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Φαίνεται πως ο θεός της χώρας δεν ευλόγησε τον Μητσοτάκη τούτο το καλοκαίρι, και καλά έκανε γιατί τι Θεός ελεήμων 
θα ‘τανε, γι’ αυτό το λόγο τούριξε τις πληγές του Φαραώ και τούκοψε τη φόρα να πάει σε εκλογές για να στριμώξει ΣΥΡΙΖΑ 

και ΠΑΣΟΚ στα σχοινιά του καναβάτσο, καθώς και οι δύο ερίζουν για το ποιος είναι η πολύφερνη κόρη (που θα ‘λεγε ο 
Όμηρος), έτσι λοιπόν η χώρα κατακάηκε πάλι και δεν βρίσκαμε δύο ουράνια μέσα, ήγουν πυροσβεστικά ελικόπτερα, γιατί 

δώσαμε τα λεφτά σε φρεγάτες και πολεμικά αεροπλάνα και μέσα στη γενική χλαπαταγή εμφανίστηκε ως φιλέλληνας ο 
γνωστός Μακρόν για να πουλήσει την πραμάτεια του και από δίπλα ο κοιμισμένος Τζο, δηλαδή ο πλανητάρχης Μπάιντεν 

και η φρικωδία-κουστωδία του, που πουλάει ό,τι οπλικό σύστημα φτιάχνουν οι αμερικανικές εταιρείες, για να έχει ο 
κόσμος σφαίρες και πυραύλους, αλλά όχι ψωμί και βιταμίνες, κατά πως ορίζουν οι νόμοι του άγριου καπιταλισμού, που 
εμείς τον λέμε ιμπεριαλισμό και άλλοι τον αναθεματίζουν ολημερίς και ολονυχτίς και τα παιδιά στην Αφρική δεν έχουν 
να φάνε, αλλά όταν τα λέγαμε, άλλοτε ωραία και άλλοτε άτεχνα, μας κοιτούσαν περίεργα οι παγκοσμιοποιητές και όλοι 

εκείνοι που θαυμάζουν ό,τι κρώζει και ό,τι γυαλίζει, αλλά δεν τους κρατάμε κακία διότι “ο καθείς και τα όπλα του”, 
ωστόσο, πρέπει να πολεμάς την ανοησία γιατί θα φουντώσει σαν αγριόβατο και άντε να τη συμμαζέψεις ύστερα, άσε που 

η Ευρωένωση δεν επιδοτεί το καθάρισμα της χέρσας γης, αλλά την πράσινη ανάπτυξη και την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
μόνο που έπεσε έξω σε όλο το ενεργειακό, γιατί αφενός στριμώχνεις την αρκούδα στην Ουκρανία, αλλά αυτή κρατάει 

στρόφιγγες στα χέρια της και μένεις εν τω μέσω του χειμώνος μόνος κι έρημος και ας κόβει χαρτονομίσματα η 
κυβέρνησή σου -πληθωρισμού έκφραση- μόνο που το χαρτί δεν τρώγεται και ζεσταίνει λίγο και θα παρακαλέσουμε 
θερμά τους φίλους μας να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές ανοησίες και να πουν τον λύκο-λυκο και τα πρόβατα-

πρόβατα, δηλαδή να τσουβαλιάσουν Ρώσους και δυτικούς που ανταγωνίζονται στην Ουκρανία και να σταθούν με το μέρος 
των λαών, γιατί αυτός είναι δρόμος ανηφορικός αλλά ελπιδοφόρος, επειδή η ιστορία διδάσκει και υποδεικνύει, αλλιώτικα 

θα κάνουμε τα ίδια λάθη και θα γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας χωρίς να καταλαβαίνουμε το αυτονόητο, πως αν το 
σύστημα έχει συνεχείς σπασμούς, δηλαδή υγειονομική-επισιτιστική-πολεμική-οικονομική-κοινωνική-περιβαλλοντική 
κρίση σημαίνει ότι έφαγε τα ψωμιά του και βρίσκεται στα τελευταία του και πως χρειάζεται ένα γερό σκούντημα για να 

βρεθεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, γιατί από δω και πέρα θα παράγει μόνο πολέμους, θάνατο και φρίκη στους 
ανθρώπους του πλανήτη, πράγματα που τα λένε οι ίδιοι άνθρωποί του, απλώς εμείς θα παρακολουθούμε αμήχανοι γιατί 

μας οξείδωσε το μυαλό η υποχώρηση των φωτεινών ιδεών και παίρνουμε τη σκιά του για μπόι και τη δική μας δύναμη 
ως αδυναμία, το τελευταίο το είδαμε και στη δική μας χώρα σε απεργίες σαν την “Μαλαματίνα”, όπου ο διπλανός έγινε 

ασπίδα για τον αδελφό του, αλλά και στα πανεπιστήμια όπου η αστυνομία άλλαξε ρούχα σαν Αποκριά και φυλάει τα κτίρια 
από τους “εισβολείς” και ρίχνει δακρυγόνα σε όποιον διαδηλώνει και συλλαμβάνει όποιον εξεγείρεται, την ώρα που η 
ακατανόμαστη Κεραμέως κηρύσσει τη μία επανάσταση μετά την άλλη, διότι πρέπει να διώξει τη νεολαία στα ιδιωτικά 

σχολεία, να αφανίσει τις μικρές σχολές και τα μικρά σχολεία, επειδή η πατρίδα μας έχει βουνά και νησιά και δεν είναι 
σαν γήπεδο ποδοσφαίρου, ευτυχώς όμως που υπάρχουν ακόμα θερμοί ανθρώποι και εδώ είναι Βαλκάνια και απ’ ότι 

φαίνεται μπορεί να μην έχουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά θα έχουμε θερμό χειμώνα, τέτοιον που θα θυμούνται 
οι παλιότεροι και θα γνωρίζουν οι νεότεροι, γιατί την πείνα την αντιμετωπίζεις, τα κρύα πρωινά όμως σου ματώνουν την 

καρδιά αν δεν περπατάς με τους πολλούς και αν δεν βρίσκεις λόγους να εξεγείρεσαι. 
Καλό φθινόπωρο!

