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αντί προλόγου

Οι εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, με την εισβολή των οπαδώνσυμμοριών του Τράμπ στο Καπιτώλιο, για πρώτη φορά στην
ιστορία των ΗΠΑ, με τους πέντε νεκρούς, την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και όσα επακολούθησαν δείχνουν το βαθύ
διχασμό που κυριαρχεί στην κορυφή και στη βάση της
αμερικάνικης κοινωνίας, τη βαθιά και παρατεταμένη πολιτική
κρίση στην οποία βρίσκεται ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός τα
τελευταία χρόνια. Αποτελούν έκφραση των μεγάλων
προβλημάτων και αδιεξόδων με τα οποία βρίσκεται
αντιμέτωπος, της μεγάλης φθοράς και εξασθένησης που έχει
υποστεί, της κατάπτωσης και παρακμής στην οποία σταδιακά
εισέρχεται.Τα γεγονότα στο Καπιτώλιο περισσότερο συμβολικό
– οπερετικό χαρακτήρα είχαν, το βασικό ζήτημα είναι η
κατάσταση που επικρατεί στους κυρίαρχους πολιτικούς
κύκλους και στους νευραλγικούς μηχανισμούς του
αμερικάνικου κράτους, στο στρατό και στις μυστικές υπηρεσίας.
Όταν πριν λίγες μέρες, με κοινή ανακοίνωση, 10 πρώην
υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί,
προειδοποιούσαν να μην υπάρξει καμιά “ανάμειξη” του
στρατού στις πολιτικές εξελίξεις [και όσοι στρατιωτικοί
αναμειχθούν θα υποστούν το ανάλογο τίμημα] φαίνεται πως το
πρόβλημα δεν είναι κάποιες συμμορίες ακροδεξιών
δολοφόνων που περιφέρονται, αλλά ο μεγάλος αναβρασμός
και η υπόγεια σύγκρουση που σοβεί στα ανώτερα πολιτικά και
στρατιωτικά κλιμάκια. Το βέβαιο είναι πως όποια έκβαση κι αν
είχε η αντιπαράθεση σε αυτή τη φάση [μεγάλος χαμένος
πολιτικά βγαίνει ο Τραμπ] τα προβλήματα θα ενταθούν, θα
κλιμακωθούν οι εσωτερικές συγκρούσεις και
αντιπαραθέσεις. Αναμφισβήτητα το διεθνές γόητρο των ΗΠΑ
υπέστη τεράστιο πλήγμα [χαρακτηριστικές οι ανακοινώσεις που
εξέδωσαν τα δυτικά κράτη και οι ηγέτες τους, αλλά και το σοκ
στο οποίο βρέθηκαν οι απανταχού θιασώτες, προπαγανδιστές
και λακέδες της αμερικάνικης υπερδύναμης]. Το λούστρο της
“Αμερικάνικης Δημοκρατίας” θάμπωσε για τα καλά, όχι μόνο
τις τελευταίες μέρες αλλά τους τελευταίους μήνες, όταν τα δυο
βασικά κόμματα καθυβρίζονταν και αλληλοκαταγγέλλονταν για
εκλογές απάτης και νοθείας, κουρελιάζοντας σε διεθνή θέα
τους περίφημους “δημοκρατικούς θεσμούς” στην “πρώτη χώρα
της ελευθερίας και δημοκρατίας”.
Ο βασιλιάς είναι γυμνός, ό,τι κάνει στον υπόλοιπο
πλανήτη [αμέτρητα εγκλήματα, στρατιωτικοφασιστικά
πραξικοπήματα, πολέμους, καταπάτηση κάθε έννοιας
δημοκρατική αρχής] τα ίδια κάνει και στο εσωτερικό της
χώρας του, ενάντια στον ίδιο το λαό του...

«Το χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσουμε
για άλλα δέκα χρόνια καθαρίσαμε»

Κάπως έτσι φαίνεται να σκέφτονται οι
κυβερνώντες και έριξαν στη μάχη την ελπίδα του
εμβολίου. Κάμερες, δηλώσεις, αγωνία, για να
τρέφονται οι φτωχοί με τηλεοπτικό πριονίδι, να
ξεχνούν τα κονδύλια για την Υγεία και την Παιδεία
και να βλέπουν σύσσωμο τον πολιτικό θίασο να
εμβολιάζεται, λες και παίρνει ο χριστιανός τη
μεταλαβιά του. Καμαρωτός, καμαρωτός ο
Κουτσούμπας, πιστός στα ραντεβού του, έδωσε
μαζί με τον Τσίπρα και το Βαρουφάκη το καλό
παράδειγμα, σαν τα παιδιά των πρώτων θρανίων
που ενίοτε ζηλεύαμε, αλλά τα χλευάζαμε γιατί
ήσαν ορντινάτσες των δασκάλων.
Λοιπόν, απέναντι στην πανδημία διακρίνουμε
τρεις αντιμετωπίσεις: Πρώτον, αυτούς που ακούν
φωνές από το υπερπέραν και αρνούνται το
προφανές, δηλαδή τον ιό. Δεύτερον, τους
θαυμαστές της τεχνολογίας. Παλαιότερα ήσαν
εραστές της Επιστημονικοτεχνικής Επανάστασης
και οπαδοί του Μπρεσνιεφνικού μοντέλου.
Πρόκειται για κακούς ερμηνευτές του Μαρξ,
αφού προκρίνουν τη μηχανή και το ανθρώπινο
δημιούργημα, αλλά όχι το δημιουργό. Οι
τεχνοκράτες παραγνωρίζουν τον παρασκηνιακό
πόλεμο των εταιρειών, αποφεύγουν την πολιτική,
θεοποιούν την Πφάιζερ. Μέγα λάθος. Τρίτον,
είμαστε όλοι εμείς, που βλέπουμε το πρόβλημα,
αλλά το βλέπουμε με τα γυαλιά της πολιτικής,
μέσα στο χώρο και το χρόνο. Γιατί πιστεύουμε
«στους κόκκινους και τους ειδικούς». Στην
πολιτική και την επιστήμη. Στους αγώνες των
ανθρώπων και στους γιατρούς που σέβονται τον
όρκο του Ιπποκράτη.
«Βρήκαν παπά, θα μας θάψουν όλους». Όλες οι
κατακτήσεις χρόνων και χρόνων μπήκαν στο
θυσιαστήριο του καπιταλισμού. Ο θάνατος των
εμποράκων είναι μπροστά μας, αυξάνοντας τα
κέρδη των λουκετάδων. Η χώρα έγινε στρατώνας.
Στην υπεραντλαντική υπερδύναμη, με την εκλογή Μπάιντεν, άρχισε πάλι να υφαίνεται το πουλόβερ
των προσδοκιών.
Αλλά η ελπίδα είναι αλλού. Στους εργάτες που αναζητούν όπλα αγώνα, στους Ινδούς απεργούς, στον κόσμο
της εργασίας που αργοκινείται και αναζητά διεξόδους, σύμφωνα με το «είναι» και το «αντέχειν» του.
Στο στενότερο και στενόχωρο κύκλο της εκπαίδευσης, η ντήλερ των ιδιωτικών σχολείων που ακούει
στ’ όνομα Ν. Κεραμέως, προχωράει από χτύπημα σε χτύπημα. Έκανε εκλογές στα ΥΣ με 8%
συμμετοχή, η τηλεκπαίδευση κατάντησε ανέκδοτο, τώρα φτιάχνει αστυνομία για τα Πανεπιστήμια.
Περάσαμε αρκετές Συμπληγάδες, Μνημόνια και Πανδημία. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας.
Έχουμε καθαρό το προφίλ του ενόχου. Τις αιτίες ακόμα καθαρότερες. Δε μας εξόντωσαν! Ώρα να
οργανωθούμε και να αγωνιστούμε από καλύτερες θέσεις. Δε χρειάζεται να
ελεεινολογούμε, ούτε να οπισθοχωρήσουμε.
Πως τό ’παμε; Στρατηγική άμυνα, να μαζέψουμε δυνάμεις και να
αντεπιτεθούμε...
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Α κραία φτώχεια και εξαθλίωση εξαπλώνονται ραγδαία

στη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας
3 Πολιτικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες

Σ

ε όλο τον κόσμο, οι λαοί δοκιμάζονται σκληρά,
από το δεύτερο πανδημικό κύμα, με τις κυβερνήσεις να ασκούν την ίδια –με μικρές παραλλαγές– εγκληματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Ο ζόφος που καταπλακώνει τον πλανήτη εντείνεται ανησυχητικά, καθώς η κατακόρυφη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας -λόγω των απανωτών λοκντάουν- τροφοδοτεί και ενισχύει την παγκόσμια οικονομική αστάθεια και κρίση.
Η ανεργία γιγαντώνεται. Η φτώχεια εξαπλώνεται. Οι
ουρές στα συσσίτια μακραίνουν. Οι άστεγοι πληθαίνουν με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Τα εργασιακά δικαιώματα δέχονται νέα σκληρά χτυπήματα. Η εκ περιτροπής εργασία, η υποαπασχόληση, η μαύρη εργασία εκτοπίζουν την κανονική εργασία. Νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων προωθούνται. Αμέτρητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο. Τα χρέη των
λαϊκών οικογενειών εκτινάσσονται. Πολιτικά δικαιώματα και λαϊκές ελευθερίες καρατομούνται.
Η τρομοκρατική προπαγάνδα και το ανελέητο ιδεολογικό σφυροκόπημα, η διασπορά της ανασφάλειας και
του φόβου, τα αυταρχικά μέτρα εγκλεισμού, περιορισμού και ασφυκτικού ελέγχου των λαών είναι κοινή
πλέον πολιτική των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Αστυνομίες, ειδικές δυνάμεις, στρατοί, πολιτοφυλακές
επιτηρούν την προστασία -τάχα- της υγείας των πολιτών, με πρόστιμα, συλλήψεις, εξωφρενική ασυδοσία,
ανοιχτή βία και καταστολή.
Στις «έκτακτες» συνθήκες της πανδημίας, η ανελευθερία και ο εκφοβισμός, ο καταναγκασμός και οι
«ασκήσεις» μαζικής πειθάρχησης παρουσιάζονται
σαν αναγκαίοι όροι για την αντιμετώπισή της. Στην
πραγματικότητα, επιχειρείται η συγκάλυψη των ε-

καρατομούνται

γκληματικών ευθυνών της παγκόσμιας ολιγαρχίας και
όλων των κυβερνήσεών της για την, εδώ και χρόνια,
αποδόμηση των δημόσιων συστημάτων υγείας και την
εμμονή τους σε αυτή την πολιτική. Κάνουν τα πάντα
ώστε ο ιδιωτικός τομέας υγείας και οι μεγάλες πολυεθνικές της φαρμακοβιομηχανίας να συνεχίζουν να
κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος της ανθρωπότητας. Και τα εμβόλια, από εργαλείο αντιμετώπισης της
πανδημίας, αναδεικνύονται σε μέσο ασύστολης κερδοσκοπίας και οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού και επιρροής, σε εργαλείο πολιτικής διάσωσης των ανάλγητων κυβερνήσεων.
Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα εκφασισμού της δημόσιας ζωής και συγκεντρώνεται «πολύτιμη πείρα» για
τις λαϊκές αντιδράσεις και εξεγέρσεις, που αναπόφευκτα θα ξεσπάσουν στο σκοτεινό αύριο που προετοιμάζουν. Ενδεικτικό των όσων επιβουλεύονται είναι το νομοσχέδιο που υιοθέτησε το γαλλικό κοινοβούλιο –με
τις ψήφους όλων των δεξιών παρατάξεων, από τους
μακρονικούς έως την άκρα δεξιά– για τη «συνολική α-

Διαδήλωση στο Παρίσι, Δεκέμβρης ’19, για το ασφαλιστικό
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σφάλεια», το οποίο ποινικοποιεί την καταγραφή και
μετάδοση της αστυνομικής βίας από «μη δημοσιογράφους» βιντεογράφους και φωτογράφους (ανεξάρτητα
αν, υπό το κράτος των συνεχών κινητοποιήσεων αναδιπλώθηκε προς στιγμήν η κυβέρνηση)!
Και δεν είναι μόνο στο «λίκνο της αστικής δημοκρατίας» που έχει επιβληθεί ένα στρατοκρατικό καθεστώς
«έκτακτης ανάγκης», με κατάργηση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Σε ολόκληρο τον πλανήτη πληθαίνουν και, σταδιακά, επικρατούν
συνθήκες ακραίου αυταρχισμού και αχαλίνωτης βίας.
Μετά από δέκα χρόνια σφοδρής αντιλαϊκής πολιτικής που σάρωσε τις οικονομικές, κοινωνικές και
δημοκρατικές κατακτήσεις των λαών στο λεγόμενο
ανεπτυγμένο κόσμο, ένα νέο κεφάλαιο οδυνηρών επιπτώσεων, που αγγίζει και πλήττει κάθε πτυχή της
ζωής, ανοίγει. Με άλλοθι, πρόσχημα και όχημα την
πανδημία, οι αστικές τάξεις, για να προστατεύσουν
και να διασφαλίσουν τον πλούτο και τα συμφέροντά
τους, απεργάζονται νέα δεινά και νέα δεσμά κατά
των λαών τους.
Ο καπιταλισμός έχει περάσει ανεπίστρεπτα στην
παρακμιακή φάση και δείχνει το εκμεταλλευτικό του
πρόσωπο στην πιο άγρια μορφή. Η καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα απογειώνονται. Οι ταξικές ανισότητες και αντιθέσεις παροξύνονται. Η ακραία φτώχεια και εξαθλίωση επεκτείνονται ραγδαία
στη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας. Ακραίος
πλούτος συγκεντρώνεται σε μια αχόρταγη, άθλια μειοψηφία πλουτοκρατών. Με πρώτες-πρώτες τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, που πραγματοποιούν ασύλληπτα κέρδη, εν μέσω σφοδρής επέλασης της
πανδημίας.
3 Στη χώρα μας, η πανδημία εμφανίστηκε σε μια
πολύ κρίσιμη συγκυρία. Ενώ η δεκαετής μνημονιακή
πολιτική, που σάρωσε τη χώρα και το λαό, έχει εδραιωθεί και συνεχίζεται. Ενώ η ιμπεριαλιστική ανάμειξη
και επικυριαρχία γράφουν, συνεχώς, νέες σκοτεινές
σελίδες στην ιστορία του τόπου μας. Ενώ διανύουμε
μια φάση μεγάλης κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικότητας.
3 Σε αυτές τις συνθήκες, της υγειονομικής, οικονομικής, εθνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, η κυβέρνηση της ΝΔ επιταχύνει τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Επιχειρεί να επιβάλει συνθήκες αγριότερης
οικονομικής εκμετάλλευσης των εργαζομένων, ξεθεμελιώνει όσες εργασιακές κατακτήσεις έχουν απομείνει από την υπερδεκαετή μνημονιακή επέλαση, προετοιμάζει πυρετωδώς την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τις τράπεζες και τα funds.
3 Ταυτόχρονα, προχωρεί στην οικοδόμηση ενός
σκληρού αστυνομικού κράτους. Η διαρκής επίκληση
του δόγματος «νόμος, τάξη και ασφάλεια», οι συνεχείς συκοφαντικές επιθέσεις ενάντια στη νεολαία,
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στις απεργίες των εργαζομένων και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και διεκδικήσεις τους, συντονίζονται
με την ενίσχυση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου και των βάρβαρων κατασταλτικών μηχανισμών. Ο
πολιτικός αυταρχισμός και η εκτεταμένη ακραία καταστολή κλιμακώνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Τα
κρούσματα αστυνομικής βαρβαρότητας πληθαίνουν,
το κέντρο της Αθήνας ΜΑΤοκρατείται, «ευέλικτα»
αστυνομικά σώματα τρομοκρατούν, οι καταδρομικές
έφοδοι διαδέχονται η μια την άλλη. Η ανοικτή αστυνομοκρατία είναι στην ημερήσια διάταξη.
3 Η αντιδραστική Δεξιά, η παράταξη που συνδέεται
και ταυτίζεται με τις πιο μαύρες ιστορικές περιόδους
της χώρας μας, εμφανίζεται αμείλικτη, αποφασισμένη να πάρει τη μεγάλη ρεβάνς για όλες τις οικονομικές, συνδικαλιστικές και δημοκρατικές κατακτήσεις
του λαϊκού κινήματος μετά την πτώση της δικτατορίας. Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, ο νόμος για τις διαδηλώσεις, το αντεργατικό - αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο, αποτελούν ευθείες βολές στη
δυνατότητα των φοιτητών, των εργαζομένων, του λαού να αγωνίζονται και να διεκδικούν. Η φετινή επέτειος της λαϊκής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σε συνθήκες πανδημίας, αποτέλεσε το έδαφος και την ευκαιρία για τη μεγάλη δοκιμή των αντιδραστικών σχε
διασμών της ελληνικής ολιγαρχίας και της κυβέρνησής της. Η πρωτοφανής κινητοποίηση των ΜΑΤ, των
ειδικών κατασταλτικών σωμάτων και της αστυνομίας,
οι αύρες, οι κρότου λάμψεις και τα χημικά επιστρατεύθηκαν για την άγρια πανελλαδική καταστολή των
δεκάδων συγκεντρώσεων, για αθρόες προσαγωγές
και συλλήψεις, για τη μαζική επιβολή προστίμων. Τα
ίδια συνέβησαν με τις συγκεντρώσεις της απεργίας
26/11 και των εκδηλώσεων μνήμης για τη δολοφονία
του Α. Γρηγορόπουλου στις 6/12.
Η πανδημία αποτελεί πρόφαση και άλλοθι για την
παγκόσμια και εγχώρια επιβολή συνθηκών πολιτικού
αυταρχισμού και εκφασισμού της δημόσιας ζωής. Ο
στόχος της παγκόσμιας και εγχώριας ολιγαρχίας, των
κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων, ο πραγματικός τους εχθρός είναι ο «εσωτερικός εχθρός», ο λαός και η νεολαία, οι πρωτοπόρες δυνάμεις της κοινωνίας. Δεν νοιάζονται για την υγεία, την ασφάλεια και
την προκοπή των λαών. Νοιάζονται μόνο να επιβάλουν
σιγή νεκροταφείου, για να μπορούν ανεμπόδιστοι να
υλοποιούν την αντιδραστική τους πολιτική. Καθώς η
μεγάλη υγειονομική και οικονομική κρίση τροφοδοτεί έναν παγκόσμιο κύκλο λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς οι εστίες αντίστασης πολλαπλασιάζονται και οι
λαοί αφυπνίζονται, θέλουν να ανακόψουν και να καταστείλουν αυτές τις διεργασίες. Η υπεράσπιση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών αναδεικνύεται σε ζήτημα πρώτης γραμμής, στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

«Αρνητές» των ΜΕΘ!
• Εγκληματικά επικίνδυνοι
οι ψεκασμένοι της κυβέρνησης,
των «ειδικών» και των παπαγάλων τους
«… αν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 ΜΕΘ, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων,
ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών» [Υπουργός Επικρατείας Γεραπετρίτης]

Α

ν με τη λέξη ψεκασμένοι στιγματίζονται αυτοί που κινούνται στο φάσμα της μεταφυσικής και της συνωμοσιολογίας, αν αποδίδεται σε αυτούς που αρνούνται την επιστημονική αλήθεια και τη λογική, τότε δικαίως, ανάμεσα σε όσους διαγκωνίζονται, αυτόν τον τίτλο κερδίζουν οι κυβερνώντες της ΝΔ.
Η προκλητική ανοησία του υπουργού επικρατείας της ΝΔ, που
δικαίως προκάλεσε οργή, δεν ήταν ούτε η μοναδική, ούτε η πρώτη τέτοιου περιεχομένου δήλωση. Η πλέον ψεκασμένη θεωρία
που ακούστηκε σε καιρό πανδημίας υφαίνεται καιρό τώρα από
το επιτελικό κράτος της ΝΔ, από τους «ειδικούς» τους και τους
αυλοκόλακες των ΜΜΕ τους. Είχε προηγηθεί πολύ νωρίς (από
τα τέλη Οκτώβρη), ο γνωστός «επιστημονικός συνεργάτης» του
MEGA Θ. Βασιλακόπουλος. Με το βαρύ τίτλο του καθηγητή Πνευμονολογίας-Εντατικής θεραπείας, σταθερά σε ρόλο κυβερνητικού λαγού, δήλωνε ευθαρσώς, ότι «δεν είναι το θέμα οι ΜΕΘ […]
το θέμα είναι να επικρατήσει ο φόβος»! Εκπληκτικό! Ένας καθηγητής ιατρικής όχι μόνο να αρνείται την ανάγκη για ΜΕΘ, αλλά να επικαλείται και την ανάγκη επικράτησης του φόβου στην
κοινωνία! Πολύ πριν ξεκινήσει το 2ο lock down, διαβλέποντας
το εγκληματικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε αυτή η πολιτική, η κυβέρνηση είχε αρχίσει να στήνει το νέο προπαγανδιστικό οχυρό της. Αφού κατάλαβαν ότι η απάτη (λέγεται και συνωμοσία) περί ενίσχυσης του ΕΣΥ - προσλήψεων - νέων ΜΕΘ που
έστηναν το προηγούμενο διάστημα θα αποκαλύπτονταν από την
πραγματικότητα, άρχισαν να προετοιμάζουν το έδαφος για τη νέα
ακόμη πιο ψεκασμένη συνωμοσία. Δεν χρειάζονται ΜΕΘ! Οι
«ειδικοί», ο ένας μετά τον άλλον, το έκαναν πόρισμα. Οι παπαγάλοι των ΜΜΕ το παρουσίασαν ως απαράβατη λογική αλήθεια.
Για να ακολουθήσει ο Κικίλιας με σαφώς πιο προσεκτικές διατυπώσεις. «Δεν θα έφταναν όσες και να είχαμε», είπε ο υπουργός Υγείας ενός συστήματος που με μόλις 300 διασωληνωμένους
από covid, όπως ο ίδιος μας ενημέρωνε, έφτανε στα όριά του! Ο
υπουργός Υγείας ενός ΕΣΥ, που με βάση το οργανόγραμμά του,
ακόμη και μετά από τη δεκαετή εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών διάλυσης των δημόσιων νοσοκομείων, θα έπρεπε να αριθμεί 3500 ΜΕΘ! Ο υπουργός Υγείας ενός ΕΣΥ, του οποίου εννέα
μήνες τώρα διατυμπανίζει την ενίσχυση, αντλώντας κλίνες, προσωπικό και κλινικές από τις ήδη υπάρχουσες! Τις μετονομάζει
σε κλινικές covid-19 και παρουσιάζει αυτό το εγκληματικό παιχνίδι συνωμοσίας, ως ενίσχυση του ΕΣΥ!
Επιστέγασμα όλων αυτών ήταν οι δηλώσεις Γεραπετρίτη. Αν
δεν ήταν τόσο εγκληματικές οι ψεκασμένες θεωρίες τους, θα
ήταν για γέλια. Αλλά είναι εγκληματική ανοησία σε μία περίοδο που, σύμφωνα πάντα με το κυβερνητικό αφήγημα, όλα κρίνονται από τον αριθμό των διασωληνωμένων, να ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν είναι κρίσιμο ζήτημα το αν οι ΜΕΘ είναι 500 ή

5000! Και μάλιστα να λέει ότι πολλές ΜΕΘ σημαίνουν πολλούς θανάτους!
Αντίστοιχη μαθηματική προσέγγιση, είχε κάνει και ο «ειδικός» της επιτροπής του ΕΟΔΥ Μαγιορκίνης! Όπου με κάτι ακατάληπτα ελληνικά,
προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί οι πολυπληθείς σχολικές τάξεις είναι εξίσου ασφαλείς
με τα ολιγομελή τμήματα! Και αυτό το έκανε ο «διδάκτορας» με μαθηματικές
πράξεις, σχεδιάζοντας εικονικές σχολικές
αίθουσες στον υπολογιστή του! Τελικά αφού ορκίζονταν ότι στο σχολικό περιβάλλον δεν μεταδίδεται ο ιός, μαζί με τους άλλους «ειδικούς», έβαλαν λουκέτο στα σχολεία της χώρας. Ένα ακόμη έγκλημα των ψεκασμένων σε βάρος της νέας γενιάς, σε μία από τις ελάχιστες χώρες στον
κόσμο που, πριν καν μπει ο χειμώνας, έκλεισαν τα σχολεία της. Για όλα αυτά βέβαια,
ούτε μια ερώτηση, ούτε ένα ψήγμα κριτικής από
τα ενεργούμενα των ΜΜΕ, που παρουσιάζονται
με τον τίτλο του δημοσιογράφου...
Βρίθει από αρνητές και ψεκασμένους η επιτροπή των ειδικών του ΕΟΔΥ. Από την ψεκασμένη Γιαμαρέλου που έλεγε ότι δεν μεταδίδεται ο ιός από το
ίδιο κουταλάκι, μέχρι το συνωμοσιολόγο Μαγιορκίνη. Αυτοί
δίνουν τα αναγκαία καθημερινά άλλοθι, στους «υπεύθυνους
τιμωρούς» της ΝΔ για να λοιδορούν, να επιβάλουν απαγορεύσεις, χουντικούς νόμους και πρόστιμα σε έναν ολόκληρο λαό.
Τα «επιστημονικά πορίσματα» των ειδικών είναι πάντα αυτά
που απαλλάσσουν το Μητσοτάκη και τη ΝΔ από κάθε ευθύνη.
Ακόμη και αν χρειάζεται γι’ αυτό, να διακηρύξουν οι «εντατικολόγοι» ότι δεν χρειάζονται ΜΕΘ! Όλοι αυτοί παρουσιάζουν
ως «αρνητή του ιού», όποιον κατακρίνει την πολιτική τους.
Αυτοί που προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι οι πανδημίες δεν
αντιμετωπίζονται με ισχυρά Δημόσια Συστήματα Υγείας, αλλά
με αστυνομοκρατία, απαγορεύσεις, πρόστιμα και χουντονόμους. Όμως επειδή αυτή η πολιτική αποτελεί μια πραγματική
συνωμοσία, το εγκληματικό αδιέξοδο των lock down και των
απαγορεύσεων, που επιβάλλουν αφειδώς στην Ελλάδα και σε
άλλες χώρες της ΕΕ, αποτελεί την πιο καθαρή απόδειξη γι’
αυτό. Οι αρνητές των ΜΕΘ, οι αρνητές της ενίσχυσης του ΕΣΥ
και των πραγματικών μέτρων προστασίας (σε σχολεία. ΜΜΜ
κλπ) αποδεικνύονται οι πιο επικίνδυνοι συνωμοσιολόγοι. Οι
«άριστοι» κυβερνητικοί, οι ημέτεροι «ειδικοί» και οι καλοταϊσμένοι παπαγάλοι τους, είναι αυτοί από τους οποίους
πραγματικά κινδυνεύουμε.
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Εκπαιδευτικός Όμιλος

• Οι λαοί όλου του κόσμου δοκιμάζονται σκληρά εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο. Έχοντας διανύσει πάνω από 10 μήνες στη
δίνη της πανδημίας μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Σε ολόκληρο τον πλανήτη οι κυρίαρχες τάξεις επιβάλλουν μια πανομοιότυπη πολιτική. Τα μέτρα των σκληρών απαγορεύσεων και της καταπάτησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων, η αστυνομοκρατία και η καταστολή δεν είναι ούτε έκτακτα,
ούτε προσωρινά, δεν αφορούν στην πανδημία και στην αντιμετώπισή της. Η πανδημία γίνεται το έδαφος για να επιβάλουν
τους αντιδραστικούς τους σχεδιασμούς, για την επαχθέστερη
καταπίεση των εργαζομένων, για να κατεδαφίσουν εργατολαϊκές κατακτήσεις και δικαιώματα, για να συνθλίψουν μικρομεσσαία στρώματα προς όφελος των ισχυρών του κεφαλαίου.
• Την ώρα που οι λαοί του πλανήτη δοκιμάζονται από την
πολλαπλή κρίση σε υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο, που
τεράστια τμήματα φτωχοποιούνται βίαια, που καταδικάζονται
στην ανεργία και στην ανέχεια, μια χούφτα κεφαλαιοκρατών
θησαυρίζει, απομυζώντας αμύθητα κέρδη. Ο καπιταλισμός
φανερώνει το άγριο πρόσωπό του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Οι αδυσώπητοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, τις ΗΠΑ, το σαθρό οικοδόμημα της ΕΕ, τη Ρωσία και την αναδυόμενη Κίνα, δεν έπαψαν ούτε στιγμή. Ο οικονομικός πόλεμος μεταξύ των διεθνών κέντρων του ιμπεριαλισμού μαίνεται.
• Χρειάστηκε ένας ιός για να φανερώσει τα σαθρά θεμέλια
των δογμάτων του νεοφιλελευθερισμού. Στο όνομα της “ελεύθερης οικονομίας”, οι κυβερνήσεις όλων των καπιταλιστικών
χωρών, και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, επέβαλαν εδώ
και δύο δεκαετίες μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, με στόχο να κατεδαφίσουν καθετί Δημόσιο, την Υγεία, την Παιδεία, την
Πρόνοια και την Ασφάλιση, όσα δηλαδή κατέκτησαν με αγώνες,
θυσίες και αίμα τα εργατικά και λαϊκά κινήματα, με πρωτοπορία την Αριστερά και το κομμουνιστικό κίνημα, για να τα παραδώσουν στα αρπακτικά της “ιδιωτικής πρωτοβουλίας”. Όσο κι
αν υποκριτικά οι κυβερνήσεις όλων των χωρών διακηρύσσουν
τη στήριξη των δημόσιων συστημάτων υγείας, σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, τα Δημόσια
Συστήματα Υγείας βρίσκονται σε καθεστώς κατάρρευσης, όχι
εξ αιτίας της πίεσης που δέχονται, όπως διατείνονται οι κυβερνώντες, αλλά λόγω της διαρκούς υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της εγκατάλειψης. Την ίδια ώρα μια χούφτα
κλινικάρχες, έμποροι της υγείας, μονοπωλιακοί κολοσσοί στο
χώρο του φαρμάκου, κερδίζουν αμύθητα ποσά, λεηλατώντας
τα λαϊκά εισοδήματα και τα δημόσια ταμεία. Είναι χαρακτηριστικό πως στο όνομα της ταχείας ανάπτυξης των εμβολίων, εισρέουν με συνοπτικές fast-track διαδικασίες αμύθητα ποσά από τα κρατικά ταμεία των ισχυρών καπιταλιστικών και ιμπεριαλιστικών χωρών προς μια χούφτα πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες έχουν προεξοφλήσει αδιανόητα κέρδη από την προαγορά των εμβολίων.
• Η πανδημία αξιοποιείται από τις κυρίαρχες τάξεις ως ένα πρώτης τάξης δοκιμαστήριο για το νέο εργασιακό μεσαίωνα! Εν μια νυκτί οι εργασιακές σχέσεις, το πενθήμερο και το
οκτάωρο, πλήθος άλλων εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν στάχτη. Εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την
ανεργία. Στις ΗΠΑ τα ποσοστά ανεργίας ξεπέρασαν για πρώ6
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τη φορά εκείνα του κραχ του 1929. Στη χώρα μας, μόνο μέσα
στο καλοκαίρι του 2020 είχαμε 1.5 εκατ. ανέργους, τόσους δηλαδή όσους και στα πρώτα χρόνια της μνημονιακής θύελλας.
Νέες εργασιακές σχέσεις δοκιμάζονται. Η τηλεργασία και η
εκ περιτροπής εργασία αποτελούν πλέον ένα νέο αντιδραστικό καθεστώς. Την ώρα που οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι
εργοδότες απαλλάσσονται από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να ζουν με τσακισμένους μισθούς και επιδόματα εξαθλίωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως στις ΗΠΑ τα επιδόματα στήριξης των εργαζομένων δεν
ξεπέρασαν τα 1500 δολάρια για όλο το διάστημα της πανδημίας. Η Ελλάδα ακολουθώντας κατά γράμμα τις ντιρεκτίβες
της ΕΕ και τα προγράμματα λιτότητας και δημοσιονομικής
προσαρμογής, που ποτέ δεν έπαψαν να ισχύουν, αρκέστηκε
στα επιδόματα πείνας των 534 ως και 600 ευρώ, εγκαταλείποντας στη συνέχεια τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους στην τύχη τους.
• Το τελευταίο δεκάμηνο η κυβέρνηση της ΝΔ επιβάλλει
αδιάκοπα όλο τον αντιδραστικό της σχεδιασμό. Με όχημα την
πανδημία στήνει ένα πρωτοφανή μηχανισμό ακραίας αστυνομοκρατίας, φασιστικών απαγορεύσεων, περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Βάζει στο γύψο τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα, την απεργία και τη διαδήλωση, εξαπολύει πογκρόμ συλλήψεων και επιβολής εξοντωτικών προστίμων σε
όσους αντιστέκονται στην πολιτική της. Έχοντας το λαό εγκλωβισμένο στις μυλόπετρες του 2ου lockdown κατεδαφίζει τη
Δημόσια Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια. Την ίδια ώρα διαμορφώνει ένα ευνοϊκό και συνάμα προκλητικό πεδίο ασύδοτης δράσης, φοροελαφρύνσεων και απαλλαγών για το μεγάλο κεφάλαιο, σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
• Ο πρόσφατος κυβερνητικός ανασχηματισμός που χαρακτηρίστηκε βασικά από την αντικατάσταση του “αποστάτη” Θεοδωρικάκου (παλιός γραμματέας της ΚΝΕ) με τον ακροδεξιό
Βορίδη και η διατήρηση όλου του βασικού κυβερνητικού σχήματος, σηματοδοτεί την επιτάχυνση των αντιδραστικών σχεδίων. Διαψεύδει όσους, σαν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτρεφαν αυταπάτες πως
ο Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε ξήλωμα των λαομίσητων υπουργών (Κεραμέως, Χρυσοχοΐδης, Καραμανλής κλπ). Αντίθετα επικροτεί την πολιτική των υπουργών του, στέλνοντας μήνυμα πως θα συνεχίσει ακάθεκτος το αντιλαϊκό του έργο.
• Δέκα μήνες μετά το ξεκίνημα της πανδημίας στη χώρα
μας είναι πλέον σαφές πως την αποκλειστική ευθύνη για τις
εκατόμβες των νεκρών, τόσο λόγω κορωνοϊού όσο και λόγω
των υπολοίπων σοβαρών ασθενειών, φέρει η κυβέρνηση. Η
ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη πολιτική της έχει φέρει το ΕΣΥ
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ψεύδονται ασύστολα οι Κικίλιας – Μητσοτάκης όταν δηλώνουν ότι τα Δημόσια Νοσοκομεία εξοπλίζονται με νέες ΜΕΘ και στελεχώνονται με γιατρούς
και νοσηλευτές. Πρόκειται για τους αρνητές των ΜΕΘ και του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Το μόνο μέλημα είναι πώς θα
συγκαλύψουν τις πραγματικές εγκληματικές ευθύνες για το
κατάντημα του ΕΣΥ, και θα τις ρίξει στις πλάτες του λαού [με
το αντιδραστικό δόγμα της “ατομικής ευθύνης”], πώς θα επιβάλλει ανεμπόδιστα το αντιλαϊκό της πρόγραμμα. Αυτό καταμαρτυρούν τα 113 αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοσχέδια που
ψήφισε μέσα σε ένα χρόνο. Στους χώρους δουλειάς, στα Μέ-

σα Μαζικής Μεταφοράς, στα Δημόσια Σχολεία κλπ, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έλαβε το παραμικρό μέτρο για την προστασία των εργαζομένων. Μπροστά στη γενικευμένη λαϊκή αγανάκτηση από το 2ο lockdown και τις χουντικές απαγορεύσεις,
προσπαθεί να εκτονώσει την πίεση στήνοντας φθηνές επικοινωνιακές φιέστες για τον εμβολιασμό.
• Παρά τις παλινωδίες, τις κραυγαλέες αντιφάσεις, αλλά και το
μέγεθος της έντασης της κυβερνητικής πολιτικής, μέχρι τώρα το
σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσφέρουν ανοχή στο
αντιλαϊκό έργο της ΝΔ. Από την έναρξη της πανδημίας ως και σήμερα, όλα τα κόμματα [ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 και
το ακροδεξιό μόρφωμα του Βελόπουλου] στην ουσία ευθυγραμμίστηκαν με τις κυβερνητικές επιλογές, στο όνομα της “εθνικής
ομοψυχίας”. Η πολιτική τους, πίσω από την όποια δημαγωγία και
αγωνιστική λογοκοπία, είναι στην πράξη πολιτική στήριξης, υποταγής και πειθάρχησης με όλα τα κυβερνητικά μέτρα.
• Παρά το μέγεθος και τη διάρκεια της κυβερνητικής επίθεσης σε όλα τα μέτωπα, τα συνδικάτα βρίσκονται σε καθεστώς παραλυσίας και παρατεταμένης υποχώρησης. Η ηγεσία
της ΓΣΕΕ παίζει έναν άθλιο υπονομευτικό ρόλο. Με τη στάση
της βάζει ανοιχτά πλάτη στην κυβερνητική πολιτική. Η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ είναι σχεδόν κι αυτή άφαντη. Οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες αρνούνται πεισματικά να σηκώσουν το βάρος της αντιπαράθεσης ενάντια στην κυβερνητική πολιτική,
να διεκδικήσουν αγωνιστικά τα αιτήματα για την ασφαλή λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων. Δεν είναι δίχως εξήγηση αυτή η κατάσταση. Είναι απότοκο της πολιτικής των κυρίαρχων
συνδικαλιστικών παρατάξεων και πρώτα και κύρια των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού και του ρεφορμισμού.
Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ μπροστά στην κυβερνητική επέλαση “τα δίπλωσαν”, εξαφανίστηκαν, υποτάχθηκαν στα κυβερνητικά προστάγματα, στην καταστολή και την αστυνομοκρατία. Εξαιρετικά επιζήμια είναι και η στάση του ΠΑΜΕ, που εγκαινίασε για πρώτη φορά τις “συμβολικές κινητοποιήσεις” την Πρωτομαγιά του
2020 και συνέχισε στο γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Την ώρα
που η κυβέρνηση επιβάλλει τη βάρβαρη πολιτική της, που χτίζει ένα σιδηρόφρακτο αστυνομικό κράτος καταστολής και βίας, που περιστέλλει τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, που ψηφίζει τον πιο σκληρό προϋπολογισμό, πού είναι
άραγε τα 900 σωματεία/Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα
που κατά καιρούς εμφανίζει το ΠΑΜΕ, τα οποία προκαλούν
ταξικούς σεισμούς και ανατροπές; Πίσω από την επαναστατική λογοκοπία, η πολιτική του είναι πολιτική επίδειξης “υπεύθυνης στάσης” όχι προς το λαό και την εργατική τάξη, αλλά προς την κυβέρνηση. Μια πολιτική που συγγενεύει με τη
γραμμή της υποταγής του “μετά θα λογαριαστούμε”, που συγκαλύπτει το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης. Έτσι φτάσαμε
στο πρωτοφανές σημείο να επιβάλλεται ο πιο αντιλαϊκός προϋπολογισμός των τελευταίων χρόνων και τα συνδικάτα, με την
ευθύνη των παραπάνω δυνάμεων, να είναι απόντα. Η απεργία
των ΑΔΕΔΥ - ΕΚΑ στις 26 Νοέμβρη να εγκαταλείπεται και να
κρύβονται πίσω από την πανδημία. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες των χουντικών απαγορεύσεων και της αφωνίας που επιβάλλουν οι κυρίαρχες συνδικαλιστικές δυνάμεις, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των λίγων δεκάδων πρωτοβάθμιων σωματείων, ιδίως από το χώρο της Παιδείας και της Υγείας, αποτελούν μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, που δημιουργεί ρωγμές στο αφήγημα που θέλει το λαό κλειδωμένο, ο οποίος υποτίθεται ότι “μετά θα λογαριαστεί” με την κυβέρνηση, όταν θα έχει διαμορφωθεί ένα ζοφερό τοπίο και θα έχουν
επιβληθεί όλα τα αντιδραστικά μέτρα. Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να βάλει ταφόπλακα στα συνδικάτα από τη μια μεριά, των δυνάμεων του κυβερνητισμού

και του ρεφορμισμού από την άλλη, που
επιδιώκουν να τα έχουν υποταγμένα, καθηλωμένα και απολύτως χειραγωγημένα,
οι ταξικές δυνάμεις πρέπει να διεξάγουν ανυποχώρητο διμέτωπο αγώνα. Να καταγγείλουν
την πολιτική της κυβέρνησης και να αποκαλύψουν
το πραγματικό συμβιβαστικό περιεχόμενο της
πολιτικής των συνδικαλιστικών δυνάμεων της
ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και του
ΠΑΜΕ/ΚΚΕ.
• Η Κεραμέως αποδεικνύεται το πιο πιστό
“σκυλί” της κυβέρνησης, έχοντας επιβάλλει με
πρωτόγνωρους ρυθμούς σχεδόν το σύνολο της αντιδραστικής – αντιεκπαιδευτικής ατζέντας της
ΝΔ. Τράπεζα θεμάτων, αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων, χτύπημα στην Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση, νέες αλλαγές στον τρόπο
πρόσβασης στα ΑΕΙ, αποτελούν μόνο λίγα από τον ορυμαγδό των μέτρων που επιβλήθηκαν. Ναυαρχίδα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της ΝΔ αποτελεί η περιώνυμη “τηλεκπαίδευση”. Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ εκμεταλλεύτηκε την πανδημία για να παγιώσει και να μονιμοποιήσει το καθεστώς της λεγόμενης “εξ αποστάσεως εκπαίδευσης”. Βασική επιδίωξη να ενσωματώσει το μέτρο αυτό στο σώμα της Δημόσιας Εκπαίδευσης, ως εργαλείο για ένα πιο φτηνό και ευέλικτο σχολείο. Το γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων όλων
των βαθμίδων και η αντικατάσταση της ζωντανής
εκπαιδευτικής διαδικασίας από την “εξ αποστάσεως” αποτελεί σοβαρό πλήγμα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, οδηγεί σε
de-facto αποκλεισμούς, απορρίπτει τους μεγάλους διδακτικούς στόχους και τους παιδαγωγικούς
σκοπούς της α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργεί τεράστια μαθησιακά κενά ιδιαίτερα στα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα, εντείνει τις ανισότητες και τελικά μετατρέπεται σε
ένα ακόμα πιο ισχυρό ταξικό φίλτρο. Η συσσωρευμένη αρνητική εμπειρία των δεκάδων χιλιάδων δασκάλων και καθηγητών από τα δύο παρατεταμένα λουκέτα στα σχολεία, επιβεβαιώνει πως μια ολόκληρη γενιά μαθητών στερείται τα βασικά μορφωτικά της δικαιώματα. Το παρατεταμένο lockdown στα σχολεία
μοιραία οδηγεί τη γενιά αυτή σε μορφωτική καταστροφή.
• Οι κυβερνητικές παλινωδίες σχετικά με τη λειτουργία των
σχολείων εύλογα γεννούν ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς που καλούνται να επιστρέψουν σ’ αυτά δίχως να έχει
παρθεί ούτε ένα μέτρο για την ασφαλή τους λειτουργία. Η ικανοποίηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος για
15 μαθητές στα τμήματα, προσλήψεις – διορισμοί εκπαιδευτικών, επαναλαμβανόμενα και δωρεάν τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές, μέσα προφύλαξης και καθαριότητας, μπορούν να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των σχολείων,
για το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση με όρους ισότητας. Κόντρα στο κλίμα του τρόμου, που ευνοεί μόνο την
κυβέρνηση και την πολιτική της, οι εκπαιδευτικοί πρέπει
να κατευθύνουν τη συλλογική τους δράση το επόμενο διάστημα στην αγωνιστική διεκδίκηση όλων των δίκαιων αιτημάτων τους.
• Ο αγώνας για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής είναι μονόδρομος για το λαό, για τους εργαζόμενους,
για τη νέα γενιά. Εκεί βρίσκεται η διέξοδος από τη σημερινή άκρως επικίνδυνη κατάσταση!
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
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Η Τράπεζα Θ(υ)εμάτων
ως μηχανισμός ταξικής επιλογής των μαθητών
και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
Η ίδρυση μιας Τράπεζας Θεμάτων είναι μεγαλύτερο αδίκημα
από την εξαγγελία ή την πειραματική εφαρμογή της (Παραφράζοντας τον Μπρεχτ)

 Κείμενα - επιμέλεια: Γ. Καββαδίας - Χ. Κάτσικας - Φ. Πανοπούλου - Χ. Σόφης

Τ

ι και αν όλη η εκπαιδευτική κοινότητα προβάλλει το αίτη- ου, με παράλληλο εμπλουτισμό των θεμάτων που αφορούν την
μα για κατάργησής της, αίτημα που ιδιαίτερα σε συνθήκες Α΄ Λυκείου. Κατά τη γ΄ φάση, σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοπανδημίας και τηλε-αποβλάκωσης είναι ρεαλιστικό; Το Ιν- κληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της, καλύπτοντας και τις
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σύμφωνα με τη Νέα Ο- απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, με παράλληλο εμπλουμιλία του Τζωρτζ Όργουελ στο «1984», αποδεικνύει ότι στην τισμό των θεμάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου.
Από το 2014 στο 2020: Ήδη από το 2014 η κυβέρνηση της
πραγματικότητα λειτουργεί ως Ινστιτούτο Αντιεκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΑΠ), προχώρησε στην ανάρτηση των πρώτων θεμάτων ΝΔ και ο τότε Υπουργός Παιδείας Αρβανιτόπουλος είχαν πεαπό την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη και προσλαμβάνει θεματοδό- ράσει νόμο που θέσπιζε το Νέο Λύκειο της τράπεζας θεμάτες επιδιώκοντας την εφαρμογή της (θα προσληφθούν θεματο- των και της μαθητείας. Χαρακτηριστική ήταν η εντατικοποίδότες - καθηγητές λυκείου που θα δημιουργήσουν θέματα, την ηση της αξιολόγησης των μαθητών στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ
έγκριση των οποίων θα αναλάβουν οι συντονιστές). Το ΙΕΠ θα και στις τρεις τάξεις. Σύμφωνα με τον ν. 4186/2013, το 50%
χρηματοδοτηθεί και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια [συγχρηματο- των θεμάτων θα προέκυπτε από την τράπεζα θεμάτων και το
δοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- υπόλοιπο 50% θα οριζόταν από τους διδάσκοντες. Το θεσμικό πλαίσιο της τράπεζας θεμάτων η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Αμείο (ΕΚΤ) με συνολικό ποσό 937.912,00 Ευρώ].
Τι προβλέπει η υπ. αριθμ. 173678/ΓΔ4 Απόφαση στο ΦΕΚ B ΝΕΛ δεν κατάργησε, αλλά ούτε και εφάρμοσε. Πρόκειται για
5787 – 30.12.2020. Η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων επα- κατευθύνσεις–οδηγίες-επιβολές ΟΟΣΑ και Ε.Ε. από τις αρναλειτούργησε με 1.300 θέματα που αφορούν στο Γενικό Λύκειο. χές της δεκαετίας του 2010.
Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων προβάλλεται με φωΤα θέματα αυτά προστέθηκαν στα 27.000 τα οποία ήδη υπάρχουν
από την Τράπεζα Θεμάτων του 2014. Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. τοστέφανο αθωότητας από την ηγεσία του υπουργείου Παι173678/ΓΔ4 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.),
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σχολική βοήθεια. Ακόμη περισσότερα φροντιστήρια, ακόμη
περισσότερα έξοδα για τη λαϊκή οικογένεια, που ήδη αιμορραγεί οικονομικά.
Η τράπεζα θεμάτων λειτουργεί στο πλαίσιο του σχολείου
ως μηχανισμός ενίσχυσης και αναπαραγωγής των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η εφαρμογή της συνδυάζεται με τις αιφνιδιαστικές και αντιδραστικές αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καθιέρωση «βάσης εισαγωγής», και
την εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των ΑΕΙ και τη συρρίκνωση του αριθμού εισακτέων.
Μα, θέλει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ένα τέτοιο αποτέλεσμα; Πρωτίστως! Επείγεται να «ξεσκαρτάρει» το Γενικό Λύκειο, να το «ελαφρώσει», σαν μια επιχείρηση που θέλει να απαλλαγεί από το προσωπικό της. Να αποθαρρύνει –με
την αύξηση των απορρίψεων– εκείνους τους μαθητές που δεν
κουβαλάνε από το σπίτι τους οικονομικές και μορφωτικές αποσκευές, με στόχο να τους εξοστρακίσει και από το Γενικό
και από το Τεχνολογικό Λύκειο, κατευθείαν στην κατάρτιση,
στις δίχρονες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και στα
«παραμάγαζα» που ιδρύουν οι επιχειρηματίες της γνώσης.
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δείας και το ΙΕΠ και με αγιογραφικές διακηρύξεις, όπως:
«Η Τ.Θ.Δ.Δ. αποτελεί γενικότερα μια δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών, καθώς και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών. Συνιστά εκπαιδευτικό
εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός βελτίωσης και ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» και άλλα ηχηρά για «αναστοχασμό», «εγκυρότητα
και την αξιοπιστία των εξετάσεων», αλλά οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί που αναπνέουν καθημερινά κιμωλία και αφουγκράζονται την αγωνία των μαθητών τους καταλαβαίνουν ότι στην
πραγματικότητα το «νέο» λύκειο οικοδομείται με τα πιο παλιά υλικά. Είναι φανερό ότι η κεντρική γραμμή πλεύσης του
υπουργείου Παιδείας είναι η έμφαση στις εξεταστικές δοκιμασίες, που αφενός οδηγούν σε ένα «ξεκαθάρισμα» του
μαθητικού πληθυσμού και αφετέρου απλώνουν την «σκιά»
στην ημερήσια διάταξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν
χρειάζεται να καταναλώσουμε πολλή… στατιστική, για να αποδείξουμε ότι στήνεται και πάλι ένας ολοκληρωμένος και
«θωρακισμένος μηχανισμός αναχαίτισης» όσων ετοιμάζονται στο μέλλον να χτυπήσουν τις πόρτες του νέου Λυκείου.
Πολύ γρήγορα η λειτουργία της θα απογειώσει τη σχολική
«θνησιμότητα», δηλαδή την απόρριψη ή την ενσωμάτωση
της αδυναμίας, την απόγνωση, το ψαλίδισμα των προσδοκιών, τον φόβο και την εγκατάλειψη.
Να θυμίσουμε ότι την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η
Τράπεζα Θεμάτων είχε ως αποτέλεσμα να πενταπλασιαστεί
σχεδόν ο αριθμός των μαθητών που έμειναν μετεξεταστέοι.
Τη σχολική χρονιά 2013-2014 το ποσοστό των μετεξεταστέων στην Α’ Λυκείου εκτινάχθηκε στο 23,3%, όταν την προηγούμενη ήταν στο 4,2%! Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, το υπουργείο είχε θορυβηθεί και έκανε διόρθωση στον τρόπο υπολογισμού του Μ.Ο. προαγωγής, ώστε το ποσοστό των μετεξεταστέων τελικά να «πέσει» στο 16%.
Το μήνυμα είναι σαφές: δεν μπορούν τα πιο φτωχά παιδιά
να έχουν φιλοδοξίες για σπουδές, γι΄ αυτό και έπεται η δραστική μείωση των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μεθοδεύεται έτσι βαθμιαία η έξωση χιλιάδων μαθητών,
κυρίως, από τις φτωχότερες τάξεις και στρώματα.
Παράλληλα την περίοδο της εφαρμογής της, όλα τα στοιχεία έδειξαν ότι τα φροντιστήρια ήταν τελικά αυτά που επωφελήθηκαν περισσότερο, καθώς καταγράφηκε αύξηση 15%
στους μαθητές της Α’ Λυκείου, οι οποίοι αναζήτησαν, εξω-

Ιδεολογική χειραγώγηση – πειθάρχηση –
«διδακτικά φέρετρα» και αξιολόγηση
Με την Τράπεζα η εκπαιδευτική διαδικασία κόβεται και
ράβεται κακήν κακώς στην εξεταστικοκεντρική, πνευματοκτόνα και ψυχοφθόρα λογική του εξεταστικοκεκτρικού Λυκείου. Το Λύκειο μετατρέπεται σε καθολικό εξεταστικό κέντρο και ο ήδη υποβαθμισμένος μορφωτικός του ρόλος απαξιώνεται πλήρως. Η πολιτική εξουσία επιδιώκει να κανοναρχήσει και να ελέγξει τη διδακτική πράξη, αναγκάζοντας
τους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο ενός ατσαλάκωτου ομοιομορφισμού, να προσαρμόσουν το μάθημά τους στις «τανάλιες» της εξεταστέας ύλης και στον «τύπο» των ερωτήσεων
της Τράπεζας Θεμάτων.
«Εκπαιδευτικά φέρετρα» αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης συμπληρώνονται, μετατρέποντας το σχολείο σε «νησί
των νεκρών» και διευκολύνοντας την κατηγοριοποίησή τους
με αγοραία κριτήρια. Είναι σαφές ότι στο νέο περιβάλλον η
φροντιστηριακή εκγύμναση κερδίζει έδαφος ως «σώμα και
πνεύμα» στο σχολείο και «καλό» Λύκειο θα αναγορεύεται
αυτό που μιμείται καλύτερα το φροντιστήριο.

ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗ «ΒΙΒΛΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2020-2025»

Τ

Ψηφιακή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
και κατάταξη των σχολείων

ο να αποτελέσουν οι βαθμολογίες των μαθητών βασικό «πυλώνα» του νέου «οικοδομήματος»
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με
δραστικό ρόλο των Σχολικών Συμβούλων και της Τράπεζας Θεμάτων, προετοιμάζει η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας. Η «απόδοση» των μαθητών
και τα «μαθησιακά αποτελέσματα»

(π.χ. βαθμολογίες, τεστ, συμμετοχή σε
εργασίες και προγράμματα, αποτελέσματα εξετάσεων, ροή αποφοιτούντων) θα αποτελέσουν κριτήρια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (και
θα επηρεάσει την κρατική χρηματοδότησή της στη λογική κόστος - όφελος)
και των εκπαιδευτικών.
Με το ν.4692/2020 έχει ήδη θεσμοθε-

τηθεί η εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων (ασχέτως αν ανακόπηκε η προώθησή της λόγω πανδημίας) και ετοιμάζεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Με βάση την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ),
ετοιμάζει “έξυπνη” πλατφόρμα και Οτεύχος 129| αντιτετράδια της εκπαίδευσης |
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λοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
«στο οποίο θα γίνεται η συστηματική
καταχώρηση των δεδομένων της αξιολόγησης μαθητών, εκπαιδευτικών,
σχολείων και εκπαιδευτικού έργου καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων και της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών
μονάδων, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης» («Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025»).
Η κίνηση αυτή εναρμονίζεται με τις
κατευθύνσεις του προγράμματος της
ΝΔ για την Παιδεία στο οποίο προβλέπεται «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και δημιουργία δεικτών με
βάση τα αποτελέσματα». Τη συμμετοχή των γονέων στην αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων (και των εκπαιδευτικών) αποτελούν και οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών
(eParents)», και «αφορούν μια νέα
πλατφόρμα που στόχο έχει να δώσει
στον πολίτη-κηδεμόνα ένα ζωντανό
‘’παράθυρο’’ στα σχολικά δρώμενα».
Σύμφωνα με την «Ψηφιακή Βίβλο»,
ψηφιοποιούνται οι διοικητικές λειτουργίες, η επικοινωνία με τους γονείς,
η επιμόρφωση, αλλά επίσης η αποτύπωση της αξιολόγησης σχολικών μονάδων για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

«ΓΡΑΜΜΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Ένα από τα βασικά εργαλεία του ΥΠΑΙΘ, τόσο για την «αποκατάσταση»
της αντικειμενικής βαθμολογίας των
μαθητών, όσο και για την αυστηροποίησή της είναι η Τράπεζα Θεμάτων που
αφορά σε όλες τις τάξεις των Λυκείου
και των ΕΠΑΛ, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις για «κατέβασμά» της στο Γυμνάσιο, καθώς και νέες εξεταστικές δοκιμασίες και στις δυο βαθμίδες (Δημοτικά – Γυμνάσια/Λύκεια). Εδώ, προβάλλεται και η Τράπεζα Θεμάτων και οι εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σαν εργαλείο σύγκρισης μεταξύ προφορικής
και γραπτής βαθμολογίας, σαν το όχημα κανονικοποίησης της βαθμολογίας.

ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ
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ων των μαθητών με την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και παράλληλα την κατανομή των κρατικών πόρων βάσει αποτελεσμάτων και λογοδοσία βάσει επίδοσης, καθόλου τυχαία, την ανακαλύπτουμε την τελευταία δεκαετία να διαπερνά την εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΑΙΘ, ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας.
Μια παρόμοια πρόθεση εκδηλώθηκε, αλλά δεν προχώρησε, το Μάρτιο
του 2013, όταν επιχειρήθηκε να εισαχθεί στον ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(ΑΔΙΠΠΕ)» τροπολογία για την αξιολόγηση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που όριζε με σαφήνεια ότι η αξιολόγηση–κρίση των
εκπαιδευτικών θα γίνεται με βάση τις
επιδόσεις των μαθητών τους.
Ενάμιση χρόνο αργότερα, με άρθρο
του στην «Καθημερινή της Κυριακής»
(16/11/2014), με τίτλο «Η επόμενη μέρα: Μεταρρυθμιστικό άλμα στο αύριο»
ο τότε πρωθυπουργός Σαμαράς ανακοίνωνε το επόμενο κύμα μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία με τα παρακάτω λόγια:
«Αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας,
ώστε να κρίνεται το έργο των εκπαιδευτικών από τα αποτελέσματά τους, δηλαδή από τις επιδόσεις των μαθητών στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο».
Στις 31-8-2017, ο τότε υπουργός
Παιδείας Γαβρόγλου, σε συνέντευξή
του στον Real Fm, αναφερόμενος στο
νέο Λύκειο δήλωσε ότι «το διαγώνισμα
του Ιανουαρίου θα είναι ένας τρόπος να
δούμε αν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές
είναι αποτελεσματικοί». Με τη δήλωση
αυτή ουσιαστικά αποκαλύπτονταν ότι
στις προθέσεις του ήταν να καθορίζονται ως κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή οι επιδόσεις των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τις κατευθύνσεις–
οδηγίες-επιβολές ΟΟΣΑ και Ε.Ε. για
το παραπάνω θέμα από τις αρχές της
δεκαετίας του 2010. Με τίτλο «Ευθυγραμμίζοντας τα εκπαιδευτικά επίπεδα με την αξιολόγηση των μαθητών»,
ο ΟΟΣΑ καταλήγει σε μία οδηγία που
είναι και το «ζουμί» της πολιτικής του.
Επισημαίνουν, πρώτον, ότι είναι απαραίτητη «η σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μονάδων
και εκπαιδευτικών» (...) «η αξιολόγη-

ση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού, καθώς και τα τυποποιημένα
τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών
σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν μαζί, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι
αποτελεσματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά την επίτευξη των στόχων
του πλαισίου αξιολόγησης, αλλά και να
δημιουργούν συμπληρωματικότητες,
να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη
και να προλαμβάνεται η ασυνέπεια μεταξύ των στόχων».

Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στο προωθούμενο αυτό νέο πλαίσιο, οι
εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους και η
διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται» την
επιτυχία και την αποτυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι από την επίσημη
αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοούνται» ή
καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες
που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν
την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο: κοινωνική προέλευση,
οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός.
«Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες για την εκπαίδευση
των μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.
Είναι προφανές ότι η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική γνωρίζει πολύ
καλά τις κοινωνικές παραμέτρους της
σχολικής επίδοσης. Η στόχευση είναι
αλλού και «φωτογραφίζει» κατευθείαν τον εκπαιδευτικό. Και θεωρεί κατάλληλο τον χρόνο να προβάλει συστηματικά μια, έτσι κι αλλιώς, διαδεδομένη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία
για ό,τι «καλό» ή «κακό» γίνεται στα
σχολεία την ευθύνη έχει ο εκπαιδευτικός. Μια τέτοια αντίληψη εναποθέτει
μεγάλο φορτίο ευθύνης στους ώμους
του δασκάλου και συνήθως, όταν τίθεται θέμα σχολικής αποτυχίας ή εκπαιδευτικής κρίσης, ο δάσκαλος είναι ο
«αποδιοπομπαίος τράγος». Με αυτό
τον τρόπο, γίνεται ευκολότερη υπόθεση η επιβολή αυταρχικών μέτρων αξιολόγησης, εντατικοποίησης και διοικητικού ελέγχου.

3 15 – 20.000 λιγότεροι εισακτέοι φέτος, ελέω Κεραμέως!
Χρονιά σημαντικών ανακατατάξεων για το σύστημα πρόσβασης – εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση
αναμένεται το 2021, καθώς έρχονται αλλαγές στις πανελλήνιες εξετάσεις. Κι αν η υπουργός Παιδείας
επιμένει ότι «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των μαθητών
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις» μεγάλη ανησυχία και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις της, τόσο
όσον αφορά στην ουσία τους, όσο και ως προς τη χρονική περίοδο που επέλεξε να προχωρήσει σε αλλαγές,
εν μέσω πανδημίας και με κλειστά σχολεία. Για τους μαθητές, αλλά και για τους γονείς και τους καθηγητές
είναι ήδη ξεκάθαρο ότι ο βασικός προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι η μείωση των εισακτέων,
η πριμοδότηση της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και η ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου,
με την παραχώρηση υποδομών του για όσους ξένους φοιτητές μπορούν να πληρώνουν δίδακτρα.
Η επαναφορά της βάσης του 10 (που ντύνεται με διαφορετικά ρούχα για να περάσει αθέατη), θα παίξει
το ρόλο του τροχονόμου της εισόδου στα πανεπιστήμια, εξοστρακίζοντας, με εργαλείο το βαθμό δυσκολίας
των θεμάτων, χιλιάδες υποψήφιους, χωρίς να εκτεθεί το υπουργείο Παιδείας με μια ανακοίνωση μειωμένου
αριθμού εισακτέων. Ο συνδυασμός της λεγόμενης βάσης εισαγωγής και του νέου τρόπου συμπλήρωσης των
μηχανογραφικών αναμένεται, από την πρώτη κιόλας χρονιά, να αφήσει 15 – 20.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ.
Αν κανείς κοιτάξει, τα τελευταία περίπου σαράντα χρόνια, τις διακηρύξεις των Υπουργών Παιδείας, κάθε φορά που άλλαζαν το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εκπλαγεί. Επειδή τα αποτελέσματα
του κάθε φορά νέου τρόπου πρόσβασης στα ΑΕΙ ήταν εντελώς αντίθετα από τις υποσχέσεις του Υπουργείου
Παιδείας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με στοιχεία ότι όποτε το ΥΠΑΙΘ μιλάει για αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει
να περιμένουμε τα αντίθετα ακριβώς απ’ όσα υπόσχεται
ότι θα πετύχει.
Τα τελευταία 40 χρόνια έχουμε τέσσερις βασικές αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Την περίοδο 1980-1983 (πανελλήνιες εξετάσεις), την
περίοδο 1984-1998 (γενικές εξετάσεις), την περίοδο
1999-2004 (πανελλαδικές εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου) και
την περίοδο 2005-2015 (πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου). Από το 2016 έχουμε την καθιέρωση ενός «μεταβατικού θεσμικού πλαισίου για το σύστημα εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», μια παραλλαγή του προηγούμενου συστήματος με περισσότερα Επιστημονικά
Πεδία και λιγότερα μαθήματα (4-5, αντί 6-7).
Δεν υπάρχει εξεταστικό σύστημα τα τελευταία τριάντα
χρόνια που να μην περιλάμβανε στην εισηγητική του έκθεση ως στόχους και ως δικαιολογητικό λόγο της θέσπισής του: • τον περιορισμό της παραπαιδείας • την αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των μαθητών • την
ισότητα ευκαιριών • το άνοιγμα των Πανεπιστημίων •
την ελεύθερη πρόσβαση • το τέλος του «ασφυκτικού εναγκαλισμού» του Λυκείου από τις απαιτήσεις των εξετάσεων για το Πανεπιστήμιο • τη φραστική καταδίκη της
έμφασης στην απομνημόνευση.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Πανελλαδικές Εξετάσεις 1980-2021: Ταξικοί φραγμοί, αμάθεια, φροντιστήρια

42 χρόνια πριν
Πριν από περίπου 42 χρόνια, το Νοέμβριο του 1978, ο τότε υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε
«εν μέσω πανηγυρισμών» τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές θα έδιναν εξετάσεις στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και τα αποτελέσματά τους θα χρησίμευαν όχι μόνο για τη σχολική αξιολόγηση του μαθητή (προαγωγή-απόλυση), αλλά και ως κριτήρια
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Την ίδια εποχή, η εφημερίδα «Καθημερινή» κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο
τίτλο (9/11/1978) «Χωρίς εξετάσεις από το 1980 η εισαγωγή στα
πανεπιστήμια»! Ο Κοντογιαννόπουλος διαβεβαιώνει την κοινή
γνώμη ότι «η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν θα εξαρτάται στο εξής από παράγοντες όπως τα φροντιστήρια και η
τύχη, που ελάχιστη σχέση έχουν με την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία». Η βασική «καινοτομία» των Πανελληνίων
Εξετάσεων, δηλαδή η διπλή εξεταστική δοκιμασία (Β' και Γ' Λυκείου), όξυνε τις εκπαιδευτικές ανισότητες και καθιέρωσε την
ταχύτατη εξάπλωση των φροντιστηρίων, αφού μετέτρεψε τη λυκειακή βαθμίδα σε εξεταστικό κέντρο. Αποτέλεσμα; Τα περίπου
500 φροντιστήρια που υπήρχαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970
(1977), το 1982 έχουν γίνει περίπου 1.000, στην Αθήνα και σε όλες τις πρωτεύουσες νομών. Η βασική «καινοτομία» των Πανελλήνιων Εξετάσεων όχι μόνο δεν έφερε την πολυθρύλητη και
πολυδιαφημιζόμενη ελεύθερη εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, αντίθετα, μείωσε τον αριθμό των υποψηφίων και αυτό οφείλεται
στη διπλή εξέταση Β΄ και Γ' Λυκείου και στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι πλέον είναι μόνο οι απόφοιτοι της Γ' τάξης του Λυκείου
του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Βεβαίως, ως φυσική συνέπεια
αυξάνεται η φοιτητική μετανάστευση (+20% ανάμεσα στο 1979
και το 1983).
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ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ 1980 - 2021
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1980 – 1982: Πανελλήνιες εξετάσεις (Τύπου Α’ και
Τύπου Β’) των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου με το Ν. 1035/1980 (ΦΕΚ 60).
Βασική «καινοτομία» των Πανελληνίων Εξετάσεων,
η διπλή εξεταστική δοκιμασία (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)

«Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα γίνεται χωρίς εξετάσεις και δεν θα εξαρτάται στο εξής από παράγοντες όπως τα φροντιστήρια» Βασίλης Κοντογιαννόπουλος -Υπουργός Παιδείας

Τα φροντιστήρια από 550 περίπου το 1977 γίνονται 1000 το 1982
Μείωση του αριθμού των υποψηφίων (από 91 χιλιάδες σε 78 χιλιάδες)
Αύξηση της φοιτητικής μετανάστευσης (από 30 χιλιάδες σε 36 χιλιάδες)

1983 – 1999: Γενικές εξετάσεις (Δέσµες) με μικρές «Αύξηση της ισότητας ευκαιριών»
αλλαγές, το 1988 και το 1991 (με το Ν. 1351/83 «Άνοιγμα των Πανεπιστημίων»
ΦΕΚ 56, με το Νόμο 1771/88 ΦΕΚ 71, εγκύκλιος «Περιορισμός της εξάπλωσης των φροντιστηρίων»
Β3/159/8.1.91.)
Εξετάσεις σε 4 μαθήματα
Δυνατότητες βελτίωσης της βαθμολογίας
Μετράει η βαθμολογία του Λυκείου

Απογείωση της αναντιστοιχίας θέσεων εισακτέων
– υποψηφίων (οι υποψήφιοι διπλασιάζονται, ενώ
οι θέσεις μένουν σχεδόν ίδιες)
Βαθμολογικός πληθωρισμός (πενταπλασιάζονται
πλασματικά μέσα σε λίγα χρόνια οι αριστούχοι)
Το 1984 το ποσοστό των μαθητών της Γ΄ Λυκείου
στην Αθήνα, που παρακολουθούσαν φροντιστήριο
και ιδιαίτερα μαθήματα ανέρχονται στο 65%, ενώ
το 1993 φτάνουν το 95%!

