδασκαλίας.
3 Μαζικούς διορισμούς του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας.
3 Δωρεάν μαζικά test - δωρεάν παροχή όλων των
απαραίτητων μέτρων υγειονομικής προστασίας.
3 Στον αυταρχισμό-την τρομοκρατία-την αντιδραστική πολιτική να απαντήσουμε με ενότηταπίστη στις συλλογικές αντιστάσεις και ανυποχώρητους αγώνες.
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
“δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν”

Με την πρώτη εμφάνιση κρουσμάτων Covid-19 σε σχολικές μονάδες της
επικράτειας, αλλά και στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, και με το κύμα των μαθητικών καταλήψεων να έχει ως κεντρικό αίτημα την αποσυμφόρηση των σχολικών τάξεων, αναδεικνύεται από τη μία, ο αποτυχημένος προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και
από την άλλη, η πραγματική στόχευσή του, που δεν είναι άλλη από την επιβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η αλήθεια είναι πως το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση γενικότερα
στο πλαίσιο του περιορισμού της πανδημίας και της αντιμετώπισής της στα
σχολεία, εκτός από ένα τεράστιο αριθμό εγκυκλίων – εγγράφων για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, την προώθηση οδηγιών και πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση της πανδημίας και φυσικά της προμήθειας μασκών
για μαθητές και εκπαιδευτικούς, που κατέληξε σε φιάσκο, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει ξοδέψει ούτε ένα επιπλέον ευρώ για να οχυρώσει
τα σχολεία έναντι της πανδημίας.
Πώς απαντάει το Υπουργείο Παιδείας στις επισημάνσεις σωματείων, Ομοσπονδίας και συλλόγων διδασκόντων για ασφαλή έναρξη της σχολικής
χρονιάς; Με σειρά εγκυκλίων για προετοιμασία και οργάνωση της τηλεκπαίδευσης!
Πώς απαντάει το Υπουργείο Παιδείας στο συνεχώς αυξανόμενο αριθμό
κρουσμάτων Covid-19 στην εκπαιδευτική κοινότητα; “Προετοιμάστε την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση”!
Πώς απαντάει το Υπουργείο Παιδείας στους μαθητές που προχωρούν σε
κατάληψη των σχολείων τους, ζητώντας τα αυτονόητα; “Οργανώστε πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης και βάλτε απουσίες στους απόντες”!
Πώς απαντάει το Υπουργείο Παιδείας στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 στα σχολεία; Με επιπλέον ελαστικοποίηση της εργασίας στην εκπαίδευση, με τους προσωρινούς (μάλλον οι άλλοι είναι μόνιμοι) αναπληρωτές τρίμηνης (κατ’ ελάχιστο)
διάρκειας!
Επειδή τελευταία έχει τονωθεί αρκετά η αυτοπεποίθησή μας με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την προμήθεια αεροπλάνων Rafale και
φρεγατών, βρίσκουμε τη δύναμη να ρωτήσουμε:
Πού στηρίζονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δίνουν προφορικές
οδηγίες για πραγματοποίηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολεία
που είναι υπό κατάληψη;
H παραβίαση ουσιωδών κανόνων του GDRR, όπως αναφέρεται στη
Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει πάψει να υφίσταται;
Πότε θα έρθει στην επιφάνεια η σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη
Cisco για την δωρεάν παραχώρηση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης;
Όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους έχουν εκτεθεί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν εκλείψει;
Καλούμε τους συναδέλφους σε καμία περίπτωση να μην προχωρήσουν σε υλοποίηση οποιασδήποτε προφορικής ή ανυπόγραφης οδηγίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θέσουν έτσι σε κίνδυνο τους
μαθητές και τους ίδιους.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει επιτέλους
τις ευθύνες της και να υλοποιήσει τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, ειδάλλως ας μας απαλλάξει από την παρουσία της.
23 Σεπτεμβρίου 2020

Μ

Στον αέρα και νομικά
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
μπορεί να διαπίστωσε ότι η διαδικασία τηλεκπαίδευσης είναι
σύννομη επί της αρχής, ωστόσο παρατήρησε πάρα πολλά κενά
και αστοχίες για τις οποίες έδωσε διορία τριών μηνών στο
Υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί. Αναφέρει 11 από τα
προβληματικά σημεία. Εν συντομία παραθέτουμε μερικά από
αυτά: Δεν είναι βέβαιο πότε συντάχθηκε η ΕΑΠΔ (Εκτίμηση
αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων).Κακώς η
ΕΑΠΔ υπογράφεται από την DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων) του Υπουργείου. Δεν είναι δουλειά της. Δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση η ΕΑΠΔ, αλλά μόνο αυθαίρετους και
υποκειμενικούς ισχυρισμούς. Δεν έγινε διαβούλευση όχι μόνο
με γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές κλπ, αλλά και με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Δημόσιους Φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής
για τα θέματα αυτά. Δεν έγινε τότε, δεν έγινε και εκ των υστέρων. Με τον τρόπο που έγινε η ΕΑΠΔ
τέθηκαν σε κίνδυνο δικαιώματα και
ελευθερίες των υποκειμένων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Απέκρυψε ολόκληρες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και μεταδεδομένων που, σύμφωνα και με τη σύμβαση Cisco – Υπουργείου Παιδείας, η Cisco διατηρεί και για 7 χρόνια μετά και αξιοποιεί για εμπορικούς της σκοπούς! Αυθαίρετα, τέλος, το Υπουργείο, μετά από όλα τα
παραπάνω, συσκέφθηκε με τον
εαυτό του και αποφάσισε ότι
έχουν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα
και δεν τίθεται άλλο θέμα...

Η σύμβαση-φάντασμα με την Cisco
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσει κανείς και ένα
ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Παρά το γεγονός ότι είχε
δεσμευτεί για το αντίθετο, η Υπουργός Παιδείας δεν έχει
φέρει στη Βουλή τη σύμβαση που υπέγραψε το Ελληνικό
Δημόσιο με τη Cisco. Το γεγονός αυτό προκαλεί ευλόγως
πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Ποιοι είναι οι όροι κάτω από τους
οποίου η Cisco Ελλάς κάνει αυτή τη δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο; Γιατί, ενώ η σύμβαση έχει ζητηθεί πολλάκις από την
αντιπολίτευση, δεν έχει δοθεί ακόμα ούτε στα κόμματα, ούτε
στη δημοσιότητα;
✒ Εν κατακλείδι έχουν κάθε δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να
μην αποδεχτούν ότι το σχολείο μπορεί να υποκατασταθεί από
την κάμερα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να αντισταθούν στην έλλειψη των αναγκαίων συνθηκών και μέτρων
προστασίας. Με αυτό τον τρόπο υπερασπίζονται τον παιδαγωγικό τους ρόλο και το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις Η στήριξη όλων των μαθητών και η υπεράσπιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων
συνδέεται αναπόσπαστα με την ανάπτυξη και το ριζοσπαστικό προσανατολισμό του εκπαιδευτικού κινήματος.
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πορεί η «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» να παρουσιάζεται από τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους
της εποχής μας σαν το μαγικό ραβδί που καλύπτει
τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών σε αυτή την ταραγμένη περίοδο λόγω της πανδημίας, όμως στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν τις καλύπτει, αλλά διευρύνει το κοινωνικό
και εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ των μαθητών, προκαλώντας
συνάμα ποικίλες παρενέργειες. Επιπλέον, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η τηλεδιδασκαλία δεν ενδείκνυται για αδύναμους μαθητές και όσους παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Μια εκπαιδευτική πολιτική που αποκλείει μαθητές είναι εκ των πραγμάτων όχι απλά άστοχη, αλλά κυρίως μία ταξική, ρατσιστική πολιτική.
Όλο αυτό το εγχείρημα της τηλεκπαίδευσης που εφαρμόστηκε τσάτρα – πάτρα, την περασμένη άνοιξη, χωρίς επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, που κλήθηκαν να βάλουν το χέρι
στην τσέπη και να χρησιμοποιήσουν τον όποιο δικό τους εξοπλισμό, χωρίς ουσιαστικά
μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά για χάρη των επικοινωνιακών αναγκών της
κυβέρνησης, ανέδειξε το
αναντικατάστατο της ζωντανής εκπαιδευτικής διαδικασίας, της μοναδικότητας της αλληλεπίδρασης
μαθητή και δασκάλου στην
τάξη. Η σχέση δασκάλου –
μαθητή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμιά
πλατφόρμα, κανένα ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας. Γι’ αυτό και διδασκαλία
εξ αποστάσεως αποτελεί σχήμα οξύμωρο. Διδασκαλία και
απόσταση είναι έννοιες ασύμβατες. Συμβατές μόνο για γραφειοκράτες και καρεκλοκένταυρους της εξουσίας, που ρίχνουν στάχτη στα μάτια της κοινωνίας. Γιατί δεν μπορεί ο
πραγματικός δάσκαλος να επαίρεται ότι μέσω «πλατφόρμας»
έκανε καλό μάθημα σε 2 ή σε κάποιους μαθητές, χωρίς να
υπολογίζει το σύνολο των μαθητών της τάξης σε πραγματικές
συνθήκες διδασκαλίας. Αλίμονο στον εκπαιδευτικό που ανέχεται τον αποκλεισμό έστω και ενός μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Από αυτήν την άποψη έχουν κάθε δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να μην αποδεχτούν ότι το σχολείο μπορεί να υποκατασταθεί από την κάμερα και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με
αυτό τον τρόπο υπερασπίζονται τον παιδαγωγικό τους ρόλο
και το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση, χωρίς φραγμούς
και διακρίσεις. Ωστόσο, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
προς όφελος των παιδιών θεωρείται όχι μόνο αναγκαία αλλά
και σπουδαίο εργαλείο υποστήριξης της ζωντανής διδασκαλίας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, που δεν εξασφαλίζουν
σήμερα οι κυρίαρχες πολιτικές. Η στήριξη όλων των μαθητών και η υπεράσπιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων
συνδέεται αναπόσπαστα με την άμεση διεκδίκηση συγκεκριμένων αιτημάτων, κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών.
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Στον αέρα, πολιτικά – παιδαγωγικά και νομικά η τηλεκπαίδευση!
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Φοιτητική ΠορεΙα

Όχι

στην τηλεξεταστική και
στην τηλεκπαίδευση!

Β

ρισκόμαστε για άλλη μια φορά εν μέσω έξαρσης της
πανδημίας του κορονοϊού, με τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης μέσα και έξω από τις σχολές να καλούν τους
φοιτητές και όλο το λαό “να βάλει πλάτη για να ξεπεραστεί η
κρίση”, γιατί “πληττόμαστε όλοι το ίδιο από την πανδημία”.
Την ίδια στιγμή ωστόσο, η κυβέρνηση συνεχίζει την αντιλαϊκή της πολιτική γενικά, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
την προσπάθειά της να ρίξει τα βάρη της κρίσης και τις ευθύνες της στους φοιτητές.
Πιο συγκεκριμένα, με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι η εξεταστική του Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί
με όλους τους τρόπους, δηλαδή και δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Είναι φανερό ότι το Υπουργείο δεν θέλει να πάρει
κανένα μέτρο για το ουσιαστικό άνοιγμα των σχολών και
την διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, αντίθετα προωθεί την τηλεκπαίδευση.
Πρώτον, καλεί τα ιδρύματα να βρουν αυτά τις κατάλληλες
αίθουσες με φυσικό αερισμό ή τεχνικό εξαερισμό, εφόσον
αυτά επιλέξουν την διά ζώσης εξέταση, ενώ γνωρίζει ότι μια
σειρά από πανεπιστημιακά κτήρια ήταν ανεπαρκή και προ
πανδημίας, πόσο μάλλον τώρα. Να μην βάλουμε στο λογαριασμό επίσης μια σειρά από σχολές σε διάφορα πανεπιστήμια που συστεγάζονται στα ίδια κτήρια.
Δεύτερον, η ίδια η Κεραμέως δήλωσε ότι στο χειμερινό εξάμηνο, δια ζώσης παρακολουθήσεις θα προβλεφθούν μόνο για εργαστήρια ή ακροατήρια έως 50 ατόμων, όταν γνωρίζει ότι στην πλειοψηφία των σχολών, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων περιλαμβάνει ακροατήρια άνω των
50 ατόμων. Κυβέρνηση και Υπουργείο μεθοδεύουν λοιπόν
τη γενική εξ αποστάσεως εξεταστική και εκπαίδευση.
Γιατί όμως βρίσκονται μπροστά σε αυτήν την κατάσταση
τα -κατά τα άλλα- “ευρωπαΪκά πανεπιστήμια”, που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις σε διάφορες παγκόσμιες βαθμολογήσεις πανεπιστημίων; Γιατί μάλιστα συμβαίνει αυτό,
όταν πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση “άνοιγε” την κοινωνία
χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας (κάτι το οποίο
πληρώνουμε τώρα), μόνο και μόνο για να υποδεχθεί τους ξένους τουρίστες; Γιατί μάλιστα συμβαίνει αυτό, ενώ τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα άνοιξαν;
Γιατί κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια
της αντιλαϊκής-αντιεκπαιδευτικής πολιτικής τους, ΔΕΝ
θέλουν να βρουν κτήρια, για να καλυφθούν οι ανάγκες των
σχολών και να μην στοιβαζόμαστε σαν τα κοτόπουλα. ΔΕΝ
θέλουν να προσλάβουν το αναγκαίο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, για να μπορέσουν να ανοίξουν τα ιδρύματα ουσιαστικά. ΔΕΝ θέλουν να χρηματοδοτήσουν μαζικά την πρόσληψη προσωπικού για τη συνεχή απολύμανση των χώρων και βέβαια ΔΕΝ θέλουν να δίνουν μάσκες
και αντισηπτικά μαζικά και δωρεάν. Μέσω της τηλεκπαί-
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δευσης πάνε να αποφύγουν τις ευθύνες τους για όλα τα παραπάνω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ο πραγματικός αποκλεισμός κομματιού των φοιτητών. Διότι την τηλεξεταστική
τη γνωρίσαμε και τα αποτελέσματά της θα επαναληφθούν:
τεχνικά προβλήματα και σύστημα που πέφτει, καθηγητική αυθαιρεσία στα θέματα και στη βαθμολόγηση, αποκλεισμός από τη διαδικασία εξ αρχής των πιο φτωχών φοιτητών οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν για να έχουν τον
αναγκαίο εξοπλισμό. Τα ίδια θα συνεχίσουν να συμβαίνουν
μέσα στο εξάμηνο, μαζί με την έτσι κι αλλιώς γενική υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία δεν μπορεί να γίνεται εξ’αποστάσεως. Μάλιστα στρώνουν το έδαφος
και για το μέλλον: για παράδειγμα, γιατί αύριο να έχουμε εστίες για τους πιο φτωχούς φοιτητές, αν γενικευτεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Είναι φανερό ότι η πολιτική της
υποχρηματοδότησης και των ταξικών φραγμών δημιούργησε, δημιουργεί και θα δημιουργεί τα προβλήματα στους
φοιτητές και όχι ο κορονοΪός.
Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, το Υπουργείο δήλωσε
ότι θα ξαναφέρει το σκληρό ταξικό μέτρο των διαγραφών
φοιτητών μετά τα ν+2 χρόνια σπουδών τους. Μάλιστα, αυτό
θα αποτελεί και κριτήριο για τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων: όσα από αυτά έχουν λιγότερους “αιώνιους” θα αξιολογούνται ως καλύτερα και θα επωφελούνται!
Απέναντι σε όλα τα παραπάνω, οι φοιτητές καλούνται να
βαδίσουν στο δρόμο του αγώνα, στο μόνο δρόμο που έφερε νίκες! Καλούνται να αναζωογονήσουν τις Γενικές Συνελεύσεις και τους Συλλόγους τους, όπως έκαναν πέρυσι το φθινόπωρο και πέτυχαν την αποτροπή τότε των διαγραφών. Απέναντι στις σειρήνες που μας καλούν να δείξουμε “εθνική ομοψυχία” και να υποταχθούμε στη σφαγή των δικαιωμάτων μας λόγω κορονοΪού, να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα μας στη δημόσια
δωρεάν παιδεία!
– ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –
ΚΑΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
– ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
– ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
– ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
– ΚΑΤΩ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας

για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης,
αλλά και για το συλλογικό καθήκον της εκπαιδευτικής κοινότητας
Η Κυβέρνηση δηλώνει πως έχει λάβει μέτρα προετοιμασίας για τη λειτουργία της σχολικής χρονιάς 202021 με δεδομένη την πανδημία.
Πρώτη απάτη: Θα περίμενε κανείς
ότι τους τελευταίους έξι μήνες θα γίνονταν έστω βήματα στην κατεύθυνση
της μείωσης του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, θα άνοιγαν κλειστά σχολεία
ή θα εξασφαλίζονταν νέες σχολικές αίθουσες, θα γίνονταν επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών και ότι αυτή θα ήταν η πρόταση των λοιμωξιολόγων, αντί να μετατραπούν σε απλοί εντολοδόχοι της κυβέρνησης. Αντίθετα, έχουμε
αύξηση των μαθητών ανά τμήμα στα
νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά, με το
νόμο Κεραμέως, αλλά και στη β/θμια,
αφού δεν εγκρίνεται ο συνολικός αριθμός των «ολιγομελών» της περασμένης χρονιάς. Στις ομάδες προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, παραμένουν τμήματα των 26 και 27 ατόμων, ενώ πολλοί μαθητές ΕΠΑΛ αλλάζουν
προσανατολισμό ή τομέα και ειδικότητα για να μην πάνε σε πιο μακρινό σχολείο.
➦ Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά;
Πρώτη ευθύνη: Η χρηματοδότηση
της εκπαίδευσης μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού έχει μειωθεί κατά
27% από το 2009. Οι πολιτικές όλων
των κυβερνήσεων είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις ντιρεκτίβες
Ε.Ε. και ΟΟΣΑ, που ζητάνε νέα μέτρα
κι άλλες περικοπές σε παιδεία, υγεία
και κοινωνικά αγαθά. Οι μνημονιακές
πολιτικές, που περήφανα υπηρέτησαν
όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των τελευταίων χρόνων, έκλεισαν 1933 σχολεία,
μόνο το 2011-12, με την πρωθιέρεια
του αντικοινωνικού κυνισμού Διαμαντοπούλου. Επιβλήθηκε το μοντέλο
των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων
στο όνομα του «εξορθολογισμού του
κόστους», αλλά και ως «μνημονιακή
υποχρέωση». Περισσότερο στις απο-

μακρυσμένες περιοχές, αλλά και στις
μεγάλες πόλεις, έκλεισαν σχολεία με
ικανό αριθμό μαθητών, που αναγκάστηκαν να πάνε σχολείο μακριά από
τον τόπο διαμονής τους, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη διαμόρφωση της
καθημερινότητάς τους και το κοινωνικό οικονομικό κόστος. Οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις-υποβιβασμοί σχολείων όλα αυτά τα χρόνια συνεχίστηκαν. 105 μονάδες πρωτοβάθμιας έκλεισαν το καλοκαίρι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία. Η πανδημία δεν αναστέλλει αυτές τις πολιτικές, που η
εφαρμογή τους εμφανίζεται ως «νέα
κανονικότητα». Χρηματοδότηση, υλικοτεχνικές υποδομές και προσλήψεις διδακτικού προσωπικού είναι οι
τρεις μεγαλύτερες πληγές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
➦ Λείπουν πράγματι εκπαιδευτικοί
από τα σχολεία;
Δεύτερη ευθύνη: Από το 2010 έχουν
αποχωρήσει πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί (3500 έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μόνο φέτος). Το ΥΠΑΙΘ προσπαθεί με δημιουργική λογιστική να
περιορίσει την κινούμενη άμμο των κενών. Αυτό έκανε με την αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων το καλοκαίρι,
με τον εξοβελισμό γνωστικών αντικειμένων και απολύσεις, σε πρώτη φάση,
αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας. Ταυτόχρονα, με τις ανακατατάξεις στο σύστημα «διορισμών» και
την επιβολή του «προσοντολογίου Γαβρόγλου» μονιμοποιεί την ελαστική εργασία, αλλά και πετάει στα άχρηστα
πολλές χιλιάδες αναπληρωτές που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Στη δευτεροβάθμια, που ο μέσος όρος
ηλικίας των εκπαιδευτικών είναι δέκα
χρόνια πάνω από την πρωτοβάθμια, από το 2015 έχει αυξηθεί κατά 120% ο
αριθμός των αναπληρωτών.
➦ Διορίστηκαν όμως τόσοι εκπαιδευτικοί μέσα στο καλοκαίρι, μόνιμοι και
αναπληρωτές;

Δεύτερη απάτη: Οι 1.628 μόνιμοι διορισμοί ειδικής αγωγής σήμερα στη
δευτεροβάθμια είναι ελάχιστοι. Με δεδομένους τους 43.000 αναπληρωτές
της περυσινής χρονιάς σε όλη την εκπαίδευση και τις 30.000 προσλήψεις
αναπληρωτών φέτος, μένει ακάλυπτο
το 1/3 των περυσινών κενών, όταν δεν
υπήρχε και θέμα πανδημίας. Αν κανείς
συνυπολογίσει τις άδειες (ειδικού
σκοπού, ευπαθών ομάδων, που ανάλγητα πετσοκόβει ο Θεοδωρικάκος κ.ά),
καταλαβαίνει ότι κανένας ουσιαστικός
προγραμματισμός δεν έχει γίνει από το
ΥΠΑΙΘ για την τρέχουσα σχολική χρονιά και κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν
έχει ληφθεί για να είναι στην πραγματικότητα ανοιχτά τα σχολεία.
➦ Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η οικονομία της χώρας δεν επιτρέπει άλλες δαπάνες, άρα έχει ο καθένας ατομική ευθύνη για να αντιμετωπίσει
την πανδημία…
Τρίτη ευθύνη: Ενώ υποτίθεται ότι
δεν υπάρχουν χρήματα για Παιδεία και
Υγεία, η Κυβέρνηση διαπραγματεύεται
την αγορά γαλλικών οπλικών συστημάτων αξίας 10 δις, αλλά και τρέχει άλλα
εξοπλιστικά προγράμματα, για να μπορέσει να παίξει στο παιχνίδι των πολεμικών και ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δισεκατομμύρια χαρίζονται
στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους με τα «πακέτα στήριξης», φοροαπαλλαγές, μείωση ασφαλιστικών
εισφορών κλπ. Μόνο προς ΜΜΕ έχουν
δοθεί ήδη 40 εκατομμύρια. Για την εξάπλωση του κορωνοϊού η κυβέρνηση εγκληματεί και φέρει ακέραια την
πολιτική ευθύνη, όσο και αν προσπαθεί να την κρύψει επικοινωνιακά, επικαλούμενη πάντα και μόνο την «ατομική ευθύνη». Με ποια λογική πάνω από 9 άτομα «συνωστίζονται», ενώ 27 μαθητές κι ένας καθηγητής στη
σχολική τάξη δεν έχουν ζήτημα;
➦ Μοιράστηκαν μάσκες και διαμορφώθηκε ένα πρωτόκολλο αντιμετώ-
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πισης των κρουσμάτων. Δεν αρκούν;
Τρίτη απάτη: Είναι πασιφανές ότι με
μόνο μέτρο την καθολικότητα της μάσκας και χωρίς ούτε ένα δωρεάν διαγνωστικό τεστ στα σχολεία, ακόμα κι εκεί που εμφανίζεται κρούσμα, είναι
δυστοπικό το άμεσο μέλλον της λειτουργίας των σχολείων. Καμιά ιχνηλάτηση και κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και των εργαζομένων γονιών δεν
υπάρχει. Τουναντίον ένας εκπαιδευτικός ανά σχολείο μετατρέπεται και σε
ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό για
την αντιμετώπιση του ιού, για να δικαιολογηθεί η ανυπαρξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η πενιχρή ενίσχυση του ΕΣΥ όλο αυτό τον καιρό. Αποτέλεσμα η κατάσταση στην Υγεία να
είναι οριακή και τουλάχιστον προβληματική, χωρίς κλίνες ΜΕΘ, μόνιμους
γιατρούς και νοσηλευτές.
➦ Είναι αλήθεια ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι δεν υπάρχουν αίθουσες και
εκπαιδευτικοί για να γίνουν δεκτά τα
αιτήματα μαθητών, εκπαιδευτικών,
γονιών για μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, με 15 παιδιά το ανώτερο;
Τέταρτη απάτη: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Σε πολλά σχολεία υπάρχουν κενές αίθουσες. Εκατοντάδες
κτίρια δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που έχουν κλείσει, δημοτικοί και
δημόσιοι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μαζί με τους επιπλέον εκπαιδευτικούς που πρέπει να προσληφθούν το κόστος είναι πολύ κάτω από
1 δις, για μια σχολική χρονιά. Όσο για
τα κοντέινερ, τα υπόγεια, τις τυφλές
αίθουσες είναι τεράστια η ευθύνη του
κράτους και των κυβερνήσεων που δεν
έφτιαξαν νέες σχολικές αίθουσες.
➦ Οπότε lockdown στην εκπαίδευση για να γλιτώσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί;
Τέταρτη ευθύνη: Οι εκπαιδευτικοί
διεκδικούν ανοιχτά σχολεία και σοβαρά μέτρα προστασίας. Το σίγουρο
lockdown, διαρκές και γνωστικό, που
επιβάλλεται σταδιακά προκύπτει από
την Κυβέρνηση: η εξειδίκευση των δεκάδων νομοθετημάτων της τελευταίας
περιόδου και ιδιαίτερα η εφαρμογή
του νόμου Κεραμέως με τις αξιολογήσεις, την τράπεζα θεμάτων, τη βάση
του 10 για προαγωγή και απολυτήριο
κλπ, η μονιμοποίηση και νομιμοποίη-
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ση της εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης», ο επαπειλούμενος νέος νόμος
για τα ΕΠΑΛ. Όλα αυτά στοχεύουν και
στην αύξηση της πελατείας στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ΙΕΚ, κολλέγια
κλπ, που είναι φανεροί χορηγοί του κυβερνώντος κόμματος.
➦ Ποιες είναι οι δικές μας ευθύνες,
οι ευθύνες των εκπαιδευτικών;
Θα περίμενε κανείς ότι το εκπαιδευτικό κίνημα θα απαιτήσει δυναμικά, ενωτικά, συσπειρωτικά την υλοποίηση
όλων των απαραίτητων μέτρων για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων, αλλά
και θα θέσει σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή των αντιλαϊκών εκπαιδευτικών μέτρων, που έτσι κι αλλιώς, με ή
χωρίς κορωνοϊό, στοχεύουν σε μόνιμα
lockdown στα γνωστικά δικαιώματα των
παιδιών των εργαζομένων, αλλά και στα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Σήμερα οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες πρέπει να κινητοποιήσουν τον
κόσμο, να συνδέσουν το εκπαιδευτικό
ζήτημα με τις αντιλαϊκές πολιτικές, την
κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, την
επέκταση της «αναστολής σύμβασης
εργασίας», την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης,
τους πλειστηριασμούς, με τη διεκδίκηση για κατάργηση της ελαστικής εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς (στην εκπαίδευση και παντού), για την ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος υγείας τώρα.
Δεν θα επιτρέψουμε η ΟΛΜΕ όλο και
πιο πολύ να μοιάζει με ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Στην κινητοποίηση 24/9 που υποτίθεται ότι καλούσε, δεν εμφανίστηκε ούτε
καν. Οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες όταν για λόγους τακτικής, πρόσκαιρα και στα λόγια, διαχωρίζονται από τον
κυβερνητικό συνδικαλισμό (ΔΑΚΕΠΕΚ-ΣΥΝΕΚ), το επιχειρούν είτε για
λόγους προάσπισης της δικής
τους κυβερνητικής εκδοχής
(ΣΥΝΕΚ), είτε για να χαλιναγωγήσουν και να εκτονώσουν τις
λαϊκές αντιδράσεις προς την
κομματική τους ενίσχυση
(ΠΑΜΕ). Σε επίσημο επίπεδο
και σε κομβικές στιγμές παίζουν το χαρτί της «εθνικής ομοψυχίας» και εξαντλούν τις
αντιρρήσεις τους σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Γι’
αυτό ούτε προτείνουν ούτε πιστεύουν σε ένα συνεκτικό
πλαίσιο και σχέδιο αντιπαρά-

θεσης με την κυβερνητική πολιτική, με
αγωνιστικά βήματα μαζικών διαδηλώσεων, καταλήψεων, απεργιακών κινητοποιήσεων. Δεν επιδιώκουν, όχι μόνο
να βάλουν πλάτη σε ένα παρατεταμένο
και ανυποχώρητο αγώνα που χρειάζεται για να υπάρξουν νίκες και ρήγματα
στην κυβερνητική πολιτική, αλλά και να
δώσουν το όποιο έναυσμα ξεσηκωμού,
με τον πάγιο φόβο ότι ο κόσμος θα τους
ξεπεράσει, κάτι που το παρουσιάζουν
ότι «ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται», δεν
ακολουθεί, δεν απεργεί κλπ.
Για εμάς, για την Αγωνιστική ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, είναι μονόδρομος η ενίσχυση και
η εξάπλωση ενός αγωνιστικού κλίματος και συντονισμού των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων, σε σύνδεση με το ευρύτερο ακηδεμόνευτο λαϊκό κίνημα. Ένα κίνημα που να μπορεί
να νικά, να δημιουργεί ρήγματα, να μην
αρκείται στην απλή διαμαρτυρία και
στην κομματική κεφαλαιοποίηση! Ένα
κίνημα που θα συγκρούεται, θα ματώνει, για να μπορεί να οραματίζεται. Γιατί...στο βάθος ενός σκοτεινού ορυχείου, πάντα υπάρχει ένα άσπρο άλογο!
Αρκεί να το βρούμε!
Τα άμεσα αιτήματα και η διεκδίκησή
τους αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι
μόνο πολιτικοσυνδικαλιστικό ζήτημα
ενότητας και πάλης, αλλά κυρίως επιβίωσης για όλους τους εργαζόμενους
3 Να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία
των σχολείων. Άμεση υλοποίηση των
αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος Αλληλεγγύη στις κινητοποιήσεις
των μαθητών! 3 15 μαθητές το πολύ
στο τμήμα σε όλα τα σχολεία 3 Δώστε τώρα λεφτά για την Παιδεία!

Ένας «πιλότος» για την επιτάχυνση
των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων στην Εκπαίδευση
σωπικού των σχολικών μονάδων».
Παράλληλα η επιτροπή εισηγείται την
αναδιοργάνωση – αναμόρφωση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
(κατά προτίμηση σε δεύτερο κύκλο
σπουδών, που να καταλήγει σε αναβαθμισμένο πιστοποιητικό παιδαγωγικής
και διδακτικής επάρκειας), ενίσχυση του
ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανασχεδιασμό του
χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
των προγραμμάτων σπουδών, χρηματοδότηση ΑΕΙ με ανταποδοτικά κριτήρια
και στροφή των ΑΕΙ σε προγράμματα δια
βίου μάθησης σε συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.
Όποιος παρακολουθεί στοιχειωδώς
τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις των κυρίαρχων εκπαιδευτικών πολιτικών, θα
διαπιστώσει ότι η Έκθεση Πισσαρίδη ήρθε για να «πιλοτάρει» τις εκπαιδευτικές
προτεραιότητες του κυβερνώντος κόμματος, κοντολογίς, δεν είναι παρά μια
προσπάθεια νομιμοποίησης και πριμοδότησης (με το φωτοστέφανο του νομπελίστα Καθηγητή) του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΝΔ και υφαρπαγής της
συναίνεσης της κοινής γνώμης στη νομοθέτηση, εφαρμογή και υλοποίηση αυτού
του προγράμματος. Και επειδή δεν είμαστε ούτε λωτοφάγοι ούτε άδικοι, θυμίζουμε ότι αρκετές από τις παραπάνω
προτάσεις περιέχονται και στο Πόρισμα
της επιτροπής Αντώνη Λιάκου το 2016,

πλευρές του οποίου νομοθετήθηκαν την
περίοδο 2017-2019 από το Γαβρόγλου.

Αποκρυπτογράφηση
των στοχεύσεων
1. Η λεγόμενη αυτονομία της σχολικής
μονάδας, η διαφοροποίηση στο ίδιο το
περιεχόμενο του σχολείου, η μετατροπή
των σχολείων σε οικονομικές μονάδες
που θα προσπαθούν να εξασφαλίσουν το
ψωμί τους μόνες τους (προφανώς από
τους γονείς ή από κάποιους χορηγούς),
η λεγόμενη «ελεύθερη επιλογή» του διδακτικού προσωπικού (που σημαίνει
εδραίωση μηχανισμών ρουσφετιού και
υποταγής), μαζί με την ενίσχυση του ρόλου της γονεϊκής επιλογής, της δυνατότητας δηλαδή των γονιών να επιλέξουν
σχολείο, αποτελούν τη χημεία της αποδόμησης του δημόσιου χαρακτήρα του
εκπαιδευτικού συστήματος.
2. Παράλληλα, η ανάθεση μεγάλου μέρους της ευθύνης για τη χρηματοδότηση,
τη λειτουργία, τους προσανατολισμούς
κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους εκπαιδευόμενους, στους γονείς, στην «τοπική κοινωνία» και στους «παραγωγικούς φορείς» είναι φανερό ότι καλλιεργεί την τάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να
υποχωρήσουν στις απαιτήσεις των «πελατών», αφού η συντήρηση ή η ανάπτυξή τους εξαρτάται άμεσα από τη «ζήτηση» των εκπαιδευτικών «προϊόντων»
τους. Η παιδαγωγική και η διδακτική
οδηγούνται στο να υποταχθούν σε
μια νέα αντίληψη, που έχει σχέση
περισσότερο με την επιχειρηματική
λογική, αφού το σχολείο θα λειτουργεί με κριτήριο την εξεύρεση κονδυλίων και πρέπει να προσαρμόζει τη
λειτουργία του σ’ αυτήν την προοπτική. Στο όνομα του «αποτελεσματικού σχολείου» και του ανταγωνισμού με βάση τα κριτήρια της αγοράς, είναι ορατός ο κίνδυνος δημιουργίας σχολείων πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία γκρίζων μορφωτικών ζωνών στις ήδη γκρίζες κοινωνικές περιοχές.

τεύχος 128 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 23

 γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

Είναι αλήθεια ότι η επιτροπή που συνέταξε τη λεγόμενη Έκθεση Πισσαρίδη,
τουλάχιστον στον τομέα της εκπαίδευσης, δεν έκανε τίποτε παραπάνω από την
πιστή συγκέντρωση, ανακεφαλαίωση και
αποτύπωση των χιλιοειπωμένων «οδηγιών», «παραινέσεων» του ΟΟΣΑ, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ντόπιου Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Κοντολογίς, η Έκθεση Πισσαρίδη μας
σερβίρει σαν «φαεινή ιδέα» ξαναζεσταμένο φαγητό νεοφιλελεύθερων συνταγών, μερικών ήδη δοκιμασμένων, άλλων
ήδη νομοθετημένων, των οποίων τα αποκαΐδια εισπνέουν σήμερα όσοι αναπνέουν μέσα στις σχολικές τάξεις.
Στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ένα πασίγνωστο τραγούδι της Αγγλίδας Vera
Lynn υποσχόταν ένα ηλιόλουστο μέλλον
στους στρατιώτες που έδιναν τις ζωές τους
στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Η Έκθεση Πισσαρίδη υπόσχεται επίσης επιστροφή
στην «κανονικότητα» και ένα λαμπρό μέλλον για την ελληνική εκπαίδευση εάν ακολουθηθεί πιστά η φαρμακευτική της αγωγή. Όπως σημειώνεται στην Έκθεση «πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν στο πεδίο των
εκπαιδευτικών πολιτικών, ώστε η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας να
συμβάλει αποφασιστικά στη μακροχρόνια
ανάπτυξη της οικονομίας και στη βελτίωση
της ευημερίας του πληθυσμού».
Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της Εκπαίδευσης, για μια ακόμα φορά, η «ανάπτυξη» συνδέεται με την καλλιέργεια
δεξιοτήτων στα μέτρα των αναγκών
των επιχειρήσεων, ενώ για τη δομή
του εκπαιδευτικού συστήματος, σημειώνεται πως είναι «εξαιρετικά συγκεντρωτικό», «η αυτονομία των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων είναι εξαιρετικά περιορισμένη». Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται
«μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την
κεντρική διοίκηση στις επιμέρους μονάδες, με αντίστοιχη ισχυροποίηση
της διοίκησης των τελευταίων», «αξιολόγηση τόσο εσωτερική όσο και
εξωτερική, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στην Τοπική Διοίκηση, όπως η διαχείριση του κύριου και βοηθητικού προ-
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3. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η βάση για
τη ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης και της διαφοροποιημένης
λειτουργίας των σχολικών μονάδων,
με βάση τις διαφοροποιημένες
ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών.
4. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι το στρατηγικό εργαλείο για
την ένταση του καθεστώτος χειραγώγησης και ομηρίας των εκπαιδευτικών και δραστικής ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.
Είναι φανερό ότι η αυτοαξιολόγηση
των σχολικών μονάδων κι οι διαφορετικές επιδόσεις των σχολείων
στη βάση μετρήσιμων δεικτών, θα
συμβάλουν τάχιστα στην κατηγοριοποίησή τους, ενώ η σχεδιαζόμενη
«άρση των γεωγραφικών ορίων»
και η «ελεύθερη επιλογή σχολείου», δημόσιου και ιδιωτικού, που
εισάγεται στα κείμενα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, θέλει να
σπρώξει τα δημόσια σχολεία σε
έναν ανελέητο ανταγωνισμό προς
«άγραν πελατών», από την οποία θα
συναρτούν τη χρηματοδότηση και
τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Ο κόσμος της εκπαίδευσης
σε αναμονή;
Πριν από τρεις δεκαετίες, δυο
επιστήμονες, οι κ.κ. Ornstein και
Ehrich, έκαναν έρευνα πάνω στην
αδράνεια που δημιουργείται από
τη μη συνειδητοποίηση των επερχόμενων μεταβολών. Απέδειξαν
ότι αν βάλουμε ένα βάτραχο σε μια
κατσαρόλα με νερό και αρχίσουμε
να το θερμαίνουμε αργά, ο βάτραχος σταδιακά προσαρμόζει τη θερμοκρασία του σώματός του με αυτή του νερού. Μόλις το νερό αρχίσει να βράζει, δεν μπορεί πλέον να
προσαρμόσει τη θερμοκρασία του
και προσπαθεί να πηδήξει έξω
από την κατσαρόλα. Αλλά δυστυχώς, σε αυτό το σημείο είναι αδύνατο να το σκάσει, επειδή έχει ήδη
σπαταλήσει όλη την ενέργειά του
προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία
του και πλέον δεν έχει τη δύναμη
να αποδράσει.
Το πέρασμα στη νέα «κανονικότητα» είναι ήδη ζώσα πραγματικότητα. Απομένει να δούμε αν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς θα την πάθουν σαν τον βάτραχο...
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Οι ήπιες δεξιότητες
τα εργαστήρια δεξιοτήτων
και τα «τοξικά υλικά» τους

Τ

ον Ιούλιο του 2019, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της
σε γνωστή εφημερίδα του πολιτικού της
χώρου, είχε δηλώσει ότι η μεταρρύθμιση
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αφορά «ένα συνεκτικό
πρόγραμμα από το δημοτικό έως το λύκειο,
του οποίου το ωρολόγιο πρόγραμμα να εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, όπως δημιουργικότητα, κριτική και συνθετική σκέψη
και δημιουργική δουλειά, όπως και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων». Λίγο αργότερα
(Οκτώβριος του 2019), η κ. Κεραμέως, σε ημερίδα του ΙΟΒΕ, είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει «διττή στόχευση: αφ’ ενός βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης, αφ’ ετέρου βελτίωση της
προσαρμοστικότητας των νέων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».
Σε ομιλία της στην Βουλή, παρουσιάζοντας τους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου για την παιδεία, σημείωσε με έμφαση ότι «θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα από
τη βάση προς τα πάνω, να δώσουμε περισσότερα εφόδια στους μαθητές, να καλλιεργήσουμε χρήσιμες δεξιότητες και να επενδύσουμε στις δυνατότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας». Ως προς την βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου η Νίκη Κεραμέως,
σημείωσε ότι «στόχος του υπουργείου είναι
η απομάκρυνση από τη στείρα μετάδοση
γνώσεων και η σηματοδότηση της στροφής
σε ένα σύγχρονο σχολείο που δίνει έμφαση
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (...) Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές:
ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, όπως
ενδεικτικά η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία,
η οργανωτική ικανότητα, η ενσυναίσθηση
και οι κοινωνικές δεξιότητες, η επίλυση
προβλημάτων, ο ψηφιακός και τεχνολογικός
προγραμματισμός». Παράλληλα μιλώντας
για τα λεγόμενα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δήλωσε ότι «αυτή η εκπαιδευτική καινοτομία
που θα εισαχθεί για πρώτη φορά φέτος σε
επιλεγμένα σχολεία της χώρας, δίνουν
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στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα θα αποκτήσουν πολύτιμες και άκρως χρήσιμες
δεξιότητες ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας
και επιστήμης».

Πού αποσκοπούν οι δεξιότητες;
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κείμενο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την εκπαιδευτική πολιτική που να μην επικεντρώνεται (ως υποτίθεται αντίδοτο στα «παρωχημένα αναλυτικά προγράμματα», στην «κουραστική εγκύκλια γνώση» και στην «αποστήθιση και τη μηχανική μάθηση» που «μετατρέπει τους μαθητές σε παθητικούς αποδέκτες»), στην ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων, με προτεραιότητα τους τομείς της «καινοτομίας» και της «επιχειρηματικότητας»,
καθώς και στη μέθοδο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (learning to learn), η οποία αποτελεί,
μάλιστα, μια από τις οκτώ δεξιότητες που έχει αποφασίσει η Ε.Ε. ότι πρέπει να δίνονται
μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη
«διά βίου μάθηση».
Πιο συγκεκριμένα το 2018, με βάση την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων
(PIAAC), αλλά και των μαθητών (PISA) ο ΟΟΣΑ εκδίδει την έκθεση “Το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση το
2030” (Τhe Future of education and skills.
Education 2030) και την ίδια στιγμή δημιουργεί ξεχωριστή ιστοσελίδα για τις δεξιότητες.
Οι «ήπιες δεξιότητες», οι «χρήσιμες δεξιότητες», οι «νέες εκπαιδευτικές θεματικές» και τα «εργαστήρια δεξιοτήτων», που
κλείνει σε όλες τις πτώσεις η υπουργός
Παιδείας σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν συγκεκριμένη πολιτική ιδιοκτησία και
καινοτομία της νέας ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, αλλά συνέχεια, με διαφορετικό ενδεχομένως πολιτικό μείγμα, όλων των
ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας από το
2010 (Άννα Διαμαντοπούλου) και μετά, καθώς απλά αναπαράγουν την εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ (οι δεξιότητες αυτές περιγράφονται εδώ και χρόνια στις κατευθύνσεις του
ΟΟΣΑ, με βάση αυτές χτίστηκε ο διαγωνισμός PISA, με τη γνωστή αξιοποίηση των α-

Καλυμμένη υποτίμηση
της ουσίας της μόρφωσης
Η «εκμάθηση της μάθησης», προτεραιότητα της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής,
στηρίζεται σε ένα είδος γενικής μόρφωσης,
το οποίο δεν καλλιεργεί και δεν αναπτύσσει
τη συνθετική-αναλυτική σκέψη, δεν δίνει τις
βάσεις ούτε στοχεύει στην ερμηνεία της κοινωνίας και του κόσμου, καθώς αποτελεί μια
αποστεωμένη καρικατούρα της «εκμάθησης
της μάθησης» που προώθησε το κίνημα της
νέας αγωγής. Βασίζεται στον κατακερματισμό της γνώσης, στην άρνηση του ενιαίου χαρακτήρα της. Ο υπερτονισμός τού «μαθαίνω
πώς να μαθαίνω», αποσυνδεδεμένος από το
«τι και για ποιο σκοπό μαθαίνω», αποτελεί υποτίμηση της ουσίας της μόρφωσης.
Και όπως εύστοχα σημειώνει ο Γιώργος
Γρόλλιος, το ζητούμενο για τη μορφωτική αντίληψη της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης είναι η ανάπτυξη της «εκμάθησης της
μάθησης», με στόχο την επιλεκτική αξιοποίηση τεμαχισμένων γνώσεων σε συνθήκες εργασίας που αλλάζουν. Μιλάμε για την εξοικείωση του μαθητή με δεξιότητες απαραίτητες
στην αγορά εργασίας, τον εφοδιασμό του με
ένα «κουτί πρώτων βοηθειών», γεμάτο βασικές γνώσεις/ δεξιότητες με τις οποίες θα βγει
στην αγορά εργασίας ώστε να είναι αποδοτικός και εκμεταλλεύσιμος, δηλαδή ακόμα πιο
φθηνός.

Ο Γαβρόγλου έφυγε – Το προσοντολόγιο ήρθε!
Να ανατρέψουμε την πολιτική της αδιοριστίας
και της ελαστικής εργασίας
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης που αφορούν στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019, από τους οποίους θα προσληφθούν οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί για τη νέα σχολική χρονιά. Παράλληλα ανακοίνωσε τους διορισθέντες
εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή.
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια αδιοριστίας σε όλη την εκπαίδευση οι μόνιμοι διορισμοί που ανακοινώθηκαν δεν πιστώνονται στη δεξιά και αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ ούτε βέβαια στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποτέλεσμα των σκληρών, μακρόχρονων και
επίμονων αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος που, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια
που όρθωσαν εχθροί και «φίλοι», υπεράσπισαν το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία, ενάντια στο νεοφιλελεύθερο πρόταγμα της εργασιακής ζούγκλας και της ανεργίας.
Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από το Γαβρόγλου, έθεσε σε εφαρμογή το διαβόητο «προσοντολόγιο», παρά την αντίσταση που πρόβαλε το εκπαιδευτικό κίνημα την προηγούμενη περίοδο. Σήμερα φανερώνονται οι πραγματικές συνέπειες της πολιτικής του προσοντολογίου, οι οποίες ανατρέπουν τον εργασιακό βίο
πολλών χιλιάδων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Οι προσωρινοί και –γεμάτοι
λάθη– μη κυρωμένοι πίνακες, επιβεβαιώνουν πως πολλοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν πέσει μέχρι και 2-3 χιλιάδες θέσεις. Δίκαια το «προσοντολόγιο» χαρακτηρίζεται από πολλούς ως κινούμενη άμμος.
Η εφαρμογή του προσοντολογίου προάγει τον ανταγωνισμό και την ανθρωποφαγία,
καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία με μοναδικό εφόδιο το πτυχίο, εισάγοντας και επίσημα τα περίφημα προσόντα, εξωθώντας έτσι χιλιάδες εκπαιδευτικούς να επιδίδονται σε ένα αέναο κυνήγι αγοράς τίτλων και σεμιναρίων
ώστε να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μόρια για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας. Ταυτόχρονα απαξιώνει σε μεγάλο βαθμό την εργασιακή εμπειρία και προϋπηρεσία
των χιλιάδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν και σημαντικό τμήμα της κινητήριας δύναμης της εκπαίδευσης εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, προσφέροντας
τις υπηρεσίες τους στις εσχατιές της χώρας. Το ΥΠΑΙΘ κατόρθωσε μάλιστα να εξαφανίσει την προϋπηρεσία όλων των εκπαιδευτικών αρχής γενομένης από το σχολικό έτος
που έληξε και για τα επόμενα 3 χρόνια, επιβάλλοντας το «κλείδωμα» των πινάκων. Όλα αυτά οδηγούν σε σημαντικές ανατροπές στην κατάταξη χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την επόμενη χρονιά και απειλούν να θέσουν εκτός εργασίας πολλούς
εκπαιδευτικούς έπειτα από πολλά χρόνια αναπλήρωσης του εαυτού τους, ενώ παράλληλα σημαίνουν τον de facto αποκλεισμό των νέων αποφοίτων για τα επόμενα χρόνια.
Ενδεικτικό της αναλγησίας και του αυταρχισμού της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ είναι και το
γεγονός πως επιμένει να απορρίπτει εκπαιδευτικούς, με το αιτιολογικό πως δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα το περίφημο παράβολο κι ας είχαν προχωρήσει έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες έκδοσής του, ακόμα κι αν κατέθεσαν το απαιτούμενο ποσό τις αμέσως επόμενες ημέρες. Επίσης το υπουργείο στερεί το δικαίωμα από όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν ένσταση επί των πινάκων, κι ας υπάρχουν πολλά επιβεβαιωμένα και διασταυρωμένα σφάλματα.
Το προσοντολόγιο που μπαίνει τώρα σε εφαρμογή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης που επιδιώκει να το αξιοποιήσει ως
«Δούρειο Ίππο» για να επιβάλει, σαν ώριμο φρούτο, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών
και σχολείων, με απώτερο στόχο την προώθηση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας
και, κατά συνέπεια, τη διάλυση του δημόσιου σχολείου. Ταυτόχρονα στρώνει το δρόμο
για να ανατρέψει εργασιακές κατακτήσεις και δικαιώματα στην εκπαίδευση, μετατρέποντας το αίτημα για σταθερή και μόνιμη εργασία από συλλογική διεκδίκηση σε ατομική υπόθεση. Η πολιτική αυτή είναι συνώνυμο του κυβερνητικού δόγματος για λιγότερο δημόσιο σχολείο για ολοένα και λιγότερα παιδιά, με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται σε καθεστώς επισφαλούς και ελαστικής εργασίας.
Απέναντι στην πολιτική αυτή που διαλύει το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο, που ανατρέπει τα εργασιακά μας δικαιώματα, δημιουργώντας καθεστώς εργασιακής ζούγκλας,
που αναπαράγει και διαιωνίζει το καθεστώς της αδιοριστίας, οφείλουμε να αντιτάξουμε με σθένος το αίτημα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εδώ και τώρα, με μοναδικά
εφόδια το πτυχίο και την εργασιακή προϋπηρεσία. Να διεκδικήσουμε μαζικά και αγωνιστικά το δίκαιο αίτημα για σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

ποτελεσμάτων του) και το εκπαιδευτικό του
πρόγραμμα στην προοπτική ανάπτυξης μιας
ευέλικτης εργατικής δύναμης σε συνθήκες
καθολικής εργασιακής ανασφάλειας. Το ζήτημα των δεξιοτήτων είναι εξαιρετικής σημασίας, γιατί σχετίζεται άμεσα με το τι και το
πώς μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, τι άνθρωπο, τι εργαζόμενο πρέπει να βγάλει το
σχολείο, ώστε να είναι φθηνός, πειθαρχημένος, αποδοτικός και εκμεταλλεύσιμος. Ο δικός μας ΣΕΒ, που εξειδικεύει την παραπάνω
«γραμμή», απαιτεί «επένδυση σε περισσότερες, καλύτερες και σύγχρονες δεξιότητες, οι
οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων».
Η Κεραμέως και οι πρόεδροι του ΙΕΠ και
της ΑΔΙΠΠΔΕ, αξιοποιώντας τη νομοθεσία της
προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας (Γαβρόγλου) και με βάση τις
προτάσεις του ΟΟΣΑ, επιχειρούν να οριοθετήσουν, για ακόμη μια φορά, τον καμβά ενός
φτηνού σχολείου, προσανατολισμένου στην αγορά και τις δεξιότητες, τεχνοκρατικού, απογυμνωμένου από κάθε ευρύτερο μορφωτικό
ρόλο και βέβαια με κυρίαρχη την ελαστική απασχόληση.
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ΤΑ ΝΕΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντιμετωπίζουν με αγοραία λογική και περιορίζουν
τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, καταργούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών,
αφού αντιεπιστημονικά, αντιπαιδαγωγικά κι ατεκμηρίωτα καταργούν τα μαθήματά τους

Μ

ε τις αλλαγές στα ωρολόγια
προγράμματα των Γυμνασίων
και των Λυκείων πλήττονται
τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, με την κατάργηση των μαθημάτων που ουσιαστικά άπτονται των πιο
άμεσων ενδιαφερόντων τους και της
συγκρότησής τους ως κοινωνικών και
πολιτικών όντων, ενταγμένων σε μια
κοινωνία και μια πολιτεία που καλούνται πλέον να μη γνωρίσουν, να μην αναζητήσουν συστηματικά τους μηχανισμούς και τρόπους λειτουργίας
τους, αλλαγής και βελτίωσής τους, τη
στιγμή μάλιστα που καλούνται να ψηφίσουν, προφανώς ως θύματα της τηλεοπτικής προπαγάνδας κι ως άκριτα
και μη σκεπτόμενα όντα. Αυτό πλέον
είναι το πολιτικά επιθυμητό, να σκέφτονται κάποιοι άλλοι γι΄ αυτούς, δεν
χρειάζεται να σκέφτονται οι ίδιοι, αυτό, το τελευταίο, μπορεί να είναι κι επικίνδυνο κατά την αντίληψη των κυβερνώντων. Κι όλα αυτά μέσα σε ένα
φυσικό περιβάλλον χωρίς καμιά αντίληψη αισθητικής, ομορφιάς κι αρμονίας –τι να την κάνουν άλλωστε σ΄ ένα
κόσμο ασχήμιας– που καλούνται να
μη γνωρίζουν τις ανάγκες του και το
σήμα κινδύνου που το περιβάλλον εκπέμπει, για να μπορούν να περνούν ανενόχλητα και να εφαρμόζονται αντιπεριβαλλοντικοί νόμοι και να γίνονται
περιβαλλοντικά εγκλήματα χωρίς να
καθίστανται ποινικά κολάσιμα.
Με τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων και των Λυκείων πλήττονται επίσης καίρια οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων ΠΕ80 (οικονομίας) και ΠΕ78 (κοινωνικών επιστημών), που είχαν την οικιακή οικονομία
οι πρώτοι ως α’ ανάθεση και οι δεύτεροι ως β΄ ανάθεση στα γυμνάσια, η οποία απομένει μόνο ως μονόωρο πια
μάθημα στην Α΄ γυμνασίου και οι οποίοι αποδεκατίζονται στα λύκεια, σχεδόν
ολοκληρωτικά (κατά 97%) οι ΠΕ78, με
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την ολική εξαφάνιση της κοινωνιολογίας της Γ΄ λυκείου από τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά, αλλά κι από την επόμενη, από το φετινό Σεπτέμβριο, αφού εξαφανίζονται, καταργούνται άμεσα τα δύο μαθήματά τους στη Β΄ λυκείου (Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών και Πολίτης και Δημοκρατία). Στη δε Α’ λυκείου η πολιτική παιδεία, που είναι κοινή ανάθεση με τους
ΠΕ80, αν και υποτίθεται πως διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο της συμπεριλαμβάνοντας κι αυτό της κοινωνιολογίας(!), εντούτοις από 3ωρο γίνεται 2ωρο μάθημα.
Φτιάχνουν ένα σχολείο με στείρες,
τυποποιημένες γνώσεις-όπως αυτές
της τράπεζας θεμάτων που θα εξετάζονται με μίνι πανελλαδικές σε όλο το
λύκειο-με ακόμη περισσότερη παπαγαλία, εξειδίκευση και μαθητές που
προορίζονται να είναι πειθήνια, άβουλα όντα χωρίς καμία κριτική σκέψη και παντελή έλλειψη κοινωνικών
δεξιοτήτων, αλλά και καλλιτεχνικών,
όπως θα δούμε στη συνέχεια. Φτιάχνουν ένα σχολείο αυταρχικό, ανελαστικό κι ανελεύθερο που καταπνίγει
τις ιδιαίτερες κλίσεις και τις ανησυχίες των μαθητών, ένα σχολείο χωρίς
ενσυναίσθηση.
Ακριβώς στη λογική αυτή, εξαφανίζουν ουσιαστικά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλα τα μαθήματα
καλλιτεχνικής παιδείας –μένουν ως
μονόωρα στο γυμνάσιο– εξαφανίζουν
ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη και τον
πολιτισμό και πλήττονται οι αντίστοιχοι συνάδελφοι των καλλιτεχνικών
μαθημάτων, ΠΕ08 κα. Δεν διδάσκονται επίσης το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο των ΠΕ81 (Πολ. Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων) και των ΠΕ08 (Εικαστικών) –όπως και όλα τα ειδικά
μαθήματα– αν και είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την
εισαγωγή σε σειρά πανεπιστημιακών