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ, ο «άγιος» μήνας των σχολείων, 
να φορτώνεται τη “βροχή από πέτρες” που δέχονται οι δάσκαλοι 
των παιδιών, από ένα υπουργείο Παιδείας που φέρεται σαν επι-
χειρηματίας, που θέλει το σχολείο ένα εμπορικό μαγαζί και τον 
εκπαιδευτικό έναν κακοπληρωμένο και υπάκουο υπάλληλό του;

Τι φταίει ο Σεπτέμβρης, που οι δάσκαλοι εξαναγκάζονται 
να εξαντλούν την ενέργειά τους στο ρόλο του εξεταστή, του επι-
τηρητή, του συμβολαιογράφου επιδόσεων και να εξουθενώνουν 
τα διδακτικά τους καθήκοντά όλο και περισσότερο στις γρα-
φειοκρατικές – διοικητικές υποχρεώσεις που τους αναθέτουν;

Τι φταίει ο Σεπτέμβρης, που ένας χώρος γνώσης, διεκδί-
κησης, ζωής, τείνει να μετατραπεί σε χώρο «εξεταστικής θυσί-
ας», σε μια άχαρη και ψυχρή «αίθουσα αναμονής», στην οποία 
αναγκαστικά περιμένει ο μαθητής μέχρι να έρθει η ώρα του μοι-
ράσματος των τίτλων;

Τι φταίει ο Σεπτέμβρης για τους λογιστικούς υπολογισμούς 
μιας πολιτικής, που με το απατηλό σύνθημα «πρώτα ο μαθη-
τής», δεν διστάζει, στη λογική της λιτότητας και των περικοπών, 
να συγχωνεύει τμήματα και σχολεία, αδιαφορώντας για την υπο-
βάθμιση των όρων μάθησης και διδασκαλίας, για τις πολύπλευ-
ρες ψυχοπαιδαγωγικές και κοινωνικές συνέπειες;

Πώς να αποτρέψει ο Σεπτέμβρης την απόγνωση των χιλιά-
δων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και νεοδιόριστων που καλού-
νται μέσα σε λίγα 24ωρα να βρούνε σπίτι και ζωή, που να “χω-
ράει” στον τσακισμένο μισθό τους; 

Τι φταίει ο Σεπτέμβρης για το νέο επιθεωρητισμό με τον 
οποίο οι επιτελείς του υπουργείου θέλουν να νομιμοποιήσουν 

το διχασμό, τη χειραγώγηση και την απόλυση;
Πόση ντροπή να φορτωθεί ο Σεπτέμβρης για τις δηλώσεις 

των επιτελών του Υπουργείου της Παιδείας, που το μάτι τους κό-
ρωσε από τη στάχτη της γερασμένης εξουσίας και της δημόσιας 
αμαρτίας και πώς να μπορέσει να σπάσει την ομερτά των μπου-
κωμένων ΜΜΕ, που ούτε είδαν, ούτε ξέρουν, ούτε άκουσαν για 
τα παιδιά στη Γαύδο που δεν έχουν σχολείο;

Τι φταίει ο Σεπτέμβρης να φορτώνεται τη μελαγχολία της 
μέρας που μικραίνει, το λίγο ή καθόλου της ανάπαυλας απ’ τη 
ζωή των τρελαμένων πόλεων, τη θλίψη των εφήμερων ερώτων 
του καλοκαιριού, το κλάμα των μικρών παιδιών, που δεν τους 
έφτασε ο Ιούλιος κι ήθελαν ακόμη λίγο Αύγουστο πριν φορτώ-
σουν τον ύπνο που δεν χόρτασαν στην ασήκωτη τσάντα τους;
Αλλού είναι οι ένοχοι! Ο Σεπτέμβρης είναι ο γλυκός μήνας της 
καρδιάς μας. Η άπνοια των σπασμένων μελτεμιών, η λαδιά των 
ακύμαντων νερών, ο αψύς μούστος που βράζει στα βαρέλια, το 
σταφύλι γλυκό του κουταλιού στα βάζα, τα σύκα που λιάζονται 
και παστελώνουν, τα ρόδια που κοκκινίζουν και φουσκώνουν, τα 
κίτρινα φύλλα της λεύκας, το βαθύ πορτοκαλί του σούρουπου, οι 
ελιές που πήραν να λαδώνουν, το πρωτοβρόχι που καταπίνει η 
ξεραμένη γη με χίλια στόματα, το άρωμα χαρτοπολτού στα άγρα-
φα τετράδια, ο χορός των καινούργιων μολυβιών, η πρώτη ψύχρα 
που λαχτάρησαν τα ξαναμμένα σώματα, οι φωτιές στην καρδιά 
και το μυαλό όσων αναπνέουν την κιμωλία στην τάξη και η επα-
ναφορά στο προσκήνιο της ζωντανής πολιτικής και της αποτε-
λεσματικότητάς της, και μαζί του κόσμου των δραστήριων – δυ-
σαρεστημένων! Καλή σχολική χρονιά
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A
ναπαράγεται ο μύθος που συντηρεί η κυβέρνηση και τα 
κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, περί κυβερνητικών παρο-
χών, ασκώντας ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που ιδιαίτε-