2000 - 2004: Πανελλαδικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) με το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188 Α΄), Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε μεγάλο αριθμό
μαθημάτων στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου

«Ελεύθερη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια»
«Αποκατάσταση του παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου»
«Η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης που θα στηρίζεται στο τι διδάσκεται στο σχολείο και όχι στο τι θα
γίνεται στο φροντιστήριο θα ενισχύσουν την κάμψη της παραπαιδείας»

Πενταπλασιασμός της απόρριψης
μέσα στο ίδιο το Λύκειο (από 4,4% το 1993/94, σε
25% το 1999/00)
Ολοκληρωτική υποβάθμιση της μορφωτικής λειτουργίας του Λυκείου – μετατροπή σε εξεταστικό
κέντρο
Αύξηση κατά 50% των ιδιωτικών δαπανών για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα μέσα στα δυο πρώτα χρόνια της εφαρμογής του νέου συστήματος.

2005-2009
(Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου)
Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε 6-7 μαθήματα
στη Γ΄ Λυκείου
Καθιερώνεται η βάση του 10

«Έτσι το Λύκειο θα ξαναγυρίσει στη μορφωτική του
αποστολή και δυναμική ως σχολείο γενικής μόρφωσης» θα καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των μαθητών
για την απόκτηση της γνώσης στο σύνολο των μαθημάτων του Λυκείου, θα αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο
των μαθητών και θα περιορίσει το φροντιστήριο».

Το Λύκειο παρέμεινε εξεταστικό κέντρο
Δεν υπήρξε καμιά μείωση των φροντιστηρίων
50.000 κενές θέσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
την περίοδο 2006-2008

«Στοχεύουμε σε ένα Λύκειο που θα ελαχιστοποι2009 – 2015
Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου – ΕΠΑΛ εί την ανάγκη να καταφεύγει κάποιος
στο φροντιστήριο»
(ομάδα Β΄)
Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε 4-5 μαθήματα
Καταργείται η βάση του 10
Θεσπίζεται το ενδοσχολικό απολυτήριο
Μείωση των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
(Σχέδιο Αθηνά)

Το Λύκειο παρέμεινε εξεταστικό κέντρο
Μείωση των ιδιαίτερων μαθημάτων λόγω οικονομικής κρίσης – Σταθερά τα φροντιστήρια
Σταδιακή μείωση των θέσεων εισακτέων

2013: Νέο Λύκειο με το Ν. 4186/2014 με εφαρμογή από το 2013 στην Α΄ Λυκείου και σταδιακά σε πλήρη εφαρμογή μέχρι το 2015 στη Γ΄ Λυκείου και άρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, ο Νόμος δέχτηκε αρκετές τροποποιήσεις και σε χρονική μετάθεση και στην ουσία του, ώστε τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ στη Γ΄ Λυκείου.
Νέο Σύστημα 2016 με το Ν. 4327/2015
3 ομάδες προσανατολισμού με 5 πεδία τμημάτων
3 Αποκλειστικά εισαγωγικές εξετάσεις
3 Συντελεστές βαρύτητας σε 2 ορισμένα μαθήματα.

«Η αναβάθμιση του απολυτηρίου, τόσο σε περιεχόμενο, όσο και σε αξιοπιστία, αλλά και αντίκρισμα στη σταδιοδρομία των νέων».
«Στόχος να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να
προετοιμαστούν επαρκώς για την εισαγωγή τους
στα ΑΕΙ μέσα στο σχολείο, χωρίς τον κόπο και το
οικονομικό βάρος της παραπαιδείας, να αποκτήσουν ένα αναβαθμισμένο απολυτήριο και, ενδεχομένως, να εισαχθούν στο Τμήμα της προτίμησής τους χωρίς εξετάσεις, εφόσον το επιθυμούν»

Η ανάγκη προσφυγής στα φροντιστήρια συνεχίστηκε
Το Λύκειο παρέμεινε προσανατολισμένο
στις πανελλαδικές εξετάσεις
Δεν υπήρξε εισαγωγή σε τμήμα της προτίμησης
των υποψηφίων χωρίς εξετάσεις

2021 - Πανελλήνιες Εξετάσεις
με δυο κομβικές αλλαγές :
- Θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα. Πρακτικά, αναμένεται να θεσπιστεί ένα ελάχιστο όριο εισαγωγής, διαφορετικό σε κάθε τμήμα, αλλά και διαφορετικό κάθε χρονιά.
- Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου που
θα γίνεται σε δύο φάσεις και θα περιλαμβάνει μικρό αριθμό τμημάτων

«Στοχευμένες επιλογές και πτυχίο με αντίκρισμα.
Στόχος των αλλαγών είναι η μείωση του
φαινομένου της εισαγωγής στα προγράμματα
των ΑΕΙ υποψηφίων με βαθμολογίες πολύ κάτω
από τη βαθμολογική βάση»

Εκτίμηση με βάση την εμπειρία:
Δραματική μείωση αριθμού εισακτέων
Μείωση τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων
Αύξηση αριθμού σπουδαστών των λεγόμενων
κολλεγίων

Πηγή: Ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων Χρήστος Κάτσικας, Ιανουάριος 2021
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Μείωση εισακτέων και σχολών
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Όσον αφορά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και στο σύστημα πρόσβασης προβλέπονται δυο κομβικές αλλαγές που αναμένεται να
οδηγήσουν αναπόφευκτα χιλιάδες υποψήφιους εκτός δημόσιας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η πρώτη αφορά στη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα, η οποία θα καθορίζεται από δύο παράγοντες: α) από το μέσο
όρο των επιδόσεων όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα κάθε
επιστημονικού πεδίου, β) από συντελεστή που θα ορίζει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, λίγο παραπάνω ή παρακάτω από το μέσο όρο
των υποψηφίων. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Πρακτικά, θα θεσπιστεί ένα ελάχιστο όριο εισαγωγής, διαφορετικό σε κάθε τμήμα και διαφορετικό κάθε χρονιά.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
δελτίου που θα γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι υποψήφιοι
θα δηλώνουν συγκεκριμένο, περιορισμένο σε σχέση με σήμερα,
αριθμό σχολών από μόνο ένα επιστημονικό πεδίο. Στη δεύτερη ανακοινώνονται οι επιτυχόντες. Οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να
«πιάσουν» το όριο εισαγωγής, θα συμπληρώνουν εκ νέου το μηχανογραφικό με τις σχολές που έμειναν κενές από την πρώτη φάση.
Είναι φανερό ότι η υλοποίηση αυτής της πρότασης του υπουργείου Παιδείας (σε συνδυασμό με την κακόφημη Τράπεζα Θεμάτων), θα
πριμοδοτήσει σημαντική μείωση εισακτέων στα Πανεπιστήμια από
το ερχόμενο κιόλας έτος, κατεύθυνση που δεν είναι ξένη από την ιδεολογία και την πολιτική της ΝΔ, όπως έχει διατυπωθεί στο προεκλογικό της πρόγραμμα. Από τον Αύγουστο του 2019 ο Μητσοτάκης δήλωνε στις προγραμματικές δηλώσεις του ότι «τα πανεπιστήμια, και
όχι το υπουργείο, θα καθορίζουν στο τέλος τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων». Τη δήλωση αυτή ήρθε να εξειδικεύσει από το βήμα της
Βουλής και η υπουργός Παιδείας, ότι επανέρχεται η ελάχιστη βάση
του 10 για την είσοδο στα πανεπιστήμια, προσθέτοντας πως θα δοθεί η δυνατότητα και στις σχολές να ορίζουν οι ίδιες ελάχιστη βάση
εισαγωγής σε αυτές. Στις 23 Νοεμβρίου, είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι έχει συσταθεί Επιτροπή για το θέμα της βάσης εισαγωγής
σημειώνοντας, με σκοπιμοτητα, ότι δεν προκρίνει την ύπαρξη μιας
οριζόντιας βάσης, αλλά μια κλιμακωτή βάση.

ΟΧΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ή ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ
Το σχέδιο αυτό, που δεν θα οδηγήσει μεν σε «οριζόντια» βάση σε
όλα τα ΑΕΙ (όπως παλιά η βάση του δέκα), αλλά θα «κατασκευάσει»
διαφορετική βάση εισαγωγής ανά σχολή και τμήμα την οποία θα προσδιορίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια, θα αποτελεί διάταξη στο νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2005, το υπουργείο Παιδείας (υπουργός Γιαννάκου).
Επέβάλλε την περιβόητη «βάση του 10». Η τότε υπουργός Παιδείας
παρουσίασε την αλλαγή αυτή ως ελιξίριο που θα δώσει τη δυνατότητα στο λύκειο να οικοδομήσει «τη μορφωτική του αποστολή και δυναμική ως σχολείο γενικής μόρφωσης», θα καλλιεργήσει «το ενδιαφέρον των μαθητών για την απόκτηση της γνώσης στο σύνολο των μαθημάτων του λυκείου, θα αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, θα
περιορίσει το φροντιστήριο». Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη εφαρ-

μογή της βάσης του 10, διαψεύστηκαν πανηγυρικά όλοι οι μύθοι με
τους οποίους είχε ντύσει την απόφασή της. Καμία βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν υπήρξε, καθόλου δεν ανέβηκε το επίπεδο των μαθητών. Αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των εισακτέων, αυξήθηκε η πελατεία των λεγόμενων κολεγίων, για τα οποία
καμία βάση του 10 δεν ίσχυε όταν ηχούσαν τα δίδακτρα. Έγινε τότε φανερό ότι δεν επρόκειτο παρά για μια επιχείρηση νομιμοποίησης του
εξοστρακισμού των πιο αδύναμων κοινωνικά και σχολικά και για ένα
«στένεμα» των διόδων των πανεπιστημίων, που «έκλεινε το μάτι», την
περίοδο εκείνη, στα εκατοντάδες Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και στα
λεγόμενα Κολέγια, στα οποία προσφέρονταν έτοιμη πελατεία το «πλεόνασμα» των υποψηφίων που δεν θα εισάγονταν. Μέσα σε τέσσερα
χρόνια (2005/6-2008/9), έμειναν ακάλυπτες 50.000 θέσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ,
ενώ η νέα αυτή ρύθμιση έριξε νέο λίπασμα στην αρένα του ανταγωνισμού και των φροντιστηρίων.
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ «ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΒΑΣΗ» ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η θέσπιση ελάχιστης Βάσης εισαγωγής ως «κόφτης»
Να δώσουμε ένα παράδειγμα για τη λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αν ο μέσος όρος είναι 12, το Πανεπιστημιακό Τμήμα θα μπορεί να ορίσει από το 80% μέχρι και το 120% του 12 ως ελάχιστη βάση
εισαγωγής, άρα οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής θα είναι από 9,6 μέχρι
και 14,4. Η επαναφορά της μεταμφιεσμένης βάσης του 10 θα παίξει
το ρόλο του τροχονόμου της εισόδου στα πανεπιστήμια, εξοστρακίζοντας, με εργαλείο το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων (εκείνους που επιβιώσουν σχολικά από την Τράπεζα Θεμάτων), χιλιάδες υποψήφιους
στους οποίους θα προσφερθεί είτε μια χαμηλής πνοής επαγγελματική κατάρτιση (στους φτωχότερους), είτε μια νέα βάση: τα δίδακτρα στα
Κολέγια και στα ιδιωτικά ΙΕΚ, στα οποία εξακολουθεί να μην ισχύει
καμιά βάση. Το υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει τους
ίδιους αριθμούς εισακτέων των τελευταίων χρόνων, την ίδια στιγμή
που η ανακοίνωσή του θα μοιάζει με την ψευτοευγένεια μιας πρόσκλησης σε ανεπιθύμητους καλεσμένους, όταν υπάρχει η βεβαιότητα πως
οι συνθήκες θα τους αποτρέψουν από το να τη δεχτούν...

Κλείνουν και τμήματα σε ΑΕΙ

Στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν το καλοκαίρι
του 2021 οι φετινοί υποψήφιοι θα δηλώνουν λίγα τμήματα σε δυο
φάσεις. Ο συνδυασμός της βάσης εισαγωγής και του νέου τρόπου
συμπλήρωσης των μηχανογραφικών από την πρώτη κιόλας χρονιά
θα αφήσει 10 – 20.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ, λόγω της διαφορετικότητας στη ζήτηση των Τμημάτων. Αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι πως όσα Τμήματα, εμφανίζουν φετινές βάσεις εισαγωγής
για παράδειγμα, κάτω από 06, περίπου το 12% των Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χαμηλότερη ζήτηση, θα εμφανίσουν κενές θέσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις θα ξεπεράσουν ακόμα και το
80% με 90% των θέσεών τους! Σύμφωνα με τα δεδομένα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020 υπήρχαν 41 Τμήματα που είχαν
βάση εισαγωγής το 2020 λιγότερο από 5.000 μόρια, το 8% του συνόλου, μόλις τρία στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, τα οποία συγκεντρώνουν άνω του 40% των Πανεπιστημιακών
Τμημάτων της χώρας). Επομένως είναι ξεκάθαρο πως θα πληγούν
σημαντικά τα περιφερειακά Πανεπιστήμια.
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... και ισοτίμηση των «πτυχίων» των Κολεγίων

Η

πανδημία μπορεί να φρέναρε
τα σχέδια για την αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας προς
όφελος της ιδιωτικής, αλλά δεν ανέτρεψε το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προώθηση της ιδιωτικοποίησης. Είναι φανερό, ότι μέσα στην
«κλεισούρα» της υγειονομικής αναμπουμπούλας υπάρχουν και λύκοι
που χαίρονται. Να εκεί, στο Υπουργείο Παιδείας, για παράδειγμα. Εκεί
που με τρεις κινήσεις, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο: πρώτον, κατοχυρώνεται εκπαιδευτική και επαγγελματική αντιστοιχία και ισοτιμία για όσους
αποφοιτούν από κολέγια με τους πτυχιούχους των δημόσιων πανεπιστημίων, δεύτερον, νομοθετούνται «πύρινα
στεφάνια» αποκλεισμών στην είσοδο
των Πανεπιστημίων με την «αγία τριάδα» της Τράπεζας Θεμάτων, μιας εκλεπτυσμένης μορφής βάσης του 10
και με ένα μηχανογραφικό «λοταρία-θηλιά», με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των θέσεων εισακτέων,
τρίτον το ΥΠΑΙΘ προχωρά στο κλείσιμο πολλών μικρών δημοσίων ΙΕΚ, την
ίδια ώρα που ανοίγει δρόμους για την
αύξηση της πελατείας των ιδιωτικών ΙΕΚ, με «τυράκι» τις κατατακτήριες για είσοδο στο πανεπιστήμιο. Από τη μια η κυβέρνηση
αυστηροποιεί (και παράλληλα ακριβαίνει) τα κριτήρια εισαγωγής στη δημόσια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, από την άλλη
εξισώνει τα πτυχία των λεγόμενων Κολεγίων με αυτά των δημοσίων Πανεπιστημίων, με στόχο
την ενίσχυση των πρώτων μέσω
της τροφοδότησής τους με φοιτητές πελάτες.
Αυτή η εμβληματική αλλαγή είναι μόνο η αρχή ενόψει χειρότερων δεινών. Με τις θατσερικού
τύπου παρεμβάσεις στη Λυκειακή, μεταλυκειακή και ανώτατη
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ξεκινάει μια μακρόχρονη περίοδος πλήρους αποδυνάμωσης
των Πανεπιστημίων, ώστε σε μια
δεύτερη φάση, να περάσει η μετακύλιση του κόστους λειτουργίας τους στους φοιτητές με την επιβολή διδάκτρων!
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Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθεί σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
και τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής ως προϋπόθεση για
την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σημειώνοντας ότι «αρκετοί
υποψήφιοι μπαίνουν με πολύ χαμηλούς βαθμούς. Η εικόνα αυτή δεν τιμά το ελληνικό πανεπιστήμιο. Στόχος
μας είναι η αναβάθμιση των σπουδών». Ουδεμία πρωτοτυπία, που θα
έλεγαν και οι παλιότεροι! Η γραμμή
είναι γνωστή και την έχει περιγράψει πολύ πριν την Κεραμέως ο Κυριακος Μητσοτάκης, όταν ακόμη δεν
είχε γίνει Πρωθυπουργός: “Η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με
πολύ χαμηλή βαθμολογία υπονομεύει την έννοια της ανώτατης εκπαίδευσης” [29/8/2018] και υπογράμμιζε ότι «από το 2005, ως νέος Βουλευτής, είχα υποστηρίξει την καθιέρωση ενός κατώτατου ορίου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Η ρύθμιση
αυτή πρέπει να επανέλθει. Και θα επανέλθει».
Να θυμίσουμε στον Πρωθυπουρ-

γό, στην υπουργό Παιδείας και σε εκείνους τους «πρόθυμους» των ΜΜΕ,
που είτε δικαιολόγησαν και ύμνησαν
το νέο νομοθετικό πραξικόπημα, είτε δεν αφιέρωσαν ούτε μονόστηλο για
το συντριπτικό χτύπημα της δημόσιας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ότι όση σκόνη και να ρίξουν για να συσκοτίσουν, είναι πλέον γνωστό ότι η
λεγόμενη βάση του 10 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (και η νέα παραλλαγή της) εφαρμόστηκε από το 2006 έως το 2010 και πέτυχε ταξικά αλλά απέτυχε μορφωτικά.
Κολέγια: Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε με μοναδική βάση τα …
δίδακτρα!
Οδηγός και τιμόνι των διακηρύξεων
του Υπουργείου Παιδείας και βασικός
προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι η πριμοδότηση - ενίσχυση της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, των
επιχειρηματιών της γνώσης που ως
γνώστες του εμπορίου παρέχουν, μέσω του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ, το manual
των κινήσεων του ΥΠΑΙΘ. Έχεις να
πληρώσεις; Μπαίνεις και σπουδάζεις ό,τι θέλεις, όπου θέλεις και όποτε θέλεις. Όσοι αποκλείονται με τη βάση εισαγωγής του
δέκα από το δημόσιο πανεπιστήμιο, μια χαρά μπορούν να
σπουδάσουν σε ένα ιδιωτικό!
Η διαμόρφωση βάσης εισαγωγής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο
δεν είναι μόνο μια στρόφιγγα αποκλεισμού από την πρόσβαση σε αυτό, αλλά ανοίγει τη ροή
προς την ανάπτυξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντάς της πελάτες. Προφανώς αυτό ευνοεί τα παιδιά των
«εχόντων» και κατεχόντων, αλλά υπάρχουν λύσεις και για όλα τα βαλάντια στην ελεύθερη αγορά. Εξάλλου το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ως επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται για την ταξική προέλευση όποιου καταναλώνει τα προϊόντα του. Για όσους πληρώνουν δεν ισχύει το
«δε θέλουμε άλλους γιατρούς
και δικηγόρους», ούτε ότι «κόβονται γιατί έγραψαν κάτω από
τη βάση»...

Το Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση σφαγιάζει τη Δημόσια Εκπαίδευση!
Αγώνας μαζικός για να αποσυρθεί!

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας εν μέσω πανδημίας ανακοίνωσε, θέτοντάς το σε ολιγοήμερη διαβούλευση, το σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, (έγινε νόμος του κράτους πριν
τα Χριστούγεννα). Όλη η φιλοσοφία του νέου σχεδίου νόμου
- που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την πιο ακραία συντηρητική και νεοφιλελεύθερη παρέμβαση της κυβέρνησης
στο χώρο της εκπαίδευσης, στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - είναι αντιγραφή των εγχειριδίων του ΣΕΒ, των
κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι
οι ίδιες συνταγές αναφέρονται και στην έκθεση Πισσαρίδη.
Ο νέος νόμος διακρίνεται από την ενότητα και τη συνέχεια
με τους προηγούμενους: Νόμος “Κεραμέως” για το Νέο
Λύκειο, που ανάμεσα σε όλα μετατρέπει το Λύκειο σε ένα
ατέλειωτο εξεταστικό κέντρο, ανταγωνιστικό, πειθαρχημένο, με τράπεζα θεμάτων, με ένταση των ταξικών φραγμών,
με κατάργηση μαθημάτων ανθρωπιστικών σπουδών. Νόμος
για την τριτοβάθμια, που μέσα σ’ όλα μειώνει και τον αριθμό των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νόμος για
την αυταξιολόγηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.
Οι αλλαγές γίνονται με βάση την καπιταλιστική οικονομία,
με βασικό στόχο τη μαζική «παραγωγή» εργατικού δυναμικού που παραπέμπει στη δεκαετία του 1950. Η έμφαση δεν
δίνεται πια στη γνώση ή στη γενική ανθρωπιστική παιδεία,
αλλά ολοένα και περισσότερο στην εκμάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι το 70% των μαθητών να επιλέξει την ΕΕΚ και οι περισσότεροι από αυτούς τις μεταγυμνασιακές ΕΣΚ και τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ του επιπέδου 3. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν και την οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη χώρα.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος
Α) ΙΔΡΥΣΗ Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ)
μετά το Γυμνάσιο που μαζί με τις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ θα δίνουν πτυχίο επιπέδου 3 (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αντιστοιχούν στο επίπεδο 4, η μεταλυκειακή κατάρτιση του έτους
Μαθητείας των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ στο επίπεδο 5).
Είναι προφανές ότι οι 14–15χρονοι μαθητές/τριες που
θα ενταχθούν στις ΕΣΚ θα είναι αυτοί που έχουν χαμηλές
κοινωνικές αποσκευές και οι οποίοι θα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν για κοινωνικοοικονομικούς λόγους στον εξεταστικό μαραθώνιο των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ με την τράπεζα θεμάτων. Θα είναι αυτοί που θα έχουν βιώσει από το Δημοτικό
ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα πιστοποιεί ποια παιδιά
“δεν μπορούν”, ώστε να τα αποκλείει, που θα μαθαίνουν ότι
καλύτερο από τη μόρφωση είναι οι εμπορικές συναλλαγές, η
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επιχειρηματικότητα για να αυξήσουν τα κέρδη τους τα αφεντικά. Οι ΕΣΚ θυμίζουν τις σχολές του νόμου Αρβανιτόπουλου με πολύ δυσμενέστερους όρους, αφού το 2013 δεν λειτούργησε η τράπεζα θεμάτων για τα ΕΠΑ.Λ. Σύμφωνα με τα
κείμενα του ΥΠΑΙΘ και τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, θα δίνουν
πιστοποιήσεις χαμηλών προσόντων που χρειάζεται η αγορά. Δηλαδή θα βγάζουν «μάστορες» που θα χαρακτηρίζονται από έντονη και γρήγορη προσαρμοστικότητα στην αγορά (αιτιολογική έκθεση για άρθρα 9, 10, 12). Η μοίρα αυτών των μαθητών είναι να αποτελέσουν, απ’ την πρώιμη ηλικία των 15 χρόνων, το μαζικό, φτηνό, καταρτισμένο και ανακυκλούμενο εργατικό δυναμικό, βορά στις ορέξεις των εργοδοτών. Ετοιμάζουν τη στρατιά των πληβείων που θα αποτελούνται απ’ τους γόνους των λαϊκών στρωμάτων, για να αφήσουν τις ανώτερες κοινωνικές προοπτικές στους γόνους
των καλοβαλμένων.

ΟΙ ΕΣΚ
• Δεν ανήκουν στη δομή της τυπικής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Στα δύο χρόνια φοίτησης των σχολών αυτών απουσιάζουν παντελώς τα μαθήματα γενικής παιδείας, που σημαίνει ότι οι εγκύκλιες γνώσεις των μαθητών σταματούν στο Γυμνάσιο
• Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τα διττά συστήματα
μάθησης, με βάση την εργασία που προβλέπουν οι κατευθύντεύχος 129| αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 15
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σεις της ΕΕ του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ. Περιλαμβάνει για κάθε ειδικότητα «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» και
«Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», δηλαδή μαθητεία
στους ανήλικους μαθητές /τριες, χωρίς προβλεπόμενη αμοιβή και ασφαλιστικά δικαιώματα. Λόγο στο περιεχόμενο των
σπουδών και τις ειδικότητες θα έχουν οι «κοινωνικοί εταίροι»,
δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι Δήμοι οι περιφέρειες, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ και άλλων επιμελητηρίων, η ΓΣΕΕ. Τα κριτήρια καθορισμού ειδικοτήτων, η «ευελιξία» (σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων) οδηγούν σε απόφοιτους απόλυτα εξαρτώμενους από τη συγκυρία και ευάλωτους σε αλλαγές στην
αγορά εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις τωρινές
συνθήκες κρίσης, όπου οι απόφοιτοι από τις ΕΣΚ θα είναι ουσιαστικά εργασιακά ανυπεράσπιστοι.
• Οι καταρτιζόμενοι με την αποφοίτησή τους λαμβάνουν Βεβαίωση Σπουδών μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και πιστοποιούνται στην ειδικότητα με εθνικού τύπου εξετάσεις που
διοργανώνει ο ΕΟΠΕΠ, στα πρότυπα των εξετάσεων των ΙΕΚ.
• Οι ΕΣΚ μπορεί να ιδρυθούν απ’ το Υπουργείο Παιδείας –σ’ αυτήν την περίπτωση θα «λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπαγόμενες» κατευθείαν στη Γενική
Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
που θα ιδρυθεί στο ΥΠΑΙΘ– από άλλα Υπουργεία που θα έχουν την διοικητική τους ευθύνη, από Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου και φυσικά απ’ τους Ιδιώτες.
• Οι ΕΣΚ δεν θα έχουν μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό,
αλλά ωρομίσθιους «εκπαιδευτές με αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών ή και εμπειροτεχνίτες με επαγγελματική εμπειρία
σε συναφές γνωστικό αντικείμενο». Προφανώς νομοθετούν
την αποθέωση της μερικής απασχόλησης, αντιγράφοντας ευθέως όσα εφαρμόζονται εδώ και τόσα χρόνια στα ΙΕΚ.
• Ο Διευθυντής της Σχολής αυτής θα είναι μάνατζερ, αφού δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει μάθημα στην τάξη. Ως
διευθυντής μπορεί να υπηρετήσει ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος ή και εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί από τριμελή επιτροπή, μετά από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
• Προβλέπεται η εξ αποστάσεως … εκπαίδευση στις
ΕΣΚ, στις ΕΠΑΣ, όπως και στα ΙΕΚ. Μάλιστα δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο αυτή μαθήματα
ειδικότητας ακόμη και εργαστηριακά, όταν δεν υπάρχουν οι
κατάλληλες εργαστηριακές δομές! Η διάταξη αυτή είναι η πιο
μεγάλη απόδειξη ότι ο διακαής πόθος του ΥΠΑΙΘ να περάσει
με το στανιό την “εξ αποστάσεως εκπαίδευση” δεν είναι τυχαίος. Η ΕξΑΕ εκτός από τη μείωση του κόστους για εργαστήρια και εκπαιδευτικούς, αποτελεί ακόμη μία παροχή
στους σχολάρχες των ιδιωτικών ΙΕΚ, που χρησιμοποιούσαν
αυτή τη μέθοδο παρατύπως όλο το προηγούμενο διάστημα.
Η «μάθηση με βάση την εργασία» ή κοινώς μαθητεία, σε
καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μαθησιακή διαδικασία όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές σπουδές. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία σε χώρους
άγριας εκμετάλλευσης, όπου κριτήριο είναι το κέρδος και
η παραγωγή υπεραξίας. Σε κανέναν εργασιακό χώρο δεν
εκτελούνται και μάλιστα με συγκεκριμένη σειρά, το σύνολο
των δεξιοτήτων ενός επιστημονικού πεδίου που ορίζεται ως
επάγγελμα. Και φυσικά αποτελεί αστειότητα ο στόχος που
θέτει το σχέδιο νόμου ότι μέσω της μαθητείας θα έχουν ευ-
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κολότερη πρόσβαση στην εργασία οι απόφοιτοι, όταν επικρατεί διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Η λειτουργία των ΕΣΚ είναι προάγγελος αλλαγών και για
τα ΕΠΑ.Λ, παρά το ότι δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου στο
παρόν σχέδιο νόμου, εκτός απ’ την ίδρυση πρότυπων ΕΠΑ.Λ.
Η ανακοίνωση των ειδικοτήτων των ΕΣΚ πιθανόν να οδηγήσει σε συγχώνευση ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Ειδικά τα ΕΠΑ.Λ και τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.
και με δεδομένο τις εξετάσεις με την τράπεζα θεμάτων θα
χάσουν την πλειοψηφία των μαθητών τους, με απώτερο
στόχο την … «αναβάθμισή» τους. Η συρρίκνωση της Λυκειακής βαθμίδας θα επιφέρει καταργήσεις και συγχωνεύσεις
σχολικών μονάδων και απόλυτη μείωση των αναγκών σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, πράγμα που αποτελεί άλλωστε και έναν διαχρονικό στόχο του Υπουργείου Παιδείας.

Η ίδρυση των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ
Η ίδρυση και κυρίως ο σκοπός και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των Π.ΕΠΑΛ δείχνουν το τι θα επακολουθήσει σε
όλη τη δημόσια εκπαίδευση συνολικά.
Εκτός απ’ τον στόχο για τη στήριξη και την εφαρμογή των
σχεδιασμών της Ε.Ε.Κ. με την ουσιαστική συμμετοχή της αγοράς, σκοπός της λειτουργίας των Π.ΕΠΑΛ είναι η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των ΕΠΑ.Λ «με ενεργό ρόλο των
εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας», δηλαδή των Δήμων,
των τοπικών εκπροσώπων της αγοράς και των επιχειρήσεων που θα έχουν τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στους τομείς και τις ειδικότητες που
θα μεταβάλλονται συχνότατα, συμπαρασύροντας και τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η αυτονόμηση στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου οδηγεί εκ των πραγμάτων
στην αποχώρηση του κράτους απ’ την ευθύνη λειτουργίας
του, με την ευθύνη να βαραίνει το ίδιο το σχολείο, που εκ
των πραγμάτων θα αναγκαστεί να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Στο Π.ΕΠΑΛ θα εφαρμοστεί το πλέον
σκληρό σύστημα αξιολόγησης με βάση το «σύστημα διοίκησης ποιότητας» που ακολουθείται στις επιχειρηματικές
παραγωγικές μονάδες. Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα παραγωγής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα κοινωνικοοικονομικό κριτήριο.
Η αξιολόγηση στα Π.ΕΠΑΛ θα γίνεται με βάση:
α) Τις Εισροές, που περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς
και τα προσόντα τους, την υλικοτεχνική υποδομή σε διδακτικό υλικό, τα προγράμματα και αυτονόητα τους μαθητές.
β) Τις Διαδικασίες που περιλαμβάνουν τις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή τους.
γ) Τις Εκροές, που αφορούν τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Αυτό το σύστημα αξιολόγησης προμηνύεται για το σύνολο της εκπαίδευσης και θα αφορά τόσο τη σχολική μονάδα
όσο και τους εκπαιδευτικούς, θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο για την κατηγοριοποίηση και την αυτονόμηση των
σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ, για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της
Δημόσιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον στα Π.ΕΠΑΛ συρρικνώνεται το εργαστηριακό πρόγραμμα σπουδών, με την καθιέρωση της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση για μία
ημέρα την εβδομάδα. Το μοντέλο αυτό προμηνύεται να εφαρμοστεί σε όλα τα ΕΠΑ.Λ.

Για πρώτη φορά καθιερώνεται κατώτερος αριθμός φοιτούντων για τη λειτουργία εκπαιδευτικής δομής. Μέχρι τώρα ο μόνος οργανισμός που έχει προτείνει κατώτερο αριθμό μαθητών
για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στην Ελλάδα είναι ο ΟΟΣΑ. Βέβαια, οι ελληνικές κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και
της ΝΔ έχουν εφαρμόσει τον κατώτερο αριθμό μαθητών για τα
τμήματα γενικής παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ
και των κατευθύνσεων - ομάδων προσανατολισμού των ΓΕΛ, με
στόχο την κατάργηση και συγχώνευση χιλιάδων τμημάτων.
Η καθιέρωση του κατώτερου αριθμού των 250 φοιτούντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ο αριθμός των 100
στις άλλες πόλεις, με εξαίρεση μόνο τις παραμεθόριες περιοχές, θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις
πολλών Δ.ΙΕΚ, αποτελεί δε προάγγελο για την επέκταση του
μέτρου στο σύνολο της εκπαίδευσης.
Επιπλέον καθιερώνει δίδακτρα για τα ξενόγλωσσα τμήματα των ΙΕΚ και τη δυνατότητα ίδρυσης θεματικών ΙΕΚ,
στα πρότυπα του σχολείου ταυτότητας που προσπάθησαν
στο παρελθόν οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν στα ΕΠΑ.Λ.
Το ίδιο θα προσπαθήσει να εφαρμόσει και η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθώντας την πολιτική κατάργησης των αλληλοεπικαλύψεων στους τομείς και στις ειδικότητες, αλλά
και στη χωροταξία των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στα ΙΕΚ, η Διεύθυνση της Δομής και το
εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά όπως και στις ΕΣΚ.
Παράλληλα, δίνει κίνητρα στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ,
αλλά και στους εκπαιδευτικούς για τη μαζικοποίηση του Μεταλυκειακού έτους μαθητείας. Καθορίζει ως αποζημίωση
της μαθητείας το ποσό του κατώτερου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, με ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης και συνταξιοδότησης με το αζημίωτο για τους εργοδότες, αφού σχεδόν όλο το κόστος βαραίνει τον κρατικό κορβανά, δωρεά στην
κερδοφορία των επιχειρήσεων. Επίσης, δίνει μπόνους 10 ευρώ ανά μαθητευόμενο στους επόπτες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ, που θα αναλάβουν να «τρέξουν» το πρόγραμμα, γεγονός που στοχεύει και στην καλύτερη δικτύωση με τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, καθιερώνει γραμματειακή υποστήριξη
του προγράμματος με την πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού από τους πίνακες των αναπληρωτών, που όμως δεν θα
υπολογίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά μόνο ως διοικητική, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κατάταξή τους στον
πίνακα πρόσληψης των αναπληρωτών.

(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.). με στόχο να σχεδιάζει, να συντονίζει,
να παρακολουθεί και να διαμορφώνει πολιτικές για όλες τις
δομές της ΕΕΚΔΒΜ. Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό αυτών των
πολιτικών έχει το διυπουργικό Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ) που υπάγεται
στην Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., που εκτός των Γενικών Γραμματέων των βασικών παραγωγικών Υπουργείων, του Διοικητή
του ΟΑΕΔ, του Διευθύνοντος του ΕΟΠΕΠ και του προέδρου
του ΙΕΠ, αποτελείται από εκπροσώπους της αγοράς, όπως
του ΣΕΒ και των Εμποροβιοτεχνών, αλλά και της ΓΣΣΕ. Αυτό
το όργανο προτείνει, στην ουσία αποφασίζει, για την ίδρυση
– κατάργηση – συγχώνευση και την χωροταξία των δομών
ΕΕΚ, τους τομείς και τις ειδικότητες που θα ιδρυθούν και θα
λειτουργούν σε όλες αυτές τις δομές. Βασική δομή και συνδετικό κρίκο θα αποτελέσει το Συμβούλιο Σύνδεσης με την
Παραγωγή (ΣΣΠΑΕ) που ιδρύεται σε κάθε Περιφέρεια. Η βασική αρμοδιότητα είναι να υποβάλλει προτάσεις στο ΚΣΕΕΚ
για όλα τα θέματα της Περιφέρειας για τα οποία έχει την τελική ευθύνη για πρόταση-απόφαση το ΚΣΕΕΚ, αλλά επιπλέον έχει την ευθύνη προώθησης της μαθητείας στο χώρο ευθύνης του. Γι’ αυτό στη σύνθεσή του, εκτός από διευθυντές
των Δομών της ΕΕΚ, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ,
των εργοδοτικών οργανώσεων της περιφέρειας και εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ. Σε κάθε ΔΔΕ υπηρετεί υπάλληλος (διοικητικός ή εκπαιδευτικός) με δίχρονη θητεία, υπεύθυνος για την
προώθηση της μαθητείας ως σύνδεσμος με την περιφέρεια.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Για τη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η βιομηχανία των πιστοποιήσεων
Σε όλες τις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης προβλέπεται μια βιομηχανία πιστοποιήσεων επί πληρωμή μέσω παραβόλων,
με επίκεντρο τον ΕΟΠΕΠ, εκτός απ’ τα ΕΠΑ.Λ και τα
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που θα εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων.
Η Διοικητική Πυραμίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
Σε αντιστοίχιση του Υφυπουργείου ΕΕΚΔΒΜ και του αντίστοιχου μηχανισμού που ίδρυσε η προηγούμενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Μπαξεβανάκη, η σημερινή
κυβέρνηση ιδρύει την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
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Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Στο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση νομοθετεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, που έχει ως σημείο αναφοράς τη Σύσταση
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων
(Ε.Π.Ε.Π.) για τη Διά Βίου Μάθηση. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα αντικαταστήσει το μέχρι τώρα σύστημα Επαγγελματικών δικαιωμάτων, με βάση το οποίο διεκδικούσαν και
υπέγραφαν οι εργαζόμενοι τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους. Η ένταξη των εργαζομένων στις κατηγορίες του
νέου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων θα ακολουθεί τις αρχές
των συστημάτων VET, που σχεδιάστηκαν στην ΕΕ. Τα συστήματα VET, ένα από τα κυριότερα πεδία της διά βίου μάθησης, συνδέονται άμεσα με την πολιτική απασχόλησης, την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την πλήρωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο σχεδιασμός των
προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ, 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 στη μείωση
του εργασιακού κόστους ανά μονάδα εργασίας στην ΕΕ (Απόφαση της Λισαβόνας) και στην εξατομίκευση των συμβάσεων εργασίας. Οι τίτλοι σπουδών θα αποτελούν μια
απ’ τις προϋποθέσεις για την ένταξη σε ένα ή περισσότερα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECVET για την ΕΕΚ, μαζί με το αντίστοιχο σύστημα ECTS που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως
στην ανώτατη εκπαίδευση, θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στην ένταξη των εργαζόμενων σε ένα ή και παραπάνω επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αλλά και στην
κατηγοριοποίηση των εργαζομένων, με βάση τις πιστωτικές μονάδες που κατέχουν, στο πλαίσιο ενός επιπέδου.
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.
Αυτός ο νόμος αποτελεί την ταφόπλακα της Λυκειακής
βαθμίδας και της Δημόσιας εκπαίδευσης συνολικά. Στοχεύει, εκτός απ’ τη περαιτέρω συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση

του Δημόσιου σχολείου, στην εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για τη δημιουργία του μαζικού φτηνού, καταρτίσιμου εργατικού δυναμικού, βορά στις ορέξεις των ολιγαρχών. Δείχνει επίσης την προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

Αυτός ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά!
Απέναντι σ’ αυτές τις πολιτικές πρέπει να αντιπαρατάξουμε τη λογική των αναγκών των παιδιών μας και όλων των εργαζομένων για την ολόπλευρη μόρφωσή τους και τη διεκδίκηση μιας κοινωνίας που θα λειτουργεί προς όφελος του
λαού μας: Εμείς οραματιζόμαστε αλλιώς το σχολείο του παρόντος και του μέλλοντός μας!
Η εποχή που κάποιος μάθαινε το επάγγελμά του εργαζόμενος δίπλα σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία έχει
περάσει χωρίς επιστροφή. Το σχολείο 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. 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.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία σε
διαρκή αγώνα και πανστρατιά για να διεκδικήσουμε:
• Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο, υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά, με δίχρονη προσχολική αγωγή –
εκπαίδευση και αναβαθμισμένη επαγγελματική εκπαίδευση αμέσως μετά. Σχολείο που θα συνδυάζει τη γενική
παιδεία, την ευρεία ανθρωπιστική μόρφωση με επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ικανότητες για τους βασικούς κλάδους της παραγωγής, που θα καλλιεργεί την ισόρροπη γνωστική, καλλιτεχνική, ηθική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, την κριτική – δημιουργική σκέψη,
τα ιδανικά της αλληλεγγύης, τη συλλογικότητα. Όχι στο
σχολείο των δεξιοτήτων και των δήθεν «αρίστων».
• Ανατροπή όλου του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης, εσωτερικής – εξωτερικής και αυτοαξιολόγησης που ανοίγει το δρόμο σε απολύσεις, βαθαίνει τη
φτώχεια των εκπαιδευτικών και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και στο κλείσιμο σχολείων.
• Όχι στην «αυτονομία» των σχολείων που μαζί με την κατηγοριοποίηση οδηγούν στην ιδιωτικοποίησή τους.
• Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και Ενισχυτική Διδασκαλία σε όλα τα σχολεία, με διορισμούς εκπαιδευτικών και
προσλήψεις αναπληρωτών από την αρχή της χρονιάς.
• Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Επαγγελματικά δικαιώματα στους
τίτλους σπουδών! Όχι στην κερδοσκοπία των πιστοποιήσεων και το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων!
Κατάργηση όλων των άλλων δομών κατάρτισης.
Δεκέμβρης 2020

Τα 5 Fake News που ακούγονται στο χώρο της Παιδείας αναλύει η αρμόδια υπουργός, δίνοντας σειρά απαντήσεων με τα δικά της
Fake News, την ώρα που επιστράτευσε κάθε είδους αυταρχικό μέτρο για να «σπάσει» τις μαθητικές καταλήψεις
Αναλυτικά, η κυρία Κεραμέως αναφέρει τα 5 Fake News για την
Παιδεία και εμείς αποδεικνύουμε ότι η ίδια απαντά με τα δικά της
Fake News.

1. «Τα σχολεία αποτελούν κατ’ εξοχήν
εστίες μετάδοσης του κορωνοϊού.»
Η απάντηση Fake news της Υπουργού: Σύμφωνα με την ομάδα των ειδικών επιστημόνων, τα παιδιά δεν αποτελούν τη συνήθη πηγή μετάδοσης του SARS-CoV-2 και συνεπώς, με την
προϋπόθεση της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης, οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν αποτελούν, σύμφωνα με
τα τωρινά δεδομένα, περιβάλλον με αυξημένη δυναμική διασποράς του ιού. Λειτουργούμε πάντα υπό τις οδηγίες της ομάδας
των ειδικών και, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά στοιχεία, υπάρχει χαμηλή μεταδοτικότητα μεταξύ των
παιδιών, αλλά και από παιδί σε ενήλικα. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι στιγμής, και μετά από 15 ημέρες λειτουργίας των σχολείων,
τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στην εκπαιδευτική κοινότητα ανέρχονται στο 0,01% των μαθητών και στο 0,02% των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η σημαντική διαφορά της σχολικής τάξης σε σχέση με άλλους χώρους είναι ότι ο πληθυσμός της είναι σταθερός και δεν μεταβάλλεται όπως π.χ. στα καταστήματα,
όπου ο πληθυσμός εναλλάσσεται διαρκώς.
Η πραγματικότητα: 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. Πάνω από 1.000 μαθητές και μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών έχουν
προβληθεί από τον κορωνοϊό. Η κυβέρνηση δε δίνει στοιχεία και
εξακολουθεί να παίζει κορώνα γράμματα την υγεία και τη ζωή των
μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών. Με ποια λογική πάνω από 9 άτομα «συνωστίζονται», ενώ 27 μαθητές κι ένας
καθηγητής στη σχολική τάξη δεν υπάρχει θέμα; Ενώ, λοιπόν, η
κυβέρνηση καταφεύγει σε περιοριστικά μέτρα, απαγορεύοντας
την είσοδο σε πολλά άτομα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
(τράπεζες, υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς κλπ) για την αποφυγή
-τάχα- του συνωστισμού, στις σχολικές αίθουσες των 30 και 40 τμ
μπορούν να στοιβάζονται χωρίς πρόβλημα 25 και 27 παιδιά!

2. «Τα περισσότερα σχολικά τμήματα
είναι 26άρια, 27άρια κτλ.»
Η απάντηση Fake news της Υπουργού: Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα δημόσια σχολεία τα τμήματα με αριθμό μαθητών 26-30 είναι στο 3% του συνόλου των τμημάτων στη χώρα.
Η πραγματικότητα: Η Υπουργός επιμένει στο ανέκδοτο των 17
μαθητών ανά μέσο όρο. Σχεδόν 1 εκατομμύριο (996.689) είναι οι

μαθητές που φοίτησαν πέρυσι σε τμήματα άνω των 17 ατόμων, τα
οποία έφταναν τα 45.633. Το 75% δηλαδή του μαθητικού πληθυσμού φοίτησε πέρυσι σε τάξεις που υπερέβαιναν τους 17 μαθητές.
Ενδεικτικά στον Πειραιά, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΜΕ, πάνω από το 50% των τμημάτων έχουν πάνω από 22 μαθητές και σχολεία
που στεγάζονται σε πολυκατοικίες! Η κυρία Κεραμέως, εν μέσω
πανδημίας, νομοθέτησε την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από 22 στους 25 στα νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά!
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5 από τα Fake News της Κεραμέως

3. «Φέτος τα κενά στα σχολεία είναι
περισσότερα από άλλες χρονιές».
Η απάντηση Fake news της Υπουργού: Φέτος έχουμε την
καλύτερη στελέχωση των σχολείων μας σε σχέση με όλες τις
τελευταίες χρονιές, και τούτο παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαιτίας του κορωνοϊού. Φροντίσαμε ούτως ώστε: α) οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών να γίνουν πολύ νωρίτερα, β)
να γίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή και να ολοκληρωθούν εγκαίρως, γ)
να προχωρήσουν οι μόνιμοι διορισμοί και στη γενική εκπαίδευση, και δ) να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για προσλήψεις
εκπαιδευτικών. Οι έως τώρα προσλήψεις αναπληρωτών ανέρχονται στις 32.291, ενώ προετοιμάζουμε και τρίτη φάση εντός
των επόμενων ημερών. Συγκριτικά, τα τελευταία χρόνια:
Η πραγματικότητα: Έχουμε 32.291 προσλήψεις από τους περίπου 42.000 που δούλεψαν πέρσι, ενώ από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό τη νέα χρονιά έχουμε μείον 3.500 εκπαιδευτικούς λόγω συνταξιοδότησης και άλλοι περίπου 6-8.000 εκπαιδευτικοί (καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες βρίσκονται εκτός τάξης. Αυτό σημαίνει ότι τα
σχολεία άνοιξαν εν μέσω πανδημίας, αφενός με 25.000 κενά, με
περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια, φορτωμένα με μαθητές τμήματα, καθώς φρόντισε το καλοκαίρι να αυξήσει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα! Είχαμε στην ουσία περίπου 9.000
απολύσεις εκπαιδευτικών και σε ένα άδικο θεσμικό πλαίσιο που
αναστατώνει και ανατρέπει τον εργασιακό βίο τους.
Το τεράστιο πρόβλημα των κενών παραμένει ακόμη και μετά τη β΄ φάση των προσλήψεων. Η κάλυψη των κενών στη β΄
φάση δεν ξεπερνά το 30 – 40% των εναπομεινάντων κενών. Στο
πλαίσιο αυτό στην αρχή του Οκτώβρη τα σχολεία είχαν πάνω από 15.000 κενά που σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα χάνονταν
300.000 ώρες μαθημάτων. Επίσης, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα υπηρετούν 42.672 εκπαιδευτικοί, δηλαδή το
72,68% των μονίμων εκπαιδευτικών, άνω των 50 ετών.
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Ακόμα χειρότερο είναι ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εκπαιδευτικούς με 3μηνες συμβάσεις, που δεν έχουν ποτέ καμιά ζωντανή επαφή με τους μαθητές τους, αλλά και μαθητές που δεν θα
έχουν καμιά 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. Με αυτόν τον τρόπο οι συμβάσεις
εργασίας θα είναι ελαστικές και βραχυχρόνιες και η πρόσληψη
των εκπαιδευτικών θα έχει χαρακτηριστικά ημιανεργίας. Το εκπαιδευτικό έργο αλλοιώνεται σε θέματα ωραρίου, αριθμού μαθητών, τόπου που διαμείβεται και παιδαγωγικής πρακτικής.

4. «Δεν έχετε εξασφαλίσει κονδύλια για τις
αυξημένες ανάγκες λόγω κορωνοϊού.»
Η απάντηση Fake news της Υπουργού: Ενισχύθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού, ειδικού
εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, τη σχολική χρονιά
2020-2021, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λόγω κορωνοϊού. Τα πρόσθετα κονδύλια είναι ύψους 318 εκατομμυρίων ευρώ για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, τα οποία

είναι επιπλέον των 4.485 μόνιμων διορισμών, καθώς και των
32.291 προσλήψεων αναπληρωτών, που έχουν ήδη γίνει. Η
πραγματικότητα: Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης μέσω
του κρατικού προϋπολογισμού έχει μειωθεί κατά 27% από το
2009. Χρηματοδότηση, υλικοτεχνικές υποδομές και προσλήψεις διδακτικού προσωπικού είναι οι τρεις μεγαλύτερες πληγές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

5. «Τα σχολικά βιβλία δεν ήταν στην ώρα
τους στα σχολεία.»
Τα βιβλία έχουν παραδοθεί στα σχολεία από τον Ιούνιο και
τον Ιούλιο. Οι μαθητές τα παρέλαβαν όλα εγκαίρως.
Η πραγματικότητα: Όταν το κόστος των βιβλίων το πληρώνει με θυσίες ο λαός και το αυτονόητο προβάλλεται ως κορυφαίο επίτευγμα της Υπουργού, τότε η πραγματικότητα στην εκπαίδευση είναι πολύ πιο γκρίζα από ό, τι φαίνεται.
Επίλογος, εις ώτα μη ακουόντων: Ας αναλάβει επιτέλους το υπουργείο Παιδείας τις ευθύνες που του αναλογούν στη διαμόρφωση πραγματικών όρων ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία, με
την άμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών και τον σημαντικό περιορισμό των μαθητών ανά τάξη.

 γράφει ο Παναγιώτης Αργυράκης

Σε διαρκή επιδείνωση οι εργασιακές σχέσεις
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αποτελούν ένα από τα πιο πληττόμενα κομμάτια των εργαζόμενων στην εκπαίδευση
και η χρόνια αδιοριστία έχει οδηγήσει
στη συσσώρευση ενός τεράστιου αριθμού αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια. Οι
άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι οργώνουν κάθε χρόνο την Ελλάδα και βρίσκονται διαρκώς σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης, βλέπουν τις
εργασιακές τους σχέσεις να βρίσκονται
σε διαρκή πορεία επιδείνωσης. Ήδη η
προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το
νόμο για τον προσοντολόγιο ήρθε να αλλάξει πλήρως το καθεστώς τον προσλήψεων, τσακίζοντας το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Η σημερινή κυβέρνηση της
ΝΔ, αφού εφάρμοσε τον νόμο αυτόν, το
τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει με
γρηγορότερους ρυθμούς την πορεία κατεδάφισης και τσακίσματος των εργασιακών σχέσεων των αναπληρωτών, εφαρμόζοντας μια πολιτική που γενικεύει την
εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία.
Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές της σχολικής χρονιάς προώθησε κατάπτυστη τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου
υγείας, με την οποία προβλέπονταν προκηρύξεις για τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών για κάλυψη έκτακτων κενών ή
για τηλεκπαίδευση εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19. Η πρόσληψη εκπαιδευτικού ως προσωρινού αναπληρωτή συνεπάγεται την απώλεια της δυνατότητάς του
να προσληφθεί ως αναπληρωτής ορισμένου χρόνου. Μετά το πέρας της σύμβασης
οι εκπαιδευτικοί απολύονται, ενώ ανερυ-

θρίαστα περιγραφόταν το τσάκισμα των
εργασιακών σχέσεων, αφού επιπλέον
«(…)κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή
του παρόντος, όπως το ωράριο των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας(…)». Το καρότο της προσαυξημένης
μοριοδότησης του 1,5 μορίου για κάθε μήνα με το οποίο η υπουργός επιχειρούσε
να προλάβει τότε τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, αποτελούσε στην
πραγματικότητα αδειανό πουκάμισο, αφού η συνολική μοριοδότηση δεν μπορεί
να ξεπερνά τα 10 μόρια. Επιπλέον, όποιος
εκπαιδευτικός προσλήφθηκε και αρνήθηκε να αναλάβει υπηρεσία ή παραιτήθηκε, με μια τιμωρητική διάταξη οδηγήθηκε σε αποκλεισμό από τους πίνακες. Προς
τα μέσα Γενάρη οι τρίμηνες συμβάσεις
των πρώτων προσληφθέντων λήγουν και
ήδη, την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές, εκατοντάδες αναπληρωτές ζουν
μέσα στην εργασιακή ανασφάλεια και την
αγωνία για το αν, πότε και για πόσο θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους.
Σε ακόμα χειρότερη κατεύθυνση κινείται και η τροπολογία του υπουργείου
στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική
εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτήν, προστίθεται νέα διάταξη στον νόμο του προσοντολογίου που επιτρέπει προσλήψεις
ωρομίσθιων αναπληρωτών από τοπικούς πίνακες της εκάστοτε Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, με βάση το βαθμό πτυχίου
και σε περίπτωση ισοβαθμίας την ημερομηνία κτήσης του. Στη συγκεκριμένη

τροπολογία δεν γίνεται καμιά αναφορά
στην προϋπηρεσία, η μη προσμέτρηση
της οποίας γενικεύει ακόμα περισσότερο τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και
την ομηρία των αναπληρωτών. Με την
τροπολογία αυτή, η ευθύνη για τις προσλήψεις των αναπληρωτών περνά από
την κυβέρνηση στις κατά τόπους διευθύνσεις, αφήνοντας τους διευθυντές εκπαίδευσης να αλωνίζουν και να αποφασίζουν κατά το δοκούν με βάση τις δικές τους ορέξεις ποιους θα προσλαμβάνουν και ποιους όχι, πράγμα που θα
οδηγήσει σε γενίκευση υπόγειων συνδιαλλαγών και πελατειακών σχέσεων
ως αντάλλαγμα για μια προσωρινή θέση εργασίας στη δημόσια εκπαίδευση.
Κι αν η κυβέρνηση προχωρά σε ολομέτωπη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών, εξακολουθεί να
αφήνει τα σχολεία με χιλιάδες κενά και
ενώ ήδη είμαστε στα μισά της σχολικής
χρονιάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίμενε να φτάσει το τέλος Δεκέμβρη για να
προχωρήσει σε 5.000 και πλέον προσλήψεις αναπληρωτών, ομολογώντας έτσι τις
τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό, όσο κι αν στην αρχή της χρονιάς η Κεραμέως δήλωνε ότι φέτος οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους πιο
νωρίς από κάθε άλλη χρονιά!
Αυτά είναι τα τραγικά αποτελέσματα
της γενίκευσης της χρόνιας αδιοριστίας
και από αυτήν την άποψη το χτύπημα των
εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών
είναι ταυτόχρονα και χτύπημα των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

το

δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση
3 επιβάλλει σκληρά ταξικά μέτρα στην εκπαίδευση
3 εντείνει το κλίμα της τρομοκρατίας και του αυταρχισμού
κρουσμάτων προχωρά στο λουκέτο στα σχολεία, ξεκινώντας
από τα Λύκεια της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Παράλληλα ενεργοποιεί την υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, ένα αντιδραστικό μέτρο που ήρθε για να μείνει, να χτυπήσει το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση, να υποβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση, να εντείνει ακόμα περισσότερο τους αποκλεισμούς και τους ταξικούς φραγμούς. Μέσα σ’ αυτές τις
συνθήκες και με δεδομένη την αδυναμία πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες για μια σημαντική μερίδα μαθητών, που δημιουργεί de-facto αποκλεισμούς, είναι αδιανόητο να επιβάλλεται με υποχρεωτικό τρόπο η τηλεκπαίδευση και ταυτόχρονα να προχωράει η ύλη.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση γενικεύει την τηλεκπαίδευση με
υποχρεωτικό χαρακτήρα και στα ΑΕΙ. Πέρα από την τρομακτική υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών, την εκμηδένιση των
εργαστηριακών μαθημάτων και την απόλυτη ανυπαρξία πρακτικής άσκησης των φοιτητών, διαλύει στην ουσία κάθε συλλογικότητα στο φοιτητικό κίνημα, αλλά και συντελεί στην απόλυτη αποξένωση των νέων.
Την ώρα αυτή τα ΜΜΕ διαμορφώνουν το έδαφος για να γενικεύσουν τα μέτρα αυτά το επόμενο διάστημα σε όλη την επικράτεια. Η ευθύνη για το κλείσιμο των σχολείων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση και στην πολιτική που επέβαλε όλη αυτή την περίοδο. Οι φωνές που ζητούν επιτακτικά το γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων και την εφαρμογή της
τηλεκπαίδευσης στην πραγματικότητα συγκαλύπτουν και αθωώνουν την πολιτική της κυβέρνησης, χτυπούν τα μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς και το Δημόσιο Σχολείο, εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς και τους αποκλεισμούς.
Είναι σωστή και δίκαιη η απαίτηση του εκπαιδευτικού κινήματος για άμεση λήψη δραστικών μέτρων που δημιουργούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να επιμείνει αγωνιστικά και ανυποχώρητα το εκπαιδευτικό κίνημα. Η υπαναχώρηση από αυτό τον προσανατολισμό και από τα αιτήματα
του εκπαιδευτικού κινήματος στην πράξη δικαιώνει την κυβερνητική πολιτική. Ακόμα και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση
και το ΥΠΑΙΘ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
προχωρήσουν στην άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων
του εκπαιδευτικού κινήματος.
Τώρα 15 μαθητές στην τάξη! – Μαζικοί διορισμοί – προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ανάγκες! –
Δωρεάν τεστ σε όλους! – Μέσα υγιεινής για εκπαιδευτικούς
και μαθητές! – Στελέχωση με προσωπικό καθαριότητας όλων των σχολείων!
4 Νοεμβρίου 2020
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Εκπαιδευτικός Όμιλος

Η 3η του Νοέμβρη σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα μιας μεγάλης βαρυχειμωνιάς που έρχεται για την εκπαίδευση, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, την πλατιά πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Μπροστά στην έξαρση της πανδημίας η κυβέρνηση προχωρά άρον – άρον στην υιοθέτηση νέων σκληρότερων μέτρων απαγορεύσεων, λουκέτων και τηλεργασίας που
συνιστούν ένα νέο lockdown. Η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες αποτελούν το επίκεντρο των νέων κατασταλτικών μέτρων που
συνοδεύονται από την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Aμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, η κυβέρνηση έσπευσε συμπληρωματικά να βάλει λουκέτο σε όλα τα Λύκεια των νομών αυτών, ενεργοποιώντας το υποχρεωτικό μέτρο
της λεγόμενης τηλεκπαίδευσης κατά το πρότυπο των ΑΕΙ.
Η κυβερνητική απόφαση για το λουκέτο στα Λύκεια των περιοχών αυτών συνιστά την ομολογία της κυβερνητικής αποτυχίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αποδεικνύει έμπρακτα και με δραματικό τρόπο ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έπραξε το παραμικρό ώστε να ενισχύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ούτε βέβαια για να καταστήσει ασφαλή τα σχολεία για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αντίθετα, όλους αυτούς τους μήνες η κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας εξαντλήθηκε στη μάσκα και τα παγουρίνα στα σχολεία, στο αντιδραστικό δόγμα της “ατομικής
ευθύνης”, στην καλλιέργεια κλίματος μαζικού εκφοβισμού
και τρομοκράτησης, στην επιβολή ακραίων αυταρχικών μέτρων καταστολής. Και όλα αυτά για να συγκαλύψει τις δικές
της εγκληματικές ευθύνες, που σήμερα οδηγούν σε τραγικά
αδιέξοδα και απειλούν την υγεία του λαού.
Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση αρνήθηκε
πεισματικά να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών και των σωματείων τους, των μαθητών και των γονιών, για 15 μαθητές στην τάξη, δωρεάν μαζικά τεστ, μέσα υγιεινής, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού
στην καθαριότητα. Για να συγκαλύψει τις παλινωδίες, τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις της, αλλά και την πολιτική τής κατερείπωσης της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας χρειάστηκε να
ρίξει τόνους λάσπης. Να επιδοθεί σε μια ανελέητη εκστρατεία ψεύδους και δημαγωγίας για να πείσει την κοινωνία πως
στα σχολεία “δεν τρέχει τίποτα”. Στρατιές “ειδικών” και επιδημιολόγων επιστρατεύτηκαν για να πείσουν πως τα τμήματα
των 25 μαθητών είναι “ασφαλέστερα” από τα ολιγομελή. Αν
όντως τα πράγματα είναι έτσι όπως τα έλεγε η κυβέρνηση,
τότε εύλογα γεννιέται το ερώτημα για ποιο λόγο κλείνει τώρα τα Λύκεια; Στο ίδιο πλαίσιο εξαπέλυσε ακόμα και την αστυνομική βία και την καταστολή για να καταπνίξει τις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις. Τώρα μπροστά στην αύξηση των

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Η κυβέρνηση
βάζει λουκέτο στα σχολεία
και καταπατά βάναυσα

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Απαιτούμε ανοιχτά και ασφαλή σχολεία! Ούτε βήμα πίσω!
Με αγώνες θα προστατέψουμε τη Δημόσια Εκπαίδευση, τη ζωή και τα δικαιώματά μας
Από το Σάββατο 7 Νοέμβρη ο λαός μας μπήκε και πάλι στη
δίνη του δεύτερου lockdown. Τα νέα σκληρά και γενικευμένα μέτρα αποτελούν την κλιμάκωση όλων των προηγούμενων
απαγορεύσεων που είχε επιβάλλει τις προηγούμενες εβδομάδες η ΝΔ. Τα καλοπληρωμένα ΜΜΕ και τα παπαγαλάκια
της είχαν φροντίσει να διαμορφώσουν το έδαφος στην κοινωνία, αναμασώντας καθημερινά το αντιδραστικό δόγμα της
“ατομικής ευθύνης”, να κατασυκοφαντήσουν τους νέους που
“συνωστίζονται” στις πλατείες για να συγκαλύψουν την πολιτική της εγκατάλειψης και της διάλυσης του ΕΣΥ.
Παρά τις τυμπανοκρουσίες και τους πανηγυρισμούς για
τη δήθεν “επιτυχημένη” διαχείριση της πανδημίας, αυτό
που συστηματικά αποκρύπτεται είναι ότι η κυβέρνηση της
ΝΔ δεν έπραξε το παραμικρό για να διασφαλίσει την Υγεία του λαού. Αντίθετα, για να στηρίξει τα σαθρά θεμέλια
της καπιταλιστικής οικονομίας άνοιξε άρον – άρον τον τουρισμό. Στα ΜΜΜ ο κόσμος συνωστίζεται σε απαράδεκτες
συνθήκες την ώρα που ο Μητσοτάκης ομολογεί δημόσια ότι «δεν μπορεί να γεννήσει λεωφορεία». Οι εργασιακοί χώροι και τα εργοστάσια μετατρέπονται σε χώρους υπερμετάδοσης, με τις κυβερνητικές πλάτες στην εργοδοσία και
τους βιομηχάνους.
Η πολιτική της είναι συνώνυμο του μηδενικού δημοσιονομικού κόστους. Ούτε ένα ευρώ για νέες ΜΕΘ, νοσοκομεία, μόνιμους διορισμούς γιατρών και νοσηλευτών,
εξοπλισμό των δημοσίων δομών υγείας. Χωρίς ντροπή ο
Κικίλιας, ο Μητσοτάκης και ο Σωτήρης (ο Τσιόδρας) ομολογούν πως με 200 νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πιέζεται! Το σημερινό κατάντημα του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας είναι αποτέλεσμα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επέβαλαν όλες
οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τη μνημονιακή δεκαετία.
Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επιβάλλει ακραία αντεργατικά μέτρα, παγιώνει το καθεστώς της τηλεργασίας, διαλύει τις
εργασιακές σχέσεις, καταπατά το 8ωρο και τις κατακτήσεις
των εργαζομένων. Με προκλητικότητα, εν μέσω του 2ου
lockdown, ετοιμάζει τη νέα επέλαση σε όσα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις απέμειναν. Βάζει στο στόχαστρο τα
συνδικάτα, το αναφαίρετο δικαίωμα στην απεργία, ποινικοποιεί και φακελώνει τη συνδικαλιστική δράση. Με τις απανωτές
ΠΝΠ, τα αντιδραστικά μέτρα, και την ομοβροντία νομοθετημάτων χαρίζει τα πάντα στο μεγάλο κεφάλαιο, στους εργοδότες,
στα αρπακτικά της ιδιωτικής υγείας.
Στην πράξη η επιβολή του νέου lockdown συνιστά την πιο
κυνική ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης της εγκληματικής πολιτικής της. Επιβεβαιώνεται πως η πολιτική της καραντίνας και των ακραίων κατασταλτικών μέτρων είναι αδιέξοδη όσο δεν λαμβάνονται γενναία και ουσιαστικά μέτρα για
τη θωράκιση και ενίσχυση του ΕΣΥ. Τώρα η κυβέρνηση της
ΝΔ, βουτηγμένη στα αδιέξοδά και τις παλινωδίες, διαμορφώνει ένα βάρβαρο τοπίο για τα λαϊκά στρώματα, με τη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση να γιγαντώνονται την ώρα που η απειλή της υγείας του είναι ορατή. Η πολιτική της
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ΝΔ και του μεγάλου κεφαλαίου είναι βάρβαρη – αντιλαϊκή!
Μόνο ο λαός με τον αγώνα του μπορεί να βάλει φραγμό στα
φρικτά σχέδιά τους!
Μέσα σε αυτό το τοπίο υπάρχουν χαραμάδες αισιοδοξίας και ελπίδας! Οι δεκάδες χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές, η συντριπτική πλειοψηφία του 95%, έδωσαν ένα ηχηρό
ράπισμα στην Κεραμέως, την υπουργό της βίας, των καμερών, της μάσκας και του παγουρίνου! Γύρισαν τις πλάτες τους
στα αυταρχικά σχέδιά της και στην επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας! Μπορεί η υπουργός να είναι χρήσιμη ντίλερ των πολυεθνικών κολοσών, όμως οι δεκάδες χιλιάδες
εκπαιδευτικοί της διαμήνυσαν ότι είναι persona non grata.
Ο κλάδος επιβεβαίωσε πως η αποφασιστικότητα και η καθολική συσπείρωση στις μαχητικές αποφάσεις του, των ΕΛΜΕ
και της ΟΛΜΕ, μπορούν να δημιουργήσουν ρωγμές στην κυβερνητική πολιτική. Οι εξελίξεις αυτές βάζουν πολύ σημαντικές παρακαταθήκες για τον κλάδο μας για την επόμενη περίοδο. Οι Παρεμβάσεις με την αταλάντευτη και ανυποχώρητη θέση της Αποχής από τη φαρσοκωμωδία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, διαδραμάτισαν ένα καταλυτικό ρόλο στις
εξελίξεις μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ κλείνει τα σχολεία –
εγκληματεί σε βάρος της νεολαίας!
Τα σχολεία κλείνουν, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη
και τις Σέρρες, γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να ικανοποιήσει τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος. Αιτήματα που απαιτούσαν να λειτουργήσουν τα τμήματα με 15
το πολύ μαθητές, με μόνιμους διορισμούς, με αύξηση των
κονδυλίων για την κάλυψη των κανόνων υγιεινής, καθαριότητας και ασφάλειας, με μαζικά και δωρεάν τεστ, με ευρύχωρες τάξεις, με θωρακισμένο σύστημα υγείας με μόνιμους διορισμούς ειδικού προσωπικού (σχολιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης κλπ).
Αντίθετα με όλα αυτά η Κεραμέως και η κυβερνητική
προπαγάνδα, με την κουστωδία των “ειδικών” διατυμπάνιζαν πως “τα σχολεία είναι ασφαλείς χώροι”, πως “τα 25άρια και 27άρια τμήματα δεν αποτελούν εστίες μετάδοσης”,
πως η μάσκα και το παγουρίνο αρκούν και πως “τα σχολεία
θα κλείσουν τελευταία σε περίπτωση lockdown”. Με περιφρόνηση, βία και καταστολή αντιμετώπισε τις μαθητικές
καταλήψεις και τα δικαία αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος, επιβάλλοντας πλήθος αντιεκπαιδευτικών και αυταρχικών μέτρων. Εκπαιδευτικοί τρίμηνης διάρκειας, τράπεζα
θεμάτων, αυστηρή και υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων, εκπαιδευτικοί – χωροφύλακες των μαθητών, είναι μόνο λίγα από τα μέτρα που επέβαλε. Τώρα κλείνει όπως-όπως τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βυθίζοντας τη νέα γενιά σε τεράστια μορφωτικά
αδιέξοδα. Την ίδια ώρα βέβαια ο Μητσοτάκης ανερυθρίαστα ομολογεί πως τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία δεν
κλείνουν, προς το παρόν, γιατί αποτελούν χώρους στάθμευσης παιδιών!