σχολών με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Οι υποψήφιοι αυτών των
σχολών πρέπει να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη για να διδαχθούν αυτά τα μαθήματα, έξω από το δημόσιο
σχολείο, στην αγορά. Οι μη έχοντες,
ακόμη κι αν είναι ταλαντούχοι, ουσιαστικά αποκλείονται από τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εισαγωγή
τους σε μια τέτοια σχολή που έχει αυτά τα μαθήματα ως προαπαιτούμενα.
Εξαφανίζονται στα λύκεια από το
Σεπτέμβριο μαζί με το πρότζεκτ, την
ερευνητική εργασία και τα μαθήματα
επιλογής, όπως μεταξύ άλλων η γεωλογία και η διαχείριση φυσικών πόρων. Πάει φαίνεται πακέτο με το νέο
αντιπεριβαλλοντικό νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη βουλή. Είναι της
αυτής λογικής με το νόμο η κατάργηση του μαθήματος που πλήττει τους
τεχνολόγους, γεωπόνους (ΠΕ88.01)
και τους (ΠΕ04.05), γεωλόγους. Όλοι
αυτοί οι συνάδελφοι θα βρεθούν στο
επόμενο σχολικό έτος σε δεινή θέση
ως προς τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου τους –που σε πάρα πολλές περιπτώσεις με τα νέα ωρολόγια
προγράμματα γίνεται μηδενικό– αλλά
και ως προς τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης για όσους διέθεταν τέτοια. Και βεβαίως οι αντίστοιχοι επί
χρόνια αναπληρωτές θα καταδικαστούν σε μόνιμη ανεργία. Σ’ ότι αφορά
στους μόνιμους είναι ακόμη νωπές οι
μνήμες των διαθεσιμοτήτων των συναδέλφων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ το 2013 επί
Αρβανιτόπουλου, που τότε έγιναν με
κατάργηση ειδικοτήτων.
Ο αγώνας ενάντια στα νέα αυτά, αντιπαιδαγωγικά κι αντιεπιστημονικά ωρολόγια προγράμματα και το νεοφιλελεύθερο, νεοσυντηρητικό, αντικοινωνικό σχολείο χωρίς κοινωνικές επιστήμες και τέχνες της ακροκεραμέως,
δεν πρόκειται να βρει τους εκπαιδευτικούς διασπασμένους, παρά τις προ-

ΕΛΜΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Την Τρίτη 22/9 αποτράπηκε η ΑΠΑΓΩΓΗ
4 προσφυγόπουλων από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΜΕΣΑ από τις τάξεις του Διαπολιτισμικού
Γυμνασίου Ευόσμου, εν ώρα μαθήματος
Η Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την αιφνίδια και αυθαίρετη
εισβολή αστυνομικών της ομάδας Δίας στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο
Ευόσμου την Τρίτη 22/9, με σκοπό την προσαγωγή 4 ανήλικων προσφύγων μαθητών. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να βρίσκονται στις αίθουσες.
Εκπαιδευτικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και έσπευσαν να πληροφορηθούν το λόγο της παρουσίας των αστυνομικών, αντιμετωπίστηκαν με σκαιό τρόπο από τους αστυνομικούς που αρνήθηκαν να δώσουν
τις εξηγήσεις που όφειλαν, ενώ προσπαθούσαν να απομακρύνουν βίαια
τους μαθητές, μπροστά στα έντρομα μάτια των υπόλοιπων μαθητών. Η
«απαγωγή» των μαθητών αποτράπηκε και ενημερώθηκαν η Υπεύθυνη
Συντονίστρια Προσφύγων, οι κηδεμόνες και ο διευθυντής του σχολείου.
Το γεγονός έσπευσαν να αξιοποιήσουν δυνάμεις που σταθερά έχουν
στο στόχαστρό τους τη συκοφάντηση των προσφύγων και προέβησαν
στην εξαγωγή πορισμάτων καταδίκης ενός ανήλικου μαθητή πριν διερευνηθεί το περιστατικό, με ρατσιστικά σχόλια και έκφραση μίσους
κατά προσφύγων. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που επιχειρούν με συντονισμένες ενέργειες και σε άλλους νομούς να διώξουν τα προσφυγόπουλα από τα σχολεία.
Καταδικάζουμε την απαράδεκτη παρέμβαση της Αστυνομίας, που διατάραξε την ομαλή λειτουργία του σχολείου, εισβάλλοντας στο σχολικό χώρο, τραυματίζοντας τον ψυχισμό ανήλικων μαθητών, που παρακολουθούσαν εμβρόντητοι ένα σκηνικό που δεν συνάδει με τη φύση και
το χαρακτήρα του σχολείου. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης
στη δημιουργία κλίματος εχθρικού απέναντι στους πρόσφυγες, αντί της
λύσης των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εισβάλλει στα σχολεία για να απομακρύνει μαθητές και να αναστατώνει
τη λειτουργία τους. Δεν είχε ενημερωθεί κανείς από τους κηδεμόνες
των μαθητών και η Υπεύθυνη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων.
Η προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση στους σχολικούς χώρους
από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλούς λειτουργίας τους και να στραφεί η προσοχή αλλού, δε θα περάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η αστυνομική επιχείρηση έγινε ενώ δεκάδες γονείς διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες λειτουργίας του
σχολείου (υπόγεια) σε περίοδο έξαρσης του κορονοϊού, καθώς και σε
περίοδο κινητοποιήσεων των μαθητών για τους ίδιους λόγους. Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης και η προσπάθεια καταστολής δεν μπορεί να σταματήσει τις φωνές της εκπαιδευτικής κοινότητας για υγεία και παιδεία.
Στο διαπολιτισμικό Γυμνάσιο παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων συμβιώνουν εδώ και χρόνια με προσπάθεια να επιλύονται προβλήματα με
παιδαγωγικό τρόπο στα πλαίσια του σχολείου. Η ρατσιστική υστερία μίσους δεν πρέπει και δε θα βρει έδαφος στην εκπαιδευτική κοινότητα,
που παλεύει για ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από
καταγωγή και εθνικότητα, στη μόρφωση. Για τους εκπαιδευτικούς η διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των προσφύγων μαθητών
είναι δεδομένη και η στόχευση της απομάκρυνσής τους από τα σχολεία
δεν θα περάσει. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να εξασφαλιστούν η χρηματοδότηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει επιτέλους η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στα σχολεία, καθώς ακόμη δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη
εκπαιδευτικού και σε καμία δομή προσφύγων.
Το Δ.Σ.
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σπάθειες κάποιων θεσμικών παραγόντων.
Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα που
δε μασάει στα παιχνιδάκια και τα δήθεν
“τυράκια” των β΄αναθέσεων και σε δήθεν
καινοτομίες για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, θα αγωνιστεί για το δικαίωμα όλων των συναδέλφων στην εργασία
τους, στο να διδάξουν τα αντικείμενά τους
και μάλιστα με αξιοπρεπείς όρους, ενάντια στην ωρομισθία που κάποιοι ορέγονται. Θα αγωνιστεί για ένα σχολείο με όλα
τα γνωστικά αντικείμενα ολόκληρα κι όχι
με μερικές αποσπασματικές θεματικές
τους, που θα είναι δημόσιο, δωρεάν για όλα τα παιδιά και θα τους προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση, στη διαδρομή τους
προς τον ολοκληρωμένο, σκεπτόμενο και
χειραφετημένο άνθρωπο.
Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν αποδέχεται τα νέα Ω.Π. που στόχο έχουν την εφαρμογή του αγοραίου εξετασιοκεντρικού σχολείου –με λιγότερους μαθητές
και εκπαιδευτικούς, λιγότερη γνώση και
κυριαρχία των δεξιοτήτων, όπως καθορίζονται από τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ
και της Ε.Ε– τον οποίο υπηρέτησαν με
ευλάβεια όλοι οι Υπουργοί Παιδείας.
Τα ίδια ετοιμάζουν και για τα ΕΠΑΛ.
Ό,τι δεν είναι παραγωγικό με τους όρους της οικονομίας της αγοράς και δεν
κινείται στην σφαίρα των δεξιοτήτων, soft
skills κι ό,τι δεν εξετάζεται θεωρείται
περιττό και δεν αξίζει να υπάρχει κατά
την αντίληψή τους ως αντικείμενο διδασκαλίας στο δημόσιο σχολείο.
ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΤΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΛΕΞΗ. Δεν υποχωρούμε, δε συναινούμε. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μέχρι να αποσυρθούν
αυτά τα αντιπαιδαγωγικά κι αντιεπιστημονικά ωρολόγια προγράμματα, η σχετική Υ.Α. και ο Ν.4692/2020-λαιμητόμος όλης της εκπαίδευσης. Κι επιδιώκουμε όλη η κοινωνία να καταλάβει πραγματικά
τι συμβαίνει, τι έρχεται στην εκπαίδευση,
αψηφώντας τη λυσσαλέα προπαγάνδα
των ακριβοπληρωμένων ΜΜΕ, ώστε να
έρθει μαζί μας για να διασφαλίσουμε το
μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης και
των παιδιών της….”γιατί, αν γλιτώσει το
παιδί, υπάρχει ελπίδα”.
3 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σε Αγώνα Διαρκείας, Αγώνα μέχρι τη νίκη 3 Κανένας μαθητής,
κανένας εκπαιδευτικός, κανένα μάθημα εκτός σχολείου 3 Όχι στη διάλυση
του δημόσιου δια ζώσης σχολείου
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α ΠΕΡΓΩ
ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο από 22 σε 25
(και σε 15 το λιγότερο από σε 2/θεσια και
άνω νηπιαγωγεία). Απεργώ γιατί νιώθω
ότι με εμπαίζουν και με προσβάλλουν όταν μου λένε ότι αυτό το νομοθετούν με
τους «κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης…», αφού και η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία τεκμηριώνουν την
ακριβώς αντίθετη προσέγγιση. Απεργώ
γιατί ξέρω ότι η «ορθολογική κατανομή
προσωπικού» σημαίνει 25αρια τμήματα,
μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, καταργήσεις σχολείων και υποβαθμίσεις ολοήμερων τμημάτων που υπαγορεύουν υποβάθμιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου ναρκοθετείται αφού αρχίζουν να καταπατούνται οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Νηπιαγωγείου, που είναι η γνώση διαμέσου του παιχνιδιού, με μεικτές
ηλικίες παιδιών και οργάνωσης της διδασκαλίας σε κέντρα ενδιαφέροντος υπό
την μορφή σχεδίων εργασίας, project και
διαθεματικών δραστηριοτήτων.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας (αγγλικών) στο νηπιαγωγείο, δηλ. η έμφαση
στην ενσωμάτωση σχολικών μαθήματων
στο νηπιαγωγείο λειτουργεί σε βάρος της
ανάπτυξης του παιδιού της ηλικίας αυτής και επιπλέον διαταράσσει τη ροή ενός ελεύθερου και ευέλικτα δομημένου
προγράμματος και των οργανωμένων
δραστηριοτήτων που επιλέγει η/ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ανάγκες της
ευρύτερης ομάδας ή των επιμέρους ομάδων. Απεργώ γιατί καταλαβαίνω τη στόχευση που υπάρχει πίσω από την εκμάθηση ξένης γλώσσας από το νηπιαγωγείο για τη στιγμή μάλιστα που η χώρα
μας έχει πολύ υψηλό ποσοστό γλωσσομάθειας πανευρωπαϊκά.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Η προσπάθεια αλλαγής του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου
προς την κατεύθυνση νεοφιλελεύθερων
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Γ ΙΑΤΙ «I CAN’T BREATH»
επιλογών αλλά και ιδιωτικών οικονομικών πιέσεων ή και συντεχνιακών συμφερόντων (όπου το παιδί αποτελεί προϊόν - πελάτη) μεταλλάσσει το πιο δημιουργικό κομμάτι της εκπαίδευσης -αυτό του νηπιαγωγείου- και υποβαθμίζει
το δημόσιο σχολείο, εισάγοντας τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα που καθορίζονται και από το χρόνο.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην
κατάθεση και ψήφιση πολυνομοσχεδίου για την παιδεία που αφορά σε όλη την
εκπαίδευση (από το Νηπιαγωγείο ως τα
ΑΕΙ), αγνοώντας επιδεικτικά όλους τους
εμπλεκόμενους και μάλιστα εν μέσω
πανδημίας, με υπολειτουργία σχολείων
και με ανθρώπους που καταρρέουν οικονομικά και ψυχολογικά και παρά την αντίθεση Συλλόγων Εκπαιδευτικών, Ενώσεων Γονέων, της ΔΟΕ, της Συνόδου των
Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών, της ΑΣΓΜΕ, Οργανισμών, ακόμη και της ίδιας
της διαβούλευσης του νομοσχεδίου που
το Υπουργείο υλοποίησε.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Η σχολική ζωή είναι μια
ζωντανή μετασχηματική
λειτουργία των παιδιών
μας και όχι live streaming
show.Θέλω να τρέχω, να
τραγουδώ, να γελάω, να
διδάσκω με τα παιδιά μου
για τα παιδιά μου.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας σημαίνει κατηγοριοποιημένα σχολεία.

ΑΠΕΡΓΩ ΓΙΑΤΙ

Θέλω ένα νηπιαγωγείο
για όλα τα παιδιά δίχρονο,
υποχρεωτικό δημόσιο,
δωρεάν, το οποίο να μπορεί να αντισταθμίσει τις
δυνατότητες των μη προνομιούχων παιδιών, ώστε να
μπορέσουν να ξεκινήσουν
όλα τα παιδιά από ίσες εκ-

παιδευτικές αφετηρίες. Θέλω ένα δημόσιο νηπιαγωγείο όπου οι χώροι του
θα ανταποκρίνονται στις βιολογικές ανάγκες των παιδιών, αλλά και στις
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, με
τμήματα ένταξης σε κάθε Νηπιαγωγείο
και υποδοχής, όπου χρειάζονται. Θέλω
άμεση λύση του κτιριακού, με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και γενναία χρηματοδότηση.
Θέλω ένα δημόσιο και δωρεάν Νηπιαγωγείο όπου τα παιδιά θα είναι οι πρωταγωνιστές και όπου τα ενδιαφέροντά τους
και οι ανάγκες τους θα δημιουργούν και θα
συνθέτουν την εκπαιδευτική διαδικασία
και όχι τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες
των αγορών.
Θέλω μόνιμους νηπιαγωγούς, εξειδικευμένο προσωπικό, δασκάλους μητρικής γλώσσας, ψυχολόγους. Θέλω ένα νηπιαγωγείο με καθαριστές/στριες
μόνιμους/ες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας, γιατί η καθαριότητα δεν είναι
πολυτέλεια. Θέλω ένα νηπιαγωγείο με
δωρεάν σίτιση και ιατρική περίθαλψη
για όλα τα παιδιά.

θρανίο στο παράθυρο
Η ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕIΩΝ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΓΑΛΕΡΕΣ
Νόμος κατ’ εντολή (ποιών άραγε;)
Τα ιδιωτικά σχολεία δεν υπήρξαν ποτέ εργασιακός παράδεισος για τους εκπαιδευτικούς. Μισθολογικές παρανομίες, απολύσεις, εντατικοποίηση, αυθαιρεσίες στα
σχολικά προγράμματα και στη λειτουργία των σχολείων
και πολλά ακόμη ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη. Η
μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία με τη στοιχειώδη προ-

Μέσα σε ένα χρόνο τα δείγματα γραφής
της κυβέρνησης είναι ουκ ολίγα. Μόνο για το τελευταίο
χρονικό διάστημα έχουμε και λέμε: νόμος για την
απαγόρευση των διαδηλώσεων, παχυλή χρηματοδότηση
καναλαρχών και κλινικαρχών, νόμος που στρέφεται κατά
του περιβάλλοντος, νόμος για την παιδεία που πάει το
σχολείο χρόνια πίσω και βεβαίως αστυνομική
«περιποίηση» όσων αντιστέκονται στη βαρβαρότητα.
Το τελευταίο «κατόρθωμα» αφορά τα ιδιωτικά σχολεία.
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Ενωτικό Αγωνιστικό
Ψηφοδέλτιο μέλος Δ.Σ.
του ΣΙΕΛ και της ΟΙΕΛΕ

Ε.Λ.Μ.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ

Για τον επίσημο εξοβελισμό της Τέχνης
και των Κοινωνικών επιστημών από το σχολείο

Δ

όθηκαν στη δημοσιότητα τα νέα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων. Η αλήθεια είναι πως το
πνεύμα των αλλαγών κινείται με αξιοζήλευτη σταθερότητα εντός του ιδεολογικού πλαισίου που έχει χαράξει εξ
αρχής η κυβέρνηση και που αντικατοπτρίζεται σε κάθε της νομοθέτημα για την Παιδεία (και όχι μόνο): Δημόσιο σχολείο
φθηνότερο, τόσο στη λειτουργία του όσο και στο περιεχόμενο του, χειρότερο, πιο απωθητικό και σίγουρα πιο «εχθρικό προς τον χρήστη».
Το ΥΠΑΙΘ ξεκινά με απολύσεις πριν καν ξεκινήσει η νέα
χρονιά, πετώντας ανεπιστρεπτί στον κάλαθο των αχρήστων,
καθηγητές Κοινωνικών Επιστημών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών, Θεατρολόγους, Οικιακής Οικονομίας κλπ, όλους αυτούς
δηλαδή που θεωρεί περιττούς στο σχολείο που σχεδιάζει. Δημιουργεί έτσι στρατιά «υπεράριθμων», σχεδόν εξαφανίζοντας το αντικείμενό τους από το σχολείο εν μία νυκτί και τους
οδηγεί στην ανεργία χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Είναι όμως πολύ περισσότερο από αυτό. Για πρώτη φορά η
Πολιτεία δηλώνει επισήμως πως απέναντι στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες, δεν αναγνωρίζει την
υποχρέωσή της για τη διαμόρφωση αισθητικού κριτηρίου ή
πολιτικής κρίσης, θεωρεί περιττή την επαφή τους με τις Τέχνες, επικίνδυνη τη μελέτη των Κοινωνικών Επιστημών (σύμφωνα με τις δηλώσεις διακεκριμένου στελέχους της κυβέρνησης «με την Κοινωνιολογία τα παιδιά μας θα γίνουν αριστερά») και αποποιείται της ευθύνης της απέναντι στο σύνολο της
κοινωνίας, της ευθύνης που έχει η Πολιτεία να διαμορφώνει
ολόπλευρα την προσωπικότητα του πολίτη μέσα από την εκπαίδευση και το Δημόσιο Σχολείο. Έτσι οι αυριανοί πολίτες
θα ψηφίζουν από τα 17, ενώ δε θα έχουν καμία εικόνα για
τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα και θα καλούνται
να γράψουν δοκίμια για το ρόλο που παίζει η ποίηση στη
ζωή τους έχοντας διαμορφώσει αισθητικό κριτήριο μόνο από τα σκυλο-ριάλιτι και τις μεταμεσονύκτιες κουτσομπολο-εκπομπές…
Όχι βέβαια πως είχαμε καμιά αυταπάτη γι’ αυτό που γίνονταν
πριν. Το σχολείο, ειδικά τις δυο τελευταίες δεκαετίες, εξυπη-

ρετεί μια απολύτως χρησιμοθηρική λογική, αναπτύσσοντας όλο και περισσότερο τις δεξιότητες και περιορίζοντας στο ελάχιστο την ανάπτυξη γνώσης
και κριτικής σκέψης. Περικόπτει συνεχώς προσωπικό και
ειδικότητες, θεωρώντας τις ανάγκες των μαθητών μας και τις δικές μας «λούσο» και τις ζωές μας αναλώσιμες, προσανατολίζεται στην «παραγωγή» απασχολούμενων με βασικές δεξιότητες στη χρήση εργαλείων που δε θα μπορούν, γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό, να
αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να αναλύουν το φυσικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν, τους νόμους που τα διέπουν και φυσικά, δε θα μπορούν να τα αλλάξουν. Το σχολείο πλέον θα συμβάλλει όλο και λιγότερο στη διαμόρφωση πνευματικής καλλιέργειας και αισθητικής στο μαθητή, αφήνοντας σε αυτό το πεδίο μόνους «παίκτες» τη μεσημεριανή και βραδινή ζώνη των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών και τη σκυλο-καψουρο-κουλτούρα.
Η 1η Σεπτέμβρη είναι προ των πυλών. Η ώρα της απόλυσης ή της αναγκαστικής μετακίνησης σε άλλη περιοχή, ακόμη και εκτός νομού, συναδέλφων μας αναπληρωτών και
μονίμων είναι πιο κοντά απ’ ότι ενδεχομένως συνειδητοποιούμε. Δεν πρέπει να μείνουμε άπραγοι, ούτε, για πολλοστή
φορά, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Είναι ανάγκη να αντιδράσουμε τώρα.
Γενικές συνελεύσεις σωματείων, συντονιστικών, ενώσεων
αναπληρωτών, όλες στοχοπροσηλωμένες σε μια κατεύθυνση:
άμεσες κινητοποιήσεις για την κατάργηση του συνόλου των
αντιδραστικών αλλαγών που δρομολογούνται για το Δημόσιο σχολείο, όπως αυτές καταγράφονται στο πολυνομοσχέδιο, την τροπολογία για τη μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και στο ΦΕΚ για τα νέα ωρολόγια προγράμματα.
Το ζήτημα δεν είναι συντεχνιακό. Η διαμόρφωση μιας
κοινωνίας χωρίς την τέχνη και τις κοινωνικές επιστήμες στη
εκπαίδευση είναι εξίσου επικίνδυνη για όλους μας.
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Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

στασία του εκπαιδευτικού, παύει να υπάρχει. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο νόμου που έχει το θράσος να υποστηρίζει
πως βελτιώνει τη θέση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Κατ’ αρχάς πρέπει να πούμε πως δεν υπάρχουν γενικά και αόριστα νομοθέτες και νομοθετήματα. Υπάρχουν κόμματα που εξυπηρετούν συμφέροντα και βρίσκονται σε ευθεία συνεννόηση με τις
κυβερνήσεις. Ο σύνδεσμος ιδιοκτητών σχολείων εδώ και χρόνια έβαλε λυσσωδώς κατά της ισχύουσας νομοθεσίας. Αν τώρα αυτό το γεγονός το συνδυάσουμε με τις αποκαλύψεις του
Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν ιδιοκτήτες σχολείων που χρηματοδότησαν το κυβερνόν κόμμα, τότε το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα: το σχέδιο νόμου για τα ιδιωτικά
σχολεία παρουσιάστηκε κατόπιν παραγγελίας των σχολαρχών. Καθαρές κουβέντες για να μην κοροϊδευόμαστε. Ας αποκωδικοποιήσουμε, λοιπόν, τη ρητορική της κυβέρνησης, με βάση την οποία δημιουργείται κάτι σαν παράδεισος στα ιδιωτικά
σχολεία. Να, λοιπόν, ποιος είναι ο παράδεισος:

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου
✒ Ως προς την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, με το Σχέδιο Νόμου εισάγονται ανάμεσα σε άλλα: η ευελιξία στη διαμόρφωση διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος (επιπλέον του υποχρεωτικού του ΥΠΑΙΘ) και ευελιξία στην προσθήκη εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις δράσεις
εκτός ωρών και ημερών λειτουργίας των σχολείων. Τι σημαίνει
αυτό; Όποτε ακούμε την εύηχη λέξη «ευελιξία» ας είμαστε υποψιασμένοι. Όλες οι μεθοδεύσεις που μας πάνε πίσω επενδύονται με λεκτικές φιοριτούρες. Ας προσθέσουμε, λοιπόν, μπροστά από τη λέξη ευελιξία άλλη μία και τότε θα έχουμε την «εργασιακή ευελιξία» κι έτσι θα φανερωθεί όλη η υποκρισία. Και
εργασιακή ευελιξία μπορεί να σημαίνει και σημαίνει: ελαστικά
ωράρια, απλήρωτες πρόσθετες ώρες, απολύσεις κατά το δοκούν
και μερικά ακόμη που θα τα παραθέσουμε στη συνέχεια.
✒ Δίνεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να λειτουργήσουν κάθε είδους παράπλευρη εκπαιδευτική δραστηριότητα
π.χ. φροντιστήρια Μ.Ε., φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, ίσως ακόμη και δραστηριότητες που σχετίζονται με χορό, μουσική,
ζωγραφική κ.λπ.. Έτσι θα ολοκληρωθεί η μορφή του σχολείου
super market, θα χτυπηθούν τα μικρά και μεσαία φροντιστήρια της γειτονιάς, φέρνοντας κι άλλη συγκέντρωση πλούτου
στους σχολάρχες, ενώ εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά στην
περίπτωση που ο ίδιος καθηγητής θα εργάζεται τόσο στην «κανονική» δομή του σχολείου όσο και στη φροντιστηριακή. Την όποια εκπαιδευτική δραστηριότητα έξω από το ωράριο διδασκαλίας ο ιδιοκτήτης δεν θα είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει,
κάτι που σημαίνει ότι εργασιακά θα γίνεται ένα πλήθος παρανομιών, εις βάρος του εκπαιδευτικού βεβαίως. Επιπλέον, ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης καταργείται πλήρως, δημιουργώντας νέα κοινωνικά χάσματα.
✒ Ο εργοδότης θα μπορεί να υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό
σε μείωση του ωραρίου του. Αυτό, βεβαίως, θα γίνεται υπό την
απειλή της απόλυσής του. Η αναγκαστική μείωση του ωραρίου
μπορεί να μεταφέρει ώρες από τον παλιό «κοστοβόρο» στον
νεότερο εκπαιδευτικό, ενώ η απειλή απόλυσης δημιουργεί ένα κλίμα τρομοκρατίας.
✒ Εισάγονται οι ελεύθερες απολύσεις στα σχολεία, πάγιο αίτημα και διακαής πόθος των ιδιοκτητών. Από εδώ και στο εξής
οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, υπεύθυνος
μηχανισμός θα είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Όλη αυτή η εξέλιξη γεννά εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση ή κα-
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τάργηση των διοριστήριων. Αν πλέον η απειλή της απόλυσης επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του εκπαιδευτικού, τότε ο εκπαιδευτικός γίνεται ευάλωτος απέναντι σε κάθε παρανομία και
επιθυμία του ιδιοκτήτη.
✒ Το Σχέδιο Νόμου ορίζει επίσης και την αξιολόγηση της
σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών (κατ’ αναλογία των κριτηρίων του δημόσιου σχολείου). Η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού επιδιώκεται εδώ και χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, κι έχει μείνει στα χαρτιά λόγω
των αγώνων των συναδέλφων εκπαιδευτικών του δημόσιου
σχολείου. Η αξιολόγηση δεν είναι ούτε ουδέτερη ούτε αθώα.
Δημιουργεί ένα ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο που μετατρέπει
το σχολείο σε μία ζούγκλα. Οι Άγγλοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν
πολύ καλά τι σημαίνει αξιολόγηση, βιώνοντας ένα ασφυκτικό
και απάνθρωπο πλαίσιο, τόσο εργασιακά όσο και εκπαιδευτικά. Και ας θέσουμε κι ένα ερώτημα που τίθεται εδώ και χρόνια: ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές;
✒ Υπάρχει μέσα σε όλα κι ένα «τυράκι»: η κατάργηση της διετίας και η θέσπιση συμβάσεων αορίστου χρόνου. Εντούτοις,
το «τυράκι» υπάρχει πάντα μέσα σε μία φάκα. Και ποια είναι η
φάκα; Αν οι απολύσεις απελευθερωθούν εντελώς ή έστω γίνονται με κάποιο πλαφόν, τότε οι συμβάσεις αορίστου χρόνου επί της ουσίας καταργούνται.
Η υπουργός παρουσίασε το σχέδιο νόμου ως μία απάντηση
στην υπάρχουσα «αγκύλωση». Πρόκειται για την απόλυτη διαστροφή των νοημάτων. Ρωτάμε: είναι αγκύλωση η στοιχειώδης προστασία των εργαζομένων από τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες; Είναι αγκύλωση η ύπαρξη ενός ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης για όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία;
Είναι αγκύλωση να μην σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν;
Είναι αγκύλωση τα σχολεία να μην είναι super market, αλλά
να παρέχουν γνώση στα παιδιά;

Μια συνδικαλιστική αποτίμηση
Η παράταξή μας έχει ασκήσει αυστηρή κριτική στην τακτική
που έχουν ακολουθήσει οι ηγεσίες του ΣΙΕΛ και της ΟΙΕΛΕ. Οι
ηγεσίες αυτές έχουν χρησιμοποιήσει συχνά πυκνά μια συντεχνιακή λογική και ουκ ολίγες φορές φιλοκυβερνητική. Τώρα,
βέβαια, που το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο, αναγκάζεται να καταγγείλει τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Όμως δεν θα κριθεί
από τις ανακοινώσεις, αλλά από την ουσιαστική πράξη: Θα γίνει άμεσα γενική συνέλευση του σωματείου του ΣΙΕΛ, ώστε
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να πάρουν αποφάσεις; Θα καταστρώσει σχέδιο αγωνιστικών διαδικασιών για το επόμενο
χρονικό διάστημα; Θα συγκροτήσει κοινωνικές συμμαχίες με
τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ώστε να δημιουργηθεί
ένα αγωνιστικό μέτωπο παιδείας;
Αν το σχέδιο νόμου μετατραπεί σε νόμο με αυτή ή όποια άλλη μορφή, θα βρει μπροστά του τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Γελιέται η κυβέρνηση αν νομίζει ότι δεν θα έχει κόστος,
αν νομίζει ότι οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν απαθείς
τον αργό τους θάνατο. ΟΛΟΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!
11/7/2020

Αγαπητοί γονείς,
Αρχικά θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, αφού βρισκόμαστε στην έναρξη αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης σχολικής χρονιάς. Μιας χρονιάς ανησυχιών, κινδύνων, προκλήσεων αλλά και δυνατοτήτων αναστοχασμού και διεκδικήσεων. Μιας χρονιάς που έπεται της καθολικής καραντίνας, του κλεισίματος των σχολείων και
της απόπειρας της εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης». Είμαστε βέβαιοι ότι όλες και όλοι σας συνειδητοποιήσατε όχι μόνο την κρατική ανεπάρκεια στην υποστήριξη μιας τέτοιας μορφής «εκπαίδευσης», αλλά κυρίως το γεγονός ότι καμία μέθοδος από απόσταση
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αμεσότητα και τη ζωντάνια του
σχολείου. Επιμείναμε το Μάιο, εμμένουμε και σήμερα στην άποψή
μας για ανοιχτά σχολεία. Επιμένουμε γιατί έχουμε τη βεβαιότητα
ότι τα σχολεία αποτελούν το μοναδικό χώρο που τα παιδιά μαθαίνουν, κοινωνικοποιούνται και αναμετριούνται με τη ζωή. Επιμένουμε, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η εξ αποστάσεως «εκπαίδευση» δε
συνιστά εκπαίδευση, καθώς δεν παράγει μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά κυρίως απομονώνει περαιτέρω τα παιδιά μας και ακυρώνει τη δυνατότητα ολόπλευρης γνωστικής, συναισθηματικής και
κοινωνικής τους ανάπτυξης. Αταλάντευτη θέση μας είναι, λοιπόν,
ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Όχι όμως ανοχύρωτα.
Τους μήνες του αναγκαστικού μας εγκλεισμού βιώσαμε όλοι την
παρωδία εκπαιδευτικής πολιτικής από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο διαφήμιζε εξοπλισμούς που κατέφθαναν
και δεν έφτασαν ποτέ, πλατφόρμες που έπεφταν και πόσα άλλα.
Έκτακτη ανάγκη, υποστήριξαν πολλοί και δικαιολόγησαν τις ολιγωρίες. Αναρωτιόμαστε, όμως, πώς η ίδια έκτακτη ανάγκη δεν
επιτάσσει αυτονόητα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά
τμήμα. Η Υπουργός, επιδεικνύοντας περισσή αδιαφορία και αναλγησία και επικαλούμενη το δημοσιονομικό κόστος, αυξάνει τον
αριθμό των παιδιών σε κάθε τάξη, δημιουργώντας συνθήκες αβίωτες όχι μόνο στην περίοδο της πανδημίας, αλλά σε κάθε περίοδο. Τα σχολεία σήμερα είναι οι μόνοι χώροι όπου επιτρέπεται ο
συγχρωτισμός χωρίς τήρηση αποστάσεων. Το μόνο μέτρο προστασίας είναι η μάσκα και οι υποκριτικές δηλώσεις περί ατομικής
ευθύνης, που συνεπάγονται την απεμπόληση της κρατικής ευθύνης και την μετακύλιση όλης της ευθύνης για τη λειτουργία των
σχολείων στις πλάτες των εκπαιδευτικών.
Αγαπητοί γονείς, ζητάμε όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, ΕΔΩ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και σας καλούμε να συστρατευτείτε στην προσπάθεια που κάνουμε διεκδικώντας το αυτονόητο. Είναι η στιγμή να απαιτήσουμε σχολεία αξιοπρεπή και δουλειές ασφαλείς και αξιοπρεπώς αμειβόμενες. Πρέπει,
με άλλα λόγια, να απαιτήσουμε με όλη μας τη δύναμη να μη θυσιάζεται η ζωή των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας, στο όνομα
των κερδών των λίγων, να απαιτήσουμε τους αναγκαίους και επαρκείς όρους όχι μόνο για την απλή επιβίωσή μας, αλλά και για την
ποιότητα της ζωής μας και των παιδιών μας. Το αίτημά μας για μείωση των μαθητών ανά τάξη δεν είναι ουτοπικό. Κυβέρνηση και Τοπ.
Αυτοδιοίκηση όφειλαν όλους αυτούς τους μήνες να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Όφειλαν,
όπως έπραξαν άλλες χώρες, να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολείων, να βρούνε επιπλέον χώρους. Τίποτα από
αυτά δεν έγινε μέχρι στιγμής. Το πολυδιαφημιζόμενο σχέδιο της
Κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων περιλαμβάνει μια μάσκα,
ένα αντισηπτικό και ένα παγουρίνο. Και από αυτό το μισερό σχέδιο
τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί, αφού ούτε οι μάσκες ούτε τα αντισηπτικά έχουν έρθει στα σχολεία, ούτε το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας. Ο Δήμος Καλλιθέας διαθέτει αυτή τη στιγμή 64 καθαριστές/ριες (29 με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και 35 με συμβάσεις μερικής απασχόλησης) για τον καθαρισμό σχολικών μονά-

δων. Ο Δήμος Ν. Σμύρνης διαθέτει 39 καθαριστές/ριες (21 με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και 18 με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 1 ΔΙΕΚ και 9 μόνιμες) και ο Δήμος Μοσχάτου -Ταύρου
32 μόνιμους/ες καθαριστές/ριες. Σύμφωνα με την εκτίμηση των
υπηρεσιών τους και οι τρεις Δήμοι χρειάζονται διπλάσιο αριθμό
καθαριστών/ριών. Η κυβέρνηση, ούτε αυτό το ψίχουλο προετοιμασίας που διαφημίζει δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει.
Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Η συνύπαρξη 25 και άνω παιδιών στην τάξη, καθιστά αδύνατη την
τήρηση στοιχειωδών αποστάσεων, ενώ η έλλειψη των αναγκαίων
μέτρων υγιεινής και των περιοδικών ιατρικών ελέγχων, θέτει
όλους μας σε κίνδυνο και οδηγεί με βεβαιότητα είτε σε μια νέα
γενικευμένη καραντίνα, είτε σε ανεξέλεγκτο αριθμό νοσούντων.
Θεωρούμε ότι είναι κάτι παραπάνω από επιτακτικό να παρθούν
ΤΩΡΑ όλα τα αναγκαία μέτρα που θα διαφυλάξουν την υγεία των
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους(...)
Ταυτόχρονα, η θωράκιση των δημόσιων συστημάτων υγείας σε όλα
τα επίπεδα (όχι μόνο στα νοσοκομεία ή τις ΜΕΘ) είναι ο πιο τεκμηριωμένος παράγοντας επιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας, με
όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Εδώ οφείλουμε, επίσης να υπογραμμίσουμε τις επισημάνσεις των μάχιμων υγειονομικών για το
στρατηγικό ρόλο του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, ιχνηλάτηση και απομόνωση σε ανθρώπινες συνθήκες κατοικίας και υπό ιατρική παρακολούθηση των ασυμπτωματικών φορέων του ιού ή των νοσούντων με ήπια συμπτώματα. Συντασσόμαστε με τα αιτήματα των σωματείων των εργαζομένων
στο χώρο της υγείας για ενίσχυση των ΜΑΦ και ΜΕΘ, για μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να «αντέξει» το σύστημα
την αύξηση των κρουσμάτων και για μαζικά τεστ στον πληθυσμό.
Για να γίνουν όλα τα παραπάνω, απαιτείται υποταγή «της οικονομίας» στις ανάγκες της πανδημίας και όχι το αντίστροφο, η προσαρμογή δηλαδή των επιστημονικών, υγειονομικών δεδομένων
στα κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα. Η ευθύνη για την υγεία δεν
είναι μόνο ατομική, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Γι’ αυτό το
λόγο οι οργανωμένες κοινωνίες δημιουργούν εθνικά συστήματα
υγείας και προσπαθούν να αντιμετωπίζουν τις νόσους.
Σας καλούμε να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας και να
απαιτήσουμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:
• Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, με ανώτατο όριο
τους 15 μαθητές. • Εξεύρεση ή ακόμα και επίταξη διαθέσιμων
ελεύθερων χώρων και λειτουργία τους ως σχολεία. • Πρόσληψη
του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού και τη δημιουργία περισσότερων μικρότερων αριθμητικά τμημάτων. • Πρόσληψη
όλου του αναγκαίου προσωπικού για την καθαριότητα και την απολύμανση των σχολικών χώρων. • Δωρεάν διαγνωστικά τεστ σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς. • Δωρεάν παροχή όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού. • Ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας με βάση τις θέσεις του υγειονομικού κινήματος (αύξηση ΜΕΘ/ΜΑΦ, προσλήψεις, δωρεάν μαζικά τεστ κ.λπ.).
Η ζωή μας είναι πάνω από τους οικονομικούς υπολογισμούς των οικονομικών και πολιτικών επιτελείων. Γι’ αυτό και ως εκπαιδευτικό κίνημα και εκπαιδευτικοί συντασσόμαστε με τη μεριά των εργαζόμενων,
της νεολαίας, των εργαζομένων ειδικά στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν
υπερεκμετάλλευση, απολύσεις, μειώσεις μισθών, ανεργία και πληρώνουν τα βάρη της πανδημίας με νέα επίθεση στα δικαιώματά τους.
Σας καλούμε να πορευτούμε αγωνιστικά όλοι μαζί. Είμαστε βέβαιοι ότι η ζωή θα νικήσει, όπως πάντα, το φόβο. Σας καλούμε να
κάνουμε αυτόν το φόβο εφαλτήριο των αγώνων μας, για τη ζωή
που μας αξίζει.
ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Σεπτέμβριος 2020
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Γράμμα προς τους μαθητές
για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Αγαπητοί μαθητές,
αγαπητές μας μαθήτριες,
Νιώθουμε την ανάγκη, πριν την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
να απευθυνθούμε σε εσάς που μοιραζόμαστε τις ίδιες αίθουσες, τα ίδια
προαύλια, σε εσάς που μοιραζόμαστε τα άγχη και τις αγωνίες της σχολικής καθημερινότητας. Μία καθημερινότητα στην οποία τώρα θα πρέπει να προστεθεί και η διαχείριση
μίας πανδημίας. Όλα αυτά για τα
οποία διαμαρτυρόμαστε μαζί μ’ εσάς
εδώ και χρόνια, οι άθλιες σχολικές
αίθουσες που δεν αερίζονται ούτε
καθαρίζονται επαρκώς, η αύξηση
των μαθητών στις τάξεις προκειμένου να μειωθούν οι εκπαιδευτικοί
και να εξοικονομηθούν χρήματα, όλα
αυτά που κατά καιρούς μάς έβγαλαν
μαζί στους δρόμους, σήμερα καθίστανται –κυριολεκτικά– ζητήματα
ζωής ή θανάτου.
Αγαπητοί μαθητές,
αγαπητές μας μαθήτριες,
έχετε κάθε λόγο να είστε οργισμένοι και οργισμένες με όσους σήμερα
σας κουνάνε το δάκτυλο και ενοχοποιούν τη «νεανική ανεμελιά» για
την αναζωπύρωση της πανδημίας.
Είναι, άλλωστε, οι ίδιοι που:
• Άνοιξαν τον τουρισμό χωρίς κανένα έλεγχο κάτω από την πίεση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Των
ίδιων ομίλων που μόλις αυξήθηκαν,
αναπόφευκτα, τα κρούσματα, έσβησαν
την Ελλάδα από τον τουριστικό χάρτη.
• Δεν έκαναν τίποτα για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν προσέλαβαν γιατρούς και νοσηλευτές, δεν εξασφάλισαν την πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ για όλο
τον πληθυσμό.
• Αύξησαν ξεδιάντροπα τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη εν μέσω
πανδημικής έξαρσης και τώρα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, υποβαθμίζοντας την τήρηση των αποστάσεων ως μέτρο προστασίας.
• Δεν διστάζουν να υποτάξουν
την επιστήμη στην πολιτική σκοπιμότητα και σπέρνουν τη σύγχυση,
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αδιαφορώντας για τα
οδυνηρά αποτελέσματα
που θα έχει η απώλεια
εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους ειδικούς επιστήμονες.
Η κυβέρνηση είχε
όλο το χρόνο να προετοιμαστεί για
την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να αναζητήσει και να επιτάξει,
αν χρειαστεί, χώρους για να χωριστούν τα τμήματα, να προσλάβει επιπλέον εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες, να εφοδιάσει με μάσκες,
αντισηπτικά και όργανα θερμομέτρησης τα σχολεία. Αντ’ αυτών προτίμησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση
για να περάσει αντιεκπαιδευτικά και
αντιδημοκρατικά μέτρα.
Αγαπητοί μαθητές,
αγαπητές μας μαθήτριες,
έχετε κάθε λόγο να είστε δύσπιστοι
και διστακτικοί απέναντι στα μέτρα
που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων, μέτρα τα οποία είναι ταυτόχρονα ανεπαρκή και ανεφάρμοστα. Απέναντι
σε αυτά οφείλουμε να αντιδράσουμε
από κοινού εκπαιδευτικοί, γονείς και
μαθητές, να αντιδράσουμε ενωτικά
και δυναμικά και να διεκδικήσουμε
τα σχολεία να ανοίξουν με ασφάλεια.
Να αντιδράσουμε, όμως, με έναν
τρόπο που δε θα καταλήγει τελικά να
στρέφεται εναντίον μας, που δε θα
καταλήγει να αρνείται ακόμα και τα
ελάχιστα μέσα προστασίας που αναγκάστηκε το κράτος παρέχει.
Καθόλου «αντισυστημική» δεν είναι η άποψη που επικαλείται ανύπαρκτους κινδύνους από τη χρήση
της μάσκας, που αμφισβητεί ακόμα
και την ίδια την ύπαρξη του ιού. Είναι, αντιθέτως, μία άποψη που βολεύει αφάνταστα το οικονομικό και
πολιτικό σύστημα εξουσίας, που
βλέπει τους ευάλωτους ηλικιωμένους ως «βάρος για την οικονομία»
και που θα προτιμούσε να μην ξοδέψει χρήματα για την ενίσχυση Υγείας
και Παιδείας και για τη στήριξη των
πληττόμενων κοινωνικών ομάδων.
Είναι η ανομολόγητη άποψη ενός συ-

στήματος που βάζει τα κέρδη πάνω
από την ανθρώπινη ζωή, εκφρασμένη από τα χείλη κάποιων βαλτών ή
παραπλανημένων. Άλλωστε, τα μέλη
της πολιτικής και οικονομικής ελίτ
του τόπου έχουν εξασφαλίσει για τον
εαυτό τους πρόσβαση σε διαγνωστικά τεστ και ιδιωτικές κλινικές. Ο
απλός λαός, κομμάτι του οποίου είμαστε μαθητές και εκπαιδευτικοί,
είναι που θα υποφέρει όταν γεμίσουν
τα κρεβάτια των ΜΕΘ. Μην τους προσφέρεις άλλοθι, μην τους δώσεις την
ευκαιρία να πουν «εμείς σας είχαμε
προειδοποιήσει, αλλά δεν μας πιστεύατε».
Κόντρα στη μοιρολατρία και την ηττοπάθεια, οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών έχουν μέχρι
στιγμής αναγκάσει την κυβέρνηση να
αναλάβει το κόστος της παροχής μέσων προστασίας σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές και να βάλει στον πάγο τα
σχέδια για ζωντανή μετάδοση του μαθήματος μέσα από τις σχολικές αίθουσες. Γι’ αυτό σας καλούμε να τηρήσετε τα μέτρα προστασίας και να
ενωθείτε μαζί μας για να διεκδικήσουμε και να επιβάλουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων:
* Χωρισμό τμημάτων σε μεγέθη
στα οποία θα μπορούν να τηρηθούν οι
αναγκαίες αποστάσεις. Καμία τάξη με
περισσότερα από 15 παιδιά.1 * Προσλήψεις επιπλέον εκπαιδευτικών
και καθαριστριών για να καλυφθούν
οι αυξημένες ανάγκες. * Μαζικά
επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. * Ενίσχυση
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας!
Δημόσια Δωρεάν Υγεία και Παιδεία
για όλο το λαό!
1. Υπάρχουν και μικρές Τάξεις στα Σχολεία, που ούτε 12 παιδιά δεν χωρούν...

Σε λίγες ημέρες η σχολική χρονιά ξεκινά και εμείς, οι καθηγητές του παιδιού
σου δε μπορούμε να σου κρύψουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας για
τα όσα διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες σχετικά, και με αφορμή, την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid19.
Πιο συγκεκριμένα: Παρακολουθούμε μια
στάση της επίσημης Πολιτείας για το ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων και του
σχεδιασμού της λειτουργίας τους, καθώς
και της αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων, που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, πειραματισμούς και το χειρότερο,
διαπνέεται από ¨το πνεύμα της αγοράς¨,
αφού βάζει στο ζύγι τις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών από τη μια και τον
περιορισμό του κόστους από την άλλη, και
αποφασίζει υπέρ του δεύτερου!
Το Μάιο, και με τα ημερήσια κρούσματα να κυμαίνονται σε διψήφιο αριθμό (περί τα 20 καθημερινά) τα σχολεία άνοιξαν
με μειωμένο αριθμό μαθητών και βάρδιες. Τότε το Υπουργείο επικαλούμενο «τη
γνώμη των ειδικών» όριζε τον αριθμό των
μαθητών ανά τμήμα στους 15 και τον απαιτούμενο χώρο για κάθε μαθητή στα
7m2, ενώ θεωρούσε τη χρήση μάσκας επιβλαβή πρακτική γενικώς, με το σκεπτικό ότι δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και πως δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Τρεις μήνες μετά, ω του
θαύματος, η μάσκα έχει αναχθεί σε πρώτιστο μέτρο που σώζει ζωές, ενώ παράλληλα τα παιδιά στοιβάζονται σε τμήματα
των 27 ατόμων και μάλιστα με πεισματική
άρνηση της Διοίκησης, όπου επιχειρήθηκε, αυτά να χωριστούν σε μικρότερα.
Παράλληλα ο σχεδιασμός αντιμετώπισης κρούσματος είναι απλά ανεφάρμοστος: Σε περίπτωση κρούσματος θα απομονώνεται το τμήμα όπου αυτό εντοπίστηκε και το υπόλοιπο σχολείο θα λειτουργεί κανονικά. Αυτό που αγνοεί το επιτελείο του ΥΠΑΙΘ είναι πως τα τμήματα των Γυμνασίων και των Λυκείων είναι
μικτά, δηλαδή στα τμήματα κατευθύνσεων και ξένων γλωσσών οι μαθητές μαζεύονται από όλα τα τμήματα μιας τάξης
σε ένα υποτμήμα. Επίσης ο κάθε καθηγητής –τρια δε διδάσκει μόνο σε ένα τμήμα αλλά σε όλα τα τμήματα και ενδεχομένως σε όλες τις τάξεις του σχολείου.
Και σα να μη φτάνει αυτό, οι περισσότεροι καθηγητές χρειάζεται να γυρνούν και
έως σε πέντε σχολεία για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ωράριο. Άρα ο περιορισμός της μετάδοσης πάει, κυριολε-

Ε.Λ.Μ.Ε. Ικαρίας - Φούρνων
κτικά, περίπατο! Είναι δε άξιο απορίας,
πως καθηγητές Πανεπιστημίου αναλαμβάνουν να αποτελέσουν το επιστημονικό
άλλοθι σε αυτούς τους καθαρά πολιτικούς και οικονομίστικους σχεδιασμούς,
διατυπώνοντας τη μια μωρολογία μετά
την άλλη και προσπαθώντας να υποστηρίξουν τα ανυπόστατα καταστρατηγώντας
όχι μόνο τα επιστημονικά δεδομένα αλλά και αυτήν ακόμα την κοινή λογική.
Από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί
διεκδικήσαμε το αυτονόητο: Τμήματα με
μέγιστο αριθμό 15 μαθητές-τριες, ώστε
να υπάρχει φυσική απόσταση μεταξύ τους.
Αυτό αυτομάτως συνεπάγεται διορισμούς
προσωπικού, ώστε να στελεχωθούν τα
σχολεία και να περιοριστούν οι μετακινήσεις, άρα και η πιθανή διασπορά. Και βέβαια χρειάζονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας προκειμένου να ανοίξουν τα
σχολεία: Μάσκες, αντισηπτικά, απολύμανση χώρων, απορρυπαντικά και προσωπικό
καθαριότητας (που δεν έχει αναλάβει ακόμη έργο σε όλα τα σχολεία την ώρα που
γράφονται τούτες οι γραμμές) και βεβαίως
μαζικά τεστ σε τακτική βάση. Και αν τα αιτήματα αυτά μπορεί να φαίνονταν σε κάποιους συντεχνιακά προ πανδημίας, είναι
πλέον σαφές και κατανοητό σε όλους πως
είναι τα μόνα ενδεδειγμένα τόσο παιδαγωγικά όσο και επιδημιολογικά.
Σε όλους εκτός του Υπουργείου. Το οποίο προτιμάει τη φθηνότερη λύση που
είναι η μάσκα, και την προτιμάει ακριβώς γι αυτό! Και μάλιστα χωρίς να το
κρύβει, αφού δια στόματος υπουργού απέρριψε τη λύση των λιγότερων παιδιών
ανά τμήμα ως ακριβή. Δηλαδή εξετάζει
τόσο το ζήτημα της υγείας μας και της υγείας των παιδιών μας, όσο και το ζήτημα της εκπαίδευσης με αμιγώς οικονομικά κριτήρια. Και φροντίζει με την ευκαιρία να πριμοδοτεί και την ιδιωτική
πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει τις
ανάγκες αυτού του σχεδιασμού, και βέβαια όχι πάντα αμισθί. Επίσης προωθεί
τις καινοφανείς τρίμηνες συμβάσεις εκπαιδευτικών, ενώ δε λείπουν και οι φωνές για εθελοντική (!) προσφορά εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν όταν αρχίσουν να αυξάνονται τα
κρούσματα, επιχειρώντας να κουρελιάσει εντελώς κάθε έννοια εργασιακής
σχέσης και δικαιώματος.
Αγαπητέ γονέα. Σε όλη αυτή την κατάσταση ελλοχεύουν δύο κίνδυνοι.