ρα τη φετινή χρονιά φαντάζει ακόμη πιο γελοίο μπροστά στην 
κατάσταση που βιώνουμε και μπροστά στον επερχόμενο 
σκληρό χειμώνα. Χιλιοπαιγμένες εξαγγελίες, εξαγγελίες χω-
ρίς αντίκρισμα, ψευτοεπιδόματα και ψευτοπαροχές, ψίχου-
λα και χρυσόσκονη, υποσχέσεις και ψέματα, με στόχο την 
εξαπάτηση του λαού και την καλλιέργεια εντυπώσεων. Με 
τον επίσημο πληθωρισμό να καλπάζει στο 12 % και να κατα-
τρώει τα πενιχρά εισοδήματά μας, με την πρωτοφανή ακρί-
βεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα ενοίκια και σε όλα τα 
προϊόντα, οι μισθοί των εργαζομένων και οι συντάξεις εξα-
νεμίζονται μέσα στο δεκαπενθήμερο, σφίγγοντας τη θηλιά 
της φτώχειας και της ανέχειας. 

• Η ενεργειακή κρίση δεν είναι αποτέλεσμα του πολέ-
μου, όπως λέει η κυβέρνηση, όσο και αν παροξύνεται από 
τον πόλεμο. Είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της 
αγοράς της ενέργειας, της εισαγωγής της ενέργειας και 
των τιμών της στα χρηματιστήρια, είναι η παράδοση της 
ενέργειας στα αρπακτικά της αχαλίνωτης κερδοσκοπίας, 
είναι η πολιτική της απολιγνιτοποίησης που επέβαλαν τα 
ευρωπαϊκά μονοπώλια για τα κέρδη της πράσινης ανάπτυ-
ξης, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της πρόσδεσης τής 
κυβέρνησης στο άρμα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, έξω 
από κάθε πραγματικό εθνικό συμφέρον. 

• Ούτε η απειλή της επισιτιστικής κρίσης είναι αποτέλε-
σμα του πολέμου, όσο και αν οξύνεται από αυτόν, αλλά είναι 
συνέπεια μνημονιακών νόμων και βάρβαρης φορολογίας, 
αποτέλεσμα των μισθών πείνας, της πολιτικής της φτώχειας, 
της ανεργίας και της εξαθλίωσης που επέβαλαν στη χώρα μας 
οι ξένες δυνάμεις και οι ελληνικές κυβερνήσεις πριν από τον 
πόλεμο της Ουκρανίας. Οι αυξήσεις-κοροϊδία που δόθηκαν 

στο βασικό μισθό (και αυτές που υπόσχεται ο Μητσοτάκης) 
εξανεμίζονται σε λίγες μέρες, τα επιδόματα λειτουργούν σαν 
ασπιρίνες για τον καρκίνο. Οι επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς του ρεύματος είναι επιδοτήσεις στα ταμεία μιας χού-
φτας ολιγαρχών που λυμαίνονται την ενέργεια και αφαι-
μάσσουν τα κρατικά ταμεία με δυσθεώρητα ποσά, βγαλμέ-
να από τη βαριά φορολογία του ελληνικού λαού. Επιδοτή-
σεις, ενισχύσεις και δώρα που αφειδώλευτα μοιράζονται, 
όχι μόνο στους χρυσοκάνθαρους της ενέργειας, αλλά και 
στους μεγαλοξενοδόχους, στους κολεγιάρχες και στους 
καναλάρχες, στους μεγαλοεργολάβους, στους ιδιοκτήτες 
διοδίων, στους εμπόρους της υγείας, στο εφοπλιστικό και 
σε όλο το μεγάλο κεφάλαιο, ξένο και ντόπιο. 

• Και από την άλλη, κολοσσιαία ποσά που δαπανώνται 
για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την ξένη πολε-
μική βιομηχανία, για την εξαγορά της εύνοιας και της 
«προστασίας» των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Γη και 
ύδωρ προς τους ξένους δυνάστες, μετατροπή της χώρας 
σε αμερικανονατοϊκή βάση και η επικίνδυνη υπόσχεση 
της κυβέρνησης πως «θα σταθεί στο πλάι των αμερικα-
νικών δυνάμεων όπου και όποτε χρειαστεί». 

• Μια βαθιά ταξική πολιτική στην υπηρεσία του μεγά-
λου κεφαλαίου και των ξένων αφεντικών. Απέναντι στο 
λαό προβάλλεται η θεωρία του λεφτόδεντρου και του κίν-
δυνου του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Και εμπαίζεται 
η αγωνία του κόσμου με τα κυβερνητικά ευφυολογήματα 
πως το «φθηνότερο ρεύμα είναι αυτό που δεν καταναλώ-
νεται», πως το «φθηνότερο καύσιμο είναι αυτό που δεν 

Μπροστά στον επερχόμενο χειμώνα, είναι επιτακτικός  
ο δρόμος του μαζικού ανυποχώρητου αγώνα 

Να βάλουμε φραγμό στη βαρβαρότητα!
Carlos Latuff
Eλισάβετ ΙΙ μεγάλο σύμβολο 
της βρετανικής αποικιοκρατίας
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καίγεται» και ίσως σε λίγο να πουν 
πως το φθηνότερο φαγητό είναι αυτό 
που δεν τρώγεται...
• Το «επιτελικό κράτος» του Μητσοτά-

κη, αποστερημένο από κάθε οικονομική και ου-
σιαστική ενίσχυση, χωρίς μέσα και προσωπικό, 