Η απάντηση της κυβέρνησης για το σοβαρό μορφωτικό
ζήτημα που ανακύπτει από το κλείσιμο το των σχολείων είναι η «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» ως βασικό εργαλείο
διδασκαλίας και κάλυψης της ύλης. Πρέπει να καταστεί
σαφές πως η “εξ αποστάσεως” δεν είναι εκπαίδευση. Αντίθετα είναι μια διαδικασία αποξενωτική, μονότονη, που
αλλοτριώνει, που λόγω της φύσης της δεν βοηθά καθόλου
τους μαθητές. Όσο κι αν προσπαθούν ΥΠΑΙΘ και κυβέρνηση να πείσουν πως η εκπαίδευση προχωρά “κανονικά” ενώ τα σχολεία είναι κλειστά η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης • υπονομεύεται η δημόσια δωρεάν καθολική παροχή εκπαίδευσης,
• εντείνονται οι ταξικοί φραγμοί, αφού δεν εξασφαλίζονται
οι όροι για την καθολική συμμετοχή των μαθητών αλλά και
των εκπαιδευτικών, • βάλλεται η παιδαγωγική πράξη και
οι κοινωνικοί δεσμοί που αναπτύσσονται μέσα στο ζωντανό σχολείο ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, • προωθείται η λογική αποξένωσης και η διάρρηξη
κάθε κοινωνικής συνοχής, αφού ενσωματώνει τη λογική
“παίζω – εκπαιδεύομαι – ψηφίζω – απολύομαι από τον υπολογιστή”, • ανατρέπονται σιωπηρά οι όροι της εργασίας,
το σπίτι του εκπαιδευτικού – εργαζόμενου γίνεται χώρος
εργασίας, ο προσωπικός τεχνολογικός εξοπλισμός, μέχρι
και το κινητό τηλέφωνο, μετατρέπονται σε μέσο και όρο για
τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, για μαθητές και δασκάλους, • υλοποιείται ο βασικός στόχος για μείωση του κόστους για την εκπαίδευση.
Η πολιτική της κυβέρνησης και το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα που υπηρετεί επιβεβαιώνει πως η “εξ’ αποστάσεως”
ήρθε για να μείνει στο σώμα της Δημόσιας Εκπαίδευσης,
ως εργαλείο για την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ως ένα ακόμα ταξικό φίλτρο που εντείνει τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς, ιδίως για τα παιδιά των
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Η ζωντανή λοιπόν εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη, παιδαγωγικά, ψυχοκοινωνικά και διδακτικά.

Αγωνιζόμαστε – διεκδικούμε
ανοιχτά και ασφαλή σχολεία για όλους!
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη οι
σχολικές μονάδες να συνεχίσουν να λειτουργούν, με τους
μέγιστους όρους ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλούμε τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να οργανώσουν τον
αγώνα των εκπαιδευτικών για να διεκδικήσουν τους όρους
για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Να μην συνεχίσει να εγκληματεί κλείνοντας τα σχολεία. Να πάρει τώρα μέτρα το ΥΠΑΙΘ ώστε τα σχολεία να
μείνουν ανοικτά! Με 15 μαθητές κατ’ ανώτατο στο τμήμα,
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, μαζικά δωρεάν τεστ
για όλους, προσλήψεις προσωπικού στην καθαριότητα, εξοπλισμό των σχολείων με υγειονομικά μέσα, αύξηση των
κονδυλίων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στην εκπαίδευση. • Η τηλεκπαίδευση να μην νομιμοποιηθεί και να
μην μετατραπεί σε μόνιμη συνθήκη για κανέναν. Να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που την καθιστά υποχρεωτική. • Τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας! Να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των γιατρών
για ΜΕΘ, προσλήψεις – διορισμούς προσωπικού, εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων!

Για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρεωτική επιβολή της
ΕΑΕ απαιτούμε: 3 Η ΕΑΕ να μην έχει χαρακτηριστικά υποχρεωτικότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καμία
καταχώρηση ύλης, καμία συνέχιση της ύλης! 3 Κανένας
μαθητής να μην λαμβάνει απουσίες επειδή δεν συμμετέχει στην τηλεκπαίδευση. 3 Καμιά Τράπεζα Θεμάτων δεν
μπορεί να ισχύσει – να αποσυρθεί τώρα το αντιεκπαιδευτικό μέτρο! 3 Δραστική αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης!
Καμία ύλη να μην θεωρείται διδαχθείσα στην τηλεκπαίδευση, αλλά μόνο στην τάξη. Να μην γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις όσο ισχύουν αυτές οι συνθήκες. 3 Δωρεάν παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού από το υπουργείο:
Laptop και οθόνες, σύνδεση στο Internet, αφού έτσι κι αλλιώς αποτελεί ένα απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο
στη διδακτική διαδικασία. 3 Καμία και κανένας να μην εργάζεται με δικά του μέσα. Το κόστος του εξοπλισμού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου και όχι των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρέχουν την εργασία τους στο χώρο του σχολείου. Η οικία μας και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε
δεν ανήκουν στο υπουργείο. 3 Καμιά ιδιωτική εταιρεία υπεύθυνη της επαφής μας με τους μαθητές. Προστασία των
προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών να καλύψουν μορφωτικές
και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών τους με άλλα λογισμικά μέσα που οι ίδιοι θα επιλέξουν, όπως ακριβώς έκαναν και στην πρώτη φάση της πανδημίας.
Καλούμε τώρα
• Την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να καλέσουν αμέσως Γενικές
Συνελεύσεις του κλάδου, στα προαύλια των σχολείων και με
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, προκειμένου οι αντιδράσεις να
πάρουν οργανωμένη μορφή
• Την ΟΛΜΕ να κηρύξει απεργία – αποχή με κεντρικό αίτημα “Ανοιχτά και Ασφαλή Σχολεία για όλους!” Οργανώνουμε επαναλαμβανόμενες μορφές συλλογικής διαμαρτυρίας,
όπως πανελλαδική αποχή από την τηλεκπαίδευση, αναδεικνύουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία από την εξ αποστάσεως «διδασκαλία»
και τα αιτήματα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων
• Την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να στηρίξουν με απόφαση συμμετοχής την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των συναδέλφων Υγειονομικών στις 12/11. Να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση του ΕΚΑ στις 26/11 και να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘ στις 10/11.
• Την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να καλέσουν σε συμμετοχή
στην μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία για να τιμήσουμε
την εξέγερση του Πολυτεχνείου!
• Με ευθύνη της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ, οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο και να καταγράψουν με συστηματικό τρόπο τα κενά, τις
ελλείψεις, μαθητών/τριών που δεν έχουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό
• Το ΔΣ της ΟΛΜΕ να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που δεν θα υλοποιήσουν την ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ, είτε
λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού, είτε γιατί δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο και δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να την πραγματοποιήσουν.
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Η “εξ αποστάσεως εκπαίδευση”
δεν είναι εκπαίδευση!

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία για όλους!
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Μέτρα Προστασίας
στα Ειδικά Σχολεία
Ως γνωστόν, τα ειδικά σχολεία με απόφαση της κυβέρνησης παραμένουν
ανοιχτά και η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για άτομα τα οποία δεν δύνανται ή δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούν,
λόγω θεμάτων υγείας ή αναπηρίας.
Σήμερα, πολλά τμήματα ειδικών σχολείων ή και ολόκληρα σχολεία έχουν
κλείσει λόγω κρουσμάτων που εντοπίστηκαν σ’ αυτά. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στο Ρέθυμνο, με το κλείσιμο του E.E.E.E.K. Ρεθύμνου, λόγω της
εύρεσης κρούσματος κορονοϊού σε μαθητή του σχολείου, κάνουμε έκκληση
προς κάθε κατεύθυνση για την χορήγηση δωρεάν και επαναλαμβανόμενων
Test-Covid στα ειδικά σχολεία.
Στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, το κόστος
ακόμα και μετά την καθυστερημένη
διατίμηση του τεστ Τεστ-Covid, σε ένα ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο μπορεί να είναι δυσβάστακτο για
μία οικογένεια, προκειμένου να επιστρέψει ο μαθητής στο σχολείο του,
διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για χρονικό διάστημα από 10 έως 14 μέρες.
Όταν τα σχολεία άνοιξαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η μόνη μας προφύλαξη απέναντι στην πανδημία ήταν
η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στην
τυπική εκπαίδευση. Φωνάξαμε οι καθηγητές μαζί με τους γονείς, ζητήσαμε από την κυβέρνηση να λάβουν κι άλλα μέτρα, (μικρά τμήματα, αποστάσεις,
τεστ, καθαρίστριες, σχολικοί νοσηλευτές, διπλοβάρδιες, αντισηπτικά και μάσκες δωρεάν, επίταξη δημοσίων και ιδιωτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται). Κάναμε διάφορες εκδηλώσεις,
καλέσαμε τους γιατρούς, που μας επισήμαναν τα προβλήματα και πολλές
φορές μας συμβούλεψαν πώς να αντιμετωπίσουμε πιθανά κρούσματα, προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάτι πιο
συντονισμένο όλοι μαζί, όταν και οι μαθητές ζήτησαν τα ίδια στις δικές τους
κινητοποιήσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, τα δεδομένα δεν άλλαξαν.
Κι ερχόμαστε σήμερα, στην 4η εβδομάδα με διδασκαλία εξ αποστάσεως στα
τυπικά σχολεία, με παράταση επ’ αόριστον στις τρεις εβδομάδες που είχαν ανακοινώσει αρχικά πως θα κρατήσει το
κλείσιμο των σχολείων, και έχοντας πια
αντιληφθεί πως σοβαρή εκπαίδευση με
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τηλεδιάσκεψη δεν μπορεί να γίνει στη Β/
θμια εκπ/ση, ιδίως σε εργαστηριακά μαθήματα (των ΕΠΑΛ) όπου οι μαθητές
πρέπει να πιάσουν στα χέρια τους κάποια υλικά και μ’ αυτά να εκτελέσουν συγκεκριμένες ασκήσεις. Το ίδιο δύσκολο
θα είναι και για τα παιδιά της ειδικής αγωγής εάν κλείσουν τα σχολεία τους, η
συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αμφίβολη, υπάρχει η εμπειρία της προηγούμενης άνοιξης όπου η συμμετοχή τους ήταν χαμηλή και
οι συνάδελφοι της Ε.Α. παρατήρησαν ότι δεν προσφέρεται αυτού του τύπου η
διδασκαλία στην ειδική αγωγή προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι στοιχειώδεις εκπαιδευτικοί στόχοι.
Για ποια, όμως, εξ αποστάσεως εκπαίδευση μιλάμε στην ειδική αγωγή, όταν
ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του ευάλωτου πληθυσμού, δεν μπορούν να εξυπηρετούν ούτε τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους; Όταν αρκετοί γονείς δεν μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στη δύσκολη καθημερινότητά τους, όταν υπάρχουν οικογένειες που και κάποιος γονέας είναι ΑμεΑ εκτός από το παιδί, και δεν έχουν
καν τα στοιχειώδη, πώς μπορούμε να πιστεύουμε πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα βοηθήσει τους μαθητές των ειδικών σχολείων;
Εύλογες, επίσης, είναι και οι ανησυχίες ορισμένων εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής, όταν όλα τα υπόλοιπα σχολεία είναι κλειστά, ενώ εκείνοι εργάζονται κανονικά και εκτελούν τα καθήκοντά τους στα σχολεία που υπηρετούν. Δεν
είναι παράξενο, που κάποιοι καθηγητές
ειδικής αγωγής ζήτησαν να κλείσουν τα
σχολεία της ειδικής αγωγής στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα... Τι παρέχει το κράτος στον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής στον εργασιακό του χώρο
ως προστασία από την πανδημία; Δεν έχει κι αυτός δικαιώματα; Δεν μπορεί να
εκφράσει την άποψή του και να πει πως
“ναι, φοβάμαι, χωρίς μέτρα προστασίας
στην εργασία μου”;
Υπάρχουν, αρκετοί γονείς μαθητών κυρίως των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, αλλά πιθανόν και
των ΕΕΕΕΚ που δεν στέλνουν τα παιδιά
τους στο σχολείο, γιατί θεωρούν αδικία
να είναι όλα τα άλλα παιδιά προστατευμένα στο σπίτι, και τα παιδιά των ειδικών
σχολείων να εκτίθενται καθημερινά σε
κίνδυνο, θεωρώντας πως σαν πειραματόζωα εξακολουθούν να παρακολουθούν

μαθήματα δια ζώσης, όταν, όπως φάνηκε, η χώρα δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Έχουν στείλει και επιστολές απ’
ευθείας στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να κλείσουν και τα ειδικά σχολεία,
να μην προσμετρηθούν οι απουσίες αυτές, αλλά και να ξεκινήσει άμεσα, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ακόμα και αν
δεν κλείσουν τα Ε.Σ. γι’ αυτούς τους μαθητές που οι γονείς φοβούνται να τα
στείλουν στο Σχολείο. (...)
Αν, όμως, δεν κλείσουν τα ειδικά σχολεία πώς θα μπορέσει ο εκπαιδευτικός
μίας σχολικής μονάδας Ε.Α. που δουλεύει με πλήρες ωράριο το πρωί στο
σχολείο, να παρέχει και διδασκαλία εξ
αποστάσεως για τους μαθητές που οι
γονείς δεν επιθυμούν να τους στέλνουν
στο σχολείο;
Υπάρχει, επίσης, μία άλλη μερίδα εκπαιδευτικών των ειδικών σχολείων, καθώς και αρκετών θεραπευτών στο χώρο
της ειδικής εκπαίδευσης, που διαπιστώνουν ότι με το κλείσιμο των ειδικών σχολείων την άνοιξη, ήδη χάθηκε σημαντικός χρόνος από την εκπαίδευση των παιδιών, χρόνος που δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί, καθώς τα παιδιά ωριμάζοντας ηλικιακά και ψυχοκινητικά, “χάνουν” σημαντικά κομμάτια από το παζλ
της εκπαίδευσής τους, όπως επίσης και
σημαντικές κατακτήσεις και δεξιότητες,
που κατακτώνται σε συγκεκριμένη ηλικία και αφορούν όλους τους τομείς της
ανάπτυξής τους. Έτσι, θεωρούν ότι τα ειδικά σχολεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης από τη διασπορά
της πανδημίας.
Τέλος, αρκετοί μαθητές ΑμεΑ δεν έχουν άλλες κοινωνικές επαφές στη καθημερινότητα τους, περνούν ίσως την
καλύτερη και πιο δημιουργική περίοδο της ζωής τους στο ΕΕΕΕΚ ή το ΕΝΕΕΓΥ-Λ που φοιτούν, και εάν κλείσουν
τώρα τα σχολεία τους για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μαραζώσουν,
και κάποιοι σίγουρα θα εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα. Ας μην ξεχνά-

γοί, συνοδοί κ.α.). Το κλιμάκιο
πρέπει να είναι ενήμερο για τις
συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής και ότι έχει να διαχειριστεί και κάποιο αριθμό ατόμων που ανήκουν στις ομάδες
υψηλού κινδύνου και διατρέχουν
κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή
τους. Απαιτείται, επίσης, γρήγορη ιχνηλάτηση των επαφών και
των χώρων που δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία 24-ωρα ο μαθητής και λήψη μέτρων για τον
περιορισμό πιθανής διασποράς
από αυτούς.
• Πρόσθετα μέτρα στήριξης
των οικογενειών των μαθητών, με
κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φροντιστές, ψυχολόγους
κλπ. για τη διαχείριση της πορείας αποκατάστασης της υγείας
μαθητών ΑμεΑ που νοσούν.
• Μείωση των μαθητών ανά
τμήμα στα Ειδικά σχολεία. Κατάργηση του κατώτατου αριθμού
μαθητών (4) στα τμήματα των Ειδικών Σχολείων. Ο αριθμός να ορίζεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα τετραγωνικά
μέτρα της κάθε αίθουσας.
• Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας και στελέχωσή της με
τον απαραίτητο αριθμό γιατρών
ώστε να καλύπτονται τα Ειδικά,
αλλά και τα Γενικά Σχολεία.
• Οι μαθητές των δομών της
Ε.Α. μεταφέρονται καθημερινά
με μισθωμένα οχήματα (ενίοτε
και με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία ή με ταξί), που, αφού
τους αφήσουν στο σχολείο, συνεχίζουν τα δρομολόγιά τους μέχρι το μεσημέρι που θα επιστρέψουν να τους παραλάβουν. Εκτός
από τα παιδιά δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων κατά τη
διάρκεια της ημέρας θα χρησιμοποιήσει τα οχήματα αυτά, δημιουργώντας συνθήκες αμφίδρομης μετάδοσης του ιού. Επίσης, χρειάζεται να τηρείται σχολαστικά ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά όχημα.
Ελπίζουμε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, που θα
προάγουν την ασφαλή λειτουργία των ειδικών σχολείων και θα
εξασφαλίζουν την υγεία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σε όσους άλλους εμπλέκονται στην
ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
ΕΛΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Να διασφαλιστούν όλες οι συνθήκες
ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας
των ειδικών σχολείων
3 Να αναγνωριστεί το δικαίωμα της άδειας
ειδικού σκοπού για όλες τις ευπαθείς κατηγορίες των συναδέλφων που εργάζονται στα ειδικά σχολεία
3 Ζητούμε την άμεση προστασία των συναδέλφων που ανήκουν σε ευπαθή κατηγορία και
εργάζονται στα ειδικά σχολεία, με την απόσπασή τους στα γραφεία της διοίκησης
3 Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό και στον τομέα της καθαριότητας
3 Να γίνει ουσιαστική ιχνηλάτηση

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

με πως υπάρχουν μαθητές ΑμεΑ
των ειδικών σχολείων που λόγω
δύσκολων και ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) πιθανόν, αφού ολοκληρώσουν τη φοίτησή
τους, να παραμείνουν στο σπίτι
με ένα επίδομα αναπηρίας, που
μ’ αυτό δύσκολα θα τα βγάζουν
πέρα χωρίς άλλους πόρους, και
που πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό θα διαρκέσει για όλη την υπόλοιπη ζωή τους.
Σίγουρα το ζήτημα είναι σύνθετο και πολύπλοκο και όταν όλοι το
βλέπουν μόνο απ’ τη δική τους
σκοπιά έχουν δίκιο σ’ αυτά που
υποστηρίζουν. Θα πρέπει, βέβαια, να προσπαθούμε όλοι να
δούμε τα πράγματα και από την οπτική γωνία των άλλων. Ωστόσο,
για να είναι οι δομές Ειδικής Αγωγής ανοιχτές, και προπάντων
ασφαλείς, πρέπει να υπάρχουν
αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες
που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Χρειάζονται ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας για τα Ειδικά
Σχολεία της χώρας και το Υπουργείο μπορεί να λάβει μέτρα, έστω
και τώρα, για όλα τα σχολεία της
χώρας και για την ειδική και για
την τυπική εκπαίδευση, όταν επαναλειτουργήσουν και τα υπόλοιπα σχολεία.
Ορισμένα μέτρα προφύλαξης
για την ασφαλή λειτουργία των
ειδικών σχολείων θα μπορούσαν
να είναι τα παρακάτω:
• Άμεση σύνταξη ειδικού
πρωτοκόλλου για τις ΣΜΕΑΕ που
θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας τους.
• Να διατεθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας στα σχολεία. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), δεν
διαθέτει ειδικές στολές προστασίας, κι όμως με ηρωισμό, βοηθούν καθημερινά τους μαθητές
που δεν αυτοεξυπηρετούνται
(για τουαλέτα, σίτιση κ.α.).
• Κατά την εκδήλωση ύποπτων
περιστατικών να επισκέπτεται το
σχολείο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για
διερεύνηση της διασποράς εντός
της σχολικής μονάδας, με τη διενέργεια Τεστ Covid σε όλους όσοι εμπλέκονται με την λειτουργία του σχολείου (μαθητές, εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες, οδη-

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη των βασικών μέτρων υγειονομικής προστασίας των συναδέλφων και των
παιδιών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία. Η κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ αποφάσισε τη συνέχεια της
λειτουργίας των ειδικών σχολείων, δεν πήρε κανένα από τα αναγκαία και βασικά μέτρα της ασφαλούς λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, όχι
μόνο δεν έκανε νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών,
όπως επιτάσσει το υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά επιπλέον έχει ακάλυπτες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν την
περίοδο προ καραντίνας. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα που υπέβαλαν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθή κατηγορία και υπηρετούν στα ειδικά σχολεία και αφορά στην άδεια ειδικού σκοπού. Με τον τρόπο
αυτό, εκθέτει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τους
συναδέλφους που, λόγω υποκείμενων νοσημάτων, είναι περισσότεροι ευάλωτοι. Για τους παραπάνω λόγους Ζητούμε:
3 Την αναγνώριση όλων των αδειών ειδικού
σκοπού για τις προαναφερόμενες κατηγορίες.
Μέχρι την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος και
επειδή οι εν λόγω συνάδελφοι αντιμετωπίζουν
πολλούς κινδύνους, ζητούμε την άμεση απόσπασή τους στα γραφεία της διοίκησης, με στόχο τη
στοιχειώδη υγειονομική προστασία τους.
3 Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων υγειονομικής προστασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε όλα τα λειτουργούντα ειδικά σχολεία: •
Απολυμάνσεις των χώρων. • Δωρεάν και καθολικά test. • Ουσιαστική ιχνηλάτηση. • Πρόσληψη
του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας. • Άμεση, ουσιαστική και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων όσων έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό.
Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
Νομού Ηρακλείου
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A΄ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΣΕΠΕ Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου “Θεόφιλος Καϊρης”
ΣΕΠΕ Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων
ΣΕΠΕ Πάρου – Αντιπάρου “Π. Καλλιέρος”
ΣΕΠΕ Σύρου Τήνου Μυκόνου

• Η εκπαίδευση είναι συνταγματικό δικαίωμα! Δεν μπαίνει σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες!
• Τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών
δε μπαίνουν σε καραντίνα!
• Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία τώρα!
«Στο σχολείο μου έκρυψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν: «Εσένα τι σε νοιάζει; Σώπα! […]
… θα έρθει η στιγμή, που δε θ’ αντέξω και θα ξεσπάσω και δε θα φοβηθώ και θα ελπίζω και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω μ’ έναν φθόγγο, μ’ ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει: ΜΙΛΑ!».
Αζίζ Νεσίν, «Σώπα, μη μιλάς»

Α

πό το πρωί της 7ης Νοεμβρίου η χώρα μπήκε για δεύτερη
φορά σε καθεστώς γενικευμένου lockdown, το οποίο αποτελεί και τη μεγαλύτερη παραδοχή παταγώδους αποτυχίας του πλάνου αντιμετώπισης της πανδημίας από πλευράς
της κυβέρνησης. Όποια πολιτική ηγεσία και αν ακολουθούσε
εξάλλου το δόγμα της σωτηρίας των συμφερόντων των κατόχων
του πλούτου και της «επένδυσης» στην ιδιωτική πρωτοβουλία,
σε βάρος του δημοσιονομικού κόστους θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, παιδείας, μεταφορών κ.ο.κ., θα είχε
τα ίδια τραγικά αποτελέσματα...
Από το πρωί της 10ης Νοεμβρίου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας και μόλις μια εβδομάδα μετά η πρωτοβάθμια καλούνται να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό έργο τους χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά εργαλεία τηλεκπαίδευσης. Η «επένδυση»
του υπουργείου στις υπηρεσίες ιδιώτη παρόχου της πλατφόρμας για την τηλεκπαίδευση (Ciscο) και η πολιτική επιλογή του
υπουργείου να μην επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό (μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, που έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητες για την κάλυψη δεκάδων χιλιάδων κενών), σε μαζικά tests ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού, σε κτιριακές υποδομές ώστε να οργανωθούν ολιγομελή τμήματα που θα
επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μετά την πανδημία, αποδείχθηκαν τραγέλαφος!
• Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από την πρώτη μέρα
βασανίζονται πάνω από πληκτρολόγια και οθόνες για να επιτευχθεί σύνδεση, να ακούσουν/ ακουστούν χωρίς διακοπές, να
κρατήσουν σημειώσεις, να ανεβάσουν αρχεία, να κατεβάσουν
αρχεία, να διορθώσουν ασκήσεις, να βρουν εξοπλισμό, να επιδιορθώσουν εξοπλισμό, οι μαθητές/τριες να συνδέονται με βιντεοκλήση με άλλους συμμαθητές τους, ξοδεύοντας δεδομένα
για να παρακολουθούν μία οθόνη μέσα από μία άλλη οθόνη όταν έχει πέσει το ρεύμα (πολύ συχνό φαινόμενο στις Κυκλάδες)
και ο κατάλογος μπορεί να μακρύνει επικίνδυνα…
• Τα νήπια κι οι μαθητές/τριες των νηπιαγωγείων και δημοτικών, μάλιστα, υποχρεούνται να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης», βασισμένο στο κατά πόσο
δεν είναι φορτωμένη η πλατφόρμα και όχι ανάλογα με τις παιδαγωγικές και βιολογικές ανάγκες τους. Επιπλέον οι μαθητές/
τριες του δημοτικού υποχρεούνται σ’ ένα άνευ προηγουμένου
κι εξουθενωτικό «τηλεκπαιδευτικό» ωράριο, που θα ξεκινά απ’
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τις 9 με την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης
και θα τελειώνει αργά το απόγευμα ή και το βράδυ με τα φροντιστήρια και τις άλλες τηλεδραστηριότητες. Παιδικές ζωές
συνδεδεμένες όλη την ώρα με μια οθόνη, αποξενωμένες απ’
την παιδική κι ανθρώπινη φύση τους.
• Οι εκπαιδευτικοί ιδιαίτερα καλούνται να ελέγξουν αν πίσω από τα γκρι πλαίσια της οθόνης βρίσκονται μαθητές/τριες ή οποιοσδηποτε κακόβουλος χρήστης, να προστατέψουν
με όποιον τρόπο μπορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μαθητών τους, αλλά και των ίδιων, να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, να στηρίξουν συναισθηματικά και ψυχολογικά το μαθητικό πληθυσμό και τον εαυτό τους από τις συναισθηματικές επιπτώσεις του εγκλεισμού, να μοιραστούν τον περιορισμένο εξοπλισμό τους και τις
δυνατότητες του δικτύου τους με τα παιδιά τους που είναι «τηλεκπαιδευόμενα» και πιθανόν με άλλα τηλεργαζόμενα μέλη
των οικογενειών τους.
• Την ίδια στιγμή, οι γονείς, πιθανόν τηλεργαζόμενοι και οι
ίδιοι, καλούνται να αναμετρηθούν με τα έξοδα που απαιτούνται
ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τους να μην αισθανθούν αποκλεισμένα και να τους παρέχουν όλα όσα απαιτεί η συμμετοχή στην
εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτά, όταν εκπαιδευτικοί (και ιδιαίτερα οι αναπληρωτές) και γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της ανεργίας (για κάποιους γονείς η ανεργία είναι ήδη πραγματικότητα), την καταστρατήγηση των ωραρίων και της βίαιης εισβολής της κάμερας στον ιδιωτικό τους
χώρο μέσω της τηλεργασίας.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, πως για κάθε παιδί η τηλεκπαίδευση καταντά μια βασανιστική, ατελέσφορη και αρκετές φορές ανεφάρμοστη διαδικασία, που μόνο εκπαίδευση δεν είναι! Ιδιαίτερα τα παιδιά των πιο φτωχών οικογενειών, τα προσφυγόπουλα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, τα παιδιά που διαβιούν
σε μη υποστηρικτικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον εξωθούνται στην ενσωμάτωση της σχολικής αποτυχίας
και στον σχολικό αποκλεισμό!
Η υπουργός της κάμερας, του παγουρίνου και της καταστολής δεν ντράπηκε να νομοθετήσει, ως παροχή δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, την παρακολούθηση του τηλεμαθήματος
από σταθερό τηλέφωνο (η οποία χρεώνεται βέβαια αν κάποια

Καλούμε επίσης τους γονείς να συστρατευθούν μαζί μας,
στον αγώνα μας για την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου. αγνοώντας τα ψεύδη του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης.
Επειδή λοιπόν είμαστε δάσκαλοι και όχι ρομπότ και έχουμε
τεκμηριωμένη άποψη για το λειτούργημά μας…
Επειδή η τηλεκπαίδευση διασύρει την εκπαιδευτική διαδικασία, βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες και καταδικάζει μια
ολόκληρη γενιά στην αμορφωσιά και τη συναισθηματική ανασφάλεια…
Δεν πρόκειται να σωπάσουμε! Θα βροντοφωνάξουμε, ώστε
να γίνει σαφές μια και καλή στο υπουργείο και σε κάθε επίδοξο εκφραστή των ίδιων πολιτικών:
• Η δια ζώσης εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη! • Θα υπερασπιστούμε τους/τις μαθητές/τριές μας μην καταχωρώντας
απουσίες! Απουσία παίρνουν το υπουργείο, οι πλατφόρμες, το
δίκτυο, το ρεύμα, αλλά όχι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας •
Απαιτούμε να εργαζόμαστε στο φυσικό εργασιακό μας χώρο! Στα
σχολεία μας, εντός του ωραρίου μας, με εξοπλισμό που το υπουργείο οφείλει να παρέχει ανεξάρτητα από την πανδημία. • Άμεση
μείωση –Ανακατονομή της διδακτικής ύλης. • Διεκδίκηση και
άλλων μέσων παροχής εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης», με κατάργηση της υποχρεωτικότητας της χρήσης της webex – cisco,
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών κάθε τμήματος,
3 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
3 Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/
τριών μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα, απαιτώντας:  το
πολύ 15 παιδιά ανά τμήμα!  επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά
τεστ για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς!  προσλήψεις εκπαιδευτικών, υγειονομικών και προσωπικού καθαριότητας! 
Καλούμε την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να πάρουν αποφάσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Να κηρύξει απεργία – αποχή από την
τηλεκπαίδευση, απαιτώντας ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με ασφαλείς
όρους για την υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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τηλεφωνική σύνδεση δε διαθέτει απεριόριστες κλήσεις προς
σταθερά τηλέφωνα!), χλευάζοντας μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, απαξιώνοντας την ίδια την εκπαίδευση ως
λειτούργημα! Εξάλλου, δεν περιόρισε την αναλγησία της βγάζοντας από τη φαρέτρα της το όπλο της υποχρεωτικότητας της
συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση, υπό την απειλή της καταμέτρησης απουσιών σε μαθητές/τριες που δε θα συνδεθούν
και υπό την σκέπη του φόβου της περαιτέρω φτωχοποίησης
μέσω της περικοπής μισθού και του πειθαρχικού παραπτώματος σε όσους εκπαιδευτικούς τολμήσουν να υψώσουν το ανάστημά τους, αρνούμενοι να συμμετάσχουν στη χλεύη των
μαθητών/τριών και του λειτουργήματος του δασκάλου! Ιδιαίτερα οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί απειλούνται άμεσα
από την εδραίωση της τηλεργασίας, κάθε φορά που το υπουργείο θα βαφτίζει καταστάσεις ως έκτακτες (όπως κατά τη διάρκεια των μαθητικών καταλήψεων)! Από το Σεπτέμβρη του
2019, πριν την πανδημία, το υπουργείο είχε προσπαθήσει να
αξιοποιήσει την τηλεκπαίδευση προκειμένου να μην προσλάβει εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένα και ολιγοπληθή χωριά/νησιά, με τις δυνατότητες που του έδινε το πόρισμα της
Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την εκπαίδευση, από το 2016
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στις Κυκλάδες, γενικά στη νησιωτική Ελλάδα και σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή της χώρας
μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν εδραιωθεί η ψευδής εξομοίωση της τηλεκπαίδευσης με τη δια ζώσης εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε πως σήμερα κλέβουμε τη δουλειά
μας από τον εαυτό μας για τα επόμενα χρόνια!
Ως Δ. Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων που προσυπογράφουμε το παρόν κείμενο,
καλούμε τα μέλη μας να μην αποδεχτούν άκριτα και χωρίς συλλογικές αντιδράσεις και διεκδικήσεις τις απαράδεκτες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας περί δήθεν συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση της εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης» υπό τους ανύπαρκτους όρους που επιθυμεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση να υλοποιηθεί.

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου
Καμιά «αξιολόγηση» των μαθητών μας σε συνθήκες «τηλε-εκπαίδευσης».
Καλούμε τους διευθυντές των σχολείων να μην πιέζουν τους συναδέλφους για αξιολόγηση(!) των μαθητών
στις συνθήκες της «τηλε-εκπαίδευσης», που ακυρώνουν κάθε έννοια διδασκαλίας και μάθησης

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ θεωρεί ότι το μέτρο της «Τηλε-εκπαίδευσης» καταργεί τις βασικές προϋποθέσεις της μάθησης ως ζωντανής διαδικασίας αφομοίωσης των εννοιών και ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών σε όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα και επιστημονικά πεδία. Επιπλέον, τονίζει ότι η «τηλε-εκπαίδευση» συνιστά μέτρο βαθύτατα αντιπαιδαγωγικό, αφού ακυρώνει τη ζωντανή σχέση μαθητών-εκπαιδευτικών και τη λειτουργία του διαλόγου στο φυσικό χώρο της μάθησης, το σχολείο.
Επιπλέον, απονεκρώνει βασικές ψυχοκινητικές λειτουργίες, επικοινωνιακές ανάγκες, ενώ καταργεί τις πολύμορφες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητα των παιδιών. Για τους παραπάνω λόγους, τόσο η ΕΛΜΕ, όσο και η ΟΛΜΕ ζητούν την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, με 15 μαθητές στο τμήμα, πρόσληψη του
αναγκαίου αριθμού των εκπαιδευτικών και των καθαριστριών, με μαζικά test και συχνή απολύμανση των σχολείων, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση και στελέχωση του ΕΣΥ. Είναι λοιπόν εύλογο ότι στις συνθήκες της «Τηλε-εκπαίδευσης» παιδεία δεν παρέχεται, ενώ καταργούνται όλες οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών. Στη βάση αυτή, το ΔΣ της ΕΛΜΕ κρίνει ότι ΔΕΝ είναι ΔΥΝΑΤΗ οποιασδήποτε μορφής «αξιολόγηση» των μαθητών μας.
Καλεί τους διευθυντές των σχολείων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ΜΗΝ πιέζουν τους συναδέλφους
για δήθεν.. αξιολόγηση των παιδιών που αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού και έλλειψης των προϋποθέσεων της μόρφωσής τους. Καλούμε επίσης τους συναδέλφους να στηρίξουν με όποια μέσα μπορούν τους μαθητές μας
και να σταθούν στο πλευρό τους όχι ως αξιολογητές, αλλά ως παιδαγωγοί και δάσκαλοι που ενθαρρύνουν και κρατούν ζωντανή την ψυχή και το νου των μαθητών τους.
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Η τηλεκπαίδευση βλάπτει
σοβαρά τη δημόσια παιδεία!

Τ

ο καθολικό lockdown στη χώρα και το κλείσιμο Γυμνασίων και Λυκείων είναι ομολογία της παταγώδους αποτυχίας διαχείρισης της πανδημίας. Αντί να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία, απαραίτητος όρος για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών, προχώρησαν στις αρχές Νοέμβρη στο κλείσιμο Γυμνασίων - Λυκείων, “λύση” με μηδενικό κόστος, που εξυπηρετεί το στόχο για μονιμοποίηση και νομιμοποίηση της “εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης” και εξίσωσή της με τη ζωντανή
εκπαιδευτική διαδικασία. Ας σημειωθεί ότι η τηλεκπαίδευση ξεκίνησε και τη φετινή χρονιά χωρίς να έχουν επιλυθεί τα
ζητήματα που έχουν προκύψει με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και δίχως να έχουν δημοσιοποιηθεί οι όροι της συμφωνίας του υπουργείου Παιδείας με την εταιρία Cisco, η οποία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών για 7 έτη, ώστε να μπορεί να τα αξιοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς. Ζητά από τους εκπαιδευτικούς να «προχωρήσουν την ύλη», να βάζουν απουσίες κρίνοντας την επαρκή φοίτηση, να αναλάβουν την ευθύνη ως σύλλογος διδασκόντων για την εύρυθμη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης, προχωρώντας και στην «τηλε-αξιολόγηση» των μαθητών.
Οι συμφωνίες της κυβέρνησης με επιχειρήσεις κεκλεισμένων των θυρών, προδιαγράφουν ένα μέλλον αύξησης της
ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και λειτουργίας της ως
πεδίου κέρδους. Η συμφωνία ΥΠΑΙΘ και Cisco-Webex είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ μετέτρεψε την πανδημία σε χρυσή ευκαιρία διείσδυσης των πολυεθνικών εταιριών στο δημόσιο
σχολείο και τον πλήρη εξευτελισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η «ΕΞΑΕ» διευρύνει τις κοινωνικές
και εκπαιδευτικές ανισότητες
Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ ενεργοποιούν την υποχρεωτική Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΞΑΕ) πλήττοντας το δικαίωμα
των παιδιών στη μόρφωση, υποβαθμίζοντας την παρεχόμενη εκπαίδευση, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τους αποκλεισμούς και τους ταξικούς φραγμούς. Μέσα σ’ αυτές τις
συνθήκες και με δεδομένη την αδυναμία πρόσβασης στις
νέες τεχνολογίες για μια σημαντική μερίδα μαθητών, που
επιφέρει de-facto αποκλεισμούς, είναι αδιανόητο να επιβάλλεται με υποχρεωτικό τρόπο η τηλεκπαίδευση και ταυτόχρονα «να προχωράει» η ύλη. Οι ελλείψεις εξοπλισμού
και τα προβλήματα δικτύων, ταχυτήτων ίντερνετ κ.λπ. είναι
δευτερεύουσα πτυχή του προβλήματος, γιατί η ίδια η «ΕΞΑΕ» είναι από τη φύση της διαδικασία παιδαγωγικά, μορφωτικά και ψυχοπνευματικά διαλυτική για τους εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς που βρίσκονται
καθηλωμένοι μπροστά σε υπολογιστές και κινητά. Η τηλεκπαίδευση διευρύνει το κοινωνικό και εκπαιδευτικό χάσμα
μεταξύ των μαθητών, προκαλώντας συνάμα ποικίλες παρενέργειες. Αναιρεί ευθέως το συνταγματικό δικαίωμα για κα28 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 129

θολική και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και οδηγεί στην περιθωριοποίηση των πιο αδύναμων μαθητών. Χιλιάδες μαθητές είναι αποκλεισμένοι, βρίσκονται σε συνεχή ψυχοσυναισθηματικό κίνδυνο σε συνθήκες απομόνωσης.
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.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα [έρευνα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών] στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, όπου η τηλεκπαίδευση μετατρέπεται σε καταλύτη των κοινωνικών ανισοτήτων. Μόλις το 4% των μαθητών, μπορούν να συμμετέχουν
κανονικά στο μάθημα, ωστόσο οι απουσίες, βάσει των σχετικών οδηγιών, προσμετρώνται κανονικά, ενώ η ύλη πρέπει
να προχωρήσει στις επόμενες ενότητες. Επισημαίνουν μεταξύ άλλων με περισσή παιδαγωγική ευαισθησία οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου: «Εργαζόμαστε με παιδιά που ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, τα οποία ζουν σε αποστερημένο κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλον.
Πρόκειται για μέλη πολύτεκνων, διευρυμένων οικογενειών.
Αρκετά από αυτά στερούνται το δεκατιανό τους, απουσιάζουν γιατί τα παπούτσια τους είναι τρύπια, δυσκολεύονται να
προμηθευτούν τα αναγκαία σχολικά είδη. Δε χρειάζεται να
είναι κανείς εκπαιδευτικός για να αντιληφθεί πώς νιώθουμε όταν ρωτάμε αν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τα εμπόδια που συναντάμε είναι ανυπέρβλητα, καθότι ελάχιστοι διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την
πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως επίσης και τη γνώση για να καταφέρουν να συνδεθούν. Στις
παραπάνω δυσκολίες προστίθεται και η ανεπάρκεια σε ηλεκτρονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό της σχολικής μας μονάδας […] Καλούμαστε λοιπόν εμείς, ως εκπαιδευτικοί, σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία να ακολουθήσουμε τις άστοχες
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, να προχωρήσουμε την ύλη όπως μας επιβάλλεται και να περνάμε απουσίες, τη στιγμή που το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών αγγίζει το 4%,
αφορά δηλαδή τους 10 από τους 229 εγγεγραμμένους μαθητές της σχολικής μας μονάδας. Καλούμαστε να επισημοποιήσουμε και να σφραγίσουμε τις άνισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να στηρίξουμε υποχρεωτικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν είναι ολοφάνερο πως αδυνατεί να παρέχει
στους μαθητές μας το μορφωτικό αγαθό».
Σε αυτή την πραγματικότητα η ΥΠΑΙΘ προβάλλει το μύθο
της «καθολικής εκπαίδευσης». «Η καθολική τηλεκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, το οποίο πιστώνεται
στην εκπαιδευτική κοινότητα», τόνισε η υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέροντας ότι “κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης
λειτουργούν ημερησίως (και ταυτόχρονα) περίπου 40.000
ψηφιακές τάξεις, ενώ συνολικά διενεργούνται πάνω από
200.000 τάξεις με -αθροιστικά- πάνω από 4 εκατομμύρια
συμμετοχές μαθητών και μέσο όρο 52 λεπτά ανά μάθημα».
Η ίδια η υπουργός τον έχει συνδυάσει με έναν άλλο μύθο:

τικό έργο, που περιλαμβάνει από τη γνώση μέχρι τη διαμόρφωση δημιουργικών και ενεργών ανθρώπων. Η τηλεκπαίδευση όχι απλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, αλλά
όταν αντικαθιστά τη ζώσα εκπαίδευση, το τραυματίζει ανεπανόρθωτα. Σε καμία περίπτωση η «τηλεκπαίδευση» δεν
μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς με παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια και να υποκαταστήσει τη ζωντανή διαδικασία της τάξης (κατάκτηση της γνώσης, αλληλεπίδραση,
αλληλοβοήθεια, παραστατικότητα, φυσική/σωματική προσέγγιση κ.ά). Παράλληλα σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα αναπτύσσονται στους μαθητές με εγκλεισμό και πολύωρη παρακολούθηση οθονών για τηλεκπαίδευση, τηλεπαφή και τηλε-οτιδήποτε.

Η λογική της κλειδαρότρυπας
Ο «Big Brother» στις σχολικές αίθουσες
Η περιβόητη ρήση της υπουργού Παιδείας για το «ψηφιακό
άλμα» τείνει να μετατραπεί σε άνοστο ανέκδοτο. Πλείστα όσα
περιστατικά καταδεικνύουν ότι η τηλεκπαίδευση λειτούργησε
προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Καταγγελίες υπάρχουν τόσο στην Κάλυμνο, όσο και στη Ρόδο,
σε Γυμνάσιο της οποίας, οι «χάκερ» προέβαλαν και βίντεο με
σκηνές «ερωτικού» περιεχομένου, ενώ σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γιάννη Παπαδομαρκάκη, το ίδιο συνέβη και σε άλλα σχολεία.
Ανάλογα περιστατικά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Και αυτά συμβαίνουν από διάφορους χάκερς που μετατρέπουν τη «μαθησιακή διαδικασία» σε «μάθημα πορνό», χωρίς το Υπουργείο να προστατεύει μαθητές και εκπαιδευτικούς
που μένουν εκτεθειμένοι στη λογική της κλειδαρότρυπας, που
ούτως ή άλλως βρίσκεται στο DNA της τηλεκπαίδευσης. Από
εκεί και πέρα είναι σαφές ότι το υπουργείο Παιδείας έχει την
αντίληψη της μετατροπής της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
reality show. Είναι γνωστή η εμμονή της υπουργού στις κάμερες, παρά την αντίθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, που αποφάνθηκε ότι απαγορεύεται
η καταγραφή και αποθήκευση των μαθημάτων. Η υπουργός
Παιδείας έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια μια σειρά από
προϋποθέσεις που έθεσε η ΑΠΔΠΧ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, η Αρχή αναγνωρίζει ότι «η ταυτόχρονη διδασκαλία συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους στα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών εν συγκρίσει με τη
διδασκαλία στην τάξη» και αναφέρεται στην ανάγκη “να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις, τα μέτρα
και οι μηχανισμοί ασφάλειας, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των
εκπαιδευτικών, των μαθητών, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων».
Χαρακτηριστική και η καταγγελία του σύλλογος Διδασκόντων
του Γυμνασίου Λυκειακές Τάξεις Νισύρου: «Μετά από μεγάλη
δυσκολία καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες με την
κατάρρευση του συστήματος, ήρθαμε αντιμέτωποι με φαινόμενα έκθεσης και παραβίασης των πνευματικών και ατομικών
μας δικαιωμάτων, εκπαιδευτικών και μαθητών, με αναρτήσεις
φωτογραφιών και βίντεο της ψηφιακής μας τάξης, στα κοινωνικά δίκτυα από μερίδα μαθητών [...]. Σε αυτό το πλαίσιο διαταράσσεται το σημαντικότερο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι η μοναδικότητα της στιγμής και η ιερότητα της τάξης».
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«σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), πάνω από 99%
των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο». Όμως εντελώς διαφορετική είναι η πραγματικότητα. Από έρευνα
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Μάϊος του 2020)
πρόσβαση στο Ίντερνετ το 2019 είχαν το 71% των συμπολιτών μας, ενώ το 15,9% των χρηστών πηγαίνουν σε internet
cafe/ βιβλιοθήκες κλπ. Πέρα από τα στατιστικά στοιχεία,
μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειάζεται 2, 3, ή και
4 ακόμη υπολογιστές. Η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών στις σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθήκες
δεν μπορεί να έχει πάνω από 1 ή 2 υπολογιστές. Επιπλέον
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα νοικοκυριό πρέπει ακόμη για να έχει πλήρη πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση να
διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό. Το κόστος πρόσβασης στην
τηλεκπαίδευση, λοιπόν, αυξάνεται κατακόρυφα, γεγονός
που προσθέτει επιπλέον περιορισμούς και γίνεται αιτία ταξικών διακρίσεων στην ισότιμη πρόσβαση όλων σε αυτήν.
Ακόμα και τα ίδια τα σχολεία δεν μπορούν να υποστηρίξουν
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πολλαπλά τμήματα. Ας
μην ξεχνούν οι θιασώτες της «ΕΞΑΕ» ότι σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.
Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον της Κεραμέως, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Η ισότιμη πρόσβαση για όλους στη
δημόσια εκπαίδευση, στην εποχή του κορωνοϊού, δεν είναι
τόσο ισότιμη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Υπάρχουν
οικογένειες χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, χωρίς επάρκεια
σε υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά, με αποτέλεσμα να αποκλείονται παντελώς από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Πολύ συχνό είναι, επίσης, το φαινόμενο των οικογενειών
με δύο, τρία ή και περισσότερα παιδιά να βρίσκονται στην
ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα (πχ. δημοτικό) και να πρέπει να
παρακολουθήσουν μαθήματα ταυτόχρονα με ελάχιστα διαθέσιμα μέσα».
Οι υλικές συνθήκες για τους μαθητές στο σπίτι είναι προφανώς άνισες. Άλλοι έχουν μεμονωμένο δωμάτιο όπου μπορούν να εργαστούν, άλλοι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι
σε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιείται και από άλλους, που
μοιράζεται με τους αδελφούς, τις αδελφές, τους γονείς. Υπάρχουν προβλήματα επιβίωσης που μεταφράζονται σε ανασφαλές περιβάλλον. Μερικά παιδιά έχουν βοήθεια από
κάποιον ενήλικα, εντός ή εκτός σπιτιού, που τους δίνει υποστήριξη, προσοχή, απαντήσεις σε ερωτήματα, ρόλο που
έπαιζε ο εκπαιδευτικός και το σχολείο, ενώ τώρα είναι απλά «ωσεί παρόντα» στην τηλετάξη, κι όχι όλα. Και σίγουρα τα παιδιά των λαϊκών τάξεων, που η σχέση τους με τη
γνώση δεν έχει δρομολογηθεί λόγω δυσκολιών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, αλλά οικοδομείται στο σχολείο μέρα με τη μέρα, όταν αυτό λείπει, πιο εύκολα οδηγούνται στην παραίτηση και την εγκατάλειψη. Πολύ περισσότερο τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων ή άλλων ευάλωτων ειδικών ομάδων, που το σχολικό πλαίσιο αποτελεί γι΄
αυτά ένα από τα λίγα σημείο αναφοράς. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, όχι μόνο λόγω της έλλειψης μέσων,
αλλά και επειδή η έννοια της σχολικής τάξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαλύονται. Η τάξη ως σύνολο μαθητών και εκπαιδευτικού, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια μέσα, με
οικοδόμηση σχέσεων αλληλεπίδρασης, συναισθημάτων και
αναζητήσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για το εκπαιδευ-
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Για όλα αυτά αδιαφορεί το ΥΠΑΙΘ και φτάνει στο σημείο
να θεωρεί ότι το Shopping Star πρέπει να συνδυάζεται με
την τηλεκπαίδευση! Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ «η δασκάλα
που εμφανίστηκε στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης που προβάλλονται από την ΕΡΤ δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς
αρκετοί χρήστες των social media πρόσεξαν ότι πρόκειται
για το ίδιο άτομο που είχε συμμετάσχει πρόσφατα στην εκπομπή μόδας Shopping Star και έγινε viral»! Με άλλα λόγια εκπομπές - τηλεσκπουπίδια στα οποία οι συμμετέχοντες προσέρχονται με διάφορα ανταλλάγματα, ανάμεσα στα
οποία και πληρωμή. Το χρήμα διαπλέκεται με την τηλεκπαίδευση! Εμείς τι να προσθέσουμε; Ότι μέσα από τις εκπομπές reality show εκχυδαϊζεται κάθε έννοια εκπαίδευσης, ότι αποτελούν μέσα ηθικής εξαχρείωσης και εκπόρνευσης; Τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν αυτή την
αηδία που νιώθει κανείς…

Η αλλοτρίωση των εκπαιδευτικών
Η ΕΞΑΕ πλήττει ευθέως τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, απαξιώνει την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία,
τους εκπαιδευτικούς και το ρόλο τους. Παραβιάζει βάναυσα
εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών κάνοντας το ωράριο λάστιχο σε μεσαιωνικές εργασιακές συνθήκες. Η πανδημία εργαλειοποιείται γενικότερα για να συντριβούν δημοκρατικά, εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες. Με την ΕΞΑΕ μεταλλάσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία και γίνεται έντονα αποξενωτική, αλλοτριωτική. Οι εκπαιδευτικοί αντικαθίστανται
με «τηλεεργαζόμενους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο
επίκεντρο μιας επιπλέον ψυχοφθόρας διαδικασίας. Με την αναζήτηση υλικών μέσων και τεχνογνωσίας, με δικά τους έξοδα. Με την κυβέρνηση να θεωρεί πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν “μάθημα” από κινητό! Με τους προσωπικούς
υπολογιστές των εκπαιδευτικών να καταρρέουν, αφού δεν είναι για επαγγελματική χρήση και χρησιμοποιούνται ατέλειωτες ώρες. Με την αναγκαστική μετατροπή του σπιτιού τους σε
χώρο εργασίας, αφού τα σχολεία δεν μπορούν να καλύψουν όσους το επιθυμούν. Υπουργείο Παιδείας και διοικητικός μηχανισμός παραβιάζουν συνεχώς και το χρόνο εργασίας τους,
καλώντας τους να εφαρμόσουν εγκυκλίους, μεταμεσονύκτια ή
Σαββατοκύριακα. Με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα καθεστώς απίστευτης πίεσης και ανασφάλειας. Η πολιτική εξουσία επιδιώκει να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε διεκπεραιωτές – τηλεχειριστές, που σε συνθήκες βαθιάς κρίσης θα
εξαντλούν το παιδαγωγικό τους έργο στο πώς θα «συνδεθούν»
για να διεκπεραιώσουν την ύλη και να βάζουν απουσίες.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μετατρέπεται σε εφαλτήριο και προπομπό εργασιακού μεσαίωνα, που περιορίζει ή
και μηδενίζει τους διορισμούς εκπαιδευτικών στα νησιά ή
στις απομακρυσμένες περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εφαρμογή της και στις καταλήψεις των μαθητών.
Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δουλεύουν με τηλεργασία.
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. Αλίμονο στον εκπαιδευτικό που ανέχεται τον
αποκλεισμό έστω και ενός μαθητή από την εκπαιδευτική
διαδικασία, από το δικαίωμα στη μόρφωση.
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Η τηλεκπαίδευση ήρθε για να μείνει!
Η Κυβέρνηση δια στόματος πρωθυπουργού και υπουργού
Παιδείας εκθειάζει την τηλεκπαίδευση αποκρύπτοντας τα
μύρια όσα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά προβλήματα προκαλεί και εμμέσως πλην σαφώς προειδοποιεί
για μια ακόμα φορά ότι ήρθε για να μείνει. Σε δηλώσεις του
ο πρωθυπουργός στο 31ο ετήσιο Greek Economic Summit
που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, τόνισε μεταξύ άλλων: «όταν γυρίσουμε στις φυσικές τάξεις, θα ξέρουμε ότι έχουμε πια την υποδομή για την
ψηφιακή εκπαίδευση […] ένα χρόνο πριν, δεν θα πιστεύαμε πως κάθε μία σχολική τάξη, από τα νηπιαγωγεία ως τα
πανεπιστήμια, θα λειτουργεί ηλεκτρονικά». Στο ίδιο μήκος
κύματος και η υπουργός παιδείας που αναφέρεται στο «εγχείρημα της καθολικής σύγχρονης τηλεκπαίδευσης – πρωτόγνωρο για τη χώρα μας και για όλον τον κόσμο», επισημαίνοντας και τα θετικά της πανδημίας: «Η πανδημία έχει
επιφέρει δραματικές συνέπειες σε όλον τον κόσμο. Έχει όμως ταυτόχρονα αποτελέσει το εφαλτήριο για να γίνουν άλματα ψηφιοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης”.

Κυβέρνηση ΝΔ – Αξιωματική αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ: Διαφωνούν συμφωνώντας!
Όταν η ΥΠΑΙΘ Ν. Κεραμέως εφάρμοσε την τηλεκπαίδευση για να αναχαιτίσει τις μαθητικές καταλήψεις, ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του
στην «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Η στοχοποίηση των νέων πράγματι παραπέμπει σε αλήστου μνήμης εποχές αυταρχισμού και απροκάλυπτης κρατικής καταστολής. Αυταρχισμού ακόμα και στα σχολεία, αν επιβεβαιωθεί η εντολή
της κ. Κεραμέως να αποβάλλονται από την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση οι μαθητές που κάνουν κατάληψη». Σωστά ο Ν.
Φίλης καταγγέλλει τον αυταρχισμό και την καταστολή, μόνο
που έχει επιλεκτική μνήμη. Γιατί και όταν ήταν υπουργός
Παιδείας και σε όλη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ οι εκπαιδευτικές και λαϊκές κινητοποιήσεις αντιμετωπίστηκαν το ίδιο αυταρχικά, όπως αντιμετωπίζονται
σήμερα από τη κυβέρνηση της ΝΔ, με ΜΑΤ, ξύλο, χημικά
και βομβίδες κρότου λάμψης. Για να μην πούμε ότι και ο ίδιος ήταν διαχειριστής μιας εκπαιδευτική πολιτικής που,
όπως και σήμερα, εξυφαίνεται με βάση τις συνταγές ΕΕ – ΟΟΣΑ – ΔΝΤ. Παράλληλα, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την
παραπάνω τοποθέτηση του Ν. Φίλη θα διαπιστώσει ότι εμμέσως πλην σαφώς συμφωνεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ακόμα και στα υπό κατάληψη σχολεία, αλλά διαφωνεί μόνο με την αποβολή μαθητών! Και όχι μόνο αυτό.
Συναινεί ή ανέχεται, για να μην πούμε ότι βάζει πλάτη, στην
αυταρχική αντιμετώπιση των μαθητικών κινητοποιήσεων από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως λέγοντας «αν επιβεβαιωθεί η εντολή της κ. Κεραμέως να αποβάλλονται από
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι μαθητές που κάνουν κατάληψη». Ο Ν. Φίλης δεν έχει επιβεβαιώσει αυτό που έχουν
βιώσει οι καταληψίες μαθητές, δηλαδή να αποβάλλονται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω συμμετοχής στην
κατάληψη σε κάποια σχολεία, ακόμα και σε σχολεία όπου ο
Διευθυντής πρόσκειται πολιτικά-ιδεολογικά στο κόμμα του!
Βεβαίως δεν αφορά στην πλειονότητα των σχολείων, γιατί
οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να γίνουν on- line χωροφύλακες και δεν εφάρμοσαν την κατάπτυστη ΥΑ!

Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί
Γιώργος Σεφέρης
Στην ομιλία του στη Βουλή ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ Ν. Φίλης, αναφερόμενος στο φετινό προϋπολογισμό είπε ότι «εκτελείται με σοβαρότατη απόκλιση προς τα κάτω: 125 εκατ.€ σύμφωνα με την ίδια την εισηγητική έκθεση. […] Μείωση 0,69%
στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση. Μείωση 33,38% (!) από τα 85 στα 56 εκατ.€ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Γιατί; Μήπως γιατί την προορίζουν για υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση;
Μείωση 7,77% στην ανώτατη εκπαίδευση. Μιλάμε για 20 εκατ.€ που θα λείψουν από τα ΑΕΙ, τα οποία στενάζουν από την έλλειψη πόρων ακόμα και σε στοιχειώδη, όπως η θέρμανση [...] Το συμπέρασμα από όλα
αυτά είναι ότι εκεί που τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, η ΝΔ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας γυρίζουν το ρολόι πίσω στο 2010 και στους μνημονιακούς προϋπολογισμούς λιτότητας για τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτούς που κάθε χρόνο ως το 2015 προέβλεπαν μείωση για την εκπαίδευση και αντέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία 2016-2019 […] Στόχος μας πρέπει να είναι αντίθετα η σύγκλιση της χρηματοδότησης με το μέσο όρο της ΕΕ και το 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία!»
Σαν να μην πέρασε ποτέ από το ΥΠΑΙΘ ο Ν. Φίλης, σαν να μην κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ για περίπου τεσσεράμισι χρόνια… Θεωρούν, φαίνεται, ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους! Να θυμίσουμε ότι πριν αναλάβει
τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 στο προεκλογικό του πρόγραμμα δεσμευόταν: «Η αύξηση
των δαπανών για την εκπαίδευση και την έρευνα δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναγκαιότητα ακόμα
και σε περιόδους οικονομικής ένδειας». Ποτέ δεν υλοποίησε την παραπάνω δέσμευση. Οι δαπάνες κυμαίνονταν κάτω από το 3%! Από 2,5% έως 2,85% για την ακρίβεια [μ.ο. δημόσιων δαπανών για την παιδεία στην ΕΕ 5,34% και στην Ευρωζώνη 5,02%]!
Το ταξικό σχολείο της φτώχειας και των περικοπών που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες παρέμεινε και με την εκπαιδευτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός είναι ο κοινός τόπος με τη σημερινή πολιτική
της ΝΔ, ανεξάρτητα από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και τις αντιπολιτευτικές κορώνες, αφού εφαρμόζουν πιστά τις πολιτικές που σχεδιάζουν τα ξένα κέντρα αποφάσεων από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, το ΔΝ, μέχρι και
τον ΟΟΣΑ.

Περίπου 180.000 εκπαιδευτικοί θα λάβουν μέρος σε επιμορφωτικά προγράμματα, που έχουν εξασφαλιστεί από το
ΕΣΠΑ, με στόχο την εκμάθηση των ιδιαίτερων μεθόδων της
εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Σχήμα πρωθύστερον ή αλλιώς
πρώτα εφαρμόζουν την τηλεκπαίδευση, πειραματισμοί στων
μαθητών το κεφάλι, και μετά επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στο να στηθεί
το «μαγαζί» για να απορροφηθούν από διάφορους ημετέρους τα κονδύλια. Επιτροπές, παραεπιτροπές, παρατρεχάμενοι και πάει λέγοντας. 2.000.000 ευρώ είναι αυτά!
Για την τηλεκπαίδευση στήθηκε και στη Βουλή μια δήθεν
αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση για τις ελλείψεις και τον αποκλεισμό μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που κατέθεσε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ραλλία Χρηστίδου. Και ποια ήταν η ουσία της αντιπαράθεσης; Η «ανεπαρκής προετοιμασία του Υπουργείου
Παιδείας και καθυστέρηση στην έναρξη των εξ αποστάσεως
μαθημάτων για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».
Παράλληλα τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τις αναθέσεις στους εκπαιδευτικούς που προσελήφθησαν με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας, καθώς και για την επάρκεια του
τεχνολογικού εξοπλισμού. Με άλλα λόγια αντιπαράθεση περί όνου σκιάς, αφού συμφωνούν για την τηλεκπαίδευση παριστάνοντας ότι διαφωνούν. Καμιά κουβέντα πχ για μέτρα όπως η κατ΄ οίκον διδασκαλία με προσλήψεις εκπαιδευτικών
για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
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Ο Ν. Φίλης, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2,9% και η κοντή μνήμη για το 5% του ΑΕΠ για την Παιδεία...

Και το χειρότερο, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις
τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών, που ευτελίζουν κάθε έννοια παιδαγωγικού ρόλου και εκπαιδευτικής διαδικασίας!