Ο ένας είναι ο Υγειονομικός.
Η μάσκα από μόνη της δεν είναι επαρκής προστασία. Η μάσκα δεν είναι
παπούτσια,απλώς να ελέγχουμε εάν ένα παιδί τα φοράει ή όχι. Για να είναι
αποτελεσματική χρειάζεται να φοριέται με συγκεκριμένο τρόπο, να μην έρχεται σε επαφή με τα ενδεχομένως
μολυσμένα χέρια του χρήστη και να
αλλάζει κάθε τόσο εάν υγρανθεί. Ο εκπαιδευτικός προφανώς δε μπορεί να
ελέγχει 15-20 έως και 27 παιδιά ανά
τμήμα για τον ορθό, άρα και αποτελεσματικό, τρόπο χρήσης της και παράλληλα να εξετάζει, να παραδίδει μάθημα, να λύνει απορίες, να ελέγχει τους
μαθητές για πιθανά συμπτώματα και
να απομακρύνει όσους τα παρουσιάζουν σε ειδικό χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγιεινή στην τάξη.
Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ μας.
Αυτή η διαδικασία θα μας καταστήσει
αστυφύλακες στα μάτια των παιδιών
που θα τα κυνηγάμε να εφαρμόσουν τα
πρωτόκολλα, και μόνιμα διαπληκτιζόμενους με όλους τους γονείς, είτε υποστηρίζουν τη χρήση της μάσκας είτε είναι αντίθετοι. Αντί για δάσκαλοι θα καταλήξουμε ελεγκτές. Και βεβαίως οι
εκπαιδευτικοί θα γίνουν ο εύκολος στόχος όποτε ο, λόγω προβληματικού σχεδιασμού αναποτελεσματικός, σχεδιασμός δεν θα έχει αποτέλεσμα. Κι έτσι αντί να λειτουργήσουμε όλοι μαζί από
κοινού για να γίνει το σχολείο χώρος δημιουργικός και η μαθησιακή διαδικασία
ουσιαστική, θα καταλήξουμε εχθροί και
συγκρουόμενοι.
Τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες.
Τα θέλουμε ανοικτά για όλους τους μαθητές, με κανόνες υγιεινής, με ασφάλεια και με ουσιαστικό μαθησιακό και
παιδαγωγικό ρόλο.
Για τούτο ζητάμε:
3 Ολιγομελή τμήματα τώρα, με μέγιστο αριθμό τα 15 άτομα. 3 Διορισμοί
εκπαιδευτικού προσωπικού, εξασφάλιση των απαραίτητων πρόσθετων χώρων
όπου αυτοί χρειαστούν. 3 Διανομή υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά, μάσκες), απολυμάνσεις και προσωπικό καθαριότητας σε όλα τα σχολεία. 3 Ρεαλιστικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης
κρουσμάτων στα σχολεία.
8/9/2020
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Απολογισμός και προοπτική των κινητοποιήσεων

Η

Εt preterea censeo Carthago delenda est!
Κι επιπλέον, πιστεύω ότι η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί!
(Όπως έπρεπε για τον Ρωμαίο συγκλητικό Κάτωνα να καταστραφεί η Καρχηδόνα,
έτσι για την Κεραμέως πρέπει να καταστραφεί η Παιδεία

καπιταλιστική βαρβαρότητα και η νέα φάση μετεξέλιξης
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, έδειξε στην
πρόσφατη πανδημία το αποκρουστικό και αντικοινωνικό
της πρόσωπο. Καθόλου, όμως, η καταστροφή αυτή δεν πτοεί τους
επικυρίαρχους του πλανήτη, Τραμπ, Μέρκελ, Πούτιν κλπ. Αντιθέτως, αυτοί που σπέρνουν τη φτώχεια, την ανεργία, τον πόλεμο
και το θάνατο, θέλουν να συνεχίσουν την επιβολή της κυριαρχίας τους, με την γενίκευση της κρατικής καταστολής και της θεσμοποιημένης βίας, όπως απέδειξε και η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης εξέγερσης των αμερικανών προλετάριων, μετά την
εν ψυχρώ δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Εφαρμόζουν τις ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της διάλυσης του κοινωνικού ιστού και
των όποιων δημόσιων συστημάτων Παιδείας, Υγείας, πρόνοιας,
ασφάλισης περίθαλψης απομένουν σε όλο τον κόσμο. Και όχι
μόνο. Στην Ελλάδα, η συμφωνία του πολιτικού κατεστημένου και
του αστικού κοινοβουλευτικού κόσμου στον πυρήνα των ασκούμενων αντιλαϊκών πολιτικών, στις κατευθύνσεις Ε.Ε.-ΟΟΣΑ-ΣΕΒ,
αλλά και του βαμμένου στο αίμα των λαών ιμπεριαλισμού ΗΠΑΕ.Ε.-ΝΑΤΟ, αποδεικνύεται καθημερινά, ακόμα κι αν έχουν διαφορετική μεθοδολογία επίτευξης κάποιες φορές.

χώρα θα τη βρει μπροστά της και στο κρίσιμο ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων το Σεπτέμβρη. Το ΕΣΥ ενισχύθηκε μόνο με
400 επικουρικούς γιατρούς και 2500 συμβασιούχους νοσηλευτές, σε σύνολο 28000 κενών. Ούτε ένας μόνιμος διορισμός. Μερικές δεκάδες ΜΕΘ άνοιξαν επιπλέον των 600 περίπου υπαρχουσών, ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι 3500 (ΜΕΘ-ΜΑΦ).
Ενώ η ύφεση θα ξεπεράσει το 10% και η ανεργία θα φτάσει το
30% των μνημονιακών χρόνων, 1 εκατ εργαζόμενοι βρίσκονταν σε
καθεστώς «αναστολής σύμβασης», εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι
νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση δηλώνουν ικανοποιημένες από το ύψος της «βοήθειας» της Ε.Ε. των
32 δις ευρώ και τις νέες υπερεθνικές οικονομικές συμφωνίες, με
λεκτικές μόνο διαφοροποιήσεις. Ο Βρούτσης ανακοίνωσε μέτρα
απελευθέρωσης των απολύσεων, με το μανδύα προγραμμάτων
«Συν-εργασίας»-SURE, που μονιμοποιούν την εκ περιτροπής εργασία, την ελαστική εργασία, τις κατά τουλάχιστον 20% μειώσεις
μισθών, περιορίζουν τις δαπάνες των εργοδοτών στο μισό, εξασφαλίζουν επιδότηση για τα προγράμματα αυτά από το κράτος και
στοχεύουν σε εφαρμογή και στον (ευρύτερο) δημόσιο τομέα, με
τους δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους.

Ταξική συναίνεση και εθνική ομοψυχία!

Παιδεία για λίγους κι εκλεκτούς!

Η καθολική επιβολή των ιδιωτικοποιήσεων και της μισής
δουλειάς, μισής ζωής, μισών δικαιωμάτων, η συνεχιζόμενη
ισχύς των ΠΝΠ, αλλά και άλλων 26 νομοθετημάτων που επιβάλλονται με fast track διαδικασίες δείχνουν ανάγλυφα τη «νέα κανονικότητα». Πρόσφατα ψήφισαν νόμο που ενισχύει τη λεηλασία της φύσης και την καταστροφή του περιβάλλοντος, στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης» και των επενδύσεων. Ξεπουλούν
τη ΔΕΗ. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τις πηγές του νερού και
τις εγκαταστάσεις της δημόσιας ΕΥΔΑΠ. Σε 4 μόνο χρόνια επιβλήθηκαν δύο αντιασφαλιστικοί νόμοι που έκαναν για χιλιάδες
εργαζόμενους τη σύνταξη όνειρο θερινής νυκτός ή τη μετατρέπουν σε επίδομα. Διαλύθηκε το δημόσιο σύστημα ασφάλισης
και η ιδιωτικοποίηση είναι προ των πυλών. Στην προσφυγική
κρίση στον Έβρο όλοι μίλησαν για «ασύμμετρη απειλή». Η αντιπροσφυγική πολιτική της κυβέρνησης, συνεχίζοντας τις πολιτικές Ε.Ε.- κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με νέους νόμους, έφτασε σήμερα να πετάει έξω από τις δομές-στρατόπεδα 11.237 ανθρώπους και να επαναπροωθεί χιλιάδες πρόσφυγες. Είναι βαθιά
ρατσιστική και αντικοινωνική.
Όμως αυτές οι εγκληματικές πολιτικές δεν θα προχωρούσαν
χωρίς «συναίνεση και ομοψυχία». Σημαντική υπήρξε η συμφωνία ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ στο τεράστιο πρόβλημα της πανδημίας, με το
«καθόμαστε σπίτι και θα λογαριαστούμε μετά», με την επιβολή
καθεστώτος απαγορεύσεων κάθε είδους, σύμφωνα με την τακτική της αποστασιοποίησης. Τη δήθεν επιτυχία της κυβέρνησης η
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Μέσα στο κλίμα αυτό, η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε στη Βουλή
το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και τις μεγάλες μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις από το μέσα Απρίλη, όταν εν μέσω πανδημίας το έβαλε σε
«διαβούλευση». Σε νέα επίδειξη πυγμής και αυταρχισμού, παρά
τους ελιγμούς της το προηγούμενο διάστημα, μπροστά στην καθολική αντίθεση στα αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί, διαμορφώνει όρους τετελεσμένων, για ένα σχολείο προσαρμοσμένο στους
νόμους της αγοράς, με ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας. Με εκπαιδευτικούς καθολικά υποταγμένους και με τους μαθητές να
χάνουν στοιχειώδη μορφωτικά δικαιώματα. Να διώχνονται από
την «τυπική εκπαίδευση» και το σχολείο και να ωθούνται μαζικά στη φτηνή κατάρτιση που το κράτος διευρύνει και προωθεί
ακόμη περισσότερο. Η κυβέρνηση με την ψήφιση του νομοσχεδίου στοχεύει σε λιγότερη γνώση, λιγότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς, λιγότερα σχολεία, με περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη πρόσδεση της εκπαίδευσης με το σύστημα πρόσβασης
στα ΑΕΙ, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ιδιωτικοποίησης και της
δραστικής μείωσης των εισακτέων. Έχει εξαγγείλει ήδη την εισαγωγή στα ΑΕΙ μέσω Εθνικού Απολυτηρίου με την προσμέτρηση των βαθμών των τριών τάξεων του Λυκείου. Την ίδια στιγμή
προωθεί την εφαρμογή της διαβόητης τροπολογίας και υπουργικής απόφασης για τις κάμερες και την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», πλήττοντας ανεπανόρθωτα κάθε έννοια εκπαιδευτικής
διαδικασίας και παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών. Προ-

Συνδικαλισμός των διαδρόμων
και του αστισμού!

Όλο το προηγούμενο διάστημα, που το
Υπουργείο Παιδείας έχει εξαπολύσει την
άνευ προηγουμένου επίθεσή του στους εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο σχολείο, με το
αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, την τροπολογία
για εξ αποστάσεως και κάμερες και την εγκύκλιο για την υλοποίησή τους, η ιερά συμμαχία
των ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ έχει ποδηγετήσει την
ΟΛΜΕ. Αρνούνταν πεισματικά σύγκληση Γ.Σ. των
ΕΛΜΕ και Γ.Σ. των προέδρων. Έφτασαν στο σημείο να αλλάξουν τρεις φορές την ημερομηνία της
Γ.Σ. των προέδρων, από τις 23/5 στη 1/6 ή 4/6 και
τελικά τη μετέφεραν στις 6/6, για να πραγματοποιηθεί, αφού η κυβέρνηση είχε καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο 1/6 και 4 μέρες πριν ψηφιστεί.
Στόχος τους ήταν να ανακόψουν την κλιμάκωση
των αγώνων που αναπτύχθηκαν με πρωτοβουλία
και συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων,
των ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ και ήταν και οι μαζικότεροι.
Δεν αντιπαρατέθηκαν, όπου το έκαναν, με το σύνολο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά με
πλευρές της. Στη ΔΑΚΕ αρέσει το σχολείο σωφρονισμού και τα περισσότερα άρθρα του νόμου, οι ΣΥΝΕΚ αρνούνταν κυρίως την εξωτερική αξιολόγηση. Είναι χαρακτηριστική της
αγωνίας τους να συντρέξουν την κυβερνητική πολιτική και του απόλυτα κοινοβουλευτικού τρόπου αντιμετώπισης της δράσης
των σωματείων η πανομοιότυπη στάση που
κράτησαν και στα δύο αντιεκπαιδευτικά
νομοσχέδια, του Γαβρόγλου πέρσι και της
Κεραμέως φέτος. Πέρυσι με κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ έβρισκαν θετικά σημεία στο
νόμο Γαβρόγλου και δεν ψήφιζαν την

απόσυρσή του, που για αντιπολιτευτικούς λόγους και ταυτιζόμενη
με τη Ν.Δ. ζητούσε η παράταξη της ΔΑΚΕ. Φέτος, με κυβέρνηση
Ν.Δ., άλλαξαν οι ρόλοι, ήρθε η σειρά της ΔΑΚΕ να βρίσκει θετικά
σημεία στον νόμο Κεραμέως και οι ΣΥΝΕΚ να ζητούν την απόσυρσή του.
Οι γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες, κυβερνητικές και
άλλες, αντί να αναδείξουν τη συνολική επίθεση, αντί να στηρίξουν
και να οργανώσουν τις αγωνιστικές διαθέσεις των εκπαιδευτικών
που εκφράστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για την ανατροπή
της επίθεσης στο σύνολό της, κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή της αποκλιμάκωσης και της ελεγχόμενης διεκπεραίωσης.
Η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ κινείται στην κατεύθυνση της αποδοχής/
υποταγής, με ανακοινώσεις που συγκαλύπτουν τους βασικούς ενόχους και στόχους της πολιτικής ΕΕ-ΟΟΣΑ και κυβέρνησης ΝΔ. Η
πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, εξαφανίζοντας αποφασισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλάζοντας συνεχώς ημερομηνίες στις αποφάσεις, αλλά και η ηγεσία του ΠΑΜΕ, επιχείρησαν να στήσουν ανα-
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ωθεί νέες αλλαγές στην πολύπαθη Τεχνική Εκπαίδευση, γι’ αυτό
και δε συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το όριο
φραγμό στην εγγραφή στα ΕΠΑΛ για μαθητές άνω των 17 ετών.
Ακολουθεί νέος νόμος με ΤΕΕ και «δομές εκπαίδευσης» σε συνέχεια του ν.4547 του Γαβρόγλου. Προωθεί την «αυτονομία της
σχολικής μονάδας» και αυτό επιβεβαιώνεται και μέσω διαρροών από τα ΜΜΕ για τη μεταφορά των σχολείων συνολικά στους
δήμους, ενώ με τις ομάδες σχολείων που προβλέπονται στο νόμο
Κεραμέως θα καταργηθούν οργανικές θέσεις. Είναι μέρος της
πολυπόθητης για τις κυβερνήσεις «αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας και του εκπαιδευτικού». Η αύξηση των προτύπων και
η αξιολόγηση των προτύπων-πειραματικών και του προσωπικού
τους αποτελούν το όχημα. Ο κόσμος της εκπαίδευσης βρίσκεται μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Δεν πρόκειται για αποσπασματικά μέτρα, αλλά για ένα συνολικό σχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει ριζικά το DNA της δημόσιας
εκπαίδευσης, υποτάσσοντας το σχολείο στις αρχές της επιχειρηματικότητας, των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, της
υπερίσχυσης των «δεξιοτήτων» έναντι της γνώσης, της
ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, της απόλυσης χιλιάδων αναπληρωτών και
της αποδυνάμωσης του εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού μας ρόλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αγαπητοί Γονείς
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει ξεκάθαρα τη θέση του υπέρ της χρήσης μάσκας
στο σχολείο ως αναγκαίο μέτρο για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19 στο σχολικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως, και σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, θεωρούμε ότι απαιτούνται και πιο άμεσα και ουσιώδη μέτρα για την υγειονομική θωράκιση και το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός ή συνολική στρατηγική προς την κατεύθυνση αυτή, και η υποχρέωση μόνο χρήσης της μάσκας
μοιάζει να προσπαθεί να μεταθέσει ολόκληρη την ευθύνη στα παιδιά, τους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς, αποκρύβοντας την ανεπάρκεια του Υπουργείου για ένα συνολικό
σχεδιασμό με δομικές αλλαγές που θα καθιστούσαν πραγματικά ασφαλέστερη τη λειτουργία των σχολείων. Στο πλάισιο αυτό και πιστεύοντας ότι η ατομική υπευθυνότητα
πρέπει να λειτουργεί επικουρικά προς την αναγκαία κρατική ευθύνη, ζητάμε την άμεση
λήψη των αναγκαίων μέτρων που να περιλαμβάνουν:
- Την μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών στα 15 άτομα ανα τμήμα,
- Την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα σχολεία, εκπαιδευτικού αλλά και
βοηθητικού, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ώρες και ανάγκες
- Την άμεση εύρεση χώρων για τη στέγαση των νέων τμημάτων που θα δημιουργηθούν. Για το λόγο αυτό ειδικότερα προτείνουμε και καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση
(και ειδικά το Δήμο Χανίων) να αξιοποιήσει το σύνολο της δημοτικής ακίνητης περιουσίας που παραμένει ανενεργή. Αίθουσες σε παλιά Δημαρχεία, ενοικιαζόμενα γραφεία,
κλειστοί πολιτιστικοί χώροι, χώροι που διαχειρίζονται πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι
φορείς, όπως τα Επιμελητήρια, ακόμα και ξενοδοχεία με μικρούς συνεδριακούς χώρους, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτή την έκτακτη κοινωνική ανάγκη ώστε να
ξεκινήσει ομαλά και να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η σχολική χρονιά.
Αποδεχόμαστε πλήρως την ανάγκη ατομικής υπευθυνότητας, αλλά δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε τις ευθύνες της ίδιας της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας
υγείας. Γι’ αυτό καλούμε σε συνεργασία όλους τους γονείς του Σχολείου μας και τους
Συλλόγους Γονέων των άλλων σχολείων, ώστε το το γονεϊκό κίνημα να καταφέρει να κινητοποιήσει την πολιτεία –σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο– για τη λήψη των αναγκαίων ενεργειών που θα επιτρέψουν την υγειονομική θωράκιση, αλλά και θα αντιστρέψουν
την υποβάθμιση της όλης εκπαιδευτικής λειτουργίας, ιδίως σε αυτές τις πρωτοφανείς
δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε.
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χώματα ανάσχεσης των αγώνων ενάντια στην κυβερνητική αντιεκπαιδευτική πολιτική.
Η ηγεσία του ΠΑΜΕ δεν συνέβαλε στην οργάνωση και στην προοπτική νίκης του αγώνα. Δεν κατέθετε τοπικά στις ΕΛΜΕ και κεντρικά στην ΟΛΜΕ ενιαίο πρόγραμμα δράσης. Αρνήθηκαν ΓΣ στην
ΕΛΜΕ Πειραιά, που έγινε τελικά μόνο μετά τη συλλογή 270 υπογραφών, αλλά και σε άλλες ΕΛΜΕ το κρίσιμο διάστημα που άνοιξαν τα σχολεία. Προχώρησαν σε ανακοινώσεις για κινητοποιήσεις
εξαφανίζοντας σωματεία που δεν ελέγχουν (Θεσσαλονίκη) και δεν
συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις που δεν ήταν στο δικό τους σχεδιασμό (π.χ. 8/5). Με κλασικές μανούβρες επιχείρησαν να εξαφανίσουν την κινητοποίηση στις 30/4 (ΠΑΜΕ-ΔΑΚΕ). Όλοι τους δεν
θα είχαν κανένα πρόβλημα με την εξαφάνιση της ΓΣ προέδρων
των ΕΛΜΕ στις 6/6, όπως έγινε με τις 3ωρες στάσεις εργασίας τη
μέρα κατάθεσης στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και δεν
θα συναινούσαν αν δεν σέρνονταν από το κίνημα. Δεν είναι τυχαίο
ότι η ηγεσία του ΠΑΜΕ πρότεινε αρχικά «ανοιχτά ΔΣ», αντί για ΓΣ
των ΕΛΜΕ και η 24ωρη στις 9/6 ήταν η μόνη κλαδική απεργία με
ημερομηνία που τελικά πρότειναν τα τελευταία χρόνια. Υπερασπίζονται ακόμα και τώρα την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» του
Υπουργείου, δεν συνδέουν τον αγώνα ενάντια στις κάμερες με τις
επιδιώξεις εφαρμογής της αξιολόγησης και της όποιας άλλης
χρήσης της εξ αποστάσεως στο μέλλον. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος
τους στη θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως, ενώ όλο το διάστημα
που τα σχολεία ήταν κλειστά την πρόβαλλαν ως τη μέγιστη κοινωνική προσφορά. Αυτόν τον αρνητικό ρόλο, επηρεασμένοι από την
πολιτική εθνικής ομοψυχίας στην ευρύτερη πολιτική σκηνή, θέλησαν να αντιπαρέλθουν με το απίστευτο επιχείρημα ότι «επειδή
ο κλάδος έκανε εξ αποστάσεως, απέρριψε τις κάμερες». Έμεινε
βέβαια το θεσμικό οπλοστάσιο και κάποιοι έκαναν εξ αποστάσεως και με ανοιχτά σχολεία. Την ταύτισή τους με την πλειοψηφία
στην ΟΛΜΕ και την κυβερνητική πολιτική, η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.

Η προοπτική των αγώνων!

Το ζητούμενο για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, για
όλο τον λαό, δεν είναι η κριτική που θεωρεί ως «αναπόφευκτη»
την επιβολή αυτής της πολιτικής, τη συντριβή των δικαιωμάτων μας. Το ζητούμενο δεν είναι μια αντιπολιτευτική φασαρία
που βάζει στη γωνία το κίνημα και τον αγώνα. Το ζητούμενο είναι ο μαζικός ανυποχώρητος και παρατεταμένος πανεκπαιδευτικός αγώνας αντίστασης και ανατροπής! Αυτόν τον αγώνα πρέπει και πάλι να πάρουμε στα χέρια μας οι αγωνιζόμενοι
εκπαιδευτικοί και να τον κάνουμε υπόθεση όλης της κοινωνίας. Αυτή ήταν και είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να δημιουργηθούν οι όροι ανατροπής του νόμου συνολικά και για να
μην εφαρμοστεί. Οι αποφασιστικοί από τα κάτω αγώνες εκπαιδευτικών, ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ είναι ο δρόμος για να συνεχίσουμε.
Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα
είναι αποτέλεσμα της δράσης των πρωτοβάθμιων σωματείων,
που αποτελούν την ατμομηχανή του κινήματος, επιμένουν στον
36 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 128

συντονισμό τους και με εμπιστοσύνη υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Ξεπέρασαν το κλίμα αναμονής και απραξίας των ηγεσιών
σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ οργανώνοντας τις κινητοποιήσεις του κλάδου. Δεν εναντιώθηκαν απλά στα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της
κυβέρνησης, αλλά οργάνωσαν και συμμετείχαν σε δεκάδες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, σε Βουλή,
Υπουργεία, ΔΔΕ και ΠΔΕ και συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις
και στήριξαν και τις διεκδικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υγειονομικών για μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας
υγείας. Συνέβαλαν στο να μην μπουν σε καραντίνα η δράση των
σωματείων και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλους τους
χώρους, αλλά και οι κοινωνικοί-ταξικοί αγώνες, κάτι που η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία του κορωνοϊού, είχε σαν
βασική επιδίωξη. Ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν μπορούσε να
βρίσκεται σε αναμονή των κινητοποιήσεων που εξήγγειλαν
μόνο για τις ημέρες ψήφισης του νομοσχεδίου η ΟΛΜΕ και η
ΔΟΕ, αλλά να βρίσκεται σε διαρκή αγώνα όλες τις κρίσιμες μέρες. Καλούμε τα πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία, τις
ΕΛΜΕ και τους ΣΕΠΕ με αποφάσεις και κυρίως με τη δράση
τους, σήμερα, να συμβάλουν στην οργάνωση και συνέχιση του
αγώνα με πολύμορφες κινητοποιήσεις.
Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που σε όλη την Ελλάδα έδωσαν και δίνουν τη μάχη ενάντια στις αντιδραστικές
εξελίξεις, απέργησαν, διαδήλωσαν, διαμαρτυρηθήκαν με όλες
τους τις δυνάμεις, κόντρα σε «θεούς και δαίμονες». Ο αγώνας
αυτός δεν πάει χαμένος. Σύντομα οι υπηρετούντες αυτές τις πολιτικές θα κληθούν να τις υλοποιήσουν. Κι εκεί θα μετρήσει η
ενότητα, η αλληλεγγύη, η αποφασιστικότητα των σωματείων για
τη μη εφαρμογή του αντιδραστικού νόμου και την απόκρουση
του συνόλου των αντιεκπαιδευτικών μέτρων που ήρθαν και θα
έρθουν. Καταδικάζουμε την κυβερνητική απόφαση να παρατάξει κλούβες και δεκάδες διμοιρίες ΜΑΤ έξω από τη Βουλή, την
ημέρα της πανελλαδικής απεργίας, απαγορεύοντας στα εκπαιδευτικά σωματεία και σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς να πορευτούν ελεύθερα μέχρι την είσοδο της Βουλής και να καταθέσουν
τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους. Καταδικάζουμε κάθε
απόπειρα να αντιμετωπιστεί με καταστολή ο αγώνας των εργαζομένων σε κάθε κοινωνικό-εργασιακό χώρο.

Την κρίση να πληρώσουν οι καπιταλιστές!

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων μπορεί
να ακυρώσει τον αντιεκπαιδευτικό νόμο στην πράξη, όπως έχει
γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν, μόνο αν συνδυαστεί με ένα
απεργιακό μέτωπο και πανεκπαιδευτικό αγώνα διαρκείας, ενάντια στην ενιαία αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ). Μόνο αν αναδειχθεί ο αντιλαϊκός κι αντικοινωνικός χαρακτήρας των μέτρων
διάλυσης της εκπαίδευσης ευρύτερα και συνδεθεί με τα αιτήματα όλου του λαού για Υγεία και κοινωνικά αγαθά και σταθερή εργασία για όλους, ενάντια στις πολιτικές των απολύσεων
και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Συνεχίζουμε τον αγώνα για Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, μόνιμη και σταθερή δουλειά,
μόρφωση για όλα τα παιδιά, για να καταργηθούν όλες οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όλα τα αντεργατικά μέτρα που
ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Την κρίση να
πληρώσουν οι καπιταλιστές!
Μαχητικός, παρατεταμένος αγώνας για να μην εφαρμοστεί
και να καταργηθεί ο νόμος Κεραμέως! Να μην εφαρμοστούν τα
αντιεκπαιδευτικά και αντικοινωνικά μέτρα της κυβέρνησης στο
σύνολό τους!

Για σχέδιο μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην κατ΄ ευφημισμόν Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνει λόγο δημοσίευμα
των «ΝΕΩΝ», με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο ουσιαστικά να επιβεβαιώνει το δημοσίευμα,
επισημαίνοντας ότι: «Η επιτροπή ωστόσο δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της
και δεν έχει καταθέσει το σχετικό πόρισμά της στο Υπουργείο».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις εισηγήσεις της 11μελούς
επιστημονικής επιτροπής, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
αλλαγή σκυτάλης στη διαχείριση σχολείων και κέντρων υγείας, μπαίνουν πλέον οι τελευταίες πινελιές και είναι θέμα ημερών να πάρουν τον δρόμο της έγκρισης από την κυβέρνηση. Αναφορικά με το δεύτερο μεγάλο άξονα του σχεδίου, την
εκπαίδευση, προδιαγράφεται σύσφιξη της σχέσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευσης, που σήμερα περιορίζεται στα σχολικά κτίρια.

Το αποκεντρωμένο σχολείο της αγοράς

Καθήλωση δημόσιων δαπανών,
Χορηγοί, κατηγοριοποίηση
Βασικός στόχος της κυβέρνησης με την ολοκληρωτική
πρόσδεση της εκπαίδευσης στους Δήμους είναι η καθήλωση των κρατικών δαπανών και η μετάθεση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων στους δήμους και ουσιαστικά στους εργαζόμενους, με την επιβολή τοπικής φορολογίας και εν τέλει η διείσδυση εταιριών – χορηγών. Aυτό
είναι το φτηνό και ευέλικτο σχολείο της αγοράς. Aυτό είναι
το επιχειρηματικό σχολείο των «κουπονιών», έρμαιο της αγοράς, που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Μακροπρόθεσμα τ’ αποτελέσματα θα είναι ο μαρασμός και το
κλείσιμο πολλών σχολείων, κυρίως των αγροτικών περιοχών, αφού οι κοινότητες και οι μικρότεροι δήμοι δε θα μπορούν ν’ αντεπεξέλθουν στα έξοδα λειτουργίας τους, την ώρα που οι ποικιλώνυμοι «τοπικοί παράγοντες» θα ενδιαφέρονται για τη βιτρίνα τους, τα «καλά» σχολεία της περιοχής.
Ανάλογα προβλήματα θ’ αντιμετωπίσουν και πολλά σχολεία
των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων περιοχών, που θα εξελιχθούν σε σχολεία αλλοδαπών μεταναστών και φτωχών Ελλήνων, κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ, της
μητρόπολης του καπιταλισμού.
Πάνω στα ερείπια του ενιαίου δημόσιου σχολείου οικοδομείται η διαφοροποίηση κάθε σχολείου και ουσιαστικά ο ταξικός διαχωρισμός τους, με «δούρειο ίππο» την αυτοαξιολότεύχος 128 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 37

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

Από τη δεκαετία του 1990 η κυρίαρχη πολιτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την ευθυγράμμισή της στα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα της αποκέντρωσης-περιφερειακότητας έχει ανοίξει στη χώρα μας από τις
αρχές της δεκαετίας του ’90, με τους ν. 2218 και 2240/94,
στους οποίους περιλαμβάνονταν διατάξεις για την αποκέντρωση της εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Το Μάρτιο του
2008, η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε πρόταση για περιφερειακή αυτοδιοίκηση («Καποδίστριας ΙΙ). Στο σχέδιο αυτό,
προβλεπόταν ότι όλες οι αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους μεταφέρονται στην περιφερειακή δομή, εκτός από την
εθνική άμυνα και ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας. Ο
«Καποδίστριας ΙΙ» δεν προχώρησε, για διάφορους λόγους.
Στη χώρα μας οι αντιστάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην αποτροπή της εφαρμογής της «αξιολόγησης» και της «αποκέντρωσης», που αποτελούν βασικούς πυλώνες για την οικοδόμηση του σχολείου της αγοράς και αποτελούσαν βασικές προτεραιότητες
της εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων.
Οι κυρίαρχες δυνάμεις προβάλλουν ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση διατάζει και η εκπαίδευση
πρέπει να συμμορφώνεται. Γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να «μεταρρυθμίζεται» έτσι που να συμμορφώνεται με τους κανόνες της αγοράς. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται όλο και πιο ορατή η ενεργός συμμετοχή και
παρέμβαση των επιχειρήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία που επιχειρούν να προσδεθεί στο άρμα τους.
Βασικά στοιχεία αυτής της νεοφιλελεύθερης πρότασης είναι: α) η επιλογή σχολείου από τους γονείς, β) ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία για να εξασφαλίσουν μαθητές και
χρηματοδότηση, γ) το άνοιγμα του σχολείου στις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, ώστε τόσο τα αναλυτικά προγράμματα να «πατρονάρονται» από δεξιότητες άμεσα χρηστικές στην αγορά εργασίας, δ) αξιολόγηση των σχολείων με
βάση την επίδοση των μαθητών σε περιφερειακές εξετάσεις.
Πρόκειται για βασικές κατευθύνσεις της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής διαφοροποίησης των σχολεί-

ων, όπως έχουν σχεδιαστεί από ΕΕ και ΟΟΣΑ και αναφέρονται στις προγραμματικές δηλώσεις πρώην Υπουργών Παιδείας, Ά. Διαμαντοπούλου το 2009, Κ. Αρβανιτόπουλου το
2012, Κ. Γαβρόγλου 2016.
Ειδικότερα την περίοδο αυτή η ελληνική δημόσια εκπαίδευση δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα με την πολιτική της υποχρηματοδότησης και των περικοπών, των ελάχιστων διορισμών, την τηλεκπαίδευση και κυρίως με το πολυνομοσχέδιο που εντείνει τους ταξικούς φραγμούς, εισάγει την αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων κ.α..
Η επίθεση, όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία, είναι στρατηγικού χαρακτήρα και στοχεύει στην αλλαγή των αρχών λειτουργίας της ελληνικής εκπαίδευσης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μεταπολεμικά.
Τα όποια υπολείμματα κοινωνικών κατακτήσεων υπάρχουν
σήμερα εξέφραζαν ένα εκπαιδευτικό σύστημα μιας άλλης εποχής και έναν διαφορετικό συσχετισμό κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων
από το σημερινό.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Η άλωση της δημόσιας εκπαίδευση
και η «Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

γηση/αξιολόγηση. Επιπλέον, η τοποθέτηση οικονομικού διευθυντή-μάνατζερ δείχνει το άνοιγμα του σχολείου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διαπλοκή του με την «ελεύθερη» αγορά. Στα πλαίσιο μιας ψευδώνυμης αποκέντρωσης οι διευθυντές θα μετατραπούν σε μάνατζερ – διαχειριστές, που θα είναι υποχρεωμένοι ν΄ αναζητούν πηγές χρηματοδότησης. Στόχος είναι η θεσμική μετεξέλιξη του διευθυντή από τον παλιό γραφειοκράτη διευθυντή σε έναν «δυναμικό άρχοντα-manager», ο οποίος θα αναζητά πόρους και θα
λειτουργεί ως φορέας προώθησης της νέας κουλτούρας επιχειρηματικού πνεύματος, καινοτόμων δράσεων και διασύνδεσης «του σχολείου του» με την τοπική αγορά. Μια τέτοια
λειτουργία του διευθυντή θα εναρμονίζεται με τη νέα μορφή
«αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων» που θεσμοθετεί το
υπουργείο με το πολυνομοσχέδιο, αφού, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται, τα σχολεία θα λειτουργούν ως «αυτονομημένες μονάδες», οι οποίες θ’ ανταγωνίζονται η μία την άλλη στην επίδειξη καλών σχολικών αποτελεσμάτων, καινοτομικών δράσεων και πρακτικών, ανεύρεσης πόρων και, προσέλκυσης πελατών/μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτά ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα «τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», γεγονός
που ενισχύει όλους τους μηχανισμούς αξιολόγησης («κοινωνικής λογοδοσίας») και τους συνδέει αφενός με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και αφετέρου με την
ίδια την χρηματοδότηση των σχολείων. Μια τέτοια προοπτική εμπεριέχει τον κίνδυνο καθυπόταξης της διδακτικής
πράξης στην επιχειρηματική λογική. Το σχολείο να λειτουργεί με κριτήριο την εξεύρεση κονδυλίων και να προσαρμόζει τη λειτουργία του σ ΄αυτή την προοπτική.
Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την ενίσχυση του ελεγκτικού και «πανοπτικού» ρόλου του κράτους, που θα κρατά υπό
τον ασφυκτικό έλεγχο κάθε σημαντική λειτουργία του μηχανισμού διοίκησης-εποπτείας της εκπαίδευσης. Οι θεωρητικοί
για τη διοίκηση και την οργάνωση κάθε συστήματος υποστηρίζουν απόλυτα ότι ένα συγκεντρωτικό κράτος ή εξουσία μπορεί να είναι συμπυκνωμένο ή αποσυμπυκνωμένο. Παράλληλα
το κράτος διαθέτει πολυάριθμούς κόμβους εξουσίας, οι οποίοι μεταβιβάζουν και κάνουν εμφανή τη δύναμη και τη βούληση της πολιτικής εξουσίας. Ένας απ’ αυτούς είναι και η Τ.Α. Το
κράτος σ΄ αυτό το στάδιο είναι υποχρεωμένο να διευθετήσει τη
συγκεντρωμένη εξουσία γι’ αυτό και καταλήγει να τη διαμοιράσει. Όλη η εξουσία που συγκεντρώνει κατανέμεται σε διάφορες υπηρεσίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η μεταφορά
της εξουσίας σε όργανα τοπικά ή περιφερειακά, που παραμένουν όμως αναγκαστικά στην ιεραρχία των κεντρικών διοικήσεων, δεν δίνει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης του λαού
στην εξουσία και στη διοίκηση. Αντίθετα, πρόκειται για απλή
αποσυμπύκνωση της συγκεντρωτικής εξουσίας και, ουσιαστικά, πρόκειται για εσωτερική κατανομή των δραστηριοτήτων
της Κεντρικής εξουσίας ή της κεντρικής διοίκησης. Ωστόσο,
το κράτος προβάλλει την ανάγκη αυτονόμησης της σχολικής
μονάδας. Πίσω από τις εύηχες διακηρύξεις για δυνατότητα της
σχολικής μονάδας να διαμορφώνει το πρόγραμμά της, για αυτονομία, διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος, ξεπροβάλλει μια εκπαίδευση και ένα σχολείο αντίστοιχο με τις
οικονομικές και κοινωνικο-ταξικές συνθήκες της περιοχής
του, που θα διαφοροποιείται κατά περιφέρεια ανάλογα με τις
επιδιώξεις της αγοράς και τις κατευθύνσεις των επιχειρήσεων. Το σχολείο μετατρέπεται σε αποθήκη κατάρτισης φθηνού
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εργατικού δυναμικού και μεταναστών για την αγορά. Σχολείο
της αγοράς, φθηνό, αυταρχικό, εξοντωτικό και ελιτίστικο, σχολείο όχι γνώσεων και παιδείας, αλλά λειτουργικών δεξιοτήτων,
στενής κατάρτισης και όχι γενικής γνώσης, σχολείο όπου θα
βασιλεύει το πνεύμα του ανταγωνισμού, της κοινωνικής διαφοροποίησης και του «επιχειρείν».

Η διεθνής εμπειρία
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Ιρλανδίας και
της Μεγάλης Βρετανίας, όπου στο 75% των σχολείων, σύλλογοι γονέων, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη των
μαθημάτων, αναλαμβάνουν υπεργολαβίες από διάφορες επιχειρήσεις, όπως τήρηση ισολογισμών, συσκευασία τροφίμων κ.λπ. Εξάλλου είναι γνωστό ότι άλλα σχολεία στη
Βρετανία, όσα έχουν οικονομική δυνατότητα, ακολουθούν
ένα απαιτητικό θεωρητικό πρόγραμμα που συμπληρώνει τις
γνώσεις και ενισχύει τις επιδόσεις στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και σε άλλα μαθήματα γενικής παιδείας, ενώ άλλα
σχολεία φυτοζωούν, ασχολούμενα με την καλαθοπλεκτική
και την πηλοπλαστική!
Στις ΗΠΑ η εκπαίδευση έχει υπαχθεί εξ ολοκλήρου στην
Αυτοδιοίκηση. Αποτέλεσμα, η μεγάλη ταξική διαφοροποίηση και η μορφωτική και υλική ένδεια μεγάλου αριθμού σχολείων από τη μετατροπή τους σε εμπορικά υποκαταστήματα.
Στη Φινλανδία τα σχολεία χρηματοδοτούνται κατά 50% από κρατικά κονδύλια και κατά 50% από τις τοπικές επιχειρήσεις και τη φορολόγηση των δημοτών.

Συλλογικότητα - Αντίσταση
Το όραμα της αποκέντρωσης ή και της αυτοδιαχείρισης,
όπως προσθέτουν πολλοί, του σχολείου στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, όχι μόνο είναι ανέφικτο, αλλά απατηλό
και αποπροσανατολιστικό. Στις σημερινές συνθήκες, που
ξεδιπλώνεται η επίθεση εναντίον της δημόσια εκπαίδευσης
είναι αναγκαίος ο σαφής προσανατολισμός του εκπαιδευτικού κινήματος για την υπεράσπιση του δωρεάν χαρακτήρα
της και την προώθηση συγκεκριμένων αιτημάτων που επανειλημμένα έχουν διατυπωθεί. Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη η αγωνιστική διεκδίκηση αιτημάτων που συμβάλλουν στην κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, έτσι που να μπορούν να
επεμβαίνουν και να συμμετέχουν –ατομικά και συλλογικά–
στη λειτουργία του σχολείου ως ενεργά υποκείμενα.
Συγκεκριμένα χρειάζεται: 1. Υπεράσπιση της Δημόσιας
Δωρεάν Ενιαίας εκπαίδευσης, χωρίς διαχωρισμούς σε τύπους σχολείων. Ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό δωρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις 2.
Οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης, μαζικοί διορισμοί
– μονιμοποίηση των αναπληρωτών που θα επιτρέψουν τη
μείωση του αριθμού των μαθητών σε 20 ανά τμήμα. Αύξηση των δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. 3. Άμβλυνση των ταξικών
ανισοτήτων. Δικαίωμα στη μόρφωση για όλους. 4. Αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις θέσεις
των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των νέων για πολύπλευρη μόρφωση.
5. Όχι στο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί την εφαρμογή της
«αξιολόγησης» και της «αποκέντρωσης». Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της «αξιολόγησης» και της «αποκέντρωσης» των σχολείων. Παιδαγωγική
αυτονομία και δημοκρατία στο σχολείο.

στην υπηρεσία της ιδιωτικής οικονομίας και
της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας

Η

Α) Η συρρίκνωση του Δημόσιου σχολείου και
ειδικότερα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση τα τελευταία μνημονιακά χρόνια έπεσαν στο ιστορικό χαμηλό του 2,6% του
προϋπολογισμού και ακόμη μένουν καθηλωμένες κάτω του 3% του
προϋπολογισμού. Ως αποτέλεσμα βιώσαμε μέτρα όπως την κατάργηση χιλιάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την συγχώνευση ακόμη περισσότερων, την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας κατά
δύο ώρες την εβδομάδα, την αύξηση του αριθμού των μαθητών στο

τμήμα στην Δευτεροβάθμια στους 27 ή και στους
30 ακόμη. Πρόσφατα εν
μέσω πανδημίας αποφασίστηκε και η αύξηση των
μαθητών της Πρωτοβάθμιας στους 26.
Επιπρόσθετα τα μέτρα
που εφαρμόστηκαν με
την καθιέρωση ενός κατώτερου αριθμού μαθητών για την λειτουργία
τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων, στα ΕΠΑΛ, τμημάτων κατευθύνσεων και ομάδων προσανατολισμού,
στα ΓΕΛ, καθώς και ξενόγλωσσων τμημάτων, οδήγησαν στην κατάργηση χιλιάδων τμημάτων πανελλαδικά που συρρίκνωσαν περαιτέρω τις σχολικές μονάδες. Πάνω από 1500 τμήματα, κυρίως σε ΕΠΑΛ αλλά και σε ΓΕΛ, λειτουργούν και εφέτος με απόφαση υπουργού, είναι εν δυνάμει δηλαδή υπό κατάργηση.
Κορωνίδα αυτών των πολιτικών απετέλεσε το κτύπημα και η συρρίκνωση του ΕΠΑΛ που εφαρμόστηκε βίαια το 2013, από την κυβέρνηση της ΝΔ και του υπουργού Παιδείας Αρβανιτόπουλου, με
την προσπάθεια κατάργησης βασικών τομέων και ειδικοτήτων των
σχολείων και την απόλυση 2500 μόνιμων εκπαιδευτικών, πολιτική
που ανέτρεψε τελικά το εκπαιδευτικό κίνημα
Επίσης μειώσεις αποφασίστηκαν στα προγράμματα σπουδών αρκετών επιστημονικών πεδίων της γενικής εκπαίδευσης μέσω της
μείωσης του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας τους με κύριο
στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού.
Την μερίδα του λέοντος όμως, ως προς την συρρίκνωση του προγράμματος σπουδών, κατέχει η Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η μείωση του προγράμματος Σπουδών των Τομέων και ειδικοτήτων στα
ΕΠΑΛ που αποφασίστηκε με την μεταρρύθμιση του 2016 είναι της
τάξης του 30% και σε μια σειρά τομείς και ειδικότητες φτάνει το
50%, όπως για παράδειγμα τις ειδικότητες των Οχημάτων, των Αεροσκαφών, της Υγείας Πρόνοιας, του Γεωπονικού τομέα κλπ.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων εμφανίζεται στον αριθμό του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που δεν ξεπερνά τις 74.000,
όταν το 2010 ξεπερνούσε τις 103.000.
Όμως ο κύριος στόχος των πολιτικών των τελευταίων χρόνων
που αποτυπώθηκαν αρχικά στον νόμο Γαβρόγλου αλλά ξεκάθαρα
πλέον στον νόμο Κεραμέως, είναι η απόλυτη συρρίκνωση του συνόλου της Λυκειακής βαθμίδας (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), μέσω της απόλυτης μείωσης του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά σήμερα σ’ αυτήν. Ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης Κεραμέως είναι να μετακινήσει μεγάλο μέρος μαθητών μετά την αποφοίτησή τους απ’
το Γυμνάσιο στις μεταγυμνασιακές Επαγγελματικής Σχολές Μαθητείας. Τις σχολές δηλαδή που δεν θα ανήκουν στη δομή του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, αλλά στη μη τυπική εκπαίδευση και θα λειτουργούν με βάση τη μαθητεία.
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 γράφει ο Δημήτρης Καρυώτης

Υπουργός Παιδείας,
μετά την ψήφιση του
νόμου για την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης
ανακοίνωσε ότι σειρά έχει η
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Μέσα στο καλοκαίρι η
κα Κεραμέως, στο όνομα της
διαβούλευσης για τη μεταρρύθμιση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, έκανε επαφές με τν ΣΕΒ και άλλους
φορείς της οικονομίας, την
ΓΣΣΕ, αλλά και με το ΔΣ της
ΟΛΜΕ. Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε, δια στόματος Μητσοτάκη, ότι η κατάθεση του σχεδίου νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Στη συνάντησή της με το ΔΣ της ΟΛΜΕ η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι να ιδρυθούν Επαγγελματικής Σχολές Κατάρτισης, που θα λειτουργούν μετά το Γυμνάσιο, με βάση τη Μαθητεία.
Ο νόμος για την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης που ψήφισε η
κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2020 και οι εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας για την αναδιάρθρωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
στηρίζονται στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας
για την εκπαίδευση. Ένα πρόγραμμα που αντιγράφει στην κυριολεξία τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, του ΣΕΒ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζεται στους κεντρικούς στόχους που έχουν τεθεί απ’ τους
υπερεθνικούς οργανισμούς και τον ΣΕΒ πριν την τρέχουσα δεκαετία και γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθούν βήμα - βήμα απ’ όλες
τις προηγούμενες κυβερνήσεις και φυσικά απ’ τη σημερινή της ΝΔ
που έχει απλώσει όλο το μενού. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται
βήμα - βήμα και έχει ως βασικούς στόχους:
1) Τη συρρίκνωση του Δημόσιου σχολείου και ειδικότερα της
ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
3) Τη δημιουργία του κατάλληλου εργατικού δυναμικού που
έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Οι Αναδιαρθρωσεις Στην Εκπαιδευση

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί ο εξεταστικός μαραθώνιος με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις
με βάση την τράπεζα θεμάτων σε όλες τις τάξεις του ΓΕΛ και του
ΕΠΑΛ, που επιβάλλει ο νόμος Κεραμέως.
Να θυμηθούμε ότι το εξεταστικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε δύο
φορές μέχρι σήμερα στο ΓΕΛ με στόχο την απομάκρυνση των μαθητών απ’ το Γενικό Λύκειο προς άλλες κατευθύνσεις. Η πρώτη φορά με τη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998 με τις εξετάσεις στο ΓΕΛ
σε 14 μαθήματα, που στόχο είχε την μετακίνηση των μαθητών μετά το Γυμνάσιο στα τότε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια
(ΤΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας και στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ του Υπουργείου Εργασίας. Τη δεύτερη φορά με τη μεταρρύθμιση Αρβανιτόπουλου το 2013, όπου καθιέρωσε τις εξετάσεις μέσω
τράπεζας θεμάτων στα ΓΕΛ για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών. Ο στόχος εδώ ήταν να μετακινηθεί μεγάλο μέρος μαθητών
εκτός απ’ τα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές. Σχολές) που
λειτουργούσαν στο Υπουργείο Παιδείας, στις ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) που ιδρύθηκαν μετά το Γυμνάσιο και θα
λειτουργούσαν με βάση τη μαθητεία από διάφορους φορείς έξω
απ’ το τυπικό δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
Και στις δύο περιπτώσεις η σχολική αποτυχία των μαθητών ήταν
πολύ μεγάλη, με το ποσοστό της αποτυχίας των μαθητών με την τράπεζα θεμάτων του Αρβανιτόπουλου να αγγίζει και πολλές φορές να
ξεπερνάει το 30%. Και τα δύο συστήματα εγκαταλείφθηκαν σχεδόν αμέσως λόγω της κατακραυγής και των αντιδράσεων μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη απομάκρυνση και
των αντίστοιχων υπουργών απ’ το Υπουργείο Παιδείας.
Η ειδοποιός διαφορά των πολιτικών που επιδιώκει να υλοποιήσει η σημερινή Υπουργός Παιδείας σε σχέση με τους δύο προκατόχους της, είναι ότι τον εξεταστικό μαραθώνιο μέσω της τράπεζας θεμάτων τον εφαρμόζει και στο ΕΠΑΛ. Η εφαρμογή ενός τέτοιου εξεταστικού συστήματος στο ΕΠΑΛ θα οδηγήσει σε σχολική
αποτυχία σε πάνω απ’ το 80% των μαθητών.
Φυσικά ο στόχος των εξεταστικών συστημάτων δεν ήταν ούτε είναι να μετρήσουν το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών για να πάρει
το Υπουργείο Παιδείας μέτρα ενίσχυσής τους μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο κύριος στόχος είναι η αποθάρρυνση των μαθητών, αλλά και των γονιών τους, για συνέχιση των σπουδών στη Λυκειακή βαθμίδα (ΓΕΛ, αλλά και ΕΠΑΛ πλέον). Φυσικά για όσους
δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για
φροντιστηριακή ενίσχυση δεν γεννάται λόγος για τη μοίρα τους.
Η μοναδική διέξοδος που θα απομείνει, αν τελικά εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, για μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, θα είναι πλέον οι
μεταγυμνασιακές Επαγγελματικής Σχολές Μαθητείας.
Αν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές τα Λύκεια θα συρρικνωθούν, πολλά απ’ αυτά θα καταργηθούν ή θα συγχωνεύτούν. Ανάλογη, θα είναι η συρρίκνωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Β) Ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
Τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση κάποιου δημόσιου φορέα εννοούμε τη μεταβίβαση του φορέα απ’ τον
έλεγχο του δημοσίου στον έλεγχο κάποιου ιδιώτη επιχειρηματία.
Φυσικά και στην εκπαίδευση υπάρχει ο καθαρόαιμος ιδιωτικός επιχειρηματικός πυλώνας.
Όταν όμως μιλάμε για ιδιωτικοποίηση στη Δημόσια εκπαίδευση εννοούμε την εφαρμογή σύνθετων πολιτικών που δεν είναι άμεσα αντιληπτές απ’ τον πολύ κόσμο και έχουν σαν αποτέλεσμα
την απομάκρυνση του κράτους απ’ την καθολική υποχρέωση παροχής εκπαίδευσης στους πολίτες του μέσω του δημόσιου σχολείου. Η απομάκρυνση αυτή αφορά τη μετακύλιση μέρους του κόστους λειτουργίας του δημόσιου σχολείου στον πολίτη, την εκχώ40 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 128

ρηση μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε άλλους φορείς που
μπορεί να εποπτεύονται απ’ το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, αλλά να
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ή να είναι και ιδιώτες.
 Η μείωση του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στο 2,6%
- 2,8% των τελευταίων χρόνων, έχει δημιουργήσει ήδη ασφυκτικές
συνθήκες στο δημόσιο πυλώνα εκπαίδευσης. Η προσπάθεια των
κυβερνήσεων να επιβάλλουν με διάφορους τρόπους και να θεσμοθετήσουν τη συμμετοχή του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης είναι έκδηλη τα τελευταία
χρόνια. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων από τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο όνομα των ερευνητικών προγραμμάτων, και όχι μόνο. Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλήματα εξοπλισμού
και λειτουργικών δαπανών των σχολείων επιλύονται με δωρεές και
χορηγίες από «εύσχημους» επιχειρηματίες και εταιρίες. Περιπτώσεις όπως ο εξοπλισμός εργαστηρίων πληροφορικής και φυσικών
επιστημών, η χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του
χειμώνα των σχολικών συγκροτημάτων, είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Το αποκορύφωμα αυτής της λογικής είναι οι επιχορηγήσεις εταιριών, δωρεάν υποτίθεται, υπηρεσιών και εξοπλισμού για τις ανάγκες της εκπαίδευσης στην περίοδο της πανδημίας. Η Υπουργός Παιδείας στις επίσημες ανακοινώσεις της για την
λειτουργία των σχολείων στην περίοδο της πανδημίας μετατράπηκε σε επίσημο διαφημιστή μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για τη δωρεάν, τάχατες, προσφορά τους σε λογισμικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και … παγουρίνο. Πολυδιαφημισμένα είναι
και τα προγράμματα «κοινωνικής ευθύνης», που εξαγγέλλουν οι
διάφορες μεγάλες, κατά κύριο λόγο, εταιρίες. Όμως δεν πρέπει να
ξεχνάει κανείς ότι ο επιχειρηματίας λειτουργεί μόνο με έναν βασικό νόμο και κανόνα. Το κέρδος! Ό,τι φαίνεται να προσφέρει
δωρεάν το παίρνει στο πολλαπλάσιο πίσω, από φοροαπαλλαγές,
επικερδείς συμβάσεις που θα συνάψει με το δημόσιο, απαλλαγή
από την υποχρέωση να πάρει μέτρα προστασίας στην επιχείρησή του για τους εργαζομένους και το περιβάλλον κ.λπ.
 Τα κάθε λογής Δημόσια ΙΕΚ της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν, κατά κανόνα, για να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους του Γενικού Λυκείου, μόνο Δημόσια σχολεία δεν μπορούν να θεωρηθούν. Να θυμηθούμε ότι πριν το 2013 τα σχολεία αυτά είχαν δίδακτρα, όσο και αν το ποσό
ήταν μικρό σε σχέση με τα αντίστοιχα ιδιωτικά. Εξακολουθούν όμως να μην παρέχουν δωρεάν βιβλία και δεν προβλέπεται μόνιμο
εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά ωρομίσθιοι εκπαιδευτές απ’ την ευρύτερη αγορά που πιστοποιούνται στον ΕΚΕΠΙΣ. Φυσικά τα σχολεία
αυτά δεν αποτελούν μέρος της τυπικής εκπαίδευσης, όπως ονομάζονται τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανήκουν στη Δια Βίου μάθηση, όπως ονομάζεται η Επαγγελματική Κατάρτιση μετά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το
ότι απευθύνονται σε ενήλικες είναι το άλλοθι για να λειτουργούν με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
 Οι Επαγγελματικής Σχολές Κατάρτισης μετά το Γυμνάσιο,
που ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας στην συνάντησή της με το ΔΣ
της ΟΛΜΕ, δεν θα ανήκουν στη δομή του δημόσιου συστήματος
εκπαίδευσης, αλλά στη μη τυπική εκπαίδευση και θα λειτουργούν με βάση την μαθητεία «σε όλα τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία, σε Επιμελητήρια, σε Οργανώσεις Εργοδοτών ή εργαζομένων ή στον Ιδιωτικό τομέα», όπως ευαγγελίζεται το πρόγραμμα
της Νέας Δημοκρατίας. Αν υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ΝΔ και οι
εξαγγελίες Κεραμέως, θα αναπτυχθεί μετά το Γυμνάσιο το μοντέλο
κατάρτισης των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Υπουργείου Εργασίας. Μόνο που θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των Υπουργείων
και του ιδιωτικού τομέα. Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν σήμερα με παρασιτικό τρόπο θα μετασχημα-