βουλιάζει με τη βροχή, καίγεται με τις πυρ-
καγιές, αποκλείεται με τα χιόνια, αφήνο-
ντας ανυπεράσπιστο το λαό μπροστά σε 
αλλεπάλληλες καταστροφές και κινδύ-
νους. Η κυβέρνηση μείωσε επί δυο χρόνια 

-και μάλιστα στα χρόνια της πανδημίας- τις δα-
πάνες για την δημόσια υγεία, μείωσε το υγει-
ονομικό προσωπικό, κρατάει ακόμη και σή-
μερα σε αναστολή χιλιάδες υγειονομικούς, 

ακύρωσε χιλιάδες χειρουργεία και εκατοντάδες 
χιλιάδες ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, 

στέλνοντας τον κόσμο μαζικά πελατεία 
στους εμπόρους της υγείας, και τώρα 

προωθεί όχι την ενίσχυση του δημόσι-
ου συστήματος υγείας αλλά την παρά-

δοσή του στον ιδιωτικό τομέα. 
• Με παρόμοιο ταξικό πρόσημο, η κυβέρνηση 

των «αρίστων» όρθωσε νέα εμπόδια στη μόρφωση 
των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων, μείωσε 

τους εισακτέους στις πανεπιστημιακές σχο-
λές, επέβαλε τον κόφτη της ελάχιστης βά-
σης εισαγωγής και της τράπεζας θεμά-
των και στέλνει κάθε χρόνο χιλιάδες παι-

διά βορά στους κολεγιάρχες, ενώ τα παιδιά 
των λαϊκών στρωμάτων αδυνατούν –ακόμη κι 
αν καταφέρουν να διαβούν με κόπους και 
έξοδα μεγάλα το κατώφλι των πανεπιστήμι-
ων– να ανταπεξέλθουν στα δυσθεώρητα 

έξοδα των ενοικίων και του κόστους ζωής, και πολλά 
οδηγούνται στη εγκατάλειψη των σπουδών τους. 

• Κομπάζει η κυβέρνηση για την τουριστική ανάπτυξη και 
τα δελτία των ειδήσεων διαφημίζουν νυχθημερόν τους ελλη-
νικούς τουριστικούς παραδείσους –προορισμοί πανάκριβοι 
και απροσπέλαστοι για τους έλληνες εργαζόμενους– απο-
κρύβοντας ότι αποτελούν επίγεια κόλαση για τους εκατοντά-
δες χιλιάδες εργαζόμενους της τουριστικής βιομηχανίας, με 
βάρβαρα και εξαντλητικά ωράρια, πενιχρές αμοιβές, συνθή-
κες άθλιας και εξευτελιστικής διαβίωσης και δουλειάς. 

• Πανηγυρίζει η ΝΔ για τη έξοδο της χώρας μας από 
τα μνημόνια [το κούφιο τρόπαιο του υποτιθέμενου τέλους 
των μνημονίων διεκδικεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο έτερος μνημονι-
ακός καππαδόκης]. Αποκρύβοντας από κοινού ότι η χώρα 
βρίσκεται υπό καθεστώς επιτήρησης μέχρι να αποπλη-
ρωθεί το 75% των δανείων που επέβαλαν οι ξένες και ντό-
πιες μνημονιακές δυνάμεις, μέχρι δηλαδή το 2070 με 
τους σημερινούς υπολογισμούς … και βλέπουμε. Διεκδι-
κούν και περηφανεύονται για το τέλος των μνημονίων, 
όταν όλο το μνημονιακό έργο, αφόρητο και πνιγηρό, βρόγ-
χος στο λαιμό του λαού, είναι εδώ, με δεκάδες μικρούς και 
μεγάλους φόρους, με την άμεση και έμμεση φορολογία σε 

έξαρση, με μισθούς και συντάξεις πενιχρές και καθηλω-
μένες, με όλες τις μνημονιακές δεσμεύσεις και επιταγές 
να επικρέμονται σαν δαμόκλειος σπάθη, με το ξεπούλη-
μα του δημόσιου πλούτου στο μεγάλο κεφάλαιο [ξένα και 
ντόπια αρπακτικά] στην ημερήσια διάταξη, με όλο το πλαί-
σιο της ξένης εξάρτησης και υποτέλειας της χώρας.

• Στα τρία χρόνια της διακυβέρνησής της, η ΝΔ πέρασε 
σωρεία αντιλαϊκών, αντεργατικών και αντιδραστικών νόμων. 
Ιδιαίτερα στα δύο χρόνια της πανδημίας. Με το λαό κλεισμέ-
νο στο σπίτι για μεγάλο διάστημα και με την τρομοκρατία να 
αλωνίζει, η κυβέρνηση –υποβοηθούμενη από τη στάση συμ-
μόρφωσης στις υγειονομικές υποδείξεις και υποταγής στις 
κυβερνητικές απαγορεύσεις που κήρυξαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και 
ΜέΡΑ25– προώθησε σειρά αντεργατικών νόμων. Από κοινού 
αυτές οι δυνάμεις της δήθεν αριστεράς, που φέρουν βαριές 
πολιτικές ευθύνες, μαζί με τις ηγεσίες του συνδικαλιστικού 
κινήματος, παρέλυσαν το εργατικό κίνημα και ανέστειλαν τις 
μαζικές κινητοποιήσεις, ανοίγοντας το δρόμο στο πέρασμα 
μέτρων και νόμων που χρόνια ονειρεύεται και θέλει να πε-
ράσει το αστικό σύστημα, με αιχμή το νόμο Χατζηδάκη, για 
την κατάργηση του οχτάωρου, το χτύπημα του δικαιώμα-
τος της απεργίας, το χτύπημα των σωματείων, τις ηλεκτρο-
νικές ψηφοφορίες, αλλά και για την απαγόρευση των δια-
δηλώσεων, την πανεπιστημιακή αστυνομία, την ενίσχυση 
του αυταρχισμού και της καταστολής του λαϊκού κινήμα-
τος. Αυτό τον αυταρχισμό, την καταστολή και την αστυνομο-
κρατία γνωρίζουν τώρα στις πλάτες τους οι εργάτες της Μα-
λαματίνας, οι δεκάδες συγκεντρώσεις που δέχονται τόνους 
χημικών, οι γειτονιές της Αθήνας, των Εξαρχείων και του 
Στρέφη που αστυνομοκρατούνται. Και στο ίδιο πλαίσιο του 
δυσώδους εκφασισμού της δημόσιας ζωής αποκαλύπτονται 
για άλλη μια φορά οι 15.000(!) «νόμιμες» τηλεφωνικές υπο-
κλοπές του κράτους και η σκοτεινή λειτουργία των ξένων και 
εγχώριων παρακρατικών μηχανισμών.