Ανοιχτά και ασφαλή σχολεία
Σε αυτή τη δυστοπική πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί
έχουν χρέος να απαντήσουν με το κεφάλι ψηλά. Να μη γίνουν μοχλός ισοπέδωσης των μορφωτικών δικαιωμάτων
των μαθητών τους! Οφείλουν να ανάψουν ένα φως στο κοινωνικό σκοτάδι του φόβου και της αλαζονείας των κυρίαρχων. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των
παιδιών είναι σπουδαίο εργαλείο υποστήριξης της ζωντανής διδασκαλίας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις όμως, τις
οποίες δεν εξασφαλίζουν 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, όπως η ουσιαστική στήριξη
(οικονομική, προνοιακή κλπ) των οικογενειών τους, ο δωρεάν εξοπλισμός με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή,
καθώς και η συγκεκριμένη δέσμη εκπαιδευτικών μέτρων
(δραστική μείωση ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
κατάργηση προαγωγικών εξετάσεων) που θα απαλλάξουν
τη νέα γενιά από το βαρύ φορτίο της περιόδου. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μην αποδεχτούν να γίνει η πανδημία
ταφόπλακα για το δημόσιο σχολείο, για το δικαίωμα όλων
στη μόρφωση.
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Πίσω από το φιάσκο, το έγκλημα!

Δ

εύτερη μεγάλη επιτυχία για το Υπουργείο Παιδείας σημειώθηκε
σήμερα, 9/11/2020! Έτσι, μετά τη
μαζική προχθεσινή συμμετοχή των εκπαιδευτικών (περίπου 13.500 σε σύνολο
166.000) στην ηλεκτρονική ψηφοφορία,
που με αυταρχικό τρόπο επεχείρησε να
επιβάλει η κα Κεραμέως, με το ίδιο μεγάλο ποσοστό συμμετοχής (ίσως και μεγαλύτερο…) ολοκληρώθηκε σήμερα το
μεσημέρι η τηλεκπαίδευση στα σχολεία
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα, αφού το υπουργείο ανάγκασε γονείς και εκπαιδευτικούς να
τρέξουν πανικόβλητοι να εξασφαλίσουν
χρήματα, προκειμένου να αγοράσουν φορητούς υπολογιστές, έξυπνα κινητά και
συνολικότερα τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αφού τους επέβαλε, σχεδόν, να υπογράψουν συμβόλαια με εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας (η παρηγοριά με τα δωρεάν
δεδομένα και το σταθερό τηλέφωνο δεν
πείθει πια ούτε και τους πιο καλόπιστους), αφού προκάλεσε απίστευτο άγχος
και απογοήτευση σε όλους εκείνους που
για οικονομικούς, κυρίως, λόγους δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν, έρχεται σήμερα να αποδείξει ότι ποτέ δε νοιάστηκε
όχι μόνο για τους όρους της παιδαγωγικής
πράξης (έτσι κι αλλιώς αυτή δε θα μπορούσε να υπάρχει μέσα από τα τηλεμαθήματα), αλλά ούτε καν για τη συνταγματικά
κατοχυρωμένη παροχή της.
Από το πρωί, λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές (πιθανά και αρκετοί κηδεμόνες μαζί τους) και δεκάδες χιλιάδες
εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να
κάνουν μάθημα. Έχοντας ήδη ακούσει στα
ΜΜΕ τη γενική γραμματέα του υπουργείου να δηλώνει ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια και ότι της τηλεφωνούν από τα
σχολεία για να τη διαβεβαιώσουν ότι δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα (ακόμη και να
καλέσουν και την ίδια στην τηλεδιάσκεψη!), αναρωτιόνταν πώς είναι δυνατόν οι
ίδιοι να μην μπορούν ούτε καν να εισέλθουν στην πλατφόρμα. Τα τηλέφωνα των
σχολείων πήραν φωτιά: γονείς σε απόγνωση ζητούσαν βοήθεια και κάποιοι απαιτούσαν εξηγήσεις. Ανήσυχοι οι μαθητές/τριες έστελναν μηνύματα ο ένας στον
άλλο για να δουν τι δεν κάνουν καλά. Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο
ΠΣΔ το μήνυμα που ενημέρωνε για τη γε-
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νική αδυναμία πρόσβασης. Η υπουργός
και η υφυπουργός με τις δηλώσεις τους
έσπευσαν να αποποιηθούν τις ευθύνες
τους και να τις φορτώσουν στην ιδιωτική
εταιρεία Cisco, η οποία ωστόσο στη σελίδα της δεν επιβεβαίωσε κανένα πρόβλημα για τα data center που εξυπηρετούν
την Ελλάδα· πολλοί συνάδελφοι άλλωστε
αναφέρουν ότι οι προσωπικοί τους λογαριασμοί στη συγκεκριμένη εταιρεία λειτουργούσαν κανονικά.
Η κατάσταση που μόλις περιγράψαμε
επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αδιαφορία της κυβέρνησης για τη δημόσια
εκπαίδευση και την πλήρη έλλειψη προετοιμασίας και γεννά παράλληλα πολλά ερωτηματικά. Τι έκανε η κυβέρνηση της
ΝΔ και το υπουργείο παιδείας 8 μήνες
τώρα, προκειμένου να προετοιμάσει τα
σχολεία γι’αυτό που η ίδια, και όχι η εκπαιδευτική κοινότητα, έχει επιλέξει ως
λύση, την τηλεκπαίδευση; Πόσο έχει αναβαθμιστεί το ΠΣΔ για να αντέξει την ταυτόχρονη είσοδο όλων των εμπλεκόμενων;
Πού είναι οι υπολογιστές που θα δίνονταν
στους μαθητές, τουλάχιστον τους οικονομικά ασθενέστερους; Πού είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών; Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγει και μπορεί να χρησιμοποιήσει
ανάλογα η ιδιωτική εταιρεία Cisco;
Κι αν η ευθύνη για το σημερινό χάλι, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ανήκει στην
cisco, τι είδους σύμβαση έχει υπογράψει
το υπουργείο με την εταιρεία αυτή, με τι
κόστος και με τι ανταλλάγματα; Γιατί δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι τώρα;
Το μεγαλύτερο, όμως, ερώτημα είναι
γιατί η κυβέρνηση επέλεξε την αποκαλούμενη «τηλεκπαίδευση» (που ακόμη
και με την αντιμετώπιση κάποιων από τα
προαναφερόμενα προβλήματα, πάλι δεν
είναι εκπαίδευση) και δεν επέλεξε τη
λύση των μικρών τμημάτων, του ανοίγματος των υπαρκτών αναξιοποίητων αιθουσών, της εφαρμογής σοβαρών μέτρων
προστασίας, της ρύθμισης των απουσιών, των δωρεάν τεστ για παιδιά και εκπαιδευτικούς, λύσεις που απαιτούσε α-

πό την αρχή σύσσωμη η εκπαιδευτική
κοινότητα, αιτήματα για τα οποία λοιδορήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και δεκαεπτάχρονα παιδιά οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της ασφάλειας και αντιμετώπισαν
την επίθεση του παρακρατικού μηχανισμού και των παπαγάλων των ΜΜΕ;
Είναι μόνο το κόστος ή πρόκειται για
μια καθαρά πολιτική επιλογή; Όποιοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται μόνο για χρήματα, τα οποία κατά το αφήγημα κυβέρνησης και των ΜΜΕ δεν υπάρχουν, ας εξετάσουν λιγάκι τα στοιχεία: Τα χρήματα
που ξοδεύτηκαν σε μάσκες και δόθηκαν
στα κανάλια για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα(!) επαρκούσαν για την
πρόσληψη 6.000 περίπου αναπληρωτών.
Τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για να αγοραστούν τα ιπτάμενα σιδερικά του πολέμου θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν
νοσοκομεία, πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας και σχολεία.
Για την Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση εκπαιδευτικών ΔΕ Ν. Ιωαννίνων, η επιλογή της κυβέρνησης είναι κυρίως
πολιτική, καθώς επιλέγει να δώσει τα
όποια χρήματα υπάρχουν στις ιδιωτικές
εταιρείες (πχ μάσκες και τηλεκπαίδευση) παρά να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, προτιμά να διώξει
όσο περισσότερους μαθητές μπορεί από τη δευτεροβάθμια και να τους στείλει στη μεταγυμνασιακή κατάρτιση,
προτιμά να αφήσει γενιές αμόρφωτες
που θα μετατραπούν εύκολα σε δούλους
υπάκουους στην εργοδοσία και την κάθε φορά πολιτική εξουσία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκυρία,
στην οποία η ίδια διακηρύττει σε όλους
τους τόνους ότι έχουμε πόλεμο, δεν επιλέγει να ρίξει χρήματα στην υγεία για
να να αντιμετωπίσει την πανδημία, αλλά τα χαρίζει στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς της φίλους, προχωρά σε
γιγάντωση της αστυνομίας, και διαλύει
ό,τι απομένει από τη δημόσια εκπαίδευση (η επιμονή τους στο ταξικό κόσκινο της «τράπεζας θεμάτων» ακόμη
και για τους μαθητές των Ειδικών σχολείων είναι χαρακτηριστική). (...)

Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση
Εκπαιδευτικών ΔΕ Ν. Ιωαννίνων
Ιωάννινα, 9 Νοέμβρη 2020

Λευτέρης Παπαθανάσης
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ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ – ΠΑΜΕ – ΠΕΚ υποτάσσονται στις κυβερνητικές αφηγήσεις για την πανδημία,
Mε τις αποφάσεις τους οδηγούν την ΟΛΜΕ σε

συνδικαλιστικό lock down

Σε μια εποχή που η κοινωνία γνωρίζει τον όλεθρο, μετρώντας νεκρούς και
διασωληνωμένους λόγω των εγκληματικών αντιδραστικών επιλογών
της κυβέρνησης της Ν.Δ – επιλογών που ήδη είχαν λιπανθεί από τις
προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, που ιδιωτικοποίησαν και περιέκοψαν
τις δαπάνες για όλα τα δημόσια αγαθά, όπως υγεία και παιδεία,
Σε μια εποχή που η κυβέρνηση φοράει το ένδυμα της καταστολής, εκμεταλλευόμενη προκλητικά την πανδημία για
να σπείρει στο λαό το φόβο, με αστυνομοκρατία, τρομοκρατία, πρόστιμα, απαγορεύσεις θυμίζοντας εποχές χούντας,
Σε μια εποχή (15/12) που ψηφίζεται ο
νέος φοροληστρικός και αντικοινωνικός
προϋπολογισμός, που προβλέπει τη μείωση των δημόσιων δαπανών σε Υγεία,
Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση (οι περικοπές ακόμα και στη Δημόσια Υγεία φτάνουν
τα 600 εκ ευρώ!), και αποτυπώνει τη
φτώχεια, τη λιτότητα, τη νέα παρατεταμένη βαρυχειμωνιά που θα ακολουθήσει για το λαό και τους εργαζόμενους,
Σ’ αυτήν την εποχή θα περίμενε κανείς
τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες, να ορθώσουν ανάστημα. Να κάνουν γενικό κάλεσμα με συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε οι εργαζόμενοι συλλογικά και ενωτικά να δείξουν στην κυβέρνηση του ΣΕΒ ότι απαιτούν το δικαίωμα
στη ΖΩΗ, βάζοντας φραγμό στην εγκληματική πολιτική της ΝΔ που συνειδητά
επιλέγει να διαλύσει και να εγκαταλείψει τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία.
Θα περίμενε κανείς ότι το κάλεσμα
αυτό θα γινόταν όχι μόνο επειδή είμαστε
ενάντια στον προϋπολογισμό, αλλά για
να σπάσουν στην πράξη και οι χουντοαπαγορεύσεις, που ήρθαν για να μείνουν,
όπως είπε και ο Χρυσοχοϊδης.
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δήλωση των Γιάννη Σαμοΐλη, Χρίστου Σόφη
μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ

Θα περίμενε κανείς ένα κάλεσμα που
να κάνει ορατούς αυτούς που μοχθούν
καθημερινά, και είναι οι πολλοί, απέναντι στα ΜΑΤ που προστατεύουν τη θέληση των λίγων.
Διεκδικώντας:
• Να διορίσουν εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας, ελεγκτές στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, οδηγούς στα ΜΜΜ. Να αυξήσουν τις δαπάνες για Δημόσια Υγεία–Παιδεία– Ασφάλιση. Να αυξήσουν τους μισθούς και τις συντάξεις, να επιτάξουν όλες τις ιδιωτικές δομές Υγείας θέτοντάς
τες στην υπηρεσία του ΕΣΥ, να κάνουν
δωρεάν και μαζικά τεστ, αντί να ψηφίζουν φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις
στο μεγάλο κεφάλαιο, αντί να 5πλασιάζουν τις εξοπλιστικές δαπάνες, αντί να
προκηρύσσουν 2.600 θέσεις μισθοφόρων στο στρατό, 2.000 θέσεις «ειδικών
φρουρών» στα (κλειστά) πανεπιστήμια,
αντί να παρέχουν 120 εκατομμύρια στην
Aegean και δεκάδες εκατομμύρια σε τηλεοπτικά κανάλια, σε μάσκες- αερόστατα, σε κλινικάρχες, σε εταιρείες διοδίων
λόγω απώλειας εσόδων.
Όμως, απέναντι σ’ αυτή την αναγκαιότητα το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, μιας από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες στη χώρα, με πρόταση του ΠΑΜΕ που υιοθετήθηκε και από ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ, αποφάσισε ομόψυχα να κάνει μυστικές και συμβολικές
κινήσεις. Η αντίδραση που προτάθηκε είναι οι 11 του Δ.Σ συμβολικά να βρεθούν
έξω από τη Βουλή!
Η απόφαση για συμβολική δράση των
11 του Δ.Σ της ΟΛΜΕ στην πράξη σημαίνει συνδικαλιστικό lock down, άτακτη υποχώρηση και υποταγή στα κυβερνητικά
προστάγματα και στα κυβερνητικά δόγματα του φόβου και του τρόμου, στις κυβερνητικές αφηγήσεις για την πανδημία,
σημαίνει αποδοχή των διακηρύξεων του
Μητσοτάκη και του Χρυσοχοϊδη από τον
περασμένο Μάρτη.
Μόνο που η ανεργία, η φτώχεια, το τσάκισμα της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας,
η ωμή καταπάτηση των δημοκρατικών δι-

καιωμάτων του λαού μας, κάθε άλλο παρά
συμβολικές είναι. Αντίθετα είναι πραγματικές και σαρωτικές. Έρχονται για να επιβληθούν στις πλάτες του λαού μας, φέρνοντας νέα δεινά.
Επειδή την υποταγή δεν πρέπει να την
βαφτίζουμε θάρρος,
Επειδή τα πολιτικά ρεύματα και οι άνθρωποι κρίνονται όχι μόνο απ’ αυτά που
λένε, ούτε από την αντικυβερνητική λογοκοπία τους (βλ. ΠΑΜΕ -ΣΥΝΕΚ), αλλά και
από τις επιλογές και τις πράξεις τους.
Επειδή ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να συναντήσει τη μαζική
αγωνιστική αντίσταση των εργαζομένων
και όλου του λαού,
ΚΑΛΟΥΜΕ τις ΕΛΜΕ να πάρουν στα
χέρια τους την υπόθεση του αγώνα ενάντια στη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική!
Να κηρύξουν στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις για τις 15 Δεκέμβρη. Να
συνενωθούν αγωνιστικά με τα σωματεία
των υγειονομικών που αποφάσισαν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις για την ημέρα αυτή. Κόντρα στη
δυσοσμία της κυβερνητικής εκστρατείας
για τη σπίλωση των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος, οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα σωματεία τους και τη συλλογική τους δράση ξέρουν πολύ καλά πώς να
προφυλάξουν την υγεία τους. Ο μόνος
που δεν μπορεί να τους προφυλάξει είναι
η κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει.

3 Στους δρόμους του αγώνα
ενάντια στον αντιλαϊκό
προϋπολογισμό!
3 Κάτω η βάρβαρη πολιτική της
φτώχειας, της ανεργίας και της
καταστολής!
3 Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία Υγεία για όλο το λαό!
12 Δεκέμβρη 2020

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

w Κάτω ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός της αφαίμαξης
και της άγριας λιτότητας!
w Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις!
w Γενναία ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας – Παιδείας – Ασφάλισης!
w Η ΟΛΜΕ να κηρύξει απεργία και συγκεντρώσεις στις 15/12!
θεια μια ολόκληρη γενιά
παιδιών, τη μάσκα και το παγουρίνο, την απάτη της “τηλεκπαίδευσης”.
Η κυβέρνηση της ΝΔ με
γνώμονα τη διαβόητη “έκθεση Πισσαρίδη”, ένα μνημείο ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, τα δίνει
όλα στο μεγάλο κεφάλαιο,
τους βιομηχάνους και την εργοδοσία. Για τις επιχειρήσεις
προβλέπει κάθε είδους φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές
από τις εργοδοτικές εισφορές για να μην θιγεί η κερδοφορία τους. Την ίδια ώρα για το λαό προβλέπει ψίχουλα, διαιώνιση της άγριας φοροληστείας, της φτώχειας και της
ανεργίας. Η πολιτική της κυβέρνησης φέρνει νέα διάλυση
των εργασιακών σχέσεων, γενίκευση των κάθε είδους ελαστικών μορφών εργασίας και “τηλεργασίας”, καταδυνάστευση και σκληρή καταπίεση των εργαζομένων για να θησαυρίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες.
Η πολιτική τους δεν είναι μόνο δεξιά και νεοφιλελεύθερη. Είναι εγκληματική για το λαό, αφού συνειδητά επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία
οδηγώντας τες στην διάλυση.
Να ορθώσουμε πύργους αντίστασης ενάντια στη βάρβαρη και εγκληματική πολιτική τους! Πιάνοντας το νήμα από
την απεργία στις 26 Νοέμβρη να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον απεργιακό μας αγώνα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό! Να αντισταθούμε αποφασιστικά στη
βάρβαρη κυβερνητική πολιτική της αστυνομοκρατίας και
της καταστολής. Οι αγώνες μας δεν φιμώνονται! Δεν γίνονται μυστικά και συμβολικά! Τα δημοκρατικά μας δικαιώματα, οι συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες δεν μπαίνουν στο γύψο!
Καλούμε άμεσα την ΟΛΜΕ να πάψει την τακτική της
αφωνίας και υποταγής στην κυβερνητική επίθεση, όπως
έκανε στην απεργία στις 26/11 με ευθύνη της πλειοψηφίας ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ. Να κηρύξει άμεσα απεργιακή
κινητοποίηση και συγκέντρωση στις 15/12, ημέρα ψήφισης του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Στην ίδια κατεύθυνση καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ να πάρουν στα χέρια τους την
ευθύνη της οργάνωσης και της απεργιακής κλιμάκωσης
του αγώνα. Να προκηρύξουν στάσεις εργασίας και διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις τηρώντας
όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης!

3 Κάτω ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός!
3 Αγώνας για την Υγεία και την Παιδεία του λαού μας!
Δεκέμβρης 2020
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
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Τα επιτελεία της κυβέρνησης της ΝΔ δεν χάνουν ούτε
στιγμή, προχωρώντας με ταχύτατους ρυθμούς στην υλοποίηση όλης της αντιλαϊκής ατζέντας. Μέσα στις συνθήκες της
πανδημίας και ενώ είναι σε εξέλιξη το 2ο σκληρό lockdown,
οι χουντικές απαγορεύσεις και η άγρια αστυνομοκρατία, η
κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση το βάρβαρο και αντιλαϊκό
προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό που αποτελεί την πιο
κυνική ομολογία πως η νέα καπιταλιστική κρίση που καλπάζει είναι σαρωτική. Παράλληλα αποκαλύπτει τα σάπια θεμέλια της δικής τους καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τα οικονομικά επιτελεία της κυβέρνησης ομολογούν ότι το βάθος της
μπορεί να συγκριθεί μόνο με την μεταπολεμική περίοδο, ξεπερνώντας κατά πολύ ακόμα και τη βάρβαρη μνημονιακή
δεκαετία φτάνοντας στο δυσθεώρητο ποσοστό του 10,5%. Η
κυβέρνηση και το μεγάλο κεφάλαιο θέλουν να φορτώσουν
τις συνέπειες της νέας καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες
του λαού και των εργαζομένων.
Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στις δαπάνες για τους πυλώνες του
κοινωνικού κράτους. Χωρίς ντροπή ανακοινώνουν μειώσεις των δημόσιων δαπανών κατά 2,148 δις ευρώ. Τα
κρατικά κονδύλια για την πολύπαθη Δημόσια Υγεία, που
βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης εξαιτίας των βάρβαρων, νεοφιλελεύθερων και εγκληματικών πολιτικών που
εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ),
περικόπτονται κατά 572 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 4.2
δις έναντι των 4.8 δις του 2020, οδηγώντας τη στη χρεοκοπία. Ο Σκυλακάκης (αν. Υπουργός Οικονομικών) ομολογεί με θράσος πως δεν υπάρχει περιθώριο για νέες προσλήψεις – διορισμούς υγειονομικών, την ώρα που τα Δημόσια Νοσκομεία, οι γιατροί και νοσηλευτές βγάζουν
κραυγές αγωνίας και διεκδικούν τα αυτονόητα, νέους γιατρούς, περισσότερες ΜΕΘ, μαζικά δωρεάν τεστ στο λαό,
ενίσχυση του ΕΣΥ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εκτινάσσει
κατά 62% τις δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς,
από 3.4 δις ευρώ το 2020 στα 5.5 δις το 2021.
Μαζί με την Υγεία οι δαπάνες για την Πρόνοια και την
Κοινωνική Ασφάλιση καταβυθίζονται ακόμα περισσότερο. Τα 2.2 δις ευρώ λιγότερα σημαίνουν νέες περικοπές στις συντάξεις, στα επιδόματα και στα ασφαλιστικά
ταμεία, νέα λιτότητα σε βάρος των εργαζομένων και των
συνταξιούχων.
Οι δαπάνες για τη Δημόσια Εκπαίδευση για μια ακόμα
χρονιά βρίσκονται σε νέο ιστορικό χαμηλό με μείωση 1,17%
σε σχέση με πέρυσι. Η κυβέρνηση της ΝΔ, πιστή στα ακραία
δεξιά και νεοφιλελεύθερα δόγματά της, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ παραπάνω για να ενισχύσει τα Δημόσια Σχολεία με μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, με περισσότερα τμήματα και
λιγότερα παιδιά στις αίθουσες. Αντί για τη γενναία και ολόπλευρη ενίσχυση των Δημόσιων Σχολείων η κυβέρνηση επιλέγει την πολιτική των λουκέτων, καταδικάζοντας στην αμά-
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

Η ταξική και οδυνηρή αλήθεια Κερατσινίου-Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης»
της τηλεκπαίδευσης δοσμένη και με αριθμούς…
Η εκπαιδευτική διαδικασία σε περίοδο πανδημίας, με κλειστά ή ανοιχτά σχολεία, είναι καθρέπτης
των μεγάλων προβλημάτων του δημόσιου σχολείου σε κανονική περίοδο λειτουργίας! Είναι
ταξική επιλογή από όλες τις κυβερνήσεις η ελλιπής χρηματοδότηση, η παμπάλαια κτηριακή
υποδομή, ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός, όπου υπάρχει, το φόρτωμα των ελλείψεων σε γονιούς και
εκπαιδευτικούς. Η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζεται στη λογική του κόστους-οφέλους και έτσι, την
ίδια ώρα που υποχρηματοδοτούν τα δημόσια σχολεία, δίνουν πακέτα δις στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ε

ίναι πρόκληση από τη μια η κυβέρνηση να σπεύδει να χαρίσει εκατομμύρια στους κλινικάρχες και στα ΜΜE και από
την άλλη να «αδυνατεί» να προσφέρει Η/Υ, αξιόπιστο διαδίκτυο ή ακόμα και ρεύμα σε χιλιάδες μαθητές λαϊκών οικογενειών, για να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην «εξ αποστάσεως εκπαίδευση». Βοά το πανελλήνιο, γιατί μόλις πριν λίγες μέρες, έκοψαν
το ρεύμα σε μαθητή μονογονεϊκής οικογένειας. Τα λόγια στερεύουν μπροστά στην εικόνα των μαθητών που ξεσπιτώνονται για να
βρουν σύνδεση internet στο καφέ της γειτονιάς ή στο σπίτι φίλου.
Ποια σύνδεση μπορεί να καλύψει το κενό στην εκπαίδευση των
παιδιών μειονοτήτων που βιώνουν την ανισοτιμία σε κάθε πτυχή
της ζωής τους και τώρα τιμωρούνται με τη στέρηση κάθε δικαιώματος στη μόρφωση· Τα παιδιά Ρομά, τα προσφυγόπουλα στους
καταυλισμούς και τις δομές φιλοξενίας, παρά τις προσπάθειες των
εκπαιδευτικών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν αποκλειστεί από την εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση.
Την ίδια στιγμή βέβαια η κυβέρνηση «κόπτεται» να προλάβει
την αξιολόγηση των μαθητών προσποιούμενη δήθεν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται κανονικά.
Αλήθεια, στους γυάλινους πύργους που ζείτε, δεν έχετε ακούσει τίποτα για όλα αυτά;
Η πραγματικότητα της τηλεκπαίδευσης απέχει από κάθε έννοια εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτές τις πρωτόγνωρες
συνθήκες, η εκπαιδευτική κοινότητα στάθηκε στο ύψος της,
χωρίς καμία βοήθεια από την κυβέρνηση, βρέθηκε δίπλα
στους μαθητές και τις οικογένειές τους, αξιοποίησε κάθε
μέσο, έχοντας επίγνωση των κινδύνων, αλλά και των ορίων
αυτής της διαδικασίας.
Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς-μέσα στην υγειονομική
κρίση- ξενύχτησαν, αυτοεπιμορφώθηκαν, ξοδεύτηκαν, αγωνίστηκαν. Για του λόγου το αληθές στις 10 πιο «πολυψαγμένες»
λέξεις στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης Google για το
2020 είναι: 1η η e-class, 4η η e-me, 5η η webex και 9η το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται και στα σχολεία του Συλλόγου μας, δημοτικά και νηπιαγωγεία σε Κερατσίνι και Πέραμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Στον Δήμο Περάματος σε σύνολο 8 δημοτικών σχολείων Γενικής Αγωγής προκύπτει από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ότι
από τους 1456 μαθητές οι 106 μαθητές (ποσοστό 7%) δεν έχουν
καμία συμμετοχή σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από
αυτούς οι 38 είναι προσφυγόπουλα από τη Δομή του Σχιστού και
Ρομά. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό 15%, δηλαδή 214 μαθητές συνδέονται μέσω κινητού που τις περισσότερες φορές δυσχεραίνει τη διαδικασία. Χαρακτηριστικό είναι ακόμα και οι χαμηλές ταχύτητες σύνδεσης και ο ανεπαρκής εξοπλισμός των
σχολείων (μόλις 23 σταθεροί υπολογιστές με μικρόφωνα και
κάμερες και 58 λάπτοπ).
Ακόμα πιο δυσχερής είναι η κατάσταση στα 10 νηπιαγωγεία
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του Περάματος, όπου οι γονείς αδυνατούν να καλύψουν και τις
ανάγκες των νηπίων σε περίπτωση που έχουν αδελφάκια στο
δημοτικό. Έτσι, το ποσοστό των παιδιών που δε συμμετέχουν
στη σύγχρονη εξ αποστάσεως σε σύνολο 328 μαθητών αγγίζει
το 30% (87 μαθητές), ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό που
συμμετέχουν μόνο με κινητό. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των
νηπιαγωγείων είναι ελλιπέστατος, όπως και οι ταχύτητες σύνδεσης είναι ακόμα πιο χαμηλές. Υπάρχουν μόλις δύο σταθεροί
υπολογιστές με μικρόφωνο και κάμερα και 5 φορητοί.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας σε δείγμα 2.490 μαθητών (ποσοστό 66%) από το σύνολο 3.760 μαθητών που αντιστοιχεί στα 12 από τα 16 δημοτικά σχολεία Γενικής Αγωγής που ανήκουν στον Σύλλογό μας προκύπτει ότι 70 μαθητές δε συμμετέχουν καθόλου (ποσοστό 3%). Να σημειώσουμε επιπλέον ότι σε
σχολεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που ανήκουν και
στον Σύλλογό μας, αλλά και στον σύλλογο της Προόδου φοιτούν
περίπου 200 προσφυγόπουλα από τη Δομή του Σχιστού, εκ των
οποίων κανένα δεν έχει πρόσβαση στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε γιατί δεν έχουν συσκευές, είτε γιατί δεν
υπάρχει wifi στη δομή και κυρίως γιατί τα λογισμικά του Υπουργείου δεν είναι συμβατά με τις όποιες συσκευές τους, αφού είναι σε αραβικά/φαρσί. Τέλος, 392 μαθητές συνδέονται μέσω κινητού (15%). Ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό υπάρχουν 30
σταθεροί επανδρωμένοι Η/Υ και 75 φορητοί, ενώ και πάλι οι ταχύτητες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλές.
Αντίστοιχα σε σύνολο 484 μαθητών από δείγμα 10 νηπιαγωγείων του Συλλόγου στο Κερατσίνι προκύπτει ότι 113 μαθητές δε συμμετέχουν (ποσοστό 23%), ενώ 122 συνδέονται με κινητό (ποσοστό
25%). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι πολύ φτωχός, μόλις ένας
επανδρωμένος σταθερός Η/Υ και 2 φορητοί. Όσον αφορά τις ταχύτητες διαδικτύου είναι στα περισσότερα νηπιαγωγεία χαμηλή.
Τα τάμπλετ που δόθηκαν δανεικά σε μαθητές από τις σχολικές επιτροπές των Δήμων Κερατσινίου και Περάματος αποτελούν «σταγόνα στον ωκεανό» σε σχέση με την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις ευθύνες της κυβέρνησης, που δε φρόντισε να
χορηγήσει ένα τάμπλετ για κάθε μαθητή, σύμφωνα με τα αιτήματα του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος.
Αποδεικνύεται σε κάθε βήμα ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη και πρέπει να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα, που τα εκπαιδευτικά σωματεία και οι φορείς του
γονεϊκού κινήματος πρότειναν και στη διάρκεια του πρώτου κύματος, αλλά και από το καλοκαίρι, ώστε τα σχολεία να είναι ανοιχτά με υγιεινή και ασφάλεια.
Απαιτούμε για όσο ακόμα τα σχολεία είναι κλειστά η κυβέρνηση να χορηγήσει ένα τάμπλετ για κάθε μαθητή, να παράσχει
δωρεάν και γρήγορο ίντερνετ, να εξοπλίσει τεχνολογικά τα σχολεία σε μόνιμη βάση.

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε άλλη μία εγκύκλιο με
την οποία περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των
μαθητών που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα
λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού,
σαν να διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία κανονικά, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες και τις πολλαπλές σοβαρές αδυναμίες της «τηλεκπαίδευσης» και το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ειδικότερα οι μαθητές των ασθενέστερων τάξεων και στρωμάτων και των πιο απομακρυσμένων
περιοχών της χώρας. Δεν μας εκπλήσσει η έλλειψη παιδαγωγικής ευαισθησίας και κατανόησης των ιδιαίτερων
συνθηκών, αλλά αυτή η ισοπεδωτική αριστοκρατική, βαθύτατα ταξική και γραφειοκρατική αντιμετώπιση ακόμα
και της αξιολόγησης των μαθητών ξεπερνά κάθε όριο.
Διαβάζοντας την εγκύκλιο διαπιστώνει κανείς ότι οι καρεκλοκένταυροι του ΥΠΑΙΘ ζουν στον … πλανήτη του «άριστα» και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, τεστ, βαθμολόγηση, πολλαπλές ομάδες θεμάτων, αποτροπή των φαινομένων συνεργασίας ή ηλεκτρονικής αντιγραφής, απαρέγκλιτη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων,
συγκεκριμένες προθεσμίες και ώρες υποβολής και άλλα εξόχως e-παιδαγωγικά!
Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε παιδαγωγοί και επιστήμονες και θέλουμε να τιμήσουμε το λειτούργημα που κάνουμε, δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε και δε θα εφαρμόσουμε την τραγική εγκύκλιο.
Συνάδελφοι/ισσες, τουλάχιστον εμείς ας μην κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ότι τα σχολεία μας, οι γονείς και κυρίως οι μαθητές μας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να γίνουμε εμείς η φωνή τους, να αποκαλύψουμε το επικοινωνιακό παιχνίδι που έχει στήσει στις πλάτες μας το Υπουργείο και τα
πληρωμένα «παπαγαλάκια» των Μ.Μ.Ε με την υποτιθέμενη «τηλεκπαίδευση» και επιτέλους να μιλήσουμε…
Για τα παιδιά που είναι χωρίς καμία ηλεκτρονική συσκευή,
για όλα τα παιδιά που διαθέτουν μονάχα ένα κινητό τηλέφωνο για την επαφή τους με το σχολείο, για τα παιδιά που
δεν διαθέτουν ικανοποιητική τηλεφωνική σύνδεση, για τα
παιδιά που δεν έχουν γονείς γνώστες της τεχνολογίας να λύνουν εύκολα και γρήγορα τα προβλήματα που κάθε τόσο παρουσιάζονται, για τα παιδιά που δεν έχουν κάποιον να τα βοηθήσει όταν δυσκολεύονται σε μια άσκηση ή σε μια εργασία, για τα παιδιά που δεν συνήθισαν την ψύχρα της απομόνωσης μπροστά σε μια κλειστή οθόνη και σε ένα κλειστό μικρόφωνο, για τα παιδιά μας με μαθησιακές δυσκολίες τα οποία
η «τηλεκπαίδευση» κυριολεκτικά τα αποκλείει από κάθε
συμμετοχή γιατί οξύνει τα προβλήματά τους, για τα παιδιά
που βλέπουν τους/τις δασκάλους/ες τους να παιδεύονται ακόμη προσπαθώντας να κάνουν ελκυστικό μάθημα με ένα
άγνωστο και απαιτητικό εργαλείο μίας ιδιωτικής εταιρείας,
η οποία το σχεδίασε για στελέχη επιχειρήσεων και ενηλίκους και όχι για να κάνεις μάθημα, για τα παιδιά που δεν
μπορούν να ακούσουν και να δουν και μπαινοβγαίνουν με αγωνία και άγχος στις «ηλεκτρονικές μας τάξεις» τα μεσημέ-

ρια για να μην πέσει το σύστημα, για τα παιδιά που ήθελαν
να προσπαθήσουν το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη να βελτιώσουν λίγο το βαθμό τους, για τα φτωχά παιδιά που χρειάζονται το σχολείο και τη γνώση περισσότερο από τα υπόλοιπα, για τα παιδιά που μας έχουν πρότυπο και θα μας θυμούνται πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη γιατί είμαστε οι μόνοι που νοιαζόμαστε για αυτά, για όλα αυτά και για άλλα τόσα που ζούμε στον αγώνα και την αγωνία της «τηλεεκπαίδευσης».
Καλούμε το Υπουργείο να αφήσει στην άκρη τη βαθμολογία του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Αν έπρεπε κάτι ν’ αξιολογηθεί είναι συνολικά η αντιεκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της Ν.Δ
και το Υπουργείο. Θα έπρεπε να αξιολογήσουμε την ίδια τη
διαδικασία της «τηλεκπαίδευσης», που δημιουργεί νευρωτικά και βαριεστημένα παιδιά, τα οποία χωρίς την επαφή και την κοινωνικοποίηση, που προσφέρει το σχολείο,
αδυνατούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες ραδιοφωνικής
μετάδοσης της διδακτέας ύλης (μιας και οι κάμερες των
συμμετεχόντων είναι κλειστές, για να μην πέσει το σύστημα). Δεν υπάρχει ούτε μία έρευνα, ούτε ένα άρθρο που
να αποδεικνύει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει
κάποια θετικά αποτελέσματα σε κάποιον τομέα (συναισθηματικό, ψυχικό, πνευματικό κλπ). Αντίθετα χιλιάδες
έρευνες υποστηρίζουν ότι η καθήλωση για πολλές ώρες
μπροστά στις οθόνες μικρών παιδιών έχει καταστρεπτικές συνέπειες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου τους και στη γενικότερη ανάπτυξή τους.
Το παιδαγωγικά αμφιλεγόμενο μέσο της βαθμολογίας στις συνθήκες
εξαίρεσης που ζούμε
μπορεί να γίνει μέσο περαιτέρω διεύρυνσης των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Την αρμόζουσα επιβράβευση και την ενθάρρυνση που χρειάζεται θα τη δώσουμε καλύτερα στους μαθητές μας,
χωρίς την υποτιθέμενη ισονομία των βαθμών. Καλούμε τη
Δ.Ο.Ε να υιοθετήσει και να στηρίξει τα αιτήματά μας:
• Το Υπουργείο να πάρει πίσω την απαράδεκτη εγκύκλιο για την αξιολόγηση των μαθητών.
• Να ανοίξουν τα σχολεία και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία διεκδικούμε εδώ και μήνες
(μικρά τμήματα μέχρι 15 μαθητές, μονά θρανία, διορισμοί
εκπαιδευτικών, καθαριότητα, μέσα ατομικής υγιεινής κλπ).
• Να γίνει γενναία αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης.
• Να ξεκινήσουν αμέσως και οργανωμένα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη όταν ανοίξουν τα σχολεία.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Για την αξιολόγηση των μαθητών και τη βαθμολογία του Α΄ Τριμήνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ
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Η ηλεκτρονική ψηφοφορία
της Κεραμέως έγινε το Βατερλώ της!

Σ

τις 15/10 η Κεραμέως, δήλωσε πως “Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει και τότε θα μετρήσουμε ποιοι θα πάνε
με την ΟΛΜΕ και ποιοι με το Υπουργείο”. Σήμερα στις
7/11 ο κόσμος της εκπαίδευσης έδωσε ηχηρή απάντηση και
ταυτόχρονα ένα γερό ράπισμα στην υπουργό της βίας, των καμερών, της μάσκας και του παγουρίνου. Παρά τις αλλεπάλληλες και ακραία αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, παρά το εκλογικό πραξικόπημα στο οποίο προέβη, τα “εντέλλεσθε” της τελευταίας στιγμής προς τις εφορευτικές επιτροπές, τα διαρκή
μηνύματα έως και ελάχιστες ώρες πριν κλείσουν οι ηλεκτρονικές κάλπες από τα ηλεκτρονικά συστήματα που “υπενθύμιζαν”
στους εκπαιδευτικούς την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τις υπόγειες
πιέσεις προϊσταμένων, διοικητικών μηχανισμών, αλλά και ορισμένων ελάχιστων θλιβερών νεροκουβαλητών της κυβερνητικής πολιτικής που είχαν το θράσος να εμφανίζονται ως “ανεξάρτητοι” υποψήφιοι, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έδωσε ηχηρό μήνυμα!
Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της ψηφοφορίας τα αποτελέσματα που δίνουν οι εφορευτικές επιτροπές επιβεβαιώνουν τα μονοψήφια ποσοστά συμμετοχής, την ώρα που
στις προηγούμενες –διά ζώσης– εκλογές οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν άγγιζαν το 80%.
Χαιρετίζουμε την αποφασιστική και σθεναρή στάση της αποχής που κράτησε η συντριπτική πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών σήμερα, πρώτη μέρα του νέου κυβερνητικού lockdown. Οι εκπαιδευτικοί με τη στάση τους επιβεβαιώνουν ότι δεν ευθυγραμμίζονται ούτε αποδέχονται την κυβερνητική πολιτική. Σήμερα ο κλάδος σχεδόν
καθολικά απέρριψε την πολιτική της κυβέρνησης, που, αντί να λάβει μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους,
κλείνει τα σχολεία και στερεί από τα παιδιά το δικαίωμά τους στη μόρφωση, που προωθεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα, που ετοιμάζει τη νέα επίθεση ενάντια στα σωματεία, τις Γενικές Συνελεύσεις, την απεργία και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα!
Σήμερα επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι “ο Βασιλιάς είναι γυμνός”. Η πολιτική της πυγμής, των πραξικοπημάτων και των αυταρχικών μέτρων που επιβάλλει η Κεραμέως και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προσέκρουσαν πάνω στα βράχια του εκπαιδευτικού κινήματος! Όποια αποτελέσματα και να ανακοινώσει τις επόμενες
ώρες η Κεραμέως δεν μπορεί να έχουν ίχνος φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, αφού η πολιτική της όλους αυτούς τους μήνες στηρίχτηκε πάνω στο ψέμα, στη δημαγωγία, στην παραπλάνηση.
Σήμερα οι εκπαιδευτικοί με την αποφασιστικότητά τους και την καθολική συσπείρωσή τους στις μαχητικές αποφάσεις του κλάδου, των ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ, απέδειξαν πως η κυβερνητική πολιτική δεν είναι αήττητη!
Ως Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούμε αυτονόητο ότι όσοι ανακηρυχθούν ως “εκλεγμένοι” αιρετοί σε ΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΔΕ οφείλουν να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους αμέσως.
Καλούμε όλες τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να μην νομιμοποιήσουν κανένα “εκλογικό” αποτέλεσμα και να μην
αναγνωρίσουν κανέναν “εκλεγμένο” ως αιρετό εκπρόσωπο του κλάδου.
Τώρα είναι η ώρα το εκπαιδευτικό κίνημα να συγκρουστεί αποφασιστικά με την κυβερνητική πολιτική, που
διαλύει τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, που βάζει λουκέτα στα σχολεία για να συγκαλύψει τα εγκληματικά της
αδιέξοδα, που προωθεί το ακραία ταξικό μέτρο της “τηλεκπαίδευσης”.
Καλούμε τον κόσμο της εκπαίδευσης μαζικά και αγωνιστικά να συσπειρωθεί στις ΕΛΜΕ και
• να απαιτήσει ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, • με 15
– το πολύ – παιδιά στην τάξη, • καθολικά δωρεάν τεστ,
• μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, • πρόσληψη
επιπλέον προσωπικού καθαριότητας.
Να υπερασπίσουμε τα σωματεία και τα δημοκρατικά
του δικαιώματα από τη νέα κυβερνητική επίθεση!

Το φιάσκο
της «ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας»

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Σάββατο, 7 Νοέμβρη 2020
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Ένα σύντομο σχόλιο με αφορμή την
κατάρρευση της «τηλεκπαίδευσης»
Σε νέο φιάσκο για το ΥΠΑΙΘ εξελίχθηκε η 1η ημέρα εφαρμογής της «τηλεκπαίδευσης»! Από τη 2η κιόλας ώρα το πολυδιαφημισμένο σύστημα της Cisco Webex κατάρρευσε πλήρως, πετώντας έξω μαθητές και καθηγητές, ακυρώνοντας την
προπαγάνδα του Υπουργείου και της Κεραμέως που πάσχιζε
ανερυθρίαστα να πείσει όλη την κοινωνία δηλώνοντας: «Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για τη μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως μορφή της, στηρίζουμε με
κάθε μέσο τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους, τους
εκπαιδευτικούς μας, τα στελέχη μας, και είμαστε αισιόδοξοι
ότι σε λίγο καιρό θα επανέλθουμε στην κανονικότητα».
Βροχή πέφτουν από το πρωί στα κεφάλια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες των
λαϊκών οικογενειών, τους οποίους υποχρέωσε με την απειλή
των απουσιών να σπεύσουν να αγοράσουν από το πενιχρό τους
εισόδημα τεχνολογικά μέσα. Από κάτι τέτοια όμως δεν υδρώνει το αφτί των στελεχών του ΥΠΑΙΘ, που κινούνται στο γνωστό
ύφος «κι αν η πραγματικότητα δε συμφωνεί μαζί μας τόσο το
χειρότερο για την πραγματικότητα». Ως οπαδός αυτού του δόγματος και η Γ.Γ. Αναστασία Γκίκα δηλώνει στον τυπο: «Οι αριθμοί είναι ασύλληπτοι. Μιλάμε για 600.000 μαθητές σε όλη τη
χώρα. Είναι τεράστια επιτυχία του υπουργείου η εφαρμογή του

σε κυκλώσανε
δίχως να το καταλάβεις
βρίσκονται γύρω σου
γιατί είσαι επικίνδυνος.
Νιώθεις επικίνδυνος.
Όχι, δεν νιώθεις καθόλου έτσι
και μάλιστα απορείς
που σε κυνηγάνε
λες και είσαι ικανός

συστήματος, ωστόσο ακόμη, δεν είμαστε Εσθονία. Δεν μπορεί
από τη μία ημέρα στην άλλη το σύστημα να λειτουργήσει άψογα. Χρειάζεται να επιδείξουμε υπομονή. Είναι μόλις η πρώτη
ημέρα εφαρμογής του. Είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ημέρες
η κατάσταση θα εξομαλυνθεί».
Το γεγονός ότι η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση
είναι δεδομένο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Η σημερινή παρωδία όμως φέρνει στην επιφάνεια πολλά και αμείλικτα ερωτήματα:
• Μπορούμε στ’ αλήθεια να μιλάμε για υποχρεωτικότητα και απουσίες; Μπορούμε στα σοβαρά να μιλάμε για
προχώρημα ύλης και τράπεζα θεμάτων;
• Τι προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε το ελληνικό δημόσιο με τη Cisco; Γιατί ποτέ δεν είδε το φως της δημοσιότητας; Τι
είδους συνεργασία προβλέπει με το ΠΣΔ και τι συνεπάγεται αυτό
για τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών;
Αιδώς Αργείοι! Η μόνη λύση είναι να υποχρεώσει το εκπαιδευτικό κίνημα την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και
να ανοίξει τα σχολεία τώρα, υιοθετώντας άνευ όρων τα αιτήματα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών για ασφαλή λειτουργία των σχολείων • με 15 το πολύ μαθητές, • με μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, • με αύξηση των κονδυλίων για την κάλυψη των κανόνων υγιεινής καθαριότητας και
ασφάλειας • με μαζικά και δωρεάν τεστ, • με ευρύχωρες τάξεις, • με θωρακισμένο σύστημα υγείας, με μόνιμους διορισμούς ειδικού προσωπικού (σχολιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, προσωπικό καθαρισμού, φύλαξης
κλπ) • αύξηση προσωπικού και δρομολογίων στα ΜΜΜ.
9 Νοέμβρη 2020

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Μετά το «Βατερλώ»
του Σαββάτου…
νέα «νίκη» της Νίκης!
Ανοίξτε τα σχολεία
με ασφάλεια ΤΩΡΑ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

εσύ πώς νιώθεις;

ν’ αλλάξεις τον κόσμο
ή λες και κρύβεις στη γροθιά σου
(στην απλά σφιγμένη γροθιά σου)
κάποιο θανατηφόρο όπλο
για την κοινωνία που σου φτιάξανε
κι όμως για να σε κυνηγάνε
τώρα που είσαι πεταμένος στο οδόστρωμα
για να σε τρομάζουν ακόμα και τώρα
που νιώθεις ανήμπορος

υπάρχει λόγος
τέτοιες είναι οι ώρες
που αποκαλύπτεται
τη στιγμή που σε πνίγουν
τη στιγμή που σε ποδοπατούν
καταλαβαίνεις πως
όσο υπάρχεις ακόμα στο δρόμο
θα ‘χουν πάντα το φόβο σου
Bάιος Κανδύλας
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Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Εκπαιδευτικός Όμιλος

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΣΒΟΥ

Καθολική αποχή από την φαρσοκωμωδία
της ηλεκτρονικής «ψηφοφορίας»

Κάτω η πολιτική του ακραίου αυταρχισμού!

Η κυβέρνηση της ΝΔ και το ΥΠΑΙΘ προχωρούν ακάθεκτοι στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με πρώτο σταθμό τις εκλογές για
την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα «Υπηρεσιακά Συμβούλια». Το βλέμμα της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και της
ολιγαρχίας, είναι στραμμένο προς το συνδικαλιστικό κίνημα, τα συνδικάτα των εργαζομένων και τις συλλογικές δημοκρατικές τους διαδικασίες. Ο Βρούτσης ετοιμάζει πυρετωδώς τη νέα ομοβροντία για να βάλει
ταφόπλακα στην απεργία, στις Γενικές Συνελεύσεις, στην ελεύθερη και
ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων.
Μόλις ελάχιστες ημέρες πριν από τις εκλογές στις 7/11, η Κεραμέως, η υπουργός της βίας, της μάσκας και των καμερών, με την
πλήρη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ, αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο του αυταρχισμού και της ακροδεξιάς πολιτικής που
εφαρμόζει. Με ένα μπαράζ νομοθετικών τροπολογιών, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων αποκτά προνόμια απόλυτου άρχοντα, που μπορεί να ενεργεί αυθαίρετα κουρελιάζοντας ακόμα και
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των επικείμενων εκλογών. Στόχος τής
κυβέρνησης είναι να κάμψει τη μαζική αντίσταση των εκπαιδευτικών σωματείων (ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ, ΟΛΜΕ – ΔΟΕ) τα οποία δεν συναινούν στην επιβολή των Η/Ψ, αρνούνται να δηλώσουν εκπροσώπους
στις εφορευτικές επιτροπές, καλούν καθολικά τους εκπαιδευτικούς σε αποχή από την παρωδία.
Με μια επίδειξη ακραίου αυταρχισμού προχωρά σε ένα πρωτοφανές εκλογικό πραξικόπημα, υποχρεώνει το σύνολο των συνδικαλιστικών παρατάξεων και υποψηφίων, που ζήτησαν να αποσυρθούν από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, να συμμετάσχουν με το ζόρι στις
εκλογές του Σαββάτου. Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική σιδηράς
πυγμής, ακραίου αυταρχισμού και κάθε είδους αντιδημοκρατικών
μεθοδεύσεων με στόχο την επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
και των βάρβαρων αντισυνδικαλιστικών μέτρων που έπονται.
Από την πρώτη στιγμή των κυβερνητικών εξαγγελιών για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος κατήγγειλε το μέτρο αυτό που ανοίγει το δρόμο για τη γενικευμένη αντιδραστική
κυβερνητική επίθεση στα συνδικάτα. Χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους κάλεσε ανοιχτά τους εκπαιδευτικούς να απέχουν από τη
φάρσα των εκλογών και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις να μην πάρουν
μέρος σ’ αυτές. Και αυτή την κατεύθυνση υπηρέτησε μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ως Εκπαιδευτικός Όμιλος καλούμε τους εκπαιδευτικούς
• να απέχουν από την παρωδία των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στις 7/11
• να καταγγείλουν την αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης και
του ΥΠΑΙΘ
Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία καθώς και τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.
• να μην αναγνωρίσουν τα όποια «αποτελέσματα» ανακοινώσει η Διοίκηση.
• Όσους «εκλεγούν» ως αιρετοί μέσα από τέτοιες διαδικασίες να παραιτηθούν αμέσως από τις θέσεις τους, την επόμενη κιόλας ημέρα.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ»
Νοέμβρης 2020

Το αποτυχημένο
πραξικόπημα της Κεραμέως
και ο παραγοντισμός
της ΔΑΚΕ Λέσβου

Σ

τις 15/10 η Κεραμέως, δήλωσε πως “Η ηλεκτρονική
ψηφοφορία θα γίνει και τότε θα μετρήσουμε ποιοι θα
πάνε με την ΟΛΜΕ και ποιοι με το Υπουργείο”. Στις
7/11 ο κόσμος της εκπαίδευσης έδωσε ηχηρή απάντηση
και ταυτόχρονα ένα γερό ράπισμα στην υπουργό της βίας,
των καμερών, της μάσκας και του παγουρίνου(...)

Στη Λέσβο ωστόσο η κατάσταση δεν ήταν ίδια με αυτή του πανελλαδικού κλίματος. Η ΔΑΚΕ επέλεξε να στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις το πραξικόπημα του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθώντας τη γνωστή πρακτική της υποταγής. Η ίδια παράταξη:
 Που όταν είχε την αυτοδυναμία στο Σωματείο (ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ) εξέδιδε αποφάσεις για την προτίμηση
του όρου «λαθρομετανάστης» και τα «εθνικά θέματα
της αντιπολιτευτικής ατζέντας της ΝΔ» (Συμφωνία
Πρεσπών, κλπ) συντασσόμενη με την ακροδεξιά και
ρατσιστική αντίληψη που έθρεψε την εγκληματική οργάνωση της Χ. Αυγής.
 Που έπαιρνε το ρόλο της διοίκησης και έστελνε το καθηκοντολόγιο στους Συλλόγους Διδασκόντων για να μην
παίρνουν «παράνομες» αποφάσεις.
 Που όταν είχε την προεδρία της ΕΛΜΕ έστελνε επιστολές σύμπνοιας στην τότε Υπουργό Παιδείας Άννα
Διαμαντοπούλου υπέρ της αξιολόγησης.
 Της οποίας κεντρικό στέλεχος και Διευθυντής Γυμνασίου της Μυτιλήνης μετά την καραντίνα της άνοιξης
του 2020 διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας ότι όλα βαίνουν καλώς στη Λέσβο με την
τηλεκπαίδευση κάνοντας ζωντανή σύνδεση από το σχολείο του.
 Η οποία δεν συμμετέχει σε καμία διαμαρτυρία του
κλάδου, αλλά και έχει εξαφανιστεί από κάθε διαδικασία απόφασης της πλειοψηφίας των παρατάξεων της
ΕΛΜΕ Λέσβου.
 Η οποία επιδίδεται σε έναν ανηλεή αγώνα παρουσίασης του δικαιώματος των συναδέλφων σαν προσω-

Όλοι άριστοι!
Αυτή τη φορά όμως το ότι έκοψε το νήμα πρώτη στον αντιδραστικό προεκλογικό αγώνα του παραγοντισμού, όχι μόνο δεν τη
δικαιώνει, αλλά εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται
στους συναδέλφους και δείχνει τα όρια της πολιτικής της αντίληψης. Μιας αντίληψης που μετέτρεψε δεκάδες συναδέλφους
στη Λέσβο σε δεκανίκια της πολιτικής του Υπουργείου και της
κυβέρνησης που διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση (26άρια τμήματα, ακατάλληλα κτίρια, αδιοριστία, τρίμηνες συμβάσεις κοκ),
βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, εξαντλεί τους εκπαιδευτικούς με ρόλους μάνατζερ (σύμβουλος σχολικής ζωής, υπεύθυνος covid) και γραμματέων, διαλύει τις εργασιακές σχέσεις. Οι
276 συνάδελφοι που εμπιστεύτηκαν την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας (της μοναδικής που καλούσε σε συμμετοχή στην παρωδία εκλογών) έδωσαν πράσινο φως στη συνέχιση της πολιτικής αυτής και κομματικά παράσημα στους υποψήφιους που
σπάσαν τα τηλέφωνα μη τυχόν και ξεφύγει κανένα ψηφαλάκι…
Η διοίκηση της ΔΕ Λέσβου έπαιξε άλλωστε το ρόλο της στην
εικόνα επίπλαστης «κανονικότητας» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νησιού. Ο ΔΔΕ, σε συνέντευξη που έδωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό μια ημέρα πριν τις εκλογές, τεχνηέντως και με δικαιολογία την ασθενή -επιλεκτικά βέβαια- μνήμη, απέκρυψε τις ελλείψεις καθηγητών Νοέμβρη μήνα, τα 26ρια
τμήματα, το πλήθος των κρουσμάτων και των κλειστών τμημάτων στο νησί, υπερασπίστηκε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
ακόμα και σε σύγκριση με τα ανοιχτά σχολεία (ελέω μάσκας ή
υπερκινητικών μαθητών!), στήριξε τις τηλε-εκλογές ως απάντηση στο συνωστισμό εν μέσω πανδημίας διαστρεβλώνοντας
το αίτημα των ΕΛΜΕ- ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ για αναβολή εκλογών – παράταση θητειών, εμφάνισε την παράσταση διαμαρτυρίας ως φιλική κουβέντα ανταλλαγής απόψεων για προβληματισμό και όχι ως αυτό που πραγματικά ήταν, δηλαδή απαίτηση να μην περιληφθούν στα ψηφοδέλτια των εκλογών όσοι συνάδελφοι ή παρατάξεις είχαν αποσυρθεί.
Όλη αυτή η στάση αποκαλύπτει τα όρια που έχουν οι συγκεκριμένοι ρόλοι. Αποκαλύπτει πόσο δεμένη είναι και η τωρινή, ακομμάτιστη κατ’ επίφαση, Διοίκηση στο κυβερνητικό
άρμα, το πόσο διατεθειμένη είναι να βάλει πλάτη για να στηρίξει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο η στήριξη και συμμετοχή στο τηλε-πραξικόπημα των ψευδοεκλογών της 7ης Νο-

εμβρίου δεν μπορεί να καλυφθεί με φιλικά χαμόγελα και ευγενείς προθέσεις. Ήταν μια βαθιά αντιδραστική επιλογή, που
κατέταξε και αυτή τη Διοίκηση στη μαύρη σελίδα της ιστορίας της εκπαίδευσης.
Ευτυχώς η απάντηση ήρθε από το 90% του κλάδου, στο οποίο ανήκει και το 70% των εκπαιδευτικών της Λέσβου, που
γύρισαν την πλάτη στον παραγοντισμό και τον εκφοβισμό για
αόριστες κυρώσεις με τη μη συμμετοχή στις εκλογέςπραξικόπημα.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που εμπιστεύτηκαν τη ΔΑΚΕ να
συνειδητοποιήσουν ότι τους ενέταξε στη θλιβερή μειοψηφία της
ομάδας της Υπουργού Παιδείας, που δήλωσε ότι την επομένη
των εκλογών θα δούμε ποιοι είναι με την ΟΛΜΕ και ποιοι με το Υπουργείο.
Καλούμε όσους συναδέλφους παραπλανήθηκαν από παράγοντες, συνδικαλιστές ή τη διοίκηση, να το καταγγείλουν στην
ΕΛΜΕ Λέσβου ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές οι 276 ψήφοι ήταν αποτέλεσμα επαρχιωτισμού, αφέλειας και πολιτικού
αυτισμού ή εκφοβισμού και πελατειακών σχέσεων.
Η Αγωνιστική Παρέμβαση εδώ και πολλούς μήνες επαναφέρει το αίτημα για συγκρότηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ, αίτημα στο
οποίο δεν έχει πάρει απάντηση από καμία παράταξη. Αυτό
δε γίνεται επειδή πιστεύουμε ότι χωρίς προεδρείο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε αποδείξει, με τις προτάσεις, τις ανακοινώσεις και τη στάση μας, ότι σε οποιεσδήποτε συνθήκες παλεύουμε για να ακουστεί η φωνή των συναδέλφων. Πιστεύουμε στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες,
τις Γενικές Συνελεύσεις και τη συζήτηση στους Συλλόγους
για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, των παιδιών και
των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε όμως να ενημερώνουμε τους Συλλόγους από μακριά. Η απουσία της ΕΛΜΕ από τα σχολεία, σε συνδυασμό με τη μη αποστολή των ανακοινώσεων τόσο της ίδιας της ΕΛΜΕ όσο και των παρατάξεων από τους διευθυντές των σχολείων καθιστά την ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Λέσβου αποσπασματική και ανεπαρκή. Οι συνδικαλιστικές άδειες που δίνονται στο προεδρείο δεν είναι «προνόμιο συνδικαλιστικό», αλλά ζωτικής
σημασίας μέσο για τη λειτουργία του Σωματείου. Το ότι υπάρχει ατολμία έστω στην κήρυξη στάσης εργασίας η οποία δεν
κρίνεται απαραίτητη ακόμα και από μέλη της πλειοψηφίας
του ΔΣ έχει οδηγήσει στην αίσθηση αδράνειας και απουσίας
συνδικαλιστικής στήριξης.
Δυστυχώς καθοριστικό ρόλο έχει παίξει το ΠΑΜΕ, με δυο
έδρες, καθώς αφενός επιμένει στο αναλογικό προεδρείο (που
θα εξέλεγε τη ΔΑΚΕ στη θέση του προέδρου) κι αφετέρου αποσύρει την πρόταση για αναλογικό προεδρείο αν δεν είναι
ομόφωνη!
Οι τακτικισμοί και τα πλαστά αδιέξοδα είναι κατώτερα των
περιστάσεων, αποδυναμώνουν το Σωματείο και καταλήγουν σε
ηττοπάθεια και υποταγή. Θεωρούμε ότι και η έλλειψη φυσικής παρουσίας των μελών του ΔΣ της ΕΛΜΕ συνέβαλε σε αυτό το 30% της συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εκλογές.
Καλούμε όλα τα μέλη των παρατάξεων του ΔΣ της ΕΛΜΕ
και τον προεδρεύοντα μέλος της ΔΑΚΕ να προχωρήσει άμεσα σε συνεδρίαση για συγκρότηση. Να μη χαρίσουμε ούτε μια μέρα ακόμη στη σιωπή και τη συνενοχή! Το πανελλαδικό χαστούκι στο Υπουργείο Παιδείας έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν υποτάσσεται. Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η πραγματική φωνή των
εκπαιδευτικών κι όχι τα φερέφωνα της Κεραμέως.
Μυτιλήνη 08-11-2020
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πική εξυπηρέτηση, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι εάν δεν υπήρχε η μεσολάβηση συγκεκριμένων αιρετών δε θα ήταν δυνατή η ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων.
 Της οποίας μέλος αποτελεί ο –κατά δήλωσή του– εθνικοσοσιαλιστής έκπτωτος Γυμνασιάρχης για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάνθη ότι ήταν αποδεκτή η χρήση
του όρου νεοναζί από πλευράς του δημοσιογράφου Στρατή
Μπαλάσκα και δεν αποτελούσε κάτι μεμπτό. Δεν πρόκειται
απλά για μέλος, αλλά για στέλεχος της ΔΑΚΕ Λέσβου, τον οποίο η παράταξη έσπευσε -κατά την προεδρεία της- να αποκαταστήσει και εν συνεχεία να τοποθετήσει στη θέση του προεδρεύοντα της ΕΛΜΕ για τη διετία 2019-20 και 2020-21, πυροδοτώντας αντιδράσεις που κατέληξαν στη μη συγκρότηση
του ΔΣ της ΕΛΜΕ.
 Η οποία χρησιμοποιεί τη θητεία στο Σωματείο ως γραμμή στο κομματικό βιογραφικό για την εξασφάλιση διευθυντικών θέσεων και κύρους για πολιτική καριέρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ είναι αιρετός στο ΠΥΣΔΕ και πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου!
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Ψ ή φ ι σ μ α της Συνέλευσης

Ανακοίνωση Κεντρικού Συμβουλίου Συλλόγου
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Πανεπιστημίου Αιγαίου

αστυνομίας»

Όχι στην ίδρυση «Πανεπιστημιακής Αστυνομίας»

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης ΑΠΘ για την πρόθεση
δημιουργίας «πανεπιστημιακής

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει
σε ίδρυση Ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με αρμοδιότητες σύλληψης και προανάκρισης, η
οποία θα αναφέρεται στη ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός αυτό, δηλώνουμε τα εξής:
Εδώ και χρόνια με αφορμή ορισμένα μεμονωμένα, προβοκατόρικα και απολύτως καταδικαστέα περιστατικά καταβάλλονται προσπάθειες συκοφάντησης των ΑΕΙ ως χώρων γενικευμένης παραβατικότητας. Προσπάθειες ενορχηστρωμένες, εκπορευόμενες από εξουσιαστικές δυνάμεις και συμφέροντα.
Πρόκειται για δυνάμεις που ενοχλούνται σφόδρα από τη
λειτουργία των πανεπιστημίων ως πεδίων κριτικής εξέτασης και αμφισβήτησης κυρίαρχων ιδεών και πρακτικών, καθώς και ανίχνευσης εναλλακτικών μορφών της ανθρώπινης
κατάστασης· ως χώρων ανάπτυξης φοιτητικών αγώνων ενάντια στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, που επιδείνωσαν δραματικά τις συνθήκες σπουδών και διαβίωσης, αλλά και τις
επαγγελματικές προοπτικές μεγάλου μέρους των φοιτητών
και φοιτητριών.
Η κυβέρνηση, έχοντας ήδη καταργήσει το πανεπιστημιακό
άσυλο, αξιοποιεί τώρα την κατάσταση της καραντίνας, προκειμένου να προωθήσει τα σχέδιά της για τα ΑΕΙ, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπα με προβλήματα υποχρηματοδότησης, ανεπαρκών υλικοτεχνικών υποδομών, σημαντικών ελλείψεων προσωπικού, ανεπαρκούς φοιτητικής μέριμνας. Οι ανάγκες των ΑΕΙ της χώρας απαιτούν τη γενναία δημόσια στήριξη και χρηματοδότησή τους,
αντί της δημιουργίας μηχανισμών αστυνόμευσής τους.
Επισημαίνουμε εμφατικά, ότι η δημιουργία εντός των πανεπιστημίων δύναμης με αστυνομικά καθήκοντα υπαγόμενης
στην ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως εγχείρημα κρατικού ελέγχου της πανεπιστημιακής ζωής και ακύρωσης του
αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ. Παίρνοντας υπ’ όψη τις πολλές περιπτώσεις αυταρχικής συμπεριφοράς και εκτενούς χρήσης βίας
των δυνάμεων καταστολής, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην θεωρούμε ότι η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης στρέφεται εναντίον της λειτουργίας των πανεπιστημίων ως δημόσιων θεσμών ανοιχτών στην κοινωνία, συνδεδεμένων με τον ελεύθερο
στοχασμό επί βασικών προβλημάτων, αντιθέσεων και προκλήσεων της κοινωνικής ζωής.
Δεδομένου του θεμελιωδώς νεοφιλελεύθερου προσανατολισμού της κυβερνητικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης
και της πολιτικής στην ανώτατη εκπαίδευση, φρονούμε ότι η
απόφαση ίδρυσης πανεπιστημιακής αστυνομίας θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο το δημόσιο πανεπιστήμιο, την αυτονομία του και τον κοινωνικό προσανατολισμό του έργου του.
Γι’ αυτό και καταδικάζουμε την εν λόγω επιδίωξη της κυβέρνησης, καλώντας ταυτόχρονα την πανεπιστημιακή κοινότητα
σε κινητοποίηση για τη μη υλοποίησή της.
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Σε μια χρονική στιγμή που η χώρα συγκλονίζεται από
τους συνεχείς καθημερινούς θανάτους συνανθρώπων μας
στα νοσοκομεία, που οι υγειονομικοί βγάζουν κραυγές
αγωνίας για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία και απαιτούν
νέες προσλήψεις, που οι εργαζόμενοι αγωνιούν για το
μέλλον το δικό τους και των οικογενειών τους, που η εργασιακή αβεβαιότητα και ανεργία χτυπούν όλο και περισσότερες πόρτες, τη στιγμή που επιβάλλεται lock-down
στη χώρα, που σχολεία και πανεπιστήμια είναι κλειστά,
με μαθητές και φοιτητές να βρίσκονται εκτός αιθουσών
διδασκαλίας και με αρκετούς μαθητές ακόμη και φοιτητές να μην διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να παρακολουθούν τα μαθήματα από απόσταση,
η κυβέρνηση της ΝΔ εκτιμά ότι τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να προσλάβει 1000 αστυνομικούς που θα
αναλάβουν τη «φύλαξη» των πανεπιστημίων!
Η κυβέρνηση δεν μας ξαφνιάζει με τις επιλογές και
τα σχέδιά της. Είναι η επιβολή του δόγματος «Νόμος και
Τάξη», που είχε εξαγγείλει προεκλογικά και τώρα, την
εποχή της πανδημίας και της επιβολής μέτρων προστασίας, βρίσκει την ευκαιρία να το εφαρμόσει. Είναι ο Νόμος και η Τάξη, όπως αυτή τα καταλαβαίνει. Και αυτό
που καταλαβαίνει δεν είναι απλά και μόνο η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Με πρόσχημα τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, απαγορεύει συναθροίσεις άνω των 3 ατόμων ειδικά στην επέτειο του Πολυτεχνείου, όπως και στην επέτειο της δολοφονίας του
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (όπου απαγορεύει ακόμη και
να αφήσουν λουλούδια στον τόπο δολοφονίας του), συλλαμβάνει φεμινίστριες στο Σύνταγμα την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Βασικά «Νόμος και Τάξη» για την κυβέρνηση της ΝΔ σημαίνει απαγόρευση και ποινικοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας που μπορεί να σημαίνει διεκδίκηση, διαμαρτυρία,
αντίσταση και κυρίως οτιδήποτε παραπέμπει σε αριστερό και ριζοσπαστικό λόγο.
Ως μέλη ΔΕΠ, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές, νέοι επιστήμονες που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι
τις πραγματικές αιτίες και τους διαχρονικά υπεύθυνους
για την κατάσταση με την οποία βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι προσπαθώντας να κάνουμε τη δουλειά
μας, καταγγέλλουμε την προωθούμενη ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια και αρνούμαστε να συμπράξουμε στη συκοφάντηση των φοιτητών μας, των συλλογικών
τους οργάνων και των αγώνων τους. Τα πανεπιστήμια δεν
είναι χώροι ανομίας και παραβατικότητας, όπως συστηματικά επιχειρείται να παρουσιασθούν. Παρά τις τραγικές
συνθήκες ελλείψεων επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, στα πανεπιστήμια επιτελείται εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψη-