Γιατί η μαθητεία αποτελεί πυλώνα
ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και δεν μπορεί
να αντικαταστήσει τη διδασκαλία στο σχολείο;
• Η μαθητεία στην επιχείρηση έρχεται να αντικαταστήσει σε
πολύ μεγάλο βαθμό την εργαστηριακή εκπαίδευση του σχολείου.
Για αυτό το λόγο η επιχείρηση ονομάζεται και επισήμως εκπαιδευτική δομή (άρθρο 1Α Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας ΦΕΚ
491/Β/20-2-2017). Η μείωση του προγράμματος σπουδών στους
τομείς και τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ δεν μεταφέρθηκε σε καμιά Δημόσια δομή εκπαίδευσης. Δεν δημιουργήθηκε για παράδειγμα τέταρτο έτος επαγγελματικής εκπαίδευσης με ευθύνη του ΕΠΑΛ. Μεταφέρθηκε στην επιχείρηση μέσω της μαθητείας, πάλι με την ευθύνη του ΕΠΑΛ. Η ιδιωτικοποίηση ενός σημαντικού μέρους της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του δημόσιου σχολείου είναι γεγονός.
Μεταφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα, με παράλληλη μείωση των
αναγκαίων δαπανών για εξοπλισμό και εκπαιδευτικό προσωπικό του δημόσιου σχολείου.
• Είναι παράλογος ο ισχυρισμός ότι στην επιχείρηση μαθαίνει καλύτερα ο μαθητής αφού βρίσκεται στο φυσικό χώρο της ειδικότητας που σπουδάζει. Γιατί, καμιά
παραγωγική διαδικασία δεν καλύπτει όλο
το φάσμα των γνώσεων ενός πλήρους επαγγελματικού προγράμματος σπουδών
μιας ειδικότητας. Επίσης, ο μαθητής ακολουθεί αναγκαστικά τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης,
που τις περισσότερες φορές είναι αποσπασματική και φυσικά δεν πραγματοποιείται με μια σειρά που να ανταποκρίνεται
σε μια δομημένη διαδικασία διδασκαλίας
σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή, με
αρχή μέση και τέλος.
Ο μαθητευόμενος αναγκαστικά μαθαίνει αυτά που έχει ανάγκη η επιχείρηση για
την παραγωγική της διαδικασία. Άλλωστε
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και της Μαθητείας είναι αποκαλυπτικό. «Ο μαθητευόμενος εκπαιδεύ-

εται σε ειδικότητα βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και εξειδικεύεται σε αντικείμενο το οποίο ενδιαφέρει την επιχείρηση σε συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς», αναφέρει το κείμενο. Δηλαδή ο μαθητευόμενος και το σχολείο στην υπηρεσία της επιχείρησης.
Προφανώς μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο σχολείο θα
πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των αποφοίτων
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επιχείρηση της ειδικότητάς
τους, με οργανωμένο τρόπο, και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
• Φυσικά είναι αστείος ο ισχυρισμός ότι η μαθητεία θα μειώσει την ανεργία. Η Μαθητεία δε δημιουργεί από μόνη της θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργεί μόνο η οικονομική πραγματικότητα της χώρας, η οποία όχι μόνο δεν δημιουργεί αλλά καταστρέφει θέσεις εργασίας. Η μαθητεία θα οδηγήσει σε ανακύκλωση ενός ιδιόμορφου επιδοτούμενου εργατικού
προσωπικού. Επίσης θα οδηγήσει σε απολύσεις μεγαλύτερων και
παλαιότερων εργαζόμενων Οι μαθητευόμενοι που θα κατοχυρώνουν θέσεις εργασίας θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
Το αποκορύφωμα της ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας εκπαίδευσης θα αποτελέσει η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα της
εκπαίδευσης απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό με τους ίδιους όρους που αφορούν στο δημόσιο πυλώνα. Αυτό θα οδηγήσει το δημόσιο πυλώνα εκπαίδευσης να λειτουργήσει με απόλυτα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανταγωνιζόμενος τον αντίστοιχο ιδιωτικό.
Η ελεύθερη επιλογή σχολείου που απαιτεί ο ΣΕΒ και ο ΟΟΣΑ
και κατ’ επέκταση η εφαρμογή συστήματος κατανομής των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού με βάση την αρχή «τα χρήματα ακολουθούν το μαθητή», βάσει των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των σχολείων που θα λογοδοτούν με βάση την επίδοση
των μαθητών τους, θα δημιουργήσει συνθήκες άμεσης μεταφοράς
πόρων του κρατικού προϋπολογισμού απ’ το Δημόσιο σχολείο
στους σχολάρχες των ιδιωτικών σχολείων.
Ο απόλυτος μηχανισμός για να υλοποιηθεί αυτός ο στρατηγικός
στόχος της οικονομικής ολιγαρχίας είναι ο μηχανισμός της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα επίδοσης των μαθητών μέσω
«αντικειμενικών» εξεταστικών διαδικασιών, που θα διασφαλίζουν
«ότι όλοι οι μαθητές αξιολογούνται για την ίδια εργασία και τα αποτελέσματα μετρώνται βάσει των ίδιων προτύπων» σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ. Το εξεταστικό σύστημα με βάση την τράπεζα θεμάτων
που θεσμοθετήθηκε πρώτα το 2013 απ’ τον Αρβανιτόπουλο, επανήλθε απ’ το Γαβρόγλου για τη Γ’ Γενικού Λυκείου, και επεκτάθηκε πρόσφατα απ’ την Κεραμέως σε όλες
τις τάξεις και των δυο τύπων Λυκείου
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) αποτελεί εκτός των άλλων και το βασικό μηχανισμό αξιολόγησης των σχολικών μονάδων με βάση τις
επιδόσεις των μαθητών.
Με την «ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο μονάδας, τα αποτελέσματα της οποίας
θα δημοσιοποιούνται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και θα αξιοποιούνται κυρίως ως πηγή
πληροφόρησης», όπως απαιτεί ο ΣΕΒ, οι
γονείς θα μπορούν πλέον να επιλέξουν
το σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί
τους, μεταφέροντας και τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους (βάουτσερ)
στον κουμπαρά του σχολείου.
Με αυτόν τον τρόπο κάθε σχολική μονάδα θα μετατραπεί σε αυτόνομη οικονο-
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τισθούν σε μεταγυμνασιακές Επαγγελματικές Σχολές μαθητείας.
Δεν θα μείνει έξω απ’ αυτό ούτε και η ΓΣΣΕ. Δεν ήταν τυχαία η
συνάντηση της Κεραμέως με την ηγεσία της.
Οι ειδήμονες βέβαια περιμένουν να μπουν στο παιγνίδι οι μεγάλες επιχειρήσεις, στα πρότυπα της σχολής μαθητείας που ίδρυσε
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο επισκευαστικό της εργοστάσιο. Η χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας ακούει στο όνομα ΕΣΠΑ. Η μεγαλύτερη
πίτα των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ που αφορά την εκπαίδευση θα απορροφηθεί σ’ αυτόν τον τομέα. Ο αντικειμενικός στόχος είναι η συρρίκνωση του Δημόσιου
πυλώνα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η παράδοση της
Επαγγελματικής Κατάρτισης στις επιχειρήσεις προς όφελος της
κερδοφορίας τους. Άλλωστε η «προώθηση της μάθησης στο χώρο εργασίας, σε όλες τις μορφές της, με ιδιαίτερη προσοχή στα
προγράμματα μαθητείας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, επιμελητηρίων και παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ρίγα 2015)», αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεσμός της μαθητείας ως μορφή επαγγελματικής κατάρτισης θα αποτελέσει φυσικά τον κύριο κορμό στο πρόγραμμα
σπουδών αυτών των σχολών.
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μική μονάδα, που θα ανταγωνίζεται με όλες τις άλλες (δημόσιες και
ιδιωτικές) για την προσέλευση μαθητών και κατ’ επέκταση οικονομικών πόρων. Επειδή ο κρατικός κορβανάς δεν θα επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών των σχολείων, στο πλαίσιο του άκρατου ανταγωνισμού, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων σχολείων θα αναγκαστούν να βρουν τους απαραίτητος πόρους μέσω
χορηγών και δωρητών, γιατί αλλιώς θα διακινδυνεύσει το ίδιο το
σχολείο και φυσικά η εργασία τους. Με αυτούς τους όρους η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου θα έχει συντελεστεί.
Συμπερασματικά, μπορούμε αβίαστα να πούμε ότι η συρρίκνωση του Δημόσιου σχολείου πραγματοποιείται, με απώτερο στόχο
την άμεση ή έμμεση ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας εκπαίδευσης.
Για αυτό και οι προσπάθειες για την κατάργηση του άρθρου 16
του συντάγματος, που ορίζει ότι η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να
παρέχει Δημόσια Εκπαίδευση. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του ΣΕΒ
για «Αντικατάσταση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το άρθρο
14 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή με το Ν3671/2008..»

Γ) Δημιουργία του κατάλληλου εργατικού δυναμικού
που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το
μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τη
θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας
Η κυβερνητική πολιτική δεν σχεδιάζει μόνο να μεταφέρει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας της Δημόσιας εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα. Σχεδιάζει και με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Προφανώς κανείς απ’ αυτούς δε σκέφτεται την αυτοδύναμη ανάπτυξη,
την πλήρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στους τομείς που
έχει πλεονέκτημα και δυνατότητα να αναπτύξει η χώρα μας.
Ας δούμε λίγο την οικονομική πραγματικότητα της χώρας:
Είναι κοινή παραδοχή ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχει συντελεστεί η μεγαλύτερη αποβιομηχάνιση της χώρας στα νεώτερα χρόνια.
ΕΤΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ%)

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ%)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΠ%)

1980
2017

25%
3%

15%
6%

60%
91%

Αυτός ο πίνακας δείχνει την αποδόμηση της πραγματικής παραγωγικής βάσης της χώρας μετά την είσοδό της στην ΕΕ. Ο κύκλος εργασιών και συνεπώς οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας μειώνονται πολύ στον Πρωτογενή (αγροτική οικονομία-πρώτες ύλες) και
Δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) και αυξάνουν στον Τριτογενή τομέα της οικονομίας, δηλαδή στις υπηρεσίες. Ο Τουρισμός έγινε η μοναδική «βαριά» βιομηχανία της χώρας. Φυσικά τώρα, εν μέσω πανδημίας και κατάρρευσης του τουρισμού, όλοι αυτοί που έφεραν την
χώρα σ’ αυτήν την κατάσταση αναγνωρίζουν ότι η χώρα ακολούθησε
λάθος μοντέλο ανάπτυξης. Ακόμα και ο ΣΕΒ αναγνωρίζει ότι «Η αποβιομηχάνιση σηματοδότησε την υποχώρηση της ικανότητας της
χώρας να ακολουθήσει την ανάπτυξη της υπόλοιπης ΕΕ, τουλάχιστον. Χωρίς μια ισχυρή εγχώρια μεταποιητική βάση, η χώρα έχασε
τις δεξιότητες να αναπτυχθεί μακροχρόνια και να συμμετάσχει με αξιώσεις σε διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες (Μάρτιος 2019).»
Βέβαια η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα (κύρια αγροτική παραγωγή) και της μεταποίησης (βιομηχανικός τομέας), είχε προβλεφτεί από τις αναλύσεις των κομμάτων της κομμουνιστικής αριστεράς, ακόμη και του προκυβερνητικού ΠΑΣΟΚ, ως συνέπεια της ει42 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 128

σόδου της χώρας στην τότε ΕΟΚ και μετέπειτα ΕΕ.
Ο πίνακας αυτός δείχνει επίσης μια απ’ τις βασικές αιτίες της
χρεοκοπίας της χώρας. Μια χώρα χωρίς παραγωγική βάση δεν έχει καμιά ελπίδα να σταθεί οικονομικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν τα βασικότερα αγαθά εισάγονται, ακόμη και τα αγροτικά προϊόντα που όχι μόνο είμασταν αυτάρκεις, αλλά κάναμε και
εξαγωγές και αντίστοιχα οι εξαγωγές στο σύνολό τους είναι ελάχιστες, η οικονομική χρεωκοπία είναι θέμα χρόνου.
Επίσης βασικότατη ευθύνη για την οικονομική κατάσταση της
χώρας φέρουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Πολύς λόγος έχει γίνει για την 83η θέση στην κατάταξη του
δείκτη ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με 139 χώρες. Τα στοιχεία
του παρακάτω πίνακα και του γραφήματος αντίστοιχα, δείχνουν ότι σε επίπεδο εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού η χώρα βρίσκεται σε υψηλή θέση κατάταξης σε σχέση με τον δείκτη ανταγωνιστικότητας, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι επιχειρήσεις.

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ 2010
(Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Διαθεσιμότητα ικανών Επιστημόνων /
Μηχανικών
Ποιότητα σπουδών Θετικών Επιστημών
Δυνατότητα Επιχειρήσεων να αξιοποιούν
Νέες Τεχνολογίες
Ηθική Συμπεριφορά επιχειρήσεων
Δυνατότητα Επιχειρήσεων να εισάγουν
Νέες Τεχνολογίες απ’ το εξωτερικό
Επενδύσεις Επιχειρήσεων
στην Έρευνα και Τεχνολογία

83η Θέση σε 139 Χώρες
21η Θέση
56η Θέση
105η Θέση
106η Θέση
109η Θέση
126η Θέση

Μάλιστα, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της χώρας πέφτει και
μετά το 2010, παρά τα υποτιθέμενα μέτρα (μνημόνια) για την αύξησή της και παρά τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, των κοινωνικών κατακτήσεων του κόσμου της εργασίας στην υγεία, στην ασφάλεια, στη σύνταξη κλπ, και την κατάρρευση του εισοδήματός του, που έχει οδηγήσει σε πτώση πάνω απ’ το
50% της αγοραστικής του δύναμης.

Αυτά τα στοιχεία τα ήξεραν οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά
και οι ιθύνοντες της ΕΕ.
Πολύ χαρακτηριστικά και σε ανύποπτο χρόνο πριν από την κρίση
(2004), η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Καινοτομία, ανέφερε το εξής
για την Ελλάδα: «Η σχέση μεταξύ των επιδόσεων της καινοτομίας

μενης εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας». Σύμφωνα με αυτές τις διαπιστώσεις προτείνει μέτρα όπως:
• «Οργανωτική συνένωση εκπαιδευτικών μονάδων, με στόχο την
αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη
σύνδεσή της με τις τοπικές επιχειρήσεις, με τη θεσμοθέτηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Είναι σκόπιμο σε αυτούς τους Οργανισμούς να ενσωματωθούν οργανικά οι υφιστάμενες και οι νέες μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Εργαστηριακά Κέντρα27, κ.λπ.) και
στη διοίκησή τους να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων»
Η διοικητική συνένωση του ΕΠΑΛ σε ένα ενιαίο σύστημα με τη Δια
Βίου Μάθηση ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΣΑ-ΑΝΕΛ, με επικεφαλής τον τότε υφυπουργό Μπαξεβανάκη. Το ενιαίο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) είναι βασικός στόχος των πολιτικών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Προφανώς δεν υλοποιήθηκε όπως έπρεπε αυτός ο σχεδιασμός και ο ΣΕΒ επανέρχεται.
• «Υιοθέτηση ευέλικτου Συστήματος Μαθητείας, με βάση το
δυικό μοντέλο, ως εναλλακτική μέθοδος εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις ειδικότητες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, καταρχήν στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων»
• «Τα προγράμματα σπουδών να είναι δομημένα με το σύστημα
πιστωτικών μονάδων και να περιλαμβάνουν περίοδο πρακτικής άσκησης (όταν δεν προβλέπεται μαθητεία), με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (προσδιορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, αξιολόγηση και απόδοση πιστωτικών μονάδων, όπου αυτό είναι εφικτό».
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με σπονδυλωτό τρόπο και δομημένα με το
σύστημα των πιστωτικών μονάδων ECVET δεν είναι καινούριος. Ο νόμος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Αρβανιτόπουλου το 2013,
αλλά και ο αντίστοιχος του Γαβρόγλου, έβαζαν τους ίδιους στόχους.
Το σύστημα των πιστωτικών μονάδων οδηγεί στον κατακερματισμό και στην εξατομίκευση των επαγγελματικών προσόντων,
που οδηγεί με τη σειρά του στην εξατομίκευση των συμβάσεων
εργασίας. Οι τίτλοι σπουδών από μόνοι τους δεν θα πιστοποιούν
συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά θα αποτελούν μια
βασική προϋπόθεση για την ένταξη σε ένα ή περισσότερα επίπεδα
του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECVET για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μαζί με το αντίστοιχο σύστημα ECTS που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην ανώτατη εκπαίδευση, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην
ένταξη των εργαζόμενων σε ένα ή και παραπάνω επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αλλά και στη κατηγοριοποίηση των
εργαζομένων, με βάση τις πιστωτικές μονάδες που κατέχουν, στο
πλαίσιο ενός επιπέδου. Ο απώτερος στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι η μείωση του εργασιακού κόστους ανά μονάδα εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Απόφαση της Λισαβόνας), με την
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στο μέλλον δεν
θα υπάρχουν εργαζόμενοι με επαγγελματικά δικαιώματα με βάση
τις σπουδές τους, αλλά εργαζόμενοι με «ομαδοποιημένα προσόντα», που θα εντάσσονται σε μια ή περισσότερες κατηγορίες προσόντων, με τέτοιο τρόπο που σε κάθε κατηγορία θα διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που
θα συγκεντρώνουν κάθε φορά.
Φυσικά η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η καθιέρωση της ατομικής σύμβασης εργασίας έχει καθιερωθεί ντε φάκτο
στην ελληνική αγορά εργασίας, ελέω μνημονίων, στο όνομα της
χρεωκοπίας. Όμως αυτή η εργασιακή πραγματικότητα θα τυποποιηθεί και θα καθιερωθεί στο άμεσο μέλλον μέσω των αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση.
Δεν ξέρουμε βέβαια σε ποιο βάθος θα αποτυπωθούν αυτοί οι
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και του εγχώριου ΑΕΠ αναδεικνύει καθαρά ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι βασισμένη σε άλλες πηγές παρά στην καινοτομική παραγωγή και αυτό είναι πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο για την
μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Χώρας».
Γίνεται αντιληπτό ότι δυναμική αύξηση των θέσεων εργασίας και
κατ’ επέκταση πραγματική μείωση της ανεργίας χωρίς οικονομική
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δεν είναι δυνατή Θα
περίμενε κανείς ότι οι κυβερνήσεις της χώρας μετά τη μεγαλύτερη
οικονομική περιπέτεια στη σύγχρονη ιστορία της, αν μη τι άλλο, θα
σχεδίαζαν ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεν ήταν
λίγες οι φορές που οι κυβερνητικοί ιθύνοντες ρωτήθηκαν από αστούς δημοσιογράφους για το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που προτείνουν τα κόμματά τους. Οι απαντήσεις μονότονες.
Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για επενδύσεις. Επενδύσεις σε
ποιους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας; Κουβέντα επ’ αυτού.
Προφανώς περιμένουν τους ξένους οικονομικούς ομίλους να επενδύσουν σε μονάδες τις δικής τους αρεσκείας εκμεταλλευόμενοι τη
διάλυση του κόστους εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Άλλωστε οι οικονομικές ζώνες, όπου το νομικό πλαίσιο προστασίας των
εργασιακών δικαιωμάτων θα είναι ανενεργό, έχουν αποτυπωθεί
νομοθετικά στα διάφορα μνημόνια που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις στα τελευταία χρόνια. Βέβαια, τελικά, όλη η χώρα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη οικονομική ζώνη, όπου επικρατεί εργασιακή ζούγκλα για τους εργαζόμενους, τόσο στο οικονομικό επίπεδο,
όσο και σε αυτό των εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα όταν μιλάνε για
οικονομική ανάπτυξη, εννοούν αυτήν που θα στηρίζεται κατά βάση
στην έκταση παραγωγής, δηλαδή στη γραμμή παραγωγής, που εκ των
πραγμάτων δεν χρειάζεται εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης.
Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται το τόσο υψηλό ποσοστό επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Κατ’ επέκταση πρέπει να μειωθεί η «παραγωγή» επιστημόνων, που θα πραγματοποιηθεί με τη
μείωση της εισαγωγής αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω άμεσων μέτρων για αρχή
(βάση του 10 για παράδειγμα), και μέσομακροπρόθεσμων μέσω της
συρρίκνωσης της Λυκειακής βαθμίδας.
Αυτό που προέχει είναι η δημιουργία μαζικού εργατικού δυναμικού χαμηλής εξειδίκευσης που θα μπορεί να στελεχώσει μονάδες γραμμής παραγωγής, θα είναι φτηνό ως αξία εργατικής δύναμης και φυσικά αναλώσιμο. Αυτό το εργατικό δυναμικό θα «παραχθεί» κατά βάση απ’ τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας
που σχεδιάζουν και φυσικά θέλουν να είναι μαζικές. Αυτοί οι απόφοιτοι θα είναι του επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,
που λείπει σήμερα απ’ την αγορά εργασίας και ο ΣΕΒ ζητάει επιμόνως αυτή η παράλειψη να τακτοποιηθεί.
Το μαθητικό δυναμικό των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας θα
προέλθει, κατά βάση, απ’ τους σημερινούς μαθητές των ΕΠΑΛ που δεν
θα μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στο εξεταστικό σύστημα μέσω της τράπεζας θεμάτων που εισάγει η Κεραμέως στα Επαγγελματικά Λύκεια.
Με τον τρόπο αυτόν θα επέλθει και η «αναβάθμιση» των ΕΠΑΛ
ως προς το μαθησιακό επίπεδο του μαθητικού πληθυσμού που φοιτά εκεί, αφού ο μαθητικός πληθυσμός θα αντικατασταθεί με μαθητές του μέσου μαθησιακού επιπέδου του σημερινού Γενικού Λυκείου, αφού θα τους είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον να τα καταφέρουν
στο ΓΕΛ, λόγω του αντίστοιχου εξεταστικού αρμαγεδδώνα, που επίσης προβλέπεται απ’ το νόμο Κεραμέως.
Φυσικά οι αναδιαρθρώσεις δεν θα σταματήσουν εδώ.
Η μελέτη του ΣΕΒ διαπιστώνει ότι οι «μεγαλύτερες ελλείψεις σε
δεξιότητες αφορούν στα επαγγέλματα μεσαίων προσόντων», δηλαδή στα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων 3, 4και 5 (Επαγγελματικές Σχολές, Επαγγελματικά Λύκεια, Μεταλυκειακή Επαγγελματική κατάρτιση), που τις αποδίδει «στις ανεπάρκειες της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην ελλιπή σύνδεση της παρεχό-

τεύχος 128 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 43

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

σχεδιασμοί στο νέο σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η Κεραμέως και
διατυμπανίζει ο Μητσοτάκης για την «σύγχρονη» Επαγγελματική
Εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ένα είναι σίγουρο. Ότι αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται κατά παραγγελία της οικονομικής τάξης πραγμάτων της χώρας και των υπερεθνικών οργανισμών της οικονομικής ολιγαρχίας, του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.
Απέναντι σ’ αυτές τις πολιτικές πρέπει να αντιπαρατάξουμε τη
λογική των αναγκών των εργαζομένων, για την ολόπλευρη μόρφωσή τους και τη διεκδίκηση μιας κοινωνίας που θα λειτουργεί
προς όφελος του λαού.
Άλλωστε η τερατώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες, που
άλλοτε απαιτούσαν εμπειρικές γνώσεις ή γνώσεις επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συρρικνώθηκαν δραματικά, ενώ στις
περισσότερες οι τεχνολογικές εξελίξεις ανάγκασαν τους εργαζόμενους να κάνουν αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να παραμείνουν
ενεργοί στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αυτοί που δεν τα
κατάφεραν άλλαξαν αντικείμενο εργασίας ή έμειναν άνεργοι.
Η νέα επαγγελματική πραγματικότητα, απαιτεί καλές θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση των νέων δεδομένων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, που
είναι διάσπαρτες πλέον σε όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα.
Η εποχή που κάποιος μάθαινε το επάγγελμά του εργαζόμενος δίπλα
σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία έχει περάσει χωρίς επιστροφή.
Το σχολείο, στις σημερινές συνθήκες, οφείλει να γνωρίσει σε όλους
τους μαθητές τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρμοσμένων και ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και τα βασικά στοιχεία της βιομηχανικής,
αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Μόνο αυτή η ενιαία μόρφωση θα συνδέσει δημιουργικά το σύστημα, το περιεχόμενο, τη μέθοδο εργασίας, της γενικής μόρφωσης με τις νέες συνθήκες και τις απαραίτητες ανάγκες της σημερινής παραγωγής και μίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώπων και όχι των κερδών.
Η Μέση Εκπαίδευση πρέπει να ενιαιοποιηθεί. Πρέπει να γίνει
επιστημονικά τεχνική, στην ευρύτατη σημασία της λέξης, που θα
ολοκληρώνει και θα ολοκληρώνεται με γερή γενική – ανθρωπιστική μόρφωση.
Πρέπει να καλλιεργεί θεωρητικά και πρακτικά την αντίληψη πως η
Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις προϋποθέσεις ν’ αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις παραγωγικές της δυνάμεις και πως ο ελληνικός λαός, με την εργασία του και με τη βοήθεια της επιστήμης και της
τεχνικής, μπορεί να εκμεταλλευτεί απεριόριστα τις πλουτοπαραγωγικές του πηγές και το γεωφυσικό του χώρο, να αυξήσει το εισόδημά του
και ν’ ανεβάσει πολύ υψηλά το βιοτικό και πολιτιστικό του επίπεδο.
Κάτω από αυτό το πνεύμα, και με βάση αυτό το σκεπτικό, η Ενιαία Μέση Εκπαίδευση θα δίνει επιστημονικά βασισμένη τεχνική εκπαίδευση, που θ’ ανταποκρίνεται στο φλέγον ζήτημα του να
θέτει τις βάσεις για την κατάρτιση των στελεχών για την εκβιομηχάνιση της χώρας, την αγροτική της οικονομία, τη μηχανοποίηση της εργασίας και για τις λοιπές κοινωνικές δραστηριότητες.
Μόνο με αυτή την ενιαιοποιημένη μορφή η Μέση Εκπαίδευση θα
ετοιμάζει τα παιδιά για το μέλλον, αφού βέβαια αποστολή της
Μέσης Παιδείας είναι να ετοιμάσει τη νεολαία που θα δράσει με
αυτήν την προοπτική. Είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, ο νέος άνθρωπος να έχει όλες τις γενικές γνώσεις που απαιτούνται, όχι μόνο για να μπορεί να κατανοήσει το γνωστικό αντικείμενο ενός επαγγέλματος σήμερα, αλλά να μπορεί να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα έλθουν αύριο.
➦ Αυτή η νέα πραγματικότητα οδηγεί στην αναγκαιότητα καθιέρωσης 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, με παράλληλη μετακίνηση της επαγγελματικής εξειδίκευσης για μετά το 12χρονο υποχρεωτικό σχολείο.
➦ Το επαγγελματικό σχολείο μετά την 12χρονη υποχρεωτική εκ-
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παίδευση πρέπει να είναι διετές, δημόσιο ενταγμένο στο Υπουργείο Παιδείας, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και όρους λειτουργίας του δημόσιου σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει να είναι η εκπαίδευση
των μαθητών για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων (θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου που ορίζεται ως επάγγελμα. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ενσωματώνει στο πρόγραμμα σπουδών του, προγράμματα μαθητείας.
➦ Να επαναλάβουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο
Επαγγελματικό σχολείο θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, σε επιχείρηση της ειδικότητάς τους,
με οργανωμένο τρόπο, και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα
➦ Οι πτυχιούχοι του Επαγγελματικού Σχολείου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
➦ Το επαγγελματικό πτυχίο του σχολείου αυτού πρέπει να παραπέμπει σε συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
➦ Όλοι οι άλλοι θεσμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πρέπει να καταργηθούν.
➦ Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να μετατραπεί σε ένα
Πολυεπιστημονικό Σχολείο, που να είναι απαλλαγμένο απ’ το σημερινό εξετασιοκενρικό του χαρακτήρα, με αυτοδύναμο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο, που ΔΕΝ θα λειτουργεί ως προθάλαμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το σχολείο αυτό πρέπει να έχει ως αντικειμενικούς στόχους:
1) Την ανάπτυξη μιας ευρύτερης παιδείας, με την κατάκτηση
των πολιτισμικών αξιών της ανθρωπότητας.
2) Την ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας.
3) Την κατάκτηση της γενικής γνώσης που έχει ανάγκη ο νέος
άνθρωπος για να μπορεί να κατανοήσει τον κόσμο και φυσικά τις
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.
4) Την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των σύγχρονων τομέων της βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.
Μέσα στο πρόγραμμα αυτού του σχολείου πρέπει να διαχέονται οι βασικές γνώσεις των σύγχρονων επιστημών και τεχνολογιών, που πολλές
απ’ αυτές μπορεί να διδάσκονται και μέσω εργαστηριακών μαθημάτων.
Στο πλαίσιο αυτού του σχολείου πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο
δίκτυο που με επιστημονικούς τρόπους να αναδεικνύει τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών, για να μπορούν οι ίδιοι στη συνέχεια να επιλέξουν, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά
τους, τον τομέα επαγγελματικών δραστηριοτήτων που προτιμούν.
➦ Είναι αυτονόητο ότι στο σχολείο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται
ένα δίκτυο ενίσχυσης των «αδύνατων» μαθητών, λειτουργικά και
δομικά ενταγμένο μέσα στο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο θα κατακτηθεί το μαθησιακό επίπεδο του συνόλου των μαθητών που σήμερα φαίνεται να αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σχολείο και
χαρακτηρίζονται ως αδύνατοι μαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία
τους ανήκει σε χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα ή σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πολλοί απ’ αυτούς τους μαθητές οδηγούνται στην απόρριψη και στην σχολική διαρροή.
Η διεκδίκηση μιας τέτοιας κοινωνίας και ενός τέτοιου σχολείου επιβάλλει την αγωνιστική ανάταση του εκπαιδευτικού κινήματος της νεολαίας και των εργαζομένων.
Πρώτα απ’ όλα βεβαίως επιβάλλεται η απόκρουση των πολιτικών και των μέτρων που έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα και αυτών
που ετοιμάζονται να ψηφιστούν απ’ την κυβέρνηση.

* Ο Δημήτρης Καρυώτης είναι αντιπρόεδρος της Α΄ ΕΛΜΕ
Δυτικής Αττικής (Θριασίου-Μεγαρίδας-Ειδυλλίας)
και πρώην μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Νέες αντικοινωνικές μεθοδεύσεις
ιδιωτικοποίησης
της Ασφάλισης
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χρεώνονται να καταβάλλουν εισφορές
σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα που
θα τις μετατρέπει σε «επενδυτικό προϊόν» και ανάλογα με την απόδοση της επένδυσης θα διαμορφώνεται το ποσό
που θα πιστώνεται στο τέλος στον περιβόητο «ατομικό κουμπαρά» του κάθε
ασφαλισμένου. Με τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος θα γνωρίζει τις εισφορές
που καταβάλλει αλλά δε θα γνωρίζει τι
ποσό θα εισπράττει όταν συνταξιοδοτηθεί, εφόσον αυτό θα εξαρτάται από την
«επένδυση». Αν η επένδυση δεν πάει
καλά, μέσα σε ένα διάστημα δεκαετιών,
με αυξημένο τον κίνδυνο γενικευμένων
οικονομικών κρίσεων, με εντεινόμενους επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς,
πτωχεύσεις εταιρειών, (όπως έχει συμβεί στο παρελθόν), κλπ, μπορεί και να
χαθούν μέρος ή ακόμα και εντελώς τα
χρήματα των εισφορών του! Ντόπια και
ξένη ολιγαρχία έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια τους, αφού το κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι ο τρόπος να βάλουν στο χέρι τεράστια ποσά, (σύμφωνα με την Επιτροπή θα «δημιουργεί νέα
αποθεματικά προς επένδυση ύψους έως και 99 δισ. ευρώ σε 40 χρόνια»)!
Άλλο χαρακτηριστικό σημείο της έκθεσης, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια
της κυβερνητικής προπαγάνδας για τις
δήθεν αναγκαίες “μεταρρυθμίσεις” του
ασφαλιστικού συστήματος, είναι η αναπαραγωγή των γνωστών ισχυρισμών για
την «πίεση που ασκείται στα δημόσια
οικονομικά, σε συνδυασμό με τις επιδεινούμενες δημογραφικές τάσεις…».
Αποσιωπώντας ότι το Δημόσιο δε δίνει
για τις επικουρικές ούτε ευρώ. Άλλωστε με τους μνημονιακούς νόμους διασφαλίστηκε η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» για το ΕΤΕΑΕΠ, που σημαίνει πως οποιοδήποτε έλλειμμα προκύπτει ή προκύψει στο μέλλον, θα καλύπτεται κόβοντας συντάξεις ή ρευστοποιώντας την όποια περιουσία έχει το
Ταμείο. Όσο για το δημογραφικό που επικαλούνται είναι τουλάχιστον προκλητικό να δικαιολογούνται ανατροπές στο
όνομα της συρρίκνωσης του εργατικού

α

δυναμικού, τη στιγμή που η επίσημη ανεργία σταθερά την τελευταία δεκαετία
ξεπερνά το ένα εκατομμύριο και όταν
πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες νέοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα προς αναζήτηση εργασίας.
Η κυβερνητική προπαγάνδα πρόσθεσε στη φαρέτρα της ένα ακόμη δηλητηριώδες βέλος: «Σταματάμε να παίρνουμε τα λεφτά των νέων και να τα δίνουμε
στους ηλικιωμένους», δήλωσε πριν από
λίγες μέρες ο επικεφαλής οικονομικός
σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλ. Πατέλης. Πρόκειται για μια από τις επαναλαμβανόμενες κατά καιρούς αθλιότητες,
που ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό. Οι σημερινοί συνταξιούχοι εμφανίζονται να ζουν σε βάρος τάχα των νέων εργαζομένων, λες και οι προηγούμενες γενιές δεν πλήρωσαν με τον ιδρώτα
τους τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά
ταμεία. Έτσι άλλωστε δημιουργήθηκαν
τα αποθεματικά των Ταμείων, αυτά που
εδώ και πολλά χρόνια λυμαίνονται κράτος και μεγαλοεπιχειρηματίες, ενώ κατά καιρούς έχουν καταληστευθεί μέσω
σκανδάλων [χρηματιστήριο, δομημένα
ομόλογα, επανειλημμένα μνημονιακά
κουρέματα κ.α.], για τα οποία ποτέ δεν
πλήρωσε καμιά κυβέρνηση, ενώ το βάρος πάντα σηκώνουν στους ώμους τους
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.
Το γεγονός ότι η συνέχιση των “μεταρρυθμίσεων” στο Ασφαλιστικό περιλαμβάνεται στους «αναπτυξιακούς στόχους» της κυβέρνησης, φανερώνει τη
σημασία που έχουν οι ανατροπές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Πρόκειται στην
ουσία για το επόμενο βήμα για την παράδοση ενός καίριου τμήματος της κοινωνικής ασφάλισης στα χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, στον
τζόγο του χρηματιστηρίου και των επενδύσεων, που ταυτόχρονα θα απαλλάξει
ακόμα περισσότερο τους εργοδότες από το “μη μισθολογικό κόστος”, όπως
ονομάζουν την ασφαλιστική εισφορά,
την οποία θεωρούν «βαρίδι» στην ανάπτυξη των κερδών τους.
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έμα Ασφαλιστικού ξανανοίγει η
κυβέρνηση, αν και στην πραγματικότητα ποτέ δεν το έκλεισε, με
δεδομένο ότι από την προηγούμενη
αντι-ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αρχές
του 2020, είχε δηλώσει πως θα ακολουθήσει σύντομα και επόμενη, ενώ σε
όλη την ενδιάμεση περίοδο δεν έλειπαν
οι αναφορές στην ανάγκη να συνεχιστεί
η “αναδιάρθρωσή του”. Και ως τέτοια
εννοεί την ολοκλήρωση της πορείας
μετατροπής του συστήματος σε εκείνο
των τριών πυλώνων. Από τις αρχές Αυγούστου, λοιπόν, όταν δημοσιοποιήθηκε η διαβόητη έκθεση της Επιτροπής
Πισσαρίδη, εγκαινιάστηκε ο νέος γύρος προπαγάνδας σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στο Ασφαλιστικό. Η
έκθεση προτείνει την ενίσχυση και ολοκλήρωση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος «ο βέλτιστος τρόπος συμπλήρωσης του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα είναι ο μετασχηματισμός της επικουρικής σύνταξης (σήμερα νοητής
κεφαλαιοποίησης) σε νέα επικουρική,
που θα λειτουργεί πλήρως κεφαλαιοποιητικά. Δεδομένης της καθυστέρησης της ανάπτυξης του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στη χώρα, η μεταρρύθμιση της επικουρικής πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και με ευρύ πεδίο εφαρμογής (ενδεικτικά, για όλους τους νέους εργαζόμενους και εθελοντικά για
όσους παλαιότερους ασφαλισμένους το
επιλέξουν)». Οι εργαζόμενοι θα υπο-
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απόψεις

Από τη συμβολή της ΕΠΟΝ
στη μάχη για τη μόρφωση της νεολαίας

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
 γράφει η Ευγενία Καβαλλάρη

Τ

εράστιο, πρωτοποριακό και πολύπλευρο ήταν το
εκπολιτιστικό και αναμορφωτικό και μορφωτικό
έργο της ΕΠΟΝ. Στα χρόνια της τριπλής φασιστικής κατοχής, ίδρυσε παιδικά συσσίτια σώζοντας τη ζωή
χιλιάδων παιδιών, άνοιξε σχολεία όχι μόνο για τα παιδιά
που φοιτούσαν, αλλά και για εκείνα που είχαν διακόψει
τις σπουδές τους. Δημιούργησε σχολές αγραμμάτων, διοργάνωσε μορφωτικά μαθήματα και διαλέξεις, ίδρυσε
γεωργικές σχολές, προετοίμασε δασκάλους, συνέβαλε
στην πραγματοποίηση διδασκαλικών συνεδρίων. Επιπλέον, μελέτησε τα προβλήματα που αφορούσαν στην εκπαίδευση και εκπόνησε αναλυτικές θέσεις και το πρόγραμμα της Λαϊκής Παιδείας, το οποίο επιχείρησε να θέσει σε
εφαρμογή η ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης). Πρωτοστάτησε στη δημιουργία βιβλιοθηκών,
λεσχών, θεατρικών ομίλων, χορωδιών και εκπολιτιστικών συνεργείων προκειμένου να φέρει τους νέους

σε επαφή με την τέχνη. Επίσης, συνέβαλε αποφασιστικά στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και στην ανάπτυξη του αθλητισμού.
Το ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ που παρουσιάζουμε (ψηφιακό αρχείο ΑΣΚΙ) αφορά στην ΕΠΟΝ στο νομό Ημαθίας. Ένα μεγάλο κομμάτι του νομού είναι πια ελεύθερο (περιοχή Νάουσας). Τα καθήκοντα που τίθενται συγκεκριμένα δεν αναφέρονται μόνο στις απελευθερωμένες περιοχές, αλλά
και σε αυτές που βρίσκονται κάτω από την μπότα του κατακτητή. Ο αγώνας για επιβίωση της νέας γενιάς είναι
στενά δεμένος με τη μάχη για μόρφωση. Τα διδάγματα
πολύτιμα και για τις ανάγκες των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος σήμερα.
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Εκπαίδευση και Covid-19:
Στατιστικές, αριθμοί και πραγματικότητα
Με βάση τα στοιχεία της Unesco μεγάλο είναι το ποσοστό
των μαθητών που διέκοψε την, όποια, εκπαίδευσή
τους στην περίοδο του Covid-19. Υπολογίζεται, όπως
δημοσιεύεται και σε μέσα της πατρίδας μας, σε περίπου
εξήντα τοις εκατό-60%(!) το ποσοστό όσων με τον ένα
ή άλλο τρόπο φαίνεται πως τους τελευταίους μήνες
βρέθηκαν στην τραγική θέση να διακόψουν. Και βέβαια ο
οργανισμός παραθέτει και άλλα στοιχεία, ενδεικτικά της
τραγικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Ο αριθμός
αυτός, δυσθεώρητος, τρομάζει και μόνο στο άκουσμά του.
Ωστόσο, γίνεται κατανοητό πως από μόνος του δε μπορεί
να αποδώσει την ποικιλομορφία και συνθετότητα του
ζητήματος «εκπαίδευση».
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Η απλή αναφορά του ποσοστού, δε βοηθά στην κατανόηση και την εμβάθυνση. Δεν περιέχει στοιχεία απαραίτητα, όπως τι
εννοείται με την έννοια «διακοπή», ποια ακριβώς είναι η προέλευση αυτού του αριθμού και ποια η κατανομή από χώρα σε
χώρα. Δεν υπεισέρχεται στις διαφορές που είναι υπαρκτές ανάμεσα στα κράτη, στα εκπαιδευτικά συστήματα και την ποικιλομορφία τους. Δεν καταπιάνεται ασφαλώς με τους πολλούς και διάφορους τρόπους –παρά τις ομοιότητες και την ομοιογένεια σε τομείς– με τους οποίους «ασκείται» και παρέχεται η εκπαίδευση από χώρα σε χώρα, είτε σε «ομαλές» περιόδους,
είτε σε περιόδους όπως η σημερινή, με ιδιαίτερες συνθήκες που χρωματίζονται από γεγονότα όπως ο κορονοϊός.
Είναι γεγονός πως ο διεθνής οργανισμός της Unesco έχει συγκεντρώσει πολλά και σημαντικά στοιχεία σχετικά με το ζήτημα τα οποία παραλείπονται. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το «ταχυφαγείο» της ενημέρωσης είναι το υψηλό ποσοστό και η χρήση του από τους ταγούς της ενημέρωσης για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο της λεγόμενης κοινής γνώμης,
πρακτική συνηθισμένη και πολυχρησιμοποιημένη στην εμπέδωση και αποδοχή της κυρίαρχης πολιτικής.
Γίνεται δυνατόν να αποκρυφτούν –και αποκρύπτονται σε μεγάλο βαθμό– τα ζοφερά ζητήματα που σκοτεινιάζουν την εικόνα της εκπαίδευσης, σε εγχώριο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Ένας αριθμός τόσο υψηλός και σημαντικός, με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ειδικό φορτίο, σημάνσεις και δηλώσεις, αποτελεί μία εντυπωσιακή πραγματικότητα. Ωστόσο, όταν δε
φωτίζονται οι σημάνσεις αυτού του αριθμού παραμένει στο επίπεδο του εντυπωσιασμού. Μοιάζει με ισχυρό κρότο. Ταράζει την ακοή μας, μας τρομάζει προς ώρας, σβήνει όμως σύντομα, χωρίς να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Ένας αριθμός σαν
αυτόν, συνοδευόμενος με όλες τις συνδηλώσεις και τα στοιχεία που ασφαλώς τον συνοδεύουν, μπορεί όχι μόνο να ταράξει αλλά και να αφήσει βαθιά αποτυπώματα στη συνείδηση. Κι αυτό είναι κάτι που οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης δε
θα επιτρέψουν ασφαλώς να γίνει.
Η χρησιμοθηρική, πολιτικά και ιδεολογικά, παράθεση στοιχείων αποκομμένων το ένα από το άλλο είναι ταχτική ευρέως διαδομένη, ιδιαίτερα σε κύκλους που προωθούν τις κυρίαρχες πολιτικές αντιλήψεις και ιδεολογίες, κι αυτό δεν είναι
κάτι το νέο. Σε μία εποχή σαν τη σημερινή που οι πληροφορίες κυκλοφορούν ταχύτατα, στοιχεία και δεδομένα φτάνουν
εύκολα σε πολλούς ανθρώπους και η διαδικασία αυτή, της απομόνωσης και της απόσπασης από το πλαίσιο και τις αλληλοσυνδέσεις τους με άλλα, γιγαντώνεται. Εντέλει η παράθεσή τους ξεκομμένα από τα δικά τους «συμφραζόμενα» δεν αναδεικνύει ένα θέμα στις αληθινές, τις πραγματικές του διαστάσεις• πολύ περισσότερο δε βοηθά στην ανάπτυξη μίας στέρεης κοινωνικής γνώσης και συνείδησης. Ο συνεχής φόβος της κυρίαρχης, αστικής, πολιτικής και λογικής μπροστά στο
ενδεχόμενο ανάπτυξης μίας κριτικής –ενάντια στις κεντρικές πολιτικές επιλογές– σκέψης και αγωνιστικής στάσης είναι
εμφανής και διαρκής. Μόνη πολιτική επιλογή για την κυρίαρχη ιδεολογία είναι η δημιουργία φενακισμένων συνειδήσεων, μη ικανών να ερμηνεύσουν τον κόσμο και να παρέμβουν αγωνιστικά για να τον αλλάξουν.
Ακόμη κι όταν η «κόπρος του Αυγεία» συσσωρεύεται και αποχτά τεράστιες διαστάσεις, όπως στις μέρες μας, ακόμη κι
όταν η δυσοσμία γίνεται ανυπόφορη και δε σε αφήνει να ησυχάσεις, όταν η κατάσταση, που οι πολιτικές τους δημιουργούν,
γίνεται τέτοια που δύσκολα κρύβεται η ασχήμια της, ακόμη και τότε η κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική δεν εγκαταλείπει
την προσφιλή της τακτική. Δεν επιδιώκει να ρίξει φως. Δεν επιδιώκει, σε καμία περίπτωση, να δράσει ως Ηρακλής και να
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καθαρίσει τις βρωμιές που η ίδια έχει συσσωρεύσει. Είναι οι δικές τους επιλογές, των κυρίαρχων αστών ντόπιων και ξένων, οι πολιτικές που επιβάλλουν είτε σε περιόδους «απρόσβλητες» από ιούς, είτε σε εποχές σαν τη σημερινή, που δημιουργούν τις ακαθαρσίες. Το μόνο τους μέλημα, αφού δε γίνεται να εξαφανιστεί ως διά μαγείας η βρωμερή πραγματικότητα που οικοδομούν είναι το κρύψιμο της αφόρητης μπόχας. Σύμφυτη είναι η κοινωνία τους άλλωστε με τέτοιου είδους
καταστάσεις και οι αστοί αρέσκονται στη συνύπαρξη μαζί τους, γιατί δε γίνεται αλλιώς.
Αποφεύγουν τις διαπιστώσεις, τα αναγκαία συμπεράσματα. Φοβούνται, όπως ο διάολος το λιβάνι, και στέκουν ως αγνωστικιστές απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργεί και γεννά το σύστημά τους, ή τουλάχιστον επιχειρούν να
καλλιεργήσουν μία τέτοια στάση. Φοβούνται τυχόν ξεκαθάρισμα της εικόνας, φοβούνται τις συνέπειες ενός τέτοιου ενδεχόμενου. Μιλούν ωστόσο πολλές φορές, επιφανειακά, για τις συνέπειες της πολιτικής τους στις ζωές εκατομμυρίων και
δισεκατομμυρίων, πάντοτε με γνώμονα όχι το φωτισμό της σκέψης αλλά το σκοτείνιασμα και τη σύγχυση. Χρησιμοποιούν
τα στοιχεία, όσα επιθυμούν για να διαμορφώσουν τη σκέψη στο δικό τους, επιθυμητό, καλούπι.
Δε μιλούν, επί παραδείγματι, με σιγουριά, όταν τα στοιχεία βοούν, για τις τραγικές συνέπειες της κατάστασης, που οι
κοινωνικές συνθήκες επιφέρουν σε μαθητές που προέρχονται από εργατικά και λαϊκά στρώματα σε σχέση με τη μόρφωση και εκπαίδευσή τους. Τα στοιχεία υπάρχουν. Οι αστοί όμως τα χειρίζονται κατά το δοκούν. Ωραιοποιούν την πολιτική
τους και τις επιλογές τους. Τις παρουσιάζουν ως συμφέρον όλων, ενώ στ’ αλήθεια συμφέρουν μονό αυτούς. Πιθανολογούν εσκεμμένα για να περισώσουν την πολιτική τους στα μάτια όσων πλήττονται με ιδιαίτερη οξύτητα εξαιτίας της. Δεν
αναδεικνύουν, αποστρέφονται και κρύβουν διαστάσεις του προβλήματος. Τις περιορίζουν, τις αποκόπτουν, τις φέρνουν
στα επιθυμητά μέτρα. Αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση και κατά συνέπεια αποπροσανατολίζουν τη σκέψη και τη συνείδηση, τη διαστρέφουν, μένοντας σε ελάχιστα στοιχεία και αφαιρώντας ή υποτιμώντας άλλα, που είναι σίγουρα κυρίαρχα.
Η διόγκωση της συζήτησης για το άνοιγμα των σχολείων με πανάκεια, μόνη και αποκλειστική, τη χρήση μάσκας και την ατομική ευθύνη εκπαιδευτικών και μαθητών την ίδια στιγμή που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει εν μέσω πανδημίας την κατακόρυφη
αύξηση μαθητών ανά τμήμα, η «διάσπαση» σε φανατικούς υποστηρικτές και εξίσου φανατικούς αρνητές αυτήν την πολιτική
αφορά, εξυπηρετεί και επιχειρεί να δικαιώσει και να διαιωνίσει. Μία τέτοια περιορισμένης εμβέλειας συζήτηση εγκαταλείπει θαμμένα κάτω από τόνους «κόπρου» τα πραγματικά επίχειρα. Αφήνει εκτός οπτικού πεδίου των πολλών την ουσιαστική
και αναγκαία συζήτηση για τον τρόπο που παρέχεται η εκπαίδευση, τις συνθήκες που οι αστοί διαμορφώνουν επί δεκαετίες.
Αφήνει πολύ περισσότερο στο σκοτάδι την πραγματικότητα, την τραγικότητα και τις δυσκολίες που δε γεννά ο κορονοϊός αλλά
συγκεκριμένες πολιτικές, υποταγμένες στα ζωτικά συμφέροντα μίας ελάχιστης κοινωνικής μερίδας που κατέχει την εξουσία.
Η ανάδειξη της πολυποίκιλης πραγματικότητας που διαμορφώνει η διαιώνιση αυτής της πολιτικής, κάθε πτυχής της, αποτελεί τη μόνη οδό. Ποιος όμως θα αναδείξει τα ζητήματα; Είναι ενδιαφέρον, και ενδεικτικό της πολιτικής επιχείρησης που έχει στηθεί
εκ μέρους των νεοφιλελεύθερων δεξαμενών σκέψης, το γεγονός ότι το
τελευταίο διάστημα περισσεύουν κάθε είδους τοποθετήσεις επιστημόνων άλλων πεδίων, άσχετων με την εκπαίδευση, επί παντός εκπαιδευτικού θέματος. Επιστρατεύονται στην προσπάθεια εμπέδωσης της κυρίαρχης πολιτικής και της απόκρυψης της πολυσύνθετης κατάστασης,
που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει το καπιταλιστικό σύστημα, αναπαράγοντας ιδεολογήματα και σκέψεις που τροφοδοτούν την κυρίαρχη
ιδεολογία και την υποταγμένη πολιτική, ντύνοντάς τα με το μανδύα της
επιστημονικότητας. Είναι εξίσου τρανταχτή η, εσκεμμένη, απουσία της
εκπαιδευτικής φωνής, της οργανωμένης και συλλογικής φωνής που επί δεκαετίες αγωνίζεται για τη μείωση των συνεπειών αυτής της πολιτικής που αποδομεί τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση στη χώρα.
Η κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική επιδίδεται σε μία διαρκή προσπάθεια μείωσης της εμβέλειας της αγωνιστικής φωνής και των αιτημάτων του κλάδου, σε μία διαρκή προσπάθεια να μειώσει και να μηδενίσει τη δυνατότητά της να επηρεάσει δραστικά τις εξελίξεις, σ’ ένα αφιλόξενο και εχθρικό περιβάλλον. Ουσιαστικά, μέλημα της κυρίαρχης πολιτικής είναι η εξαφάνιση απ’ το προσκήνιο της συγκροτημένης, αγωνιστικής φωνής, με κάθε μέσο. Τη φίμωση και τις απαγορεύσεις, την πολιτική συναλλαγή και εξαγορά συνειδήσεων, τον εκφοβισμό, την κατασυκοφάντηση.
Είναι όμως ο μόνος δρόμος που κάνει αναγκαία την προσπάθεια να
ακουστεί και δυνατά η φωνή αυτή. Η συγκροτημένη δράση των αστών,
οι βλαβερές συνέπειές της και τα τραγικά αποτελέσματά της στη ζωή
εκατομμυρίων γεννά και δημιουργεί την ανάγκη συλλογικής, οργανωμένης και ανυποχώρητης δράσης…χτες, σήμερα, αύριο. Η δράση φέρνει αντίδραση.
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Εγκληματικοί ανταγωνισμοί
για το εμβόλιο του κορονοϊού

 γράφει ο Βασίλης Πετράκης

3 Μπόχα υποτέλειας η «συμφωνία προαγοράς» της ΝΔ
3 Νίπτει τας χείρας της η Astra Zeneca

Α

πό την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε η πανδημία του κορονοϊού, ανάμεσα στα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα ξέσπασε ένας λυσσαλέος ανταγωνισμός για την δημιουργία και κατοχύρωση
του εμβολίου. Ένας επίσημος και ανεπίσημος βρώμικος πόλεμος, με γεγονότα όπως αυτό της απόπειρας
χρηματισμού γερμανών ερευνητών από τον Τράμπ, α-

ποκάλυπτε στα μάτια της ανθρωπότητας ποιες είναι
οι πραγματικές αγωνίες και επιδιώξεις των ισχυρών
«προστατών» του κόσμου μπροστά σε αυτά τα ζητήματα.
Αν και ο ΠΟΥ, όπως και κάθε άλλος επιστημονικός
φορέας, διαβεβαίωναν ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει εμβόλιο πριν την Άνοιξη του 2021, οι

Το σύμπαν, ο κορωνοϊός
και…η σταθερά Κεραμέως…
Ως γνωστόν το σύμπαν διαστέλλεται, δηλαδή οι γαλαξίες φαίνονται να
απομακρύνονται από εμάς και μάλιστα όσο πιο μακρυά βρίσκεται ένας
γαλαξίας τόσο ταχύτερα τον βλέπουμε να απομακρύνεται.
Έτσι κι εμείς οι άνθρωποι, ως μέρος του σύμπαντος, ακολουθούμε
τους ίδιους φυσικούς νόμους με την
υπόλοιπη πλάση.
Συνεπώς, δεδομένης της δήλωσης
του κυρίου Μαγιορκίνη ότι σε μια τάξη 25 μαθητών οι μεταξύ τους αποστάσεις είναι μεγάλες, αν συνυπολογίσουμε και την διαστολή, οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών μιας τάξης
θα αυξάνονται με την πάροδο του
χρόνου. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψιν και τη σταθερά Κεραμέως (που ισούται με 17), προκύπτει αβίαστα ο
ρυθμός αύξησης της απόστασης των
μαθητών μιας τάξης 25 μαθητών: 2517=8. Δηλαδή, κάθε μαθητής απομακρύνεται από τους συμμαθητές του
κατά 8 εκατοστά ανά διδακτική ώρα.