• Ο Μακρόν, μιλώντας στο όνομα όλων των Μητσοτά-
κηδων της Ευρώπης, προειδοποίησε το γαλλικό λαό και 
τους λαούς τη Ευρώπης «για το τέλος της αφθονίας και 
της ανεμελιάς». Αφθονία και ανεμελιά οι εργαζόμενοι στις 
συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ούτε είχαν 
ούτε θα έχουν ποτέ. Αυτό όμως που «υπόσχονται» εύσχη-
μα οι ηγέτες της Ευρώπης, αυτό που «υπόσχεται» και ο 
Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό για την επόμενη περίοδο 
είναι η δραματική εξάπλωση της φτώχειας και της ανα-
σφάλειας. Το αν ο λαός το χειμώνα που έρχεται θα πεινά-
σει και θα παγώσει, όπως του «υπόσχονται» και τον δια-
βεβαιώνουν, θα κριθεί από την απόρριψη ή όχι της κυ-
βερνητικής προπαγάνδας, από την απόρριψη ή όχι των 
ψεύτικων υποσχέσεων και των διακηρύξεων όλων των 
αστικών κομμάτων, θα κριθεί από την απόρριψη του 
απατηλού δρόμου της κοινοβουλευτικής εναλλαγής και 
του κοινοβουλευτικού δρόμου των ψευτοαριστερών 
κομμάτων, θα εξαρτηθεί βασικά από την πάλη του λαού, 
από τους αγώνες που θα δώσει, από την ενότητα και τη 
μαζικότητά τους, απέναντι στην πολιτική της φτώχειας 
και της τρομοκρατίας. Σε αυτόν τον δρόμο θα δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις. 
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Ακρίβεια, πληθωρισμός, 
φτωχοποίηση φέρνουν 
απεργιακά κύματα σε όλο τον κόσμο

Ένα νέο απεργιακό «κύμα» σαρώνει εδώ και αρκετούς 
μήνες πολλές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το 
κόστος διαβίωσης αυξάνεται δραματικά, πληθωρι-

σμός «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τα πλατιά 
στρώματα των εργαζομένων αποκλείονται από βασικά αγα-
θά και υπηρεσίες, ακόμα και στις μητροπόλεις της Δύ-
σης. Το παραδέχτηκε άλλωστε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, 
Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος με τη δική του κεφαλαιοκρα-
τική γλώσσα μίλησε για τέλος της εποχής «της αφθονίας, 
των βεβαιοτήτων και της απερισκεψίας».

Αναπόφευκτα, λοιπόν, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε α-
ναβρασμό. Η Ευρώπη κατακλύζεται από σειρά απεργιών, ε-
νώ στη Λατινική Αμερική μεγάλες διαδηλώσεις εργαζομέ-
νων και αυτοχθόνων που ξέσπασαν σε Εκουαδόρ, Κολομβία 
κλπ συνάντησαν άγρια κρατική καταστολή. Παράλληλα, σε 
διάφορες χώρες της Ασίας οι εργαζόμενοι σε μια σειρά 
κλάδους ξεσηκώνονται, ενώ κινητοποιήσεις καταγράφονται 
και στην Αφρική.

☞ Βρετανία: Το καλοκαίρι της Οργής!
 Ένα πολύμηνο απεργιακό κύμα εκδηλώνεται στη Βρε-

τανία, με τους εργαζόμενους σε σειρά κλάδων να κινητοποι-
ούνται ενάντια στην ακρίβεια, ζητώντας αυξήσεις στους μι-
σθούς. Στους βρετανικούς σιδηροδρόμους τα συνδικάτα 
RMT, TSSA και Unite προχώρησαν σε απεργία στο πλαίσιο 
των μεγαλύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων στον τομέα 
εδώ και 30 χρόνια που ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου. Παράλ-
ληλα, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Φέλιξστοου –το μεγαλύτε-
ρο της Βρετανίας όπου εκφορτώνουν φορτηγά πλοία– προ-
χώρησαν σε απεργία οκτώ ημερών, με αίτημα αυξήσεις 
στους μισθούς. Πρόκειται για την πρώτη απεργία που πραγ-
ματοποιείται στο λιμάνι αυτό της ανατολικής Αγγλίας από το 
1989. Έπειτα από έκκληση του συνδικάτου CWU περισσό-
τεροι από 115.000 εργαζόμενοι στα βρετανικά ταχυδρομεία 
απεργούν από τα τέλη Αυγούστου, ενώ περίπου 40.000 ερ-
γαζόμενοι της εταιρείας τηλεπικοινωνιών BT θα πραγματο-
ποιήσουν την πρώτη τους απεργία εδώ και 35 χρόνια. Επι-
πλέον, οι ποινικολόγοι σε Αγγλία και Ουαλία προχωρούν σε 
επ’ αόριστον απεργία τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Ποινικολόγων (CBA), προειδοποιώ-
ντας με περαιτέρω διακοπές στις δικαστικές υποθέσεις,

ζητώντας μεγαλύτερη κυβερνητική χρηματοδότηση. Απερ-
γίες έχουν προγραμματίσει επίσης οι εργαζόμενοι στις α-
ποθήκες της Amazon και στην αποκομιδή απορριμμάτων, 
ενώ οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να επεκταθούν στους εκ-
παιδευτικούς και στους υγειονομικούς.