Εκπαιδευτικός Όμιλος

Κάτω η κυβερνητική πολιτική
της καταστολής και
της τρομοκρατίας, το πογκρόμ
προσαγωγών και συλλήψεων

Μ

προστά στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κυβέρνηση και αστυνομία προχώρησαν για
μια ακόμα φορά σε πρωτοφανείς απαγορεύσεις. Όπως ακριβώς στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, έτσι και τώρα απαγορεύθηκαν οι συναθροίσεις πάνω από τέσσερα άτομα.
Στην κατεύθυνση της επιβολής του αντιδραστικού δόγματος «του
νόμου και της τάξης», η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες
προσαγωγές και έχει μετατρέψει σε σιδερόφρακτο φρούριο την Αθήνα, απαγορεύοντας την οποιαδήποτε πρόσβαση στο κέντρο,
προχωρώντας ακόμα και στο κλείσιμο όλων των σταθμών του μετρό. Έχει φτάσει ακόμα στο σημείο να μην αφήνει ούτε την κατάθεση λουλουδιών στο μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Α. Γρηγορόπουλος. Ταυτόχρονα, τίθεται πρώτη φορά σε ισχύ το μέτρο που επιτρέπει στα ΜΑΤ να είναι εξοπλισμένα
με φορητές κάμερες που θα καταγράφουν τις επιχειρήσεις τους.
Είναι φανερό πως οι χουντικού τύπου απαγορεύσεις καμία
σχέση δεν έχουν με την προστασία της δημόσιας υγείας. Άλλωστε ο ίδιος ο Χρυσοχοϊδης είχε πει πως ο ιός δεν μεταδίδεται έξω. Οι πραγματικοί στόχοι της κυβέρνησης είναι να εδραιωθεί ένα γενικευμένο κλίμα τρομοκρατίας και απαγορεύσεων, το οποίο
θα αποτρέπει τον λαό και την νεολαία να κατεβαίνει στο δρόμο
και να παλεύει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική.
Η επανάληψη των πρωτοφανών κυβερνητικών μέτρων απαγόρευσης εδραιώνει ένα συνολικό αντιδραστικό πλαίσιο, στο οποίο οι κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις, τα αναφαίρετα αυτά λαϊκά δικαιώματα, μπαίνουν σε συνεχή αμφισβήτηση. Η κυβέρνηση θέλει τον λαό φοβισμένο και την αστυνομία να τρομοκρατεί, προκειμένου
να συνεχίζει απρόσκοπτα το τσάκισμα των εργατολαϊκών δικαιωμάτων. Η καλλιέργεια ενός τέτοιου
τρομοκρατικού κλίματος και η αποθράσυνση των δυνάμεων καταστολής αποτελούν αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε νέα φαινόμενα τύπου Γρηγορόπουλου. Άλλωστε
αυτό το καθεστώς ήταν που όπλισε
και το 2008 το χέρι του Κορκονέα που
εκτέλεσε τον 15χρονο μαθητή.
Απέναντι στις νέες χουντικής έμπνευσης απαγορεύσεις, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος καλεί τον κόσμο
της εκπαίδευσης να μην σκύψει το κεφάλι μπροστά την πολιτική
της καταστολής και της τρομοκρατίας. Μόνο ο μαζικός, ανυποχώρητος αγώνας του λαού και της νεολαίας μπορεί να βάλει φραγμό
σε αυτήν την πολιτική και να υπερασπίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα που με τόσο μίσος επιχειρεί να χτυπήσει η κυβέρνηση.
• Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων αγωνιστών. • Να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο και να
μην ασκηθεί καμία δίωξη! • Όχι στις χουντικού τύπου απαγορεύσεις. • Κάτω τα χέρια από τα δημοκρατικά δικαιώματα.
• Κάτω η βάρβαρη πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας, της
καταστολής και της τρομοκρατίας!
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λού επιπέδου. Αποτελεί ιστορική κατάκτηση,
τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωής και των
δραστηριοτήτων εντός των Πανεπιστημίων, της
ελεύθερης και ανεμπόδιστης έρευνας, κοινωνικής και πολιτικής δράσης να τους καθορίζει
η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι οι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες καταστολής.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αφορούν
στην ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αφορούν
όχι μόνο στον περιορισμό, αλλά και στην καταστολή κάθε δυνατότητας οργανωμένης και συλλογικής διαμαρτυρίας, στην καταστολή ανάπτυξης φοιτητικού και πανεπιστημιακού κινήματος. Ενός κινήματος που τις τελευταίες δεκαετίες πάλεψε για δημόσια και δωρεάν παιδεία,
ενάντια στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στόχος
είναι να εμποδιστεί με κάθε μέσο ακόμη και η
διαμαρτυρία ενάντια στη συνεχή εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου, ενάντια στη μετατροπή των πανεπιστημίων σε χώρους που λειτουργούν με
όρους και κανονισμούς επιχειρήσεων.
Από την άλλη μεριά η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ αποδέχεται την ατζέντα της κυβέρνησης
και ανάγει το ζήτημα της «αστυνόμευσης»
των Πανεπιστημίων ως βασικό θέμα συζήτησης, εν μέσω πανδημίας, την ίδια ώρα που τα
προβλήματα λειτουργίας των πανεπιστημίων
έχουν κτυπήσει κόκκινο. Διαφωνεί με την κυβέρνηση, όχι ως προς την ύπαρξη αστυνομικού
σώματος στα Πανεπιστήμια, αλλά για το αν το
σώμα αυτό θα λογοδοτεί στο υπουργείο ή στη
διοίκηση του Πανεπιστημίου ή αν θα χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς των Ανώτατων Ιδρυμάτων. Διαφοροποίηση του τύπου
«το σώμα των αστυνομικών στα πανεπιστήμια
να λογοδοτεί στις πρυτανικές αρχές και όχι
στην ΕΛΑΣ» δείχνει πώς η ίδια η Ομοσπονδία
αντιλαμβάνεται το έργο των πανεπιστημιακών
αρχών, στις οποίες αναθέτει και ρόλο αστυνομικού διευθυντή!
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία
οποιουδήποτε αστυνομικού σώματος στα Πανεπιστήμια, είτε αυτό υπάγεται στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, είτε στη διοίκηση του
Πανεπιστημίου. Δεν αλλάζει το χαρακτήρα του
ως σώμα καταστολής εάν αυτό χρηματοδοτείται από το υπουργείο ή από τον προϋπολογισμό
των Ιδρυμάτων.
Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν την ανάγκη σωμάτων καταστολής. Έχουν ανάγκη από νέες θέσεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού με αξιοπρεπείς απολαβές. Θέσεις διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού, προσωπικού φύλαξης
και καθαριότητας, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα, διδασκαλία και έρευνα και στη φάση που τώρα
διανύουμε, άμεσα μέτρα ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
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Το φιάσκο της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας»

Μ

έσω διαρροών, για μια ακόμη φορά, επιλέγει το υπουργείο Παιδείας να ενημερώσει σχετικά με τα επόμενα βήματα για την ίδρυση σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα πρώτα ιδρύματα στα οποία θα επιχειρήσει η νεοσύστατη Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, θα είναι το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και το Αριστοτέλειο (ΑΠΘ). Υπάρχει
και η σκέψη να συμπεριληφθεί και το Πανεπιστήμιο Πατρών, αν και δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση. Η
υπουργός Παιδείας μάλιστα επιμένει στην υπαγωγή του νεοσύστατου σώματος απευθείας στην ΕΛΑΣ και όχι στα ακαδημαϊκά όργανα. Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη απόφαση εναντιώνεται η Σύνοδος Πρυτάνεων, η οποία μεταξύ άλλων έχει θέσει ζήτημα αυτοδιοίκητου, σχετικά με
τη δικαιοδοσία για την ασφάλεια των ΑΕΙ. Σε προηγούμενο
στάδιο, πάλι μέσω διαρροών στο φιλοκυβερνητικό τύπο, έγινε γνωστό πως θα προσληφθούν αστυνομικοί με διαδικασίες εξπρές και θα λάβουν εκπαίδευση όμοια με εκείνη
των ειδικών φρουρών (5-7 εβδομάδες) και επιπλέον εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα καθήκοντά τους. Επίσης, οι
αστυνομικοί του νέου σώματος θα φέρουν κλομπ και χειροπέδες, ενώ η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός και η αμοιβή
τους θα βαρύνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Το σώμα θα περιπολεί μέσα στο χώρο των ιδρυμάτων και
σε περίπτωση «ύποπτων» ενεργειών θα επικοινωνεί με την
ΕΛΑΣ και θα λαμβάνει οδηγίες για το πώς θα δράσει. Στο
επόμενο διάστημα αναμένεται και σχετική προκήρυξη του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στα «σκαριά» βρίσκονται 1.000 προσλήψεις αστυνομικών, ενώ το συνολικό κόστος προσεγγίζει τα 30 εκ. ευρώ.

 γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

Διθύραμβοι Χρυσοχοΐδη και ΟΝΝΕΔ,
«ΟΧΙ» από την ακαδημαϊκή κοινότητα!
«Η κυρία Κεραμέως θα φέρει στη βουλή την ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που θα είναι μία ομάδα ήπιας αστυνόμευσης και θα συλλαμβάνει όποιον παρανομεί», δήλωσε ο Χρυσοχοϊδης. Στο ίδιο μήκος κύματος, η ΟΝΝΕΔ σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «δικαίωση για γενιές
μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που επί δεκαετίες υπερασπίστηκαν
την πρόοδο στο χώρο του ελληνικού πανεπιστημίου».
Αντιθέτως, τα ΑΕΙ τοποθετούνται κατά της δημιουργίας
σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας. Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ: «Η φύλαξη των χώρων μας και ο έλεγχος της χρήσης τους είναι αρμοδιότητα
του Πανεπιστημίου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζονται από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα», σημειώνει μεταξύ άλλων. «Όταν οι φοιτητές ζητούσαν προσωπικό, εννοούσαν διδακτικό και υγειονομικό- όχι αστυνομικούς, όταν ζητούσαν αναβάθμιση των υποδομών εννοούσαν
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αίθουσες διδασκαλίας και όχι κάμερες ασφαλείας», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε κείμενο πρωτοβουλίας μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας.

Πρόγευση η εισβολή στις φοιτητικές εστίες
Σε ανακοίνωσή της η «Φοιτητική Πορεία» σημειώνει ότι
«η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται στο έπακρο την πανδημία και
τις κλειστές σχολές για να περάσει όλα τα αντιεκπαιδευτικά
και αντιδημοκρατικά σχέδιά της. Διότι αντιδημοκρατικά και
κατασταλτικά είναι τα μέτρα που προτείνει για τις σχολές. Καμία σχέση δεν έχουν με κάποια γενική αντιμετώπιση της “εγκληματικότητας”, αλλά με το χτύπημα του φοιτητικού κινήματος. Πέρυσι κατάργησε το άσυλο, τώρα φέρνει και επίσημα την αστυνομία μέσα στις σχολές, για να τρομοκρατεί μόνιμα τους φοιτητές, ξυπνώντας μνήμες από τις μαύρες μέρες
του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας».
Μια πρόσφατη γεύση από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είχαμε μια μέρα πριν την παραμονή Πρωτοχρονιάς και λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, όταν η κυβέρνηση
της ΝΔ έστειλε αστυνομικές δυνάμεις στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ, στην Ούλοφ Πάλμε (ΦΕΠΑ), με πρόσχημα τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι δυνάμεις καταστολής δε
δίστασαν να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες φθορές σε
χώρους της εστίας και να εισβάλουν σε δωμάτια φοιτητών, ενώ το αστυνομικό μεγάφωνο καλούσε τους φοιτητές να παραμείνουν στα δωμάτιά τους και να μην βιντεοσκοπούν! Η επίκληση στην πάταξη των ναρκωτικών αποτελεί ένα προκλητικό πρόσχημα και άλλοθι για την αντιδημοκρατική κατασταλτική ενέργεια της αστυνομίας. Η
αστυνομική επιχείρηση είχε ξεκάθαρο στόχο να στείλει
ένα μήνυμα φόβου και τρομοκρατίας στους εστιακούς
φοιτητές και σε όλο το φοιτητικό κίνημα. Οι εικόνες ντροπής, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να περιφέρονται ως μπράβοι και να τρομοκρατούν ασύστολα μέσα στις εστίες, μέσα δηλαδή στα ίδια τα σπίτια εκατοντάδων φοιτητών, αποτελούν εικόνες από το μαύρο μέλλον που η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζει για τα πανεπιστήμια.
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Πολεμική για την ακαδημαϊκή ελευθερία
μετά την έγκριση απόλυσης
 γράφει ο Μichael Koziol
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29 Νοεμβρίου 2020
Η Εθνική Ένωση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναζητήσει
νέα προστασία για την ακαδημαϊκή ελευθερία, μετά την έγκριση από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της απόφασης του Πανεπιστημίου να απολύσει τον καθηγητή Τιμ Άντερσον για αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του που θεωρήθηκαν αντισημιτικές.
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου νωρίτερα φέτος, που όρισε ότι το Πανεπιστήμιο Τζέιμς Κουκ δεν παραβίασε τη νομοθεσία όταν
απέλυσε τον καθηγητή φυσικής Πίτερ Ριντ για κακή διαχείριση στον τρόπο που επικοινώνησε τον σκεπτικισμό του
σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Ο γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μάικλ Τόμσον, δήλωσε ότι οι δύο υποθέσεις δείχνουν ότι οι ακαδημαϊκές ελευθερίες βρίσκονται σε κίνδυνο στην Αυστραλία και ότι θα πρέπει να ενισχυθούν μέσα από νέες διατάξεις στις επιχειρηματικές συμφωνίες.
«Θα πρέπει να ισχυροποιήσουμε αυτές τις ρήτρες στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων», δήλωσε. «Η επιχειρηματική συμφωνία στο Πανεπιστήμιο του Σίντνεϊ ήταν ένα
χρυσό στάνταρτ, κι έτσι αυτή η δικαστική απόφαση κάνει
τους διοικητικούς να τραβάνε τα μαλλιά τους».
Ο Δρ Άντερσον απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 ύστερα από μια σειρά ευρημάτων «κακής διαχείρισης» από το πανεπιστήμιο, μεταξύ των οποίων την απεικόνιση του συμβόλου των Ναζί πάνω στην ισραηλινή σημαία σε υλικό των μαθημάτων και στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό ήταν «δείγμα έλλειψης σεβασμού και προσβολή και έρχεται σε αντίθεση με την
αναμενόμενη συμπεριφορά και τα προαπαιτούμενα για όλο
το προσωπικό του πανεπιστημίου» είχε πει τότε στον Δρ Άντερσον ο αναπληρωτής αντιπρύτανης, Στίβεν Γκάρτον.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής, Τόμας Θάλεϊ απέρριψε την έφεση του Δρ Άντερσον βρίσκοντας ότι οι αναρτήσεις του ήταν «σκόπιμα προκλητικές». Έγιναν «ως ισχυρισμός του αναφαίρετου δικαιώματος να εξασκήσει αυτό που ο Δρ Άντερσον θεώρησε πνευματική ελευθερία ... και όχι ως γνήσια έκφραση της πνευματικής ελευθερίας».
Ο κύριος Τόμσον δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση έδειξε
ότι η επιχειρηματική συμφωνία του Πανεπιστημίου του Σίντεϊ
«δεν επαρκεί στην περίπτωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας». Ανέφερε ότι οι δύο δικαστικές αποφάσεις αναδεικνύουν
ένα πρόβλημα ως προς τον τρόπο που τα δικαστήρια ερμηνεύουν τις ρήτρες περί ακαδημαϊκής ελευθερίας. «Δεν πρόκεται για αυτό που εκφράζεται, πρόκειται για το να μπορούν
οι ακαδημαϊκοί να εκφράζουν απόψεις» δήλωσε. «Οι απόψεις του Τιμ δεν είναι απαραίτητα δημοφιλείς. Για πολύ κόσμο είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς. Το θέμα είναι πως είναι ένας ακαδημαϊκός που εργάζεται σ’ αυτόν τον τομέα και
που εκφράζει ορισμένες απόψεις».
Η αναθεώρηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση περιλαμβάνει ένα μέτρο για
την ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη νομοθεσία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η νομοθεσία βρίσκεται
ενώπιον της κάτω βουλής. Ο ομοσπονδιακός υπουργός παιδείας, Νταν Τέχαν, είχε δηλώσει ότι νομικά υποδεικνύεται ότι ο καθηγητής Ριντ δεν θα μπορούσε να απολυθεί αν αυτές
οι τροποποιήσεις είχαν ψηφιστεί το επίδικο διάστημα.
Το ιδιωτικό Ινστιτούτο Δημοσίων Υποθέσεων δήλωσε ότι
η υπόθεση του Δρ Άντερσον ήταν ένας ακόμη λόγος που η
Γερουσία πρέπει να περάσει τη νομοθεσία. «Αυτό που είπε
ο Δρ Άντερσον ήταν κακόγουστο, ασυλλόγιστο και εσφαλμένο στο έπακρο. Αλλά ωστόσο είχε το δικαίωμα να το πει»,
δήλωσε ο διευθύνων πολιτικής Γκιντεόν Ρόζνερ. «Σ’ ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, η πνευματική ελευθερία και η ελευθερία του λόγου πρέπει να είναι ιερές. Πρέπει να είναι χώροι
όπου οι κακές ιδέες ηττώνται από καλές ιδέες, όχι με λογοκρισία και απολύσεις».
Ο Δρ Άντερσον, αγωνιστής όλη του τη ζωή και ακαδημαϊκός, είχε καταδικαστεί το 1990 για το σχεδιασμό της βομβιστικής επίθεσης στο ξενοδοχείο Χίλτον στο Σίντνεϊ το 1978,
αλλά αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος το 1991.

Η φωτογραφία της χρονιάς...
Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ημέρα της
γιορτής των Ευχαριστιών (Thanksgiving), στο νοσοκομείο United
Memorial, στο Houston, του Texas.
Απεικονίζει εναν γιατρό να εχει πάρει αγκαλιά εναν ηλικιωμένο ασθενή με covid-19, ο οποίος κλαίει. Ο γιατρός ονομάζεται Dr Joseph
Varon, ειναι ο επικεφαλής της ΜΕΘ και εργάζεται συνεχώς για 256 ημερες χωρίς ρεπό.

Χριστουγεννιάτικες σοκολάτες:
Βουτηγμένες στο αίμα παιδιών-εργατών

Τ

α Χριστούγεννα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του
κόσμου είναι ταυτόσημα με τα πάσης φύσεως γλυκίσματα, με τις σοκολάτες να έχουν την τιμητική τους.
Όμως αν τα παιδιά σε ΗΠΑ, Ευρώπη και αλλού θα απολαύσουν το αγαπημένο τους γλύκισμα, κάποια άλλα παιδιά,
στις χώρες που παράγουν το πολύτιμο κακάο, πρώτη ύλη
για τη σοκολάτα, θα συνεχίσουν αυτές τις ημέρες να δουλεύουν και μάλιστα ακόμα πιο σκληρά, για να αυξήσουν την
παραγωγή, χρησιμοποιώντας αιχμηρά εργαλεία και επικίνδυνα χημικά. Αυτό είναι που βιώνουν κατά κόρον τα παιδιά
στην Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα που είναι από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο στον κόσμο.
Έκθεση καταπέλτης του αμερικανικού ερευνητικού ινστιτούτου NORC στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο δείχνει ότι σήμερα τόσο στην Ακτή του Ελεφαντοστού, όσο και στη
γειτονική Γκάνα εργάζονται σχεδόν 1,6 εκατομμύρια παιδιά, από τα οποία το 40% υπό τις χειρότερες συνθήκες.
Εκτός αυτού η έκθεση αναφέρει ότι την τελευταία δεκαετία η παιδική εργασία αυξήθηκε στις εν λόγω χώρες. Σύμφωνα με το ίδρυμα Fairetrade, μόλις το 6% των κερδών
της βιομηχανίας σοκολάτας διοχετεύεται στους παραγωγούς. Επιπλέον προβλήματα στους παραγωγούς κακάο
προκαλεί η καθοδική πορεία των τιμών, παρά το γεγονός
ότι η κυβέρνηση στην Ακτή του Ελεφαντοστού επέβαλε διατίμηση 1,50 ευρώ για κάθε κιλό κακάο.

Στο 10%-20% της παραγωγής
καλύτερες συνθήκες εργασίας
Ο παραγωγός κακάο Κόφι Ζαν Μπατίστ δηλώνει: «Η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα χρήματα δεν φθάνουν ό, τι και αν
κάνουμε. Τα παιδιά μας πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και
οι εργάτες να πληρωθούν. Φέτος διασφαλίσαμε κάποια χρήματα λόγω της διατίμησης. Διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να
επιζήσουμε. Δυστυχώς η παραγωγή μειώνεται, γιατί το έδαφος δεν είναι πια τόσο εύφορο όσο παλαιά».
Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας έχουν ωστόσο διαφορετική άποψη. Ο Μπρου Αλάτιν από την οργάνωση World Cocoa
Foundation στην οποία ανήκουν οι 100 κορυφαίες επιχειρήσεις κακάο τονίζει: «Η βιομηχανία κακάο υποσχέθηκε να περιορίσει την παιδική εργασία στις καλλιέργειες Υπάρχει πρόοδος. Δυστυχώς όμως σήμερα μόλις στο 10% με 20% της παραγωγής διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας».
Για να στηρίξουν τους παραγωγούς, Ακτή του Ελεφαντοστού και Γκάνα επέβαλαν στις πωλήσεις τέλος 334 ευρώ
ανά τόνο. Ήδη όμως η διεθνής βιομηχανία κακάο προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να παρακάμψει το νέο τέλος.

Ε

εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο

Ακτή
Ελεφαντοστού

Προσφυγή μαθητών
για την τηλεκπαίδευση

ΗΠΑ

ναντίον των αρχών
της πολιτείας της
Καλιφόρνια προσέφυγαν οι οικογένειες 15
μαθητών δημόσιων σχολείων, επειδή απέτυχαν να
προσφέρουν ίση πρόσβαση
στην εκπαίδευση σε φτωχά
παιδιά και παιδιά μειονοτήτων στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.
Οι φτωχοί μαθητές, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες –από
νηπιαγωγείο ως λύκειο- και αναφέρονταν μόνο με τα μικρά
τους ονόματα στα δικαστικά έγγραφα, δεν είχαν λάβει υπολογιστές ή άλλες συσκευές και σύνδεση με το διαδίκτυο προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν την τηλεκπαίδευση,
όπως αναφέρεται στην προσφυγή, την πρώτη του είδους που
κατατίθεται στις ΗΠΑ. Τα παιδιά φοιτούσαν σε σχολεία του
Όκλαντ και του Λος Άντζελες, ενώ πολλά ήταν μαύρα ή λατινόφωνα. Εξάλλου στην προσφυγή αναφέρεται ότι τα σχολεία
δεν φρόντισαν να υποστηρίξουν τις ακαδημαϊκές και ψυχικές
ανάγκες των παιδιών, απέτυχαν να βοηθήσουν τα παιδιά που
δεν μιλούν καλά αγγλικά ή όσα είναι άστεγα.
Η προσφυγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Αλαμέντα, ζητάει από το δικαστήριο να διακηρύξει ότι οι αξιωματούχοι της εκπαίδευσης στην Καλιφόρνια παραβίασαν την εγγύηση του συντάγματος της πολιτείας για την εκπαιδευτική ισότητα και να τους διατάξει να διορθώσουν τις ανισότητες αυτές.
Πολλά σχολεία στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένων αυτών στην
Καλιφόρνια, την πλέον πολυπληθή πολιτεία της χώρας, έκλεισαν και στράφηκαν στην τηλεκπαίδευση τον Μάρτιο, κατά το
πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Έκτοτε πολλές περιοχές, κυρίως αστικές, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις
ανάγκες των μαθητών, κυρίως των λιγότερο προνομιούχων.
«Η αλλαγή στην παροχή της εκπαίδευσης κατέστησε ουσιαστικά αδύνατο για πολλούς ήδη μη προνομιούχους μαθητές να παρακολουθήσουν μαθήματα. Η πολιτεία εξακολουθεί να αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της και να τηρήσει
τη συνταγματική της υποχρέωση να διασφαλίσει την ισότητα στην εκπαίδευση» αναφέρεται στην προσφυγή. Το πολιτειακό παράρτημα εκπαίδευσης δεν θέλησε να σχολιάσει
άμεσα το γεγονός, όπως του ζητήθηκε.
Ένας από τους δικηγόρους των οικογενειών, ο Μαρκ Ρόζενμπαουμ, δήλωσε ότι η εν λόγω προσφυγή είναι η πρώτη
υπόθεση στις ΗΠΑ εναντίον μιας πολιτείας για την αποτυχία
της να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μια παρόμοια προσφυγή κατατέθηκε εναντίον του Ενιαίου Σχολικού Συγκροτήματος του Λος Άντζελες το Σεπτέμβριο, κατηγορώντας το δεύτερο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στις ΗΠΑ ότι απέτυχε
να παράσχει βασική εκπαίδευση σε μαύρους και λατίνους
μαθητές κατά τη διάρκεια την πανδημίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Λος Άντζελες Τάιμς.
Reuters, USNews
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εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο

UNESCO

Υψηλό το κοινωνικό
και οικονομικό κόστος

Το κλείσιμο του σχολείου συνεπάγεται υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος για άτομα σε διάφορες
κοινότητες. Ωστόσο, ο αντίκτυπός τους είναι ιδιαίτερα σοβαρός για τα πιο ευάλωτα και περιθωριοποιημένα
αγόρια και κορίτσια και τις οικογένειές τους. Οι διαταραχές που προκύπτουν επιδεινώνουν τις ήδη
υπάρχουσες ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και σε άλλες πτυχές της ζωής τους.
Αυτά περιλαμβάνουν:
• Διακοπή μάθησης: Το σχολείο παρέχει ουσιαστική μάθηση και όταν κλείνουν τα σχολεία, τα παιδιά και
οι νέοι στερούνται ευκαιριών για ανάπτυξη. Τα μειονεκτήματα είναι δυσανάλογα για τους μη προνομιούχους μαθητές, που τείνουν να έχουν λιγότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες πέρα από το σχολείο.
• Κακή διατροφή: Πολλά παιδιά και νέοι βασίζονται
σε δωρεάν ή μειωμένου κόστους γεύματα που παρέχονται στα σχολεία για τροφή και υγιεινή διατροφή.
Όταν κλείνουν τα σχολεία, η διατροφή διακυβεύεται.
• Σύγχυση και άγχος για τους εκπαιδευτικούς: Όταν
τα σχολεία κλείνουν, ειδικά απροσδόκητα και για άγνωστες χρονικές περιόδους, οι εκπαιδευτικοί συχνά
δεν είναι σίγουροι για τις υποχρεώσεις τους και πώς
να διατηρήσουν τις σχέσεις με τους μαθητές για να υποστηρίξουν τη μάθηση. Οι μεταβάσεις σε πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τείνουν να είναι ακατάστατες και απογοητευτικές, ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Σε πολλά πλαίσια, το κλείσιμο του
σχολείου οδηγεί σε άδειες απουσίας ή διαχωρισμούς
για τους εκπαιδευτικούς.
• Οι γονείς είναι απροετοίμαστοι για εξ αποστάσεως
και κατ ‘οίκον εκπαίδευση: Όταν κλείνουν τα σχολεία,
συχνά ζητείται από τους γονείς να διευκολύνουν την εκμάθηση των παιδιών στο σπίτι και μπορεί να δυσκολευτούν να εκτελέσουν αυτό το έργο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
για γονείς με περιορισμένη εκπαίδευση και πόρους.
• Προκλήσεις δημιουργίας, διατήρησης και βελτίωσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Η απαίτηση για
εξ αποστάσεως εκπαίδευση διογκώνεται όταν τα σχολεία κλείνουν και συχνά κατακλύζει τις υπάρχουσες
πύλες για την απομακρυσμένη εκπαίδευση. Η μετατόπιση της μάθησης από τις τάξεις στα σπίτια σε μεγάλη
κλίμακα και βιαστικά παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις, τόσο ανθρώπινες όσο και τεχνικές.
• Κενά στη φροντίδα των παιδιών: Ελλείψει εναλλακτικών επιλογών, οι εργαζόμενοι γονείς αφήνουν συχνά
τα παιδιά μόνα τους όταν κλείνουν τα σχολεία και αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης επιρροής της πίεσης από συνομηλίκους και της κατάχρησης ουσιών.
• Υψηλό οικονομικό κόστος: Οι εργαζόμενοι γονείς
είναι πιο πιθανό να χάσουν τη δουλειά τους όταν κλείνουν τα σχολεία για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μισθών και τεί-
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νει να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα.
• Αθέλητη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης: Οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη
με παιδιά δεν μπορούν εύκολα να παραστούν στην εργασία τους λόγω των υποχρεώσεων παιδικής μέριμνας
που απορρέουν από το κλείσιμο του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί επαγγελματίες του ιατρικού τομέα
δεν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις όπου χρειάζονται
περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης υγείας.
• Αυξημένη πίεση στα σχολεία και στα σχολικά συστήματα που παραμένουν ανοιχτά: Το τοπικό κλείσιμο σχολείου επιβαρύνει τα σχολεία, καθώς οι κυβερνήσεις και οι γονείς ανακατευθύνουν τα παιδιά σε
σχολεία που παραμένουν ανοιχτά.
• Αύξηση των ποσοστών εγκατάλειψης: Είναι μια
πρόκληση να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά και οι νέοι θα επιστρέψουν και θα παραμείνουν στο σχολείο
όταν τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά μετά το κλείσιμο.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το παρατεταμένο κλείσιμο και όταν τα οικονομικά σοκ ασκούν πίεση στα
παιδιά να εργαστούν και να δημιουργήσουν εισόδημα για οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.
• Αυξημένη έκθεση στη βία και την εκμετάλλευση:
Όταν κλείνουν τα σχολεία, οι πρόωροι γάμοι αυξάνονται, περισσότερα παιδιά προσλαμβάνονται σε πολιτοφυλακές, αυξάνεται η σεξουαλική εκμετάλλευση
κοριτσιών και νεαρών γυναικών, οι εφηβικές εγκυμοσύνες γίνονται πιο συχνές και αυξάνεται η παιδική εργασία.
• Κοινωνική απομόνωση: Τα σχολεία είναι κόμβοι
κοινωνικής δραστηριότητας και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Όταν κλείνουν τα σχολεία, πολλά παιδιά και
νέοι χάνουν την κοινωνική επαφή που είναι απαραίτητη για τη μάθηση και την ανάπτυξη.
• Προκλήσεις μέτρησης και επικύρωσης της μάθησης: Οι ημερολογιακές αξιολογήσεις, ιδίως οι εξετάσεις υψηλού επιπέδου που καθορίζουν την είσοδο ή
την πρόοδο σε νέα εκπαιδευτικά επίπεδα και ιδρύματα, περιέρχονται σε σύγχυση όταν κλείνουν τα σχολεία. Οι στρατηγικές για αναβολή, παράλειψη ή εξέταση από απόσταση δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες
σχετικά με τη δικαιοσύνη, ιδίως όταν η πρόσβαση στη
μάθηση δεν είναι ισότιμη. Οι διαταραχές στις αξιολογήσεις προκαλούν άγχος στους μαθητές και τις οικογένειές τους και μπορούν να οδηγήσουν σε έξοδο από το μαθησιακό περιβάλλον.

Η

διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, υπογράμμισε ότι αυτό το θεμελιώδες, ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει να
προστατεύεται καθημερινά, ειδικά μπροστά στις νέες μορφές ψηφιακού αποκλεισμού.
Ο Οργανισμός για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη
και τον Πολιτισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO)
στις αρχές Δεκεμβρίου κάλεσε όλα τα κράτη να επικυρώσουν τη Συνθήκη Ενάντια στις Διακρίσεις
στην Εκπαίδευση, ένα πολύπλευρο εργαλείο που
κλείνει αισίως τα 60 έτη μέσα στο Δεκέμβριο.
Ο διεθνής οργανισμός ζήτησε από όλες τις χώρες να προστατεύσουν «καλύτερα» το θεμελιώδες
δικαίωμα στη μάθηση και επισήμανε ότι η πανδημία απειλεί να αφήσει τα πιο ευάλωτα παιδιά χωρίς εκπαίδευση.
Ξεκίνησε, επίσης, μια καμπάνια γνωστοποίησης
προκειμένου να διευρύνει την κατανόηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και τόνισε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ψηφιακή συμπερίληψη, η προστασία των προσωπι-

κών δεδομένων και η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση έχουν γίνει καίριες ανάγκες.
Η Συνθήκη Ενάντια στις Διακρίσεις στην Εκπαίδευση υπογράφηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1960 και
έχει επικυρωθεί από 106 χώρες μέχρι σήμερα.
«Όταν επικυρώνουν τη Συνθήκη, οι χώρες εγκαθιδρύουν ή βελτιώνουν το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να φτάσουν τα διεθνή στάνταρτ, να εγγυηθούν
το δικαίωμα στην εκπαίδευση και να εξουδετερώσουν της διακρίσεις» τόνισε η διευθύντρια της
UNESCO, Audrey Azoulay.
«Η εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να εγγυώμαστε και να
υπερασπίζουμε κάθε μέρα, ειδικά μπροστά στις
νέες και σοβαρές μορφές ψηφιακού αποκλεισμού» πρόσθεσε.
Σήμερα, τουλάχιστον 258 εκατομμύρια παιδιά δεν
παρακολουθούν το σχολείο και 773 εκατομμύρια ενήλικες εξακολουθούν να είναι αναλφάβητοι παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO.
Telesur

ποιμένες περί τα 1233 π.Χ.
κρατούσαν ταύρους είκοσι
κριάρια και κρασί
που τα ‘χανε με μόχθο αναθρέψει
με κόπους και με βάσανα
με φτώχεια και μ’ ελπίδα
κάτι να φάνε και αυτοί
γιορτής σαν έρθει ώρα
κι όμως όταν τους είπανε
τα ζώα να ζωστούν
να πάνε στα παράλια
στους θαλασσοδαρμένους
διόλου δεν το σκέφτηκαν
δεν δίστασαν καθόλου
τους είδαν τότε οι ναυαγοί
οι Τρώες και εθαυμάσαν
την τόση τους την προθυμιά
της Διδώς τις προσταγές
ευθύς να εφαρμόσουν
κι έλεγαν από μέσα τους

“πόσο σωστά ξέρουν οι Καρχηδόνιοι
σε κελεύσματα βασιλικά να υπακούνε”
μα τέτοιες σκέψεις οι βοσκοί
ποτέ δεν τις εκάμαν
μόνο σαν μνήμης φύλακες
κι αλήθειας υπηρέτες
που άκουσαν για πρόσφυγες
στης γης τα σύνορά τους
στη θύμησή τους ήρθε ευθύς
η ώρα που κι εκείνοι
στα μέρη εφτάσαν τούτα εδώ
από την Τύρο εξόριστοι
του θάνατου φυγάδες
μια νέα γη και μια ζωή ζητώντας
κι είχανε από τότε οδηγό
μία και μόνο σκέψη
κι αδέρφια νιώθαν μέσα τους
όσους της προσφυγιάς τους ξέβραζε το κύμα
Βάιος Κανδήλας
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Τα κράτη θα πρέπει να υιοθετήσουν
το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, λέει η UNESCO

ίμενα
ε
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ε
Επιμέλ ργιάδου
Νίνα Γεω

ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ.
Κεφάλια, πόδια,
μάτια και τα μυαλά στα κάγκελα
Ανθρώπινα μέλη, σπαρμένα εδώ κι εκεί. Ένα παζλ με όλα τα
κομμάτια αταίριαστα. Κανένα νόημα και καμιά λογική συνοχή.
- Ο συνταξιούχος στα Κρέστενα κλαίει με μια μάσκα κάτω από
τη μύτη, θόλωσαν τα μάτια του, δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να πάρει αέρα, η σύνταξή, 70 ευρώ πάνω απ’ το πρόστιμο. Το όργανο ασυγκίνητο. Για την καλή υγεία όλων μας. Μπορεί και για το ποσοστό απ’ τα πρόστιμα. Οι προστάτες πάντα δουλεύουν με ποσοστά.
Κομμένα κεφάλια που ουρλιάζουν. Εδώ με μπαμπακένια μαλλιά.
Απ’ όλα έχει η Γκουέρνικα.
- Ο πατέρας του μαθητή στη Ροδόπη ικετεύει τον υπάλληλο να
μην κόψει το ρεύμα
για μια ώρα ακόμη,
ώσπου να τελειώσει
το παιδί το μάθημα,
τον εξευτελισμό δηλαδή μαθητών, δασκάλων και γνώσης
μπροστά σε μια οθόνη. Σαν την τελευταία
επιθυμία πριν την ηλεκτρική καρέκλα.
Μια ώρα. Αυτα στην ακριτική και παγωμένη Ροδόπη. Θα ξαναγίνει μέρος του λόγου σε νέα θερμά επεισόδια. Τώρα, μόνο ένα μάτι στα σκοτεινά, με καμμένο λαμπτήρα, που δε βλέπει πια τίποτα. Και μια λάμπα κηροζίνης.
Κι αυτό το έχει η Γκουέρνικα...
- Η μάνα με τα δυο της παιδιά, στο Ρέθυμνο έξω απ’ το σούπερ
μάρκετ. Ζητιανιά δωρεά wifi. Για να κάνουν τα παιδιά των δυο άνεργων γονιών, ό,τι και το παιδί στη Ροδόπη. Τον εξευτελισμό δηλαδή, μαθητών, δασκάλων και γνώσης, σ’ ένα κατώφλι, μέσα στο
κρύο, με ένα κινητό. Είναι το κομμένο χέρι που ικετεύει. Κι αυτό
το έχει η Γκουέρνικα. Ο πίνακας έχει κι άλλα κομμένα κεφάλια,
ουρές αλόγων, αποκόμματα εφημερίδων με κακά μαντάτα και κατασκευασμένες ειδήσεις.
Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από happy travelling με τσουρέκια,
βροχή τα πρόστιμα σε άστεγους γιατί δεν έχουν νομιμοποιητικό
της ‘μετακίνησης’ δηλαδή της εγκατάστασης στους δρόμους.
Στις Σέρρες γίνεται κατάσχεση του μισθού των 450 ευρώ για
φορολογικές εκκρεμότητες Η οικογένεια δεν έχει άλλα εισοδήματα, αλλά και η εφορία δεν μπορεί να στερείται τα δικά της.
Πρέπει να βγούν τα καινούργια 150 μύρια στην Aegean.
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, στήνει ιδιωτικό μαγαζί καταγραφής των
κρουσμάτων, των νεκρών, των κομμένων κεφαλών.
Αυτό δεν είναι πανδημία.
Είναι ακήρυχτος πόλεμος.
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ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ KLODIAN RASHA και σίγουρα
οι δικοί του τον φώναζαν χαϊδευτικά Κλαούντιο,
όπως όλους τους Κlodian στην Αλβανία. Τώρα,
Κλαούντιο, με μουγκρητά θρήνου, τον φωνάζουν
η μάνα, ο πατέρας του κι όσοι τον αγάπησαν.
Για τους άλλους, τους συστημικούς φονιάδες,
είναι μια κόλλα αστυνομικής αναφοράς.
Νεκρός. Όχι δολοφονημένος. Μόνο νεκρός.
Ούτε πισώπλατα, ούτε βγήκε για τσιγάρα, ούτε είχε φοβία με τα όπλα και γι αυτό τον δούλευαν οι φίλοι του, τίποτα. Μόνο νεκρός. Από
δω παν’ κι άλλοι. Το περίπτερο στο Don Bosco
πούλησε ένα πακέτο τσιγάρα που δε θα το καπνίσει κανείς.
Στις Φιλιππίνες πυροβολούν ελεύθερα όποιον
δεν φοράει μάσκα. Ο πρόεδρος, Rodrigo
Duterte, έδωσε από τον περασμένο Μάρτη την
εντολή, ‘shoot them down’, αυτούς που δεν φοράνε μάσκα, και κυκλοφορούν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στο χωριό τους. Έτσι, πρώτος,
στις 4 Απρίλη, πυροβολήθηκε κι έπεσε νεκρός,
με το αδιάψευστο εγκληματικό τεκμήριο του άμασκου προσώπου, ένας 63χρονος χωρικός, στο
χωριό Nasipit της επαρχίας Agusan del Norte.
Κι αυτός νεκρός. Ακολούθησαν κι άλλοι. Νεκροί
πισώπλατα. Τίποτ’ άλλο.
Το γεγονός ότι στις φτωχοσυνοικίες της Μανίλα πεθαίνουν καθημερινά δεκαδες από πείνα,
δεν αναφέρεται πουθενά. Αυτός είναι λιμός μόνο με γιώτα. Η προστασία αφορά στο όμικρον
γιώτα. Είναι θέμα ορθογραφίας.
Στο SELINSGROVE της Πενσυλβάνια, η Dr.
Jennifer Rager-Kay, υποψήφια πρόσφατα με το
κόμμα των Δημοκρατικών. δήλωσε με ανάρτησή
της στο φβ, πως ως συνταγματικά νόμιμη κάτοχος όπλου, όποιος την πλησιάζει στα 6 πόδια,
χωρίς μάσκα, θα πυροβολείται, λόγω απειλής
της ζωής της.
Στην Κένυα, 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα 13χρονο παιδί, πυροβολήθηκαν κι έπεσαν νεκροί γιατί παραβίασαν τους όρους εγκλεισμού,
μάσκες, νομιμοποιητικές βεβαιώσεις και τα συναφή. Ο ένας Κενυάτης φτωχοδιάβολος έκανε
ορθοπεταλιά σε τρίκυκλο ποδήλατο μεταφοράς,
την ώρα που τον βρήκε η σφαίρα.
Η ‘προστασία του πολίτη’. Ανεξέλεγκτη, εξευτελιστική και φονική, σαν την απάντηση στο ντελιβερά των Εξαρχείων, “Έτσι, γιατί το παίζεις
μάγκας”. Εξίσου φονική είναι όλη η βοθροκάναλη τρομοκρατία, που καλλιεργεί παραλυτικό τρόμο και ‘άλλοθι’ στους φονιάδες. Για το συμφέρον
όλων μας και το κοινό καλό.
Ό,τι και να λέμε, είναι μόνο λόγια. Ο Κλαούντιο
θα θαφτεί σήμερα στα 26 του, μαζί με τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινή λογική κι
ένα κλειστό πακέτο τσιγάρα.

Αντιμάμαλο

Και τώρα σε φοβούνται, Αλέξη
Διμοιρίες, λεγεώνες και ουλαμοί
έχουν αποκλείσει το κενοτάφιό σου
ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΕΣ, ΑΛΕΞΗ, για να μη ξανασηκωθείς ποτέ, οι ύπατοι αναδεύτηκαν, με φαγούρα, στα έδρανά τους. Ακολούθησαν βροχή οι δηλώσεις, ¨βαθιά οδύνη», «θλιβερό γεγονός», «μεμονωμένο περιστατικό», «ατυχές συμβάν»,
«παρεξήγηση», «εξοστρακισμός»! Ένας νεκρός που ήθελε να ζήσει, είναι
πάντα ένας επικίνδυνος νεκρός.
Οι ύπατοι, ας πούμε, δεν ανησύχησαν
ποτέ με την οσμή της πτωμαΐνης που αναδύεται μέσα απ’ τα σωθικά τους ούτε
και είπαν ποτέ, «η κυβέρνηση εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια» για τα
τόσα πτώματα, τα αραδιασμένα στους
καναπέδες μπροστά από τις αναθυμιάσεις της μικρής οθόνης.
Ένας νέος όμως που περπατά με φίλους και τα χέρια στις τσέπες και ξαφνικά πεθαίνει σα να είναι ο πιο γέρος
και ανήμπορος, δεν έχει λογική.Και ο
χωρίς λογική θάνατος και μάλιστα ενός παιδιού, μπορεί να γίνει επικίνδυνος.Θάνατος, γενικώς και αορίστως
και όχι φόνος γιατί οι επόμενες δηλώσεις, μετά την επίκληση της «βαθιάς
οδύνης, ήταν «ατυχές συμβάν» και
«μεμονωμένο περιστατικό».
Πού να θυμούνται και οι ύπατοι τόσα ονόματα, τον Πέτρουλα, το Διομήδη, τον Κουμή, την Κανελλοπούλου,
τον Καλτεζά, τον Τεμπονέρα και τώρα
το Μάγγο κι αυτούς που δεν μνημόνεψε κανείς, το Γιάκα, το Ναμπούζ, το
Μουράτη, το Μπουλάτοβιτς, τον Κατσιώτη, το Μέξη, το Λεωνίδη, το Σεγκάκ, το Χριστόπουλο, το Μαραγκάκη;
Όλα ατυχή συμβάντα και μεμονωμένα
περιστατικά. Νέτοι, σκέτοι θάνατοι.
Έπειτα ήταν κι εκείνος ο εξοστρακισμός. Η κακιά η ώρα που λέμε. Να
φεύγει μόνη της μια σφαίρα, να περιδινίζεται στο χαμό, μέχρι να βρει την
καρδιά του παιδιού, με τα χέρια στις
τσέπες και να φέρνει σε τόση αμηχανία το φονιά, Κορκονέα.
Μετά τις δηλώσεις, βγήκε ο τότε αυτοκράτορας, που δεν ήταν μόνο γυμνός
αλλά και σε αποσύνθεση και βροντοφώναξε, «αναλαμβάνω την ευθύνη». Όχι
πως του εξοστρακίστηκε αυτουνού η
σφαίρα αλλά που λέει ο λόγος. Από κάτω οι ύπατοι, συγκινημένοι, σηκώθηκαν

όρθιοι και χειροκροτούσαν
ώρα πολλή ώσπου πόνεσαν οι απαλάμες τους κι
ας ήταν προπονημένοι παλαμακιστές.
Και μετά οι δικαστές, με
τη θεόστραβη, το γράμμα
του νόμου και τη γυναίκα του Καίσαρα ανέλαβαν κι αυτοί την ευθύνη. Και πάλι
που λέει ο λόγος.
Και τώρα σε φοβούνται, Αλέξη. Διμοιρίες, λεγεώνες και ουλαμοί έχουν
αποκλείσει το κενοτάφιό σου, όπως
φύλαγαν οι Ρωμαίοι λεγεωνάριοι τον
τάφο του Χριστού. Κι ας ξέρουν πως
κανένας δεν ανασταίνεται ποτέ.
Ούτε καν ένα παιδί που δεν πρόλαβε να
ζήσει. Ένα κενοτάφιο, γεμάτο κόκκινα
γαρύφαλλα και σοκολάτες. Φοβούνται όμως μήπως, πάλι ένα παιδί, από αυτά
που τους κόψανε τη γλώσσα, τα πόδια και

τα όνειρα, πεταχτεί, κρατώντας στο ένα χέρι μια
πέτρα και στο άλλο δυο
νεράτζια, κι αρχίσει να
τρέχει και να φωνάζει
στον έγκλειστο κόσμο,
στους ύπατους και στους
λεγεωνάριους, «καλά
Χριστούγεννα, μαλάκα
κουραμπιέ», ξέροντας
πως δεν έχει να περιμένει τίποτα απ’ τους τρεις
μάγους, πως ο Άη Βασίλης είναι σκέτη λέρα και
μόνο ο Ηρώδης το περιμένει στη γωνία.
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CLICK AWAY, ΕΜΠΟΡΑΚΟ. Και ‘ο πωλών τοις μετρητοίς’ και ‘ο πωλών επί πιστώσει’, αδειάστε μας τη γωνιά μ’ ένα κλικ, ένα πετάρισμα των ματιών. Όταν θα μας φιλήσει ο καλοπληρωμένος πρίγκιπας της Pfizer και ξαναγίνουμε από βάτραχοι άνθρωποι, που
λέει ο λόγος, ή και το αντίστροφο, ο εμποράκος θα έχει σχεδόν εκλείψει. Ό,τι έμεινε δηλαδή από την κρίση. Το μπακάλικο, ο μικρός υφασματέμπορας, το ‘εδώδιμα και αποικιακά’ το μαγαζάκι στη γωνιά με βιολογικά προϊόντα, η μικρή κάβα με χύμα τσίπουρο, όσα άντεξαν στον ως τώρα πόλεμο των εργάσιμων Κυριακών, των αβάσταχτων χαρατσιών, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες έκαναν βάρδιες όλα τα μέλη της οικογένειας, θα έχουν κατεβασμένα ρολά κι ένα μεγαλειώδες λουκέτο.
Πρώτος θα έχει χαθεί ο ‘πωλών επί πιστώσει’ και αφού κάψει το λίγο λίπος που σώρεψε, θα χαθεί και ο ‘πωλών τοις μετρητοίς’.
Θα έχουν πεθάνει από covid και από άγριο καπιταλισμό. Οι ιδιοκτήτες τους θα είναι άφαντοι, καθώς κάποιοι θα έχουν μετακομίσει
σε φτηνό υπόγειο, άλλοι στο χωριό και άλλοι σε μια θηλιά. Θα ζήσουν ακόμη στους επαρχιακούς δρόμους, σημειώνοντας με σαλιωμένο μολύβι παύλα στα κέρδη κι ένα μακρύ κατάλογο στο «ζημίαι», θα φορτώσουν σε καλάθια, κουστούμια, παπούτσια, βρακιά και σώβρακα, δέκα στον παρά.
Και τι τραγική ειρωνεία, που ένας μεγάλος αριθμός των χαμένων εμποράκων είχαν πείσει τον εαυτό τους, πως ήταν ‘νοικοκυραίοι’. Πώς ‘άμα κοιτάς τη δουλειά σου’, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Και ακόμη χειρότερα, κάποιοι απ’ αυτούς θα πιστεύουν, μέχρι
την τελευταία στιγμή, πως έφταιξαν γιατί κάτι τους ξέφυγε επιχειρηματικά, το απολυμαντικό που επέμενε ο αντιπρόσωπος και δεν
το πήραν, η μεγάλη παραγγελία των ζυμαρικών που σκουλήκιασαν, η ψόφια μύγα στο ποτήρι της βιτρίνας.
Το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου λίγοι θα το έχουν υποψιαστεί.
Κι έτσι θα μείνουμε, με τα αχανή, πολυδαίδαλα multi stores, που δεν έχουν παράθυρα για να μην επηρεάζεται αντιπαραγωγικά
ο ψυχισμός των υπαλλήλων-σκλάβων, από τα αρνητικά ιόντα των βροχερών ημερών.
Δεν είναι αφελής νοσταλγία, τάση γραφικότητας ή εμμονής στο παλιό. Είναι η απελπισία στο μάτι της Μαρίκας, που ζούσε ανόιγοντας χυλοπίτες και τραχανά και τα συσκεύαζε όμορφα σε πάνινα σακουλάκια.
Και δεν θα υπάρχει κανένας Άρθουρ Μίλλερ να μιλήσει για το θάνατο του εμποράκου, γιατί διαψεύστηκαν τα όνειρά του και πώς
δούλεψαν οι μυλόπετρες του άγριου καπιταλισμού, που τον έκαναν αλεύρι.

Α

πό τα σχολικά μας χρόνια θυμόμαστε την ιστορία με τον Ξέρξη,
ο οποίος διέταξε να μαστιγώσουν τη θάλασσα επειδή η σφοδρή θαλασσοταραχή εμπόδιζε τα στρατεύματά του να διαβούν τον Ελλήσποντο.
Η ανεκδοτολογικού χαρακτήρα καταγραφή του Ηροδότου -καταφανώς αναληθής γιατί δεν συνάδει με το επίπεδο
του σπουδαίου περσικού πολιτισμούωστόσο αποτυπώνει την αρχαία ελληνική αντίληψη για την “Ύβριν”, ενώ αποτελεί μια έμμεση πλην σαφή κριτική
στον αυταρχισμό και τη γελοιότητα της
εξουσίας που, καθώς αισθάνεται παντοδύναμη απέναντι στους υπηκόους
της, θεωρεί ότι με τα ίδια μέσα μπορεί
να υποτάξει τα πάντα: ακόμη και τη φύση, ακόμη και τη ζωή και το θάνατο.
Τι αποτυπώνει άραγε η σημερινή
στάση της εξουσίας απέναντι στην εκτός ελέγχου εξάπλωση της πανδημίας του Covid 19; Προφανώς εστιάζω
στην Ελλάδα και στα γελοία και αποτρόπαια ανθρωποειδή που την εκπροσωπούν: στον νοητικά ανεπαρκή υπουργό υγείας που απειλεί περιοχές ότι, αν συνεχίσουν να έχουν πολλά κρούσματα, θα επιβάλει πιο σκληρά περιοριστικά μέτρα, στον -κατά φαντασία και
ονείρωξη σερίφη- υπουργό αστυνομίας που απειλεί τους κατοίκους της δυτικής Αθήνας ότι “θα τους σφραγίσει
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σούν, στη νηπιαγωγό κατ’ αριστείαν διοικήτρια νοσοκομείου που διεξάγει ΕΔΕ κατά γιατρών και νοσηλευτών που
αρρώστησαν, στους ΑΡΔ που διαπομπεύουν (και εμμέσως απαιτούν την
παραδειγματική τιμωρία) της κυρίας
που δοκιμάζει παπούτσια στο δρόμο ή
του ηλικιωμένου που δεν φορά σωστά
τη μάσκα, στους “καταξιωμένους ειδικούς” που ονειρεύονται την ποινικοποίηση της αγκαλιάς στα εγγόνια και
του φιλιού στη μάνα ή στο παιδί...
Αναφέρομαι με άλλα λόγια στην καταθλιπτικά κυρίαρχη αντίληψη ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας επαφίεται στον
αυταρχισμό, τη φασιστικοποίηση, την
πειθάρχηση - δεν εννοώ ασφαλώς τα ευνόητα και έλλογα μέτρα αυτοπροστασίας.
Η πρώτη ανάγνωση οπωσδήποτε
παραπέμπει στην εμπέδωση της λογικής της “ατομικής ευθύνης”, προκειμένου να βγει από το κάδρο η εγκληματική πολιτική του κράτους και του
κεφαλαίου, που αφήνουν απροστάτευτο το λαό απέναντι στην πανδημία.
Έχω πάντως την αίσθηση ότι δεν είναι μόνον αυτό. Όχι, ο Ξέρξης ίσως δεν
έκανε λάθος! Μήπως τον αδίκησε η Ιστορία; Μήπως τελικά είχε και ένα δίκιο; Μήπως έπρεπε να μαστιγωθεί η
θάλασσα; Μήπως είναι σωστό να ενοχοποιείται ο απρόσεκτος που επιβιβάζεται σαν σαρδέλα στα ΜΜΜ, που δουλεύει 8ωρο σε έναν ανεπαρκώς αερι-

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ...

ζόμενο χώρο, που στοιβάζεται σε μια
αίθουσα με άλλα 25 παιδιά; Ας πάμε
και ένα βήμα παρακάτω: Μήπως εκτός
από τους κακομούτσουνους να σκοτώσουμε και τους άστεγους, που χαλάνε
τη φαντασμαγορία της γιορταστικά φωταγωγημένης Αθήνας (Θεσσαλονίκης,
Λάρισας κλπ); Μήπως να τιμωρήσουμε τους “εισβολείς” του Καρα-Τεπέ και
της Μαλακάσας με έναν αργό, εκτός
των φώτων της δημοσιότητας, θάνατο;
Τους έγκλειστους στις φυλακές, στα άσυλα, ακόμη και –γιατί όχι– στα γηροκομεία; Και ακόμη, μιας και “τρώγοντας έρχεται η όρεξη”: Ας πρόσεχε αυτός που έχασε τη δουλειά ή το σπίτι του
κατά την πανδημία, εμείς δηλαδή που
τη γλυτώσαμε μαλάκες είμαστε; Και αν
διαμαρτυρηθεί υπάρχει και ο Ξέρξης
με το μαστίγιό του. Το ίδιο ισχύει και
για τον εμποράκο, που ας φρόντιζε ο
θάνατός του να μη γίνει θεατρικό έργο,
για το μαθητή που -ενώ δεν είχε υπολογιστή, τάμπλετ ή καλή σύνδεση- θα
κληθεί να αξιολογηθεί κανονικά σε ένα μήνα, κοκ...
Καλώς ήρθατε στο Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο του Νεοφιλελεύθερου
κοινωνικού δαρβινισμού, της ατομικής
ευθύνης και του καλοκάγαθου αλλά
αυστηρού πατερούλη-κράτους που
μας προστατεύει (ακόμη και αν, ενίοτε, εμφανίζεται κάπως υπερβολικός)!
Γιώργος Παπαθεοδώρου

Οι Δαναοι...
 γράφει ο Γιώργος Μαυρογιώργος
ΦΟΒΑΜΑΙ τους Δαναούς με τα δωρεάν tablets και τα διαδραστικά παραμύθια. Φοβάμαι πως η «πανδημία», η κατάσταση «εξαίρεσης» και η καραντίνα,
με τη σημερινή «μειοψηφική», στο εκλεκτορικό σώμα των εγγεγραμμένων,
νεοφιλελεύθερη, συντηρητική και αυταρχική κυβέρνηση, φτιάχνουν συνθήκη που ευνοεί απροσδόκητα, μέσα σε
καθεστώς «σοκ και δέους», ώστε να διατυπώνουμε εκπαιδευτικά αιτήματαπαγίδες. Κάποτε, στη δεκαετία του 80
ζητούσαμε «βιβλία του δασκάλου» (διπλή έκδοση) για να εφαρμόζουμε πιστά
τα «νέα» κάθε φορά σχολικά βιβλία και
προγράμματα. Τα βιβλία που μας έδωσαν ήταν τέτοια που δε χρειαζόταν να
είναι δάσκαλος κανείς για να διδάξει.
Με άλλα λόγια: υποβάθμιση και περιθωριοποίηση του δασκάλου. Φοβάμαι
πως το μαχητικό αίτημα πχ ώστε να έχουν όλοι οι μαθητές/τριες δωρεάν
tablets για να μπορούν να συμμετέχουν
στα μαθήματα μιας επείγουσας τηλεκπαίδευσης ήταν «μυωπικό» και αλυσοδεμένο σε ένα μακρόπνοο κι ευρύτερο
πρόγραμμα ολοσχερούς αποδόμησης
του παραδοσιακού δημόσιου σχολείου/
πανεπιστημίου, με τη σταδιακή εγκατάσταση στην εκπαίδευση κολοσσών ψηφιακής τεχνολογίας(hardware/
software). Αυτοί (θα) παράγουν, με όρους ανταγωνιστικής αγοράς, τεχνολογικές λύσεις για όλα τα θέματα, ακόμα
και για την αντικατάσταση/κατάργηση
του δασκάλου (οι διεργασίες με τους
μόνιμους διορισμούς, η ανατροπή των
εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, τα κυοφορούμενα μέτρα επιλογής
των εκπαιδευτικών, η κυριαρχία της
καλλιέργειας των δεξιοτήτων, κ.α. δείχνουν το δρόμο των εξελίξεων). Το
«πάνδημο» δηλαδή αίτημα για tablets
και πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι το
πρώτο βήμα προσχώρησής μας στο αντίπαλο νεοφιλελεύθερο δόγμα της ολοκληρωτικής παράδοσης της δημόσιας εκπαίδευσης στην αγορά και σε εταιρίες-κολοσσούς, που με τα ψηφιακά
τους προϊόντα θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της μορφής και του περιεχο-

μένου στην εκπαίδευση: Δε θα χρειάζονται δάσκαλοι για να διδάσκουν, αλλά τεχνικοί που να επιδιορθώνουν τεχνικές επιπλοκές των όποιων tablets ή
του διαδικτύου. Δε θα χρειάζονται ούτε
διευθυντές και στελέχη εκπαίδευσης.
Θα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα
οι ειδικοί της ψηφιακής τεχνολογίας,
που θα ψηφιοποιούν το διδακτικό υλικό, το περιεχόμενο, τις δεξιότητες, τη
διαδικασία «εκμάθησης», την αυτοαξιολόγηση και όλα τα συναφή πεδία. Οι
τεχνολογικοί κολοσσοί θα αναλάβουν
την άσκηση «κοινωνικού έλεγχου» στην
εκπαίδευση.
Μήπως να ξαναδούμε, απ’ την αρχή
και συνολικά, τα αιτήματά μας στην
προοπτική αυτών που σχεδιάζονται;
Πώς θα ήταν εάν είχαμε διαμορφώσει
και προετοιμάσει μια θέση άρνησης στη
γενικευμένη βίαιη εφαρμογή μιας τεχνολογικά άθλιας, έτσι κι αλλιώς, τηλεκπαίδευσης, υπέρ άλλων λύσεων έκτακτης ανάγκης, σε επίπεδο σχολικών
μονάδων, έξω από τα καθιερωμένα ΩΠ
και ΑΠ, και με υπέρβαση της προβλεπόμενης αναλογίας διαδασκόντων - διδασκομένων, με όρους «ασφάλειας»
(προληπτικά τεστ ); Μοναδικό ανυποχώρητο αίτημα θα ήταν η δραστική αλλαγή της αναλογίας διδασκόντωνδιδασκομένων, η εξεύρεση χώρων, η
δραστική μείωση της διδακτέας ύλης,
η μείωση του σχολικού ωραρίου.
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Δεν πρόκειται για θεωρία
συνωμοσίας. Στις ΗΠΑ, οι αντίστοιχες
εξελίξεις «θερίζουν» και κολοσσοί όπως Microsoft, Apple, News Corp,
Pearson, κ.α. αλωνίζουν, με τρόπο που
ασκούν ισχυρές πιέσεις στην άσκηση,
έτσι κι αλλιώς, συντηρητικής εκπαιδευτικής πολιτικής, που συνδέεται
στενά με τις προτεραιότητες της παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης.
Ο Πρωθυπουργός της παρούσας αυταρχικής νεοδημοκρατικής κυβέρνησης μάς έχει ενημερώσει, με τα αλλεπάλληλα διαγγέλματά του: Υποστήριξε
ότι η πανδημία θα μας αφήσει και «κεφάλαιο» πρωτόγνωρων εμπειριών, τις
οποίες θα κεφαλαιοποιήσουμε ώστε
να κάνουμε την «εξαίρεση» κανόνα.
Είναι βέβαιο ότι η συντηρητική κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί τη «βία» της
πανδημίας για τη βίαιη επιβολή των
σχετικών νεοφιλελεύθερων μέτρων,
που κάτω από άλλες συνθήκες δε θα
είχαν προϋποθέσεις ώστε να εφαρμοστούν και να εμπεδωθούν.
Τι θα κάνουμε; Και πότε; Με ποιους;
Για ποιους; Είναι βέβαιο πως πολλοί
από τους ψηφοφόρους, που ψήφισαν
το κόμμα της ΝΔ και που συγκροτούν
μόλις το 22% των εγγεγραμμένων
στους εκλογικούς καταλόγους, έχουν
διαψευστεί με αυτά που «μαγειρεύονται» για την εκπαίδευση, την εργασία,
την υγεία, την ασφάλιση, την αστυνόμευση και τη ζωή μας.
Οι τεχνολογικοί κολοσσοί είναι οι νέοι «Δαναοί» που έχουν τα σχέδιά τους
για την ολοκληρωτική τους κυριαρχία
σε όλους τους τομείς.
Το αίτημά μας πρέπει να είναι ένα: να
λειτουργήσουν τα σχολεία, κάτω από
συνθήκες ασφάλειας της υγείας όλων
(αναλογία, κτίρια/ αίθουσες, ΩΠ, ΥΛΗ]. Τα όποια τεχνολογικά μέσα είναι
μόνο επικουρικά στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία και είναι υπόθεση
των εκπαιδευτικών ποια από αυτά θα
χρησιμοποιούν και πότε. Αυτό ισχύει
βεβαίως και εκτός πανδημίας.
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Η μετάβαση του κλάδου
των εκπαιδευτικών
από τη νεύρωση στην ψύχωση
Έχοντας κλείσει λίγο παραπάνω από
έναν μήνα τηλεκπαίδευσης, με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να παλεύουν
με τη σκόνη της τηλεκπαίδευσης, με τους
γονείς καθηλωμένους σε ένα δεύτερο
κύμα ακούσιου εγκλεισμού, που ενδεχομένως να τους άφησε άνεργους πριν τις
γιορτές, με τους συγγενείς ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα ασθενείς από τον
Covid-19, μετρώντας ίσως και προσωπικές απώλειες αγαπημένων μας προσώπων, εκτιμώ ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό της κατάστασης και να ξεκινήσουμε τη δική μας
(αυτο)αξιολόγηση της κατάστασης μέσα
από τον παράδοξο, αλλά όχι αδικαιολόγητο ή επιπόλαιο, τίτλο.
Μία από τις πιο σημαντικές παρενέργειες της επιδημίας του Covid-19 είναι η
μετάβαση του ατόμου από τη νεύρωση
στην ψύχωση. Ειδικότερα ο κλάδος των
εκπαιδευτικών μέσα από τις αναρτήσεις
του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει την αγωνία του για το αν θα γίνει
«καλό μάθημα» μέσω της τηλεκπαίδευσης (παγίδα στην οποία έπεσε και ο συγγραφέας του παρόντος) ή διαμαρτύρεται
για το πόσο ελλιπείς είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές του διαδικτυακού μαθήματος, ενώ δεν είναι και λίγοι εκείνοι που
«τα κατάφεραν», εκείνοι, δηλαδή, που
περηφανεύονται ότι το μάθημα γίνεται
κανονικά. Αγοράζουν γραφίδες με αμφίβολη αποτελεσματικότητα και μαθησιακά αποτελέσματα, τις οποίες χρησιμοποιούν πασιχαρείς μπροστά σε κλειστά
μικρόφωνα και κάμερες, σαρώνουν
ασκήσεις και στέλνουν αρχεία word (καμιά φορά και pdf) σε e-mail γονιών που
είναι αμφίβολο αν υφίστανται, αλλά και
εργασίες σε αρχεία εικόνων σε γονείς για
να τις δώσουν στα παιδιά τους, σε γονείς
ενδεχομένως τεχνολογικά αναλφάβητους
που είναι αμφίβολο ότι γνωρίζουν πώς
να περιστρέψουν μία εικόνα που φωτογραφήθηκε και τους στάλθηκε ανάποδα.
Θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι όλος
αυτός ο παιδαγωγικός θρίαμβος της τηλεκπαίδευσης που εκφράζεται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και αν
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ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
(ιδίως τότε) μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως σημάδι νεύρωσης και ότι η αδυναμία του κλάδου των εκπαιδευτικών να
εντοπίσει τη νεύρωση είναι ένδειξη μετάβασης προς την ψύχωση.
Σύμφωνα με το λεξικό ψυχολογίας του
Cambridge, νεύρωση είναι «κάθε κυρίαρχος και σταθερός τρόπος δυσπροσαρμοστικότητας, που προκαλεί σημαντικό προσωπικό άγχος, αλλά δεν περιλαμβάνει ψυχωτικά στοιχεία ή δεν
οφείλεται σε ψυχολογικά προβλήματα. Νευρώσεις αποκαλούνται οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές της
προσωπικότητας, […]». Σύμφωνα με το
ίδιο λεξικό, νευρωτικό είναι το άτομο
«το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν κυρίαρχο και σταθερό τρόπο δυσπροσαρμοστικότητας, που του προκαλεί σημαντικό προσωπικό άγχος αλλά δεν περιλαμβάνει ψυχωτικά στοιχεία ή δεν
οφείλεται σε ψυχολογικά προβλήματα». Θα μπορούσε, βέβαια, κάποιος να
ισχυριστεί ότι η δυσπροσαρμοστικότητα
δεν διακρίνει τον κλάδο, διότι οι εκπαιδευτικοί αμέσως κατόρθωσαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και
να κάνουν το μάθημά τους ηλεκτρονικά.
Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία της
νεύρωσης: το ότι δεν άλλαξε τίποτε και
κάνουμε κανονικά το μάθημά μας, είναι
στοιχείο δυσπροσαρμοστικότητας. Εξηγούμαι: το να μπορεί να κάνει ο συνάδελφος «το ίδιο ακριβώς μάθημα» με
άλλους όρους, περισσότερο τεχνολογικούς, επειδή το επέβαλε μία υγειονομική κρίση, χωρίς να μπορέσει να φιλτράρει και να μετουσιώσει τους όρους και
τα δεδομένα της κρίσης σε μία νέα πρακτική (για να ξεπεράσει την ίδια την κρίση) και να περηφανεύεται για αυτό, είναι στοιχείο δυσπροσαρμοστικότητας.
Εάν παλαιότερα κάναμε το μάθημά μας
στη σχολική αίθουσα δια ζώσης και
τώρα κάνουμε το ίδιο μάθημα στην ηλεκτρονική αίθουσα εξ αποστάσεως, απλά
μεταφέρουμε τις παθογένειες του συστήματος από το ένα επίπεδο στο άλλο,
από το ένα συμβολικό σύστημα στο άλλο.