 γράφει ο Δημήτρης Φαλιέρος*

Έτσι, οι μαθητές είναι ασφαλείς, αφού η διαρκής αυτή διαστολή δεν επιτρέπει εύκολα σε ένα διαφυγόν
σταγονίδιο οποιουδήποτε ιικού φορτίου να προσεγγίσει κάποιον μαθητή,
διότι η απόσταση που πρέπει να διανυθεί αυξάνει συνεχώς.
Είναι δε προφανές ότι, σε τάξεις με
μεγαλύτερο αριθμό μαθητών (πχ 27)
ο ρυθμός διαστολής θα είναι μεγαλύτερος (27-17=10) ενώ μικρότερος αριθμός μαθητών (πχ 18) προκαλεί
μείωση του ρυθμού διαστολής (1817=1).
Ο κρίσιμος αριθμός μαθητών ισούται με την σταθερά Κεραμέως, διότι
σε αυτή την περίπτωση μηδενίζεται
ο ρυθμός διαστολής (17-17=0).
Σε τάξεις με λιγότερους από 17 μαθητές (πχ 15) ο ρυθμός διαστολής γίνεται αρνητικός (15-17=-2), που σημαίνει ότι τότε δεν συμβαίνει διαστολή αλλά συστολή και οι μαθητές πλησιάζουν ολοένα μεταξύ τους αντί να
απομακρύνονται, με αποτέλεσμα την

αύξηση του κινδύνου. Γι’ αυτό εκτός
των άλλων οι τάξεις με λίγους μαθητές, όπως π.χ. κάτω από πέντε, εξαφανίζονται…Γίνονται μαύρες τρύπες!
* Ο Δ.Φ. είναι μαθηματικός,
γραμματέας της ΕΛΜΕ Ικαρίας Φούρνων
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εξελίξεις απέδειξαν ξανά, ότι η ουδέτερη «επιστημονική κοινότητα» υποτάσσει τα πορίσματα και τις αποφάσεις της στην πολιτική και τα συμφέροντα των ισχυρών.
Τελικά όλα τα ιμπεριαλιστικά κέντρα είναι έτοιμα να
διαθέσουν το εμβόλιο των δικών τους συμφερόντων
το Φθινόπωρο του 2020! Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να
το διαθέσει στην αγορά, ενώ η δύση των ΗΠΑ και ΕΕ,
αλλά και η Κίνα δηλώνουν ότι θα παράγουν το εμβόλιο τους αμέσως επόμενους μήνες.
Ήταν εξ’ αρχής βέβαιο ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, πιστός λακές του δυτικού ιμπεριαλισμού θα «επέλεγε»
(βάση των επιστημονικών δεδομένων πάντα!) το εμβόλιο των δυτικών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, «Η Ελλάδα συμμετέχει στη συμφωνία προαγοράς
του εμβολίου κατά του κορονοϊού και θα λάβει την ποσόστωση εμβολίων που της αναλογεί, με βάση αυτή τη
συμφωνία που σύναψαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
φαρμακευτική εταιρεία Astra Zeneca».
Η «συμφωνία προαγοράς» σημαίνει ότι, προκαταβάλλεται στην εταιρία το κόστος έρευνας και παρα-
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σκευής. Η Astra Zeneca, η οποία όπως τη διαφημίζει ο Μητσοτάκης θα παράσχει το «εμβόλιο σε τιμή
κόστους», δήλωσε ότι τα «έξοδά» της ανέρχονται στο
1δις ευρώ! Τα οποία επιμερίστηκαν στα κράτη που
προαγόρασαν το εμβόλιο και μέσω της συμφωνίας
κατευθύνονται, εάν δεν είναι ήδη, στα ταμία της.
Όσο και αν η έγκριτη δημοσιογραφία το «ξεχνάει»,
εμείς οφείλουμε να τους θυμίσουμε ότι στις
26/5/2020, υπό την Επιτροπή της ΕΕ διοργανώθηκε
μαραθώνιος συγκέντρωσης χρημάτων για την Παρασκευή εμβολίου, με τίτλο Global Response. Οι «δωρητές» ήταν και πάλι τα κράτη, δηλαδή οι λαοί. Το
ποσό που συγκεντρώθηκε από την αφαίμαξη αυτή εν
μέσω κρίσης και πανδημίας ήταν 9,5δις €! Και αυτός ο πακτωλός κατευθύνθηκε αθόρυβα στα θησαυροφυλάκια των πολυεθνικών του χώρου. Δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε πόσα από αυτά έφτασαν
στην Astra Zeneca, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν αρκετά, αν αυτή ήταν η εκλεκτή της ΕΕ
και των ΗΠΑ στην κούρσα των εμβολίων. Σε κάθε
περίπτωση μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι η
προσπάθεια του Μητσοτάκη και των ευρωπαίων να
παρουσιάσουν μια πολυεθνική της δύσης, ως μια εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση, είναι αστεία
και προκλητική.
Πέραν όμως του τεράστιου οικονομικού σκανδάλου,
που συνοδεύει πάντα τέτοιες «συμφωνίες», εγείρονται και σοβαρότερα ζητήματα, που έχουν να κάνουν
με την άνευ όρων υποταγή των «ειδικών» τους, στα
οικονομικά συμφέροντα και τις πολιτικές τους.
«Απέρριψαν» το ρώσικο εμβόλιο επειδή όπως διαρρέουν μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Το ίδιο μπορούμε να υποθέτουμε θα πράξουν και με το
κινέζικό. Μέχρι εδώ καλά. Πώς όμως προδικάζουν ότι θα είναι ασφαλές και προαγοράζουν εμβόλιο που
βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των δοκιμών; Πώς είναι
δυνατόν μια τέτοια πολιτική να παρουσιάζεται ως «υπεύθυνη» αντιμετώπιση της πανδημίας και να τηρείται σιγή ιχθύος από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης,
και όχι μόνο; Κερασάκι στην τούρτα, η ανακοίνωσηαίτημα της Astra Zeneca, προς τα υπουργεία υγείας
(έγινε γνωστό από το υπουργείο του Βελγίου) των χωρών στις οποίες πρόκειται να διατεθεί το εμβόλιο, ότι δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις όποιες παρενέργειες του εμβολίου στα επόμενα 5 χρόνια!
Ανακεφαλαιώνοντας: Ο αδυσώπητος ανταγωνισμός
των ιμπεριαλιστικών κέντρων παράγει εμβόλια, πιθανότατα κατά παράβαση κάθε επιστημονικής αρχής. Η
ελληνική κυβέρνηση «επιλέγει» να προαγοράσει εμβόλιο που βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών και για
το οποίο (όποτε παρασκευαστεί) η ίδια η εταιρία ξεκαθαρίζει ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις
ενδεχόμενες παρενέργειές του. Πρόκειται πραγματικά για υπεύθυνους… λακέδες. Εγκληματικά επικίνδυνους!
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Χαιρετίσματα
στην Αριστεία
 γράφει ο Γιάννης Σπυραλάτος
”Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάρτης”, έλεγε ένα παλιό σύνθημα
γραμμένο στους τοίχους της Αθήνας τη
δεκαετία του 1980. Ευφυολόγημα ή αναγραμματισμός, σε κάθε περίπτωση,
ψυχαναλυτικά, γλώσσα λανθάνουσα
λέγει την αλήθεια. Και είναι αλήθεια,
αφού η πατρίς μάς άφησε χρόνους
και τη θέση της πήρε η πάρτη. Από
την εποχή του Εμείς, βρεθήκαμε
στην αποθέωση του Εγώ… Με τη διάψευση των ουτοπιών και των μεγάλων
αφηγήσεων στη μεταμοντέρνα εποχή,
το φάντασμα όχι του κομμουνισμού
αλλά της αριστοκρατίας ξαναεμφανίζεται στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Σε
μια κοινωνία οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με εξουθενωμένη τη
μικρομεσαία τάξη, οι ιδέες και τα
faux bijoux της ‘’εκπαιδευτικής αριστείας’’ και της ‘’σχολικής αυτονομίας’’ έγιναν της μόδας.
Το δέσιμο των κρίκων της ‘’χρυσής’’
αλυσίδας είχε ήδη αρχίσει από τη δεκαετία του εκσυγχρονισμού (1990) και
ολοκληρώθηκε μέσα στην κρίση του
2010. Οι επιχρυσωμένοι και γυαλιστεροί κρίκοι της αυτονομίας, της καινοτομίας, της αξιολόγησης και της αριστείας σφυρηλατήθηκαν επιμελώς σε
βάθος χρόνου για να φορεθούν όταν
έρθει η ώρα. Τελευταία, η αστραφτερή αριστεία τυφλώνει τους ‘’ανοιχτομάτηδες’’ που αναζητούν μια θέση
στον ήλιο των Προτύπων.
Αν και περίοδος καλοκαιρινή, το Υπουργείο Παιδείας που είναι και Θρησκευμάτων, θυμήθηκε τη σαρακοστή
και βάφτισε το κρέας (Πειραματικά)
ψάρι (Πρότυπα), για τον χορτασμό γονέων και μαθητών που λιγουρεύονται
την αριστεία. Ως εκ θαύματος με το
νόμο 4692(ΦΕΚ, τ.Α.111/12-6-2020)
εμφανίστηκαν δεκάδες Πρότυπα σχολεία έτοιμα ν` ανοίξουν τις πύλες τους
για του άριστους του μέλλοντος.
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020, ανήμε-

ρα Πέτρου και Παύλου(Π.Π), δωδεκαετείς μαθητές που δεν πρόλαβαν καλά
καλά να σηκωθούν από την εκπαιδευτική τηλεόραση σύρονται για εξετάσεις στα (Π) ρώην (Π)ειραματικά και
νυν Πρότυπα. Μήπως είναι η μέρα του
Π για την ‘’εκπαιδευτική αριστεία’’;
Μια σχολική χρονιά που όλοι προάγονται, πανδημίας ένεκεν, φαίνεται ότι οι
μόνοι που εξετάζονται είναι οι δωδεκαετείς υποψήφιοι άριστοι. Μήπως
γιατί η κουλτούρα αριστείας αρχίζει
πάση θυσία από τα δώδεκα;
Ως θεολόγος, δεν θα αντισταθώ στον
πειρασμό να υποθέσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβάλλει το πρότυπο της σοφίας του δωδεκαετούς Ιησού, που άφησε άναυδους Γραμματείς και Φαρισαίους στο
Ναό, για να δώσει την ευκαιρία στα
σημερινά παιδιά να αποδείξουν ποιος
είναι ο πραγματικός πατέρας τους. Οι
επιτυχόντες άριστοι θα είναι Υιοί Θεού, ενώ οι αποτυχόντες παιδιά ενός
κατώτερου Θεού.
Βεβαίως, το πρότυπο της αριστείας τελικά είναι για λίγους και εκλεκτούς, ενώ η απάντηση για το τι σημαίνει αριστεία στην κοινωνία παραμένει σχετική ανάλογα με την τάξη του καθενός.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το
Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι το
brand name των Προτύπων κάνει τη
διαφορά και η ονομασία προέλευσης
κατοχυρώνει την αξία.
Με την αριστοκρατία (αριστεία) έρχεται από κοντά και η αξιοκρατία (αξιολόγηση) που κρατά φύλλο και φτερό.
Η εξέλιξη της τραγωδίας είναι γνωστή,
εκ των προτέρων, αφού το έργο όπου
παίχτηκε στα αγγλικά ή τα αμερικάνικα, όλα τα σχολεία έγιναν φύλλο και
φτερό στον άνεμο, χωρίς να επέλθει
στο τέλος η κάθαρση των παθημάτων
της εκπαίδευσης.
Η αριστεία και η αξιολόγηση μα-

θητών και δασκάλων δεν αναβαθμίζει την παιδεία και τη δημοκρατία,
όπως υποκριτικά υποστηρίζουν μερικοί καλοπληρωμένοι καλοθελητές. Η έννοια του ‘’άριστου’’ και του
‘’αξιολογημένου’’ μαθητή και δασκάλου, αντιθέτως, οξύνει την ανισότητα
και τις ταξικές αντιθέσεις (σχολικές
και κοινωνικές).
Στη συγκυρία και τη σύγχυση ακούστηκε κι αυτό: Ο φιλελευθερισμός είναι αντίθετος με την εξίσωση προς τα
κάτω (υπονοώντας την ‘’ισοπέδωση’’
του πάλαι ποτέ κομμουνισμού) ίσως
γι` αυτό το λόγο γέμισε η χώρα Πρότυπα για την εξίσωση προς τα πάνω. Δυστυχώς όμως τα ρετιρέ είναι ολίγα
και μετρημένα, ενώ τα ασανσέρ χαλασμένα και η κινητικότητα προς τα
πάνω περιορισμένη. Η δεκαετία του
`60, όταν η εκπαίδευση ήταν μοχλός
ανάπτυξης και ανόδου (ατομικής και
κοινωνικής) έχει παρέλθει οριστικά
και αμετάκλητα. Stultum est sperare…, για τους λάτρεις των Λατινικών
που επέστρεψαν.
Ωστόσο, πολλοί γονείς από ένστικτο
ή παράδοση, θέλοντας να σώσουν τα
παιδιά τους διερωτώνται: Γιατί οι δάσκαλοι είναι εναντίον της αριστείας
και της αξιολόγησης; Μήπως ο Πορτοσάλτε έχει δίκιο; Γιατί να μη γίνουμε
μια κοινωνία αρίστων και όχι τεμπέληδων; Τα Πρότυπα σχολεία ίσως είναι
χρυσή ευκαιρία να σωθούν τα παιδιά
μας. Είναι ένα λαχείο. Κι αν του κάτσει; Προβληματίζεται ο μικροαστός.
Μέσα στις επερχόμενες εξετάσεις, τον
πανικό και την απελπισία γονείς και
εκπαιδευτικοί συμπαρασύρονται σε
μία σχέση ιδιαίτερη. Γιατί η αριστεία
είναι ιδιαίτερη και τα ιδιαίτερα κοστίζουν. Από το τυράκι των εξετάσεων
ίσως τρώνε πολλοί, κι όταν τρως δεν
πρέπει να μιλάς, όπως σοφά λέει ο
Λαός. Οι ιδιαίτερες σχέσεις ενδέχεται
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Μανιφέστο συλλόγου

“Καμεράτα - Φίλοι της Κάμερας”

 γράφει ο Αθανάσιος Φατής

ταν έρθει η ώρα για το μεγάλο όχι, η παγίδα της αριστείας και η
ψευδαίσθηση της κοινωνικής ανέλιξης θα έχει πιάσει γονείς
και δασκάλους.
Εξ άλλου, οι αξίες της αριστοκρατίας και της ανταγωνιστικότητας τηλε-διαμορφώνονται από την
αόρατη Παγκόσμια Αγορά και αποτιμώνται καθημερινά στα Χρηματιστήρια Αξιών Ανατολής και
Δύσης. Αυτές τις αξίες του επιχειρείν (κέρδους), της καινοτομίας
και της αριστείας επιχειρούν να επιβάλουν ως πρότυπο παιδείας οι
γνωστοί άγνωστοι της αγοράς.
Θα τα καταφέρουν; Θα τους αφήσουμε; Οι Ομοσπονδίες Γονέων και Εκπαιδευτικών θα πάρουν
θέση μάχης για το ζήτημα ή θα
μείνουν μόνο στα λόγια και τις διακηρύξεις; Γονείς, κηδεμόνες
και εκπαιδευτικοί, ήρθε ο καιρός
να μην υπολογίζουν μόνο την
πάρτη τους, αλλά με συνέπεια
και χωρίς ψευδαισθήσεις να αποδείξουν στην πράξη το όραμα
που έχει ο καθένας για το πρότυπο της κοινωνίας του μέλλοντος.
29 Ιουνίου, μαθητές, γονείς
και δάσκαλοι αντιστέκονται και
αγωνίζονται ενάντια στις δεξιότητες και αδεξιότητες του εκπαιδευτικού συστήματος, που
δομείται πάνω στα ερείπια αυτής της ‘’παιδείας’’.
Με ψυχή βαθιά, παλεύουν
για ενιαία μόρφωση, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς,
λαϊκή και δημοκρατική παιδεία, με τη βεβαιότητα ότι ‘’οι
έσχατοι έσονται πρώτοι’’.
Ιούνιος 2020
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Ο σύλλογος ‘’Καμεράτα - Φίλοι της Κάμερας’’ για λόγους ισονομίας, διαφάνειας και
δημοκρατίας, προτείνει την προέκταση του
μέτρου της χρήσης κάμερας εντός σχολικής
αίθουσας, σε όλες τις πτυχές-κλειδαρότρυπες
της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής.
Κάμερες στα σπίτια νυν και πρώην πρωθυπουργών και υπουργών.
Κάμερες στη Νovarist, στη Μiesens και στα
αμπάρια του Moor1.
Κάμερες στις πίσω πόρτες και στα παραθύρια της Διαύγειας, στις απευθείας αναθέσεις και στις εργολαβίες.
Κάμερες στα ταμεία των εκκλησιών.
Κάμερες σε κάθε αίθουσα του Σκόιλ Ελικικού.
Κάμερες στην αριστεία του Μέτζη του Νεούκτη.
Κάμερες στο ΕΓΩ του φιλελέ που χειροκροτεί τους ήρωες του ΕΣΥ.
Κάμερες στη μάσκα του επιστήμονα πολιτικάντη.
Κάμερες στις εξαγορασμένες κάμερες του
μεγαλοκαναλάρχη.
Κάμερες στις καταθέσεις του εφοπλιστή,
ευεργέτη-χρηματοδότη του φασισμού.
Κάμερες στα γραφεία του μεγαλοτραπεζίτη για να δούμε πού ταξιδεύουν, ως θαλασσοδάνεια, τα λεφτά του λαού.
Κάμερες στα ΠΥΣΔΕ και στα ΠΥΣΠΕ.
Κάμερες στο κεφάλι του ξεπουλημένου
συνδικαλιστή, αλλά και του λούμπεν επαναστάτη που θυσίασε την τάξη του στο βωμό της
ηλεκτρονικής τάξης του.
Κάμερες στα σπίτια των νοικοκυραίων που
κακοποιούν τις συζύγους και τα παιδιά τους.
Κάμερες σε κάθε Ρόδο για να σωθεί κάθε
Ελένη.
Κάμερες στο κράνος του Ματατζή που
χτυπά ανελέητα τον διαδηλωτή και τη διαδηλώτρια.
Κάμερες στον Έβρο για να μάθουμε ποιος
δολοφόνησε τον Μουχάμαντ Γκουλζάρ.
Κάμερες στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να παρακολουθούμε την αξιοζήλευτη καθημερινότητα πολυτελείας των μεταναστών και των προσφύγων.
Κάμερες στο Αιγαίο, για να παρακολουθούμε ποιος βυθίζει τις βάρκες της προσφυγιάς.
Κάμερες στις Μανωλάδες, για να βλέπουμε
ποιος εκμεταλλεύεται
και βασανίζει τους ‘’λαθραίους’’ ανθρώπους.
Κάμερες στους χώρους εργασίας, για να

βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται τα μεγαλοαφεντικά στους εργαζόμενους.
Κάμερες στα γραφεία των δικαστών και των
μεγαλοδικηγόρων.
Κάμερες στο κελί του Ιλία Καρέλι.
Κάμερες στις συνθήκες θανάτου του Εμπουκά Μαμάν Σούμπεκ.
Κάμερες σε όσους διαπόμπευσαν τη Μαρία, την Κατερίνα και τις άλλες οροθετικές
γυναίκες.
Κάμερες στην κατήχηση των πολιτικών και
των ιερέων, που διοχέτευσαν το δηλητήριο της
ισλαμοποίησης στην κοινωνία.
Κάμερες στον πολιτισμό που, πριν προλάβει να αλλοιωθεί, πτώχευσε (απλήρωτοι καλλιτέχνες)
Κάμερες στις αμμουδιές, στα δάση, στα
βουνά και στα (σχιστά) λαγκάδια των παιδικών
μας χρόνων, που πριν λίγες μέρες αποNaturίστηκαν, προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν.
Κάμερες στον Άδη, να ακούσουμε το συναπάντημα του Ιμπραχίμ Γκοκτσέκ με την Χελίν
Μπολέκ και τον Μουσταφά Κοτσάκ.
Και τώρα κάμερα στον υποφαινόμενο, που
δυο (τηλε)μήνες τώρα ο επικαιροποιημένος
Ζοζέ Σαραμάγκου στοιχειώνει τις νύχτες και
τις μέρες του.
Ζοζέ Σαραμάγκου:
Aς καμεροποιηθούν τα πάντα
«Ας καμεροποιηθούν τα πάντα, ας καμεροποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας καμεροποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας καμεροποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας καμεροποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας
καμεροποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια
ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των καμεροποιήσεων, καμεροποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την παρακολούθηση υμών των ιδίων σε κανάλια του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και
μια και μπήκατε στον κόπο, καμεροποιήστε
στο φινάλε και τη μάνα που σας γέννησε και
που γιορτάζει αύριο».
O. Α. Φατής είναι νυν εκπαιδευτικός και
μέλλων (διάττων) (τηλε)αστέρας του ΕΠΑΛ
Μύρινας

(Quod est violentum non est durabile)
 γράφει ο Δημήτρης Μαυρίδης*

Τ

ην Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και τη λήξη του σχολικού έτους δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ο νέος νόμος 4692/2020 υπό τον τίτλο “Αναβάθμιση του Σχολείου
και άλλες διατάξεις”. Όλοι συμφωνήσαμε, άλλοι φανερά και άλλοι
ενδόμυχα, ότι πρόκειται για έναν νόμο βαθιά αντιεκπαιδευτικό, ένα πεδίο βολής όπου μεγάλο μέρος της κοινωνίας θα δοκιμάσει τα
από καιρό αποθηκευμένα όπλα της παρεμβατικότητας των ασχέτων σε ένα χώρο όπου κάποιοι αποφάσισαν εδώ και καιρό να εκτονώσουν τα απωθημένα τους και να χαριεντίζονται με θέματα στα οποία δε χωράει κανένα παιχνίδι. Όπλα καλογυαλισμένα με το λαδάκι του κοινωνικού αυτοματισμού, ένα μέσο συνυφασμένο πλέον με
τον modus operandi αυτής της κυβέρνησης και συνήθης τακτική
του υπουργείου σε κάθε κρίσιμη περίσταση, ακόμα και την τελευταία στιγμή του κλεισίματος των σχολείων για τις θερινές διακοπές.
Όμως, σ’ αυτό το πεδίο βολής θα δοκιμαστούν κυρίως οι αντοχές
αυτών που θα βάλλονται από πλευρές αναμενόμενες, όπως το Υπουργείο και την κατώτερη Διοίκηση, από πλευρές πιθανές, όπως
τους γονείς, τα φροντιστήρια, τους μισθοφόρους της δημοσιογραφίας και τους σοφολογιοτάτους πάσης φύσεως ή και από απίθανες
πλευρές, όπως κάποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες των
οποίων τα συμφέροντα διαπλέκονται ή συνδέονται με την εκπαίδευση. Αυτό, τουλάχιστον, μας έδειξαν όλο το προηγούμενο διάστημα της δημοσίευσης του νομοσχεδίου και της διαβούλευσης επ’ αυτού τα εγχώρια Μ.Μ.Ε, πριν αυτό λάβει, με τη μορφή νόμου πια, τον
κωδικό αριθμό «4692». Αναμφίβολα, δείγματα διαθέσεων υπήρχαν
πολλά στο προεκλογικό πρόγραμμα για την παιδεία της παρούσας
κυβέρνησης και γι’ αυτόν το λόγο κανείς δε μπορεί να διαθέτει ή
–ακόμα πιο αυστηρά– δε δικαιούται να επικαλείται το «ελαφρυντικό της άγνοιας». Η πρόφαση «δεν ήξερα» αποτελεί μάλλον πικρή
μετάνοια παρά ισχυρή δικαιολογία.
Ωστόσο, το ερώτημα που εγείρεται είναι το εξής: πώς, λοιπόν,
φτάσαμε στο σημείο να ψηφιστεί ένας νόμος που η πλειοψηφία των
άρθρων του βρίσκει αντίθετη τη μεγαλύτερη μερίδα της επαγγελματικής (νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές) και της κοινωνικής ομάδας (γονείς - μαθητές) που την αφορά; Και εδώ έγκειται
και το οξύμωρο του πράγματος, ότι δηλαδή, ενώ η ψήφιση και η εφαρμογή ενός νόμου αποσκοπεί στη διευθέτηση προβλημάτων,
στην άμβλυνση διαφορών και στην επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, ομόνοιας και ευημερίας, ο νόμος αυτός θα λειτουργήσει διαιρετικά, διχαστικά και μεροληπτικά με προβλέψιμες συνέπειες όχι
μόνον στο χώρο της Παιδείας, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Γιατί,
όπως φάνηκε, ο νόμος αυτός, καταρχάς ως σύλληψη, έχει τις ρίζες
του σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητας πολιτικές και ιδεολογικές
θέσεις, έπειτα, ως σκέψη, οφείλει την ωρίμανσή του σε θερμοκοιτίδες μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και, νομοτελειακά εξυπηρετεί
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Νόμος 4692/2020
αγόγγυστα τις βλέψεις και τα συμφέροντα υπερεθνικών οργανισμών
των οποίων το μέλημα περιορίζεται στην ευημερία των οικονομικών δεικτών, με εργαλείο πάντα την εκμετάλλευση των ασθενέστερων κοινωνικά τάξεων προς όφελος των ολίγων. Θα έλεγε κανείς
πιο απλά ότι ο νόμος αυτός αποτελεί δείγμα επιβολής του δυνατού
στον αδύναμο, μια απτή εφαρμογή του «δικαίου της πυγμής».
Και δε θα είχε καθόλου άδικο, αν αναλογιστούμε ότι, παρόλο που
το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από την (καχεκτική) πλειοψηφία των εκπροσώπων της βουλής, στην ουσία αποδοκιμάστηκε από τη μεγαλύτερη μερίδα των εκπαιδευτικών και το σύνολο των σκεπτόμενων
πολιτών. Μιλάμε για ένα φαινομενικό «υπέρ» του ν/σ που αντιστοιχεί στο 22,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας που, όμως, αν
συναριθμήσουμε τις αντιδράσεις της κυβερνητικής παράταξης (ΔΑΚΕ) και κάποιων που δεν διαθέτουν άποψη επί των εκπαιδευτικών
θεμάτων, το ποσοστό κατεβαίνει ακόμα περισσότερο. Επιπρόσθετα, σε μια μεσοπρόθεσμη εκτίμηση της κατάστασης (σχολικά έτη
2020-2021 και 2021-2022), θα μπορούσαμε να αφουγκραστούμε
αρχικά και να επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια μια ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση, καθώς η εφαρμογή του νόμου είναι αυτή που θα βγάλει στην επιφάνεια τη δυσαρέσκεια όλης της κοινωνίας.
Γιατί, πράγματι, ποια οικογένεια είναι διατεθειμένη, μετά από
την οικονομική αφαίμαξη της τελευταίας δεκαετίας και την επίταση αυτής κατά τη λεγόμενη «υγειονομική» κρίση την άνοιξη του
2020, να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερα ποσά υστερήματος στα
φροντιστήρια και στα ιδιωτικά κολλέγια, ανταποκρινόμενη αφενός στις απαιτήσεις της «τράπεζας θεμάτων» και της «βάσης του
10» και αφετέρου στον ολοένα αυξανόμενο (τεχνητό) ανταγωνισμό
στην αγορά εργασίας;
Και ποιος γονιός θα ανεχθεί την αναγραφή στους τίτλους σπουδών του παιδιού του μιας διαγωγής «καλής» ή «μεμπτής», τη στιγμή που το ίδιο το σχολικό περιβάλλον απαιτεί προσαρμογή στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες της περιοχής στην οποία ανήκει
και, συνεπώς, ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει αυθαίρετο απότοκο της συντηρητικής ιδιοσυγκρασίας ενός
Συλλόγου Διδασκόντων και ένα στίγμα στη μετέπειτα πορεία ενός
μαθητή που, ούτως ή άλλως, σ’ αυτήν την ηλικία βρίσκεται σε μια
φάση κοινωνικοποίησης όπου οι καταλυτικοί μηχανισμοί της είναι
αυτοί της οικογένειας, του σχολείου και της ομάδας συνομηλίκων;
Και είναι αναμενόμενο ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ενός μαθητή να λαμβάνει ταξικό πρόσημο, κυρίως λόγω φόβου, αφού ακόμα
και τώρα πολύ πιο εύκολα μιλάμε, εμείς οι δάσκαλοι, για «κακό» ή
«μέτριο» μαθητή για το γιο του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του εργάτη, παρά για το παιδί του αστού επαγγελματία υψηλού εισοδήματος. Άραγε, ποιος Σύλλογος Διδασκόντων θα είχε τα κότσια να αντιμετωπίσει το γιατρό και δικηγόρο - γονιό του μαθητή κατόχου ενός
απολυτηρίου γυμνασίου στο οποίο θα αναγραφόταν ως «μεμπτή» η
διαγωγή του, ότι δηλαδή το παιδί «αποκλίνει από την προσήκουσα
διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος»; Κανείς, όπως έχει δείξει η ίδια η πραγματικότητα.
Προς επίρρωση της άποψης ότι ο ν. 4692 αποτελεί μια βίαιη απόπειρα ιδεολογικής επιβολής έρχεται και η κατάργηση της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και των περισσότερων μαθημάτων που
σχετίζονται μ’ αυτήν. Η επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα, τη δράση των κοινωνικών ομάδων και τις κοινωνικές διαδικασίες στο ιστορικό γίγνεσθαι θεωρήθηκε δευτερεύουσας σημασί-
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απόψεις

ας ή απλώς μια πολυτέλεια στη μόρφωση των παιδιών, τη στιγμή
που η σύγχρονη πραγματικότητα της ανάδυσης παλαιών ή της γένεσης νέων κοινωνικών ζητημάτων απαιτεί την ενδελεχέστερη κατανόηση των ζητημάτων αυτών από τους πολίτες και την αντιμετώπισή τους από τις κρατικές οντότητες. Δυστυχώς, το ζήτημα της
Κοινωνιολογίας συνδέθηκε τεχνηέντως μ’ αυτό των Λατινικών, ώστε το σαράκι του αυτοματισμού στο χώρο της εκπαίδευσης να συνεχίσει τη δουλειά του με την απροκάλυπτη πλέον μορφή του «διαίρει και βασίλευε». Αντίστοιχης έμπνευσης και σκοπιμότητας είναι και η κατάργηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας στο
Λύκειο. Πρόκειται για μια καλά μελετημένη ενέργεια των τεχνοκρατών του Υπουργείου, για τους οποίους η χρησιμοθηρία έχει τον
κύριο λόγο στη σύγχρονη κοινωνία, ενώ η Τέχνη αποτελεί παντεσπάνι. Άλλωστε, η Τέχνη βοηθά στην ανακάλυψη της αλήθειας,
σύμφωνα με τον Πικάσο, και αυτό δε συμφέρει τους διαμορφωτές
της πολιτικής μιας νεοφιλελεύθερης και αυταρχικής ηγεσίας. Και
ο πολίτης που ανακαλύπτει την αλήθεια θα βγει στους δρόμους και
θα φωνάξει για το δίκιο του και θα εκδηλώσει τη δυσαρέσκειά του
για αδικία που υφίσταται. Και η κρατική εξουσία, που γνωρίζει καλά πως μόνο με τη βίαιη επιβολή των νομοθετημάτων της θα ευοδωθούν τα σχέδιά της, υπονομεύει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα «δικαίωμα του συνέρχεσθαι» και βάζει την έκφραση της
δυσαρέσκειας απέναντί της στο «γύψο». Δηλαδή, πρόκειται για
χρήση ενός νόμου - τσαμπουκά για την επιβολή ενός άλλου

(4692/2020) ή άλλων νόμων αντιλαϊκών που επιβάλλονται στους
πολίτες για μια κοινωνία «απαλλαγμένη» από τη σημασία των κοινωνιολογικών πορισμάτων, από τη βάσανο της κριτικής και την ξεσηκωτική - ανατρεπτική επενέργεια της Τέχνης. Εν τέλει, για μια
κοινωνία ραγιάδων, υποτακτική στις βουλές των κοτζαμπάσηδων
της γιαλαντζί αριστείας.
Όμως, η Ιστορία (ίσως ένας από τους επόμενους στόχους της αντιμεταρρύθμισης) μας διδάσκει πως, όταν κάτι επιβάλλεται δια ροπάλου ή μέσω πειθαναγκασμού και εκβιαστικών πρακτικών, αυτό δεν έχει καμία απολύτως τύχη. Η διάρκεια ενός τέτοιου νόμου, όπως αυτός
περί «αναβάθμισης του σχολείου» μάλλον θα είναι πολύ μικρή και αυτό θα φανεί πολύ σύντομα. Επιπλέον, ο παρωχημένος χαρακτήρας
πολλών εδαφίων του και η ωφελιμιστική του εν γένει ιδιοσυγκρασία
–εντέχνως καλυμμένη με το περιτύλιγμα της αριστείας– αποτελούν
συνιστώσες για τη ρήξη με την κοινωνία, μια ρήξη που μέσα στις συνθήκες της επερχόμενης νέας οικονομικής ανέχειας και εκμετάλλευσης θα μετατραπεί σε σύγκρουση της οποίας οι υπεύθυνοι έχουν πλέον ονοματεπώνυμο. Οι τελευταίοι, τότε, θα νιώσουν και θα καταλάβουν
πολύ καλά ότι οτιδήποτε είναι βίαιο δεν έχει διαρκή αποτελέσματα,
αλλά αντίθετα σύντομα επιφέρει τη λογοδοσία και την τιμωρία αυτού
που διαπράττει την επιβολή και τη βιαιοπραγία.
* Ο Δημήτρης Μαυρίδης είναι Φιλόλογος,
Γενικός Γραμματέας της ΕΛΜΕ Δράμας

Χιούμορ δια πάσαν νόσον…
Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι η εμφάνιση ενός ακροδεξιού, σύμφωνα με τις συμβατικές ειδησεογραφικές σελίδες, αλλά στην ουσία νεοναζιστικού κόμματος, προκάλεσε
απλώς και μόνον σχόλια χιουμοριστικά προς τέρψη των αναγνωστών και πιθανώς τη θυμηδία ενός σημαντικού μέρους
της εγχώριας διανόησης. Εντυπωσιάζει η επιλογή των συντακτών να ασχοληθούν με το ακρωνύμιο ΓΤΠ ερμηνεύοντάς
το με την αργκό σημασία του και προσδίδοντας έτσι στο κείμενό τους έναν δήθεν χιουμοριστικό τόνο, όπως ακριβώς συνέβαινε με τα σατιρικά τραγούδια για το Μουσολίνι στις αρχές του πολέμου, λες και το χωρατό αποτελεί την πιο πετυχημένη συνταγή ξορκισμού του κακού. Κι όλα αυτά σε μια
χώρα όπου ο φασισμός και ο ναζισμός άφησαν ανεξίτηλα
σημάδια στην πολιτική της ζωή, βαθιές πληγές στην κοινωνία της και ένα πλήθος ιδεολογικών επιγόνων τους που μας
ταλαιπωρούν κάθε τόσο με τα καμώματά τους.
Κανείς δεν αμφισβητεί την καταλυτική επίδραση του αστεϊσμού στη διασκέδαση δυσάρεστων συναισθημάτων και καταστάσεων και στη δημιουργία ενός χαλαρού και ευχάριστου
κλίματος. Και φυσικά, αυτό συμβαίνει όταν το χιούμορ δεν αποτελεί έκφανση ενός λανθάνοντα φόβου ή μιας κρυμμένης
αγωνίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εδώ του
ΓΤΠ, μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας αποκτά η ιστορική
γνώση και πείρα παρά η διάθεση χαριεντισμού με το εν λόγω
αρκτικόλεξο. Σε καμιά περίπτωση η μομφή δε στρέφεται κατά των χιλιάδων σχολιαστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που, ούτως ή άλλως, σε μεγάλο βαθμό τα χρησιμοποιούν
με σκοπό την άσκηση κριτικής ή τη διακωμώδηση καταστάσεων, αλλά πρόκειται για μια έκφραση δυσμενούς κρίσης ενάντια σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν
να κρατούν το χέλι από την ουρά.
Είναι πολύ πιο σημαντικό και εποικοδομητικό σε μια εποχή παγκόσμιας έξαρσης της αστυνομικής βίας, του φυλετικού διαχωρισμού και της καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους επίσημους φορείς της εξουσί54 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 128

ας να κάνεις λόγο πρωτίστως για τις συνθήκες γένεσης του
φασισμού και του ναζισμού ή, έστω, ακόμα και μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη από το να καταπιάνεσαι καταρχήν με
τη φαιδρή πλευρά του ΓΤΠ. Έχει μεγαλύτερη αξία η γνώση
των συνθηκών που εκκόλαψαν το φίδι, ώστε να οδηγηθεί ο
αποδέκτης σε μια αναλογία συνθηκών με την εποχή του. Μόνο έτσι θα αντιληφθεί την αιτία εμφάνισης του ΕΓΤΠ, αλλά
κυρίως τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ενδεχόμενη εξάπλωση και καθιέρωσή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η γνώση αποτελεί μια ξεκάθαρη προβολή του μέλλοντος στο παρόν, καθώς τα υπάρχοντα δεδομένα είναι πολλά
και από το απώτερο και από το πρόσφατο παρελθόν. Σ’ ό, τι
αφορά το απώτερο παρελθόν εννοούνται οι περίοδοι κρίσης
και τα δύο απάνθρωπα κινήματα ως απότοκα των κρίσεων
αυτών (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και Οικονομική Κρίση του
‘29) και σ’ ό, τι αφορά το τώρα, εννοούνται η πρόσφατη κοινωνική και υγειονομική κρίση και η εγκληματική δράση των
νεοναζί. Αξίζει να σημειωθεί ότι την παραπάνω γνώση επιχειρεί να συσκοτίσει και το κίνημα του ιστορικού αναθεωρητισμού, που δε χάνει ευκαιρία να ξεπλύνει αμαρτήματα ανομολόγητα μέχρι προσφάτως.
Ένας λαός που εθελοτυφλεί μπροστά στη στέρηση των πολιτικών και γενικότερα των ατομικών του ελευθεριών, που
επικροτεί την αστυνομική βία, ιδιαίτερα όταν αυτή ασκείται
σε αλλόφυλο, αλλόθρησκο ή αλλόδοξο, που χειραγωγείται
από εθνοσωτήρες δημαγωγούς και που εντέλει έχει αποδειχθεί ευάλωτος στον πατερναλισμό, μπορεί, όπως πολλάκις
έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν, να οδηγήσει στην άσκηση της εξουσίας ανθρώπους επικίνδυνους και καταστροφικούς. Γι’ αυτό, λοιπόν, τουλάχιστον σε ζητήματα σοβαρά και
κρίσιμα για το σύνολο των πολιτών και το μέλλον τους, ας
λείπει το χιούμορ και ας είμαστε και κάποιες φορές σοβαροί. Γιατί η κρισιμότητα κάποιων περιστάσεων αναδεικνύει
όχι μόνο τους σοβαρούς, αλλά και τους ανόητους.
Δ. Μαυρίδης

Σ

Η φωτιά στο εργοστάσιο
ήταν προμελετημένο έγκλημα
Όλα αυτά τα ερωτηματικά αποκτούν άλλη
διάσταση αν ληφθεί υπόψη ένα δεδομένο
στο οποίο ποτέ δεν αναφέρονται τα ΜΜΕ και
πολύ περισσότερο τα κυβερνητικά στελέχη.
Η κυβέρνηση της ΝΔ μπορούσε με βεβαιότητα να περιμένει, αν όχι να γνωρίζει, ότι
θα «ξεσπούσε» φωτιά στο εργοστάσιο της
Μεταμόρφωσης, γιατί αποτελεί την τελευταία από μια σειρά πανομοιότυπων περιστατικών. Τα εργοστάσια ανακύκλωσης τα τελευταία χρόνια γίνονται παρανάλωμα. Μόνο
επί των ημερών της κυβέρνησης της ΝΔ το
εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση είναι το τέταρτο που καίγεται. Είχαν προηγηθεί: 6 Ιουλίου 2019 στο Λασίθι. 14 Ιανουαρίου 2020
στην Κόρινθο. 14 Μαΐου 2020 στον Ασπρόπυργο (η δεύτερη σε δύο χρόνια).
Είναι προφανές ότι ακόμη και αν τα κυβερνητικά στελέχη δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γι-

νόταν στην Ελλάδα πριν από αυτούς, οι τρεις
προηγούμενες φωτιές ήταν αρκετές για να
πάρουν τα σχετικά μέτρα, εάν ήθελαν. Αλλά
είναι φανερό ότι δεν ήθελαν. Ακόμη και η ημερομηνία για έναν όχι ιδιαίτερα καχύποπτο,
δημιουργεί ερωτηματικά. Η φωτιά «ξέσπασε» τη μέρα που το λεκανοπέδιο έχει το λιγότερο κόσμο από κάθε άλλη και άρα αυτή που
μπορεί να προκαλέσει και τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις. Αυτό που δεν λένε στον
κόσμο είναι ότι οι διοξίνες εξακολουθούν να
υπάρχουν στην Αθήνα και μετά τη φωτιά.
Ο λόγος για όλα αυτά εξίσου προφανής.
Η ανακύκλωση που έχει παραδοθεί στα ιδιωτικά κεφάλαια, αλλιώς στους «επενδυτές», έχει εξελιχθεί σε μια χρυσοφόρα
μπίζνα. Και γίνεται διπλά χρυσοφόρα, όταν οι επενδυτές εισπράττουν τα υπέρογκα
συμβόλαια και τις αθρόες επιδοτήσεις για
την ανακύκλωση πλαστικού και τελικά δεν
την κάνουν!
Το αποτέλεσμα είναι οι χώροι αποθήκευσης να γεμίζουν πέρα από κάθε όρο και
προϋπόθεση λειτουργίας. Τα όποια μέτρα
ασφαλούς αποθήκευσης πάνε περίπατο και
ακόμη και αν η φωτιά δεν προκύψει μόνη
της, στην πραγματικότητα αποτελεί τη μόνη «λύση» για τη δημιουργία «νέων» χώρων αποθήκευσης! Όπως ακριβώς λειτουργούσαν οι εκατοντάδες κορεσμένοι ΧΑΔΑ (σκουπιδότοποι) στη χώρα για δεκαετίες και κάποιοι συνεχίζουν να «λειτουργούν». Ακόμη και οι εταιρίες διαλογής και
ανακύκλωσης που λειτουργούν με άδεια
δεν πληρούν στην πραγματικότητα τις προϋποθέσεις, ενώ όπως καταγγέλλουν (στην
Περιφέρεια Αττικής μετά την φωτιά στον Ασπρόπυργο) ιδιοκτήτες του χώρου, υπάρχουν περίπου 250 τέτοιες επιχειρήσεις
που δεν έχουν καν άδεια. Οι φωτιές σε τέτοιους χώρους, ακόμη και αν δεν είναι προκαλούνται εσκεμμένα, είναι αναπόφευκτες.
Πρόκειται για ένα κατά συρροή υγειονομικό και περιβαλλοντικό έγκλημα, που γίνεται μάλιστα από τις εταιρίες που υποτίθεται
παρουσιάζουν προφίλ υψηλής περιβαλλοντικής ευθύνης και «πράσινης ανάπτυξης».
Οι εξαιρετικά φειδωλές δηλώσεις και ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για
ένα τόσο σοβαρό θέμα δείχνουν το μέγεθος
της διαπλοκής με αυτά τα συμφέροντα. Η
ασυγχώρητη αδράνεια μπροστά στο ενδεχόμενο και το ξέσπασμα της φωτιάς στη
Μεταμόρφωση, τους μετατρέπουν σε χυδαίους συνένοχους σε αυτό το έγκλημα. Έχουν την απόλυτη ευθύνη!
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τις 15 Αυγούστου τα ξημερώματα ένα
εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Μεταμόρφωση πιάνει φωτιά και για πολλές
μέρες μετά, η Αθήνα βυθίζεται σε ένα τοξικό νέφος. Η πληροφόρηση ελάχιστη και
συγκεχυμένη. Στην αρχή γίνεται λόγος για
εργοστάσιο πλαστικών, το όνομα του οποίου ποτέ δεν αναφέρεται. Χρειάστηκαν να
περάσουν δύο μέρες για να γίνει σαφές ότι
πρόκειται για εργοστάσιο ανακύκλωσης.
Τελικά το γεγονός από πλευράς κυβέρνησης και ΜΜΕ έχει παραδοθεί στη λήθη.
Όσες φωνές επιστημόνων και φορέων μπόρεσαν να ακουστούν εκείνες τις μέρες, υπήρξαν κατηγορηματικές και εξαιρετικά ανησυχητικές. Οι ρύποι από μια τέτοια φωτιά είναι απολύτως επικίνδυνοι. Οι παραγόμενες διοξίνες (από τις πλέον καρκινογόνες ουσίες) δεν γίνονται αντιληπτές με την
οσμή ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παράγονταν για μέρες και όσο συνεχίζονταν ακόμα
η ατελής καύση (χωρίς κατ’ ανάγκη να υπάρχει φωτιά ή καπνός) πλαστικών. Παραμένουν στον αττικό ουρανό και το περιβάλλον, εισπνέονται από τους κατοίκους
και εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό
και από τα παραγόμενα στο νομό (και όχι
μόνο) τρόφιμα.
Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, η
κυβέρνηση της ΝΔ και η περίφημη - υπεύθυνη αρχή πολιτικής προστασίας έλαμψαν
δια της απουσίας τους. Μόνο κάτι αντιφατικές ανακοινώσεις από την Περιφέρεια
Αττικής υπήρξαν, που στη μια γραμμή καλούσε τον κόσμο να σφραγίσει τα σπίτια του
και στην επόμενη περιέγραφε τον απαραίτητο καλό αερισμό των κλειστών χώρων.
Και πέραν αυτών ουδέν. Ούτε για μέτρα
προστασίας, ούτε βέβαια για ευθύνες. Όμως, οι κάτοικοι των Αθηνών βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικά μεγάλη υγει-

ονομική απειλή, προϊόν της εγκληματικής
κυβερνητικής πολιτικής.
Κανένας εισαγγελέας, ή δημοσιογράφος, από αυτούς που βγάζουν φωτιές για
τους ανεύθυνους νεολαίους, δεν αναζήτησε ευθύνες σε αρμόδιους και σε καμία περίπτωση στην κυβέρνηση. Τα αναπάντητα ερωτήματα πολλά. Ποιοι είναι οι όροι
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων
εργοστασίων, ειδικά μέσα στο μεγαλύτερο
αστικό κέντρο της χώρας; Γιατί δεν πραγματοποιείται ποτέ κανένας έλεγχος σε τέτοια εργοστάσια από μία κυβέρνηση μάλιστα που έχει ταυτιστεί με την αστυνομοκρατία όσο καμία άλλη; Γιατί ενώ γνώριζαν
από την αρχή τους τεράστιους κινδύνους
για την υγεία, δεν μπόρεσαν να ελέγξουν
ούτε μια στιγμή τη φωτιά, η οποία τελικά
κατέκαψε όλο το ανακυκλώσιμο πλαστικό;
Πόσες μέρες τελικά έκαιγε μια φωτιά σε
κτίριο της Αθήνας; Υπάρχουν ευθύνες για
αυτό; Έχουν απομακρυνθεί τα επικίνδυνα
για τη δημόσια υγεία υπολείμματα της φωτιάς; Αν η προηγούμενη κυβέρνηση έχει
ευθύνη για την πυρκαγιά στο Μάτι, όπως
διεκδικούν οι «άριστοι» της ΝΔ που καμώνονται τους αθώους, αυτοί δεν έχουν
ευθύνες για την αδυναμία κατάσβεσης ενός κτιρίου;
Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα, όχι απλά μένουν αναπάντητα, αλλά ούτε καν τίθεται από αυτούς που κατά τα άλλα παριστάνουν τους προστάτες της δημόσιας υγείας.
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Εργοστάσια ανακύκλωσης
Εγκληματικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και την υγεία!
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Η διακύβευση της πόλεως
στην εποχή της Covid-19
«Η παράδοση των καταπιεσμένων μας διδάσκει
πως η «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» που ζούμε είναι ο κανόνας».
Walter Benjamin 1

 γράφει ο Θανάσης Πουτόκας*

Ο

αθέατος ορίζοντας της εξόδου από την υγειονομική κρίση εγκυμονεί τον κίνδυνο παγίωσης πρακτικών της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και εγκαθίδρυσής τους ως κανονικότητας. Σύμφωνα με τον Giorgio
Agamben η κατάσταση εξαίρεσης, που
συνιστά έναν κενό τόπο δικαίου, είναι εγκατεστημένη στο κέντρο της σύγχρονης
εξουσίας2. Στη χώρα μας, όλα αυτά τα
χρόνια της κρίσης, γίνεται με απτό τρόπο αντιληπτή, μέσα από την ολοένα και
συχνότερη καταφυγή στην πρακτική των
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, η
υπερβολική και επικίνδυνη ενδυνάμωση της εκτελεστικής εξουσίας.
Η υγειονομική κρίση δεν αποτελεί τη
γενεσιουργό αιτία της οικονομικής και
ευρύτερα κοινωνικής κρίσης που βιώνουν σήμερα οι λαοί. Συνιστά, όμως, έναν αστάθμητο και κρίσιμα επιδραστικό
παράγοντα που πυροδοτεί τις εγγενείς
αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος και επιταχύνει την εκτύλιξη επιθετικών τάσεων που αναφύονται εντός
του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελεύθερου οικονομικού περιβάλλοντος.
Η διαχείριση, εκ μέρους των κυβερνήσεων, της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία,
μέσα σε συνθήκες αποψίλωσης των
δημοσίων συστημάτων υγείας, ενεργοποίησε μια παγκόσμιας κλίμακας ύφεση που οδηγεί στην απορρύθμιση της
εργασίας και κατ’ επέκταση στην κατακόρυφη ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η κατίσχυση του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος, που προσεγγίζει διάφορους τομείς του κράτους
πρόνοιας, αλλά και την ίδια την κοινω-

νία υπό το πρίσμα της επιχειρηματικότητας και προσδίδει σε κοινωνικά αγαθά τον αλλότριο χαρακτήρα του εμπορεύματος, δεν προοιωνίζεται θετικές
εξελίξεις για τον κόσμο της εργασίας.
Η ηγεμονία του Κεφαλαίου αποτυπώνεται ως ταξικό ίχνος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο οικονομικό
πεδίο. Οι μισθολογικές περικοπές, η
διεύρυνση της υποαπασχόλησης, η απελευθέρωση των απολύσεων και τα
ελλείμματα που θα δημιουργηθούν, ασκώντας εκ νέου πρόσθετες πιέσεις
στην εργατική τάξη και στα μικροαστικά στρώματα, συγκροτούν μια δυστοπική πραγματικότητα που δύσκολα θα
αρθεί στο μέλλον, διότι τα κυβερνητικά μέτρα διαμορφώνουν συνθήκες μεγέθυνσης της υπεραξίας και άρα αύξησης της κερδοφορίας του μεγάλου
Κεφαλαίου. Είναι, λοιπόν, απίθανο να
απεμπολήσει το Κεφάλαιο, μετά το
πέρας της πανδημίας, τα κεκτημένα
της περιόδου.
Από το κάδρο της σύγχρονης ιστορικής συγκυρίας απουσιάζει εκκωφαντικά η οργανωμένη παρουσία της εργατικής τάξης, που αποτελεί κινητήριο
μοχλό της διαλεκτικής της ιστορικής
εξέλιξης. Τα συνδικάτα, παραδομένα
σε μια πτωτική πορεία χρόνιας φθοράς και απαξίωσης, κατέληξαν άδεια
κελύφη3. Η κηδεμόνευση του συνδικαλιστικού κινήματος από τα αστικά κόμματα εξουσίας, ιδιαίτερα στο νεοελληνικό κράτος που από την ίδρυσή του η
πολιτική μπολιάστηκε με το πνεύμα
του προεπαναστατικού κοτζαμπασισμού4, η γραφειοκρατικοποίηση και η
κατασκευή στους κόλπους του μιας

εργατικής αριστοκρατίας υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν
στη συνθηκολόγηση, την αμαύρωση
και την απίσχνανσή του.
Βέβαια, η παρακμή των συνδικάτων
δεν καθίσταται επαρκώς ερμηνεύσιμη
αν αρκεστούμε στα προαναφερθέντα
ενδογενή, θα λέγαμε, φαινόμενα ή απλά στη μεταβολή των συνθηκών εργασίας που τείνουν σε μια ολοένα πλατύτερη εξατομίκευση. Πρέπει να ανοίξουμε το οπτικό μας πεδίο ώστε να αντιληφθούμε τις ευρύτερες αλλαγές
που συντελέστηκαν στις μεταβιομηχανικές, μετανεωτερικές κοινωνίες και
οι οποίες επέδρασαν καταλυτικά τόσο
στην άσκηση της πολιτικής όσο και στο
συνδικαλισμό.
Ο «Μονοδιάστατος Άνθρωπος» του
Herbert Marcuse5, ένα έργο που εκδόθηκε το 1964 και ενέπνευσε τους εξεγερμένους νέους του Μάη του ’68,
παραμένει ένα χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο, καθώς η κριτική και ερμηνευτική του προσέγγιση διατηρεί τη δραστικότητά της. Στις σύγχρονες δυτικές
κοινωνίες η επιβολή ενός καταναλωτικού πνεύματος μέσω της κατασκευής αναγκών και η διαχείριση της τεχνολογικής προόδου, που φέρει στον
πυρήνα της τη λογική του καπιταλισμού, οδήγησαν στην ολοκληρωτική
χειραγώγηση και ενσωμάτωση των μαζών και σε μια ομογενοποίηση των
κοινωνιών. Γιατί η τεχνολογία μόνο στη
σφαίρα του ιδεατού, εκτός της ανθρώπινης ιστορίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί ουδέτερη. Στον ιστορικό χρόνο
αναπτύσσεται πάντα εντός συγκεκριμένων παραγωγικών σχέσεων και φέ-