☞ Ισπανία 
Ο γενικός γραμματέας του Γενικού Συνδικάτου Εργαζο-

μένων της Ισπανίας (UGT), Pepe Alvarez, δήλωσε στις 22 
Αυγούστου ότι «θα υπάρξουν μεγάλες διαδηλώσεις από τον 
Σεπτέμβριο», εάν τα συνδικάτα δεν καταλήξουν σε συμφω-
νία με τον ιδιωτικό τομέα για αύξηση των μισθών σε ολό-
κληρη τη χώρα. Ο πληθωρισμός στην Ισπανία έφτασε στο 
10,8% τον Ιούλιο, ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 
λιγότερο από 3%, με τα συνδικάτα να πιέζουν για νέο γύρο 
μισθολογικών διαπραγματεύσεων με κυβέρνηση και εργο-
δότες. Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν τον 
Αύγουστο και οι πιλότοι της Easyjet και των πληρωμάτων 
καμπίνας των Ryanair και Iberia Express, απαιτώντας την 
επαναφορά των συνθηκών εργασίας στην προ κορονοϊού 
κατάσταση και διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμ-
βαση.

☞ Ολλανδία 
Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους της Ολλανδίας 

προχώρησαν σε πανεθνική απεργία, απαιτώντας μισθολογι-
κές αυξήσεις. Είναι η πρώτη πανεθνική απεργία των εργα-
ζόμενων της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας «NS 
Railways», ενώ έχουν προηγηθεί άλλες τρεις σε περιφερει-
ακό επίπεδο, καθώς τα σωματεία διαμαρτύρονται για την α-
ναστολή των διαπραγματεύσεων για τη συλλογική σύμβαση 
εργασίας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των εργαζομένων 
είναι η αύξηση του βασικού μισθού κατά 100 ευρώ τον μήνα 
και η θέσπιση ελάχιστης ωριαίας αποζημίωσης στα 14 ευ-
ρώ. Η απεργία τους στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

☞ Γερμανία 
Οι πιλότοι της Lufthansa κατεβαίνουν ξανά σε απεργία, 

απαιτώντας μισθολογική αύξηση 5,5% και αυτόματη προ-
σαρμογή του μισθού με βάση τον πληθωρισμό για τον επό-
μενο χρόνο. Το συνδικάτο ζητά ταυτόχρονα ενιαίο μισθολό-
γιο για το προσωπικό των θυγατρικών της Lufthansa. Η ε-
ταιρεία απέρριψε τα αιτήματά τους αντιπροτείνοντας αύξη-
ση 3% για τους πιλότους. «Οι νομικές και οργανωτικές προ-
ετοιμασίες για την απεργιακή κινητοποίηση έχουν ξεκινή-
σει», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο των πι-
λότων, τονίζοντας ότι η απάντηση της διοίκησης δεν ικανο-
ποιεί στο παραμικρό τα αιτήματά τους.

γράφει η Φωτεινή Πανοπούλου
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☞ Ουγγαρία 
Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στα 

μέσα Ιουλίου στην πρωτεύουσα της Ουγ-
γαρίας, Βουδαπέστη, κατά του ακροδεξιού 

Βίκτορ Όρμπαν, καθώς βαθαίνει η λαϊκή οργή 
για τις αλλαγές στη φορολογία που προωθεί η 

κυβέρνησή της. Οι επικριτές καταγγέλλουν ό-
τι το νέο καθεστώς θα βλάψει σοβαρά τις 
μικρές επιχειρήσεις. Οι Ούγγροι βγήκαν 
στους δρόμους την ημέρα που το κοινοβού-
λιο ενέκρινε την αλλαγή του σχετικού νό-

μου, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει εκατο-
ντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

☞ ΗΠΑ
Σε μαζική απεργία προχώρησαν οι εκπαιδευ-
τικοί στο Κολόμπους, πρωτεύουσα του Οχάιο, 

διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και 
βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευ-

σης. Οι 5.000 εκπαιδευτικοί του Κολό-
μπους ψήφισαν σε ποσοστό 94% ενα-

ντίον της πρότασης της Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης για μηδενικές αυξήσεις στους μι-

σθούς, «πάγωμα» προσλήψεων για Καλλιτεχνικά, 
Γυμναστική κ.ά. και ξεκίνησαν απεργιακές κινη-

τοποιήσεις στις 22 Αυγούστου. Πρόκειται για 
την πρώτη απεργία εκπαιδευτικών στο Ο-

χάιο από το 1975. 
Ακόμα, οι εργαζόμενοι στα Starbucks 

έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 55 περι-
φερειακές απεργίες σε τουλάχιστον 17 πολι-

τείες στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες, λό-
γω της επιθετικής στάσης της εργοδοσίας 
ενάντια στη συνδικαλιστική τους οργάνωση. 
Την Δευτέρα, 5 Σεπτέμβρη, εργάτες των πο-

λυεθνικών AMAZON, STARBUCKS και άλλων κλάδων οργά-
νωσαν μαχητική κινητοποίηση στο κέντρο της Νέας Υόρκης. 
Τα σωματεία οργάνωσαν διαμαρτυρία μπροστά από τα σπίτια 
των μεγαλομετόχων των πολυεθνικών, Μπέζος και Σουλτς, και 
προχώρησαν σε πορεία και συγκέντρωση στην πλατεία Τάιμς. 