Που σημαίνει, με πολύ απλά λόγια, ότι
αν ήμασταν βαρετοί στη συμβατική σχολική τάξη, τώρα είμαστε βαρετοί στην
ηλεκτρονική. Η μόνη διαφορά είναι ότι
περάσαμε από μία μεταφορική διάσταση σε μία πιο κυριολεκτική: ενώ παλαιότερα λέγαμε ότι οι μαθητές μας «κοιμούνται στο μάθημα» και μιλούσαμε μεταφορικά, τώρα με την τηλεκπαίδευση
οι μαθητές μας κυριολεκτικά κοιμούνται
(μπαίνοντας στο ηλεκτρονικό μάθημα με
κλειστές κάμερες και μικρόφωνα και
μία φωνή να ακούγεται από το ηχείο είναι η ιδανική συνθήκη για να συνεχίσει
κανείς τον ύπνο του ανενόχλητα δίνοντας
την επίφαση της συμμετοχής). Για να
μπορέσει κανείς να ισχυριστεί ότι προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση θα πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσει για αυτή
με ειλικρίνεια. Ποια είναι, λοιπόν, η
πραγματικότητα; Ποια είναι αυτή η νέα
κατάσταση για την οποία κανείς δεν μιλάει, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να καυχιέται ότι «κάνει καλό μάθημα»;
(α) Όλο το καλοκαίρι γνωρίζαμε – ή
έστω νιώθαμε – ότι με την έλευση του
χειμώνα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα
Covid-19 και ότι με κάποιο τρόπο θα
έπρεπε να αποφύγουμε έναν δεύτερο
εγκλεισμό. Κατόπιν τούτου, τα σχολεία
άνοιξαν με μία εβδομάδα καθυστέρηση,
χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία
και χωρίς κανέναν σχεδιασμό με μόνο
ουσιαστικό μέτρο τη χρήση μάσκας και
το παγουρίνο. Επειδή δεν υπάρχει ακόμα κάποιο εμβόλιο κατά του covid-19 δεν
μπορούν να υπάρξουν θεραπευτικά πρωτόκολλα, θα έπρεπε όμως να υπάρχουν
υγειονομικά πρωτόκολλα ιχνηλάτησης
και, κατά περίπτωση, περίθαλψης, όμως
κανένα τεστ δεν δικαιούται ούτε ο μαθητής ούτε και ο δάσκαλος, ενώ τα σχολεία
δεν θεωρήθηκαν καν τόπος μετάδοσης
του ιού, τη στιγμή που ψηφιζόταν νομοσχέδιο για 25 μαθητές μέσα στην τάξη.
Ας έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι όταν
πανηγυρίζουμε την επιτυχία της τηλεκπαίδευσης πανηγυρίζουμε επάνω στο διπλό γεγονός: α) ότι υπηρετούμε τους

καλό μάθημα» και ότι όλα λειτουργούν
όπως πριν, που σημαίνει ότι όλα είναι εξίσου διαλυμένα, ακριβώς όπως ήταν και
πριν. Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις για
ποιο πράγμα εργαστήκαμε σκληρά.
(γ) Ακόμα και την ύστατη ετούτη στιγμή κάνουμε «καλό μάθημα» για να στηρίξουμε την «τράπεζα θεμάτων», ένα
άδικο σύστημα εξέτασης μαθητών, με μη
διαβαθμισμένες ερωτήσεις δυσκολίας,
που προκύπτουν τυχαία, σχεδόν «υπερβατικά» από το «σύστημα», από έναν αμφίβολης παιδαγωγικής αξίας αλγόριθμο,
ένα σύστημα, δηλαδή, εκπαίδευσης που
απέτυχε επί Λοβέρδου, ως Υπουργού
Παιδείας, που άφησε 25% των μαθητών
της Α’ Λυκείου μετεξεταστέους και που
άλλαξε μέσα στο καλοκαίρι με τρεις διαδοχικές αλλαγές για να περάσουν τα
παιδιά και να μην μείνουν μετεξεταστέα.
Την ίδια στιγμή η ύλη των πανελληνίων
δεν μειώθηκε ούτε τροποποιήθηκε. Το
«καλό μάθημα» που κάνουμε υπηρετεί
αυτές τις αξίες και δεν καθίσαμε ως κλάδος να συζητήσουμε έστω ακόμα και
εκείνη τη χιλιοειπωμένη ιδέα ότι «η κρίση γεννά ευκαιρίες», ότι η κρίση αυτή είναι μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία: α) για
να αλλάξουμε – καταργήσουμε το σύστημα εξέτασης, β) για να προχωρήσουμε σε
νέες μορφές εξέτασης, με ανοιχτά βιβλία, όπως κάνουν όλα τα πανεπιστήμια
στον κόσμο ακόμη και τα ελληνικά, γ) για
να εισάγονται όλα τα παιδιά ελεύθερα στα
πανεπιστήμια χωρίς να ξοδεύεται η ελληνική οικογένεια να τα σπουδάσει στο
εξωτερικό. Το γεγονός ότι δεν συζητήσαμε αυτά και άλλα θέματα σαν κλάδος,
αλλά αναλωθήκαμε στο «καλό μάθημα»
είναι στοιχείο δυσπροσαρμοστικότητας.
(δ) Κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εγκλεισμού πολλοί μαθητές μας, ίσως και
εμείς και τα δικά μας παιδιά, νοσήσαμε,
ασθενήσαμε. Πολλά παιδιά έχασαν παππούδες, γιαγιάδες, γονείς λόγω του κορονοϊού... Ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους
στιγματισμένοι, απομονωμένοι, χωρίς να
μπορέσουν να αποχαιρετίσουν τα δικά
τους πρόσωπα. Πολλοί μαθητές ζούνε σε
σπιτικά που οι γονείς έχουν χάσει τη δουλειά τους. Πολλοί μαθητές νοσηλεύτηκαν
σε νοσοκομεία με τρομακτικές ελλείψεις
σε υγειονομικό προσωπικό, σε υποδομές
(στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν μαξιλάρια,
σεντόνια, πετρέλαιο για θέρμανση και ένα
σωρό άλλες ελλείψεις). Δεν χρειάζεται να
είναι κανείς κλινικός ψυχολόγος για να
στοιχειοθετήσει ένα πόρισμα το οποίο θα
περιγράφει την κατάσταση αυτή ως τραύμα. Στην ψυχανάλυση, «τραύμα» δεν είναι

μόνο το κατεξοχην τραυματικό γεγονός
αλλά και το συνοδευτικό γεγονός, το γεγονός ότι δηλαδή δεν μιλάμε για το τραύμα.
Πράγματι σαν κοινωνία δε καθίσαμε να μιλήσουμε για αυτό που ζούμε και όταν δεν
μιλάμε για το τραύμα, που είναι τραύμα,
τότε υφιστάμεθα ένα διπλό τραύμα.
Εάν, λοιπόν, ύστερα από όλα αυτά, εσύ
κατόρθωσες να διδάξεις με επιτυχία το
τελικό απαρέμφατο και τη διαφορά του
από το ειδικό, τις πλάγιες ερωτήσεις στην
Αντιγόνη, την επιτυχημένη εισβολή των
Οστρογότθων στη Ρηνανία 812 μ.Χ. έχε
στην άκρη του μυαλού σου ότι ίσως αυτό
δεν δείχνει προσαρμοστικότητα στη νέα
κατάσταση αλλά δυσπροσαρμοστικότητα,
γεγονός που αναδεικνύει την ουσία της
νεύρωσης που δεν είναι άλλη από εκείνη
του Τσαρλυ Τσαπλιν στους μοντέρνους
καιρούς που συνεχίζει να βιδώνει μπουλόνια ακόμα και όταν εκείνα δεν υπάρχουν
μπροστά του, ακόμα και όταν δεν υπάρχει
μπροστά του λωρίδα παραγωγής. Και εάν
ακόμη και τώρα δεν μπορείς να δεις την
δυσπροσαρμοστικότητα του κλάδου, εδώ
ακριβώς είναι η μετάβαση από τη νεύρωση στην ψύχωση, στην οποία σύμφωνα με
το ίδιο το λεξικό, ψυχωτικό είναι το άτομο
«το οποίο έχει σοβαρά διαταραγμένη
ψυχική λειτουργία σε σημείο που, είτε
λόγω ψευδαισθήσεων είτε λόγω παραληρήματος, να μην έχει επαφή με την
πραγματικότητα».
Κλείνω με δύο παρατηρήσεις: (α) το να
παίζουμε μουσική την ώρα που ο Τιτανικός
βυθίζεται δείχνει μία στωικότητα και μία
καλλιτεχνική διάθεση [ας μη ξεχνάμε και
τη συνεισφορά του Freud ότι η καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί μετουσίωση (sublimation) του αρχικού τραύματος και ότι η
νεύρωση και η ψύχωση βρίσκεται στον πυρήνα της καλλιτεχνικής δημιουργίας], αλλά
ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να
βουλώσουμε και καμία τρύπα στο καράβι
αντί να παίζουμε μουσική και (β) έναν στίχο από τον Τίτο Πατρίκο: «Και σένα, αν με
τα τόσα που περάσαμε τίποτα μέσα σου δε
σακατεύτηκε, μην πολυκαμαρώνεις. Ίσως
δεν είχες τίποτε να διακινδυνεύσεις» (που
σημαίνει ότι ήσουν νεκρός πολύ πριν η κοινωνία διαπιστώσει το θάνατό σου).
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σκοπούς μιας σειράς πολιτικών επιλογών που μας άφησαν έκθετους και απροστάτευτους, εμάς και τους μαθητές μας,
αλλά παρόλα αυτά «κάνουμε καλό μάθημα» και β) ότι «κάνουμε καλό μάθημα»
σε ανθρώπους που έχουν άρρωστους γονείς, άνεργους γονείς, σε συμπολίτες που
μπορεί να πενθούν την απώλεια αγαπημένων τους προσώπων.
(β) Ποτέ κανένας εκπαιδευτικός δεν επιμορφώθηκε στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, δωρεάν, από επίσημο
κρατικό φορέα, ακόμη και στο «νεκρό»
χρόνο του καλοκαιριού που οι εκπαιδευτικοί «κάθονται και δεν κάνουν τίποτε». Ούτε
επιμορφώθηκε στην δημιουργία μαθημάτων με τον σχεδιασμό πιο σύντομων, ενδεχομένως, μικροδιδασκαλιών οι οποίες θα
συμπεριλάμβαναν βιωματικές τεχνικές διαχείρισης του άγχους του Covid-19 ή της
πρόληψής του ή βιωματικές τεχνικές ενσυναίσθησης, συναισθηματικής προετοιμασίας απέναντι σε αυτό που βλέπαμε να
έρχεται. Αντίθετα, τι συνέβη; Οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν
δικό τους εξοπλισμό για ανάγκες τις υπηρεσίας, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία
πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μας δώσανε κανένα κουπόνι για επιδότηση Η/Υ και
τη στιγμή που πρόκριναν ότι είναι σημαντικό να χρηματοδοτήσουν την Aegean Airlines, την ίδια στιγμή δεν αξιοποίησαν κανένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο από το
«κοινό σπίτι των λαών», την Ευρωπαϊκή
Ένωση, από την οποία τόσο κόπο κάναμε
για να μη φύγουμε, για να μοιράσουν δωρεάν υπολογιστές σε δασκάλους και παιδιά. Ό,τι πήραμε, το αγοράσαμε μόνοι μας
με δικά μας λεφτά και δικά μας έξοδα για
να στηρίξουμε μία διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα μέσα σε μία κοινωνία που
τεμπέληδες μας ανέβαζε τεμπέληδες μας
κατέβαζε, με μόνο γνώμονα την διάθεση να
κάνουμε φιλότιμο την ανάγκη, να μην μείνουν τα παιδιά μας μόνα και απροστάτευτα χωρίς το δάσκαλό τους. Κάποιοι συνάδελφοι αγόρασαν από το υστέρημά τους
δικό τους Η/Υ, κάποιοι στήσανε την ηλεκτρονική τους τάξη μόνοι τους βλέποντας
βίντεο άλλων από το YouTube, κάποιοι άλλοι ψηφιοποιήσαν το υλικό τους μόνοι τους,
κάποιοι άλλοι ρωτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι γραφίδα να πάρουν,
πώς μπαίνουν στο e-class, κοντολογίς,
ποιο κουμπί πρέπει να πατήσουν τώρα που
ο κόσμος καταρρέει. Σε όλη αυτή την προσπάθεια μείναμε μόνοι μας, τραγικά μόνοι
μας και το μόνο που μας έμεινε ως περηφάνεια, λόγω κεκτημένης ταχύτητας, είναι
η αξίωση ή η πεποίθηση ότι «κάνουμε

* Ο Δημήτρης Ταχματζίδης είναι Εκπαιδευτικός Διδάκτωρ Γνωστικής Αναπτυξιακής
Ψυχολογίας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Ψυχολογίας, Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
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Εκπαιδευτικοί διανοούμενοι (!)

Τ

ο να μπει κάποιος σε μια συζήτηση για τον ορισμό του «διανοουμένου» στην εποχή μας και το χρέος αυτού απέναντι
στην κοινωνία θα αποτελούσε άλλη μία αποτυχημένη απόπειρα έκφρασης μιας ήδη ειπωμένης θέσης και ένα σημείο πιθανής τριβής – ακόμα και σύγκρουσης - μεταξύ των ομιλητών.
Άλλωστε, το οπλοστάσιο για τη στήριξη «προσωπικής» άποψης
των περισσοτέρων στο συγκεκριμένο ζήτημα θα παρέπεμπε σε
σημειώσεις φροντιστηριακού τύπου, όπως για παράδειγμα «α)
διανοούμενος είναι: ·ο λόγιος, ·ο πνευματικός άνθρωπος, ·ο ακαδημαϊκός, ·ο μορφωμένος, ·ο γνώστης κ.λπ.» και «β) ο διανοούμενος έχει χρέος να είναι ·συνεπής στα λόγια και στην πράξη,
·ακομμάτιστος, ·ανεξάρτητος, ·να έχει πάντα λόγο σε κοινωνικά
ζητήματα κ.λπ.». Ομολογουμένως, έχει κουράσει και το ερώτημα για το αν υπάρχουν σήμερα διανοούμενοι, ερώτημα παράλογο εκ των πραγμάτων, εφόσον το ζητούμενο είναι καταρχήν η καθαυτή έννοια του «διανοούμενου». Μια τέτοια απόπειρα δε θεωρείται κατ’ ανάγκη περιττή, καθώς η αναπόφευκτη πρόοδος και
η αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών κατά το
πρώτο τέταρτο της χιλιετίας απαιτεί μια πιο κριτική στάση απέναντι στον πεπαλαιωμένο ορισμό του διανοουμένου και την εκ
νέου νοηματοδότηση του όρου. Φυσικά, εδώ, δεν επιχειρείται
κάτι τέτοιο, καθώς αυτό αποτελεί καθήκον των ίδιων των διανοουμένων, όπως αυτοί έχουν οριστεί έως σήμερα.
Το παρόν κείμενο, εγκύπτει στο μικρόκοσμο της εκπαίδευσης και επιχειρεί την αναγνώριση των βασικών ιδιοτήτων κάποιων καθολικά σκεπτόμενων δασκάλων και καθηγητών οι
οποίοι εξαιτίας της κριτικής τους σκέψης και του διεισδυτικού
τους λόγου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «διανοούμενοι» στο πλαίσιο του αναφερόμενου χώρου. Επιπλέον, σκιαγραφείται ο ρόλος των «εκπαιδευτικών – διανοουμένων» στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία. Εδώ υποστηρίζεται ότι ο «εκπαιδευτικός – διανοούμενος», όπως αυτός
θα οριστεί, είναι ο κατεξοχήν διανοούμενος της κοινωνίας και
ότι εξαιτίας της φύσης του θέματος διαπραγμάτευσης, οποιαδήποτε διατυπωμένη ιδέα, άποψη και καινολογία στα γραφόμενα πραγματοποιείται με σεβασμό απέναντι σε εκπεφρασμένες εδώ και χρόνια απόψεις περί των «διανοουμένων» και με
πλήρη επίγνωση κάθε διαφορετικής αντίληψης για το θέμα.
Αποφεύγοντας, λοιπόν, μία stricto sensu εκφορά της έννοιας του διανοούμενου και διαφωνώντας με κάποιες καθιερωμένες θέσεις, μπορούμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός – διανοούμενος, καταρχάς, διαθέτει εμπειρία αρκετών χρόνων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και έχει κερδίσει δικαιολογημένα το
χαρακτηρισμό του καλού δασκάλου, του σωστού και συνεπή
επαγγελματία και την αναγνώριση των ομοτέχνων του. Διαθέτει, εξάπαντος, πέρα από τις ειδικές γνώσεις επί του αντικειμένου του, ευρεία καλλιέργεια και κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεφεύγοντας από τα παραπάνω στερεότυπα, που σίγουρα ισχύουν, ουσιατικά ο δάσκαλος διανοούμενος διαθέτει ιδεολογική
συνέπεια, πολύπλευρη μόρφωση και επαγωγική σκέψη. Η
πεποίθηση ότι όλα ξεκινούν από το χώρο της παιδείας και εξελίσσονται μέσα σ’ αυτήν - με τα εμφανή αποτελέσματα των διεργασιών της και στην ευρύτερη κοινωνία - οδηγεί στην παραδοχή των τριών αυτών στοιχείων ως ζωτικών για την προαγωγή
και της οικουμενικής σκέψης.
Ιδεολογική συνέπεια: Οι καθημερινές πράξεις και τα έργα
του εκπαιδευτικού διανοούμενου τον έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, στοιχείο που αποτυπώνεται και
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 γράφει ο Δημήτρης Μαυρίδης
στις προφορικές του θέσεις ή στα γραπτά του. Και αυτό ακριβώς είναι το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του χτισίματος μιας
ειλικρινούς σχέσης με το δέκτη του, εν προκειμένω με το εκπαιδευτικό κοινό. Συνεπώς, η ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση του πομπού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια τίμια «συνομιλία», που λαμβάνει χώρα είτε ως διάλογος με το δέκτη είτε
ως απλή ακρόαση από μέρους του δέκτη. Το εν λόγω στοιχείο
του εκπαιδευτικού διανοούμενου είναι εξίσου σημαντικό και
κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης των γραπτών διανοητικών
του πονημάτων από μια μερίδα ανθρώπων που (ευτυχώς!) ακόμα διαβάζει. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η ομάδα αυτών των δασκάλων περιλαμβάνει ευμεγέθη υποσύνολα λογοτεχνών, θεατρικών συγγραφέων, δοκιμιογράφων ή παραγωγών
δημοσιογραφικών κειμένων. Δηλαδή, ανθρώπων που εκφράζονται ως επί το πλείστον μέσω του γραπτού λόγου, ο οποίος,
όταν διαχυθεί, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης
της κοινής γνώμης κυρίως σε επίπεδο ιδεών και πολιτικής
ανταπόκρισης του κοινού. Τέλος, η αναφορά και μόνο στην
«κοινή γνώμη» συνεπάγεται μια ιδεολογική συνέπεια εναρμονισμένη με το πραγματικό συμφέρον των πολλών και δη των
στερουμένων βήματος και λόγου και όχι των ολίγων, που συνήθως απαρτίζουν και τις εξουσιαστικές δομές ενός κράτους και
που μιλούν πάντα εκ του ασφαλούς και από καθέδρας. Πιο συγκεκριμένα, οι απόψεις και σκέψεις του εκπαιδευτικού διανοούμενου εμφανίζονται ως απότοκα της ταξικής του αυτοσυνειδησίας και γι’ αυτό βρίσκουν θετική ανταπόκριση στους αδικημένους και καταπιεσμένους της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Πολύπλευρη μόρφωση: Εφόσον στην εποχή μας η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου θεωρείται μόρφωση, τότε ο εκπαιδευτικός
εκ των πραγμάτων είναι μορφωμένος. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός
διανοούμενος κουβαλάει στη φαρέτρα του γνώσεις από ποικίλα
επιστημονικά πεδία, απαραίτητες για τη σφαιρική θεώρηση των
εκπαιδευτικών ζητημάτων και γενικότερα των κοινωνικών φαινομένων. Άλλωστε, όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα είναι κατά
βάση κοινωνικά ή, αντίστροφα, ο αντίκτυπός τους αντανακλάται
στην ευρύτερη κοινωνία. Μιλάμε συνεπώς για έναν homo universalis, έναν τύπο φιλοπερίεργου ανθρώπου που έχει προσεγγίσει την πολυμάθεια, χωρίς απαραιτήτως εδώ να εννοείται η
εξουθενωτική και μέχρις εσχάτων εξειδίκευση σε όλους τους
τομείς της γνώσης. Είναι, δηλαδή, πλήρως ενημερωμένος και
καταρτισμένος πάνω στο αντικείμενό του, αλλά και εφοδιασμένος με αρκετές γνώσεις σε άλλα παρεμφερή ή πιο απομακρυσμένα πεδία οι οποίες, με τη μορφή ομόκεντρων κύκλων, λειτουργούν ως δορυφόροι της κύριας και εξειδικευμένης γνώσης
του. Συνεπώς, η κατακτημένη και εις βάθος γνώση του δικού του
αντικειμένου και η μεγάλη εξειδίκευση πάνω σ’ αυτό, δεν αποτελεί ανασταλτικό στοιχείο για να δοθεί σ’ αυτόν το δάσκαλο ο
τίτλος του διανοούμενου, αλλά αντιθέτως, ζώντας σε ένα περιβάλλον πολυμερισμού της γνώσης (σχολεία), έχει έρθει σε επαφή με τα μυστικά άλλων πεδίων, κάποιες φορές, μάλιστα, πολύ
διαφορετικών. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση του μαθηματικού
μουσικού ή λογοτέχνη, του φιλολόγου δημιουργού ψηφιακών
εφαρμογών ή του φιλίστορος Φυσικού.
Επαγωγική σκέψη: Τα δύο παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν
από μόνα τους επαρκές εφόδιο για να χαρακτηριστεί ένας εκπαιδευτικός ως «διανοούμενος», εφόσον αυτός δεν κατακτήσει τη
δεξιότητα να αναγάγει τα καθημερινά ερεθίσματα σε εργαλεία ερμηνείας γεγονότων που αφορούν σε όλη την κοινωνία. Ο «εκπαι-
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δευτικός διανοούμενος», με τεντωμένες πάντα τις κεραίες του, χαίνουν την καθήλωση των τελευταίων στα καθιερωμένα και στα
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τη γόνιμη σχέση με μα- «κοινώς παραδεκτά». Έτσι, ο φοβισμένος προτιμά να λουφάζει
θητές, γονείς και συναδέλφους μπορεί να συλλαμβάνει στον υπερ- στη βόλεψή του αναπαράγοντας με το διδακτικό του έργο – γιαθετικό βαθμό εκείνα τα στιγμιότυπα που μακροπρόθεσμα θα με- τί για δασκάλους μιλάμε - την κυρίαρχη ιδεολογία μιας τάξης
τατραπούν σε κοινωνικές τάσεις, πολιτικές συμπεριφορές, πιθα- που ελάχιστη σχέση έχει με τη δική του, παρά να ξεσηκώνεται
νόν νέες ιδεολογίες και εν τέλει τα ίδια τα γεγονότα. Εδώ έγκειται από ανθρώπους «ουτοπιστές» και κάποτε «φαντασιόπληκτους».
και ο καθοριστικός του ρόλος ως προς τη διαμόρφωση του μελ- Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί που απαιτούν την έκφραση της κρίλοντικού κόσμου και η ευθύνη του απέναντι στο κοινωνικό σύνο- σης του «εκπαιδευτικού διανοουμένου» ως αρωγή στη δική τους
λο. Καλείται, δηλαδή, ως σύγχρονος μάντης, να παίξει το ρόλο του προσπάθεια να κατανοήσουν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και να
«μεσάζοντα» μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος. Να προβλέ- διαμορφώσουν τη δική τους στάση απέναντι στα πράγματα. Σ’ ό,
ψει κι όχι να αποτιμήσει. Η αποτίμηση, άλλωστε, έχει ήδη συντε- τι αφορά την κοινωνία, η παρέμβαση των διανοουμένων της εκλεστεί στις συνειρμικές περιοχές του εγκεφάλου του με την κρι- παίδευσης αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες, κατική μελέτη του παρελθόντος (η ιστορική γνώση είναι ένα από τα θώς, εκεί, αφενός υπάρχει η γνωστή δυσανεξία της εξουσίας
βασικά του όπλα) και η θέση που κατακτά στη συνείδηση του κό- απέναντι στην προοδευτική ελεύθερη διανόηση και σε κάθε κρισμου είναι ανάλογη με το βαθμό εκτίμησης – «πρόβλεψης» του τική σκέψη και αφετέρου η έλλειψη της ταξικής συνείδησης των
μέλλοντος, προτού συμβούν τα γεγονότα (sic).
μελών της, του απαραίτητου αυτού συστατικού για την κατανόηΕπιδραστικότητα και κοινωνική παρέμβαση: Αν γνωρίζουν ση και την παραδοχή ότι ο στόχος και το συμφέρον όλων των ερή, τέλος πάντων, έχουν πεισθεί οι λειτουργοί της εκπαίδευσης γαζομένων είναι κοινός. Συνεπώς, η υποβάθμιση και, τελικά, η
ότι πράγματι υπάρχει αυτό το είδος διανοουμένου και ότι βρί- απαξίωση του λόγου του πνευματικού αυτού ανθρώπου οφείλεσκεται ανάμεσά τους, τότε το πρόβλημα είναι γιατί αυτοί εισα- ται στη μεμψίμοιρη και δειλή στάση των μελών μιας κοινωνίας
κούονται μόνον ευκαιριακά; Γιατί, σε κάθε κρίσιμη περίσταση η οποία, εδώ και πολλά χρόνια, συνεπικουρείται από την ωφεπου σχετίζεται με τα εκπαιδευτικά ζητήματα και κατ’ επέκταση λιμιστική νοοτροπία του καπιταλισμού και που, εν τέλει, δε θέμε τη μόρφωση, την καλλιέργεια και τον «εξανθρωπισμό» ολό- λει να καταλάβει την αξία της μόρφωσης και γενικότερα της παικληρης της κοινωνίας δεν επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή στα δείας στο εποικοδόμημα του κοινωνικού αυτού συστήματος.
λεγόμενα ή στα γραφόμενά τους; Γιατί απαξιώνονται από αυτούς
τους ίδιους οι οποίοι θα κέρδιζαν πολλά, αν τους άκουγαν την
κρίσιμη στιγμή στο πάρσιμο μιας απόφασης; Υπάρχει η πεποίθηση ότι η ευθύνη βαραίνει
τους ίδιους τους διανοούμενους, αλλά μάλλον αυτό πρόκειται για μια φήμη που έχει γιγαΩς μάχιμη επί 18 έτη εκπαιδευτικός θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου από την
ντωθεί στον κύκλο των εκπαι- ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας, το άλμα και το συνοδεύον
δευτικών με τις ευλογίες και τις αίσθημα του ιλίγγου του κενού.
ραδιουργίες ενός συστήματος
Για πρώτη φορά η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την υποχρεωτικότητα
που βγάζει σπυριά απέναντι σε
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σε μία χώρα χωρίς τις υποδομές και τις ΜΕΘ που της ανακάθε δημιουργική και προοδευλογούν, μετά από 10 χρόνια ανελέητων περικοπών από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
τική σκέψη η οποία απεργάζεται
Τον τελευταίο μήνα ζούμε την εποχή του Μεγάλου Αδερφού, επικοινωνούμε με ψητην ανατροπή του. Πρόκειται για
φιακά φαντάσματα-φωνές μαθητών, φρίττουμε από τον αντίλαλο της δικής μας φωνής,
το φόβο και την ενοχή που συνηπαραμορφωμένης από τις έξυπνες μηχανές. Κάθε γοητεία προσωπικής αλληλεπίδραθίζει να καλλιεργεί ο μηχανισμός
σης, ανατροφοδότησης, διαπροσωπικής επικοινωνίας έχει χαθεί. Όλα εξαρτώνται ατης νεοφιλελεύθερης συντήρησης
πό το πάτημα ενός κουμπιού και την ποιότητα του δικτύου. Στο θαυμαστό καινούργιο
σ’ αυτόν που θα ενστερνιστεί κάτι
κόσμο της Κυρίας Υπουργού δεν πλάθονται συνειδήσεις, δεν ανθίζουν ιδέες και γόνιδιαφορετικό από τα ειωθότα, σ’
μες αντιπαραθέσεις, αλλά η ψηφιακή μας πλήξη βαφτίζεται κανονικότητα και συνέαυτόν που θα συνταχθεί με τον αληχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
θινό και αποκαλυπτικό λόγο του εκΈτσι, αποκρύπτονται οι τεράστιες ευθύνες της νεοφιλελεύθερης ηγεσίας μας για τη
παιδευτικού διανοούμενου. Δεν είδιαχείριση της πανδημίας (συνωστισμός εργαζομένων, ανεπαρκή μέτρα προστασίας,
ναι, λοιπόν, ότι δεν πείθει ο λόγος
έλλειψη προσωπικού και διαγνωστικών τεστ κ.ά.) και ας επαίρεται το Υπουργείο για
του. Είναι ότι εμποδίζεται μέσω διατον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, που μπορεί να γίνει το πανοπτικό μάφόρων προσκομμάτων στο να ξεδιτι της τεχνολογίας για το μάθημα, που είναι πρωτίστως διδασκαλία ήθους, ανανεούπλωθεί και να ακουστεί ελεύθερα η
μενη και εμπλουτιζόμενη σε κάθε διδακτική ώρα διαδικασία.
σκέψη του, ενώ ναρκοθετείται κάθε
Οι έξυπνες μηχανές ποδηγετούν μονοδιάστατους ανθρώπους, με ανοσία αγέλης ααπόπειρα στο να πραγματωθεί. Στο
πέναντι στην ανθρωπιά, την πολιτική συνείδηση, τη διεκδίκηση πληρότητας ζωής και
σημείο αυτό, το βασικότερο και αποτεόχι απλής επιβίωσης.
λεσματικότερο όπλο της συντήρησης γι’
Θα πρότεινα στην Κυρία Υπουργό να επισκεφθεί τη Νέα Ζωή Ασπροπύργου ή ακόαυτήν την παρεμπόδιση είναι η καλλιέρμα και τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης, από όπου έλκει τις περγαμηνές της, και
γεια της αβεβαιότητας που μπορεί να
να αξιολογήσει εκεί την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
επιφέρουν οι απόψεις των διανοουμέΗ εκπαίδευση, Κυρία Κεραμέως, δεν είναι chat, διάλεξη ή επικοινωνιακός χυλός,
νων, που ούτως ή άλλως έχουν περάσει
που απλώνεται στον εγκέφαλο λωτοφάγων-βουλιμικών θεατών των θανατόφιλων
στο υποσυνείδητο της μάζας ως «ουτοπιδελτίων στις 8, αυτών που πυροβολούν την κοινωνία, για να βρεθούν στο απυρόβληστές». Ενσπείροντας τον φόβο μιας κατατο οι πολιτικές σας.
στροφικής αστάθειας και της βεβαιότητας
Ανοίξτε επιτέλους τα σχολεία με όρους υγειονομικής ασφάλειας!
της απώλειας (ψευδεπίγραφων ούτως ή άλΧρηματοδοτήστε τη δημόσια εκπαίδευση και όχι τους επιχειρηματικούς κολοσλως) προνομίων σε ανθρώπους - ως επί το
σούς.Η Cisco και το σχολείο που επαγγέλεσθε δεν απονέμουν Δίπλωμα Ανθρώπου!
πλείστον μικροαστικών καταβολών - πετυ* Η Μαρία Τσαφαρά είναι Φιλόλογος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Περιστερίου

 γράφει η Μαρία Τσαφαρά

απόψεις

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
για τον εξοστρακισμό μας από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μ

ε βαθύτατη λύπη, έκπληξη και πλέον σοβαρή
ανησυχία παρατηρούμε τις αποφάσεις που
λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας το τελευταίο
διάστημα, επιλέγοντας μια παιδεία με απόντα τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών σε ένα κρισιμότατο σταυροδρόμι για την κοινωνία και το μέλλον της.
Με την ανακοίνωση του νέου ωρολογίου προγράμματος Γενικών και Ειδικών Λυκείων καταργήθηκε χωρίς
καμία αιτιολόγηση σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων
μας από όλα τα Λύκεια της χώρας. Αναλυτικότερα, καταργείται
από το επόμενο σχολικό έτος το
Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου “Κοινωνιολογία”, χωρίς
να εμπερικλείεται
μετά από
δεκαετίες ούτε στα γενικής παιδείας. Καταργήθηκαν τα
μαθήματα Β Λυκείου “Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών” και “Σύγχρονος Κόσμος- Πολίτης και Δημοκρατία”. Καταργήθηκε το μάθημα της Α Λυκείου “Ευρωπαϊκός Πολιτισμός”, ενώ στην ίδια τάξη μειώθηκε
από 3 σε 2 ώρες η διδασκαλία του μαθήματος “Πολιτική Παιδεία” και αφαιρέθηκε η δυνατότητα τελικής του
εξέτασης. Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου, αποφασίσθηκε η αλλαγή των εγχειριδίων της Ιστορίας, ώστε αυτά να μην
έχουν πλέον κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά να στρέφονται μόνο προς ζητήματα εθνικής συνείδησης.
Με τις ανωτέρω πρακτικές οι κοινωνικές επιστήμες
εξαφανίζονται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
αφήνοντας πρωτοφανώς δυσαναπλήρωτο κενό, τη
στιγμή που οι μελλοντικοί φοιτητές του πεδίου θα εισαχθούν σε σχολές Κοινωνικών Επιστημών που αγγίζουν πλέον του 75% του ανθρωπιστικού πεδίου, τη
στιγμή που όλη η Ευρώπη με ειδικά κονδύλια προσπαθεί από την πρωτοβάθμια να έχει στα ωρολόγια προγράμματα μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών, ώστε να
δημιουργήσει πολίτες και ανθρώπους ικανούς να
ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις
της κοινωνίας και στους κινδύνους που ελλοχεύουν.
Σήμερα, που και η ίδια μας η χώρα διανύει κομβικής
σημασίας για την ίδια της την ιστορία μέρες, με το μόρ-

φωμα της Χρυσής Αυγής, με τους πολίτες της να υψώνουν ασπίδα προστασίας προφυλάσσοντας τη Δημοκρατία από έννοιες όπως αυτή του φασισμού, την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία αποφασίζει αναιτιολόγητα να πετάξει στον καιάδα τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών.
Μαθήματα που διδάσκουν το πολίτευμα, τα συνταγματικά δικαιώματα και την προστασία τους, τη διάκριση
των εξουσιών, τον τρόπο διακυβέρνησης, κοινωνιολογικές έννοιες με βαθύτατο περιεχόμενο όπως αυτές του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της διαφορετικότητας, της
εγκληματικότητας. Επί παραδείγματι, χωρίς κοινωνιολογική προσέγγιση η Γαλλική Επανάσταση θα ήταν μια
μάχη μεταξύ Γάλλων, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
θα ήταν μια απλή νίκη συμμαχικών δυνάμεων. Το Ολοκαύτωμα, ο ναζισμός δε θα διδάσκονταν ποτέ και φυσικά όπως φαίνεται δε θα χρειαζόταν. Ιδανικά όπως η πίστη στην ελευθερία, στην ισονομία, στην αυτοδιάθεση
άραγε θα ήταν χρήσιμα; Κι η απάντηση είναι φυσικά και
ναι. Χρήσιμα και απαραίτητα όλα τα παραπάνω. Όσο
ποτέ άλλοτε τα μαθήματα που αφορούν τις κοινωνικές,
νομικές και πολιτικές επιστήμες οδηγούν το παιδί σε
βαθύτατους και ουσιαστικούς προβληματισμούς, ευαισθητοποιούν, οδηγούν σε γνώση και σε κριτική σκέψη,
απαραίτητο εφόδιο για να στελεχωθεί μια κοινωνία υγιής, μια κοινωνία που θα δίνει ελπίδα!
Η Διοικούσα Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών καλεί:
• Την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να
κάνει δεκτό το αίτημά της για συνάντηση καθώς είναι
μείζονος σημασίας να επανέλθουν τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών στην εκπαίδευση
• Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να δηλώσουν ηχηρό
παρόν, κατανοώντας το βάρος των ευθυνών μας σε τέτοια
ιστορική συγκυρία και να προασπίσουν τα δικαιώματα
των μαθητών της Δευτεροβάθμιας, των φοιτητών αλλά
και των αποφοίτων τους
• Την ΟΛΜΕ και τις κατά τόπους ΕΛΜΕ να στηρίξουν
τα δίκαια αιτήματά μας
• Τους συμβούλους εκπαίδευσης να τοποθετηθούν
επί των θεμάτων
• Τους συναδέλφους μας που απαρτίζουν τον κλάδο
Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) με κάθε πρόσφορο
μέσο να κινητοποιηθούν, ώστε από κοινού όλοι να διασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον των μαθημάτων
Κοινωνικών Επιστημών στη δημόσια εκπαίδευση, δικαίωμα όλων των μαθητών μας, αλλά και των φοιτητών, αφού όλα τα ανωτέρω θεωρούνται προαπαιτούμενα για τη μετέπειτα πορεία τους στην τριτοβάθμια,
αλλά πρωτίστως υποχρέωσή μας απέναντι στην παιδεία και στην κοινωνία του αύριο.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ!
Η Δ.Ε. της Π.Ε.Ε.Κ.Ε.
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ή “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”

απόψεις

Η καθημερινότητα μιας εκπαιδευτικού στα χρόνια του covid-19

 γράφει η Δήμητρα Κωσταρά

“Καλημέρα!”
Σιγή ασυρμάτου.
“Καλημέραααα”, με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη φορά.
Σιωπή νεκροταφείου.
“Πάλι δε λειτουργεί το μικρόφωνο μου; Ένα – δύο,
μ’ ακούτε;”
Και αφού δοκιμάζω τα μικρόφωνά μου σαν καλλιτέχνιδα σε εμποροπανήγυρη σε χωριό το Δεκαπενταύγουστο, κάπου ξεπετιέται και μια φωνή, “εντάξει κυρία, εδώ είμαι, μη φωνάζετε πρωί πρωί”. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν έχεις κάνει σχολική τάξη το
δωμάτιό σου, είναι μεγάλο το δέλεαρ να μην είσαι
απίκο 8 το πρωί, ένα τσουπ είναι το κρεβάτι σου από το γραφείο με τον υπολογιστή. Αν, βέβαια, έχεις
υπολογιστή. Γιατί, μάντεψε, η μεγάλη πλειοψηφία
των παιδιών δεν έχει υπολογιστή. Και άντε, πες, ένα μάθημα ιστορίας πχ το κουτσοκάνεις με το κινητό. Αλλά πες μου εσύ, πώς θα κάνω εγώ μάθημα
Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ, που τα μαθήματα είναι
κυρίως εργαστηριακά και απαιτούν υπολογιστή. Και
το κινητό, θα μου πεις, ένας μίνι υπολογιστής είναι.
Άντε κάνε εσύ, κατασκευή ιστοσελίδων από το κινητό, θα σου πω και εγώ. “Κυρία, εγώ έχω υπολογιστή, αλλά είμαστε 4 αδέρφια και τον χρησιμοποιούμε εναλλάξ”. Τι να πω και εγώ η έρμη, “ας έβλεπαν και λίγο τηλεόραση οι δικοί σου Νίκο μου ώστε
να ήσασταν λιγότερα αδέρφια”;
“Κυρία, μου έστειλε μήνυμα η Ελένη, δεν θα μπει
σήμερα στο μάθημα, δεν έχει ρεύμα εξαιτίας της καταιγίδας”, “Κυρία, δεν σας ακούω, βγαίνω και ξαναμπαίνω”, “Κυρία, έχει φασαρία στο σπίτι, δεν θ’ ανοίξω το μικρόφωνο, σας ακούω όμως”, “Κυρία, ακούγεστε περίεργα, σαν ρομπότ”.

Και πες ότι κάποια στιγμή ξεπερνάμε τα -αναπόφευκτα- τεχνικά προβλήματα. “Κυρία, σήμερα θα
προσέχω την τρίχρονη ανιψιά μου, δεν έχει πού να
την αφήσει η θεία μου, οπότε δεν θα μιλάω”, “Κυρία, σήμερα θα έχω κλειστό το μικρόφωνο, θα σας
ακούω όμως. Βοηθάω τον πατέρα μου στη λαϊκή”.
Αυτά δεν είναι ιστορίες βγαλμένες από το μυαλό μιας
ιδεοληπτικής καθηγήτριας που θέλει σώνει και ντε
να βγάλει σκάρτη την τηλεκπαίδευση, είναι αληθινά
γεγονότα. Γιατί, βλέπεις, τα παιδιά δυσκολεύονται να
θεωρήσουν το μάθημα από τον υπολογιστή ως εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά αν κρατάει, όπως τώρα, κοντά δύο μήνες. Και δεν έχουν άδικο, ειδικά οι
μέτριοι μαθητές. Έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους, όλοι καταλήγουμε στο ίδιο: Το μάθημα γίνεται
με λίγους μαθητές, τους πολύ καλούς, οι υπόλοιποι
δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν αυτό το μοτίβο και εν τέλει τα παρατάνε. “Κυρία, δυσκολεύομαι
να το καταλάβω. Αν ήμασταν σχολείο πιστεύω ότι θα
το καταλάβαινα”. Πόσοι έχουμε ακούσει αυτή την
πρόταση; Τα παιδιά ανυπομονούν ν’ ανοίξουν τα σχολεία, το ψυχολογικό βάρος είναι δυσβάσταχτο. Το καταλαβαίνω κάθε φορά που λέω ένα αστειάκι, έστω
και από αυτά τα κρύα που λένε οι καθηγητές, και ωστόσο γελάνε και πίσω από το γέλιο καταλαβαίνεις
πόσο τους έλειψε η σχολική τάξη. Γιατί, κύριε Μπαμπινιώτη μου, ο όρος “τηλεκπαίδευση” είναι ευφημισμός. Δεν Πήραμε Κανένα Μετρο/Ανοίξαμε Ανεξέλεγκτα Τον Τουρισμό/Δεν Θέλουμε Να Βάλουμε Το
Χέρι Στην Τσέπη Για Την Παιδεία θα έπρεπε να λέγεται, αλλά μάλλον είναι μεγάλη η λέξη και τα ΜΜΕ
δυσκολεύονται να την προφέρουν. Και νιώθω να πνίγομαι, γιατί το μάθημα που κάνω απέχει παρασάγγας από το μάθημα που κάνω στην τάξη, δεν απευθύνομαι σε ενηλίκους για να κάνω διάλεξη, απευθύνομαι στον Γιώργο, τον Γιάννη, την Ευαγγελία, στα
παιδιά μου και όχι σε ένα άβαταρ που δεν μπορώ να
αλληλεπιδράσω.
Σκέψου, λέμε τώρα, να ήταν ανοιχτά τα σχολεία, με
λίγους μαθητές ανά τάξη, προφανώς με μάσκες, έστω και μέρα πάρα μέρα ή σε διαφορετικές βάρδιες,
σε περισσότερες αίθουσες, με περισσότερους καθηγητές. Ουτοπία; Φάε τότε τη δυστοπία και την ατομική ευθύνη στα μούτρα. Ζητάω πολλά; Για τα παιδιά
σου πρόκειται.
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Δώστε
tablet
στο λαό

 γράφει η Ανδριανή Στράνη

Η

Ευτυχία, άνθρωπος ευαίσθητος και ανάδοχος κάποιες
φορές, με το πλησίασμα των γιορτών προετοίμαζε στη
σκέψη της τα δώρα για τους αναδεκτούς. Στην ιδέα ότι
το πλησίασμα για τα φετινά Χριστούγεννα θα ήταν απαγορευμένο αισθάνθηκε ρίγος. Παιδάκια μικρά, ακόμη, τα βαφτιστήρια
της έκαναν τηλεκπαίδευση, από ανάγκη λέει και κάτω απ` την
πίεση μιας νέας τάξης πραγμάτων. Ο Νόμος εκτάκτου ανάγκης
αποφάσισε να μαθαίνουν εξ αποστάσεως. Ωστόσο, ο νόμος του
Μέρφυ εξηγεί ότι τα πράγματα γίνονται χειρότερα και όποια επιλογή κάνεις κάτω από πίεση το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό . Η Ευτυχία μονολογούσε: “Ό,τι μπορεί να πάει στραβά θα πάει’’. Άραγε ο νόμος της τηλεκπαίδευσης ήταν μια αναγκαιότητα, ένα αναγκαίο κακό, μια μοιραία επιλογή που ακολουθούσε το νόμο του Μέρφυ; Στο νου της Ευτυχίας στριφογύριζε ο
νόμος του Μέρφυ: “ Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι τρόποι
να γίνει κάτι και κάποιος από αυτούς οδηγεί στην καταστροφή, τότε κάποιος θα το κάνει με αυτόν τον τρόπο’’. Η Ευτυχία
διερωτόταν αν ο νόμος της τηλεκπαίδευσης ήταν μια στρατηγική πρόληψης και αποφυγής των συνεπειών της πανδημίας,
ένας μηχανισμός άμυνας ή σε τελευταία ανάλυση επιβεβαίωση του νόμου του Μέρφυ. Μήπως λοιπόν εκπαιδευτικοί και μαθητές οδηγήθηκαν αναγκαστικά από την τάξη στην αταξία ; Η
ά-τοπη λοξοδρόμηση “δικαιολογήθηκε’’ με την εμφάνιση ενός άλυτου πάνδημου υγειο-νομικού προβλήματος και οδήγησε την παιδεία σε μια διαδικτυακή αποβάθρα (platforma)
απογείωσης από την κανονικότητα.
Στ` αλήθεια, σκέφθηκε η Ευτυχία, το υπουργείο βιάστηκε να αποδείξει ότι στη νέα κατάσταση λειτουργούν όλα κανονικά. Ωστόσο, η παρεκτροπή ήταν αυταπόδεικτη. Προβληματισμένη από την περιγραφή των γονέων για την επικρατούσα δυσχερή κατάσταση στα μικρά διαμερίσματα των οικογενειών, μπήκε στον πειρασμό να τους ρωτήσει για τα δώρα που θα ήθελαν στις γιορτές τα βαφτιστήρια της. Παρόλο
που και εκείνοι καταλάβαιναν το αδιέξοδο του εγχειρήματος, βλέποντας τα παιδιά τους να έχουν σιγήσει, αποχαυνωμένα και καθισμένα με τις ώρες στο κινητό για το
webex της πολυεθνικής Cisco, διακριτικά ζητούσαν απ’
τη νονά για χριστουγεννιάτικο δώρο, ένα τάμπλετ που θα
διευκολύνει τις εικονικές συναντήσεις.
Μέχρι και η Γεωργία, μια όμορφη και πανέξυπνη γυφτοπούλα που είχε βαφτίσει, ζήτησε από τη νουνά τάμπλετ για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που την άκουγε εδώ και καιρό. Η Ευτυχία όμως που γνώριζε καλά ότι η Γεωργία εδώ και
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τρία χρόνια είχε να πάει στο Δημοτικό και δεν μπορούσε ούτε το όνομά της να γράψει καλά καλά, αναρωτιόταν για το τι
θα μπορούσε να της προσφέρει η εξ αποστάσεως...
Συγκρατημένη, έκανε διαδικτυακή βόλτα στα μαγαζιά για
τα πινάκια της εποχής (tablets). Θα χάριζε στα παιδιά από ένα τάμπλετ με αντάλλαγμα τη χαρά που θα έβλεπε στα μάτια
τους για την “αυτονομία’’ της πρόσληψης της γνώσης, με τον
τρόπο που άλλοι αποφάσισαν πριν από αυτά γι` αυτά;
Ζορίστηκε η Ευτυχία με τις σκέψεις της. Στο μεταξύ από τη
στιγμή της αναζήτησης τάμπλετ στην αγορά του διαδικτύου δεχόταν απανωτές διαφημίσεις για να την πείσουν ότι οι τιμές δεν
ήταν απαγορευτικές. Ήταν όμως απαγορευτικές για τη συνείδησή της σε αντίθεση με το υπουργείο παιδείας που συμμετείχε
ανταγωνιστικά στη διαφήμιση για την αναγκαιότητα του τάμπλετ.
Το τελευταίο την τρόμαξε περισσότερο καθώς κανένας παιδοψυχολόγος και παιδαγωγός δεν συμφωνούσε με την “κανονικότητα’’ της τηλεδιδασκαλίας. Άραγε πώς η ίδια θα αναλάμβανε
τόσο μεγάλη ευθύνη για τη διαμόρφωση της τηλεκουλτούρας
των παιδιών; Θα συμμετείχε στην επένδυση των αγορών να δρομολογήσουν με το tablet συμφέρουσα εγγραφή σε “tabula rasa’’
ψυχές ; Το ερώτημα την βασάνιζε ακόμη περισσότερο καθώς
η “εξ αποστάσεως’’ είχε κατέβει μέχρι και τα νηπιαγωγεία. Οι
“ειδικοί’’ επιστήμονες και τεχνοκράτες γνώριζαν καλά ότι οι
ψυχές των νηπίων αποτελούσαν πράγματι tabula rasa για τα
σχέδια της ρομποτικής η οποία ήταν ήδη η τελευταία λέξη της
μόδας στη σύγχρονη εκπαίδευση. Οι προβλέψεις ήταν ανησυχητικές γι` αυτή τη λογική και την επιλογή του συρμού καθώς
αρκετοί γονείς και εκπαιδευτικοί έκλειναν τα αυτιά και τα μάτια
στις επιστημονικές μελέτες των ειδικών και παρουσίαζαν τα μελλοντικά προβλήματα του νέου υπο-λογιστικού ανθρώπου που αχνά άρχιζε να διαφαίνεται…
Πάνω στη βιασύνη της για ένα click away και ενδεχόμενη
παραγγελία tablet έμαθε τα νέα. “Ευτυχώς’’, την Ευτυχία
πρόλαβε η νονά Νίκη που μοίραζε voucher των 200 ευρώ
για αγορά τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές… Δώστε τάμπλετ στο Λαό! Λες και αυτό ήταν το πρόβλημα της παιδείας. Ωστόσο, η νονά Νίκη της έδωσε την ευκαιρία και την ανακούφιση για να πάρει την τελική της απόφαση. Ακόμα κι`
αν “έχανε’’ στο τέλος από τους ταμπλα-δώρους της τηλεκπαίδευσης θα την δικαίωνε η Αλήθεια για τη Ζωή και τη
Γνώση. Κάπως έτσι χτύπησε την πόρτα του βιβλιοπωλείου
που μόλις είχε ανοίξει. Θα αγόραζε, όπως ο Σολωμός, λέξεις και βιβλία για τα βαφτιστήρια.

Τ

α τελευταία χρόνια, θα λέγαμε,
ότι μιλάμε για μια εκπαίδευση,
η οποία κατά βάση θεωρείται σε
μεγάλο βαθμό διαχωριστική. Με βάση
τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από
το 1980 έως το 2008 για την ειδική εκπαίδευση, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι έγινε μια πολύ μικρή προσπάθεια
για ανταπόκριση του εκπαιδευτικού
συστήματος στις ανάγκες των παιδιών
με αναπηρία και στα αιτήματα των γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία. Η
προσπάθεια αυτή ήταν μια πίεση προς
τις τότε κυβερνήσεις για να ακολουθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα τα χνάρια
της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ατζέντας. Την άποψη αυτή ενισχύουν με βαθιά κριτική σκέψη ο Λάζαρος Τεντόμας
στο βιβλίο του, με τίτλο «Ελπίδες και
υποψίες για το παρελθόν και το μέλλον της αναπηρίας» (2020) και η Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, σε άρθρο
της με τίτλο «Αποτίμηση της πορείας
των νομοθετικών αλλαγών τριάντα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα»
(2012). Άλλες έρευνες που υλοποιήθηκαν από επιστήμονες- ερευνητές που
υιοθετούν τη φιλοσοφία του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας, έδειξαν
ότι πράγματι το εκπαιδευτικό σύστημα
τείνει να είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένο, προωθώντας την ανισότητα, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Η υποβάθμιση μεταφράζεται μέσα από τα ακατάλληλα σχολικά κτήρια, το ακατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, το άκαμπτο Αναλυτικό Πρόγραμμα, την ελλιπή επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, την έλλειψη φυσικής
πρόσβασης σε διάφορα εκπαιδευτικά
πλαίσια και τις διδακτικές προσεγγίσεις/μεθόδους.
Με ποιόν τρόπο υποβαθμίζεται το
εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα και
γιατί δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των μαθητών/ μαθητριών και των γονέων; Πολλές νομοθετικές πρακτικές
εφαρμόζονται με σκοπό να ικανοποιή-
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Το εκπαιδευτικό σύστημα
και οι παθογένειές του
γράφει ο Κωνσταντίνος Ν. Μαντζίκος*
σουν τις ανάγκες της αγοράς, προκειμένου το γρανάζι της οικονομίας να κινείται με πιο παραγωγικό τρόπο. Όσο
κοιτάμε να βγάζουμε μαθητές και μαθήτριες με πρακτικές που βασίζονται
στις ανάγκες της αγοράς, τόσο η παραγωγικότητά τους ως άτομα φθίνει.
Το σημερινό σχολείο δεν βασίζεται σε
ένα ανθρωπιστικό μοντέλο εκπαίδευσης και αυτό αποδεικνύεται και από
το Πρόγραμμα PISA που υλοποιήθηκε
το 2015 και 2018 αντίστοιχα. Θα συμφωνήσω με τον Michael Apple (2016,
2019), ο οποίος αναφέρει, μέσα από τα
βιβλία του, ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών Δυτικών χωρών αλλά και
των ΗΠΑ βασίζονται σε επιχειρηματικά μοντέλα. Την ίδια άποψη υποστήριξαν και στο βιβλίο τους «Κατανοώντας
το σχολείο στον καπιταλισμό» (2008),
οι Χρήστος Κάτσικας και Κώστας Θεριανός για το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Τι εννοούμε επιχειρηματικά
μοντέλα στην εκπαίδευση; Εννοούμε
το βαθμοθηρικό σύστημα, τα ψυχομετρικά τεστ νοημοσύνης και τις εξετάσεις, τα οποία είναι προϊόντα του ανταγωνιστικού μοντέλου. Φαίνεται καθαρά ότι λόγω του υψηλού ανταγωνισμού
που προωθείται μέσα στον πυρήνα της
εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Ακόμα, η διάβρωση του εκπαιδευτικού συστήματος έχει επιτευχθεί μέσα
από την ιδέα της εξατομίκευσης και
των ψυχολογικοποιημένων μεθόδων,
όπως υποστήριξε με παρόμοιο τρόπο
και η Γιώτα Καραγιάννη στο Συνέδριο
της ΔΟΕ το 2019.
Οι ψυχολογικοποιημένες μέθοδοι αποσκοπούν στη διόρθωση των ανεπιθύμητων ή «δυσλειτουργικών» συμπεριφορών (π.χ. διάσπαση προσοχής), των
γνωστικών ελλειμμάτων και των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών. Η ψυχολογικοποίηση της εκπαίδευσης μας θυμίζει γιατί πρέπει οι μαθητές και οι μαθήτριες να εναρμονιστούν με τις επιταγές της ομοιογένειας και της αγοράς.

Θα συμφωνήσω με τον Walter Kolesnik
που υποστήριξε στο βιβλίο του «Ανθρωπισμός ή Μπιχεβιορισμός στην εκπαίδευση» (1992), ότι η εκπαίδευση σήμερα θέλει να δημιουργήσει μαθητές και
μαθήτριες «ρομπότ». Ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος Michel Foucault στο επίκαιρο βιβλίο του «Επιτήρηση και Τιμωρία» που δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα το 2012, υποστηρίζει ότι το σύστημα
γενικότερα θέλει να είναι οι άνθρωποι
πειθήνια και άβουλα όντα. Να σημειώσω εδώ ότι σε πολλά έργα του ο Φουκώ είναι αρκετά προφητικός για το πώς
δομείται και οργανώνεται το εκπαιδευτικό σύστημά μας σήμερα.
Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα προωθεί ένα Αναλυτικό
Πρόγραμμα που βασίζεται περισσότερο
στις δεξιότητες εγγραμματισμού. Οι δεξιότητες εγγραμματισμού είναι ο πρώτος στόχος που προωθείται μέσα από το
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό
θα άξιζε να αναφέρουμε ότι οι στόχοι του
Αναλυτικού Προγράμματος είναι διαμορφωμένοι με βάση τα επιχειρηματικά μοντέλα της αγοράς και οι μαθητές/ μαθήτριες πρέπει να μάθουν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτούς τους
στόχους. Αν δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν, τότε το εκπαιδευτικό σύστημα
τους υποβαθμίζει μέσω της ταμπέλας
των «ειδικών» εκπαιδευτικών αναγκών,
του προβληματικού παιδιού, του αποτυχημένου παιδιού ή του παιδιού που βαριέται ή, αλλιώς, τεμπελιάζει.
Στο βιβλίο της «Φυτώρια Ευφυΐας»
(2019), η Lucy Crehan έδειξε ότι είναι
αναγκαίο να προωθηθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα. Όπως αναφέρει
η ίδια: «οι δεξιότητες του 21ου αιώνα
είναι η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η δημιουργικότητα» σελ. 340). Άραγε το εκπαιδευτικό μας σύστημα προωθεί την
κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα;
Τους τελευταίους μήνες κάτι τέτοιο δεν
φαίνεται να συμβαίνει, καθώς οι τέχνες
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και η κοινωνιολογία εξοβελίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
με σημαντικές επιπτώσεις στη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
των παιδιών. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο εκπαίδευσης δεν έχει ανάγκη από την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα. Έτσι, λοιπόν, προωθείται μια
φιλοσοφία ομοιογένειας στο μαθητικό πληθυσμό που βασίζεται «στην μαζικότητα, στον κομφορμισμό και στην
γραμμικότητα», σύμφωνα με τον Sir
Ken Robinson (2013).
Από την άλλη, οι διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούμε σήμερα για
να διδάξουμε μια μεγάλη μερίδα μαθητών και μαθητριών βασίζονται στο κομφορμιστικό μοντέλο και στην τυποποίηση της γνώσης. Θεωρώ ότι έχουμε ξεχάσει ότι ο υπερβολικός ανταγωνισμός δε
βγάζει παραγωγικούς ανθρώπους που
να αγαπούν πραγματικά τη μάθηση, να
πειραματίζονται και να μαθαίνουν διαρκώς. Πόσο μάλλον, όπως υποστήριξε σε
διάλεξή του στο Ted.com το 2013 ο Sir
Ken Robinson, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αφήνει τους μαθητές και τις
μαθήτριες να κάνουν λάθη και έτσι οι μαθητές/ μαθήτριες φοβούνται να κάνουν
λάθη για να μη κριθούν. Τα λάθη είναι
σημαντικά, διότι μέσα από αυτά μαθαίνει κάποιος/α να βελτιώνεται.
Ο Barry Wadsworth σε ένα από τα
καλύτερα βιβλία του που κυκλοφόρησε το 2001 σχετικά με τη Θεωρία του
Ζαν Πιαζέ, υποστηρίζει ότι σήμερα ο/η
εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει τι προκαλεί την περιέργεια στους/στις μαθητές/
μαθήτριες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περιέργεια είναι μια μορφή ενδιαφέροντος και ανισορροπίας. Κατά την γνώμη του, πολλοί/πολλές εκπαιδευτικοί
από πολλές Δυτικές χώρες και τις ΗΠΑ
δεν δίνουν τόση μεγάλη έμφαση στις
δυναμικές των ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών τους, για τη διευκόλυνση των διαφόρων στόχων, είτε
δεξιοτήτων είτε ύλης (σελ.243). Είναι
σημαντικό «τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε μεγάλο βαθμό, να θεωρηθούν μέρος των σχεδίων
ενεργοποίησης των μαθητών και μαθητριών, για την προσωπική τους ανάπτυξη», όπως υποστηρίζει και πάλι ο Wadsworth (σελ.244). Παρομοίως, ο Walter Kolesnik υποστηρίζει ότι «τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των
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μαθητών πρέπει να αποτελούν τη βάση
και τον απώτερο στόχο της συνολικής
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (1992:78).
Ακόμα, θα λέγαμε ότι η αποτυχία του
εκπαιδευτικού συστήματος οφείλεται
και στο γεγονός ότι το δικό μας σύστημα είναι βαθιά ριζωμένο στο γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο,
όπως υποστήριξαν και οι Χρήστος Κάτσικας και Κώστας Θεριανός στο βιβλίο
τους (2008). Θεωρώ ότι ένα λιγότερο
γραφειοκρατικό και περισσότερο αποκεντρωτικό σύστημα ίσως να είναι πιο
παραγωγικό και να προάγει την καινοτομία, καθώς και να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσο των μαθητών
και μαθητριών, όσο και των γονέων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την παθητική μάθηση δεν έρχεται καμία καινοτομία από την πλευρά των μαθητών και
μαθητριών. Συνεπώς, είναι σημαντικό
να σταματήσουμε να προωθούμε την
παθητική μάθηση μέσω της αποστήθισης και της παπαγαλίας και να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην ενεργητική μάθηση, η οποία θα δημιουργήσει μαθητές και μαθήτριες ικανούς/
ές να αντεπεξέλθουν σε όλες τις δεξιότητες της ζωής και όχι σε ένα συγκεκριμένο φάσμα δεξιοτήτων που προωθεί το άνισο και ταξικό εκπαιδευτικό σύστημά μας μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω
μας δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις ετερογενείς ανάγκες του
μαθητικού πληθυσμού και των γονέων.
Οι μόνοι που ωφελούνται μέσα από αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης είναι η αγορά και η κοινωνία, οι οποίες έχουν ανάγκη από ανθρώπους που θα τις δώσουν
την ποιότητα που χρειάζονται. Όμως, ας
αναλογιστούμε για ποια ποιότητα μιλάμε; Πάντως όχι για την ποιότητα ζωής
των μαθητών και μαθητριών. Μια ποιοτική εκπαίδευση μέσα από ένα ποιοτικό και υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικό σύστημα σαν αυτό της Φιλανδίας που περιγράφει ο Pasi Sahlberg
(2018) στο βιβλίο του, δεν θα δούμε ποτέ! Το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν προωθεί σε καμία περίπτωση τα
στοιχεία που προωθεί το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Το μοντέλο που ακολουθεί είναι πιο ανθρωποκεντρικό.
Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια
εκπαίδευση μέσα από τα ειδικά σχο-

λεία, τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη όχι και τόσο ποιοτική.
Οι σημερινές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζει μια αρκετή μερίδα
εκπαιδευτικών, βασίζονται στη φιλοσοφία του διαχωρισμού. Ακόμη, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το πρόβλημα έγκειται στις εκπαιδευτικές μεθόδους/προσεγγίσεις που χρησιμοποιούμε και όχι αποκλειστικά στο ίδιο το άτομο. Αυτές οι μέθοδοι/ προσεγγίσεις
δημιουργούν μια «προβληματική οντολογία», όπως το ορίζει ο Λάζαρος Τεντόμας στο πρόσφατο βιβλίο του (2020).
Δεν γίνεται προσπάθεια ικανοποίησης
των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία, αλλά
προσπάθεια προσδιορισμού και ταξινόμησης αυτών των αναγκών μέσα από το
πλαίσιο των ειδικών αναγκών. Βασικός
στόχος αυτών των δομών είναι η όσο μεγαλύτερη διαχείριση της διαφορετικότητας στο πλαίσιο του φυσιολογικού και
παθολογικού. Δηλαδή να υπάρξει μια
διόρθωση των «ειδικών» εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών στο ειδικό σχολείο ή στο Τμήμα Ένταξης, ώστε αυτοί/αυτές μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να εναρμονιστούν
με τη φιλοσοφία της γενικής εκπαίδευσης ή, αλλιώς, τη φιλοσοφία της ομοιογένειας. Άρα, λοιπόν, τονίζω και πάλι, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα
δεν ανταποκρίνεται και δεν ικανοποιεί
καμία ανάγκη, αντιθέτως τείνει να κανονικοποιεί (normalise) τους μαθητές
και τις μαθήτριες σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της αγοράς. Δεν
αποτελεί έκπληξη η συνεχής απογοήτευση των μαθητών και μαθητριών και
των γονέων από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό άνισο και ταξικό. Αξίζει να πούμε ότι μερικά από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνεται να ενισχύονται ακόμα περισσότερο στις ημέρες της πανδημίας COVID-19. Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω αυτό που αναφέρει ο
Pasi Sahlberg στο βιβλίο του: «Όσο πιο
μεγάλη η ισότητα σε ένα εκπαιδευτικό
σύστημα, τόσο πιο δυνατή είναι η αποκατάσταση των ευρύτερων κοινωνικών
και οικονομικών ανισοτήτων».
* Ο Κωνσταντίνος Ν. Μαντζίκος είναι Εκπαιδευτικός ΠΕ61-Συγγραφέας,
Α/θμια Εκπ/ση Λάρισας 1ο Ειδικό, Νηπιαγωγείο Λάρισας.