1. Walter Benjamin, Για την έννοια της Ιστορίας, μτφρ. Γιώργος Φαράκλας - Αριστείδης Μπαλτάς, στον τόμο Walter Benjamin, Κείμενα 1934-1940, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2019, σελ. 712
2. Giorgio Agamben, Κατάσταση εξαίρεσης, μτφρ. Μαρία Οικονομίδου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2018, σελ. 148-149
3. Sophie Béroud και Jean-Marie Pernot, Κινήματα και απεργίες στη Γαλλία: Αναζητώντας την αποτελεσματικότητα, στο ένθετο LE
MONDE diplomatique (ελληνική έκδοση) της εφημ. Αυγή της Κυριακής, 13-5-2020
4. Παναγιώτης Κονδύλης, Η παρακμή του Αστικού Πολιτισμού, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2007, σελ. 11-47
5. Herbert Marcuse, Ο μονοδιάστατος άνθρωπος, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης, εκδ. Παπαζήσης, 1971
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χικότητα και η ποιοτική της διάσταση
επηρεάζουν την κουλτούρα και την επιδραστικότητά τους.
Η μεταμοντέρνα αποδόμηση των
συνδικάτων και των κλασικών μορφών διεκδίκησης, όπως η απεργία,
που έχει προσβάλει τη συνείδηση
μεγάλου μέρους του κόσμου της
εργασίας, έχει ιδεολογικά ελατήρια
και αντιφάσκει με τη συσσωρευμένη ιστορική πείρα της ανθρωπότητας. Τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, που στην εποχή μας τελούν υπό αίρεση, κατακτήθηκαν
μέσα από την κινητοποίηση των μαζών και την ταξική διαπάλη. Τα
προσκόμματα που θέτουν οι κυβερνήσεις, με αντεργατικά νομοθετήματα, στη συνδικαλιστική δράση, όπως το πλήγμα που επέφερε η κυβέρνηση της ΝΔ στο δικαίωμα του
συνέρχεσθαι με τον αυταρχικό και
αντιδημοκρατικό νόμο για τις δημόσιες συναθροίσεις6, αναδεικνύουν
το φόβο της εξουσίας για μια πιθανή αναζωογόνηση των κινηματικών
διεργασιών μπροστά στα νέφη που
συσσωρεύονται στον ορίζοντα της
εποχής της πανδημίας. Διότι μπορεί η πτώση των συνδικάτων να συντελέστηκε βαθμιαία, η άνοδός
τους όμως ίσως σημειωθεί με γεωμετρική πρόοδο στις σεισμικές
ρηγματώσεις που διανοίγει η κρίση
στο σώμα του χρόνου.
Ζούμε σε μια εποχή διακύβευσης
και το μέλλον της ανθρωπότητας θα
κριθεί από το βαθμό ωριμότητας
των λαών, που θα καθορίσει και τις
απαντήσεις που θα κληθούν να δώσουν στα αμείλικτα ερωτήματα που
εγείρονται. Η αναγκαιότητα ισχυρών
κινημάτων που θα ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές φέρνει τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες
κοινωνικές ομάδες στο κατώφλι της
συλλογικής ευθύνης. Η κοινωνία ή
αξιοποιώντας τη μνήμη θα ανασυγκροτήσει την π ό λ ι ν και θα εξέλθει από το καθεστώς της ετερονομίας ή θα βυθιστεί στη βαρβαρότητα.
* Ο Θ. Π. είναι πρόεδρος
της ΕΛΜΕ Λευκάδας

6. Τάσος Κωστόπουλος, Χρυσοχοΐδης: Η Χούντα δεν τελείωσε το 1974, Η Εφημερίδα των Συντακτών, 24-6-2020

Σεβασμός
στη ιστορία μας
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ρει το ιδεολογικοπολιτικό φορτίο
της εξουσίας που την ελέγχει.
Η ηγεμονία του Κεφαλαίου, προωθώντας την εξατομίκευση μέσα από
ποικίλες ατραπούς, οδήγησε στην εξάρθρωση της π ό λ ε ω ς. Με τον όρο «πόλις» αναφέρομαι μετωνυμικά
στις έννοιες του πολίτη, της πολιτικής
και στο θεσμό της δημοκρατίας, που
ιστορικά αναδύθηκαν στα πλαίσια της
αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους.
Οι σύγχρονες δημοκρατίες πόρρω απέχουν από την αθηναϊκή δημοκρατία της κλασικής εποχής. Μάλιστα, ενώ τα ελλείμματα της έμμεσης δημοκρατίας θα μπορούσαν να καλυφθούν
ως έναν βαθμό από την τεχνολογική
ανάπτυξη, παρατηρείται μια εμβάθυνση της ετερονομίας στις μετανεωτερικές κοινωνίες. Το περιεχόμενο
της έννοιας του πολίτη έχει συντμηθεί στο ελάχιστο όριο της συμμετοχής
στις εκλογικές διαδικασίες. Οι αντιπρόσωποι που προκύπτουν από αυτές συχνά υιοθετούν ένα διεκπεραιωτικό ρόλο επικυρώνοντας, συχνά
χωρίς να έχουν λάβει γνώση, αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τεχνοκράτες διαφόρων υπερεθνικών οργανισμών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο των πολυσέλιδων
μνημονίων, μέσα σε ασφυκτικά χρονικά όρια, κατά την προηγηθείσα περίοδο της κρίσης. Όμως, αυτή η υποταγή του πολιτικού στον τεχνοκρατικό λόγο προσιδιάζει σε ολιγαρχίες
και όχι σε δημοκρατικά πολιτεύματα.
Μέσα, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες ανάσχεσης του κοινοτικού πνεύματος και τον αξιών που απορρέουν
από αυτό, η αποδυνάμωση των συνδικάτων γίνεται κατανοητή και ως
παράγωγο αποτέλεσμα του ευρύτερου πολιτικού αποχαρακτηρισμού
της κοινωνίας και της διαρκώς εντεινόμενης τάσης προς την ιδιώτευση.
Τα εργατικά σωματεία δεν πρέπει
να νοούνται ως γραφειοκρατικές δομές που υπέρκεινται των εργαζομένων και διευθύνουν τη δράση τους. Αποτελούν την οργανωτική έκφρασή
τους. Η φυσιογνωμία τους σμιλεύεται
από τη συλλογική πράξη. Η συμμετο-

Όλα είναι θέμα παιδείας. Αυτό το πιστεύουν πολλοί. Σίγουρα το πιστεύουν αυτοί που
διαχειρίζονται τα νήματα στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι ,για να επιτύχουν την χειραγώγηση
της μάζας και να ελέγξουν την τεράστια δύναμη που διαθέτει έχουν θέση ως βασικό
στόχο να εξαλείψουν την ουσιαστική παιδεία
και διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Η προσπάθεια δεν είναι καινούργια, έχει ξεκινήσει
εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Ο βασικός τους στόχος είναι να ξεγελάσουν
τους ανθρώπους και να τους πλασάρουν ένα
σύστημα αξιοκρατικό δήθεν, που θα τους
προσφέρει πλήρη γνώση και θα καταφέρνει
να βγάζει εξειδικευμένους επιστήμονες. Έτσι με αυτήν τη δικαιολογία θα πετύχουν τον
σκοπό τους και αυτοί οι επιστήμονες θα είναι και ανιστόρητοι και δεν θα έχουν καθόλου
κριτική σκέψη σε αυτά που θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Όπως είναι πλέον γνωστό για να εξαλείψεις έναν πολιτισμό
χρειάζεται να τον κανείς να ξεχάσει την ιστορία και τη γλώσσα του. Πράγμα το οποίο συμβαίνει με αργά και μεθοδικά βήματα.
Συστηματικά στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει μια σταδιακή προσπάθεια απαξίωσης της παιδείας και “δήθεν” εισαγωγή νεοφιλελεύθερων μεθόδων και πρακτικών που θα την εκσυγχρονίσουν και θα την
κάνουν καλύτερη. Θα σταθώ στις τελευταίες
αποφάσεις που αφορούν στο πολυνομοσχέδιο και τη μετάδοση μαθημάτων εντός σχολικής τάξης. Γίνονται μεθοδικά βήματα ώστε η
μάζα να το δεχτεί και να πιστέψει ότι είναι μια
ενέργεια που θα οδηγήσει στην καλή και σωστή ανάπτυξη και μόρφωση των παιδιών μας.
Οι δάσκαλοι θα είναι πλέον χαμογελαστοί υπάλληλοι, που στόχος τους θα είναι να ικανοποιήσουν τους πελάτες - μαθητές, ώστε να
συνεχίσουν να παίρνουν το μισθό τους και αν
είναι καλοί ίσως πάρουν και μπόνους...
Εδώ και χρόνια έχουμε ξεπουλήσει και έχουμε χάσει αρκετά ιδανικά που κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες και, τολμώ να πω, με
αίμα. Ας βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την κατρακυλά και ας σώσουμε το τελευταίο προπύργιο –πριν μας κατακτήσουν ολοκληρωτικά– που είναι η παιδεία μας. Πρέπει να θέλουμε να μετατρέψουμε αυτήν την εξέγερση
που κάναμε πριν από χρόνια σε επανάσταση
και να σταματήσουμε τη λεηλασία του πολιτισμού μας. Η δύναμή μας είναι μόνο οι πολλοί ώστε να κερδίσουμε όλους τους αγώνες.
Όταν είμαστε όλοι μαζί κάνουμε θαύματα. Ας
σεβαστούμε επιτέλους την ιστορία μας.
Ιωάννης Γκουγκουγιάννης
Εκπαιδευτικος-ΠΕ83
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Στιγμές από την ιστορία της σύγχρονης Ελληνικής θεολογίας
μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Ο Βασιλιάς Παύλος επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Θεολόγων
Ιδεολογικές, πολιτικές και συμβολικές αναγνώσεις

 γράφει ο Μιχάλης Φύλλας*

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους φυλάσσονται τα εκτενή Αρχεία
των τέως Βασιλικών Ανακτόρων. Μετά από σχετική έρευνά μας
εντοπίσαμε δακτυλογραφημένη επιστολή της Ένωσης Ελλήνων
Θεολόγων με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1960 προς την Αυτού
Εξοχότητα τον «Μέγαν Αυλάρχην Δ. Λεβίδην», με την οποία τον
πληροφορεί πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ανακήρυξε τον τότε βασιλιά Παύλο επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης.1
Η σχετική απόφαση ελήφθη ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποίησε την ίδια ημερομηνία με τη σύνταξη της σχετικής επιστολής και παρόντος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας Νικόλαου Καρμίρη2. Η απόφαση ελήφθη «ομοφώνως» στην πρώτη συνεδρία του, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Την επιστολή υπογράφουν ο
πρόεδρος της Ένωσης Ιωάννης Δαββέτας και ο Γενικός Γραμματέας Σπυρίδων Αβούρης.3 Ο Δαββέτας είχε διατελέσει Γενικός
Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης Θεολόγων (1949)4, ενώ ο Αβούρης ήταν θεολόγος με σπουδές και στο Διδασκαλείο Μέσης
Εκπαίδευσης.5
Στην επιστολή ο βασιλιάς Παύλος χαρακτηρίζεται από τους
συντάκτες της, «Ευσεβέστατος» και «Λαοφιλής». Η επιστολή
κλείνει με την «ταπεινήν» ευχή «ο σεπτός ΑΝΑΞ ημών», «ο μόνος ΒΑΣΙΛΕΥΣ και ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ όλων των ορθοδόξων χριστιανών»6, να αποδεχθεί την ανακήρυξη αυτή.
Η είδηση δημοσιεύθηκε στο Δελτίο της Ένωσης Θεολόγων, με
πρωτοσέλιδη φωτογραφία του βασιλιά Παύλου και λεζάντα, «Η
Α.Μ. ο λαοφιλής Βασιλεύς των Ελλήνων Παύλος, ο μόνος επιζών
Βασιλεύς του Ορθοδόξου Χριστιανικού κόσμου». Πρωτοσέλιδη είναι και η ομιλία του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Καρμίρη,
ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε το «πρότυπον βαθέος θρησκευο-

μένης προσωπικότητος» που συνιστά ο Παύλος και ότι συνεχίζει
«την αρχαιοτάτην παράδοσιν των Ελλήνων Βασιλέων, προστατών
της πίστεως του Γένους».7
Στον ίδιο φάκελο έχει εντοπιστεί και η απάντηση του Μεγάλου
Αυλάρχη, με ημερομηνία 24ης Φεβρουαρίου, δέκα ημέρες μετά την
ανακοίνωση της ανακήρυξης, με την οποία «η Α.Μ. ο Βασιλεύς ηυδόκησεν όπως αποδεχθή την ανακήρυξιν Αυτού».8
Το ‘’Παλάτι’’ υπήρξε η ανώτατη αρχή της συγκεκριμένης μορφής του μετεμφυλιακού δεξιού κράτους, με συγκεκριμένο ιδεολογικό και κοινωνικό ρόλο. Σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις
του επεδίωκε να καλλιεργήσει ένα ιδανικό: μια κοινωνία συσπειρωμένη κάτω από το δικό του αυταρχικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Παύλου δεν εκδηλώθηκε καμία σοβαρή αντιβασιλική τάση: στη διάρκεια του ‘’συμμοριτοπόλεμου’’, όπως η επίσημη ρητορική ονόμαζε τον Εμφύλιο, όλο το
φάσμα του εθνικόφρωνος πολιτικού κόσμου, από την άκρα δεξιά έως το κέντρο, είχε συσπειρωθεί γύρω από το Παλάτι.9
H Ένωση Ελλήνων Θεολόγων, μετονομασία κατά το 1950 της
‘’Ορθοδόξου Θεολογικής Εταιρείας’’,10 εκ της συστάσεώς της ακολουθεί με συνέπεια την επίσημη κρατική ιδεολογία την οποία
και αναπαράγει, στηρίζοντάς την. Η παρουσία άλλωστε στη συνεδρία που εξέλεξε τον Παύλο επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης, του τότε γενικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Νικόλαου Καρμίρη έρχεται να υπενθυμίσει την άμεση εξάρτηση της Ένωσης από
τον κρατικό μηχανισμό, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που απέδιδε η Πολιτεία στην λήψη της σχετικής απόφασης. Στην επιστολή της η Ένωση μιλάει εμφατικά για την ενότητα της μοναρχίας και τον προστατευτικό της ρόλο για τους Ορθοδόξους Έλληνες.
Ιδιαίτερης ψυχολογικής σημασίας έχει η προβολή του Βασι-

1. Για το βασιλιά Παύλο δες: Μελέτης Μελετόπουλος, Η Βασιλεία στην Νεώτερη Ελληνική Ιστορία. Από τον Όθωνα στον Κωνσταντίνο Β΄, εκδ.
Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1994, σ.161-187.
2. Πρόκειται για το γιο του θεολόγου πανεπιστημιακού Ιωάννη Καρμίρη. Ο Καρμίρης γεννήθηκε το 1930. Σπούδασε φιλολογία και θεολογία
στην Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (Σεπτέμβριος 1963) και υπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως (Δεκέμβριος 1966-Απρίλιος 1967) σε υπηρεσιακές κυβερνήσεις του Ιωάννη Παρασκευόπουλου αντίστοιχα. Μετά τη Μεταπολίτευση κατηγορήθηκε για συνεργασία με το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου και έπειτα από απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου τέθηκε σε αργία 18 μηνών, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία του. Επανήλθε στα καθήκοντά του μετά τη λήξη της ποινής του, απεβίωσε όμως μετά από
σύντομο χρονικό διάστημα, το 1977. Για τα βιογραφικά του δες: Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης, «Νικόλαος Ι. Καρμίρης (1930-1977)-Νεκρολογία»,
Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, ΚΣΤ΄(1977-1978), σ.586-590.
3. ΓΑΚ, Αρχείο Βασιλικών Ανακτόρων, φακ. 68, έγγραφο 442.
4. Ο Ιωάννης Δαββέτας γεννημένος το 1907 στην Ηλεία σπούδασε νομικά, θεολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και παιδαγωγικά στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, «Δαββέτας Ιωάννης», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 4 (1964), στ.869-870.
5. Για τον Αββούρη, δες: Χωρίς συντάκτη, «Αβούρης Σπυρίδων», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1(1962), στ.59, Μαρία Καραμαλίκη-Κεφαληνού, «Μια εκκλησιαστική προσωπικότητα. Σπύρος Αβούρης. «Ο θεολόγος, ο δάσκαλος, ο Ζακυνθινός, ο άνθρωπος», Πρακτικά του
Διεθνούς Συνεδρίου ‘’Άγιοι και Εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη Ζάκυνθο’’, (Ζάκυνθος 6-9/11/1997), τομ. 1 Αθήναι, 1999, σ.443-446. Πολύβιος Στράντζαλης, «Αβούρης Σπυρίδων», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, Στρατηγικές Εκδόσεις,1 (χ.χ.),σ.32 ·Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, Αφιέρωμα στή μνήμη Σπύρου Ν. Αβούρη, θεολόγου - γυμνασιάρχου (1904-1978),Ζάκυνθος, 1980.
6. Κεφαλαία στο δακτυλογραφημένο κείμενο.
7. Δελτίον της Ένωσης Ελλήνων Θεολόγων, έτος Β΄,12 (Μάρτιος-Απρίλιος 1960), σ.1.
8. ΓΑΚ, Αρχείο Βασιλικών Ανακτόρων, φάκ. 68, έγγραφο 439.
9. Μελέτης Μελετόπουλος, Η ιδεολογία του Δεξιού κράτους, Παπαζήσης, Αθήνα, 1993, σ.83.
10. Ιωάννης Δαββέτας, «Ένωσις Ελλήνων Θεολόγων», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τομ.5 (1964),στ.705-706· Δημήτριος Αρκάδας,
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λιά όχι ως απλού φορέα εξουσίας ή ως εκπροσώπου του έθνους αλλά και ως γνήσιου εκφραστή της χριστιανικής ευσέβειας και ως προστάτη των ορθοδόξων.11 Ως ηθικός και αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας
είναι ο μόνη αξιόπιστη δύναμη η οποία μπορεί να προασπισθεί τους
ορθόδοξους χριστιανούς υπηκόους του, σύμφωνα με την Ένωση Θεολόγων. Ο Έλλην μονάρχης δεν μπορεί να μεριμνά για άλλες κατηγορίες πολιτών που δεν είναι ορθόδοξοι ή που για διάφορους λόγους
δεν θρησκεύουν. Έτσι, αναπαράγεται η επίσημη πατερναλιστική εικόνα του λαοφιλούς ηγεμόνα και η ιδεολογία του αποκλεισμού της
μεταπολεμικής εθνικοφροσύνης, ιδεολογία εξοβελισμού, ενώ ενισχυόταν η παρεμβατική μοναρχική πολιτική.12 Οι λαϊκοί θεολόγοι
«ως οργανικοί διανοούμενοι της επίσημης κρατικοθρησκευτικής
πολιτικής ιδεολογίας» είναι οι κρατικοί διανοούμενοι της θρησκείας, άρα και απολύτως εξαρτημένοι από αυτό, στο οποίο οφείλουν
νομιμοφροσύνη και αναπαραγωγή του ρόλου τους.13
H λήψη επίσης μιας τέτοιας απόφασης εκ μέρους του Συλλόγου,
εγγραφόταν στη λογική της απόκτησης επιπλέον κύρους εκ μέρους
των λαϊκών θεολόγων μέσα στην Ελληνική κοινωνία και ενίσχυσης
του θεσμικού τους ρόλου.
Παράλληλα κι ενώ περισσότερο ή λιγότερο φανερά ήταν εκδηλωμένη μια θεσμική και οικονομική αποξένωση ανάμεσα στους κληρικούς και τους λαϊκούς θεολόγους, ουσιαστικά αποκτούσε χαρακτήρα πολιτισμικής σύγκρουσης των δύο χώρων. Οι πρώτοι κοινωνικά και πολιτικά κατοχυρωμένοι, οι δεύτεροι με μορφωτικό κεφάλαιο πιο υψηλό, αλλά με μικτό χαρακτήρα ημικοσμικό-ημικληρικό14.
Έτσι μια τέτοια πρωτοβουλία εκ μέρους της Ένωσης συνέβαλε στη
συσσώρευση «ισχυρού πολιτισμικού κεφαλαίου εκκλησιαστικής δύναμης», όπως γράφει χαρακηριστικά ο Δημήτρης Αρκάδας. 15
Το Παλάτι με τη σειρά του δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη μια τέτοια πρόταση, αφού προερχόταν από ένα σύλλογο
που διακονούσε το θρησκευτικό φρονηματισμό των νέων γενεών
διά μέσου του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα ενισχυόταν
τα ερείσματα αφοσίωσης έναντι του μοναρχικού θεσμού μέσα από
το πλέγμα των εθνικών και θρησκευτικών ιδεών και μάλιστα σε περιόδους κρίσεων και δοκιμασιών, όπως ο προ δεκαετίας περίπου
λήξας εμφύλιος. Επρόκειτο για μια ανανέωση των υλικών και συμβολικών ερεισμάτων της Βασιλείας, η οποία ως πολιτικός θεσμός
εξουσίας νομιμοποιείτο χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης. Νομιμοποιείτο και θρησκευτικά, επειδή ενσάρκωνε τα χαρακτηριστικά της
επίσημης εθνικοθρησκευτικής ιδεολογίας.
* Ο Μιχάλης Φύλλας είναι θεολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής Ε.Α.Π.

ο άνεμος
θυμίζουν οι κοινωνικοί μας αγώνες κύματα
που πέφτουν πάνω στα βράχια
άλλοτε αργά και σταθερά
με υπομονή κι επιμονή
σιγοτρώνε τα θεμέλια της καταπίεσης
άλλοτε πάλι ξαφνικά αγριεύουν τόσο
που σκάνε με όλη τη δύναμη της θάλασσας
και διαλύουν αυτοστιγμής κάθε αδικία
μα για να συμβαίνει αυτό
ξέρουμε πως πάντα θα υπάρχει
ένας οδηγός
ο άνεμος
που αν τον αφήσουμε να φυσήξει ανάποδα
όχι μόνο θα διώχνει τα κύματα προς τα μέσα
μα θα κατεβάζει κι άλλα βράχια
στην τραχιά όχθη της αντίδρασης
γι’ αυτό πρέπει συνέχεια να παλεύουμε
για να φυσάει πάντα προς τη νίκη
Βάιος Κανδήλας

Οι επαγγελματίες της θεολογικής σκέψης: το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της θεολογικής σχολής Αθηνών από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα, Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2011, σ.68.
11. Ανδρέας Δαβαλάς, Η συγκρότηση της δεξιάς ιδεολογίας στη μεταπολεμική Ελλάδα (1944-1981), Νήσος Αθήνα, 2008, σ.219.
12. Για τη θέση της μοναρχίας στο μεταπολεμικό ελληνικό σύστημα βλ. Σωτήρης Ριζάς, Η ελληνική πολιτική μετά τον εμφύλιο πόλεμο: κοινοβουλευτισμός και δημοκρατία, Καστανιώτης, Αθήνα, 2008, σ.22-25.
13. Πολύκαρπος Καραμούζης, Κράτος, Εκκλησία και Εθνική ιδεολογία στη νεώτερη Ελλάδα (Κλήρος, θεολόγοι και Θρησκευτικές Οργανώσεις στο
Μεσοπόλεμο)-Διδακτορική Διατριβή-Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα Κοινωνιολογίας, Αθήνα 2004, σ.267. Όπως επισημαίνει ο Σάββας Αγουρίδης, «Το κράτος μέχρι τώρα ζητάει από τις Θεολογικές Σχολές να εκπαιδεύσουν ιερείς και καθηγητές σημαιοφόρους της κρατούσας ιδεολογίας και ηθικής, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή τους στις εθνικές κρατικές επιλογές ως προς τα συμφέροντα του Ελληνισμού», «Οι θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα σήμερα», στο: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα. Οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις, Αθήνα, 1991, σ.263.
14. Την ανάλυση για την πολιτισμική σύγκρουση λαϊκών θεολόγων και κλήρου δες, Αρκάδας, Οι επαγγελματίες της θεολογικής σκέψης, όπ. π. σ.73κ.εξ.
15. Οπ. π. σ.70.
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απόψεις

Ούτε ένα «ΒΗΜΑ» πίσω από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
ιδεολογική χειραγώγηση...

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

Έ

Για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα Νεοελληνικής υποκρισίας!

χει γίνει πια συνήθεια στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων το ιδιαίτερα «ευαίσθητο» εξεταστικά και ιδεολογικά μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας –και Λογοτεχνίας από φέτος– να σύρεται στην
κλίνη του Προκρούστη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων με θέματα που χαρακτηρίζονται από ιδεολογική μονομέρεια. Τείνει να επικρατήσει, τα θέματα να επιλέγονται
από συγκεκριμένες συντηρητικές εφημερίδες, με το «ΒΗΜΑ» να έχει τον πρώτο λόγο. Οι φετεινοί υποψήφιοι αντιμετώπισαν ένα ποίημα του Τίτου Πατρίκιου. Με τη σειρά
τους, οι υποψήφιοι με το παλαιό σύστημα, άρθρο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη από την εφημερίδα «Το Βήμα», με
θέμα την ανάγνωση. Στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ το κείμενο που δόθηκε ήταν διασκευασμένο άρθρο του Κοσμά
Βίδου, με τίτλο Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, (ΒΗΜΑgazino, 22 Μαρτίου 2020).
Αν σκεφτούμε ότι και πέρυσι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ οι εκλεκτοί του υπουργού Παιδείας στην ΚΕΕ «χειρούργησαν» κείμενα του Ν. Μαρωνίτη από το «ΒΗΜΑ», θα
διαπιστώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι φανερή η
στροφή από τους δοκιμιογράφους των περασμένων χρόνων,
(όπως Ε. Παπανούτσος, Ι.Μ Παναγιωτόπουλος κ.α), στις συντηρητικές εφημερίδες και Media, όπως το «ΒΗΜΑ» και η
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που αποτελούν τη ναυαρχίδα των μηχανισμών προπαγάνδας και ιδεολογικής χειραγώγησης. Παράλληλα αποφεύγονται κείμενα και θέματα που αναφέρονται στα μεγάλα προβλήματα της εποχής που συνδέονται
άρρηκτα με τη βαρβαρότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας,
άρα το μήνυμα είναι οι μαθητές ας περιορίσουν ή και να μην
έχουν ενδιαφέρον προς αυτά.
Προοδευτικοί διανοούμενοι, συγγραφείς και δοκιμιογράφοι, αλλά και έντυπα προοδευτικά, έχουν καταχωνιαστεί
στους απαγορευμένους πίνακες της Επιτροπής των …σοφών
που κάθε χρόνο επιλέγουν τα θέματα. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα της σημερινής κυβέρνησης. Για παράδειγμα η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ «αναβάθμισε» το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας με έναν τεράστιο όγκο κειμένων και δυο βιβλία για τους μαθητές, με
κείμενα που στη συντριπτική πλειονότητά τους συμβάλλουν
στην ιδεολογική χειραγώγηση μαθητών και εκπαιδευτικών.
Επιπλέον οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν τις απόψεις
τους σε θέματα, όπως: «Ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου;». Ή για «τη συμβολή του
βιβλίου στη συγκρότηση της προσωπικότητας των νέων». Πρόκειται για ασκήσεις περίσσιας υποκρισίας. Και αυτό είναι που
χαρακτηρίζει γενικότερα αυτό που παραδοσιακά ονομαζόταν
«έκθεση ιδεών». Δηλαδή γράφουμε γενικά και αόριστα εξιδανικευμένα, χωρίς να παίρνουμε υπόψη μας τις συγκεκριμένες
κοινωνικές συνθήκες. Με άλλα λόγια, να αλλάζουμε τα φώτα
της πραγματικότητας. Άλλωστε και η «φιλαναγνωσία» γενικώς
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και αορίστως αποτελεί «θαυματουργή ίαση», «γιατρικό». Μου
θυμίζει το με «ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι», αλλά και γενικότερα ότι η προσήλωση στην ανάγνωση βιβλίων σκοταδιστικών δεν
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ελεύθερης και πολυδιάστατης προσωπικότητας.
Οι θεματοθέτες του Υπουργείου Παιδείας είτε αγνοούν τη
σχολική και κοινωνική πραγματικότητα, είτε επιμένουν σε
ασκήσεις υποκρισίας. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις ασφυκτικές αντιπαιδαγωγικές συνθήκες των πανελλαδικών
εξετάσεων και την πλήρη έλλειψη ελεύθερου χρόνου με σοβαρές παρενέργειες στην πνευματική τους συγκρότηση και
την ψυχική τους ισορροπία. Το σχολείο, που έχει μετατραπεί σε απέραντο φροντιστήριο, μαθαίνει τους μαθητές να
λειτουργούν σαν ντομπαρισμένοι δρομείς σε μια ξέφρενη
κούρσα μηχανιστικής και στείρας αποστήθισης. Ξοδεύουν
μέχρι και 16 ώρες καθημερινής δουλειάς, σε έναν εξουθενωτικό αγώνα άκρατου ανταγωνισμού για να κερδίσουν το
πολυπόθητο εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ κλήθηκαν να αναπτύξουν πώς
«εσείς οι νέοι μπορείτε να προστατέψετε το υδάτινο στοιχείο» (ΒΗΜΑgazino 22 Μαρτίου 2020) που έχει «άγνοια»
για την εμπορευματοποίηση του νερού και τη μετατροπή του
από κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων σε εμπόρευμα για
το κέρδος λίγων.
Στο «ΒΗΜΑ» και την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» θα διαβάσουμε όλοι για την «ανάπτυξη» που φέρνουν οι «επενδύσεις», για
την «κρίση που πρέπει να πληρώσουμε όλοι», αλλά δε θα
διαβάσουμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού (ΣΔΙΤ) όλου
του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αττικής, από
τα φράγματα και του ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς!
Τέτοιες επιλογές θεμάτων καταδυναστεύουν τις εξετάσεις και τη διδασκαλία του μαθήματος με αναχρονιστικές
και συντηρητικές απόψεις, αποστεώνοντας ακόμα περισσότερο το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που υποφέρει στην προκρούστεια κλίνη της κυρίαρχης ιδεολογίας, με
επικίνδυνες περιπλοκές για την πνευματική συγκρότηση
και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.
Αποτελεί προνομιακό μάθημα αναπαραγωγής και εμπέδωσης της κυρίαρχης ιδεολογίας. Με αποτέλεσμα να καταπνίγεται ο αυθορμητισμός και να εθίζονται οι μαθητές στην ανειλικρίνεια και την υποκρισία. Ακόμα περισσότερο ναρκώνεται η κριτική σκέψη και παθητικά γίνονται αποδεκτές οι υποτιθέμενες «αιώνιες και γενικού κύρους αλήθειες», ενώ
παράλληλα διαμορφώνονται ανελεύθερες προσωπικότητες.
* ΥΓ. Άντε σοφοί της ΚΕΕ, και του χρόνου με Α. Πορτοσάλτε!
(Γιατί, ο κατ΄ εξοχήν εκπρόσωπος του άδικου λόγου Πάσχος,
Μανδραβέλης, που προτιμήθηκε το 2011, καλύτερος είναι;)
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ήμερα θα γινόταν 80 χρονών αλλά δεν πρόλαβε. Πρόλαβε όμως
και είδε αυτό που ερχόταν. Εντουάρντο Γκαλεάνο, «ο φόβος εξουσιάζει», όπως ακριβώς το πρόβλεψες.
Είναι μια άοπλη πάνοπλη εξουσία πάνω στο μυαλό, που το καθορίζει, όπως
τα νήματα κινούν τη μαριονέτα. Και όταν πάψει να παράγει, να αναπαράγεται, να κάνει πόλεμο και να καταναλώνει, όταν πάψει να είναι «χρήσιμη», ο
φόβος αφήνει τα νήματα και η μαριονέτα σωριάζεται.
«Θυμάμαι τον καιρό της εξορίας στις
ακτές της Καταλονίας. Μια μέρα μας έκαναν δώρο ένα ινδικό χοιρίδιο. Έφτασε στο σπίτι σε ένα κλουβί. Λυπήθηκα
να το βλέπω έτσι φυλακισμένο, και το
μεσημέρι του άνοιξα το κλουβί. Όταν
γύρισα σπίτι το σούρουπο, το βρήκα όπως το είχα αφήσει, στο βάθος του

Eduardo Galeano,
ο φόβος εξουσιάζει
κλουβιού, κολλημένο στα κάγκελα. Έτρεμε από το φόβο της ελευθερίας.
Αναρωτιέμαι μήπως ο κόσμος του
καιρού μας, μας μετατρέπει όλους σε εκείνο το ινδικό χοιρίδιο.Η πείνα τρέφεται από το φόβο. Ο φόβος από τη σιωπή, που ζαλίζει τους δρόμους. Ο φόβος
απειλεί. Αν αγαπάτε, θα πάθετε AIDS.
Αν καπνίζετε, θα πάθετε καρκίνο. Αν αναπνέετε, θα μολυνθείτε. Αν πίνετε, θα
έχετε ατυχήματα. Αν τρώτε, θα πάθετε
χοληστερίνη. Αν μιλάτε, θα μείνετε άνεργος. Αν περπατάτε, θα νιώσετε βία.
Αν σκέφτεστε, θα νιώσετε αγωνία. Αν
αμφιβάλλετε, θα τρελαθείτε. Αν νιώθετε, θα είστε μόνος. Αυτοί που δουλεύουν φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά
τους. Αυτοί που δεν δουλεύουν, φοβούνται ότι ποτέ δεν θα βρουν δουλειά. Όποιος δεν φοβάται την πείνα, φοβάται
το φαγητό. Οι αυτοκινητιστές φοβούνται

Ποια ανοσία αγέλης; Μια αγέλη νεκροζώντανων.
Ο λόγος τους, επιθανάτιος ρόγχος.
Αυτό δεν είναι θέρετρο, είναι φέρετρο.
Βάλτος και γύρω βούρλα. Καμένα και γύρω στάχτες.
Δεν είναι Λαμία, είναι λάμια.
Μια ανεξίτηλη ντροπή που προστίθεται σε δεκάδες
ανεξίτηλες ντροπές. Από αποθήκη ψυχών, αποθήκη
σκατόψυχων.
Ο Τραμπάκουλας: «θα φύγουν από δω, έστω και με
τραμπουκισμό». Η πηχτή μαγκιά που τα κατάπιε όλα,
μνημόνια, ξεπουλήματα και πίσω από τη μάσκα αναπνέει τα απόβλητά της και μουγκανίζει κάτι για λαμόγια και «πες τα, πες τα»
« Περνάει απ’ όλη τη Γη μέσα ο κόσμος, δεν μπορούν να μας φέρνουν πρόσφυγες». Να μη χαθεί ο
λόγος ο μελίρρυτος. «Περνάει απ’ όλη τη γη μέσα ο κόσμος». Στα κομμάτια και η ανάπηρη γλώσσα. Τι σημασία έχει πια; Μετρά μόνο η ανάπηρη
ψυχή... Περνά από δω όποιος πληρώνει, για να
του πλένουμε τα λεκιασμένα σεντόνια, τα αποφάγια, τα απόβλητά, τα ξερατά του μεθυσιού
του, φορώντας μάλιστα και το φολκλόρ χαμό-

να περπατήσουν και οι πεζοί φοβούνται
μην τους πατήσουν.
Η δημοκρατία φοβάται να θυμηθεί
και η γλώσσα φοβάται να πει. Οι άμαχοι φοβούνται τους στρατιωτικούς. Οι
στρατιωτικοί φοβούνται την έλλειψη όπλων. Τα όπλα φοβούνται την έλλειψη
πολέμων.
Είναι καιροί φόβου. Φόβο της γυναίκας στη βία του άντρα και φόβος του άντρα στη γυναίκα που δεν φοβάται. Φόβος στους κλέφτες και φόβος στην αστυνομία. Φόβο στην πόρτα χωρίς κλειδαριά. Στο χρόνο χωρίς ρολόγια. Στο
παιδί χωρίς τηλεόραση. Φόβος στη νύχτα χωρίς υπνωτικά χάπια και στο πρωινό, χωρίς χάπια για το ξύπνημα. Φόβο
στη μοναξιά και φόβο στο πλήθος. Φόβο σε ό,τι ήταν. Φόβο σε ό,τι θα είναι.
Φόβο να πεθάνεις, φόβο να ζήσεις.»

και Καμένα και Βούρλα
γελο μιας συφιλιδικής φιλοξενίας. «Ούιιιι ψυχή μ’! Good
γαρδούμπα, ε;»
«Δεν μπορούν να φέρουν πρόσφυγες». Παιδιά που είδαν τα σπίτια τους να γκρεμίζονται, τα σχολεία τους να σωριάζονται, περπάτησαν νύχτες στο φόβο, πείνασαν, ξεπάγιασαν, απειλήθηκαν και είδαν τη μάνα τους να βουλιάζει
αύτανδρη στον Αχέροντα του Αιγαίου. Παιδιά και μάλιστα
ασυνόδευτα! Ελάχιστα, από τις χιλιάδες που τα κατάπιε η
θάλασσα κι από τα 10.000 που χάθηκαν, αφού πάτησαν
στην Ευρώπη, άλλο σε χειρουργείο εξαγωγής οργάνων κι
άλλο σε πορνείο για ευηπόληπτους παιδεραστές.
Και δεν υπάρχει κανείς να τα αναζητήσει. Χαμένα μέσα
στην αγέλη των νεκροζώντανων, να παρατηρούν, με τρόμο, τις ύαινες που αλυχτούν, με κομμένη την ανάσα πίσω
από τη μάσκα και το βλέμμα πίσω απ’ την καμένη Μόρια.
Και ξανά καμένα. Και καμένα και βούρλα.
Αν υπήρχε ένα υπόλειμμα δικαίου, θα αφαιρούσε από
τις ύαινες τη γονική μέριμνα. Οι ύαινες δεν μεγαλώνουν
παιδιά.
Οι φασίστες δεν έφυγαν από πουθενά. Είναι εγκαταστημένοι παντού και είναι σαν τα σκουλήκια των εντέρων. Αφοδεύονται σε τακτικά διαστήματα.

Αντιμάμαλο

Το νέο ανθρώπινο υβρίδιο

Ο

νέος τύπος ανθρώπου δεν ονομάζεται Βατζιραλόγκορν,
είναι όμως υπό κατασκευή. Ο άνθρωπος υβρίδιο, παραμένει άγνωστο αν θα λέγεται homo phobicus ή σκέτο και
με το ζόρι homo.
Δεν ανήκω σε καμιά από τις «σχολές της πανδημίας». Δεν έχω σχέση με τους θιασώτες της πανδημικής υστερίας, τις φοβικές αναρτήσεις κάθε πέντε λεπτά, που απευθύνονται στο δεύτερο πληθυντικό με αγένεια προς όσους δεν διαθέτουν επαρκή «ατομική ευθύνη», έχουν εντρυφήσει διαδικτυακά στη λοιμωξιολογία και απαιτούν μάσκες και στα τρίχρονα των βρεφονηπιακών σταθμών.
Δεν με συνδέει επίσης τίποτα με τους πανδημικούς Κλουζώ
της συνωμοσιολογίας, των ψεκασμών και του μη covid, που φοράνε μάσκα στο σούπερ μάρκετ αλλά όχι στην εκκλησία και, παρά την ως τώρα κοινωνική τους αμεριμνησία, ανακάλυψαν όψιμα τη νέα τάξη πραγμάτων και την επικαλούνται ανορθόγραφα,
όπως και τον πατριωτισμό.
Ο κοινωνικός διπολισμός της πανδημίας σάρωσε την κοινή λογική και κοντεύει να σαρώσει και τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Απειλούμαστε από τον covid, τον καρκίνο, την κατάθλιψη, την κυβερνητική αλητεία, τη χυδαία διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, την ανεργία, την κατάσχεση και την επερχόμενη πείνα. Επιβάλλεται όμως από τα πάνω μια “πανδημική ομοψυχία”, δια ροπάλου, φόβου και προστίμων και μέσα σ’ αυτή τη γυάλα επωάζεται το νέο ανθρώπινο υβρίδιο.
Ο όρος “social distancing”, αντί του “physical distancing”
που ίσχυε ως πρόσφατα σε όλα τα νοσοκομεία λοιμωδών νοσημάτων, δεν είναι τυχαίος. Ο homo sapiens, ο σκεπτόμενος άνθρωπος, προέκυψε από την κοινωνική συναναστροφή. Η κοινωνική απόσταση, όχι τόσο για τους ενήλικες αλλά κυρίως για
τα παιδιά, συντελεί στην άνοια και τη συναισθηματική συρρίκνωση. Η φωτογραφία από σχολείο της Ταϋλάνδης περιγράφει
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εύγλωττα την επώαση των homo phobicus. Στη χώρα – παράδεισο του παιδοφιλικού τουρισμού, αυτό το τραγικό σκηνικό
προστασίας τάχα της παιδικής υγείας είναι ο ορισμός της κυνικής δυστοπίας. Πριν αποδειχτεί βέβαια καν τι τύπος ανθρώπου
προκύπτει μέσα από αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά μπορεί να
έχουν σκάσει από έλλειψη οξυγόνου.
Ο Βατζιραλόγκορν, Vajiralongkorn είναι ο βασιλιάς της Ταϋλάνδης που, με πραξικόπημα το 2014, ισχυροποίησε την αυθαιρεσία της εξουσίας του, την καταπίεση του κόσμου και αυγάτισε
το μυθικό πλούτο του. Σήμερα η Ταϋλάνδη, με τα παιδιά σε κλουβιά και μια άγρια καταστολή των φοιτητών συνταράσσεται από
μεγάλες διαδηλώσεις. Μέσα σ’ αυτό το ταϋλανδέζικο κλουβί θα
διαπλαστεί ο νέος τύπος ανθρώπου. Φοβικός, απομονωμένος,
πειθήνιος και βαριά καταθλιπτικός.
Εκπαιδευτικοί και γονείς ξέρουμε καλά πως σχολείο με
κλουβιά θα είναι ζωολογικός κήπος και σχολείο με μάσκες, ανέκδοτο. Με πνιγμένη πάνινη φωνή κάνεις φάρσες στο τηλέφωνο. Δεν διαβάζεις κείμενο, δεν ξεδιπλώνεις την ιστορία και
δεν εξηγείς τριτοβάθμια εξίσωση.
Σχολική αίθουσα καθαρή και ευάερη, με λίγους μαθητές σε λογική απόσταση, είναι κοινή λογική. Χωρίς υστερία, κλάψα και ικεσία δωρεάν μάσκας, γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να απαιτήσουμε το αυτονόητο. Η ζωή ως έννοια είναι απαίτηση. Όποιος φοβάται τον πανδημικό θάνατο, δε γίνεται να φοβάται περισσότερο
μια απεργία και την απαίτηση για ζωή.
Στο θαυμαστό κόσμο της σημερινής δυστοπίας, τα παιδιά θα
σπάσουν πολλή πλάκα φορώντας μια χιλιοφορεμένη, βρώμικη
μάσκα και παραπατώντας από υποξία, τη μέθη που προκαλεί η
έλλειψη οξυγόνου. Στο Θαυμαστό Νέο Κόσμο του Χάξλεϋ, οι ανθρώπινοι τύποι κατασκευάζονται με ελεγχόμενη και προκαθορισμένη νοημοσύνη, ανύπαρκτο συναισθηματικό κόσμο και θα
αντέχουν τους Βατζιραλόγκορνς και την έλλειψη οξυγόνου.

Στον καιρό της κλειδαρότρυπας

ωρίς θεατές,
ο θ λι β ε ρ ό ς
κρετίνος και
επίδοξος βιαστής
δεν θα υπήρχε. Θα
περιφερόταν, στα γυμναστήρια για κοιλιακούς ή σε καφετέριες για ράθυμο
ψωνιστήρι. Πολύ πριν την πανδημική απομόνωση, οι εγκιβωτισμένες ζώες αναζήτησαν «περιεχόμενο» στις ζωές
των άλλων. Η μικρή οθόνη, που φιλοδόξησε να γίνει το μεγάλο παράθυρο στον
κόσμο, γρήγορα συρρικνώθηκε σε μια
μεγάλη κλειδαρότρυπα. Η μόνη πόρτα
που άνοιξε ήταν τελικά το καπάκι ενός
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σκουπιδοτενεκέ. Τα βοθροκάναλα, τα
επιδοτημένα από τη φοροαφαίμαξη των
μπατίρηδων, εκτός από την κατασκευασμένη ειδησεογραφία, την πανδημική
υστερία, τη χυδαία προπαγάνδα των κυβερνητικών τίποτα, συστηματοποίησαν
και το οικογενειακό μπανιστήρι. Ο καναπές χρειάζεται και την αδρεναλίνη
του, οι νοικοκυραίοι την κλειδαρότρυπά τους και η εποχή του social
distancing, στενές επαφές τρίτου τύπου. Ο Χάξλεϋ, στο Νέο Γενναίο Κόσμο,
έβαλε τους ετοιμοθάνατους να παρακολουθούν τσόντα σε οθόνη, για «έναν ανάλαφρο, ευτυχισμένο θάνατο». Ζούμε,

κωμικοτραγικά προφυλαγμένοι, με υψηλό δείκτη ατομικής ευθύνης, από τον
ιό που μεταδίδεται και απόλυτα εκτεθειμένοι, πάλι με ατομική ευθύνη,
στους ιούς που αναμεταδίδονται.Ο
μπούλης του τίποτα και της χυδαιότητας έγινε περσόνα και big brother, περιστοιχισμένος από πολλές little
sisters, θλιβερές γυναικείες φιγούρες,
παραδομένες στην αυτοδιαπόμπευση.
Τα social media παίζουν κι αυτά πια με
όρους τηλεοπτικούς. Κοντή ως ανύπαρκτη μνήμη, κατακλυσμιαία επικάλυψη
ασύμβατων και ασύμπτωτων πραγμάτων και αναμετάδοση της σκουπιδο-

Δεν μπορεί η μισή χώρα να είναι γεμάτη αμερικάνικες βάσεις και να μην
υπάρχει τσιρλίντινγκ. Το ότι η άλλη μισή είναι γεμάτη γερμανικά αεροδρόμια, γερμανικές ανεμοφτερούδες και
γερμανικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα, αυτό δε συνιστά επαρκή λόγο να
μην υιοθετηθεί το φίλαθλο πνεύμα,
που μεγαλούργησε στα αμερικάνικα
γήπεδα. Ίσως μάλιστα καθυστερήσαμε πολύ αν σκεφτεί κανείς ότι απ’ τις
αρχές του 20ου αιώνα, οι μαζορέτες
δονούσαν τις κερκίδες των φιλάθλων
στη Μινεσότα, με την ιαχή, “Rah, Rah,
Rah! Ski-U-Mah! Hoo- Α- Rah!
Hoo-A- Rah! ! Minn-e-so-tah!”
Η αρένα θέλει και τις ιαχές της και
τους μονομάχους της και τον Καίσαρα
στην κερκίδα. Εξάλλου, αργότερα, αυτή η ακατάληπτη ιαχή αντικαταστάθηκε από το εύληπτο και πολύ δελεαστικό μοτό, “First a cheerleader and
then become a leader”.
Και ποιος νέος ή νέα μπορεί να αντισταθεί σε μια τόσο δελεαστική προοπτική, να κουνάς δηλαδή ρυθμικά το
πομ-πομ, να περιστρέφεις φιδίσια το
γοφό και αυτό να σου εξασφαλίζει την
αρχηγία; Με ποια περισσότερα προσόντα δηλαδή πρωθυπουργεύουν οι γόνοι μεγαλοοικογενειών;
Έπειτα, όπως πολύ σωστά τόνισε η

ομοσπονδία τσιρλίντιγκ, το τσιρλίντιγκ
δεν έρχεται να πάρει τη θέση κανενός
μαθήματος. Το ότι κάποια μαθήματα
μειώθηκαν ή καταργήθηκαν οφείλεται
σε λόγους εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τι να πει δηλαδή η βιολογία, σε μια
εποχή που καταφανώς τα μυτοχόνδρια
δεν είναι το φλέγον ζήτημα. Και πώς
να μην εισακουστεί η ανησυχία του τσιριχτού υπουργού ανάπτυξης, για τη
σκοτεινή σχέση του μαθήματος της
κοινωνιολογίας με την πρώιμη κομμουνιστοφροσύνη στα σχολεία; Και
γιατί πια τόσος πόνος για τον εξοστρακισμό της μουσικής, αφού υπάρχουν
τόσο ωραία μουσικά βίδεο στη youtube
για να διασκεδάζει κανείς; Αν κάποιοι
βιαστούν να ψέξουν την απόφαση που
έστειλε ο κ. Τσαχαλάς, προϊστάμενος
της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης,
ως φαιδρή, καλό θα ήταν να αναλογιστούν πόση προσπάθεια κατέβαλε η
κοσμοκαλόγρια υπουργός για να συνδυάσει το αρχαίο πνεύμα το αθάνατο,
τον αγνό πατέρα του ωραίου του μεγάλου και του αληθινού, με τη χριστιανική αγωγή των ελληνοπαίδων και το
τσιρλίντιγκ.
Και ας εκτιμήσει κάθε δολερός επικριτής το γεγονός, ότι η υιοθέτηση ξένων όρων και αλλοίωσης της ελληνι-

κής γλώσσας βρήκαν στο υπουργείο
παιδείας το δάσκαλό τους. Αποστομώθηκαν οι επικριτές, με μια ελληνοπρεπέστατη απόδοση του cheerleading,
του ρυθμικού ξεγοφιασμού με χειροφούντες, σε τσιρλίντινγκ, το οποίο θα
εισάγει γλυκά και ρυθμικά τους ιδιώτες τσιρλίντερς στα δημόσια σχολεία,
σε μια προοπτική εισόδου και άλλων
επιχειρηματιών, έως της πλήρους άλωσης. Στα ιδιωτικά γυμναστήρια έχει
κάτι καλά παιδιά που μπορούν να κάνουν γενικότερη επιμόρφωση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και για τη σύσφιξη των μυών.
Τέλος, η κατοχή της μισής χώρας από γερμανικά funds και της άλλης μισής από αμερικάνικες βάσεις, θα
βρουν μέσα από το τσιρλίντινγκ τη χρυσή ευκαιρία συναδέλφωσης των λαών.
Το ξένιο πνεύμα που μας διακατέχει από αρχαιοτάτων ετών, σε συνδυασμό
με το τσιρλίντιγκ, μπορούν να εγγυηθούν λαμπρές μέρες στην εξωτερική
μας πολιτική και στη “βαριά μας βιομηχανία”. Το να υποδεχόμαστε τα ναυτάκια του 6ου Στόλου, τους χειριστές
των AWACS, τους γερμανούς ιδιοκτήτες των ανεμοφτερούδων και τους περιηγητές της TUI και της FRAPORT, με
εκπαιδευμένες και έμπειρες τσιρλίντερς, εκτοξεύει τη χώρα στο μέλλον.

Αντιμάμαλο

Τσιρλίντινγκ, όπως Dallas

η τηλεθέαση είναι αυτή που έκανε θέαμα τα σκουπίδια
μπόχας. Τρεις μέρες τώρα, η φωτό του επίδοξου
βιαστή φιγουράρει, ακυρώνοντας το περιεχόμενο των συνοδευτικών σχολιασμών. Γιατί η εικόνα
είναι το μείζον.
Πάντα, αλλά ειδικά τώρα, στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας και η αρνητική διαφήμιση είναι μια χαρά προμοτάρισμα. Η παράθεση ειδικά του ανθρωπόμορφου σκουπιδιού, μ’ ένα παλικάρι που χάθηκε άδικα σβήνοντας φωτιές, κάνει αυτό το θάνατο ακόμη πιο αφόρητο και άδικο. Και παράλληλα, στα κοινωνικά δίκτυα των
πολλών μονολόγων, μ’ ένα άγχος επικαιροποίησης της εικονικής αδράνειας, μοστράρουμε κάθε φορά απεγνωσμένα, ένα σλόγκαν, μια μάσκα,
ένα φερετζέ, κάθε βδομάδα.

Αυτό το «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ», φέρνει μαζί με τον BIG BROTHER, όλο το 1984 στο προσκήνιο. Η λέξη αθώος λερώνεται δίπλα στους φασίστες Το «δεν» αδυνατεί να την ακυρώσει και παρά λίγο σχεδόν να την
υπερασπιστεί. Η Νέα Ομιλία του Όργουελ επιβάλλει μόνο λέξεις με
θετικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει κακός. Υπάρχει μόνο ο «μη καλός».
– «Πώς πάει το Λεξικό;» είπε ο Γουίνστον, υψώνοντας τη φωνή του για
ν’ ακουστεί.- «Αργεί», είπε ο Σάιμ. «Βρίσκομαι στα επίθετα. Είναι συναρπαστικό». «Καταστρέφουμε λέξεις, δεκάδες, εκατοντάδες λέξεις
κάθε μέρα. Πετσοκόβουμε τη γλώσσα ως το κόκκαλο».
Για τους φασίστες υπάρχει καθαρή διατύπωση για την ετυμηγορία.
ΕΝΟΧΟΙ ΦΟΝΩΝ. Για τους επίδοξους βιαστές και τα σκουπίδια υπάρχουν σκουπιδοτενεκέδες. Για τις κλειδαρότρυπες θα ‘πρεπε να υπάρχουν μόνο τα κλειδιά.
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Σε

λίδες φίας
ιΦ λοσο

Η ΓΝΩΣΗ ΩΣ ΔΥΝΑΜΗ
Knowledge is power …Scientia potentia est

 γράφει ο Χρήστος Τσουκαλάς

Η πιο πάνω διάσημη φράση, που πολλοί κατά παράδοση αποδίδουν στον Φράνσις Μπέικον,
συνομήλικο του Γαλιλαίου, σηματοδοτεί θεμελιακή μεταστροφή στις σχέσεις φιλοσοφίας - επιστήμης
– τεχνολογίας. Η αντίληψη αυτή χαρακτηρίζει τη νεότερη εποχή και αποτελεί κορυφαίο προωθητικό
συντελεστή της ήδη εξελισσόμενης επιστημονικής επανάστασης. Καθώς μάλιστα αυτή είναι συστατικό
στοιχείο της κυρίαρχης ιδεολογίας, είτε επειδή εκπορεύεται από την άρχουσα τάξη, είτε επειδή
αποτελεί βασικό κριτήριο ανάδειξής της. Επίσης ως νέα αντίληψη, ως νέα φιλοσοφία, αντιστοιχεί σε
κοινωνία στην οποία η ταξική σύνθεση και πάλη διαφοροποιείται.