Οι εργαζόμενοι πολλών κλάδων και στις ΗΠΑ τους τε-
λευταίους μήνες δίνουν την μάχη ίδρυσης σωματείων και υ-
πογραφής Συλλογικών Συμβάσεων για αύξηση των μισθών 
και καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών.

Όπως καταγγέλλουν τα συνδικάτα, πάνω από 75 εργα-
ζόμενοι έχουν απολυθεί σε αντίποινα για τη συνδικαλιστι-
κή τους οργάνωση, ενώ εκατοντάδες αναφορές εναντίον της 
εταιρείας, όπως κλείσιμο καταστημάτων, απόπειρες διάλυ-
σης συνδικάτων, απολύσεις, εκφοβισμό και απειλή, εξετά-
ζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων. 

Επίσης, 200 περίπου εργαζόμενοι στον εκδοτικό οίκο 
HarperCollins –που ανήκει στην Newscorp του Rupert 
Murdoch– πραγματοποίησαν απεργία στα τέλη Ιουλίου, ζη-
τώντας μεταξύ άλλων υψηλότερες αποδοχές και ισχυρότε-
ρη προστασία του συνδικαλισμού. 

Σε απεργία κατεβαίνουν οι νοσηλεύτριες της Μινεσότα. 
Η Ένωση των Νοσηλευτριών της Μινεσότα ανακοίνωσε την 
πρόθεσή της να κηρύξει απεργία για τρεις μέρες, ξεκινώ-
ντας από τις 12 του Σεπτέμβρη. Αυτό θα επηρεάσει 16 νο-
σοκομεία σε όλη τη Μινεσότα με 15.000 νοσηλεύτριες να α-
περγούν. Δηλώνουν ότι αυτή η απεργία θα είναι μία από τις 
μεγαλύτερες απεργίες νοσηλευτριών στην ιστορία των Ηνω-
μένων Πολιτειών [The International Magazine].

Στο επόμενο διάστημα η διοίκηση της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας Ford προωθεί άμεσα σχέδιο 3.000 απολύσεων –το 
οποίο συνδέεται και με τη μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα αυ-
τοκίνητα– συμπεριλαμβάνει απολύσεις 2.000 μισθωτών και 
άλλων 1.000 εργαζομένων με άλλες συμβάσεις εργασίας σε 
παραρτήματα στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Ινδία.

☞ Παναμάς 
Μαζικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και 

στον Παναμά, όταν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών προχώ-
ρησαν σε διαμαρτυρίες για αυξήσεις του κόστους ζωής. 
Γρήγορα οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν και μετατράπη-
καν στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις εδώ και 30 χρόνια. Ένα 
ευρύ φάσμα συνδικάτων, ομάδες για τα δικαιώματα των αυ-
τοχθόνων και πάνω από 30 βιομηχανικές ενώσεις συμμε-
τείχαν στις διαμαρτυρίες. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Μό-
ντι δήλωσε ότι θα ανατρέψει τρεις αγροτικούς νόμους που 
είχαν ως στόχο την απορρύθμιση των αγορών προϊόντων, 
αλλά οι αγρότες καταγγέλλουν ότι αυτό θα επέτρεπε στις ε-
ταιρείες να τους εκμεταλλεύονται. 
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Μαζική και μαχητική εργατική κινητοποίηση στη Νέα Υόρκη 
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γράφουν οι Β. Πετράκης - Ν. Φιλιππίδης



Με την τιμή της μεγαβατώρας να σπάει το ένα ρεκόρ με-
τά το άλλο και την ήδη ανακοινωμένη νέα αύξηση των 
τιμολογίων της ηλεκτρικης ενέργειας που θα έρθει με 

τους νέους λογαριασμούς, οι προβλέψεις για τον φετινό χειμώ-
να γίνονται όλο και πιο γκρίζες. Οι κάλπικες υποσχέσεις και οι 
κυβερνητικοί θρίαμβοι που περιγράφουν τα στελέχη της ΝΔ και 
αναπαράγουν τα πετσωμένα ΜΜΕ τους, γίνονται σκόνη από την 
πραγματικότητα μιας ακρίβειας που σαρώνει τα λαϊκά εισοδή-
ματα. Η επάρκεια και η αλαζονεία με την οποία εμφανίζονται 
οι θιασώτες της πολιτικής που οδήγησε τα πράγματα εδώ, γί-
νεται αποκρουστική και το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έ-
χει είναι η ανατροφοδότηση της οργής που απλώνεται καθημε-
ρινά στην κοινωνία.

Οι εφιαλτικοί στόχοι της πράσινης μετάβασης 
και της απελευθέρωσης της ενέργειας 
συνθέτουν την πραγματικότητα

Δεν μπορεί πλέον να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία. Η 
πολιτική απεμπόλησης της ενεργειακής αυτάρκειας που διέ-
θετε η Ελλάδα συνιστά ένα έγκλημα σε βάρος του λαού και του 
τόπου. Κάτω από τους τίτλους της «πράσινης μετάβασης» κρύ-
βονταν η πολιτική της ασφυκτικής ενεργειακής –και άρα ακό-
μη βαθύτερης οικονομικοπολιτικής– εξάρτησης από εισαγώ-
μενα καύσιμα και τεχνολογίες των ευρωπαϊκών και αμερικάνι-
κων μονοπωλίων. Αυτό και τίποτε άλλο. Αυτή την πολιτική πρώ-
τα και κύρια καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και γι’ αυ-
τό οι θύτες του, αυτοί που τελικά εξάρτησαν την τιμή του ρεύ-
ματος από εισαγώμενα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο) δεν έ-
χουν κανένα δικαίωμα να παριστάνουν τους σωτήρες του.