κριτική

Αντώνης Φωστιέρης
ΘΑΝΑΤΟΣ
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ
 γράφει η Ευγενία Καβαλλάρη

Αρκετά χρόνια μετά το έργο του
«Το θα και το να του Θανάτου»
(1990) ο Αντώνης Φωστιέρης στην
ποιητική του διαδρομή μας προσφέρει άλλη μια ποιητική συλλογή που στον τίτλο της φιγουράρει η
λέξη θάνατος. Πρόκειται για τη
συλλογή «Θάνατος ο Δεύτερος» από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, η
πρόσφατη δουλειά του που ξεκίνησε το ταξίδι της τον Σεπτέμβρη
του 2020 με 36 υπέροχα ποιήματα
μικρής φόρμας.
Ποιήματα που ανταποκρίνονται
στις πιο υψηλές αναγνωστικές
προσδοκίες και πυροδοτούν την
ένταση της αναγνωστικής προσπάθειας, όπως συνήθως συμβαίνει με την ποίηση του Αντώνη
Φωστιέρη.
Ο ποιητής επιχειρεί μια εσωτερική περιπλάνηση σε χώρους και
καταστάσεις οικείους και προσφιλείς της ποιητικής του αναζή-

τησης με αυξημένη αυτή τη φορά
την προσωπική συμμετοχή του
στα όσα διαδραματίζονται στους
στίχους του. Αξιοποιεί τον εσωτερικό μονόλογο ή μια φαινομενική
αντικειμενική αφήγηση για μια
φιλοσοφική ενατένιση των θεμάτων που τον απασχολούν: Ο χρόνος και η φθορά που επιφέρει, η
ζωή, ο θάνατος, η φύση και ο ρόλος της ποίησης, οντολογικά ερωτήματα, οι κύκλοι που διαγράφει η ανθρώπινη ύπαρξη, η απατηλή λάμψη της αιωνιότητας, η
γνώση του εφήμερου, η μνήμη.
Και ενώ τα μοτίβα αυτά συναντώνται και στις προηγούμενες συλλογές του αρνητικά φορτισμένα,
εδώ ο ποιητής προσθέτει μια σπίθα φωτός εισηγούμενος έτσι μια
πιο θετική θεώρηση της ανθρώπινης μοίρας.
Με βαθιά στοχαστική διάθεση
και ποιητική ευστροφία μετουσιώνει το προσωπικό και εφήμερο
σε καθολικό και μόνιμο, συνδέει
το προσωπικό του αίσθημα με τη
φιλοσοφική του φαρέτρα.
Ως βασικό στοιχείο της ποιητικής
του τεχνολογίας η παράθεση αντιθέσεων διευκολύνει στην αποτύπωση του στοχασμού του και τον αποσαφηνίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: Ο χρόνος λειτουργεί
κυκλικά και μένει αμετάβλητος. Η
σιωπή γεννά το Λόγο. Η βεβαιότητα για το Επέκεινα αμφισβητείται.
Η προοπτική του θανάτου αναδεικνύει την αξία της ζωής. Έτσι ο θάνατος λειτουργεί υποστηρικτικά

προς την απόλαυση της ζωής. Στο
ομώνυμο ποίημα «Θάνατος ο Δεύτερος», ο δεύτερος θάνατος λειτουργεί ως προϋπόθεση αναγνώρισης των αγαθών της ζωής. Μέσα από 2 θανάτους, ξεπηδά η ζωή. Στο
ποίημα δε «Η Ομορφιά» κορυφώνεται η ποιητική παρουσίαση της
ζωής, όπου η Ομορφιά διαπλέκεται με τον έρωτα.
Το εντυπωσιακό είναι πως ο
στοχαστικός-φιλοσοφικός χαρακτήρας των ποιημάτων δεν στερεί
απ’ αυτά το αίσθημα και την αισθητική συγκίνηση, δεν προσδίδει σ’ αυτά εγκεφαλικό ύφος.
Δεξιοτέχνης ποιητής, ο Αντώνης Φωστιέρης παντρεύει τη λογική, τη σκέψη του και το αίσθημά του σε μια ολότητα που διατρέχει όλα τα ποιήματα της συλλογής. Γοητεύει με την εκλεπτυσμένη, σμιλευμένη γλώσσα του, που
περιέχει λελογισμένες δόσεις φιλοσοφικού, δοκιμιακού λεξιλογίου, αφηρημένες έννοιες, ανάμιξη
του λόγιου με το προφορικό, παρηχήσεις, ετυμολογικά παιχνίδια,
μεταφορές.
Η νοηματική πυκνότητα, η ειρωνεία, οι συμβολικές εικόνες, οι
αλληγορίες, οι διακειμενικές αναφορές και όλα τα γλωσσικά επινοήματα από το ποιητικό εργαστήρι του Αντώνη Φωστιέρη αναδεικνύουν και υπογραμμίζουν την
αναμφισβήτητη αξία της συλλογής, εγγυώνται απολαυστική ανάγνωση σ’ ένα περιπετειώδες ταξίδι λογικής και συναισθήματος.

βιβλιοπαρουσίαση-βιβλιοκριτική

βιβλιο
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Τα παιδιά
στη μεταπολεμική
Ευρώπη

 γράφει η Αναστασία Λεοντή

Η UNESCO και τα «Παιδιά της Ευρώπης»

David Seymour. «Το σπίτι μου». Έτσι
ζωγράφισε το σπίτι του το κοριτσάκι
από την Πολωνία

Ο David Seymour και η Βούλα Παπαϊωάννου φωτογραφίζουν τα παιδιά του Εμφυλίου.
Στις 16 Νοεμβρίου 1945 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η UNESCO, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του ΟΗΕ με ιδρυτικά μέλη τις ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα,
Γαλλία, Αυστραλία και Τουρκία, υπό το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ.
Η UNESCO, αρχικά σαν οργανισμός παροχής βοήθειας σε επείγουσες ανάγκες των
παιδιών μετά τον πόλεμο (United Nations International Children’s Emergency Fund),
έγινε επίσημο όργανο του ΟΗΕ από το 1953. Το 1959 έθεσε στην Γ. Σ. του ΟΗΕ τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού: προστασία, εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα, στέγη, σωστή διατροφή. Στην ίδια κατεύθυνση δρούσαν και άλλες διεθνείς οργανώσεις,
με γνωστότερη την UNRA (Unated Nations Relief and Rehabilitation Administration)
που λειτουργούσε από το 1943, και έφερνε βοήθεια στην Ελλάδα με το τουρκικό πλοίο
Βούλα Παπαϊωάννου: Πορτραίτο κοριKourtoulous (Σωτηρία), που θυμόταν η γενιά του πολέμου.
Ο Πολωνοεβραίος David “Chim” Seymour γεννήθηκε στη Βαρσοβία στις 20 τσιού, Δίστομο.
Νοεμβρίου 1911. Σπούδασε γραφιστική στη Λειψία και στη Σορβόνη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Σορβόνη άρχισε να ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία. Από το 1933 άρχισε να εργάζεται στο ελεύθερο φωτορεπορτάζ, και δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες του το 1934 στο περιοδικό Regards (Βλέμματα). Από το 1936 μέχρι το 1938 κάλυψε φωτογραφικά, μαζί με τον Robert
Capa, τον Ισπανικό Εμφύλιο. Όταν ξέσπασε ο Β΄ΠΠ βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ οι Ναζί εισέβαλαν στην πατρίδα του Πολωνία. Οι γονείς του εκτελέστηκαν από τους Ναζί το 1942. Έγινε πολίτης των ΗΠΑ και κατατάχθηκε στο στρατό. Υπηρέτησε στην Ευρώπη σαν σχολιαστής πολεμικών φωτογραφιών.
Το 1947 με τον Robert Capa και τον Henri Cartier Bresson ίδρυσαν το Magnum
Photos, συνεργατική ένωση για τη φωτογραφία, και μετά το θάνατο του Bresson,
τo 1954, έγινε πρόεδρός του μέχρι το θάνατό του το 1956. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και είχε μεγάλη αμεσότητα στην επικοινωνία μαζί τους. Στις φωτογραφίες
του δεν υπάρχει «στήσιμο» και επιτήδευση. Με αγάπη συμμετείχε και απεικόνισε τα δάκρυά τους, τις μικρές χαρές τους και τη σκληρή ζωή τους.
Ο David Seymour σκοτώθηκε το 1956 από μια ριπή πολυβόλου, ενώ κάλυπτε Βούλα Παπαϊωάννου: Ήπειρος
φωτογραφικά τον πόλεμο του Σουέζ.
Το 1948 ανέλαβε από την UNESCO την αποστολή «Τα
παιδιά της Ευρώπης». Στο πλαίσιο της αποστολής του ταξίδεψε στη Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχοσλοβακία, Γερμανία και στην Ελλάδα. Η χρονική περίοδος και
οι φωτογραφίες από την Ελλάδα παραπέμπουν άμεσα στον
Εμφύλιο και τις εκκενώσεις περιοχών επιχειρήσεων, για
να απομονωθεί ο ΔΣΕ από τη στήριξη του πληθυσμού και
τη δυνατότητα στρατολόγησης μαχητών.
Την ίδια εποχή, η Βούλα Παπαϊωάννου (1898-1990) απαθανατίζει με την φωτογραφική της μηχανή τα παιδιά
της μεταπολεμικής Ελλάδας και του εμφυλίου. Στην Κατοχή φωτογράφησε τα παιδιά της πείνας (φωτο 2, φωτο
Βούλα Παπαϊωάννου: 12 Φεβρουαρίου
3, φωτο 4, φωτο 5)
Βούλα Παπαϊωάννου:
Το στοιχείο αυτό αποσιωπάται από το συνοδευτικό Αθήνα, 1942
1946. Ξυπόλυτα παιδιά περπατούν στο
κείμενο της έκδοσης της UNESCO «The children of
χιόνι.
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παιδιά, στην Πολωνία 700.000, στην Κίνα 15.000.000!
Στην Ελλάδα από τον πληθυσμό των 2.750.000 παιδιών το
ποσοστό των ορφανών παιδιών ήταν 12%, δηλ. υπήρχαν
380.000 ορφανά παιδιά. Άλλοι ιστορικοί αναφέρουν στην
Ελλάδα ότι ένα στα οκτώ παιδιά ήταν ορφανό. Πολλά από τα
παιδιά αυτά ήταν ανάπηρα, τυφλά, κωφά ή με εγκαύματα,
εξ αιτίας του πολέμου, αλλά και από εκρηκτικά και νάρκες
σπαρμένες σε πολλά μέρη, και με τα οποία συχνά «έπαιζαν» τα παιδιά. (φωτο 7, φωτο 7α)
Η εικόνα συμπληρώνεται αν συνεκτιμηθούν οι καταστροφές
και η ληστεία από τους ναζί στις κατεχόμενες χώρες. Όπως αποδείχθηκε από τα ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν στη Δίκη της Νυρεμβέργης, οι κατεχόμενες χώρες υπέστησαν καταλήστευση των προϊόντων τους, τα οποία προωθούνταν στην Γερμανία με το σύστημα « κλήριγκ» εκτεταμένη καταστροφή των υποδομών τους (μεταφορές, ενέργεια, ύδρευση, περίθαλψη) και
συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής τους κληρονομιάς
και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων. Εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία, πανεπιστημιακές συλλογές, ανεκτίμητης αξίας πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, επιστημονικά όργανα, μουσειακές συλλογές, αναρίθμητα έργα τέχνης,
ιστορικά κτήρια πυρπολήθηκαν, βομβαρδίστηκαν και λεηλατήθηκαν για να μεταφερθούν οι θησαυροί αυτοί στη Γερμανία, όπου θα εντάσσονταν στον Νέο Πολιτισμό του Γ΄ Ράϊχ. (φωτο 8)
Ιδιαίτερη μανία καταστροφής έδειξαν οι ναζί στις κατεχόμενες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και στη
Γιουγκοσλαβία, την Πολωνία και στην Τσεχοσλοβακία.
Η πείνα και η εκμηδένιση κάθε έννοιας ποιότητας ζωής εί-

αφιέρωμα

Europe»(«Τα παιδιά της
Ευρώπης»), που δημοσιεύθηκε το 1949 στο περιοδικό
της UNESCO, Courier, σε
ειδική έκδοση. (φωτο 6)
Το κείμενο της έκδοσης
της UNESCO περιγράφει,
συχνά σε πρώτο πρόσωπο,
την τραγική κατάσταση των
παιδιών στη μεταπολεμική
Ευρώπη και κάνει έκκληση
προς κάθε κατεύθυνση για
τη σωτηρία της ζωής και του
Η έκδοση της UNESCO «Chil- μέλλοντος της γενιάς «ανdren of Europe». Φωτογραφία δρών και γυναικών που θα
του David Seymour.
γίνουν ενήλικες χωρίς ποτέ να έχουν υπάρξει νέοι».
Το τέλος του πολέμου βρήκε περίπου 30.000.000 ανθρώπους εκτοπισμένους. Άλλα στοιχεία δίνουν διπλάσιο αριθμό,
δηλ. 60.000.000. Από αυτούς τους ανθρώπους το ¼ ήταν ανήλικοι, κάτω από 17 ετών. Στη Γιουγκοσλαβία 6.000.000 άνθρωποι χρειάζονταν άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.
Με το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη, με στοιχεία της
Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες 13.000.000 εγκαταλειμμένα παιδιά, που έχασαν τους γονείς τους στη διάρκεια του πολέμου. Στη Γερμανία το 1/3 των παιδιών ήταν ορφανά από τον ένα ή και τους
δύο γονείς. Στη Γιουγκοσλαβία υπήρχαν 573.000 ορφανά

David Seymour: Ανάπηρα παιδιά σε παιδικό σταθμό. Ουγγαρία.

Από την έκδοση
της UNESCO.
David Seymour.
Παιχνίδι στα
ερείπια,
παιχνίδια
θανάτου.

Στρατιώτης των
Συμμάχων φρουρεί
κλεμμένα από τους
Ναζί έργα τέχνης.
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χαν σαν αποτέλεσμα
εκατοντάδες χιλιάδες
θανάτους στον άμαχο
πληθυσμό (οι θάνατοι
από πείνα στην Ελλάδα υπολογίστηκαν σε
350.000), εκατομμύρια ορφανών παιδιών
και παιδιών χωρισμένων από τις οικογένειές τους, καθώς και
τεράστιες δυσκολίες
αποκατάστασης των
David Seymour. Εδώ βρήκε καταφύγιο… καταστροφών, με μεγάλο ποσοστό από αυτές να μην αποκατασταθούν ποτέ (φωτο 9).
Η Σοβιετική Ένωση μέτρησε πάνω από 20 εκατομμύρια
θύματα και η Πολωνία 7 εκατομμύρια (στην Πολωνία ζούσε
μεγάλος αριθμός Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν μαζικά).
Αναλογικά με τον πληθυσμό της, η Ελλάδα είναι τρίτη σε θύματα από τον Β΄ΠΠ. Η κατάσταση αυτή, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ματαίωσε την ομαλή επαναφορά στους προπολεμικούς ρυθμούς ζωής και άφησε ανεξίτηλο στίγμα στις
ζωές των παιδιών, στη σωματική και ψυχική τους υγεία, στη
μόρφωση και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των
ικανοτήτων τους. Αρκεί μόνο να σκεφθούμε τα παιδιά που
επέζησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. (φωτο 10)
Η Ευρωπαϊκή ήπειρος δεν συνήλθε ποτέ από το θανατικό του πολέμου και μετατράπηκε σε μια γηρασμένη και δημογραφικά εξαντλημένη ζώνη, όπως αναφέρει ο ιστορικός

Τα παιδιά του Άουσβιτς σε φωτογραφία του Reuters στις 27 Ιανουαρίου 1945, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση τους από
τον Κόκκινο Στρατό.

Γιώργος Μαργαρίτης. Για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τον
πόλεμο, πολλές χώρες βρίσκονταν στην ίδια άθλια κατάσταση, όπως στη διάρκεια του πολέμου. Δελτίο στο ψωμί, έλλειψη βασικών αγαθών, επιδημίες.
Η τραγική κατάσταση των παιδιών άγγιξε την ευαισθησία
προοδευτικών καλλιτεχνών του κινηματογράφου, όπως ο Ροσελίνι (Βερολίνο, Ώρα Μηδέν, κ. ά. ). Ο Ελληνοαμερικανός σκη-
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νοθέτης Γκρεγκ Τάλας «γύρισε» Το Ξυπόλυτο Τάγμα για τη
«συμμορία» των ορφανών παιδιών στα Κάστρα της Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, που βοηθούν την
Εθνική Αντίσταση. Ο αρχηγός τους ξεφεύγει από την παραβατικότητα με την απόφασή του να πάει σε ένα ορφανοτρφείο.
Με το θέμα των ορφανών και εγκαταλειμμένων παιδιών ασχολήθηκαν πολλοί ψυχολόγοι και στο πλαίσιο της UNESCO,
όπως η Άννα Φρόιντ και η Ντόροθυ Μπερλιγκχέιμ. Η Τερέζα
Μπρος, σε έκθεσή της για την UNESCO, αναφέρεται στην απώλεια κοντινών προσώπων και στη μεταμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος σαν ισχυρούς παράγοντες που προκάλεσαν σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες στα παιδιά, που εκφράζονταν με απειθαρχία και παραβατικότητα. Οι συνέπειες αυτές αξιολογήθηκαν σαν το σοβαρότερο πρόβλημα των παιδιών,
σοβαρότερο και από τα προβλήματα υγείας και διατροφής.
Τα war handicapped children (όρος που διεθνοποιήθηκε
για τα παιδιά που σημαδεύτηκαν από φυσικά ή ψυχολογικά
τραύματα του πολέμου), εκτιμήθηκε από κυβερνήσεις και
οργανισμούς, και από τον ΟΗΕ, ότι αντιπροσώπευαν απειλή
για την κοινωνική ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, γι’αυτό και η πιεστική ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος.
Κατά τις ίδιες προσεγγίσεις στο θέμα, τα παιδιά αυτά συνιστούσαν μόνιμη πηγή εγκληματικότητας, κοινωνικής αναταραχής και πόλος αμφισβήτησης της Δημοκρατίας και της Ειρήνης. Στο κείμενο της έκδοσης της UNESCO “The children
of Europe”υπάρχει σαφής αναφορά στο ζήτημα αυτό σαν έκκληση των ίδιων των παιδιών. Η σωτηρία και αποκατάσταση
των παιδιών, πέρα από το αυτονόητο στα μάτια του πολίτη ανθρωπιστικό μέρος, που εκφράζεται με το συγκινητικό κείμενο, έχει πολύ δυνατές σκοπιμότητες και «δεύτερες σκέψεις».
Τα παιδιά, μέσα από τις προνοιακές δομές, θα έπρεπε να διαπαιδαγωγούνται (ή να «διαπλάθονται») σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, ακόμη και να συγκροτούν ένα φυλετικά και
σωματικά «υγιές» κοινωνικό σύνολο. (Σημείωση 1)
Οι πρώτες εμπειρίες της ζωής στο φόβο και την καταστροφή, τα πρώτα χρόνια της ζωής σε υπόγεια καταφύγια,
βομβαρδισμένους δρόμους, πυρπολούμενα γκέτο, τραίνα
με πρόσφυγες και στρατόπεδα συγκέντρωσης.
«Πολλοί βρεθήκαμε σε ξένες χώρες, με άλλη γλώσσα. Η
οικογενειακή ζωή που ξέραμε έγινε ζωή σε στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων. Ο ηθικός μας κώδικας ήταν η ανάγκη της καθημερινής επιβίωσης, με οδηγό το ένστικτο της
αυτοσυντήρησης. Κρύο, πείνα, βία, απειλές. Στο μυαλό μας,
η εικόνα του κόσμου ήταν πώς θα πείς ψέμματα, πώς θα εξαπατήσεις, πώς θα κλέψεις και πώς θα γίνεις σκληρός, αν
θέλεις να επιβιώσεις. Έπρεπε μόνοι μας να βρούμε τροφή».
Τα παιδιά συνήθως έφτιαχναν ομάδες. Τα αγόρια συχνά έκαναν θελήματα σε μαυραγορίτες, τα κορίτσια πουλούσαν τσιγάρα ή οδηγούνταν στην πορνεία. (φωτο 11) Σε δημοσιογραφικές έρευνες, μετά από πολλά χρόνια, αναφέρονται περιπτώσεις ιερόδουλων που ήταν ορφανά κορίτσια από τον Πόλεμο,
τα «Δεκεμβριανά» και τον εμφύλιο και βρήκαν στέγη και τροφή στα πορνεία της Τρούμπας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
καθώς και η Βρεττανική πρεσβεία (1949) σε έγγραφά τους αναφέρονται στα χιλιάδες παιδιά που κυκλοφορούσαν στους
δρόμους «χωρίς σχολείο, πειθαρχία και εκπαίδευση», κατάσταση επικίνδυνη για την ηθική και τον χαρακτήρα τους και
μελλοντικό μείζον πρόβλημα κοινωνικό και πολιτικό, περιγρα-
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David Seymour: Κοριτσάκι πουλάει τσιγάρα σε Αμερικάνους
ναύτες. Ιταλία.

φή που συμφωνεί απόλυτα με την περιγραφή της κατάστασης
στη μεταπολεμική Ευρώπη από την UNESCO.
Σε όλες τις χώρες που κάλυψε η αποστολή υπήρχαν οι ίδιες πιεστικές ανάγκες. Στέγες για τα σπίτια, γάλα για τα
παιδιά, λίγο κρέας, δάσκαλοι για τα σχολεία.
Αρχικά η UNRA μοίραζε γεύματα 200-300 θερμίδων την
ημέρα. Τα γεύματα κάλυπταν παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες μητέρες σε ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, μικρότερο από 6%. Κυβερνητικές υπηρεσίες, συνδικάτα και φιλανθρωπικές οργανώσεις προσπάθησαν να βοηθήσουν τα
παιδιά με ιατρική φροντίδα, στέγη, εκπαίδευση και εκμάθηση κάποιου επαγγέλματος. Στην Ιταλία 115.000 εγκαταλειμμένα παιδιά βρήκαν στέγη σε 693 κρατικά ιδρύματα και
275.000 σε ιδιωτικούς φορείς. Στην Πολωνία στήθηκαν 700
«Σπίτια του Παιδιού». Στην Τσεχοσλοβακία 17 υπηρεσίες
φρόντιζαν για υιοθεσίες ορφανών παιδιών.
Η κατάσταση στην εκπαίδευση ήταν τραγική. Στην Ιταλία 3.500
σχολεία ήταν τελείως κατεστραμένα και από τα υπόλοιπα τα περισσότερα ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην Πολωνία το 35% των
δασκάλων σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου, ώστε να υπάρχει ανάγκη 17.000 δασκάλων για 3.000.000 παιδιά.
Στην Ελλάδα 9 στα 10 σχολεία ήταν κατεστραμμένα. Υπολογίζεται ότι 200.000 παιδιά δεν παρακολούθησαν το Δημοτικό Σχολείο. Στις «εκ των ενόντων» σχολικές αίθουσες
υπήρχε ένα βιβλίο ή θρανίο για τρείς ή τέσσερεις μαθητές
(φωτο 12). Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει να σημειώσουμε τις μαρτυρίες που αναφέρονται στις απελευθερωμένες από τον ΕΛΑΣ Ανατολικές Συνοικίες της Αθήνας, όπου με την πρωτοβουλία του ΕΑΜ και την εθελοντική δουλειά των κατοίκων, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές,
ξαναστήθηκαν και λειτούργησαν τα μισογκρεμισμένα σχολεία, που είχαν κλείσει στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Το άνοιγμα των σχολείων θεωρήθηκε ένα από τα πρώτα καθήκοντα για τους αγωνιστές.
Στις χώρες που κάλυψε η αποστολή της UNESCO υπήρχε έλλειψη βασικών μέσων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και πλήρης έλλειψη μέσων για την εκπαίδευση σωματικά ή
πνευματικά ανάπηρων παιδιών.
Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν με αυτοσχέδιο
τρόπο «παιδικά χωριά» με πρωτοβουλίες ιερέων, παιδαγωγών ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά.
Απ’ όσους ασχολήθηκαν με το θέμα τονίζεται η κεφαλαιώδης σημασία της μητρικής παρουσίας. Γι’αυτό ενθαρρύνθηκαν πολύ οι υιοθεσίες και έγιναν οργανωμένες προσπά-

Βούλα Παπαϊωάννου: Μάθημα στα Κανάλια Βόλου.
Ιούλιος 1946.

θειες για την επανασύνδεση οικογενειών. Όμως η μητέρα
καλείται να δώσει όχι μόνο την αγάπη και τη φροντίδα, αλλά καθίσταται υπεύθυνη για την «σωστή» ανατροφή, σύμφωνα με την επικρατούσα-κυρίαρχη άποψη. Μητέρες εθνικά ή πολιτικά αναξιόπιστες στερούνταν τα παιδιά τους. Αυτό συνέβαινε στη ναζιστική Γερμανία, στην Ισπανία του
Φράνκο και μεταπολεμικά στη Νορβηγία και στην Ελλάδα.
Φυλακισμένες και εξόριστες αγωνίστριες εκβιάστηκαν με
την αρπαγή των παιδιών τους, που τα είχαν μαζί τους, προκειμένου να υπογράψουν «δηλώσεις μετανοίας». Έχουν περιγραφεί σχετικές συγκλονιστικές σκηνές στη Μακρόνησο.
Στις 27 Ιανουαρίου 1950 μεταφέρθηκαν από το Τρίκερι 1200
εξόριστες στο «σχολείο αναμόρφωσης των επικίνδυνων συνειδήσεων» ή «Νέο Παρθενώνα» κατά τον διανοούμενο πολιτικό
της Δεξιάς Παναγιώτη Κανελλόπουλο, στο ΑΕΤΟ-ΕΣΑΓ (Πρώτο
Ειδικό Τάγμα Οπλιτών-Ειδική Σχολή Αναμορφώσεως Γυναικών).
«Αν θέλετε να παραμείνετε μάνες, να μετανοήσετε για την
προδοσία που κάνατε μέχρι τώρα στην πατρίδα και να υπογράψετε δήλωση νομιμοφροσύνης. Αλλιώς τα παιδιά δεν σας ανήκουν. Δώστε τα παιδιά στις γυναίκες που φεύγουν» (αυτές είχαν
κάτω από ασύλληπτης σκληρότητας συνθήκες υπογράψει την
διαβόητη δήλωση ότι «όλως αβιάστως και αυθορμήτως αποκηρύσσω με όλην την δύναμιν της ψυχής μου τον ξενοκίνητον συμμοριτισμόν, το εθνοκτόνον ΚΚΕ και τας παραφυάδας αυτού».
Το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα, που θεσπίστηκε το
1946 με αναδρομική ισχύ και για προηγούμενα χρόνια, θεσμοθέτησε την κρατική παρέμβαση στην οικογένεια. Οι
παιδοπόλεις και τα παιδικά κέντρα υλοποιούσαν το χωρισμό των παιδιών από τους βιολογικούς τους γονείς, όταν
αυτοί κρίνονταν πολιτικά, κοινωνικά ή πνευματικά αναξιόπιστοι. Τα αποτελέσματα ήταν, με βάση τις πολιτικές
προτεραιότητες και μετά την ήττα του Εμφυλίου, η ιδρυματοποίηση των παιδιών, παρά τις εναλλακτικές λύσεις
που υπάρχουν, όπως οι ανάδοχες οικογένειες και η στήριξη ανύπαντρων μητέρων. Το ζητούμενο ήταν η νομιμοφροσύνη και η εθνικοφροσύνη των παιδιών. Κυβερνήσεις,
κομματικοί μηχανισμοί και η Εκκλησία έστησαν με αυτό
τον τρόπο εργοστάσια παραγωγής «εθνικοφρόνων», ορφανοτροφεία και άλλα κρατικά ιδρύματα, με στόχο την ιδεολογική παρέμβαση και αντιπαράθεση εναντίον των κομμουνιστών στη μεταπολεμική Ελλάδα.
Το έδαφος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε όλη αυτή η επιχείρηση ήταν η τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τα χιλιάδες παιδιά. Πείνα, φτώχεια, επιδημίες, ψυχικά τραύματα.
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Το «παιδομάζωμα»
και ο Έρανος της Φρειδερίκης
Είναι η χρονική στιγμή που οι κρατικές πολιτικές
εμπλέκονται δραστήρια στον τομέα Πρόνοια, η οποία
μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά πεδίο της φιλανθρωπίας,
όταν δεν υπήρχε ή αδυνατούσε η οικογένεια

Η Φρειδερίκη και οι αδελφοί της με στολές βαθμοφόρων της
Χιτλερικής Νεολαίας. Ακόμη δεν ήταν υποχρεωτική η ένταξη
των νέων στη νεολαία του Χίτλερ.

Στην Ελλάδα ιδρύθηκε ο Έρανος «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος», «υπό την Υψηλήν Προστασίαν της Α. Μ.
της Βασιλίσσης», της Φρειδερίκης, η οποία διετέλεσε και επικεφαλής κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, της «Φανέλλας
του Στρατιώτη». Το Ίδρυμα που απολάμβανε προνομιακή χρηματοδότηση από φορολογούμενους πολίτες, υποχρεωτικά με
έκτακτους φόρους και από τη διαχείριση δωρεών, έγινε
«κράτος εν κράτει». Στους χρηματοδότες καταγράφονται ο
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, ξένες εκκλησίες, ο πάπας Πίος
ΙΒ΄, η ελληνική Διασπορά σε ΗΠΑ, Αφρική, Νότιο Αμερική,
μέχρι το Νταρ –Ελ- Σαλάμ της Τανζανίας. Οι δώρητές που
πρόσφεραν πάνω από 500 σελίνια έπαιρναν σαν ευχαριστήριο δώρο φωτογραφία της βασίλισσας(!) με ιδιόχειρες ευχαριστίες. Ο Ζαν Μεϊνό (συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Οι
πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα»), τη δεκατία του 1960, όταν
είχαν ατονίσει οι εμφυλιοπολεμικές διώξεις, χαρακτήρισε τον
Έρανο «υπηρεσία διαφημίσεως ή δημοσίων σχέσεων του
Στέμματος, το οποίο φορτώνει το κόστος της επιχειρήσεως
αυτής στους πολίτες». Ανάλογες καταγγελίες για τα οικονομικά του Εράνου έκανε η ΕΔΑ και στην Κύπρο το ΑΚΕΛ. Η α68 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 129

νάμιξη της Φρειδερίκης (βασίλισσα από το 1947 έως το
1964), αποσκοπούσε επιπλέον και στον ηθικό και πολιτικό
«αποχρωματισμό» της, όχι μόνο από τη γερμανική της καταγωγή, αλλά και από την ένταξή της στη χιτλερική νεολαία, γεγονός που δημιουργούσε ευρύτερη αμφισβήτησή της και πέρα από την Αριστερά. (φωτο 13).
Από τις ελληνικές αρχές μετακινήθηκαν στις παιδουπόλεις
15.000-18.000 παιδιά με διάφορους τρόπους ή με πρωτοβουλία των κηδεμόνων τους, που βρίσκονταν επίσης σε αδιέξοδο.
Παράλληλα, στις περιοχές επιχειρήσεων του ΔΣΕ, που
βομβαρδίζονταν ανηλεώς από τον Εθνικό Στρατό και οι άμαχοι και καμία παραγωγή προϊόντων δεν ήταν εφικτή, με αποτέλεσμα την εξοντωτική πείνα, ο ΔΣΕ μετέφερε κατά υπολογισμούς 25.000-28.000 παιδιά σε ειδικά κέντρα ανηλίκων
στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και αργότερα και σε άλλες
Λαϊκές Δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης (βλ. και την
ταινία του Μάνου Ζαχαρία, «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας»). Η αναγκαστική αυτή λύση, δεδομένου ότι για τον
ΔΣΕ δεν υπήρχε ενδοχώρα αλλά η μόνη διέξοδος ήταν προς
τα Βόρεια, έγινε αντικείμενο εκκωφαντικής προπαγάνδας από την «εθνικόφρονα» παράταξη, η οποία το ονόμασε «παιδομάζωμα». Στο άρθρο «Το άτιμον παιδομάζωμα» από τον
Ελληνικό Βορρά της εποχής υπάρχει δείγμα γραφής: «…το
οποίον εσοφίσθη η εγκληματική ψυχή των σλαυοκομμουνιστών απειλεί αυτά τα θεμέλια της φυλής μας…Λοιπόν εις το
παιδομάζωμα καθήκον όλοι έχομεν να αντιτάξωμεν το παιδοφύλαγμα, προστατεύοντες και περιθάλπτοντες τα απειλούμενα αγγελούδια, που είναι οι αυριανοί Έλληνες μαχηταί και
αι μέλλουσαι Ελληνίδες μητέρες». (φωτο 14).
Η Φρειδερίκη προσωπικά και διάφοροι σχετικοί φορείς,
με αιχμή τον επαναπατρισμό των παιδιών του «παιδομαζώματος» από τον ΔΣΕ, έκαναν μεγάλες προσπάθειες να κινη-

Από φυλλάδιο που κυκλοφορούσε στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια, 1η Δεκεμβρίου 1950.

Συνδέσμου Εφοπλιστών, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Ιωάννης Πασατζής, ο πρόεδρος του ΕΕΣ, η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων, ο πρόεδρος των Ελλήνων Προσκόπων Αντώνης Μπενάκης, η πρόεδρος του Σώματος των Ελληνίδων Οδηγών Λίνα Παπαγεωργίου και η πρόεδρος της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Σοφία Μαυρογορδάτου. Δεν έλλειπε κανένας…
Η πρώτη Παιδόπολη ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1947 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η «Αγία Ειρήνη», και ακολούθησαν η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη και η Στερεά Ελλάδα.
Αναφέρεται από τις «κυρίες του Εράνου» ότι στο πρώτο εξάμηνο οι τρόφιμοι των παιδοπόλεων ήταν 2.000-4.000. Η κορύφωση της δραστηριότητας του Εράνου σημειώθηκε στις αρχές του
1948, όταν έγινε γνωστή η μεταφορά των παιδιών από τον ΔΣΕ.
Η εκστρατεία του Εράνου ονομάστηκε «Παιδοφύλαγμα», με την
έννοια της φύλαξης-προστασίας των ορφανών και εμπερίστατων παιδιών για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και από την «αρπαγή» από τους κομμουνιστές, όπως ακούραστα διατυμπάνιζε
η κρατική προπαγάνδα. Το δεύτερο στοιχείο κυριάρχησε στην αιτιολόγηση της ίδρυσης παιδοπόλεων, αλλά και στην διαπαιδαγώγηση των τροφίμων. Τα παιδιά από την Βόρεια Ελλάδα μεταφέρονταν με πλοία. (φωτο 15). Ο ανταποκριτής του BBC στην Ελλάδα εκείνη την εποχή περιγράφει στα απομνημονεύματά του:
«…Τα πιτσιρίκια ξεχύνονταν στο κατάστρωμα φορώντας στους
μικρούς τους λαιμούς πλακάτ και λάβαρα που τους είχαν βάλει
οι προπαγανδιστές, και τραγουδώντας : «όποιος δεν θέλει το
θεό, το βασιλιά και την οικογένεια, του καλύπτουμε τα έξοδα και
τον στέλνομε στη Βουλγαρία!». Οι αξιωματούχοι της πρόνοιας
τους περίμεναν κρατώντας κουτιά με γλυκά…».
Η «Καθημερινή» σε άρθρο με τίτλο «Γρήγορα» υπερθεματίζει: «(…) να αρχίσει και η δια πρακτικών μέτρων αντιμετώπισις του κινδύνου: Να αρχίση δηλ. και από ημάς-από το
Κράτος-ένα άλλο παιδομάζωμα, το «Εθνικόν παιδομάζωμα».
Μέχρι το 1950 παιδοπόλεις ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα, 23 στην Αττική, 13 στην Μακεδονία, 8 στα νησιά, 4 στην
Ήπειρο, 3 στη Στερεά Ελλάδα, 2 στην Θεσσαλία και 1 στην

αφιέρωμα

τοποιήσουν για τον σκοπό αυτό τη Δυτική κοινή γνώμη. Στην
εκστρατεία αυτή συντάχθηκαν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
με τον πρόεδρό του Κ. Γεωργακόπουλο, πρώην υπουργό της
δικτατορίας Μεταξά, παράγοντες της ελληνοαμερικανικής
κοινότητας, ο οικουμενικός πατριάρχης Αθηναγόρας, ο Αλεξανδρείας Χριστόφορος, ο Αντιοχείας Αλέξανδρος, ο Ιεροσολύμων Τιμόθεος, ο Σερβίας Γαβριήλ, ο πάπας Πίος ΙΒ΄, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Β΄, οι αγγλικανικές εκκλησίες, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, αμερικανικές ενώσεις κυριών κ. ά. Η Εταιρεία Αμερικανίδων Μητέρων ανακήρυξε την Φρειδερίκη «Πρώτη Μάνα» για το έτος 1950!
Ο αντικομμουνιστικός τύπος της Ευρώπης συντάχθηκε με
τις απόψεις του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους. Ενδεικτικά η Die Neue Zeitoung, που εξέδιδε η αμερικανική στρατιωτική αποστολή στο Μόναχο, έγραψε σε άρθρο με τίτλο «Η
πείρα του ελληνικού εμφυλίου»: «(…) η απαγωγή αποτελεί
μέρος σοβιετοκομμουνιστικού προγράμματος (…) (στην ανατολική Ευρώπη) τα παιδιά εκγυμνάζονται, τιθασεύονται εις
το κομμουνιστικόν δόγμα (…) για να χρησιμοποιηθούν ως
πράκτορες ή μισθοφόροι, εν είδει συγχρόνων γενιτσάρων, δια
την κομμουνιστικήν παγκόσμιον επανάστασιν. ».
Παρά τις εντατικές προσπάθειες οι κινήσεις αυτές ατόνισαν και δεν βρήκαν την αναμενόμενη ανταπόκριση. Το ΚΚΕ
απάντησε από τον σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα» και από την
εφημερίδα «Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας». Εξήγησε τη μεταφορά των παιδιών στις Βαλκανικές χώρες σαν απάντηση στις παιδοπόλεις του Εράνου, που ονόμαζε «σκλαβοπάζαρα της χιτλερίδας βασίλισσας Φρειδερίκης» και υποστηρίχθηκε από τα ΚΚ των ευρωπαϊκών χωρών, τον τύπο
της ΕΣΣΔ και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών και από πολλές δημοκρατικές-αριστερές οργανώσεις. Ξεχωρίζει η στάση του Βρεττανικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, του οποίου η δράση αναπτύχθηκε από το 1940 μέχρι
την πτώση της Χούντας, με αιχμή την απελευθέρωση των
πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα. (βλ. Σημ. 2. )
Πέρασαν δεκαετίες για να γίνει η ιστορική έρευνα για τα
παιδιά και από τις δύο ομάδες, «ίχνη» δε της προπαγάνδας
περί «παιδομαζώματος» ακούγονται και γράφονται μέχρι σήμερα. Στο βιβλίο του «Τα παιδιά του Εμφυλίου», από όπου
κρατήσαμε πολλές πολύτιμες πληροφορίες, ο καθηγητής της
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ Λουκιανός Χασιώτης, αναφέρει και μελετά πολλές πτυχές του θέματος. Για
τη μελέτη του θέματος ο συγγραφέας αξιοποίησε και αξιολόγησε πηγές και αρχεία, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Αρχείο των τέως Βασιλικών Ανακτόρων, το ΕΛΙΑ κ.ά.
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σέρβος και άλλοι ιστορικοί, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα.
Ο Έρανος ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα τον Ιούλιο 1947,
μετά από σύσκεψη της βασίλισσας με τον πρωθυπουργό Μάξιμο, τους υπουργούς Οικονομικών και Συντονισμού Χέλμη και
Στέφανο Στεφανόπουλο, τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό και προέδρους επαγγελματικών σωματείων για τη βοήθεια
των «ανταρτόπληκτων πληθυσμών». Το ίδρυμα είχε την επωνυμία «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος». Στην πρώτη επιτροπή του Εράνου συμμετείχαν εκτός από αυτούς που αναφέρθηκαν ο διοικητής Μακεδονίας Κ. Ροδόπουλος, ο πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας Π. Πουλίτσας (αργότερα πρόεδρος
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Αρσάκειο, Τοσίτσειο), ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθηνών Σ. Δοντάς, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Χ.
Κατσαρός του Συνδέσμου Βιομηχάνων, ο Λουκάς Νομικός του

Παιδιά από την Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη μεταφέρονται
στις παιδοπόλεις της Φρειδερίκης.
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Πελοπόννησο. Συνολικά υπολογίζεται ότι 18.000 παιδιά ήταν τρόφιμοι στις παιδοπόλεις ή δέχονταν συσσίτιο από τις
Εστίες του Εράνου, ο οποίος απασχολούσε 1.900 στελέχη.
Οι εκτοπισμένοι που ονομάστηκαν «ανταρτόπληκτοι» αποτελούσαν το 10% του πληθυσμού και η στήριξή τους από
το κράτος απαιτούσε το 10% του προϋπολογισμού, γεγονός
που δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα, όπως παραδέχτηκε η κυβέρνηση με τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Προνοίας Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Με το τέλος του Εμφυλίου και την ήττα του ΔΣΕ, το 1949,
εδραιώνεται ο κυβερνητικός έλεγχος στην ύπαιθρο, οπότε
επιστρέφουν στις εστίες τους πολλοί πρόσφυγες και μαζί
πολλά παιδιά από τις παιδοπόλεις από τον Οκτώβριο του
1949. Η κυβέρνηση επαναπροωθούσε τους «ανταρτόπληκτους» για οικονομικούς λόγους, δηλ. οικονομική ανάπτυξη στις ερειπωμένες επαρχίες και μείωση των κρατικών
δαπανών συντήρησης των προσφύγων. Η ανάγκη για την κυβέρνηση ήταν πιεστική, όπως φαίνεται και από την τοποθέτηση του Κων. Καραμανλή: «…θα υποκύψει ο χωρικός προ
των τεραστίων αναγκών και δυσχερειών, και ό, τι δεν επέτυχεν ο κομμουνισμός, θα καταστή μοιραίον επακολούθημα μιάς ατυχούς ή ανεπαρκούς πολιτικής». Τα κριτήρια του
επαναπατρισμού των παιδιών σαν «απαραίτητες προϋποθέσεις» ήταν τα «υγιή φρονήματα των γονέων» και «η ασφάλεια του τόπου διαμονής των», δεδομένου ότι η κατάσταση ήταν ακόμη «επίφοβη».
Με τις διαδικασίες του επαναπατρισμού το καλοκαίρι του
1950 γύρισαν στα χωριά τους περίπου 16.000 παιδιά, ενώ παρέμειναν στις παιδοπόλεις 2.000-3.000 παιδιά «τα οποία δεν
μπορούσαν ή δεν έπρεπε να μεγαλώσουν με τις οικογένειες
των» και για τα οποία ο Έρανος θα ελάμβανε «ειδικήν πρόνοιαν». Η ειδική πρόνοια αφορούσε ανάδοχες οικογένειες
για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Δημοσιογραφικές έρευνες
και καταγγελίες αναδεικνύουν το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανόν να έγιναν παράνομες υιοθεσίες από ελληνοαμερικανικές οικογένειες. Σε καταγγελίες του ΚΚΕ αναφέρεται, από
πολύ νωρίς αλλά και μετά την μεταπολίτευση, ότι παιδιά δηλώνονταν ψευδώς ορφανά για να υιοθετηθούν, ενώ οι γονείς
τους ήταν μαχητές του ΔΣΕ, πολιτικοί κρατούμενοι ή πολιτικοί πρόσφυγες. Τραγική λεπτομέρεια είναι τα παιδιά εκτελεσμένων αγωνιστών. Ο ακριβής αριθμός και το αν οι παράνομες υιοθεσίες ήταν κερδοσκοπικές «πρωτοβουλίες» στελεχών του Εράνου ή βάσει γενικότερου σχεδίου παραμένει ανεπιβεβαίωτο, ενώ τα αρχεία των παιδοπόλεων, απ’ όπου θα
μπορούσε να διαφωτιστεί το θέμα, στην πλειονότητά τους
«χάθηκαν». Πάντως έρευνα για το θέμα από κρατικό ελληνικό φορέα δεν έγινε μέχρι σήμερα.
Ο θεσμός του Εράνου, που ανανεωνόταν κάθε χρόνο με βασιλικά διατάγματα από τους υπουργούς Οικονομικών και Προνοίας, διατηρήθηκε μέχρι το 1955, οπότε και μετονομάστηκε
σε «Βασιλική Πρόνοια». Το 1970 η Χούντα τον μετονόμασε σε
«Εθνικό Οργανισμό Προνοίας». Η Φρειδερίκη παραιτήθηκε από την εποπτεία του Εράνου το 1965. Αφού τελείωσε η αποστολή του, το «παιδοφύλαγμα», και αφού είχε μειωθεί πολύ ο
αριθμός των παιδοπόλεων, ο Έρανος δημιούργησε διάδοχες
δομές: Τα Σπίτια του Παιδιού, τις Ομάδες Βοήθειας Υπαίθρου,
τα Αστικά Κέντρα, τα Κέντρα Νεότητος, την Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων, τους Φίλους του Χωριού, το Κέντρο Βρεφών «η Μητέρα», (όπου πρόσφερε προσωπική εργασία και η πριγκίπισσα Ειρήνη), το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Επίσης λειτουργούσε το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα.
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Τα 200 Σπίτια του Παιδιού που ιδρύθηκαν στη δεκαετία
του 1950, έφτασαν στα 262 μέχρι το 1967 και λειτούργησαν, στις απομακρυσμένες ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου και οι μνήμες του Εμφυλίου ήταν ζωντανές, σαν
φορείς συνέχισης των αξιών με τις οποίες διαπαιδαγωγήθηκαν τα παιδιά στις παιδοπόλεις. Αυτή ήταν και η ρητή
επιθυμία της Φρειδερίκης και εκτίμηση του Καραμανλή.
Σε άρθρο του υπεύθυνου έκδοσης του περιοδικού του Εράνου «Εμπρός», ο δημοσιογράφος Άγγελος Μεταξάς είναι σαφής: «(…) Σήμερα ύστερα από τρία χρόνια συστηματικής διαπαιδαγωγήσεως είναι έτοιμα (τα παιδιά) να γυρίσουν στο χωριό τους όχι μόνο με την γαλήνη στην ψυχή, αλλά με την θέλησιν να μεταδώσουν εκεί όσα έμαθαν εις την
Παιδούπολιν(…) Και ο Έρανος τους έχει δώσει όλα τα απαιτούμενα εφόδια γι’ αυτό. Εθνική συνείδηση, πνευματική και θρησκευτική αγωγή(…) Έτσι θα ξεχυθούν και στις
πιο απομακρυσμένες γωνιές των Βορείων Επαρχιών
18.000 παιδιά που θα γίνουν οι φορείς της Εθνικής Ιδέας
και του Ελληνικού Πολιτισμού».
Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 έφυγαν από τις παιδοπόλεις τα τελευταία παιδιά του Εμφυλίου.
Στις παιδοπόλεις που απέμειναν άλλαξε τόσο η σύνθεση
των τροφίμων, που ήταν ορφανά ή παιδιά εκτός γάμου, παιδιά με χρόνια νοσήματα ή με φυλακισμένους γονείς, όσο και
ο προσανατολισμός σε κάποια επαγγελματική μόρφωση. Έτσι λειτούργησαν σαν τεχνικές και οικοκυρικές σχολές.
***
Τα παιδιά της μεταπολεμικής Ελλάδας, τα παιδιά του Εμφυλίου και η τραγική τους ιστορία είναι ένα κομμάτι της
σύγχρονης Ιστορίας της χώρας μας, που τα ίχνη και οι επιπτώσεις της υπάρχουν και διακρίνονται ακόμη στη σημερινή ελληνική κοινωνία.
Σημείωση 1: Οι απόψεις της ευγονικής, είχαν μεγάλη διάδοση
στην προπολεμική Ευρώπη, και παρά την απάνθρωπη ακραία
μορφή που εφαρμόστηκε από το Γ΄Ράιχ, δεν είχαν χάσει τη δημοφιλία τους σε μεγάλα ποσοστά στις κοινωνίες, σε κρατικούς λειτουργούς και σε επιστήμονες διαφόρων κλάδων. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι παράδοξο ότι ο πρώτος πρόεδρος της
UNESCO ήταν ο Άγγλος ευγονιστής Τζούλιαν Χάξλεϋ (1887-1975).
Σημείωση 2: Ο τελευταίος πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν ο κορυφαίος Άγγλος ηθοποιός Λώρενς Ολίβιέ. Στη διάρκεια της Χούντας ο Σύνδεσμος διοργάνωσε συναυλία στο Κόβεντ Γκάρντεν με
το «Πνευματικό Εμβατήριο» του Άγγελου Σικελιανου, που μελοποίησεο Μίκης Θεοδωράκης, με διεύθυνση του ίδιου, αφιερωμένη στον Γιάννη Ρίτσο, τότε πολιτικό κρατούμενο από την Χούντα.
Προλόγισε ο Λώρενς Ολιβιέ.
Σημείωση 3: Το περιοδικό «Εμπρός» μοιράζονταν κανονικά στα
δημόσια Δημοτικά σχολεία της χώρας και στην Αθήνα.

Πηγές: Ενημερωτική έκδοση του πρακτορείου MAGNUM, UNESCO: «Τhe children of Europe», Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 8/5/2005
«60 χρόνια:Η Ευρώπη από τον Πόλεμο στον Μεταπόλεμο», Λουκιανός Χασιώτης: «Τα παιδιά του Εμφυλίου. Από την «Κοινωνική Πρόνοια» του Φράνκο στον «Έρανο» της Φρειδερίκης (1936-1950)».
Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Δημήτρης Σέρβος: «Το παιδομάζωμα
και ποιοί φοβούνται την αλήθεια». Σύγχρονη Εποχή, 5η έκδοση
2017, «Ανατολικές Συνοικίες της Αθήνας 1941-1945». ΕΑΜ Ανατύπωση, Αθήνα 1991, Γιάννης Ατζακάς: «Θολός Βυθός». Εκδόσεις ΑΓΡΑ, Φανή Κωνσταντίνου: Βούλα Παπαϊωάννου. ΤΑ ΝΕΑ στη σειρά
«Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί», Ριζοσπάστης 5, 6/9/2020: «Οι
γυναίκες στη Μακρόνησο Γενάρης-Αύγουστος 1950».
Οι φωτογραφίες είναι από τα βιβλία των Λ. Χασιώτη, Δ. Σέρβου, Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί, MAGNUM και από το site David Seymour.

«Τα παιδιά της μοναξιάς»

Στην Κάτια & τον Κωστή
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Πεζογραφία στις Λαϊκές Δημοκρατίες (1950-55)

Στα πεζογραφικά κείμενα, τα οποία εκδόθηκαν στο Βουκουρέστι από τον εκδοτικό μηχανισμό του ΚΚΕ, αρχικά
με το λογότυπο: Νέα Ελλάδα και από το τέλος του 1954 με το Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις είναι
συχνές οι αναφορές στα παιδιά του πολέμου. Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε μέσα από τη λογοτεχνική
παραγωγή της υπερορίας τη φωνή και την εμπρόθετη δράση όλων εκείνων των παιδιών, που ενώ δε ρύθμιζαν
τα ίδια τις εξελίξεις, εντούτοις τις πλαισίωσαν. Γιατί τα παιδιά των συγκεκριμένων κειμένων δεν ήταν μόνο
λογοτεχνικοί ήρωες. Ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Είναι τα παιδιά των στελεχών, των μαχητών, των εξόριστων και των
φυλακισμένων του Εμφύλιου. Όσα ακολούθησαν τους γονείς τους στη φυλακή και στα στρατόπεδα (Τρίκερι, Χίος,
Μακρόνησος). Είναι αυτά τα παιδιά που ζουν μακριά από τους γονείς τους ή στην παρανομία, αλλάζοντας συχνά
όνομα, τόπο διαμονής, οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έγιναν πρόσφυγες
μέσα στη χώρα ή πήραν μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όσα τέλος αποχωρίστηκαν τις οικογένειές τους και
μεταφέρθηκαν στις ανατολικές χώρες σε άθλια κατάσταση -πολλές φορές περπατώντας χιλιόμετρα, πεινασμένα,
άρρωστα και φοβισμένα. Τελικά είναι τα χιλιάδες παιδιά του Εμφύλιου, που έζησαν την ήττα των γονιών τους.

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

1. Ζωιτοπούλου - Μαυροκεφαλίδου Κ., Τα παιδιά της μοναξιάς, (Παρασκήνιο, Αθήνα 2005).
2. Σχολιάζονται μ’ αυτόν και τα προβλήματα των πολιτικών προσφύγων. Ειδικότερα και η παρουσία τους ως λογοτέχνες
δεν είναι ανέφελη, γιατί έχουν να προσπεράσουν σκοπέλους, που σχετίζονται με το πολιτικό καθεστώς, την επαγγελματική
τους μικροκοινωνία, αλλά και τη ίδια τους την ψυχολογία.
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Τα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν ως πρωταγωνιστές ή
δευτερεύοντα πρόσωπα παιδιά μεταφέρουν την πνιγηρή ατμόσφαιρα της Ελλάδας. Πρόκειται για ρεαλιστικά κείμενα
με έντονες εικόνες και μελαγχολική έως μελοδραματική διάθεση. Αποτυπώνουν τη ματαίωση της ήττας και της απώλειας. Αποπνέουν το κλίμα του φόβου, του αποκλεισμού, του εγκλωβισμού στον αγώνα της καθημερινής επιβίωσης και μεταδίδουν το αίσθημα της αδικίας και της αβεβαιότητας των
συγγραφέων τους. Συγχρόνως αντιπαρατίθενται στον κυβερνητικό λόγο και αναπαράγουν ή συνομιλούν με τα κυρίαρχα ιδεολογήματα της κομματικής ηγεσίας, ενώ η επανάληψη συγκεκριμένων μοτίβων συμπεριφορών και χαρακτήρων παιδιών του εσωτερικού, αφορά και λειτουργεί υπαινικτικά για
τα παιδιά που μετακινήθηκαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες και
είναι οι πιθανότεροι αναγνώστες των έργων.
Ο Μάρκος Μαρκέτης συγγραφέας στο διήγημα «Ο συγγραφέας» της Μέλπως Αξιώτη, γράφει ένα άγριο παραμύθι. Μοιάζει παράξενο που απευθύνεται σε παιδιά. Διαβάζουμε: Ένας κόσμος χωρίς την ποίηση της ζωής, γεμάτος πείνα, πόνο και βία, καίγεται ολοσχερώς και ο κόσμος χάνει τα υπάρχοντά του.
Η προσωπικότητα των μικρών πρωταγωνιστών των κειμένων παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για τυποποίηση χαρακτήρων. Τους παρακολουθούμε να εσωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, τη
βαθιά, βουβή και ανέκφραστη πίκρα τους και να στρέφονται στον εαυτό τους, για να συγκροτήσουν προσωπικότητά.
Επιπλέον περιθάλπουν μόνα τους και αγωνιούν για τα μικρότερα αδέρφια τους. Η ωριμότητα που επιδεικνύουν, η
οποία είναι αναντίστοιχη της ηλικίας τους, τα οδηγεί σε μια

βεβιασμένη ενηλικίωση, που περιγράφεται άλλοτε ως προτέρημα και δύναμη και άλλοτε ως μια θλιβερή εξέλιξη στην
πορεία της ζωής τους.
Τα παιδιά του Εμφύλιου έχουν ονομαστεί -πολύ εύστοχα- παιδιά της μοναξιάς1. Η απουσία των γονιών και η ανάγκη επανασύνδεσης των οικογενειών δίνεται εμφατικά. Το μικρό αγόρι στο διήγημα «Περίμενέ με» του Απ.
Σπήλιου διηγείται ένα όνειρο, όπου δεν μπορούσε να
βρει τον πατέρα του ανάμεσα σε χιλιάδες μάτια, γιατί δεν
τον είχε δει ούτε σε φωτογραφία. Οι γονείς γίνονται αντικείμενο θαυμασμού και αποκτούν χαρακτηριστικά υπερανθρώπων. Τα παιδιά διεκδικούν την παρουσία τους αγωνιζόμενα να ανασυνθέσουν -έστω -την εικόνα των γονιών τους και να καλύψουν πρόχειρα και με δική τους
πρωτοβουλία το δυσαναπλήρωτο κενό. Η εξορία και η
φυλακή ταλανίζει όλα τα μέλη της οικογένειας. Ο πατέρας, που συνήθως λείπει, εξιδανικεύεται. Η μητέρα και
οι συγγενείς στα κείμενα δίνουν με όλα τα μέσα το δικό
τους αγώνα επιβίωσης και στήριξης των διωκόμενων. Η
επιστροφή εκτοπισμένων, η επανεξέταση των ποινών των
καταδικασμένων και η κατάργηση της θανατικής ποινής
αποτελούν πάγια αιτήματα των ανθρώπων της Αριστεράς
στα χρόνια που εξετάζουμε. Όπου το επιτρέπει η πλοκή,
οι δυσκολίες των μικρών περιγράφονται σε σχέση με τα
προβλήματα των μεγάλων2.
Η απόκρυψη της αλήθειας, η φορτισμένη σιωπή και τα
κατά συνθήκη ψεύδη είναι επιβεβλημένα. Τα παιδιά στη
συλλογή «Διηγήματα του Αγώνα» και στις «Βουρκωμένες Μέρες» του Μενέλαου Λουντέμη ζουν δύο πραγματικότητες, καθώς δεν μπορούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει στο σπίτι και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσμα-
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τα. Επίσης σε αδρές γραμμές, ώστε να μην αλλοιωθεί η
εξιδανικευμένη εικόνα τους, αφουγκραζόμαστε και την
ανέχεια που βιώνουν οι οικογένειες.
Η γιαγιά, που κρατάει τα εγγόνια στο διήγημα «Ξημέρωνε μεγάλη Λαμπρή» του Σπύρου Λιναρδάτου, παίρνει γράμμα από τον πατέρα τους με το μήνυμα ότι δε θα γυρίσει σύντομα. Πικραίνεται αλλά δεν το δείχνει. Βάζει μια σακούλα
κόκαλα να βράσουν για το γιορτινό τραπέζι. Πιο έντονα στο
διήγημα «Το αίμα» του Γιάννη Αναπλιώτη μια μάνα πουλά
το αίμα της για να θάψει το παιδί της. Πολλές φορές τα παιδιά παρουσιάζονται να δουλεύουν και περιφέρονται εκτεθειμένα σε κινδύνους, μόνα, κουρασμένα και νηστικά.
Επίσης οι μικροί πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων.
όπως ο Αντώνης Πάντος στο «Εμείς θα νικήσουμε» του
Κώστα Μπόση, θα χρειαστεί να τα βάλουν με τους δασκάλους τους ή ακόμα και με τους εκπροσώπους της εκκλησίας, όταν κατάφωρα αδικούνται. Η απόφαση των γονιών
να στείλουν το παιδί με κάθε κόστος στην πόλη, για να βγάλει το σχολείο, να γίνει άνθρωπος... θεωρείται νύξη για τα
παιδιά που έχουν μεταφερθεί στις ανατολικές χώρες. Το
υψηλό επίπεδο παιδείας και η επιστημονική ανέλιξη των
μαθητών, για να συμβάλλουν στην αναγέννηση της Ελλάδας με την επάνοδό τους, αποτέλεσε ζητούμενο στις Λαϊκές Δημοκρατίες και απόδειξη της φροντίδας τους.
Τα παιδιά όμως - όπως διαβάζουμε και σε μαρτυρίες
- βιώνουν συχνά τον πόλεμο, και την αναστάτωση που
προκαλεί, σαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι παρά τους κινδύνους του. Τα γνωστά παιδικά παιχνίδια έχουν αντικατασταθεί από κάλυκες και απομεινάρια των βομβαρδισμών. Μετά ξαναμπαίνουν στον ζυγό του διάβασε, γράψε, φυλακίσου, κατά την Έλλη Αλεξίου στους «Παραπόταμους». Το παιχνίδι τους δεν έχει πάντα καλό τέλος. Στο
«Εμείς θα νικήσουμε» το αετόπουλο που κάνει την κουκουβάγια, για να ειδοποιήσει και να περάσουν οι τραυματίες, τελικά σκοτώνεται.
Επιπλέον, κοινός τόπος θεωρείται η σύνδεσή τους με
το κόμμα, που αποτυπώνεται στην αναπαραγωγή του
κομματικού ιδιώματος. Η πρόσληψη των ενεργειών των
γονιών τους, η έκθεσή τους στον κίνδυνο, η πολεμική
τους παρουσία, ακόμα και η απώλεια της ζωής τους έχει
πολιτικό πρόσημο.
Ο 14χρονος στο «Ο μικρός σύνδεσμος του αρχηγείου του
Βερμίου» της Σόνιας Μαγκινέλη δυσανασχετεί με το υποκοριστικό που τον προσφωνούν, γιατί νιώθει μεγάλος και αντάρτης πια. Έχει ήδη ακούσει να απειλούν τη μάνα του, ότι θα
σκοτώσουν μπροστά της τα παιδιά της και ζητά μια μάχη, για
να εκδικηθεί. Ακόμα και όταν δέχεται το φονικό χτύπημα, διψά για εκδίκηση. Μένει στα γόνατα, αν και είναι χτυπημένος,
πυροβολώντας μια ταινία σφαίρες, τις τελευταίες του.
Διαβάζουμε επίσης για παιδιά που φεύγουν από τα χωριά με δική τους ευθύνη αναζητώντας την εμπλοκή τους
στον πόλεμο. Τέτοιου είδους αναφορές φαίνεται να απαντούν στη δεξιά προπαγάνδα σχετικά με την αρπαγή των
παιδιών, την εκβιαστική στρατολόγησή τους από τον ΔΣΕ,
καθώς και την πολύ μικρή ηλικία τους, που εγείρει αντιδράσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι η σαφής επιλογή μικρών κοριτσιών στο διήγημα «Οι δικοί μας» της Έλλης Τσώη να ε-

νταχθούν στον ΔΣΕ με τη συμφωνία της πρεσβύτερης γενιάς. Αν στα αγόρια η εντολή είναι να σπουδάσουν, για τα κορίτσια είναι να γλιτώσουν από τις βίαιες επιθέσεις των συμμοριών της υπαίθρου, οι οποίες δρουν ανεξέλεγκτα, ενώ οι
αντάρτες εμφανίζονται να προσφέρουν αγάπη και σεβασμό.
Σε τελείως διαφορετικό κλίμα στον απόηχο των εσωκομματικών διαφορών του ΚΚΕ το παιδί – μεγαλύτερο σε ηλικία - αποδεικνύεται πιστότερο στο κομματικό του καθήκον
από τον πατέρα. Η περίπτωση αφορά τον Λεωνίδα και τον
Μιχάλη Κύρκο. Ο Μιχάλης Κύρκος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή διαφωνεί με το ΚΚΕ λόγω της κάθετης αντίρρησής του για την υποψηφιότητα του Νίκου Μπελογιάννη
στους εκλογικούς καταλόγους της ΕΔΑ. Ο γιος σκέφτεται
για τον πατέρα του στο «Σύντροφοι Καλημέρα» της Μέλπως
Αξιώτη: Και αυτή θα ’ναι η πρώτη τρομερή ήττα του πατέρα
του. Γέλασε πολύν κόσμο που τον είχε πει «σύντροφο», μα
τον ίδιο το γιο του δε μπόρεσε να τον γελάσει. Ο γιος του αντιστάθηκε. Κι ο γιος του θα ξεπλύνει την ντροπή του πατέρα. Κι η μάνα του δε θα ‘χει μόνο προδότη μες το σπίτι. Η
νέα γενιά νικούσε την παλιά γενιά που σιγόσβηνε, καθώς το
μέλλον την έκλωθε μες στη φουριόζικη δίνη του.

ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
Εκτός από τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, χιλιάδες παιδιά - έστω και με επιφύλαξη μπορούμε να καταλήξουμε
σε 25-28.000- πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς, ενώ
18.000 κατευθύνθηκαν στις παιδουπόλεις της Φρειδερίκης. Η τύχη τους κατά κύριο λόγο σχετίζεται με το ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής και θεωρείται μια από τις πιο
απαίσιες επιχειρήσεις «ψυχολογικού πολέμου». Αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια στην ιστορία
της σύγχρονης Ελλάδας, «ανοιχτό» ακόμη στην ιστορική
έρευνα, παρά την εκτεταμένη ήδη βιβλιογραφία, όπου γίνεται πραγμάτευση με διεπιστημονική προσέγγιση και τη
συμβολή της μικροϊστορίας. Υιοθετήθηκε ο όρος «παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο» από τη μία, και «παιδοφύλαγμα» από την άλλη. Όροι που στοίχειωσαν τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική μνήμη του Εμφύλιου.
Το θέμα της μετακίνησης των παιδιών συνιστά παράγοντα
πόλωσης. Από τη μία γίνεται αντικείμενο ευρείας κυβερνητικής προπαγάνδας, η οποία επεδίωκε να ισοσταθμίσει τη διεθνή δυσφορία εναντίον της για την πολιτική των εκτελέσεων και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Το ΚΚΕ από την άλλη συγκροτεί την ΕΒΟΠ για την επίλυσή του και το ζήτημα έχει απασχολήσει επανειλημμένα το διεθνή Τύπο με άρθρα
και ανταποκρίσεις. Στο περιοδικό Νέος Κόσμος, όργανο του
κόμματος, εντοπίζουμε αναφορές ειδησεογραφικού χαρακτήρα και κομματικές εισηγήσεις για την επιτυχή μετεγκατάσταση των παιδιών. Να σημειώσουμε ότι η κάλυψη του θέματος των παιδιών περιλαμβάνεται στις αδυναμίες του Ραδιοσταθμού Ελεύθερη Ελλάδα - όπως διαβάζουμε στο αρχείο
του Σταθμού- επειδή αντί να προωθεί την καμπάνια για το
παιδί, κρατά αμυντική στάση. Καταγράφεται επίσης προτροπή της Επιτροπής Διαφώτισης στους λογοτέχνες να κάνουν
έρευνα και να ασχοληθούν με το θέμα, κάνοντας αναφορές
στις ενέργειες της βασίλισσας Φρειδερίκης3.

3. ΑΡΧΕΙΟ ΚΚΕ, ΑΣΚΙ, κ. 295, Φ. 13\57\31, κ. 240, Φ. 13\2\6, κ. 286, Φ. 13\48\64 (15-3-1953)
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πόψη τις κοινωνικές διαστάσεις της μνήμης ότι οι λογοτέχνες πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι δρουν δημόσια αλλά
δεν έχουν την ισχύ της εξουσίας, διαμορφώνουν τη δική
τους εκδοχή για τα γεγονότα ως «κοινότητα μνήμης». Προσπαθούν να κατανοήσουν οι ίδιοι το παρελθόν τους, να διαχειριστούν παρηγορητικά το νωπό και βαθύ τραύμα της
ήττας τους, και να εντάξουν τη δράση τους και τις επιλογές τους στα ιστορικά συμφραζόμενα, με ορατές τις λεπτές ισορροπίες, στις οποίες κινούνται. Οι λογοτέχνες
προηγούνται των ιστορικών και καταθέτουν τα έργα τους
πολύ πριν αυτά καταγραφούν από την επίσημη ιστορία, ως
οι μόνοι διαθέσιμοι ιστορικοί. Τα πρόσωπα και οι ιστορικές στιγμές μικρές ή μεγάλες φωτίζονται διαφορετικά.
Μεταφέρεται κάτι πολύ σημαντικό που δεν μπορεί ο ιστορικός να αποδώσει. Αυτό είναι η ατμόσφαιρα και οι συναισθηματικές αποχρώσεις. Αποκαλύπτουν το πνεύμα της
κοινωνίας, τις εντάσεις και τον εσωτερικό παλμό της.
Σε περιόδους οξείας αντιπαλότητας, η απόδοση του παρελθόντος γίνεται στην ουσία το διακύβευμα και μπορεί
να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ή να καταδικαστεί
στην αποσιώπηση και τη λήθη. Η λήθη είναι η άλλη όψη
της μνήμης, η άρνησή της. Αφορά πρωτίστως τραυματικά
γεγονότα και κυριαρχημένα, μειονοτικά υποκείμενα. Τελικά η μνήμη και η επιλησμοσύνη, όπως επισημαίνει ο Άγγελος Ελεφάντης, είναι μια μηχανή που κινείται με ιδεολογία, όπως τα αυτοκίνητα κινούνται με βενζίνη.
Σημειώνουμε ότι και στην επόμενη πενταετία 1956-1960,
και παρά τις ριζικές αλλαγές του 1956, τα έργα που δεν απορρίπτονται συνεχίζουν να μην ασχολούνται με επίμαχα ζητήματα και ασκούν κριτική στην κομματική ηγεσία με φειδώ. Επειδή όμως α-λήθεια είναι η άρση της λήθης, παραδίδεται η ευθύνη από τη μία στα ίδια τα ιστορικά υποκείμενα
– εδώ τα παιδιά- να γίνουν στις μαρτυρίες τους «πληροφορητές», δεκαετίες μετά. Από τη άλλη, επαφίεται στους ερευνητές, ανατρέχοντας σε διαφορετικές πηγές και αντικείμενα -όπως η λογοτεχνία- να αναζητήσουμε και να καταγράψουμε την ιστορική αλήθεια που τελικά αποκομίζουμε.

αφιέρωμα

Παρ’ όλα αυτά όμως οι λογοτέχνες που εκδίδουν στο
Βουκουρέστι με ακμαία την πολιτική τους ιδεολογία και
δεδομένη τη στήριξη στο ΚΚΕ ασχολούνται ελάχιστα με
τα παιδιά που μετοίκησαν εκεί. Από τις πιο ηχηρές σιωπές στη λογοτεχνία της υπερορίας είναι αυτή και δεν είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί εύκολα. Αποφεύγουν επίσης
να ασχοληθούν με όσα παιδιά μεταφέρθηκαν στις παιδουπόλεις. Οι λογοτέχνες εξάλλου περιγράφουν ελάχιστα και τη ζωή τους στις Λαϊκές Δημοκρατίες.
Η συγκεκριμένη αποσιώπηση μπορεί να αποδοθεί στη διάθεση συμφιλίωσης, αλλά και στη ρευστότητα της ιστορικής
συγκυρίας. Συνεχίζεται ο έλεγχος της UNSCOB για την εμπλοκή των γειτονικών Βαλκανικών κρατών στον ελληνικό
Εμφύλιο και εκκρεμούν ζητήματα όπως αυτό της σύνδεσης,
των οικογενειών και του επαναπατρισμού των παιδιών. Σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός παιδιών είναι σλαβομακεδονόπουλα και τις κυβερνητικές κατηγορίες
για «διαστροφή της εθνικής συνείδησης». Αφορά επιπλέον
τη διάρρηξη των σχέσεων του ΚΚΕ με την πρώην σύμμαχο
και αρωγό, Γιουγκοσλαβία. Τέλος – και σημαντικότερο- όπως
καταδεικνύει η μελέτη του σχετικού αρχείου, στον Λογοτεχνικό Κύκλο - τη γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης και διόρθωσης - η πολιτική σκοπιμότητα καθορίζει την έγκριση ή
την απόρριψη της έκδοσης των κειμένων. Λαμβάνεται μέριμνα να μην τροφοδοτείται η αντίδραση και να προλαμβάνονται εσκεμμένες παρερμηνείες, οι οποίες μπορεί να διασπείρουν αρνητικά σχόλια για το κόμμα.
Αν και οι λογοτεχνικές αναφορές στα παιδιά της υπερορίας είναι ελάχιστες, θα υπογραμμίσουμε δύο σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, επειδή είναι επίμαχο το αν η μετακίνηση ήταν οικειοθελής ή καταναγκαστική και βίαιη, διαπιστώνουμε ότι στα κείμενα παρουσιάζεται ως έργο της κυβέρνησης. Ο Εθνικός Στρατός στο «Πατέρας και γιος» του Μήτσου
Αλεξανδρόπουλου μαζεύει τα παιδιά. Στο διήγημα «Η γυναίκα από τη Φούρκα» του Δημήτρη Χατζή που αναφέρεται στο
θάνατο ενός μικρού κοριτσιού που πεθαίνει στο βουνό, η βασίλισσα Φρειδερίκη είναι ο φόβος των παιδιών, ενώ οι αντάρτες το όνειρο της σωτηρίας. Δεύτερον, ταυτόχρονα με το δράμα του παιδιού βλέπουμε να αποδίδεται και η τραγική φιγούρα της μάνας. Η εστίαση στον κατατρεγμό, τις προσβολές, την
ανέχεια και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει βρίσκεται στον
αντίποδα της εκτεταμένης διαστρέβλωσης της εικόνας της
από την κυβέρνηση με αφίσες σε όλη τη χώρα, φωτογραφίες κατασκευασμένες και μη, τραγούδια και αφηγήσεις. Οι γυναίκες στηλιτεύθηκαν για παραμέληση τέκνων και απαρέγκλιτη επιμονή στα κελεύσματα της ιδεολογίας. Οι ηρωίδες
στα κείμενα πρέπει να απεκδυθούν το ρόλο της σκληρής, ψυχρής και αδιάφορης μάνας, που τους έχουν προσάψει. Η γυναίκα διασώζει, περιθάλπει και αντιπροσωπεύει το καλό, εξιδανικευμένη, με χαρακτηριστικά γενναιοδωρίας και αμνηστίας, με ιδιότητες και συμπεριφορές, που παραπέμπουν σε
μάρτυρες ή αγίους. Τέλος, οι λογοτέχνες προσπαθούν να περιγράψουν τη δυσκολία της τελικής επιλογής, τον πόνο μέχρι
να παρθεί η οριστική απόφαση του αποχωρισμού, την πεποίθηση του αναπόδραστου που συναντάμε και σε μαρτυρίες.
«Αλλιώς δε γένεται» είναι τα λόγια μιας μητέρας που δίνει το
παιδί της και βγαίνει στο βουνό.
Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε έχοντας υ-
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Μικρή προσέγγιση στα κλειστά
προνοιακά Ιδρύματα για παιδιά, μετά τη μεταπολίτευση
 γράφει η Κατερίνα Πετράκη*
O Έρανος, με την ονομασία «Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδας», ιδρύθηκε υπό την εποπτεία της
Φρειδερίκης το 1947. Η πρόνοια δεν είχε να κάνει με το σύνολο των παιδιών της χώρας που πέθαιναν από την
πείνα και τις αρρώστιες (όχι μόνο στη διάρκεια της κατοχής, αλλά και μεταπολεμικά στη ρημαγμένη χώρα και
στη διάρκεια του εμφυλίου που προκάλεσαν οι Άγγλοι και Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι γερμανοτσολιάδες
κρατικοί και παρακρατικοί συνεργάτες τους). Η Πρόνοια της Φρειδερίκης είχε να κάνει κυρίως, όπως ο τίτλος
αναφέρει, με τις Βόρειες Επαρχίες, εκεί που διεξάγονταν ο αγώνας για ανεξαρτησία του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), αλλά και συνόρευαν με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Ο στόχος εμφανής. Η
βασίλισσα ανέλαβε να «αναμορφώσει» τους πληθυσμούς, να αντιστρέψει τις συνειδήσεις, να αναποδογυρίσει
στις παιδικές ψυχές την πραγματικότητα, να «φυλάξει» τα παιδιά απ’ ότι θύμιζε αγώνες για λευτεριά και
ανεξαρτησία. Στα πλαίσια αυτά δεν έφτιαξε μόνο ιδρύματα για παιδιά, αλλά στη συνέχεια και «Ομάδες
Βοηθείας Υπαίθρου» (ΟΒΥ), όπου τεχνίτες προσέφεραν δωρεάν υπηρεσίες στα χωριά, «Σπίτια Παιδιού» για όσα
παιδιά δεν ήταν στα κλειστά ιδρύματα κ.α. Με μπόλικο χρήμα του ρημαγμένου λαού έφτιαχνε το προφίλ
τής καλής «μάνας» και της «προστάτιδας», κυρίως των Βορείων Επαρχιών.
Τα απομεινάρια μιας άθλιας προπαγάνδας ακούγονταν ακόμα και το 1975, που τα παιδιά έμπαιναν στα ιδρύματα
για κοινωνικούς λόγους και τα μάθαιναν να λένε «μάνα μας είναι η Πρόνοια (επί βασιλείας έλεγαν η βασίλισσα)
και πατέρας μας ο Διευθυντής». Πολλά, όχι όλα, από τα παιδιά του πολέμου που μεγάλωσαν σ’ αυτά τα ιδρύματα,
«αναμορφώθηκαν», «(…) Για να ξεχυθούν στις γωνιές των Βορείων Επαρχιών (…) που θα γίνουν φορείς της Εθνικής
Ιδέας (…)». Τόσο εθνικής που λειτουργούσε κάτω από την μπότα και τα προστάγματα των ξένων «προστατών».
Για το σκοπό αυτό δεν δίσταζαν, μέσα από μια καθημερινή
προπαγάνδα, να τα μάθουν να μισούν τους γονείς τους
που πολέμησαν ενάντια στη φασιστική και στη συνέχεια
αγγλοαμερικανική κατοχή.
Στα Ιδρύματα της Βασιλικής Πρόνοιας (αργότερα
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, ΕΟΠ), το προσωπικό
που προσλάμβαναν δεν έπρεπε να έχει καμία σχέση με
αριστερές ιδέες (ούτε καν το συγγενικό του περιβάλλον),
όπως καταγράφονταν σε όσα αρχεία έγινε δυνατόν να
αναγνωσθούν πριν (κατά λάθος;) καούν η «χαθούν». Οι
γυναίκες που έπιαναν δουλειά εκεί ήταν εσωτερικές και
απαγορευόταν να παντρευτούν! Πολλοί, εργαζόμενοι κάθε
ειδικότητας στα ιδρύματα της Φρειδερίκης ήταν παιδιά που
μεγάλωσαν μέσα σ’ αυτά, δηλαδή παιδιά του πολέμου.

Ξυπόλυτα παιδιά από τα Κονιτσοχώρια, οδηγούνται από τις
«Φιλάνθρωπες» κυρίες στον «Άγιο Σπυρίδωνα» της Κέρκυρας
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2 Το 1975 σε ένα από αυτά τα ιδρύματα στην Αττική, εργάζονταν αρκετές γυναίκες, πολλές από τις οποίες από 16
ετών, κι έφαγαν τα νιάτα τους εσώκλειστες, με ό,τι αυτό
συνεπάγονταν για τις ίδιες και για τα παιδιά που στο εν
λόγω ίδρυμα, μέχρι τη δεκαετία του 1980, ήταν όλα νήπια.
Στη μεταπολίτευση «απελευθερώθηκαν» οι γυναίκες των
κλειστών ιδρυμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικές είχαν πάθει τέτοιο ιδρυματισμό που δεν ήθελαν να βγουν
από το ίδρυμα. Όταν βγήκαν προσπάθησαν έστω και αργά
να φτιάξουν τη ζωή τους, να κάνουν οικογένεια. Πολλές
δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες εργασίας στα ιδρύματα
ήταν προσπάθεια χειραγώγησης συνειδήσεων και τρόμος
απέναντι στο διευθυντικό κατεστημένο. Ήταν κάτι σαν
στρατιωτικές μονάδες.

«σπίτι» των παιδιών. Εξασφαλίστηκαν κονδύλια για να παίρνουν τα παιχνίδια τους, να πηγαίνουν δώρα στις γιορτές των
συμμαθητών τους, να πηγαίνουν σινεμά κ.α. Καταβαλλόταν
τεράστια προσπάθεια, κυρίως από τις νηπιοβρεφοκόμους,
με σοβαρό προσωπικό ρίσκο, να βγαίνουν όσο γινόταν πιο συχνά (παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι, σινεμά, θέατρο, μπάνια στη θάλασσα κ.α.), όπου δηλαδή πήγαιναν και οι συμμαθητές τους. Το προσωπικό ρίσκο είχε να κάνει με το γεγονός
ότι η διοίκηση για να φυλάει τα νώτα της δεν έδινε έγκριση
γι’ αυτά, γιατί απαιτούνταν οργάνωση σε πολύ μικρότερες
ομάδες. Πολύ μικρότερες ομάδες από 16 ή 18 παιδιά απαιτούνταν και για τη δυνατότητα σχετικά ισότιμης με τους συμμαθητές τους αφομοίωσης των μαθημάτων τους. Όμως ούτε
διέθεταν ούτε διαθέτουν κονδύλια για τέτοια θέματα σ’ ένα
σύστημα με σκληρά ταξικά χαρακτηριστικά.
• Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις τρομακτικές
ανάγκες παιδιών, με σοβαρές τραυματικές εμπειρίες από
τη ώρα που θα γεννηθούν, παιδιά που έχουν αναγκαστεί να
λογαριάζουν για σπίτι τους ένα ίδρυμα στο οποίο το προσωπικό, ειδικά σήμερα, αλλάζει κάθε 8, 5, 2 μήνες. Ένα ίδρυμα που είναι κέντρο διερχομένων.
Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρχε σχετικά
σταθερό προσωπικό, αλλά το γεγονός ότι η πρόνοια ήταν το
παραπαίδι του όποιου κοινωνικού τομέα και βασιζόταν σε
φιλανθρωπικούς εράνους, καθόριζε και την οργάνωση της
λειτουργίας της. Έτσι το προσωπικό με δεκαετίες σ’ αυτή
τη δουλειά ένα πράγμα μάθαινε: να «φυλάει» τα παιδιά, να
τα κάνει απόλυτα υπάκουα, όπως σχετικά ήταν και το ίδιο,
για να μπορεί να σταθεί στις πολυπληθείς ομάδες. Οι μέθοδοι γνωστοί, στρατιωτική πειθαρχία. Οι νέοι εργαζόμενοι
κυριολεκτικά δεν ήξεραν που πάνε και τι πρέπει να κάνουν.
Για να προσληφθείς στο ίδρυμα το 1975 σε ρωτούσαν πχ
απλά αν αγαπάς τα παιδιά, λες και στην προσπάθεια να
βρεις δουλειά υπήρχε πιθανότητα να απαντούσες αρνητικά.
Έπρεπε να πατάς γερά στα πόδια σου, να είσαι προοδευτικά πολιτικοποιημένος για να αντιληφθείς από πού πρέπει
ν’ αρχίσεις για να μην γίνεις με τη σειρά σου σάκος του
μποξ. Το πρώτο που αντιλαμβανόσουν ήταν ότι το ίδιο το
υπουργείο πρόνοιας σε θέλει ανασφαλή και φοβισμένο, γεμάτο ενοχές, για να μπορεί να πετάει πάνω σου τις δικές του
σοβαρές ευθύνες για τις τρομακτικές ελλείψεις των υπηρεσιών του. Μια διαχρονικά προσφιλής μέθοδος για όλο τον
κοινωνικό τομέα...
Είναι χαρακτηριστικό το επίπεδο ορισμένων διευθυντών,
για την προνοιακή φροντίδα, στα παιδιά των ιδρυμάτων.
Ελάχιστα παραδείγματα: α) Νεοπροσλαμβανόμενη υπάλληλος σε πρωινή βάρδια διαπιστώνει ότι το κοριτσάκι που ξυπνούσε πάντα πρώτο, δεν ξυπνάει με τίποτα. Αναστατώνει
το ίδρυμα για να διαπιστωθεί (με βάση και άλλα γεγονότα
στην πορεία), ότι τα ηρεμιστικά ήταν μέσα στο πρόγραμμα
για τα πολύ «ζωηρά» παιδιά! Χαρακτηριστικός ο διάλογος
με άλλο διευθυντή χρόνια μετά: «κ. διευθυντά γιατί εγκρίνατε ηρεμιστικό για το αγοράκι;» «Μα είπαν πως είναι πολύ
ζωηρό» «Στα παιδιά σας θα δίνατε ηρεμιστικό;». Καταργήθηκαν βέβαια αλλά… β) «κ. διευθυντά τα παιδιά (τότε ήταν
περίπου 60), δεν κοιμούνται το μεσημέρι και οι γείτονες διαμαρτύρονται». Απάντηση: «Μα δεν τους δείχνετε στοργή,
είδα ένα παιδί που του έλειπε το κουμπί». «Πιο παιδί νοιά-

αφιέρωμα

Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που παρουσίαζε το ίδρυμα Καλαμακίου Αττικής το 1975. Δεκάδες νήπια (60 έως 70)
με ίδια πουκαμισάκια και ίδια παντελονάκια, να παίζουν
στην αυλή, κάτι σαν ώρα αυλισμού νηπιακής φυλακής.
Οι παιδικοί σταθμοί και τα δημοτικά σχολεία, λειτουργούσαν μέσα στα ιδρύματα και μόνο όσα παιδιά έφταναν
μέχρι το Γυμνάσιο πήγαιναν έξω στο δημόσιο σχολείο.
Πολύ λίγα έφταναν στο Πανεπιστήμιο. Όσα συνέχιζαν σε
τεχνικές και επαγγελματικές σχολές παρέμειναν εσωτερικά. Οι λόγοι που εκφωνούνταν στις εκδηλώσεις, απόλυτα ελεγχόμενοι, με ανάλογο περιεχόμενο, για τη διαμόρφωση «εθνικοφρόνων πολιτών».
Στην αρχή της μεταπολίτευσης, με το αντιφασιστικό δημοκρατικό κίνημα καθημερινά στους δρόμους, έγιναν και οι
πρώτες αλλαγές στα ιδρύματα που ήταν υπό την εποπτεία
του δημοσίου. Προελήφθη επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολύ αργότερα και παιδοψυχίατροι). Για τα κλειστά ιδρύματα δεν ενδιέφερε τον ΕΟΠ ότι γνώσεις διέθεταν οι νεοπροσλαμβανόμενοι, όμως δεν προσλάμβαναν πλέον με πολιτικά κριτήρια.
Οι συνθήκες στα ιδρύματα είχαν κάπως αλλάξει, παρ’ ότι
συνεχιζόταν η λειτουργία τους με ελάχιστο προσωπικό, με
τα παιδιά σε μπουλούκια, έτσι που ήταν αδύνατη η ατομική
προσέγγιση και στήριξή τους. Όλες τις παθογένειες που δημιουργούσε ο τρόπος λειτουργίας των κλειστών ιδρυμάτων,
τις φόρτωναν στο στραγγισμένο προσωπικό της «πρώτης
γραμμής», το οποίο, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιούσε,
δούλευε σε απαράδεκτες συνθήκες, πριν τη μεταπολίτευση και μετά. Οι προσλήψεις γινόταν πάνω στην οργάνωση
της «φύλαξης» των παιδιών κι όχι της στήριξής τους στις
ανάγκες της ζωής τους, για να ενταχθούν στην κοινότητα,
για να διαχειριστούν όσο γίνεται καλύτερα τα τραύματά τους.
Ο βαπτιστικός όρος «παιδοφύλαγμα», των κλειστών ιδρυμάτων για παιδιά, καθόριζε και μάλλον καθορίζει μέχρι σήμερα τη λειτουργία τους.
Μεταπολίτευση λοιπόν, στα κλειστά ιδρύματα που τα παιδιά δεν ήταν πια του πολέμου, αλλά είχαν καταλήξει εκεί
λόγω σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων ή ήταν προσφυγάκια (τότε ακόμα τα προσφυγάκια τα έπαιρναν στα ιδρύματα, τώρα τα πνίγουν στις θάλασσες ή τα «σκοτώνουν» στις
στεριές), η ζωή άλλαζε με βασανιστικά αργούς ρυθμούς,
όλη την πρώτη περίοδο της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ στην αρχή, μαζί
με την αριστερή συνθηματολογία, είχε στις αποσκευές του
και προνοιακά ανοίγματα. Μιας και ήρθε για να μείνει, κάτι
έπρεπε να δείξει. Στη συνέχεια βέβαια, στη δεκαετία του
1990, το ΠΑΣΟΚ τα μάζεψε και έμπασε αναβαθμισμένη τη
φιλανθρωπία και την ιδιωτικοποίηση της πρόνοιας μέσω
των επιδοτούμενων από κρατικά κονδύλια ΜΚΟ.
Ας σταθούμε στις αλλαγές που έγιναν για ένα τουλάχιστον
διάστημα, κυρίως τη δεκαετία του1980, στο ίδρυμα «Άγιος
Ανδρέας» στην Αττική, που προβαλλόταν και ως το πρότυπο του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας. Από μπουλούκια των
60 έως 70, με μία δύο ή τρεις στη βάρδια (ούτε καν φύλαξη), έφτασαν τελικά ομάδες των 16 ή 18 παιδιών.
Τα παιδιά πήγαιναν στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων. Σταμάτησαν να φοράνε τα ίδια ρούχα, τα οποία για δεκαετίες ραβόταν μέσα στο ίδρυμα. Σταμάτησε η «επιδρομή»
τις μέρες των εορτών διαφόρων ομάδων με δώρα μέσα στο
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ζεται για το κουμπί, είναι καλοκαίρι και είναι κλεισμένα
μέσα, κι εσάς αν σας έκλειναν θα βγαίνατε από το παράθυρο». Αυτός ο διάλογος έκανε το γύρο της υπηρεσίας για το
θράσος της νεοπροσλαμβανόμενης. Αναφέρεται γιατί αποτυπώνει τον τρόμο που επικρατούσε και με τι είδους γελοιότητες ενοχοποιούσαν το προσωπικό. γ) Δύο μέρες συζήτηση με ειδικούς επιστήμονες με συμμετοχή νηπιοκόμων,
για το πώς θα υποδεχτούμε το καινούριο παιδί. Οι εισηγήσεις πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά εκτός σκληρής πραγματικότητας. Η νηπιοκόμος που συμμετείχε, είχε και απογευματινή βάρδια. Μεταφέρει την επομένη την εμπειρία της:
«Είμαστε δύο στη βάρδια με 52 παιδιά. Όταν τα βάζαμε για
ύπνο συνειδητοποίησα ότι δεν πρόλαβα να ρωτήσω το καινούριο παιδί το όνομά του. Όπως καταλαβαίνετε μπορούμε
για μέρες να αναπτύσσουμε θεωρίες, αλλά αν δεν πάμε σε
μικρές ομάδες, θα είναι απλά θεωρίες».
Στο τέλος περίπου της δεκαετίας του 1980, έγιναν ξεχωριστές και χωροταξικά ομάδες των 16 έως 18 παιδιών, από
2,5 έως και 13 χρόνων. Στη βάρδια 1 έως 2 νηπιοκόμοι. Το
προσωπικό σχετικά σταθερό για ένα μικρό ακόμα διάστημα. Ήταν μάλλον η καλύτερη περίοδος, ειδικά όταν ήρθε στο
ίδρυμα και παιδοψυχίατρος, ο οποίος μέσα από ομάδες,
κατά ειδικότητες, έδωσε έμφαση στην αναγκαία και αρμονική συνεργασία και την ευαισθητοποίηση όλων των κλάδων, όσο αυτό ήταν δυνατόν.
Στη συνέχεια, όμως, καταργήθηκαν οι μόνιμες προσλήψεις,
άρχισαν τα 8μηνα της ομηρίας, και την περίοδο Σημίτη με νόμο
του 1998, μπήκε στην ουσία ταφόπλακα στη δημόσια πρόνοια.
Νομοθετήθηκε η σε πολλές αμαρτίες περιπεσούσα φιλανθρωπία, με άλλο όνομα και με γερές κρατικές επιδοτήσεις.
ΜΚΟ την είπαν και ο γιγαντιαίος εκπρόσωπός της σαν έτοιμος
από καιρό, το «Χαμόγελο του Παιδιού», που προβάλλεται από
τότε νυχθημερόν, δείχνει το δρόμο για όσους (και εδώ μιλάμε
για παιδιά) αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα πετάει στο
κοινωνικό περιθώριο. Ο δρόμος είναι τα διάφορα ιδιωτικά μαγαζιά, οι ΜΚΟ που ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια. Είναι χαρακτηριστική η, ας πούμε, διαμαρτυρία του ίδιου του Γιαννόπουλου
(πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού) σε σεμινάριο εδώ και
χρόνια. Έλεγε: «Τώρα με μια απλή αφίσα μπορούν να πάρουν
πιστοποίηση» για προνοιακές υπηρεσίες. Θυμίζουμε πως με
βάση το νόμο, όταν πάρεις πιστοποίηση αρχίζει η χρηματοδότηση. Ο ίδιος (μαζί με το Σημίτη;), φαίνεται τα είχε όλα έτοιμα
και κυρίως μια στρατιά εθελοντών, δημόσια κτήρια στη διάθεσή του και δυνατότητα να διεξάγει εράνους για τα «καημένα τα
παιδιά», που τα προβάλλει και στην τηλεόραση για να συγκινήσουν τα πλήθη. Η εκκλησία όλο και βρίσκει νέα ονόματα για
τις ΜΚΟ της, ειδικά αν μαθευτεί κανένα σκάνδαλο που κι αυτό
περνάει στα ψιλά των ΜΜΕ.
Πολλά παιδιά που τελείωναν το δημοτικό στο ίδρυμα Καλαμακίου, δεν τα έστελναν στις Παιδοπόλεις του ΕΟΠ για
μεγαλύτερα παιδιά, οι οποίες έκλειναν η μία μετά την άλλη,
με τις υποδομές τους να χαρίζονται ή να ρημάζουν, αλλά τα
έστελναν στα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούσαν
χωρίς κανένα έλεγχο, όπως αυτό του «ευυπόληπτου» πολίτη Λαλαούνη, που παρά τις καταγγελίες άργησε πολύ να
οδηγηθεί σε δίκη για παιδεραστία, η οποία πέρασε στα ψιλά
της εξαγορασμένης δημοσιογραφίας.
Σήμερα τα εναπομείναντα δημόσια ιδρύματα, ούτε ακού-
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γονται ούτε προβάλλονται. Συστηματικά απαξιωμένα, με το
προσωπικό να αλλάζει κάθε 5 μήνες, έτσι που σχεδόν να μην
προλαβαίνει να γνωρίσει τα παιδιά και τους συναδέλφους, με
διοικητές που προωθούν τις κυβερνητικές πολιτικές στο
ακέραιο. Με ελάχιστους μόνιμους εργαζόμενους να θυμούνται και να θυμίζουν την προσπάθεια που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια για ουσιαστική αναβάθμιση της πρόνοιας,
μιας πρόνοιας που θα βοηθούσε τα παιδιά να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και, γιατί όχι, ουσιαστική ερμηνεία των λόγων και των αιτιών που τα έφεραν στο όποιο ίδρυμα.
Οι προνοιακές δομές δεν μπορεί να είναι επιχειρήσεις, ούτε
να εναποτίθενται στην όποιας μορφής και ονόματος φιλανθρωπία. Είναι απόλυτο δικαίωμα όλων όσων την έχουν ανάγκη
και αποκλειστική υποχρέωση της πολιτείας. Οι ανάγκες και η
αξιοπρέπεια όλης αυτής της κοινωνικής ομάδας δεν μπορεί
να γίνονται μπαλάκι και αντικείμενο ακόμα και ρουσφετιών της
κεντρικής εξουσίας προς φιλάνθρωπες δήθεν ΜΚΟ.
2 Η Συνδικαλιστική εικόνα στον τομέα αυτόν δεν ήταν
καλύτερα. Η πλειοψηφία των εργαζομένων μέχρι και τη μεταπολίτευση ήταν βαθειά συντηρητική, από κρυφοβασιλική
έως δεξιά και ακροδεξιά. Για αρκετά χρόνια μετά την μεταπολίτευση, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, έβγαινε ο ίδιος πρόεδρος
που ήταν και στη χούντα, με θέση διευθυντού στις κεντρικές υπηρεσίες. Ο Σύλλογος ήταν ένας για όλη τη χώρα και
τις δεκάδες προνοιακές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όσοι αριστεροί τόλμησαν, έφτιαξαν συνδικαλιστική κίνηση. Οι διευθυντές εξακολουθούσαν να είναι στην ηγεσία των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, που μετά τους αριστερούς ξεχώρισαν
συνδικαλιστικά κι αυτές. Οι γενικές συνελεύσεις για τους
περισσότερους ήταν ένα είδος εκδρομής και ψυχαγωγίας
ανά τις πόλεις της χώρας που είχαν προνοιακές υπηρεσίες.
Ανάλογα το κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ,
μετατοπίζονταν και το εκλογικό σώμα του Συλλόγου, «φρόνιμα και τακτικά πάω μ’ εκείνον που νικά».
Η προσπάθεια να κινηθεί ο σύλλογος και οι εργαζόμενοι
ενάντια στους νόμους που διέλυαν την Πρόνοια ήταν τεράστια.
Είχε φτάσει να είμαστε μέρες στους δρόμους και έξω από το
υπουργείο, με συνεχείς συνελεύσεις και με κεντρικό σύνθημα, «δημόσιος ενιαίος φορέας πρόνοιας». Τροχοπέδη έμπαινε όμως και από τις δυνάμεις του νεαρού τότε ΠΑΜΕ, που ακόμα κι όταν έγινε προσπάθεια για ενιαίες κινητοποιήσεις υγείας - πρόνοιας, στελέχη του καλούσαν τους εργαζόμενους να
πάνε στο ΠΑΜΕ! Ακόμα κι όταν κατέβαιναν για πρώτη φορά σε
ξεχωριστό μπλοκ με πανό και ντουντούκες στη μεγαλειώδη κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο Γιαννίτση, τα μέλη του
ΠΑΜΕ καλούσαν σε χωριστή συγκέντρωση. Κι όταν περνούσε
ο νόμος για τις ΜΚΟ, πάλι μέλη του ΠΑΜΕ, αλλά και του Συνασπισμού, έλεγαν ότι οι ΜΚΟ μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά στο δημόσιο σύστημα Πρόνοιας. Τόση μαζεμένη τύφλωση, πώς να τσακιστούν οι νόμοι...
Χρειάζεται πολύ προσπάθεια και αποφασιστικότητα για
να πάρουμε πίσω αυτά τα λίγα που είχαν κατακτηθεί, με
αγώνες μέσα κι έξω από τους χώρους εργασίας στο χώρο
της Πρόνοιας και να τα πάμε ακόμα παραπέρα.
* Η Κατερίνα Πετράκη ήταν εργαζόμενη 35 χρόνια σε
κλειστό Ίδρυμα του ΕΟΠ, με σοβαρή συμβολή στο συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου.
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φόβος φυλάει τα έρημα, που
λέει και η παροιμία. Κι εμείς έρημα και απροστάτευτα ήμασταν, πρόβατα απολωλότα
που βελάζαμε αδύναμα μπροστά
στον κίνδυνο της πανδημίας. Τότε,
ο ιός του φόβου έγινε προστάτης
και φρουρός μας. Κάτι σαν βοσκός
με πιστά σκυλιά του την ενοχή και
την καχυποψία, που γαύγιζαν αγριεμένα σε όποιο πρόβατο ξέκοβε από το κοπάδι της πειθάρχησης. Ο
ιός του φόβου μεταδόθηκε με ταχύτητα φωτός, νιώθαμε να μας κυριεύει μέρα με τη μέρα, πικραίνοντας το σάλιο μας και σβήνοντας το
χαμόγελό μας, αλλά δεν αντιδράσαμε. Ο φόβος δεν πονάει και δεν
σκοτώνει. Τα στόματα φιμώθηκαν
με μάσκες υψηλής προστασίας και
οι ρόγες των δαχτύλων νεκρώθηκαν από το λαστιχένιο σφίξιμο των
γαντιών. Είχαμε μετουσιωθεί σε αθόρυβα σπιτικά στοιχειά, στημένοι
μπροστά στους υπολογιστές, σκυμμένοι πάνω στα κινητά, με τα μάτια
θολά και κουρασμένα από το αρρωστημένο φως της οθόνης.
Όταν κάποτε ανακοινώθηκε επίσημα η χαλάρωση των μέτρων
απαγόρευσης της κυκλοφορίας,
διστάσαμε να δρασκελίσουμε τα
κατώφλια μας. Είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που κλειστήκαμε στα σπίτια μας και είχαμε
συνηθίσει να φτεροκοπάμε σαν τα
καναρίνια στα κλουβάκια του εγκλεισμού μας, στα ιδιωτικά γκέτο της προσωπικής μας ευθύνης.

 γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου
Ο Αντρέας ήταν ο πρώτος που
τόλμησε να βγει από το γκέτο του
και ήρθε κάτω από το σπίτι μου
σαν βιαστικός ταχυδρόμος ενός
ανεπίδοτου μηνύματος. Αν μπορούσε να δει, θα ‘βλεπε τους γείτονες να τον παρατηρούν έντρομοι από τα μπαλκόνια και τις αυλές τους. Μα ο Αντρέας μπορούσε να δει μόνο σκιές και όγκους,
και αυτό το κατάφερε μετά από
το τελευταίο χειρουργείο στα μάτια του, πριν από δυο μήνες. Η έξοδος του Αντρέα από το περίκλειστο δωμάτιο του απόλυτου
τίποτα και η είσοδός του στον
κόσμο των ακαθόριστων σκιών
χάραξε στα καλοσχηματισμένα
χείλη του ένα πλατύ χαμόγελο,
μια έκφραση ανυπομονησίας
για κάτι συναρπαστικό που μόλις διακρινόταν. Τακ τακ τακ, το
λευκό του μπαστούνι έδινε ρυθμό σε κάθε του βήμα ενώ ερχόταν προς το μέρος μου. Αυτός με
ζύγωνε κι εγώ οπισθοχωρούσα.
Κάποια στιγμή στάθηκα ακίνητη. Μου άπλωσε το χέρι του. Αγγίξαμε τα ακροδάχτυλά μας κι ένιωσα ένα χάδι να ψηλαφά επίμονα τη γδαρμένη ράχη της απολυμασμένης παλάμης μου. Τα
δάχτυλά μας ενώθηκαν, πλέκοντας ένα μικρό καλαθάκι που
χώρεσε τη χαμένη ζεστασιά του
κόσμου όλου. Ο Αντρέας ξέπλεξε το καλαθάκι των δαχτύλων
μας για να μου βγάλει τη χάρτινη μάσκα. Αναστέναξα κι έγειρα
το κεφάλι μου στην καμπύλη του
λαιμού του, έκλεισα τα μάτια
μου κι αφέθηκα στο σκοτάδι που
βρίσκει τις κρυμμένες αλήθειες
του ανθρώπινου δέρματος και
τις φανερώνει με μυρωδιές κι ανατριχιάσματα. Το σαγόνι μου
παιχνίδισε με το γιακά από το
βαμβακερό του πουκάμισο, που
μύριζε λιακάδα και γαλάζιο
χρώμα. Η αποφασιστική του α-

νάσα μού δήλωσε ορθά κοφτά ότι ο Αντρέας είχε νικήσει τον ιό
του φόβου. Αναστέναξα κι αφέθηκα στο πρώτο μας φιλί, ευελπιστώντας να κολλήσω το μόνο ιό
στον οποίο ήταν θετικός ο Αντρέας και η διάγνωσή του γίνεται αμέσως και δια γυμνού οφθαλμού.
Τον ιό της αισιοδοξίας, που, αν
και δεν έχει υψηλή μεταδοτικότητα, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός
και έχει ωραία γεύση.
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Χάδι σε Απολυμασμένο Χέρι

ΣΥΝΕΚΦΟΡΕΣ
θάλλει η γενιά της κρίσης
μες στις συνεκφορές
τα ονοματικά σύνολα
brain drain
golden boys
euro group
μεγάλη ποικιλία
δόξα τω Θεώ
δε βαριέσαι ποτέ
μα η πιο βαριά
η πλέον απαράγραπτη συνεκφορά
είναι η σφαίρα
σε χρόνο ενεστώτα
εξακολουθητικό
της επαναλήψεως
η εξοστρακιζόμενη
στα σπλάχνα ενός δεκαπεντάχρονου
κάθε 6η του Δεκέμβρη
06-12-2020
Κώστας Κουτρουμπάκης
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Νίκος είχε μείνει άστεγος εδώ κι
έναν μήνα. Είχε καλή θέση σ’ ένα
εργοστάσιο, προϊστάμενος του
τμήματος παραγωγής, κουραστική δουλειά και μονότονη, αλλά τα λεφτά ήταν αναλόγως καλά. Όμως το εργοστάσιο έκλεισε και τους πέταξαν όλους έξω με
κουτσουρεμένη αποζημίωση. Για λίγους
μήνες τον κράτησαν αυτά τα χρήματα, το
ταμείο ανεργίας και οι λιγοστές οικονομίες του, αλλά μετά άρχισε να χρωστάει
κοινόχρηστα και νοίκια.
Τι να πρωτοσκεφτεί, να δώσει στο
παιδί του να φάει, ή να πληρώσει το
νοίκι και τα δύο δεν γίνονταν. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν καλός άνθρωπος,
έκανε υπομονή, αλλά χρειαζόταν το ενοίκιο γιατί ο γιος του ήταν κι αυτός άνεργος και δεν έβγαιναν με τη σύνταξή
του. Τον πήρε στην αρχή με το καλό,
“δίνε μου τα λίγα-λίγα”, αλλά μηδέν από μηδέν ίσον μηδέν, αφού δεν είχε καθόλου έσοδα ο Νίκος δεν μπορούσε
ούτε αυτή τη συμφωνία να τηρήσει. Ύστερα από πέντε μήνες απλήρωτους
του έκανε την έξωση.
Δεν πήρε από το σπίτι παρά μόνο
δυο βαλίτσες με λίγα ρούχα δικά του
και του παιδιού και μερικά απ’ τα παιχνίδια του. Πριν έρθει ο κλητήρας,
προσπάθησε να εξηγήσει στο Γιώργο,
να βάλει σε λέξεις ό,τι το παιδί είχε έτσι κι αλλιώς καταλάβει. Έλπιζε κάποτε να μπορέσει να τον συγχωρήσει γι’
αυτό που του έκανε.
“Γιωργάκη θα πρέπει να φύγουμε απ’
το σπίτι μας για λίγο καιρό, γιατί δεν έχω πια χρήματα να το πληρώνουμε. Θα
κοιμόμαστε έξω, όπως σου αρέσει –θυμάσαι πόσες φορές μου έλεγες να κοιμόμαστε στο μπαλκόνι το καλοκαίρι;– σε
μια πλατεία που είναι κι άλλοι άνθρωποι
που τους έχουν διώξει απ’ το σπίτι τους
κι από την πατρίδα τους και θα κάνουμε
πολλούς καινούργιους φίλους. Θα σταματήσεις για φέτος το σχολείο που το
βαριέσαι, θα είναι σαν να κάνουμε διακοπές. Θα είναι μόνο για λίγο καιρό αγόρι μου, σύντομα θα βρω άλλη δουλειά
και θα πάμε σε καινούργιο σπίτι και όλα
θα γίνουν όπως πριν”.
Ο Γιώργος έπεσε στην αγκαλιά του.
“Μην ανησυχείς μπαμπά, όσο είμαστε μαζί δεν με νοιάζει τίποτα. Μόνο πάρε με μαζί σου, μη με βάλεις σε κανένα ίδρυμα. Θα
βρω κι εγώ δουλειά, θα σε βοηθάω”.
Σφίχτηκε η καρδιά του Νίκου, παραλίγο να τον πάρουν τα κλάματα, αλλά
κρατήθηκε για χάρη του παιδιού. “Σ’
ευχαριστώ αγόρι μου” του είπε μόνο και
τον φίλησε στα μάγουλα. “Έλα τώρα,
πάμε να φύγουμε από δω”. Έκλεισε την
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Όλα θα γίνουν όπως πριν
 γράφει η Εύη Μυλωνάκη
πόρτα, την κλείδωσε και στον κάδο που
ήταν έξω απ’ την πολυκατοικία, πέταξε
τα κλειδιά.
Είχε σκεφτεί πολύ το πού να πάνε και
αποφάσισε ότι η καλύτερη λύση ήταν η
πλατεία Βικτωρίας. Είχε περάσει κάναδυο φορές πριν χάσουν το σπίτι τους να
δει πώς είναι τα πράγματα εκεί. Κυρίως
Σύριοι και Πακιστανοί, αλλά κι άνθρωποι από άλλες χώρες, όλες τις γλώσσες
άκουσε. Ανάμεσα στον κόσμο θα χάνονταν κι αυτοί και τουλάχιστον θα είχαν ένα πιάτο φαΐ, δεν θ’ αναγκαζόταν να ζητιανεύει. Πέρα απ’ αυτό, τους πρόσφυγες
τους πονούσε, είχε βοηθήσει κι αυτός
μια οικογένεια όταν είχε λεφτά, πονεμένοι άνθρωποι ήταν, ξεριζωμένοι, σε χειρότερη μοίρα απ’ αυτόν.
Η πρώτη νύχτα ήταν η πιο δύσκολη
απ’ όλες, άγνωστος ακόμη και μόνος,
με δυο βαλίτσες και δυο χαρτόκουτα αντί για κρεβάτια. Χαμογέλασε όμως η
ψυχή του, όταν πριν βολευτούν όπωςόπως για να κοιμηθούν, ο Γιώργος τού
είπε ότι έκανε ήδη μια φίλη. Ήταν η Λάιλα, ένα χαριτωμένο σκουρόχρωμο κοριτσάκι, που ήταν με τη μαμά της στη
διπλανή σκηνή. Ο Νίκος είχε συμπαθήσει τη μικρή, όπως και τη μαμά της. Έβλεπε με τι τρυφερότητα φερόταν στο
παιδί, πόσο καλή κι ευγενική έδειχνε.
Πέρα απ’ αυτά, ήταν όμορφη και τα μάτια της ήταν ζεστά, καλοσυνάτα και φωτεινά σαν πετράδια. Μέσα από το φαρδύ της φόρεμα δεν μπορούσε να δει,
αλλά αυτό τον έκανε να φαντάζεται το
καλλίγραμο σώμα της και να τη θέλει ακόμη περισσότερο, όσο περνούσαν οι
μέρες. Δεν είχε ξανανιώσει έτσι από
τότε που πέθανε η γυναίκα του, πριν από πέντε χρόνια.
“Καλημέρα, τι κάνεις; Είμαι ο Νίκος,
βρήκε το θάρρος να της μιλήσει μια εβδομάδα μετά. Τα παιδιά μας κάνουν παρέα, καιρός να γνωριστούμε κι εμείς” είπε χαμηλόφωνα για να μην την τρομάξει
“μιλάς ελληνικά;” Η Χαμπίμπα μιλούσε
αρκετά καλά τη γλώσσα γιατί είχε φιλοξενηθεί για έξι μήνες σ’ έναν ξενώνα. Όμως άλλοι πήραν τη θέση της, όπως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, και βρέθηκε κι αυτή στο δρόμο. Της είχαν δώσει όμως μια σκηνή και μερικά ρούχα. Του είπε στην αρχή μόνο τ’ όνομά της και ότι είχε έρθει απ’ τη Συρία. “Εσύ όμως πώς
βρέθηκες εδώ; εδώ είναι μόνο ξένοι”

τον ρώτησε με την απορία σχηματισμένη στα μάτια της. Όσοι Έλληνες είχε
γνωρίσει μέχρι τότε ήταν σε καλύτερη
μοίρα απ’ αυτήν.
Ο Νίκος της άνοιξε την καρδιά του.
Ήθελε να μοιραστεί μαζί της τα πάντα.
Ακούγοντάς τον, πήρε λίγο θάρρος κι εκείνη και του μίλησε λίγο παραπάνω.
“Ο άντρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Το σπίτι μας καταστράφηκε, δεν έχει
μείνει τίποτα για μας εκεί. Ήθελα να πάω
στη Γερμανία, σ’ έναν θείο μου, όμως όταν μας διώξανε απ’ τον ξενώνα και ήρθαμε εδώ, έδωσα τα χρήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα, σε κάποιον που με κορόιδεψε. Έτσι δεν έχω πάλι τίποτα κι εδώ.
Κάθομαι απλά και περιμένω”.
Κάτι σαν να φοβόταν όμως και ύστερα από λίγες μέρες ο Νίκος κατάλαβε
τι ήταν. Κάποιοι απ’ τους Σύριους, που
τους έβλεπαν να μιλάνε και τα παιδιά
τους να κάνουν παρέα, δεν το έβλεπαν
με καλό μάτι.
“Τι θες και μιλάς μ’ αυτόν; Αν σ’ ακουμπήσει θα τον σπάσω στο ξύλο. Με μας
πρέπει να κάνεις παρέα, όχι με τους άπιστους. Τον είδα που σου έδωσε δέκα
ευρώ το πρωί. Ένα πράγμα μόνο θέλει από σένα να είσαι σίγουρη και μετά θα σε
παρατήσει” της είχε πει ένας δικός της.
Τον έδειχνε και φώναζε, ο Νίκος δεν καταλάβαινε τι ακριβώς της έλεγε, αλλά ήταν φανερό ότι αναφέρονταν σ’ αυτόν,
την πίεσε και του τα εξομολογήθηκε όλα, ήταν άλλωστε και δικές της αγωνίες,
το έβλεπε στα μάτια της.
Εκείνος ήθελε να της πει ότι είχε να
νιώσει έτσι χρόνια, ότι την είχε αγαπήσει κι αυτήν και τη μικρή Λάιλα κι ότι
θα έκανε τα πάντα γι’ αυτές, ήθελε να
την αγγίξει. Αλλά τι μπορούσε να της
προσφέρει, πέρα από ένα χαρτζιλίκι
απ’ τον κολλητό του, που το μοιραζόταν
μαζί της όταν τον επισκεπτόταν. Αγάπες
κι έρωτες στην πλατεία Βικτωρίας, θα
γελάνε και τα παγκάκια, σκεφτόταν και
τα κρατούσε όλα μέσα του.
Αποφάσισε όμως να μην κάνει πίσω.
Της κρατούσε συντροφιά, μιλούσαν χαμηλόφωνα με τις ώρες τα βράδια που οι
άλλοι κοιμόντουσαν, εξασφάλιζε γι’ αυτήν μια μερίδα φαγητό παραπάνω, προσπαθούσε να κρατήσει τις ελπίδες της
ζωντανές, όπως έκανε κι αυτή για εκείνον χωρίς να το ξέρει. Η Χαμπίμπα είχε
αρχίσει να τον εμπιστεύεται, αλλά ήταν

κες και πάλι δουλειά και θα φύγεις από
δω” του είπε.
Ο Νίκος δεν παρέλειψε να ρωτήσει αν
μπορούσε να πάρει μαζί και την αρραβωνιαστικιά του, που ήταν ξένη, να μείνουν μαζί στο σπίτι. “Το σπίτι είναι μεγάλο, το παλιό μου πατρικό” είπε ο ξάδερφος, “δεν υπάρχει πρόβλημα”.
“Ποια είναι αυτή η αρραβωνιαστικιά;” ρώτησε γελώντας ο Μηνάς, όταν
έκλεισαν το τηλέφωνο. “Κρυφό ποταμάκι είσαι, τίποτα δεν μου έχεις πει. Για
λέγε - για λέγε”.
Ο Νίκος του είπε για τη Χαμπίμπα και
τη Λάιλα και το πρόσωπό του φωτίστηκε ακόμα περισσότερο.
“Δεν έχω νιώσει έτσι μετά τη Μαρία,
Μηνά. Αν δεχτεί να έρθει μαζί μου θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον
κόσμο. Ίσως χρειαστώ λεφτά για δυο εισιτήρια ακόμη. Ξέρω ότι τα βγάζεις πέρα δύσκολα και ότι κάνω κατάχρηση της
φιλίας μας, αλλά θα μπορέσεις να με
δανείσεις αν πει το ναι;” “Ας πει μωρέ
το ναι και θα βρεθεί λύση».
Η καρδιά του Νίκου πήγαινε να σπάσει από χαρά, αν και αμέσως άρχισαν να
τον βασανίζουν οι ερωτήσεις. Πώς θα
περιμένω μέχρι το βράδυ, να έχουν κοιμηθεί οι υπόλοιποι, να της το πω; Θα έρθει, θα το αποφασίσει;
*
Ανακάθισε στη χαρτόκουτά του, βολεύτηκε όσο του επέτρεπε η καρδιά του
που πετάριζε κι αγωνιούσε και με όσο
κουράγιο τού είχε απομείνει τη ρώτησε
“Λοιπόν, θα ‘ρθεις;” μόλις η Χαμπίμπα
βγήκε απ’ τη σκηνή της το επόμενο
πρωϊ. Ούτε να την καλημερίσει δεν είχε την υπομονή.
Η Χαμπίμπα είχε μείνει άυπνη όλο το

προηγούμενο βράδυ, προσευχόταν,
σκεφτόταν τι πρέπει να κάνει, τι θα ήταν καλύτερο γι’ αυτήν και τη μικρή της
Λάιλα. Ο Νίκος το είχε καταλάβει ότι
δεν κοιμόταν γιατί στριφογύριζε και σιγομουρμούριζε όλη τη νύχτα. Μάτι δεν
είχε κλείσει κι αυτός περιμένοντας την
απόφασή της.
Της είχε φερθεί καλά και ήξερε ότι
στην πλατεία Βικτωρίας δεν είχε πολλά
να περιμένει. Αλλά και η αποκοτιά να
πάει μ’ έναν σχεδόν άγνωστο, χριστιανό,
σ’ έναν καινούργιο τόπο και να εξαρτάται απ’ αυτόν, ήταν μήπως ευκολότερη;
Όμως, του είπε “ναι” και τα μάτια του
έλαμψαν, φωτίστηκε το σκαμμένο πρόσωπό του. Ο γιος του ο Γιώργος, η Χαμπίμπα και η Λάιλα τον κράτησαν ζωντανό αυτόν τον τελευταίο μήνα, αυτούς
σκεφτόταν κάθε φορά που τα μαύρα
σύννεφα της απελπισίας φώλιαζαν πάνω απ’ το κεφάλι του.
“Δεν θα το πούμε σε κανέναν” της είχε πει“, δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία
αν το μάθουν και μην ανησυχείς για τίποτα, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Από εδώ που είμαστε, πιο κάτω δεν έχει. Στη
Ρόδο θα έχουμε δουλειά και σπίτι, σύντομα θα βρεις κάτι κι εσύ, ξέρεις εκεί
έχει πολλούς τουρίστες, θα υπάρχουν
πολλά που θα μπορείς να κάνεις”.

Το διήγημα στα «α»

πάντα επιφυλακτική, όπως θα ήταν ο
καθένας που θα είχε περάσει τα βάσανά της. Ωστόσο, η «καλημέρα» του ήταν
ένας λόγος να σηκωθεί το πρωί, ν’ αντέξει άλλη μια μέρα στην πλατεία χωρίς
σκοπό, χωρίς διέξοδο.
*
Ο κολλητός του ο Μηνάς τον πήρε τηλέφωνο. “Τάξε μου, έχω κάτι να σου πω”.
“Λέγε σε παρακαλώ μη με κρατάς σε
αγωνία, βρήκες καμιά άκρη;”
“Σου βρήκα δουλειά στη Ρόδο, σερβιτόρος σε ταβέρνα, εφτακόσια ευρώ, σπίτι και φαΐ πληρωμένα, έρχομαι να σ’ τα
πω, ραντεβού στο καφενείο του Αλβανού, στη γωνία, σε μισή ώρα”.
Ο Νίκος έμεινε αποσβολωμένος. Είχε ψάξει για δουλειά, οποιαδήποτε
δουλειά και δεν είχε βρει τίποτα και
τώρα αυτό...
“Σ’ ευχαριστώ, φίλε, σ’ ευχαριστώ, ο
Θεός θα σ’ το ξεπληρώσει. Σε μισή ώρα θα είμαι εκεί”.
Ζήτησε απ’ τη Χαμπίμπα να προσέχει
το παιδί και ξεκίνησε αμέσως. Θα έφτανε νωρίτερα, αλλά δεν τον χωρούσε πια
ο τόπος. Πέντε τσιγάρα έκανε μέχρι να
φανεί ο Μηνάς και να του πει τις λεπτομέρειες. Ένας ξάδερφός του είχε μια ταβέρνα στη Ρόδο κι έψαχνε σερβιτόρο
Έλληνα, που να μιλάει και λίγα αγγλικά,
να είναι δουλευταράς και τίμιος.
Ο Νίκος την είχε ξανακάνει αυτή τη
δουλειά, σε ταβέρνα στο Πασαλιμάνι και
τ’ αγγλικά τα κουτσομιλούσε. Από το καφενείο πήραν τηλέφωνο τον ξάδερφο του
Μηνά, τα συμφωνήσανε, θα ξεκινούσε σε
μια βδομάδα. Τα χρήματα για τα εισιτήρια
θα του τα δάνειζε ο φίλος του και θα του
τα έστελνε απ’ το μισθό του σύντομα. “Μη
σε νοιάζει γι’ αυτό, σημασία έχει ότι βρή-

*
Νύχτα φύγανε από την πλατεία οι
τέσσερίς τους, κρυφά. Θα περιμένανε
το πλοίο των έντεκα στον Πειραιά. Έξι
ώρες ήτανε το ταξίδι, αλλά ο Νίκος δεν
κρατήθηκε άλλο και όταν ανέβαιναν στη
σκάλα του καραβιού, παραμέρισε τη
μαντίλα της και της ψιθύρισε στο αυτί
“Σ’ αγαπώ”.

Φιλόσοφοι - Βασιλείς!

Αδαμάντινοι, αδέκαστοι, σοφοί
Πεφωτισμένοι κυβερνώντες
Χωρίς οικογένεια και περιουσία
Ένας διαπεραστικός ήχος σαν εκκένωση ηλεκτρική
Ολόψυχα αφοσιωμένοι στο κοπιώδες λειτούργημα:
Στις αυλακιές του μετωπιαίου μου λοβού
Τη διακυβέρνηση της πόλης, την ευτυχία των πολιτών.
Θόλωσε την ανίερη εικόνα τους
Έτσι οραματίστηκε ο Πλάτωνας τους φιλοσόφους βασιλείς
Δεν ήταν η ημικρανία που επέστρεφε
Στην ιδανική του Πολιτεία.
Αλλά πόνος και παράπονο αιώνων
Τα κόκαλα του Πλάτωνα που έτριζαν…
Στη δική μας πάλι καβάλα σε motorcross και mountain bikes
Με θρασύδειλο βλέμμα κλέβουν τον ήλιο των φτωχών δημιουργών
Ελένη Καραγιάννη
Με λεριασμένες ψυχές ονειρεύονται κοσμοπολίτικα Μπάντεν Μπάντεν
Με αποστειρωμένα δάχτυλα χαϊδεύουν σκονισμένες Άστον Μάρτιν.
τεύχος 129 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 79

Το διήγημα στα «α»
 γράφει η Δήμητρα Κωσταρά

Ο κύριος Παναγιώτης

Ο

κύριος Παναγιώτης ήταν αυτό
που λέμε “στραβόξυλο”. Αν και
είχαν περάσει κάποια χρόνια από τότε που μετατέθηκε στη μικρή επαρχιακή πόλη, δεν ήξερε καν τα ονόματα των γειτόνων του, ενώ όταν τους έβλεπε στο δρόμο τους χαιρετούσε με
μια μισοφαγωμένη “καλημέρα”, χωρίς
καν να γυρίσει το βλέμμα του. Είχε ελάχιστους φίλους και οι γείτονες ορκίζονταν ότι κανένας δεν είχε περάσει το
κατώφλι του στα τόσα χρόνια που έμενε
εκεί. Φαινόταν ότι δεν είχε ανάγκη κανέναν και έτσι πραγματικά ήταν, εκτός
ίσως από τους αρχαίους συγγραφείς,
τους οποίους λάτρευε και διάβαζε μετά
μανίας από την τεράστια βιβλιοθήκη
του. Του άρεσε, επίσης, η κλασική μουσική την οποία άκουγε στη διαπασών τα
απογεύματα και έκανε τους γείτονες να
σταυροκοπιούνται για το κουμάσι που
τους πέτυχε για γείτονας. Ακόμα και όταν ο δήμαρχος της πόλης θέλησε να
τον βραβεύσει σε ειδική τελετή, γιατί εξαιτίας της επιμονής του και των διασυνδέσεών του ως προϊστάμενος της εφορείας αρχαιοτήτων κατάφερε να δημιουργήσει ένα μικρό αρχαιολογικό
μουσείο, εκείνος δεν πάτησε καν.
Σε μια ανασκαφή που επέβλεπε,
τους τριγύριζε συνεχώς ένα σκυλί. Κακοζωισμένο και κοκαλιάρικο, κάθε μέρα έδινε το παρόν στην ανασκαφή, γι΄
αυτό οι υπάλληλοι και οι εργάτες το είχαν συμπαθήσει και του πετούσαν και
κανένα αποφάι. Όταν μια μέρα, μετά από ένα μήνα συνεχούς παρουσίας, το
σκυλί δεν εμφανίστηκε όλοι ανησύχησαν. Η ανησυχία τους μεγάλωσε ακόμη
περισσότερο όταν εμφανίστηκε την επόμενη μέρα και ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχαν κάνει ένα κύκλο γύρω από το σκυλί, λέγοντας ο καθένας τη
γνώμη του για το τι πρέπει να γίνει, χωρίς όμως κανένας να παίρνει μια οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Τότε ο κύριος Παναγιώτης, όχι από συμπόνοια
προς το ζωντανό, αλλά επειδή είχε νευριάσει που χασομερούσαν οι υπάλληλοί
του, άρπαξε το σκυλί, το έβαλε στο πορτ
μπαγκάζ του, σιγά μην το έβαζε μέσα
στο αυτοκίνητο να το γεμίσει τρίχες, και
το πήγε σε έναν κτηνίατρο.
Βγήκε από τον κτηνίατρο με μια σακούλα φάρμακα και ένα μεγάλο χαρτί
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με οδηγίες. “Κοίτα πώς μπλέχτηκα με
το παλιόσκυλο”, σκεφτόταν χωρίς να
ξέρει τι να κάνει. Αποφάσισε να το αφήσει στον κήπο του σπιτιού του με την
ελπίδα το βράδυ να το σκάσει. Το πρωί
που ξύπνησε, το σκυλί δεν το είχε κουνήσει ρούπι. Πέρασε ένας μήνας για να
σταθεί ξανά στα πόδια του. Όμως χρειάστηκαν να περάσουν δύο μήνες και
δέκα μέρες για να μπει στο σπίτι του
κύριου Παναγιώτη και τρεις μήνες και
εικοσιπέντε μέρες και ένα δυνατό κρύο
για να μετακομίσει σε αυτό. “Είναι καιρός να σου δώσω και ένα όνομα, δεν
μπορώ να σε φωνάζω πια Ψιτ!” και έτσι
ο Θαλής πήρε το όνομά του.
Ο κύριος Παναγιώτης και ο Θαλής έγιναν αχώριστοι. Στην αρχή δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη χαρά που έκανε ο Θαλής όταν εκείνος γυρνούσε
από τη δουλειά του, “καλά πώς κάνεις
έτσι, οχτώ ώρες έλειψα, δεν σε παράτησα για ένα μήνα”. Στη συνέχεια έκανε χάζι τις ζήλιες που του έκανε ο Θαλής όταν μιλούσε για ώρα με κάποιον
άλλον και τον παραμελούσε. Γελούσε
που - ποιος, αυτός, κοτζάμ άντρας, έπαιζε με ένα μπαλάκι μαζί του. Το
βράδυ ο Θαλής καθόταν στη γωνιά του
και άφηνε τον κύριο Παναγιώτη να διαβάζει τους αρχαίους του. Ακούγανε
μαζί κλασική μουσική και ο κύριος
Παναγιώτης έπαιρνε όρκο ότι πολλές
φορές πήγαινε κοντά στο στερεοφωνικό για να τον αναγκάσει να αλλάξει
μουσική. Το μόνο άβατο στο σπίτι ήταν
το κρεβάτι. Ο κύριος Παναγιώτης ήταν
ψυχαναγκαστικός με την καθαριότητα,
σκούπιζε κάθε μέρα και δεν ανεχόταν
τις άσπρες τρίχες του Θαλή που κατέκλυζαν το δωμάτιο. Μέχρι και με τους
γείτονες άρχισε να έχει πάρε-δώσε, αναγκάστηκε κάποιες φορές να αφήσει
το Θαλή μαζί τους όταν έπρεπε να λείψει για δουλειές. Στην αρχαιολογική υπηρεσία είχε γίνει η μασκότ, όλοι τον
καλόπιαναν γιατί ήταν παιχνιδιάρης,
αλλά και γιατί έβλεπαν την αδυναμία
που του είχε ο προϊστάμενός τους.
Ο κύριος Παναγιώτης γερνούσε μαζί
με το Θαλή, μόνο που ο Θαλής γερνούσε πιο γρήγορα. Ήδη αψήφησε δύο φορές τον κτηνίατρο που του πρότεινε να
του κάνει ευθανασία. Την τρίτη φορά, όμως, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε άλλη ε-

Man and Dog
του Miguel Macaya
πιλογή. Τον πήγε στον ίδιο κτηνίατρο
που τον είχε σώσει επτά χρόνια, πέντε
μήνες και εικοσιμία μέρες πριν. Όταν
γύρισε μόνος στο σπίτι δεν ξάπλωσε
στο κρεβάτι του, ούτε αναζήτησε παρηγοριά στους αρχαίους του και στη μουσική του. Ξάπλωσε στον καναπέ και εκεί, πάνω στις τρίχες του Θαλή και στα
δάκρυά του, αποκοιμήθηκε, ενώ σκεφτόταν ότι αν υπάρχει Θεός, Εκείνος θα
είναι περιτριγυρισμένος από σκύλους.

Μικρή ασυμφωνία εις Κ Μείζον
Α, κυρία, κυρία Κεραμέως
ποιος θα βρεθεί να μας δικάσει,
μικρήν εμέ κι εσάς μεγάλη,
ίδια τη μία και την άλλη;
Τους φόρους, το κατάστημά σας,
το χάλια τηλεμάθημά σας,
το high-school που σας βοηθάει
να επιπλέετε στα χάη
και μόνο αυτούς να συναντάτε
όσους πρεσβεύουν τα της ΔΑΚΕ,
της Cisco την περιποιημένη φάρσα
που πάραυτα έγινε χαλάστρα,
από τη μια μεριά να βάλει
το δασκαλάκο στο τσουβάλι
άθυρμα, συντριμμένο γλείφτη
του επόπτη του φαρμακοτρίφτη,
στου Covid μες την πανδημία
καταστολής επιδημία.
Α! κυρία, κυρία Κεραμέως,
κακέκτυπο όλων των τέως.
Μαρία Τσαφαρά