Καθώς η κοινωνία αλλάζει ευνοείται η αλλαγή ιδεολογίας, η αλλαγή
κοσμοθεωρίας, η οποία με τη σειρά
της ευνοεί αυτές τις κοινωνικές αλλαγές. Είναι άλλωστε γνωστό πως:
“δεν είναι η συνείδηση των ανθρώπων που καθορίζει το “Είναι” τους
μα αντίθετα το κοινωνικό ‘’Είναι”
τους καθορίζει τη συνείδησή τους”.
Η τελευταία βέβαια καθορίζει τη συμπεριφορά τους.
Έως τον 16ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη επικρατούσε η αριστοτελική ιεράρχηση και ταξινόμηση για τις σχέσεις φιλοσοφίας-επιστήμηςτεχνολογίας. Η φιλοσοφία, ως “πρώτη φιλοσοφία” εθεωρείτο “αρχικωτάτη των επιστημών”, “επιστήμη των επιστημών”, “μόνη γαρ αυτή αύτης ένεκέν εστί”, ενώ οι άλλες επιστήμες
υπάρχουν για χάρη της και την υπηρετούν. Επίσης, η φιλοσοφία εθεωρείτο αυτοτελής αξία, η οποία οδηγεί
στην αλήθεια και στο θεωρητικό βίο
που προσφέρει την ευδαιμονία. Η αξία της επιστήμης πήγαζε από την α-
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λήθεια της γνώσης που παρήγαγε,
την υλιστικά αντικειμενική αλήθεια,
υπηρετώντας έτσι τη φιλοσοφία, τη
θεωρητική γνώση. Γι αυτό διαχωρίζονταν σαφώς οι θεωρητικές επιστήμες από τις πρακτικές. Μάλιστα κατά
τον Πλάτωνα: η γνώση είναι αρετή.
(Στο μεσαίωνα η φιλοσοφία εθεωρείτο θεραπενίδα της θρησκείας).
Αλλά τον 17ο αιώνα δεν είναι πια η
αλήθεια, η αναζήτηση της ουσίας, η
αναζήτηση του «Είναι», η αληθινή
γνώση, η πιστή αντανάκλαση των νόμων της φύσης στην ανθρώπινη νόηση, αυτό που μετράει. Από τότε πια
η γνώση αναγνωρίζεται ως δύναμη.
Γνωρίζω να αξιοποιώ, συνεπώς γνωρίζω να κερδίζω, αποτιμά μεθοδολογικά η εποχή. Κίνητρο πια για την
ανάπτυξη της επιστήμης είναι τα
πρακτικά και οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν από τη μετατροπή των
γνώσεων αυτών σε τεχνολογικές εφαρμογές. Η επιστήμη υπηρετεί πολύ λιγότερο, δευτερευόντως, τη φιλοσοφία και κυρίαρχα πια την τεχνο-

λογία. Παύει να κατατάσσεται στις
καθαρά θεωρητικές ενασχολήσεις
και συντάσσεται με τις πρακτικές,
μέχρι που στην εποχή μας πια γίνεται λόγος για τεχνοεπιστήμη σαν η επιστήμη και η τεχνολογία, να αποτελούν ενιαίο σύνολο, ταυτιζόμενες
σχεδόν.
Μέτρο πια της αξίας της επιστήμης
δεν είναι η αντικειμενική αλήθεια της
γνώσης που αποκαλύπτει, αλλά τα
πρακτικά τεχνολογικά οφέλη που διευκολύνει να παραχθούν. Έτσι το ωφέλιμο παίρνει τη θέση του αληθινού.
Μέχρι που σήμερα διατυμπανίζουν:
ό,τι είναι χρήσιμο είναι και αληθινό!!
Πρόκειται προφανώς για διαφορετική ιεράρχηση των κοινωνικών αξιών. Κατά την έκτοτε κοινωνικά επικρατούσα ιδεολογία αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία και σπουδαιότητα
στο πρακτικά ωφέλιμο και στο οικονομικό κέρδος, απ’ όση στο αληθινό.
Πρόκειται για αλλαγή της κοινωνικής
κοσμοθεωρίας. Έτσι, εκτός της επιστήμης αλλάζει και η φιλοσοφία, ως
η κοινωνικά κυρίαρχη κοσμοθεωρία
η οποία πλέον καλείται να υποστηρίζει την τεχνοεπιστήμη και το κοινωνικό σύστημα από το οποίο αυτή προωθείται και το οποίο ευνοείται από
αυτήν.
Στη νέα κοσμοθεωρία, ως κυρίαρχο ζήτημα τίθεται το γνωσιοθεωρητικό και όχι το οντολογικό, όχι πια το
ζήτημα της ουσίας, όχι πια το ζήτημα του «Είναι».
Ο άνθρωπος στην Αρχαία Φιλοσοφία είναι ο σκοπός του εαυτού του,
ενώ στη νεότερη κοσμοθεωρία υποβιβάζεται σε μέσο που υπηρετεί την

ισχυροποίηση του κοινωνικού συστήματος. Επειδή η νεότερη επιστήμη αναπτύσσεται για χάρη της τεχνολογίας και της πρακτικής ωφελιμότητας, ο επιστήμονας υπηρετεί και
αμείβεται ανάλογα με την ωφελιμότητα των γνώσεων που παράγει για
τον εργοδότη του.
Από πλευράς ηθικής, όταν η γνώση οριζόταν ως αρετή που οδηγούσε
στην ευδαιμονία, οι ανθρώπινες αξίες ήταν ενσωματωμένες –ταυτισμένες με τη γνώση, γι αυτό και η πιο
σπουδαία αλήθεια ήταν αυτή της αυτογνωσίας, όταν όμως η γνώση ορίζεται ως δύναμη, η κοινωνικά αναγκαία ηθική μόνο εκτός επιστημονικής γνώσης μπορούσε να προκύψει.
Γιατί οι νόμοι της επιστήμης ως νόμοι της φύσης είναι ηθικά ουδέτεροι, αδιάφοροι για το καλό ή το κακό των επιστημόνων και αυτών που
χρησιμοποιούν ή εκμεταλλεύονται
τις επιστημονικές γνώσεις.
Ο Ευτύχης Μπιτσάκης σχολιάζει:
(1*) « Η έννοια της προόδου είναι
κατεξοχήν αστική έννοια. Και αυτό
επειδή η αστική τάξη αναπτύχθηκε
σε γενετική αλληλεξάρτηση µε τις
νεότερες επιστήμες και την τεχνολογία, και η αντίληψή της για τον άνθρωπο είναι η έκφραση αυτού ακριβώς του γεγονότος. Η αληθινή γνώση, κατά τους πρώιμους στοχαστές
της αστικής τάξης, είναι η επιστημονική. Αλλά η γνώση είναι δύναμη,
και ο άνθρωπος θα γίνει κύριος και
εξουσιαστής της φύσης µε τη βοήθεια της επιστήμης. Η επιστημονική γνώση δεν είναι λοιπόν µόνο μέσον για το φωτισμό των ανθρώπων,
προϋπόθεση για την κοινωνία του
ορθού λόγου και του κράτους δικαίου. Είναι ταυτόχρονα το θεμέλιο της
τεχνολογικής προόδου που θα λυτρώσει τον άνθρωπο από την ένδεια
και θα οδηγήσει στην κοινωνία της
αφθονίας. Ο Ρότζερ Μπέικον, προς
το τέλος του Μεσαίωνα, ο Φράνσις
Μπέικον τρεις αιώνες αργότερα, ο
Καρτέσιος, οι άγγλοι εμπειριστές
και οι γάλλοι εγκυκλοπαιδιστές, ακόμα και ο Καντ, ο Χέγκελ κλπ., εξέφρασαν, καθένας µε τον τρόπο
του, την αστική αντίληψη για την
πρόοδο. Στο ουτοπικό έργο του, Η
Νέα Ατλαντίδα, π.χ., ο Φράνσις
Μπέικον περιγράφει ένα φανταστι-

κό ίδρυμα (που δεν ήταν τόσο φανταστικό, αφού ήταν η ιδεολογική
μεταγραφή των επιστημονικών ιδρυμάτων της εποχής του), τον «Οίκο του Σολομώντα» ή «Κολέγιο των
Έργων των Έξι Ημερών», όπου οι επιστήμονες µελετούν τους νόμους
της φύσης, που δεν είναι άλλοι από
τους νόμους του θεού. Αλλά έστω
και µε τη θεϊκή της κατοχύρωση, η
επιστήμη, η ανακάλυψη των κρυμμένων φυσικών δυνάμεων, δεν καλλιεργείται «εαυτής ένεκεν». Επειδή
οι δυνάμεις της φύσης, γράφει ο
Μπέικον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή θερμότητας,
την κίνηση µμηχανών κλπ., και ο άνθρωπος θα θερίσει άφθονους καρπούς, όταν µε τη βοήθεια της επιστήμης ανακαλύψει την ουσία των
πραγμάτων. Η επιστήμη βρίσκεται
στην υπηρεσία του Κράτους που φάρος του είναι το Κολέγιο. Ακόμα και
η επιστημονική κατασκοπία επιτρέπεται, μπροστά στο κρατικό συμφέρον. Η ουτοπία του Μπέικον, ουτοπία της ανερχομένης αστικής τάξης,
είναι µια πρώιμη τεχνοκρατική ουτοπία. Στην ουτοπία αυτή εκφράζονται µε ενάργεια οι αυταπάτες της
αστικής τάξης για την κοινωνική
πρόοδο και τον ιστορικό της ρόλο,
καθώς και η κυρίαρχη ωφελιμιστική αντίληψη της τάξης αυτής για τη
γνώση, σε αντίθεση µε την «ανιδιοτελή» αντίληψη των αριστοκρατών
της δουλοκτητικής αρχαιότητας.»
Έτσι η αστική ουτοπία σχηματίζεται ως άρνηση της αριστοτελικής φιλοσοφίας με το «novum organum”
και της πλατωνικής με τη “New Atlantis”, αναπτύσσεται όμως ως διαλεκτική της συνέχεια. Στο σαφέστατα νέο οικοδόμημα της επιστήμης η
αρχαία σκέψη αναγνωρίζεται στα θεμέλιά του. Ανάλογα η επιστημονική επανάσταση της νεότερης εποχής ξεδιπλώνεται διαλεκτικά ως άρνηση
και συνέχεια της Αρχαίας επιστήμης.
Δικαιούται επομένως ο Τόμας Κουν
να υποστηρίζει: «κάθε πολιτισμός,
του οποίου έχουμε μαρτυρίες, διέθετε μια τεχνολογία, μια τέχνη, μια θρησκεία, ένα πολιτικό σύστημα, νόμους,
κ.ο.κ. Σ’ ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι πλευρές πολιτισμού ήταν εξίσου αναπτυγμένες με τις δικές μας.
Μόνο όμως οι πολιτισμοί που προέρ-

χονταν από την Αρχαία Ελλάδα διέθεταν κάτι περισσότερο από τα ελάχιστα
ίχνη επιστήμης. Το σύνολο της επιστημονικής γνώσης είναι προϊόν της
Ευρώπης, στους τελευταίους τέσσερις αιώνες. Κανένας άλλος τόπος καμιά άλλη εποχή δεν στήριξε τις τόσο
ειδικές αυτές κοινότητες, από τις οποίες προέρχεται η επιστημονική
παραγωγικότητα.» (2)
Επίσης η θέση πως: “οι νόμοι της
φύσης είναι οι νόμοι του θεού” ήταν
βολικά λειτουργική για τη νέα εξελικτικά δόμηση της αγγλικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά στο πρόσωπο
του βασιλιά/σας συνδυάζονταν ταυτόχρονα οι ρόλοι του αρχηγού του
κράτους, της κεφαλής της Αγγλικανικής εκκλησίας (από το 1534), όπως και του ιδρυτή της Royal Society, της κρατικής Ακαδημίας Επιστημών ιδρυμένης το 1660, (τρεις
δεκαετίες μετά το θάνατο του Βάκωνα) σε παγκόσμια πρωτοτυπία. Οπότε η πιο πάνω θέση δεν ήταν πια θεωρία, αλλά κανόνας που ρύθμιζε την
κρατικά οργανωμένη και κοινωνικά
αποδεκτή, πρωτίστως ασφαλώς από
την αστική τάξη, επιστημονική και
τεχνοκρατική δραστηριότητα.
Μπορούμε επομένως να μιλάμε για
διαφοροποιούμενο κράτος, για κράτος προπομπό του εθνικού κράτους,
για εξελισσόμενη θρησκεία και εκκλησία, καθώς μάλιστα η Αγγλικανική εκκλησία διαφοροποιούταν από
το Μεσαιωνικό Ρωμαιοκαθολικισμό,
(αν η πρώτη θεωρούσε την επιστήμη
θεολογικά συμβατή η δεύτερη την υποπτευόταν), μιλάμε λοιπόν για διαφορετική επιστήμη και τεχνολογία,
για διαφοροποιούμενο κοινωνικό σύστημα, στο οποίο οι σχέσεις φιλοσοφίας - θεολογίας - επιστήμης -τεχνολογίας - κράτους - κοινωνικών τάξεων ανασυνθέτονται εξελικτικά. Οι δε
διαφορές ή και αντιπαλότητες θεολογίας και επιστήμης, θρησκείας και
επιστημονικών ακαδημιών ρυθμίζονται εντός των πλαισίων του κράτους
το οποίο υπηρετούν, αποτελώντας
μάλιστα τμήμα του, και οι δυο. Μια
συμβατότητα κρατικά, πολιτικά και
κοινωνικά λειτουργική, χωρίς αυτό να
αναιρεί τη θεμελιώδη αντίθεση της
“αποκαλυπτικής” με τη λογική επιστημονική αλήθεια. Και είναι αυτή
μια από τις θεμελιώδεις αντιφάσεις
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που καθιστούν τον καπιταλισμό
μη λογικά συνεπές σύστημα.
Με τη Royal Society (και τους
άλλους θεσμούς, μηχανισμούς
και ιδρύματα) η κρατική ισχύς ενισχύεται με τη δύναμη της τεχνοεπιστήμης. Έτσι η επιστήμη γίνεται κρατική, καθώς σπουδαίο τμήμα του κράτους
αποτελούν πια οι ανώτεροι επιστημονικοί μηχανισμοί και
θεσμοί αλλά και το κράτος γίνεται κατά κάποιο τρόπο επιστημονικό. Ως τέτοιο χαρακτηρίζουμε το κράτος που διαμορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και συμβουλεύεται αυτούς
τους οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη οργάνωση
και παρέμβασή του.
Βέβαια η Μ. Βρετανία δεν ήταν μοναδικότητα ή ιδιαιτερότητα στην τεχνοεπιστημονική οργάνωση, αλλά το πετυχημένο υπόδειγμα, γιατί το παράδειγμά της θα ακολουθήσουν (κάποτε μάλιστα με μεγαλύτερη επιτυχία) με διαφορετική χρονική υστέρηση πρώτα οι ευρωπαϊκές και μετά
όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου, ηγήθηκε όμως της επιστημονικής επανάστασης της νεότερης εποχής και ως
προς το πλήθος των επιστημόνων και ως προς την ποιότητα των νέων επιστημονικών παραδειγμάτων, όπως των
νέων επιστημονικών κοσμοθεωριών στη φυσική με το
Νεύτωνα η επιστημονική επανάσταση της νεότερης εποχής εξελίχθηκε σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και μάλιστα σε
επικοινωνία των διαφόρων μερών.)
Έκτοτε η επιστημονική και η τεχνολογική ισχύς θα αποδειχθεί σημαντική παράμετρος, σημαντικός συντελεστής οικονομικής και κρατικής ισχύος. Έκτοτε δεν
μπορεί να υπάρξει ισχυρό κράτος παγκόσμιας κλάσης
χωρίς επιστημονικοτεχνολογική ισχύ. Αλλά και για τα
μικρότερα αποτέλεσε όρο επιβίωσης. Αυτή την αλήθεια
δεν επετράπη σε κανένα να την παραβλέψει χωρίς υψηλότατο τίμημα.
Μπορούμε να συνοψίσουμε τους απαραίτητους όρους
της επιστημονικής ανάπτυξης:
1. Αξιωματική θεμελίωση οφειλόμενη στη φιλοσοφική
επεξεργασία του λόγου και της ύπαρξης φυσικών νόμων.
2. Εμπλουτισμός της επιστημονικής έρευνας με την
πειραματική μέθοδο.
3. Σχηματισμός επιστημονικών κοινοτήτων και ιδρυμάτων - πολλαπλασιασμός ερευνητικών επιστημονικών
κέντρων στη Δυτ. Ευρώπη τα οποία επικοινωνούν.
4. Ανάπτυξη
βιβλιοθηκών επιστημονικών
εκδόσεων και
εργαστηρίων.
5. Διεθνής επικοινωνία και
ανταλλαγές των
επιστημονικών
ιδρυμάτων, η οποία διευκολύνεται από την
κοινή γλώσσα
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(μεσαιωνική λατινική), τα κοινα πρότυπα και μεθοδολογία.
6.Επινόηση και κατασκευή οργάνων που διευκολύνουν
την παρατήρηση και την πειραματική έρευνα (τηλεσκόπια, μικροσκόπια, θερμόμετρα, χρονόμετρα.).
7. Ανάλυση των επιστημονικών αντικειμένων και πολλαπλασιασμός τους, που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των επιστημονικών κλάδων και στην εξειδικευμένη γνώση.
8. Διάδοση της γνώσης, άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού.
9. Συνύπαρξη, συμβατότητα, της επικρατούσας θρησκείας και της επιστήμης.
10. Νέα κοσμοθεωρία υποστηρικτική της τεχνοεπιστήμης ως διαλεκτική εξέλιξη της ιδεολογικής αντιπαράθεσης εμπειρισμού και ρασιοναλισμού.
11. Ανάπτυξη των εμπειρικών πρακτικών γνώσεων και
αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας.
12. Χρηματοδότηση κρατική και ιδιωτική, καθώς μάλιστα η τεχνοεπιστήμη παίρνει κερδοφόρο επιχειρηματική
διάσταση το δε οικονομικό σύστημα παίρνει όλο και περισσότερο εμπορευματική μορφή.
13. Ακαδημαϊκή ελευθερία, αυτοδιοίκηση, νομική και
κρατική προστασία για τα ανώτερα επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς.
14. Αυξημένο κοινωνικό κύρος της επιστήμης και των
φορέων της, επικυρωμένο από την ανώτατη πολιτειακή
εξουσία.
15. Ανάπτυξη των μαθηματικών, της μαθηματικής λογικής και της χρήση των μαθηματικών στις επιστήμες. Έτσι
έχουμε μαθηματική διατύπωση των φυσικών νόμων, καθώς το “βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο σε μαθηματική
γλώσσα” (Γαλιλαίος).
Εκεί που έφτασαν τα πράγματα φυσιολογικά και αναμενόμενα ο Μπάρουχ Σπινόζα υποστήριζε πως: «Ο θεός και η φύση είναι δυο ονόματα για το ίδιο ενιαίο όλο». Έστω και αν αυτή του η θέση του κόστισε την αποβολή του από τη θρησκευτική του κοινότητα. Το επόμενο φιλοσοφικό βήμα ήταν η εμφάνιση του υλιστικού φιλοσοφικού ρεύματος μέσα στο ευρύτερο κίνημα του Διαφωτισμού.
Άλλωστε είχε σμικρύνει η θεωρητική απόσταση που
έμενε να διανυθεί. Οι νόμοι της φύσης και η γενική τους
ισχύς ήταν πια αποδεκτοί από την ισχυρότερη και πλειοψηφούσα μερίδα της επιστημονικής κοινότητας. Η επιστήμη πάλι είχε αποδειχτεί σε κυρίαρχη ή και μοναδική οδό ανακάλυψής τους. Η οδός της ‘Αποκαλυπτικής
και Θείας” αλήθειας έκριναν οι υλιστές φιλόσοφοι πως
δεν είχε κάτι να προσφέρει. Το ζήτημα του “Είναι” ξανάγινε πρωταρχικό και θα επιδιωχθεί να εναρμονιστεί λογικά με τη γνωσιοθεωρία στο Διαλεκτικό Υλισμό των
Μαρξ-Ένγκελς το 19ο αιώνα.

Σημειώσεις:
1. “Η έννοια της προόδου: Η αστική και η µαρξιστική
αντίληψη”, Διαδίκτυο.
2. “Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων”, σελ. 251.
3. Ευχαριστίες στο συνάδελφο Παναγιώτη Χαλούλο για
τη φιλολογική επιμέλεια.

Οι μαθητές σπρώχνουν το σκούτερ του δάσκαλου Antonio Janni. Ο δάσκαλος μένει
σε άλλο χωριό, 16 χλμ μακριά, γιατί δεν
υπάρχει κατάλυμα στο χωριό που διδάσκει. Ο δρόμος το χειμώνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο δάσκαλος μεταφέρει
κάθε φορά ένα βαρύ φορτίο με τρόφιμα
για τα σχολικά γεύματα, που χορηγεί η Κυβέρνηση και η UNISEF. Δεν υπάρχει άλλο
μεταφορικό μέσο.

Η μάχη κατά του αναλφαβητισμού…

Η φωτογράφιση έγινε από τον David
Seymour, από τους ιδρυτές του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum, και
δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο δελτίο
της Unesco, Courrier, το 1952, με κείμενο του Carlo Levi, που έγινε γνωστός
από τότε με το έργο του «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι». Η φωτογράφιση
αποτέλεσε μέρος της σπουδαίας δουλειάς του Seymour για την Μεταπολεμική Ευρώπη. Ο ίδιος είχε καλύψει με
εκπληκτικές φωτογραφίες τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.
Στα 1949, χρονιά της καμπάνιας κατά του αναλφαβητισμού, το 35% του αγροτικού πληθυσμού της Ιταλίας ήσαν
αναλφάβητοι. Το 1950, χρονιά που ο
David Semour ταξίδεψε στην Κάτω Ιταλία, παιδιά και ενήλικες μάθαιναν
γραφή και ανάγνωση με εθελοντές δασκάλους που συμμετείχαν στην «Εθνική Ένωση για την Μάχη κατά του Αναλφαβητισμού».
Είχε ξαναεπισκεφθεί την Κάτω Ιταλία στο πλαίσιο της δουλειάς της
Unesco «Παιδιά της Ευρώπης» στα
1948. Είδε πολλές πόλεις και χωριά,
με ορφανά, εξαθλιωμένα παιδιά που
ζούσαν στο δρόμο, πολλά από αυτά
προσφυγάκια από άλλες περιοχές. Συνάντησε χωριά όπου οι άνθρωποι ζούσαν μαζί με τα ζώα τους σε υπόσκαφες
τρώγλες.
Την ίδια χρονιά πήγε στην Αυστρία,
στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία και στην Πολωνία με αποστολή να
φωτογραφήσει τα «Παιδιά της Ευρώπης» μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αποτύπωσε τα βάσανά τους, αλλά και
τη δίψα τους να ζήσουν το νόημα της
ζωής. Αποτύπωσε τον αγώνα τους να
κερδίσουν στην εκπαίδευση όσα τους
στέρησε ο πόλεμος. Η αποστολή που
ανέλαβε τον συγκινούσε ιδιαίτερα, όντας ο ίδιος γιός Εβραίου εκδότη. Τα
γράμματα ήταν «το στοιχείο του».
Με τις φωτογραφίες του αποτυπώνει και μια άλλη αλήθεια. Οι κάτοικοι
της Νότιας Ιταλίας, ήσαν θύματα ενός
ιδιότυπου πολέμου, όχι με τα όπλα αυτή τη φορά, αλλά με την πολιτική που
ήθελε τη διαφορά Βορρά-Νότου. Σαν
να έμεναν εγκλωβισμένοι στην καθυ-

στέρηση του παρελθόντος, την ίδια ώρα που η Βόρεια Ιταλία ζούσε το «οικονομικό θαύμα» της 10ετίας 19501960. Φωτογράφισε σχολικές τάξεις
μέσα σε ερείπια, αχυρώνες και σταύλους και κατάφερε να αποτυπώσει τον
αργό ρυθμό του Χρόνου, τελείως διαφορετικό από τον ρυθμό των πόλεων.
Την εικόνα και την αίσθηση συμπληρώνουν οι αναμνήσεις του Carlo Levi,
από το 1935, όταν εξορίστηκε στην περιοχή σαν κομμουνιστής και Εβραίος.
Ο David Seymour δεν περιορίστηκε
στην απεικόνιση της «Μάχης κατά του
Αναλφαβητισμού». Έδειξε τη φτώχεια,
τις σκληρές αγροτικές δουλειές, τη
σκληρή παιδική εργασία, τα ξυπόλυτα
κοριτσάκια, το δάσκαλο του χωριού στο
σκούτερ του, τα ταπεινά αντικείμενα της
καθημερινής ζωής, το άγονο τοπίο, ολόκληρο τον κόσμο που ζούσε ο φτωχός
Νότος, όπως είχε κάνει και στις φωτογραφίες του για τον Ισπανικό Εμφύλιο.
Η φασιστική προπαγάνδα έκρυβε την
πραγματικότητα του Νότου, την οποία
αποκάλυψαν με τον τρόπο τους ο
Seymour και ο Levi. Την Ιταλία της πείνας και της καθυστέρησης, όπου οι άνθρωποι δεν είχαν γη και εκπαίδευση.
Την Ιταλία που δεν έδειχναν οι προπαγανδιστικές φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες του Seymour εκπέμπουν την συμμετοχή και την συγκίνησή
του. Ανήκουν στο ρεύμα που ονομάστη-

Αναλφαβητισμός

Ένα φωτογραφικό λεύκωμα
από τα αρχεία της UNESCO που αναφέρεται στην εκστρατεία
κατά του αναλφαβητισμού στην Κάτω Ιταλία

Μάθημα στον κουρελιασμένο χάρτη.
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Αναλφαβητισμός

Αυστρία, Βιέννη, 1948. Τάξη σε Αναμορφωτήριο για παραβατικά παιδιά. Τα περισσότερα πηγαίνουν στο σχολείο ξυπόλυτα. Υπήρχε μεγάλη έλλειψη παπουτσιών.

Στο Δημοτικό.
Σχολείο στο Τσιμίνο. Η δασκάλα Olga
Natale καθιστή δίπλα στην πόρτα. Παραπονέθηκε για τις σύνθήκες στο σχολείο. Η στέγη στάζει και ο κρύος αέρας
μπαίνει μέσα. Από την πόρτα φαίνεται
ένας μικρός βοσκός. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει το σχολείο, γιατί πρέπει
να προσέχει το κοπάδι.

Σελίδα του λευκώματος: Μικροί και μεγάλοι
στα θρανία.

Ιταλία, 1950. Κατάληψη γης. Ο άνδρας στο κέντρο, με 5μελή οικογένεια, είναι πολύ καλός μαθητής σε
νυχτερινό σχολείο.
Ιταλία, 1950.

κε «λυρικός ρεαλισμός» και συνομιλούν με τον ιταλικό νεορεαλισμό και την κινηματογραφική δουλειά του Ροσελίνι και του Φελίνι.
Αν και ο ίδιος ανήκε σε ένα διαφορετικό κόσμο, θέλησε να διεισδύσει σε ένα
άλλο πολιτισμό. Δεν κράτησε αποστάσεις. Φωτογραφίζοντας γινόταν ταυτόχρονα αυτόπτης μάρτυρας και πρωταγωνιστής.
Μετά το τέλος της αποστολής της Unesco, έμεινε για μεγάλο διάστημα στη
Νότια Ιταλία και έδωσε ωραία δείγματα της τέχνης του, με ανθρωπολογική
και κοινωνική αξία.

Καλαβρία, 1950.
Ιταλία, 1950.
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(Το κείμενο δημοσιεύεται στο ενημερωτικό δελτίο του φωτογραφικού
πρακτορείου Magnum. Επιλογή αποσπασμάτων,
μετάφραση – απόδοση α- Αυστρία, Βιέννη, 1948. Σχολείο για
πό τα Αγγλικά: Αναστασία ανάπηρα παιδιά του Πολέμου.
Λεοντή).

βιβλιο

κριτική
Κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού από τις εκδόσεις Αντίποδες, σε μετάφραση της Στέλας Ζουμπουλάκη, το βιβλίο
του Εντουάρ Λουί Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου1, που μαζί με τα δύο προηγούμενα βιβλία του, Να τελειώνουμε με τον Εντύ
Μπελγκέλ2 και Ιστορία της βίας3, συγκροτούν μία αυτοβιογραφική τριλογία.
Το Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου είναι
ένα ολιγοσέλιδο αφήγημα που λειτουργεί
συμπληρωματικά ως
προς το πρώτο μυθιστόρημα του Γάλλου
συγγραφέα. Στο Να
τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ ο Εντουάρ Λουί παρουσιάζει σε μία πρωτοπρόσωπη, νατουραλιστικής υφής, αφήγηση τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη
γενέτειρά του, ένα χωριό της βόρειας Γαλλίας. Εκεί αποτυπώνει με άμεσο και ωμό τρόπο το καταπιεστικό και φτωχικό επαρχιακό
περιβάλλον στο οποίο έζησε ως νεαρός ομοφυλόφιλος. Η εργατική τάξη, στην οποία
ανήκει η οικογένεια του συγγραφέα, παρουσιάζεται αφτιασίδωτη, με όλα τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που τη διακατέχουν και την καθηλώνουν σε μια μίζερη και
στάσιμη ζωή χωρίς προοπτικές βελτίωσης.
Ο Εντουάρ Λουί, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του, γράφει με
την πρόθεση να υπερασπιστεί τους αδύναμους και τους αποκλεισμένους αυτού του κόσμου4. Στο έργο του τονίζει την υλική και
πνευματική καθυστέρηση της εργατικής τάξης, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ως υπεύθυνο το σύγχρονο οικονομικό και πολιτικό
σύστημα, που όχι μόνο δημιουργεί ανισότητες και περιθωριοποιεί τους αδύναμους, αλλά και τους οδηγεί στην ασύνειδη οικειοποίηση και εσωτερίκευση της ίδιας αυτής κυρίαρχης ιδεολογίας που τους εκτοπίζει στο περιθώριο. Σε ένα σημείο του Να τελειώνουμε
με τον Εντύ Μπελγκέλ, αναφερόμενος στη
μητέρα του, γράφει: «Δεν καταλάβαινε ότι η
πορεία της, αυτή που εκείνη αποκαλούσε

Η ριζοσπαστική γραφή του Εντουάρ Λουί
 γράφει ο Θανάσης Πουτόκας
λάθη της, ανήκε αντιθέτως σε ένα
σύνολο απόλυτα λογικών μηχανισμών, ρυθμισμένων με ακρίβεια εκ
των προτέρων, αμείλικτων. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι η οικογένειά της, οι γονείς της, τα αδέρφια
της, ακόμη και τα παιδιά της και το
σύνολο σχεδόν των κατοίκων του
χωριού, είχαν αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα, ότι επομένως αυτά που εκείνη αποκαλούσε λάθη δεν ήταν στην πραγματικότητα
παρά η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της κανονικής εξέλιξης των πραγμάτων.»5.
Στο Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου η άλλοτε επιβλητική φιγούρα του πατέρα, που
ενσάρκωνε την κυρίαρχη στερεοτυπική
ταυτότητα της αρρενωπότητας και επιδρούσε καταπιεστικά στον ομοφυλόφιλο
γιό του, αποτελεί πια έναν παροπλισμένο
άνθρωπο με εύθραυστη υγεία που του κληροδότησε ο εργασιακός του βίος. Ο Εντουάρ Λουί σε μια αφήγηση σε δεύτερο πρόσωπο, που όμως έχει το χαρακτήρα μονολόγου, επιδιώκει να καλύψει την απόσταση που τον χωρίζει από τον πατέρα του, ανασύροντας από τη μνήμη διάφορα περιστατικά της κοινής ζωής τους. Ο πατέρας
είναι βουβός. Οι παρίες αυτού του κόσμου
δεν έχουν φωνή. Η συνειδητοποίηση αυτής
της αδυνατότητας πρόσβασης των αποκλεισμένων στο λόγο οδήγησε τον Εντουάρ
Λουί, όπως ο ίδιος αναφέρει σε συνέντευξή του6, στη συγγραφή του ιδιότυπου λογοτεχνικού του έργου. Ο συγγραφέας, θύμα
και ο ίδιος διακρίσεων λόγω της ομοφυλοφιλίας του, αρθρώνει εκ μέρους των καταπιεσμένων έναν αντισυστημικό πολιτικό
λόγο. Μάλιστα, προς το τέλος του αφηγήματος η γραφή του προσλαμβάνει ένα έντονα ρητορικό ύφος καθώς η κριτική γίνεται
πιο στοχευμένη, καταλογίζοντας ευθύνες
για την τσακισμένη μέση και τα κατεστραμμένα έντερα του πατέρα του στις αντιλαϊκές πολιτικές των Γάλλων προέδρων και υπουργών των τελευταίων ετών. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ολάντ, Βαλς, Ελ Χομρί,
Χιρς, Σαρκοζί, Μακρόν, Μπερτράν, Σιράκ.
Η ιστορία του πόνου σου έχει ονόματα. Η ιστορία της ζωής σου είναι η ιστορία αυτών
των ανθρώπων που διαδέχονταν ο ένας τον
άλλον για να σε ρίξουν κάτω. Η ιστορία του
σώματός σου είναι η ιστορία αυτών των ονομάτων που διαδέχονταν το ένα το άλλο
για να σε τσακίσουν. Η ιστορία του σώματός σου κατηγορεί την πολιτική ιστορία.»7.
Ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας του έργου
του Εντουάρ Λουί εδράζεται κυρίως στο
προσωπικό βίωμα και όχι τόσο στη θεωρη-

τική σκευή του. Ίσως σε αυτό ακριβώς το
στοιχείο να οφείλεται η επιδραστικότητα
του έργου του. Το προσωπικό βίωμα μέσω
της γραφής εισάγεται στη δημόσια σφαίρα,
πολιτικοποιείται και καθολικεύεται.
Ο Εντουάρ Λουί γράφει λογοτεχνία. Ο αφηγητής των έργων του, παρ’ όλο που ο ίδιος ο συγγραφέας μας προτρέπει να τον
ταυτίσουμε με τον ίδιο, είναι πλασματικός
και αποτελεί κειμενικό στοιχείο. Ωστόσο,
είναι αλήθεια πως η πολιτική πρόθεση του
συγγραφέα να υπερασπιστεί με το έργο του
τους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο
της κοινωνίας και βιώνουν τη βία αυτού του
άδικου κόσμου επιφέρει έναν υπερτονισμό
της αφηγηματικής φωνής, υπονομεύοντας
την αισθητική διάσταση του έργου του.
Ο Εντουάρ Λουί διαθέτει αφηγηματικές ικανότητες όπως φαίνεται κυρίως από την αφηγηματικά συνθετότερη Ιστορία της βίας.
Στη μέχρι τώρα συγγραφική του πορεία αρδεύει από τα πλούσια κοιτάσματα του προσωπικού βιώματος. Η γραφή αποτελεί τη
συμβολική διαχείριση του τραύματος. Όμως, η συγγραφική του εξέλιξη και η ωρίμανσή του θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο είναι σε θέση να απαγκιστρωθεί από το
άμεσο βίωμα και να κατασκευάσει πλασματικούς χαρακτήρες, δίνοντας υπόσταση και
φωνή στους παρίες, δημιουργώντας ένα ριζοσπαστικό πολυφωνικό, με τη μπαχτιανή
έννοια, πεζογραφικό έργο, στο οποίο θα ακουστούν άμεσα, χωρίς τη δική του διαμεσολάβηση, οι φωνές του ομοφυλόφιλου, του
τρανς, του αθίγγανου, του μαύρου, της γυναίκας, του άνεργου, του πένητα και πολλών
άλλων ανθρώπων που ζουν στη σιωπή.
1. Εντουάρ Λουί, Ποιος σκότωσε τον πατέρα
μου, μτφρ. Στέλα Ζουμπουλάκη, εκδ. Αντίποδες, Αθήνα 2020
2. Εντουάρ Λουί, Να τελειώνουμε με τον Εντύ
Μπελγκέλ, μτφρ. Μιχάλης Αρβανίτης, εκδ. Αντίποδες, Αθήνα 2018
3. Εντουάρ Λουί, Ιστορία της βίας, μτφρ. Στέλα Ζουμπουλάκη, εκδ. Αντίποδες, Αθήνα 2019
4. Βλ. τη συνέντευξη του Εντουάρ Λουί στο
Lifo, 10-9-2019, https://www.lifo.gr/articles/
sunenteukseis_articles/213424/entoyar-loyigrafo-gia-toys-anthropoys-poy-gennithikanmesa-sti-via
5. Εντουάρ Λουί, Να τελειώνουμε με τον Εντύ
Μπελγκέλ, μτφρ. Μιχάλης Αρβανίτης, εκδ. Αντίποδες, Αθήνα 2018, σελ. 60
6. Βλ. συνέντευξη του Ε. Λουί στο Lifo
7. Εντουάρ Λουί, Ποιος σκότωσε τον πατέρα
μου, μτφρ. Στέλα Ζουμπουλάκη, εκδ. Αντίποδες, Αθήνα 2020, σελ. 70
τεύχος 128 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 69

Το διήγημα στα «α»

Το
διήγημα
στα «α»

«Ο Αχιλλέας δεν περνάει
πια από δω»
 γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου*

Ε

ίναι έντεκα η ώρα και είμαι στημένος πάλι έξω από το RENAME. Φοβάμαι να μπω μέσα,
για να μην ακούσω πάλι τα ίδια. Ότι δεν
σε είδαν, δεν ήξεραν νέα σου. Κι όμως,
εδώ ήταν το στέκι μας παλιά, από τότε
που γνωριστήκαμε. Από τις βουρκωμένες μέρες και τις άγριες νύχτες.
Τις θυμάσαι, ρε Αχιλλέα, εκείνες τις
νύχτες, τότε που τρέχαμε σαν τρελαμένα σκυλιά μέσα στις φωτιές του Δεκέμβρη; Οι γονείς μου ανησυχούσαν και
μου κάνανε κάθε τόσο σκηνές. Εσύ δεν
είχες τέτοιες γκρίνιες. Έμενες μόνος
σου κι έκανες δουλειές του ποδαριού.
Μια φορά που πέσαμε κατά τύχη πάνω
στη μάνα σου, στο κέντρο, μας σύστησες βιαστικά και την αποχαιρέτησες με
ένα νεύμα. Εγώ πάλι έμεινα παγωτό,γιατί δεν είχα ξαναδεί γυναίκα σαν κούκλα από βιτρίνα του Κολωνακίου. Τότε
κατάλαβα ότι η οικογένειά σου ήταν
φραγκάτη. Καμία σχέση με τους δικούς
μου στο Κερατσίνι, που βογκούσανε για
το μεροκάματο, που λέει ο λόγος.
Στo ΤΕΙ Επισκεπτών Υγείας όπου
σπουδάζαμε με φωνάζανε Πάτροκλο επειδή ήμουνα ο κολλητός σου. Ζωάρα
περνάγαμε τότε, δικέ μου. Τα καλοκαίρια αλωνίζαμε στην άγονη γραμμή, και
τους χειμώνες αλητεύαμε στους δρόμους της πόλης. Ακόμη κι αν χανόμασταν, ξέραμε πού θα βρεθούμε. Είχα
συνηθίσει να σε βλέπω να με περιμένεις εδώ, στο τραπεζάκι πλάι στην τζαμαρία, με το τσιγάρο σου να στέλνει σήματα καπνού. Αυτή ήταν η αγαπημένη
σου θέση, γιατί σου άρεσε να βλέπεις
τους δρόμους να αχνίζουν κάτω από το
κιτρινωπό φως της λάμπας. Εγώ έπινα
την μπίρα μου αργά και σε άφηνα να
κοιτάζεις τις μορφές που σχημάτιζαν οι
ατμοί που ξεπρόβαλλαν μέσα από τη
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βρεγμένη άσφαλτο χωρίς να μιλάω.
Είχα καταλάβει ότι ήσουν παιδί του
χειμώνα.
Εμένα, πάλι, μου άρεσε η άνοιξη· ο
καθαρός ουρανός και ο ήλιος που
μας ζέσταινε τις πλάτες όταν αράζαμε στα τραπεζάκια της αυλής. Ήταν ωραία, ρε φίλε, πολύ ωραία. Μέχρι που
ήρθε εκείνη η άνοιξη που μου άνοιξαν
οι μπάτσοι το κεφάλι σαν τριαντάφυλλο. Επιτέθηκαν στο τέλος της διαδήλωσης και μας περικύκλωσαν, κορδόνι.
Χιμήξανε σαν τους λύκους στο κοπάδι
μέσα σ’ ένα σύννεφο από δακρυγόνα.
Έφαγα την γκλοπιά στο κεφάλι και θόλωσα. Ένιωσα το αίμα να κυλάει ζεστό
και να με τυφλώνει.
«Φύγε», σου ψιθύρισα όταν με πλησίασες.
Εσύ δεν έφυγες. Με τράβηξες στην
άκρη και άνοιξες τα χέρια σου διάπλατα για να με καλύψεις. Στο μεταξύ είχαν πλακώσει οι δημοσιογράφοι, και
έτσι τραβήχτηκε η φωτογραφία που έκανε τον γύρο του κόσμου. Εσύ καθισμένος στο πεζοδρόμιο να με κρατάς
σφιχτά στην αγκαλιά σου, τα χείλη σου
ματωμένα από τα μουσκεμένα μου
μαλλιά, το βλέμμα σου ατρόμητο και απόμακρο. Εκείνη τη νύχτα την έβγαλες
στη ΓΑΔΑ κι εγώ στα επείγοντα στο
ΚΑΤ. Όταν συναντηθήκαμε ξανά, έκανες σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Έφερες τους καφέδες και το ρίξαμε
στην πλάκα με τα κορίτσια.
Ε, μετά ζορίστηκα να τελειώσω τη
σχολή, για να προλάβω στρατό και μεταπτυχιακό. Τα ξέρεις τώρα. Ο πατέρας
μου μαδήθηκε για να με στείλει στην
Αγγλία, αλλά κι εγώ γύρισα πίσω νικητής και τροπαιούχος.
«Μπράβο, καλή σταδιοδρομία και
καλά μυαλά», μου ευχήθηκε ο πατέρας
μου το πρώτο βράδυ που μαζευτήκαμε
στο τραπέζι της κουζίνας όταν γύρισα
από το Λονδίνο. Ούτε παινέματα, ούτε
πολλά λόγια. Έπινε το ένα ποτήρι κρασί μετά το άλλο και στο τέλος του φαγητού ζουλούσε τις φλούδες από τα πορ-

τοκάλια, μέχρι που τα ροζιασμένα δάχτυλά του βάφτηκαν κατακίτρινα.
Έτσι ρίχτηκα κι εγώ στο κυνήγι της
δουλειάς. Μόλις με πήρανε στη Healthy
and discreet life με τα είδη φροντίδας
για κολοστομία, σύστησα κι εσένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να πετύχεις ως πωλητής. Εσύ δεν καταδεχόσουν να καλοπιάσεις κανέναν. Όμως οι
ασθενείς σε βλέπανε έτσι όμορφο και
δυνατό και σε εμπιστεύονταν αμέσως.
Δεν χρειαζόταν να πεις πολλά. Γύριζες όλη μέρα με το μηχανάκι τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα, και τα βράδια
χωνόσουνα στο RENAME και στα άλλα
στέκια που σύχναζες.
Εγώ, πάλι, είχα πέσει με τα μούτρα
στην Άννα. Είχα σημειώσει πολλές απουσίες στο RENAME, αφού της Άννας
δεν της άρεσε καθόλου το στέκι μας.
Στο μεταξύ, έπαθε ο Γαρυφάλλου το εγκεφαλικό και ο Μεγάλος, ο μπος, με
κάλεσε να τον αντικαταστήσω. Έτσι,
βρέθηκα διευθύνων προϊστάμενος
προσωπικού! Στο σπίτι στήθηκε πανηγύρι. Πέρασες κι εσύ από κει. Ο πατέρας μου σε αναζητούσε, όπως πάντα.
«Δεν μπορώ να μείνω πολύ, μαστροΚώστα, με περιμένουν». Ήπιες δυο
κρασιά, τσίμπησες ένα πιροσκί με πατάτα και ευχήθηκες:
«Στην υγειά σου, κούκλε, και εις ανώτερα!»
Όλοι γέλασαν, μόνο η Άννα έμεινε ανέκφραστη και μάζεψε βιαστικά το ποτήρι και το πιάτο σου, σκουπίζοντας με
ένα πανί τα ψίχουλα από τη θέση σου
στο τραπέζι όταν έφυγες.
Παρέμεινα προϊστάμενος, αφού ο
Γαρυφάλλου, αν και τη γλίτωσε από το
εγκεφαλικό, ήταν σε κακό χάλι. Η εταιρία τού έστειλε μια ανθοδέσμη και
μετά τον ξεχάσανε. Ξεμπερδέψανε μ’
αυτόν.
Πάσχιζα να κρατήσω τις πωλήσεις σε
υψηλά επίπεδα και οι δουλειές δεν πήγαιναν άσχημα, παρά την κρίση.
Ωστόσο μια μέρα με κάλεσε ο μπος
στα κεντρικά. Από το πρωί είχα μια πί-

κρα στο λαρύγγι μου, που όσο νερό κι αν έπινα δεν έφευγε. Ο μπος μου μίλαγε κι εγώ κατουριόμουνα του θανατά. Γαμώ τα νερά που ήπια, σκεφτόμουνα ενώ το σάλιο
μου το ένιωθα δηλητήριο, φαρμάκι.
Μου σκάει, που λες, το παραμύθι για αναδιάρθρωση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κάτι τέτοια. «Ένας υπάλληλος
μας περισσεύει». Μέσα στο μυαλό μου έπαιζε το παλιό τραγουδάκι «Και τότε ρίξανε τον κλήρο, να δούνε ποιος, ποιος, ποιος
θα φαγωθεί...» ενώ κόντευα να κατουρηθώ.
«Περιμένω αύριο το πρωί την απόφασή
σας, κύριε Ιωαννίδη, μαζί με το νέο οργανόγραμμα. Να λάβετε υπόψη σας και την
προσφορά των υπαλλήλων, αλλά και τα
κοινωνικά κριτήρια. Γνωρίζετε την ευαισθησία της εταιρίας μας σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ».
Έτρεξα στην τουαλέτα. Ενώ έπλενα τα
χέρια μου, είδα τη φάτσα μου στον καθρέφτη και δεν με αναγνώρισα. Αυθόρμητα,
ψηλάφισα την ουλή από το παλιό χτύπημα σαν τυφλός, για να αναγνωρίσω τον εαυτό μου από την αφή. Η αφή δεν προδίδει ποτέ.
Πέρασα τη νύχτα μπροστά στον υπολογιστή. Όλα κάτω· άνθρωποι, πτυχία,
γλώσσες, οικογένειες. Υποψήφιοι προς
απόλυση:
Μανόλης, με δύο παιδιά φοιτητές.
Παναγιώτης, παντρεμένος, με γυναίκα
έγκυο.
Στέλλα, διαβητική, με παιδί στο δημοτικό.
Αχιλλέας, μόνος.
Ήσουν ο μοναδικός μόνος. Παιδιά, σκυλιά δεν είχες. Η μάνα σου ήταν κονομημένη. Όσο και να τη σνόμπαρες, στην ανάγκη
θα δεχόσουν τη βοήθειά της. Δεν θα χανόσουν. Μόλις ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα,
κατάχλομος σαν μπαγιάτικο λείψανο, πάτησα την Αποστολή και το μέιλ έφυγε. Πήγα στην εταιρία και κάλεσα το προσωπικό
στο γραφείο μου. Κατάλαβαν αμέσως. Οι
άνθρωποι μυρίζονται τον κίνδυνο, όπως τα
κοτόπουλα μυρίζονται το θάνατο.
Θυμάμαι στο χωριό, όταν ο θείος μου
πήγαινε με το μαχαίρι στο κοτέτσι, τα πουλερικά χαλούσαν τον κόσμο. Τον καταλαβαίνανε.
Ανακοίνωσα την απόφασή μου για την απόλυσή σου. Ούτε και θυμάμαι τι μαλακίες ξεφούρνισα. Η μαμά εταιρία που πρέπει να απομακρύνει ένα από τα αγαπημένα της παιδιά, προκειμένου να προστατεύσει τα υπόλοιπα.
Όλοι με ακούγανε χωρίς να μιλάνε. Ξέρανε καλά πού μας έχει γραμμένους η εταιρία.
Εγώ, πάλι, ήξερα πως σύντομα ο μπος
θα ζήταγε πάλι κοτόπουλο στον φούρνο

και πως θα ξανακατέβαινα με το μαχαίρι
στο κοτέτσι. Αλλά, για την ώρα, θα θυσιαζόσουν μόνο εσύ.
Ανέπνευσαν ανακουφισμένοι, αλλά το
μαύρο μπαλόνι του φόβου φούσκωνε αργά
μέσα στο στήθος τους. Ξέρεις, αυτό το μπαλόνι που δεν σπάει, μόνο φουσκώνει μέχρι
να μας ρουφήξει την ψυχή. Τους είπα να
περάσουν έξω και μείναμε οι δυο μας.
«Δεν γινόταν αλλιώς», ψέλλισα με χαμηλωμένα μάτια.
«Δεν πειράζει. Καλά ξηγήθηκες», είπες
μόνο και χαμογέλασες με αυτό το παράξενο χαμόγελο που ποτέ δεν κατάλαβα αν ήταν ειρωνικό ή συμπονετικό.
Βγήκες έξω ήρεμος, χαιρέτησες τους
συναδέλφους κι έφυγες.
Πέρασαν τρεις μήνες από τότε· χάθηκες. Η μάνα σου η Κολωνακιώτισσα έχει
σπάσει τα τηλέφωνα, μήπως ξέρω πού είσαι, μήπως έχω νέα σου. Πού εξαφανίστηκες, ρε φίλε, τι έγινε, άνοιξε η γη και
σε κατάπιε; Πήγα στο μπαράκι και ρώτησα για σένα.
«Ο Αχιλλέας δεν περνάει πια από δω».
Αυτό μου είπανε μόνο. Οι φίλοι σου από
τα στέκια και τις καταλήψεις με τις τζίβες
στα μαλλιά λένε ότι δεν ξέρουνε τίποτα, κι
εγώ σε ψάχνω σαν παλαβός.
Σε ψάχνω, ρε φίλε, για να σου πω ότι ήταν λάθος, εσύ κοινώνησες από το αίμα
μου κι εγώ σε πούλησα. Μέρες τώρα έχω
να πάω στη δουλειά, η Άννα λέει στον μπος
ότι είμαι άρρωστος, και είμαι πράγματι, έχω αρρωστήσει.
Θυμάμαι μια ιστορία στο ανθολόγιο του
δημοτικού για έναν καμηλιέρη, τον Αλή,
που είχε, λέει, ένα καμηλάκι με άσπρο κεφάλι, ένα καμηλάκι που δεν έμοιαζε με
κανένα άλλο, και σε μια δόση που βρέθηκε σε ανάγκη το ’δωσε ο μαλάκας, και μετά μαράζωσε.
Να, σαν τον Αλή έχω καταντήσει, που
παράτησε σπίτι και γυναίκα και γύριζε όλη την Ανατολή και ρωτούσε: «Μην είδατε
ένα καμηλάκι με άσπρο κεφάλι;»
«Όχι», του λέγανε και νομίζανε πως τρελάθηκε. «Δεν υπάρχει καμηλάκι με άσπρο
κεφάλι!»
Εγώ όμως ξέρω πως εσύ υπάρχεις. Έρχομαι κάθε βράδυ στο μπαράκι και ρωτάω
για σένα, κι ας με έχουν βαρεθεί. Κάθομαι
απέξω και περιμένω, μήπως και φανείς.
Είμαι πια κι εγώ μια έρημη σκιά κάτω από
την αναμμένη λάμπα. Αλλά δεν τα παρατάω. Σε γυρεύω σε δρόμους και πλατείες
και σου μιλάω από μέσα μου ενώ περπατάω. Θα σε βρω όπου και να ’σαι, και τότε
θα δεις, αυτή τη φορά όλα θ’ αλλάξουν.
Αυτή τη φορά θα ακολουθήσει ο Πάτροκλος τον Αχιλλέα στις Σκαιές Πύλες.

H ασυνόδευτη
γιαγιά μου

Ε

ννιά χρονών ήταν η
γιαγιά μου όταν έγινε
η μεγάλη σφαγή της
Σμύρνης. Δυο μέρες πριν,
την είχε πάρει μαζί του στη
Μυτιλήνη ο νονός της, στρατιωτικός γιατρός, και γλίτωσε εντελώς τυχαία από τον
αφανισμό.
Εννιά χρονών ασυνόδευτη
προσφυγοπούλα, περίμενε
στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου έφταναν οι κατατρεγμένοι, μπας και βρει έστω κι
έναν συγγενή της. Δεν βρήκε ποτέ κανέναν. Γονείς,
παππούς, γιαγιά, πέντε μικρότερες αδελφές, θείοι,
ξαδέλφια, όλοι χαμένοι,
σκόρπια κόκαλα στο όνομα
της Μεγάλης Ιδέας.
Η ασυνόδευτη γιαγιά μου
κατέληξε δουλάκι στο αρχοντικό του νονού της. Σχολείο
δεν τη στείλανε. Κέντημα
δεν την αφήνανε να κάνει. Ικέτευε για λίγες κλωστές,
αλλά δεν της αγοράσανε ποτέ. Κρυμμένη σε μια κόχη άκουγε τους δασκάλους που
μπαινόβγαιναν στο σπίτι για
να μορφώσουν τις κόρες του
γιατρού και θυμόταν καθαρά τις οδηγίες της δασκάλας του εργόχειρου: «Η μια
βελονιά πλησίον της άλλης,
όχι η μια βελονιά άνωθεν
της άλλης».
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Η ασυνόδευτη γιαγιά μου συλλάβιζε με πείσμα όποια φυλλάδα ξέπεφτε στα χέρια της και κράτησε καλά φυλαγμένο το μοναδικό κέντημα
που κατάφερε να φτιάξει, με περισσεύματα από κλωστές και χίλια παρακάλια.
Όταν μεγάλωσε, ερωτεύτηκε τον
Μιχαλάκη, το πιο όμορφο παλικάρι
της Μυτιλήνης, αλλά την πάντρεψαν
με έναν άλλον. Την πρώτη νύχτα του
γάμου της ο Μιχαλάκης της έκανε
καντάδα κλαίγοντας κάτω από το παράθυρό της, όμως η γιαγιά τράβηξε
αποφασιστικά την κουρτίνα γιατί είχε μάθει πια καλά τον κανόνα του κεντήματος που ισχύει και στη ζωή. «Η
μια βελονιά πλησίον της άλλης, όχι
η μια βελονιά άνωθεν της άλλης».
Το ζευγάρι έφυγε για την Αλεξανδρούπολη, όπου ο παππούς έπιασε
δουλειά στα μεταλλεία. Από το 1930
που παντρεύτηκαν ως το 1940 απέκτησαν πέντε παιδιά. Μετά την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου
και αφού ο παππούς επιστρατεύτηκε, η γιαγιά κατέφυγε στην πεθερά
της στη Λήμνο. Το μικρότερο παιδί
της, η μητέρα μου, δεν πρόλαβε να
γνωρίσει πατέρα, γιατί ο παππούς επέστρεψε καταπονημένος με βαριά
πνευμονία από το αλβανικό μέτωπο
και πέθανε, αφήνοντας τη γιαγιά ολομόναχη με πέντε μικρά παιδιά.
Κανείς δεν τους ήθελε. Οι συγγενείς του άνδρα της τους φοβέριζαν
και τους έδιωχναν. Η ασυνόδευτη
γιαγιά μου, όμως, τώρα πια συνόδευε
πέντε μικρά παιδιά. Έπιασε δουλειά
στο νοσοκομείο της Λήμνου και τα
ανάστησε με χυλό από πεταμένες
πατατόφλουδες, ζουμί από βραστά
κοκοροκέφαλα, κόρες από ξεραμένο ψωμί, κλεμμένα μπισκότα και κέικ από τα δέματα των γερμανών αξιωματικών που άφριζαν από το κακό
τους, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να ανακαλύψουν την εσωτερική τσέπη
της ποδιάς της, όπου σώριαζε ανάκατα τα κλοπιμαία της επιβίωσης. Η
σφαγή της Σμύρνης της πήρε όλους
τους δικούς της, αλλά η ασυνόδευτη προσφυγοπούλα έσφιξε τα δόντια
και δεν άφησε την Κατοχή να της πάρει ούτε ένα από τα παιδιά της.
Ο ένας και μοναδικός πονόψυχος
θείος, ο θείος Μανώλης, αδελφός
του άντρα της και ναυτικός, που πρό-
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σφερε συμπαράσταση και δουλειά
στον μεγάλο γιο της οικογένειας, έγινε η αφορμή να έρθει η οικογένεια
στον Πειραιά. Αφού γυρίσανε πολλές προσφυγογειτονιές, απαγκιάσανε και ριζώσανε στη «Σαρακήνα», όπως αποκαλούσε η γιαγιά μου την
πετρώδη και άνυδρη πλαγιά του Περάματος, όπου στήσανε την παράγκα
τους. Τα παιδιά μπήκαν στη βιοπάλη από μικρά. Η μάνα μου στα δέκα
τρία της έπιασε την πρώτη της δουλειά σε τσουβαλάδικο. Η ασυνόδευτη προσφυγοπούλα κεντούσε ακατάπαυστα το δύσκολο εργόχειρο τής
τυραγνισμένης της ζωής συμβουλεύοντας τα παιδιά της με πράξεις και
όχι με λόγια, προσέχοντας να αραδιάζει τις βελονιές της προσεκτικά,
τη μια «πλησίον της άλλης». Μόλις
τέλειωσαν οι χαρισμένες κλωστές
και δίπλωσε το κέντημά της, μας το
παρέδωσε και κατέφυγε, πάντα ασυνόδευτη, στην ομίχλη της άνοιας.
Ίσως να ήθελε να ξεχάσει, ίσως να
ήθελε να ξεκουραστεί.
Μια βελονιά στο εργόχειρο του
πείσματος και της υπομονής της είμαι κι εγώ, μπολιασμένη ως τα μπούνια από την προσφυγιά. Τη γιαγιά μου
τη βρίζανε και την υποτιμούσανε και
τη φωνάζανε «πρόσφυγια». Αυτό ήταν το παράπονό της. Αυτός είναι ο
δικός μου τίτλος τιμής.
Γράφω για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, αυτά που γλίτωσαν από τις
κακουχίες του πολέμου, της φτώχειας, της περιβαλλοντικής καταστροφής και της βαρβαρότητας και
γνώρισαν τη σκληρότητα των χορτάτων στα Καμμένα Βούρλα, αλλά και
στη Μυτιλήνη και στο Ικόνιο, στο Πέ-

ραμα και αλλού. Οι άνθρωποι που έγιναν διώκτες κατατρεγμένων ξεχνούν
πως οι πλημμύρες των συμφορών πέφτουν ξαφνικά επί δικαίων και αδίκων, δεν ζητούν ταυτότητα, ούτε πιστοποιητικά γεννήσεως. Κανείς μας
δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Που και
που, όμως, θα έπρεπε να ξύνουμε το
λούστρο από τα οικογενειακά έπιπλα
και να θυμόμαστε τον πόνο της απόρριψης, όσοι, τουλάχιστον, γεννηθήκαμε από γονείς που πιπιλούσαν κομματάκια ξύλο αντί για πιπίλα για να
ξεχνάνε την πείνα τους και είχαν
στραβώσει τα πόδια τους από το κουβάλημα του νερού με τον ντενεκέ. Από γονείς, που όταν ήταν παιδάκια δεν
φορούσανε παπούτσια και δεν τους
ήθελε κανένας. Γιατί ήτανε πρόσφυγες, αλλά και φτωχοί.
Όμως, αυτά τα παιδιά θα ζήσουν
και θα μεγαλώσουν. Γιατί η ανάγκη
είναι η μάνα της επιβίωσης. Γιατί το
πείσμα για τη ζωή είναι δυνατότερο, γιατί πάντα θα υπάρχει έστω και
ένας θείος Μανώλης, γιατί πάντα θα
περισσεύει ένα τσαμπί σταφύλι, μια
τριμμένη κουβέρτα, ένα τετράδιο
και ένα μολύβι. Γιατί, σε πείσμα όλων των συμφορών, η αλληλεγγύη
τις χτυπάει αποτελεσματικά με τα
ίδια όπλα.
Δεν ζητά ταυτότητες, πιστοποιητικά και αποδεικτικά. Της αλληλεγγύης της αρκεί η διάπυρη σφραγίδα
«πρόσφυγια». Κι αν, τελικά, εμείς,
οι άνθρωποι, είμαστε μικρές βελονιές σε ένα εργόχειρο, ας φροντίσουμε να είμαστε «η μια βελονιά πλησίον της άλλης και όχι η μια βελονιά
άνωθεν της άλλης».
Β.Χ, 26-9-2020

* H Βασιλική Χρυσοστομίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Έχει σπουδάσει στα ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, στη Φιλοσοφική Σχολή και στο μεταπτυχιακό τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Έχει παρακολουθήσει δύο κύκλους μαθημάτων δημιουργικής γραφής με τον συγγραφέα Χρήστο Οικονόμου
στον ΙΑΝΟ. Το διήγημά της «Ο Μικρομέγαλος» συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο «Αντιθέσεις-55 βραβευμένα διηγήματα» των εκδόσεων του ΙΑΝΟΥ. Το διήγημα «Ο Αχιλλέας δεν περνάει πια δω» συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή διηγημάτων ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ,
που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.

Σ

ήμερα η Ελένη ανέβαινε τα σκαλιά του σχολείου χοροπηδώντας και με ασυνήθιστη όρεξη. Τη φυσική του
σχολικού προγράμματος είχε βαρεθεί να τη διδάσκει,
αλλά τη μέρα αυτή θα συνέβαινε κάτι εξαιρετικό. Είχε συνεννοηθεί με όσους μαθητές ήθελαν, να μείνουν μετά τη λήξη
του ωραρίου για να τους κάνει μια παρουσίαση για τη δημιουργία του κόσμου. Το big bang. Ετοίμαζε μέρες τι θα τους
δείξει στον προτζέκτορα. Ένα PowerPoint θα συνόδευε την
ομιλία της, είχε διαλέξει κι ένα βίντεο από το διαδίκτυο και
είχε καλέσει τον κύριο Αλεξάνδρου, αστροφυσικό, να μιλήσει στα παιδιά για το σωματίδιο του θεού.
Όσο πλησίαζε η ώρα, η αγωνία της κορυφώνονταν. Θα έρθουν τα παιδιά; Θα δείξουν ενδιαφέρον; Ήταν κι ένα προσωπικό της στοίχημα με τη θεολόγο του σχολείου, που της
έλεγε ότι ήθελε να κάνει τους μαθητές άθεους, ότι δεν ήταν
αυτά «πράματα του Θεού» κι ότι θα της έκανε αναφορά στο
Υπουργείο. Η πρώτη θα είναι ή η τελευταία, μονολογούσε
για να πάρει κουράγιο.
Όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, αρκετοί μαθητές,
τουλάχιστον είκοσι, κατευθύνθηκαν προς την Αίθουσα Τελετών όπου θα γινόταν η εκδήλωση. Ευτυχώς ο διευθυντής
ήταν μαθηματικός, και αν και πίστευε στο Θεό, δεν ήταν στενόμυαλος και της την είχε παραχωρήσει. «Αλλά δεν θα ‘ρθει
κανείς» της έλεγε «τα σημερινά παιδιά δεν έχουν όρεξη για
γνώση». Κι όμως, άλλα είχε διαπιστώσει εκείνη. Τα παιδιά
δεν είχαν όρεξη για τις ασύνδετες, ακατάληπτες και απαρχαιωμένες γνώσεις που τους δίδασκαν, όχι για γνώση γενικά. Μάλιστα, θα έλεγε, διψάνε για γνώση.
Όταν όλοι οι μαθητές τακτοποιήθηκαν στις θέσεις τους,
αφού τους ευχαρίστησε και παρουσίασε τον καλεσμένο της,
προχώρησε με την ομιλία της. Τους είπε για τη μεγάλη έκρηξη, όταν το «πρωταρχικό άτομο», στο οποίο ήταν συγκεντρωμένη όλη η μάζα του σύμπαντος «εξερράγη» με αποτέλεσμα από την ύλη του να δημιουργηθούν οι γαλαξίες και
οι αστέρες πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Τους είπε ακόμη ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται συνεχώς από τη γη
και μεταξύ τους.

Μπαμπούσκα

άκης

 γράφει ο Κώστας Κουτρουμπ

έχουν για μπαμπούΟι πιο δικοί μου φίλοι μ’
ώς, προσπαθώντας να
σκα. Μ’ ανοίγουν διαρκ
κούκλα. Είναι δύσκολο
φτάσουν στην πιο μικρή
συναισθάνομαι και ξυκαι κοπιώδες έργο. Τους
ρά.
πνώ κάθιδρος – κάθε φο
ια στο παγκάκι, που
άδ
βρ
τι
κά
,
ως
Είναι, όμ
ν τελευταία ματριόσκα.
–ξύπνιοι– φτάνουμε στη
γραφισμένο ένα παιδί,
Ανακαλύπτουμε τότε ζω
κάλυπτου να γλύφει τις
που κοιτάει τη ρίζα του ευ
πέτρες στο ακρογιάλι.

 γράφει η Εύη Μυλωνάκη*

«Δηλαδή κυρία δεν υπάρχουν εξωγήινοι;» ρώτησε γεμάτος απορία ο Μιχάλης, μεγάλος φαν του Σταρ Τρεκ.
«Δεν το ξέρω αυτό», του απάντησε γελώντας, «αν όμως
είναι σε άλλο γαλαξία, αποκλείεται να γνωριστούμε. Άλλωστε σε τρισεκατομμύρια ίσως χρόνια από σήμερα δεν θα
μπορούμε να δούμε τους άλλους γαλαξίες ούτε αυτοί το δικό μας».
Τους είπε ακόμη για τη σύγκρουση με τον γαλαξία της Ανδρομέδας που υπολογίζεται να γίνει σε τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Είδε πολλά απορρημένα μάτια στο κοινό, γι’
αυτό προτίμησε να δώσει το λόγο στον κύριο Αλεξάνδρου
για να τους μιλήσει για το σωματίδιο του Θεού, μια πρόσφατη ανακάλυψη μόλις του 2011, η οποία έκανε τους νεαρούς
μαθητές να σαστίσουν ακόμη περισσότερο.
Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ενδιαφέρουσα και λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παιδιών, για όσα η επιστήμη της φυσικής έχει καταφέρει να εξηγήσει μέχρι σήμερα. Στο βάθος της αίθουσας ο Κώστας έθεσε ίσως την πιο
καίρια ερώτηση. «Πριν από αυτό το πρωταρχικό άτομο τι υπήρχε; Καλά όλα αυτά, αλλά τελικά αποκλείεται να υπάρχει
ένα ανώτερο ον, πείτε τον Θεό ή όπως αλλιώς θέλετε, που να
το δημιούργησε και να καθόρισε την έκβασή του;»
Η Ελένη ξαφνιάστηκε, αλλά όχι πολύ. Ο Κώστας εξέφραζε μια απορία που την είχαν πολλοί άνθρωποι κι όχι μόνο
παιδιά. «Μπορείς βέβαια να πιστεύεις ό,τι θέλεις, όπως και
καθένας εδώ μέσα. Προσωπικά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα η επιστήμη θα είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας, κάνοντας την πίστη σε ανώτερες δυνάμεις παρωχημένη».
«Ναι, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε» επέμεινε ο Κώστας.
Πριν απαντήσει η Ελένη, πετάχτηκε ο Μιχάλης. «Θεό δεν
ξέρω, αλλά σίγουρα υπάρχουν εξωγήινοι!».
Όλοι γέλασαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επομένη. Πόσο βαρετό θα τους φαινόταν το σχολικό μάθημα
μετά απ’ αυτά...

Το διήγημα στα «α»

Τελικά υπάρχει Θεός;

* Η Εύη Μυλωνάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε νομικά. Το 2018 συμμετείχε με το διήγημά της «Βοηθήστε με
να καταλάβω γιατί» στο συλλογικό τόμο “Το μυστικό” (εκδόσεις
Καστανιώτη), σε επιμέλεια Αμάντας Μιχαλοπούλου. Το 2019 το
διήγημά της «Για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια» βραβεύτηκε στο λογοτεχνικό διαγωνισμό του Ιανού (“Αντιθέσεις”) και στη συνέχεια εκδόθηκε σε συλλογικό τόμο (εκδόσεις Ιανός). Διηγήματά της έχουν
δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα Bonsaistories.gr

ι συγγραφέας

Ο Κ.Κ. είναι φιλόλογος κα
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Αστρονομία & μυθολογία
Επιμέλεια: Π. Αργυράκης, Δ. Κουφοβασίλης

«Αστρονομία και Μυθολογία» - Το κομμάτι της Μυθολογίας*
1. Χώρος, χρόνος, και μικρά
-εκ πρώτης όψεως- παράδοξα
Ένας πολύ όμορφος μύθος είναι τυλιγμένος στον αστερισμό του Ωρίωνα.
Ο Ωρίων ήταν αξεπέραστος κυνηγός,
θηρεύοντας με το μεγάλο χάλκινο ρόπαλό του και τα βέλη του όλα τα άγρια
ζώα που κατέστρεφαν τις ζωές των ανθρώπων της εποχής του. Σε κάποια
από τις μυθολογικές περιπέτειές του,
έχοντας ερωτευτεί τις Πλειάδες, τις 7
κόρες του Τιτάνα Άτλαντα και της Ωκεανίδας Πλειόνης, τις καταδίωξε θέλοντας να τις απαγάγει. Η καταδίωξη διήρκεσε πέντε έτη, οπότε κι οι Πλειάδες κατέφυγαν στον Δία, που πρώτα
τις μεταμόρφωσε σε περιστέρια και
μετά σε αστερισμό για να τις σώσει.
Κάποτε ο Ωρίωνας, έπειτα από μοιραίο
τσίμπημα του αντίποδα Σκορπιού

Τόσο ο Ωρίωνας, όσο και οι Πλειάδες, είναι ορατοί και από την Αυστραλία σε συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. Βέβαια, στο νότιο ημισφαίριο όλοι
οι αστερισμοί που βρίσκονται κοντά
στον ουράνιο ισημερινό φαίνονται αναποδογυρισμένοι και στριφογυρισμένοι, σε σχέση με την εικόνα που αποδίδουν στο βόρειο ημισφαίριο.

που σκοντάφτει στους Βιραντγιούρι,
Νάιερουνα στους Αβορίγινες της ερήμου Μεγάλης Βικτωρίας, κλπ.) ο οποίος καταδιώκει κάθε βράδυ στον ουρανό τις επτά αδελφές, προσπαθώντας
να τις πιάσει. Στη θέα του αναποδογυρισμένου και στριφογυρισμένου δικού
μας Ωρίωνα βλέπουν κι εκείνοι τον
ήρωα θηρευτή τους

ο οποίος κυνηγάει τις επτά αδελφές.
Αν σας ναρκώσουν, πέσετε θύματα
απαγωγής, και ξυπνήσετε σε άγνωστο
τόπο, αναζητήστε το ξίφος του Ωρίωνα. Αν αυτό βρίσκεται κάτω από τη
ζώνη του, τότε όλα είναι καλά: βρίσκεστε ακόμη στο βόρειο ημισφαίριο. Σημειώνουμε ότι στο βόρειο ημισφαίριο,
ο άξονας του ξίφους κάτω από τη ζώνη
του Ωρίωνα δείχνει τον νότο.

Μα, πώς τα κατάφεραν, οι Αβορίγινες, και, μέσα από αυτό το πλήθος αστεριών στην περιοχή, κυριολεκτικώς,
των «Πλειάδων», κατέληξαν και αυτοί
σε 7 αδελφές;

τις ακολούθησε στον ουρανό, ως αστερισμός κι αυτός, κι έτσι οι Πλειάδες, που
προπορεύονται αυτού στον ουρανό, πέφτουν στη θάλασσα για να του ξεφύγουν.
Μοιάζει εκ πρώτης παράδοξο ότι
πολλές από τις φυλές αυτοχθόνων της
Αυστραλίας [οι οποίες συνολικά είναι
περίπου 400], κοιτάζοντας προς τους
δύο αστερισμούς που εμείς ονομάζουμε Ωρίωνα και Πλειάδες, ανακαλώντας
δικές τους παραδόσεις (παλαιότερες
από το 1600 μ.Χ., οπότε και η πρώτη
καταγεγραμμένη παρουσία Ευρωπαίων στην Ωκεανία), μιλούν κι εκείνοι για
τον περίφημο κυνηγό (ενδεικτικώς:
Μάνμπουκ, στους Κουβίμα, Μπαϊάμε
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Στην απάντηση ίσως μπορεί να συμβάλει πρόσφατη (2013-2016) έρευνα
γενετιστών, οι οποίοι ανέλυσαν το γονιδίωμα σύγχρονων Αβοριγίνων, δείχνοντας ότι οι πρώτοι ιθαγενείς πληθυσμοί της Αυστραλίας κατάγονται
από τους ίδιους πληθυσμούς της Αφρικής, που ξεκίνησαν διστακτικά από
τη «μαύρη ήπειρο» πριν από περίπου
72.000 χρόνια για να να φτάσουν στην

2. Από το Τίποτα,
στο Κοσμικό Αβγό
Στην κινέζικη μυθολογία, ο Πανγκού
(πρώτος θεός, πρώτος γίγαντας, οπωσδήποτε πρώτος) δημιουργεί τον
κόσμο. Αναπτύσσεται για 18.000 χρόνια μέσα σε ένα Αβγό περιβαλλόμενος
από το άμορφο χάος. Όταν το Γιν και το
Γιανγκ, οι δύο απολύτως αντίθετες αρχές του σύμπαντος, ισορροπούν, τότε
αναδύεται ο Πανγκού.

Σταδιακά, και καθώς μεγαλώνει ο
Πανγκού, ο ουρανός αποσπάται από τη
γη με την παρέμβασή του. Κάθε μέρα ο
ουρανός υψωνόταν ένα Τζανγκ (αρχαία

μονάδα μήκους, περίπου 2,3 μέτρα), η
γη πάχαινε ένα Τζανγκ, και ο Πανγκού
μεγάλωνε ένα Τζανγκ. Ο Πανγκού που
κρατά διαιρεμένους ουρανό και γη, μας
θυμίζει τον δικό μας, Άτλαντα.

Τότε ο Πανγκού εξαντλημένος, πριν
αφήσει την τελευταία του πνοή, μετατρέπει το σώμα του. Η αναπνοή του έγινε άνεμος και σύννεφα, η φωνή του
έγινε βροντή, το αριστερό του μάτι έγινε ο ήλιος, το δεξί του μάτι έγινε το
φεγγάρι, τα χέρια και τα πόδια του έγιναν τέσσερις τεράστιοι πυλώνες που
στήριξαν τον ουρανό, το σώμα και το
κεφάλι του τα βουνά και οι εσχατιές
του κόσμου, τα δάκρυά του οι θάλασσες, το αίμα του οι ποταμοί, οι φλέβες
του έγιναν δρόμοι, οι μύες του το γόνιμο έδαφος, τα μαλλιά του έγιναν τα αστέρια και ο Γαλαξίας μας, τα διάφορα
παράσιτα στο σώμα του δημιουργήθηκαν τα έμβια όντα.
Παρέκβαση: ο εβραϊκός χωμάτινος
Αδάμ, ο πρωτόπλαστος καθ’ ομοίωσιν
του Δημιουργού, σίγουρα έχει χάσει
από τους Κινέζους τα μυθολογικά του
πρωτεία: Αιώνες μετά τον θάνατο του
Πανγκού υπήρχε μια θεά, η Νούβα,
που περιπλανιόταν μόνη στον κόσμο
που δημιούργησε ο Πανγκού. Κάποτε
είδε τον εαυτό της να αντικαθρεπτίζεται σε μια λίμνη, και αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ον που να είναι ίδιο με
εκείνη, για να σπάσει τη μοναξιά της.
Έτσι πήρε λάσπη από την άκρη της λίμνης και την έπλασε στο σχήμα του ανθρώπου. Αυτή αμέσως πήρε ζωή με το
που ακούμπησε στο έδαφος. Δημιούργησε πολλούς ανθρώπους αλλά επειδή αυτοί πέθαιναν και δεν μπορούσε
να δημιουργεί συνέχεια νέους, αποφάσισε να χωρίσει τους ανθρώπους σε
άνδρες και γυναίκες. Έτσι οι άνθρωποι
αναπαράγονταν μόνοι τους.
Αβγό υπάρχει και στην κοσμογονία
των Ορφικών: ο ερμαφρόδιτος, τετραώματος, τετρακέφαλος με μορφή
ζώου και φωνή λέοντος και κριού,

χρυσόφτερος θεός Φάνης γεννήθηκε
από το Κοσμικό Ωόν, που περιβαλλόταν από το τυλιγμένο στο έρεβος, χάος.
Το ορφικό αβγό δημιουργήθηκε με
φυσικό τρόπο από τις ενέργειες του
Χρόνου και της Ανάγκης, και τη δημιουργική πνοή του Αιθέρα. Παρόμοια
προς τον Βαβυλωνιακό μύθο, ο Φάνης
ενώνεται με τη Νύχτα και παράγει με
επιτυχία, μεταξύ όλων, τον ουρανό
πάνω απ’ τη γη.

Λίγο πιο πεζά, και σίγουρα λιγότερο
σύνθετα, στη φινλανδική μυθολογία ο
κόσμος δημιουργείται από την έκρηξη
ενός Αβγού αγριόπαπιας: ο ουρανός
ήταν το ανώτερο στρώμα του αβγού, το
οποίο στηρίζεται σε μια κυριολεκτικώς ουρανομήκη στήλη στο Β. Πόλο,
κάτω από τον Πολικό Αστέρα (το πιο
φωτεινό αστέρι της μικρής άρκτου).

Αστρονομία & μυθολογία

Ωκεανία πριν περίπου 50.000 χρόνια,
με άλλα κύματα να εξαπλώνονται, πιο
πρόσφατα, πριν περίπου 40.000 χρόνια σε Ευρώπη και Ασία.
Η ύποπτη σύμπτωση που καταγράφεται πάνω στον ουράνιο θόλο και
στους αστερισμούς του, φαίνεται να ενισχύει την επιστημονική άποψη για
μια συγγένεια εδώ κάτω, στη γη. Έτσι,
ο μύθος του επουράνιου κυνηγού των
επτά αδελφών εξηγείται ως μια κοινή
ανάμνηση που μεταφέρθηκε, ξεκινώντας από την ίδια πηγή, κυριολεκτικώς
στις εσχατιές του κόσμου.
Αν η θεώρηση αυτή είναι σωστή,
τότε στις παραδόσεις που σχετίζονται
με τον μύθο του επουράνιου κυνηγού
μπορούμε να αναζητήσουμε μια από
τις παλαιότερες, σε επίπεδο υφηλίου,
σωζόμενες μέχρι και τις μέρες μας, ιστορίες. Μελετώντας το χώρο, πάνω
απ’ τα κεφάλια μας, διαγράφουμε μια
προσγειωμένη πορεία, γυρίζοντας
πίσω στο χρόνο.

Αστρονομία & μυθολογία

Μα και σε ορισμένες εκδοχές της
μυθολογίας των αρχαίων Αιγυπτίων
(κοσμογονία Ερμούπολης), η ζωή, το
σύμπαν και τα πάντα, γεννιούνται από
το Αβγό μιας άγριας χήνας...

Η αγριόχηνα εμφανίζεται περίπου
εκ του μηδενός στα αρχέγονα ύδατα
που αγκάλιαζαν το άπειρο. Στα ύδατα
αυτά δεν υπήρχε ζωή μέχρι την αρχή
του χρόνου, μέχρι τη στιγμή δηλαδή
που η χήνα γέννησε το Αβγό, από την
εκκόλαψη του οποίου γεννήθηκε ο
θεός Ρα. Ο τελευταίος δημιουργεί τη
γη, και, πρακτικώς, κηρύσσει την έναρξη της Δημιουργίας.

Σύγχρονα κοσμολογικά μοντέλα δέχονται ότι πριν από 13,8 δις χρόνια όλη
η μάζα του σύμπαντος ήταν συμπιεσμένη σε ένα μοναδικό σημείο, το λεγόμενο «Κοσμικό Αβγό», από το οποίο
δημιουργήθηκε, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, και αναπτύχθηκε ως τη σημερινή του μορφή, το σύμπαν μας.
Αν όχι από το τίποτα, σε αρκετές σύγχρονες εκδοχές της κοσμογονίας, το
σύμπαν δημιουργείται από το σχεδόν τίποτα ή το θολό τίποτα. Από τις σανσκριτικές γραφές μέχρι τον Ζωροαστρισμό,
και από τους μύθους της Πολυνησίας μέχρι εκείνους της αρχαίας Φοινίκης και
της Κίνας, το ευρύτατα διαδεδομένο μυθολογικό μοτίβο του κοσμικού αβγού
μοιάζει να έχουν στρώσει το έδαφος για
τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες
που περιγράφουν μια αναίτια κρίση αυτοδημιουργίας του σύμπαντος.
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3. Εξαρτάται η ύπαρξη
από εκείνον που παρατηρεί
την ύπαρξη;
Ένας από τους πολλούς λόγους για
τους οποίους η ελληνική μυθολογία
διεκδικεί για λογαριασμό της μεγάλο
κομμάτι του ουρανού, όπως αυτό αποτυπώνεται και στη διεθνή ονοματοδοσία των αστερισμών, είναι οι πραγματικά ευφάνταστοι, «πλούσιοι» μύθοι ή
εκδοχές μύθων των προγόνων μας,
που κρύβονται πίσω από κάθε αστερισμό. Οι μύθοι αυτοί άλλοτε φαίνεται
πως είναι πράγματι αρχαίας ελληνικής
προέλευσης, όπως στην περίπτωση
της ομάδας αστερισμών του Περσέα,
άλλοτε όμως απλώς πατενταρίστηκαν
ως αρχαίοι ελληνικοί, είτε εξαιτίας της
ιδιαίτερης επεξεργασίας και του δημιουργικού εμπλουτισμού της βασικής,
αρχικής τους ιδέας από τους Έλληνες,
είτε εξαιτίας μιας επιλεκτικής φιλελληνικής στάσης που τήρησε για πολλούς αιώνες η «πολιτισμένη» Δύση,
καταγράφοντας και αναδεικνύοντας
κυρίως την αρχαία ελληνική πνευματική παραγωγή, σε πολλούς τομείς, υποτιμώντας, ενίοτε σε βαθμό πλήρους
παραγνώρισης, άλλες παραδόσεις και
άλλες κουλτούρες.
Για να μην είμαστε όμως άδικοι και
με τον εαυτό μας, θα κατηγορούσαμε
πράγματι τους Δυτικούς για «μεροληψία», όταν με το ίδιο υλικό αστεριών,
οι Έλληνες αναπτύσσουν τον μύθο του
Ωρίωνα, ενώ οι Ιάπωνες ένα μανίκι κιμονό (Sode Boshi);

Και, εν πάση περιπτώσει, πόση
δόση σασπένς μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε μανίκι; Πριν καν περάσουμε σε κάποιον συγκεκριμένο αστερισμό, ήδη οι Έλληνες ή, καλύτερα, η
ελληνική εκδοχή του μύθου, φαίνεται
να επικρατεί και στην ονοματοδοσία
του Γαλαξία μας.
Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, από την παράνομη ένωση Δία
και Αλκμήνης γεννήθηκε ο ημίθεος Η-

ρακλής, του οποίου οι ανάγκες ήταν
προφανώς ...ημιθεϊκές. Βρέφος ακόμη,
ο Ερμής τον μετέφερε στον Όλυμπο και
στην αγκαλιά τής κοιμισμένης, την ώρα
εκείνη, Ήρας, της κατά συρροήν και εξακολούθησιν απατημένης συζύγου του
Δία. Ο Ηρακλής μπόρεσε έτσι και θήλασε θεϊκό γάλα, αλλά πάνω στη λαιμαργία
του δάγκωσε την Ήρα. Η θεά αφυπνίστηκε με πόνο ενώ το γάλα που βγήκε
από το στήθος της δημιούργησε την γαλακτόχρωμο αυτόν άξονα στον ουράνιο
θόλο, τον Γαλαξία μας.

Παρέκβαση: Σε ό,τι αφορά αριθμούς,
περιοριζόμαστε να αναφέρουμε μόνο
ότι ο κύριος δίσκος του σπειροειδούς
Γαλαξία μας έχει διάμετρο κοντά
100.000 έτη φωτός, πάχος γύρω στα
2.000 έτη φωτός. Αν ορίζαμε μια κλίμακα πιο κοντινή στα δικά μας μέτρα, στην
οποία ο Γαλαξίας μας θα είχε διάμετρο
130 χιλιόμετρα, σε αυτήν, κατά αναλογία, το ηλιακό μας σύστημα θα είχε μήκος 2 χιλιοστά. Ασφαλώς περιβαλλόμαστε από αστέρια τού δικού μας Γαλαξία,
σε όλες τις διευθύνσεις, η υπόλευκη
ζώνη στην οποία συχνά επικεντρωνόμαστε σηματοδοτεί το επίπεδο εκείνο
πάνω στο οποίο βρίσκονται τα περισσότερα από τα 200-400 δισεκατομμύρια
άστρα του Γαλαξία μας.
Σύμφωνα με τους αρχαίους Αρμένιους, σε μια τελείως διαφορετική εκδοχή της δημιουργίας του Γαλαξία μας,
ευρέως διαδεδομένη στη συνέχεια
από τους Άραβες κατακτητές τους
(από την έρημο Γκόμπι μέχρι τις ανατολικές ακτές της Αφρικής και από τον
βόρειο Καύκασο και τον Δούναβη μέχρι την Αιθιοπία), ο θεός της φωτιάς,
Βαχάγκν, στη διάρκεια ενός παγωμένου χειμώνα, έκλεψε από τον Ασσύριο
βασιλιά Μπαρσάμ, άχυρο ή σιτάρι ή
πιλάφι ή καλαμπόκι. Στη συνέχεια
κρύφτηκε στον ουρανό. Στη βιασύνη
του να μεταφέρει τα αγαθά στην Αρμενία έχασε κάποια ποσότητα στη διαδρομή, ορατή ως τις μέρες μας: «Ο
δρόμος του άχυρου» είναι η αρχαία ονομασία του Γαλαξία μας, σύμφωνα με
τους Αρμένιους.

4. Επιμύθιον
Συμπτωματικά, κάπου κρύβονται
καλαμπόκια και στον μύθο των Τσερόκι για τη δημιουργία του Γαλαξία μας:
στα αρχαία χρόνια, όταν ο κόσμος ήταν
ακόμη νέος, δεν υπήρχαν πολλά αστέρια στον ουρανό. Οι άνθρωποι εξαρτούσαν σε σημαντικό βαθμό την διατροφή τους στην καλλιέργεια καλαμποκιού, από το οποίο έφτιαχναν άλευρο, το οποίο στη συνέχεια έκαναν
ψωμί και χυλό. Ένα πρωινό, έκπληκτο
ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Τσερόκι διαπίστωσε ότι κάποιος είχε μπει στους
αποθηκευτικούς τους χώρους, και
είχε κλέψει άλευρο, τμήμα του οποίου
μάλιστα είχε σκορπίσει στο έδαφος.
Καθότι οι Τσερόκι δεν κλέβουν ποτέ ο
ένας από τον άλλο, ενημερώθηκε ολόκληρο το χωριό για τον κίνδυνο. Από
τις έρευνες που διενήργησαν όλοι
μαζί, εντοπίστηκαν γιγαντιαία αποτυπώματα πέλματος σκύλου. Οι Τσερόκι
κατάλαβαν ότι πρόκειται για κάποιο
κακό πνεύμα από άλλον κόσμο, και αποφάσισαν να το διώξουν από το χωριό τους, στήνοντας μια παγίδα. Όταν
το ίδιο βράδυ, πράγματι ένας γιγάντιος
σκύλος που ήρθε σαν πνεύμα από τον
ουρανό, επιχείρησε να μαγαρίσει κάποιες σοδειές, οι Τσερόκι τον αιφνιδίασαν χτυπώντας σείστρα και καύκαλα
χελώνας, με τόσο έντονους ήχους που
έμοιαζαν με κεραυνούς. Ο σκύλος τρόμαξε και πέταξε στον ουρανό, αφήνοντας όμως πίσω τα ίχνη του: κάθε κόκκος καλαμποκάλευρου μετατράπηκε
σε αστέρι. Αυτό που εμείς καλούμε Γαλαξία μας, οι Τσερόκι το ονομάζουν «Ο
δρόμος φυγής του σκύλου».

Πολλοί λαοί υπήρξαν ευφάνταστοι
περιγράφοντας το σύμπαν μας.

Αυτούς, καταρχάς, οι Έλληνες τους
συναγωνίστηκαν επάξια στο κομμάτι
της μυθοπλασίας.
Σε μία από τις τρεις βασικές ελληνικές εκδοχές του μύθου, ο Κάδμος, ιδρυτής και πρώτος βασιλιάς της Θήβας, σκοτώνει τον Δράκοντα, απόγονο
του θεού Άρη.

Στη μνήμη του δράκου, ο Άρης δημιουργεί τον ομώνυμο αστερισμό, ο οποίος αγκαλιάζει τη μικρή άρκτο.

Στο βαβυλωνιακό έπος της Δημιουργίας, ο Μαρδοχαίος (Marduk) φονεύει με σθένος και τέχνασμα την Θαλάττη (Tiamat), την αρχέγονη θεά τους
αλμυρού νερού και μητέρα της πρώτης
γενιάς θεοτήτων

και από το διαιρεμένο σώμα της δημιουργεί τον ουρανό και τη γη. Από τα δάκρυά της γεννιέται ο Τίγρης και ο Ευφράτης, από την ουρά της ο Γαλαξίας μας.
Στην κινέζικη μυθολογία, όταν ο σημερινός αστρονομικός Δράκων δεν αντιστοιχεί στο Tsi Kung, δηλαδή το «Ανάκτορο Του Ουράνιου Αυτοκράτορα», το
οποίο ορίζεται από 15 αστέρες του Δράκοντος που διαμορφώνουν μια καμπύλη
διάταξη περί τον Πολικό Αστέρα, τότε
πρόκειται, και πάλι, για κανονικό, κουλουριασμένο Δράκοντα, ο οποίος μάλιστα ευθύνεται κάθε τόσο για τις εκλείψεις, καταβροχθίζοντας, έστω και για
λίγο, πότε τον ήλιο, και πότε τη σελήνη.
Ακόμη κι αν
δεχτούμε ότι υπάρχει κοινή
προέλευση στον
πυρήνα κάποιων
μύθων, το βέβαιο είναι ότι
κάθε λαός, με
βάση τη δική του ιδιοσυγκρασία, χτίζει
πάνω στον πυρήνα αυτό.
Οι Έλληνες καταστέρισαν τον Δράκοντα, τον απόγονο του Άρη, που φονεύθηκε από τον Κάδμο ή, σε άλλη εκδοχή του μύθου ξεγελιέται με τέχνασμα από τον Ηρακλή. Τον ημίθεο γιο
του Δία, καταστερισμένο όπως και ο
Ωρίων, ο οποίος βρίσκεται πάντοτε
στην άλλη πλευρά του ουράνιου θόλου
από τον μικρό φονέα του, τον Σκορπιό,
και έχει στα πόδια του τη Μαίρα, τον
πιστό σύντροφό του. Κάθε βράδυ κυνηγάει τις Πλειάδες, παρατηρούμενος
από την ασάλευτη Άρκτο όπως ήδη
καταγράφεται στα ομηρικά έπη. Οι Έλληνες ενίσχυσαν με μυθικούς συνδέσμους τους αστερισμούς, δεν τους άφησαν «μετέωρους». Έχτισαν αλληλουχίες, σχέσεις, κυριολεκτικές συνέπειες
που βοήθησαν τους
«δικούς τους» αστερισμούς να διεκδικούν
σήμερα μεγάλο τμήμα
του ουρανού.

* Από την αντίστοιχη εκδήλωση στο κάμπινγκ της Πορείας
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Τουλάχιστον, η σύγχρονη επιστήμη αναγνωρίζει ότι η ζωή στη γη είναι προϊόν, κομμάτι της ζωής του Γαλαξία και
του σύμπαντος, και όχι το ανάποδο. Η
μήπως όχι, και η ύπαρξη εξαρτάται από
αυτόν που παρατηρεί την ύπαρξη;

Αναλφαβητισμός
Εκπαιδευτικός Όμιλος

Η δυσκολία τού να λες

όχι

Υποστηρίζουν πολλοί, πως είναι εύκολο να λες ΟΧΙ. Το δύσκολο, λένε, είναι να προτείνεις θετικά· και ακόμα δυσκολότερο να μεταβάλεις τα θετικά λόγια σε πράξη. Για την επιβεβαίωση του ισχυρισμού φέρνουν ως παράδειγμα το γεγονός ότι όλο πληθαίνουν αυτοί που εύκολα παραδίνονται.
Αντίθετα, εμείς υποστηρίζουμε ότι ιδιαίτερα σήμερα είναι πολύ δύσκολο να λες ΟΧΙ· αυτή σου η πράξη συνδέεται με το
επίμονο και κουραστικό του πράγματος, δείχνεις ότι είσαι λιγότερο ανεκτικός από τους μέσους όρους της εποχής, η στάση σου μοιάζει να μυρίζει απομονωτισμό, σε μία φάση που όλα φαίνονται, ή τουλάχιστον όλα, να επικοινωνούν. ‘H τουλάχιστον φαίνονται… Για να πεις όχι χρειάζεται v’ αποφασίσεις γερά (και όχι να νομίσεις ή να πιστέψεις) πως αυτό θάχει επιπτώσεις και σ’ άλλους τομείς της ζωής σου, πως άσκοπο δεν θάναι. Όταν βέβαια το ΟΧΙ απευθύνεται στους δυνατούς
της εποχής, όταν αυτό σημαίνει αντίσταση στον κεντρικό κυρίαρχο άνεμο και στις συνήθειες που αυτός διαμορφώνει.
Για να πεις όμως όχι δεν φτάνει το θάρρος και η γνώση, αυτά τα είχαν και άλλοι που δεν φαίνονται πλέον στον ορίζοντα·
τάχουμε ξαναπεί, στον πόλεμο νικούν οι δυνατότεροι, αυτοί δηλαδή που κρατάνε δυνάμεις ως τη λήξη του αγώνα, ίσως και
περισσότερο (γιατί έχουμε και παρατάσεις).
Για να πεις, λοιπόν, με Τέχνη όχι, χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία:
3 Πρώτον, να το πεις για τους πολλούς, η κουβέντα σου να έχει αποδέκτη το πλήθος, αν και πρέπει να γνωρίζεις ότι αρκετές φορές θα βρεθείς χωρίς αυτούς στον αγώνα. Αν η άρνηση αρχίζει και τελειώνει με σένα, τότε είσαι βέβαια αξιοπρεπής με τον εαυτό σου, εύγε, αλλά δυστυχώς η ιστορία δεν γράφτηκε με τις εξομολογήσεις στον καθρέφτη. Αν o στόχος σου
είναι να μονολογήσεις, τότε καλύτερα άφησέ το, δεν χρειαζόμαστε ιδανικούς αυτόχειρες. Ο στόχος του λόγου πρέπει νάναι η κοινωνική ηχώ. Να πάμε στους πολλούς, να λέμε όχι με βάση τη γραμμή των μαζών, χωρίς να ξεπέφτουμε στην κολακεία· αυτός είναι o πρώτος κανόνας.
3 Δεύτερον, χρειάζεται να συνδέσεις την άρνηση με το δίκιο τους. Γιατί εδώ δεν αναφερόμαστε στη γραμματική, για να
κλίνουμε το ρήμα «αρνούμαι», αλλά ούτε και σε πεισματικά γεροντικά ή παιδικά πείσματα. Θέλουμε να κάνουμε πολιτική,
δηλαδή κίνηση ανθρώπων. Χρειάζεται, λοιπόν, να σμίξουμε την άρνηση, όχι με το νόμο και τις συνήθειες που φτιάχτηκαν
για να δεσμεύσουν τους ανθρώπους, αλλά με τις βαθύτερες ανάγκες τους. Χρειάζεται να σκάψεις βαθύτερα από τις φαντασιώσεις που δημιουργεί η κυρίαρχη τάξη και οι μηχανισμοί της, να συνδέσεις την αντίστασή σου με την κοινωνική δικαιοσύνη, με την ευπρέπεια που σήμερα σφαγιάζεται. Το όχι χωρίς δίκιο είναι τόλμη χωρίς αρετή.
3 Τρίτον, χρειάζεται να μιλήσεις απλά και πειστικά. Δηλαδή, ξεκινώντας όχι από αυτό που διδάσκουν οι ακαδημαϊκοί
και οι του γένους διδάσκαλοι, αλλά από αυτά που κουβαλάει η εμπειρία των εργαζομένων, η ζωή των νέων, από τα υπαρκτά ή τα ανύπαρκτα, από τους μύθους και τις μυθοπλασίες με τις οποίες ζουν και τις οποίες ίσως σιχαίνεσαι. Η τέχνη να
λες όχι σημαίνει να ζυμώνεις και να χτίζεις με τα δικά τους υλικά και το δικό τους τρόπο, να παίρνεις τη δική τους φόρμα για να φτάσεις στην ουσία. Οι διανοούμενοι σήμερα μιλάνε με πολύχρωμα ρετάλια, ξεχνώντας το απαραίτητο λινό που
μπορεί να ντύσει τους γυμνούς. Χρειάζεται να μιλήσεις, να μιλήσουμε, χωρίς φερετζέδες και υπονοούμενα, να καθαρίσουμε τις λέξεις από τη βρωμιά που τους επέφερε και επέβαλε το σύστημα. Να ξεκινήσουμε από τα απλά προς τα σύνθετα
και να φέρνουμε τις έννοιες στα μέτρα των εργαζομένων. Όχι το αντίθετο.
3 Τέταρτον, να συνδέσουμε το όχι με τη ζωή και την πράξη. Είναι εύκολο πράγμα να δείχνεις και να ζωγραφίζεις το κακό.
Αλλά οι ταμπέλες και οι δείχτες χρησιμοποιούνται σε ατομικές περιπτώσεις. Καμιά πορεία δεν περπάτησε με βάση τις ταμπέλες και τις επιγραφές. Χρειάζεται, για να γίνεις πιστευτός, να εφαρμόσεις κατά το δυνατόν το όχι στη δική σου ζωή, να
κουβαλάς όλο το αποδεικτικό υλικό στις τσέπες σου και να το μεταφέρεις μέσα στις κοινωνικές τάξεις και σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι φτάνεις μέχρι τη ρίζα των πραγμάτων. Ότι αναζητάς τη βαθύτερή τους αιτία. Την υλική τους υπόσταση.
Να δώσουμε, λοιπόν, στην άρνηση τη διάσταση της ζωής και της δράσης, να ποιο είναι το τέταρτο στοιχείο.
H Τέχνη να λες όχι δεν είναι εύκολο πράγμα, όπως σκόπιμα διαδίδουν ορισμένοι. Με δυο λόγια, είναι εξαιρετικά δύσκολο, σήμερα. Αξίζει όμως, με βάση τη γραμμή των μαζών, τη γλώσσα τους, την απλότητα και την πειθώ, v’ αρνηθούμε
τ’ αυτονόητα, τα εύκολα.
3 Να είμαστε ενορατικοί, χωρίς να γινόμαστε ονειροπόλοι.
3 Να είμαστε λεπτομερειακοί, χωρίς να γινόμαστε σχολαστικοί.
3 Να είμαστε συγκεκριμένοι αναλυτές, χωρίς να γινόμαστε σχετικιστές.
3 Να είμαστε ενωτικοί, χωρίς να είμαστε ενωτιστές.
3 Να είμαστε ήπιοι, χωρίς να είμαστε παθητικοί.
3 Να είμαστε ανεκτικοί. χωρίς να γινόμαστε υποταγμένοι.
3 Να είμαστε απλοί, χωρίς να γινόμαστε απλοϊκοί.
3 Να είμαστε αδιάλλακτοι, χωρίς να γινόμαστε δογματικοί.
3 Να είμαστε ουμανιστές, χωρίς να γινόμαστε φιλάνθρωποι.
3 Νάχουμε αρχές, χωρίς να γινόμαστε τυπολάτρες.
3 Υπερασπιστές της πράξης, χωρίς να γινόμαστε ακτιβιστές.
3 Υπερασπιστές της θεωρίας, χωρίς να γινόμαστε ακαδημαϊστές.

M’ άλλα λόγια, να είμαστε διαλεκτικοί!
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ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΌΥ ΠΛΑΚΑΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ! Η αρχική μας
διάθεση ήταν να κρατήσει η κατάληψη μέχρι την Παρασκευή
2/10, αλλά το υπουργείο φρόντισε με την εκβιαστική του
στάση να μας πεισμώσει και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Σας προτρέπουμε να γνωστοποιήσετε την ιστορία μας, προς
διάψευση των fake news για τις καταλήψεις ως κέντρα ανομίας και σήψης.
Το κείμενο της Γενικής Συνέλευσης σε ότι αφορά τους
λόγους που καταλάβαμε το σχολείο μας:
Με αφορμή την τραγική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη
στιγμή στα σχολεία της χώρας μας, έπειτα από το ξέσπασμα
της κρίσιμης αυτής πανδημίας, σας αποστέλλουμε αυτή την
επιστολή με σκοπό να παραθέσουμε τους λόγους για τους οποίους το σχολείο μας βρίσκεται υπό κατάληψη από την
Δευτέρα 28/09/2020, ύστερα από ψηφοφορία, στην οποία η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητ(ρι)ών τάχθηκε υπέρ αυτής της ενέργειας. Η αρχική μας διάθεση ήταν να κρατήσει
η κατάληψη μέχρι την Παρασκευή 2/10, αλλά το υπουργείο
φρόντισε με την εκβιαστική του στάση να μας πεισμώσει και
να κάνει πολλά εν αρχή αρνητικά άτομα να ψηφίσουν ναι. Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή 2/10, τα ¾ ψήφισαν ναι στον αγώνα και στην κατάληψη ξανά.
Δεν θα δεχθούμε κανέναν εκβιασμό, σας καλούμε όλους/όλες να αρνηθείτε να διδάξετε ή να κάνετε μάθημα
μέσω τηλεκπαίδευσης.
Αποτελεί γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ και 8 μήνες υπό
τον αυξανόμενο κίνδυνο του κορονοϊού και το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτα αποτελεσματικό για να μας προστατέψει. Η κυβέρνηση μάς «εξοπλίζει» με μάσκες αλεξίπτωτα και περιμένει πως έτσι θα παραμείνουμε ασφαλείς,
ενώ στο σχολείο μας υπάρχουν τμήματα των 27 παιδιών σε
αίθουσες που προορίζονται για 15. Είμαστε ένα σχολείο δύο
ορόφων, το οποίο το καθαρίζει μόνο μία καθαρίστρια, η οποία ταλαιπωρείται αφάνταστα έχοντας να αντιμετωπίσει μόνη της τέτοιο έργο.
H κυβέρνηση και τα μίντια αποκαλούν όλα τα αιτήματά μας
«κόστος» και προσπαθούν να πετάξουν κάθε έκφραση διαμαρτυρίας μας στη στοίβα με τους παλαβούς και τους αρνητές της μάσκας. Όλα αυτά συμβαίνουν όταν το κράτος μάς έχει κλείσει σε σχολεία-παγίδες θανάτου, ενώ την ίδια στιγμή
νομοθετεί σε καιρούς καραντίνας, περνώντας νέα μέτρα τα οποία κάνουν τη σχολική ζωή ακόμα πιο δύσκολη, όπως η Τράπεζα Θεμάτων, βάση του δέκα, η κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και της κοινωνιολογίας.
Υποστηρίζουμε πως η υγεία μας και το δικαίωμά μας στη
μόρφωση όχι μόνο δεν είναι κόστος, αλλά είναι το αυτονόητο.
Είναι γνωστό πως η εκάστοτε κυβέρνηση παραμελεί συνεχώς
τις πάγιες και τις συγκυριακές ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα δαπανώνται δισεκατομμύρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Για τους παραπάνω λόγους βάζουμε
λουκέτο στο σχολείο μας, μέχρι να σημειωθεί η πρέπουσα πρόοδος στα όσα διεκδικούμε:
• Περιορισμένος αριθμός μαθητ(ρι)ών ανά τμήμα. • Διάσπαση των τμημάτων ώστε να επιτευχθεί το παραπάνω. •
Προσλήψεις καθηγητ(ρι)ών, να καλυφθούν όλα τα κενά ώ-

στε να λειτουργούν κανονικά τα διασπασμένα τμήματα. • Άμεση πρόσληψη επαρκούς προσωπικού καθαριότητας. • Συντομότερες διδακτικές ώρες/περισσότερα διαλείμματα, ώστε να είναι βιώσιμη η χρήση μάσκας. • Δωρεάν έλεγχο σε
όλες/όλους τις/τους μαθήτριες/μαθητές και καθηγήτριες/
καθηγητές σε περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ ύπαρξη
κρούσματος στο χώρο του σχολείου). · Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεκπαίδευσης/τηλεργασίας. Δεν θα δεχτούμε το
κράτος να πληρώνει ιδιωτικές εταιρείες, για να στηρίζουν
την τηλεκπαίδευση (της οποίας η μονιμοποίηση θα έχει ολέθριες συνέπειες για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα). Τηλεκπαίδευση ΜΟΝΟ όταν είναι απαραίτητο, από κρατικούς
φορείς, με τη διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα μας
δεν παρακρατούνται πουθενά. · Κατάργηση νομοσχεδιου Κεραμέως. Επαναφορά καλλιτεχνικών μαθηματων στα σχολεία,
καθώς και μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια (σχέδιο, μουσική). • Άρνηση
της υποχρεωτικής στράτευσης στην ηλικία των 18.
Κατά τη διάρκεια της κατάληψής μας έχουν τηρηθεί και θα συνεχίσουν να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (μάσκες, αποστάσεις).
Καθημερινά ύστερα από τη λήξη της γενικής συνέλευσης
που πραγματοποιείται στα πλαίσια της κατάληψης, ορίζεται
ομάδα καθαρισμού, η οποία αναλαμβάνει την ολική καθαριότητα του σχολείου. Ομάδες μαθητ(ρι)ών εφαρμόζουν αλληλοδιδακτικές μεθόδους και η μαθητική κοινότητα βρίσκεται
σε συνεχή επικοινωνία με το σύλλογο γονέων και καθηγητών. Ακόμα, βάψαμε το σχολείο σε σημεία που είχε γκράφιτι ή που ο σοβάς έπεφτε.
Το σχολείο μας συμμετείχε στη μαθητική κινητοποίηση
που έλαβε χώρα Πέμπτη 1/10/20 με δικό του ανεξάρτητο
μπλοκ/πανό. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε όλες τις υπόλοιπες μαθητικές καταλήψεις ανά
τη χώρα, που έχουν λογικά αιτήματα και δεν χρησιμοποιούν
αντιεπιστημονική ρητορική.
Η κατάληψη είναι τόσο ένα μέσο διεκδίκησης, όσο και ένα μέσο πίεσης ενάντια σε υπουργεία και κυβερνήσεις, είναι εστία αγώνα. Όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες που αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στη δημόσια υγεία και στη
μόρφωση είναι δίπλα μας και είμαστε δίπλα τους. Μηδενική ανοχή σε γονείς, σώματα ασφαλείας, παρακρατικούς, φασίστες και καθηγητές που βιαιοπραγούν σε βάρος μαθητών.
Είμαστε δίπλα στα παιδιά που ξυλοκοπήθηκαν, που σύρθηκαν στα τμήματα αδίκως.
Τέλος θέλουμε να τονίσουμε την πρόθεση του σχολείου
μας για ανοιχτή συνεργασία με άλλες μαθητικές κοινότητες,
με σκοπό τη συλλογική κινητοποίηση στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης. Καλούμε λοιπόν όσα σχολεία ενδιαφέρονται να
επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, στο 15meles.1ou.
peiramatikou@gmail.com
Δεν είμαστε ούτε θέλουμε να είμαστε μόνες/μόνοι μας. Οι
ίδιοι κίνδυνοι που απειλούν εμάς, απειλούν και εσάς. Αλληλεγγύη στις μαθητικές καταλήψεις. Αλληλεγγύη στους από
τα κάτω αγώνες μας. Σταθείτε δίπλα μας, όπως άλλοτε, για
να κερδίσουμε.
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