Τώρα ο Μητσοτάκης, ο επισπεύδων της ΕΕ για την πλήρη κα-
τάργηση του λιγνίτη, εγκαινιάζει νέες λιγνιτικές μονάδες για να 
αμβλύνει τις αντιδράσεις. Αυτό άλλωστε κάνουν και οι ευρωπαί-
οι μέντορές του, οι γερμανοί εισηγητές της «πράσινης μετάβα-
σης», που επιστρέφουν γοργά στον άνθρακα για να γλιτώσουν α-
πό την μέγκενη του αμερικάνικου LNG, στο οποίο τους οδηγούν 
οι κυρώσεις. Η καταστροφή που προκάλεσε όμως η επιβολή αυ-
τής της πολιτικής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σβηστεί ούτε με 
την αναγκαστική επαναλειτουργία κάποιων λιγνιτικών μονάδων, 
ούτε με επικοινωνιακά τρικ και ψίχουλα επιδοτήσεων. 

Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική της απελευθέρωσης της ε-
νέργειας! Της εκποίησης δηλαδή του δημόσιου πλούτου με το ε-
πικό ξεπούλημα μονάδων και δικτύων στους «επενδυτές» του χώ-
ρου. Είναι αυτή η απελευθέρωση που θα έφερνε πιο φθηνά τιμο-
λόγια ρεύματος! Τελικά η πραγματικότητα λέει ότι οι νόμοι της «ε-
λεύθερης αγοράς» στην ενέργεια, όπως και σε κάθε κλάδο, αυτο-
ρυθμίζονται με στόχο πάντα την αισχροκέρδεια. Την οποία καλεί-
ται κάθε στγμή να πληρώσει ο λαός. Και την οποία υπηρετεί πιστά 
με κάθε τρόπο η κυβέρνηση.

Χρηματιστήριο της Ενέργειας!  
Το πιο ακραίο όνειρο των αεριτζήδων επενδυτών  
και των λαμόγιων της ενέργειας

Η κυβέρνηση της ΝΔ, πάντα με τις επιταγές της ΕΕ, έστη-
σε πραγματικά ένα χρυσορυχείο για τους κερδοσκόπους «παί-
χτες». Το χρηματιστήριο της ενέργειας δεν είναι παρά ένας μη-
χανισμός αισχροκέρδιας. Γι’ αυτό στήθηκε και αυτά τα συμφέ-

ροντα εξυπηρετεί από τη δημιουργία του μέχρι 
σήμερα. Η σύλληψη και η λειτουργία του απλή. Κα-
θημερινά καθορίζονται οι τιμές για τις μεγαβατώ-
ρες που μπαίνουν στο σύστημα. Ανεξάρτητα με το 
κόστος παραγωγής και την τιμή χοντρικής που 
δίνει ο κάθε παραγωγός (πλέον όλοι είναι ιδι-
ώτες), είτε από υδροηλεκτικά, είτε ΑΠΕ, είτε 
λιγνίτες και φυσικό αέριο, η τιμή με την οποία 
στο τέλος όλοι πληρώνονται είναι η υψηλότε-
ρη! Που στην προκειμένη είναι αυτή του φυσικού 
αερίου! Οπότε αυτοί που πουλάνε ρεύμα από υ-
δροηλεκτρικά ή φωτοβολταϊκά, ακόμη και αν η 
τιμή που όρισαν ήταν πολύ χαμηλότερη… βάσει 
νόμου… αισχροκερδούν. Αμείβονται, δηλαδή, με την 
ακριβότερη τιμή. Αυτή την εξοργιστική κερδο-
σκοπία την πληρώνει ο ελληνικός λαός πριν 
τον πόλεμο και πολύ πριν την άνοδο της τι-
μής των καυσίμων. Από τότε που το σκάν-
δαλο του «χρηματιστηρίου της ενέργειας» 
γνωστοποιήθηκε, η κυβέρνηση, παρά τις 
συνεχείς πιέσεις για την κατάργησή του, επιμέ-
νει να το συντηρεί και μόνο το τελευταίο διάστημα, κάτω 
από την κατακραυγή, προχωρά σε κάποιου είδους πα-
ρεμβάσεις. 

Δεμένη πισθάγκωνα με αυτά τα συμφέρο-
ντα, η πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, χωρίς να 
παρεμβαίνει επι της ουσίας στον καθορισμό 
των τιμών, επιχειρεί τώρα μια γιγαντιαία ε-
πιδότηση της αισχροκέρδιας. Οι όποιες επιδο-
τήσεις ανακοινώνει, υποτίθεται για την ελά-
φρυνση των καταναλωτών, γίνονται με χρήμα-
τα του ελληνικού λαού, με σκοπό να καλύψουν 
μέρος αυτής της αισχροκέρδιας. Όχι να την ά-
ρουν, αλλά να την χρηματοδοτήσουν με πακτωλούς 
δισεκατομμυρίων.

Με αυτά τα δεδομένα οι κυβερνητικές υποσχέσεις για α-
πρόσκοπτη και φθηνή παροχή ενέργειας είναι αστείες. Η κυ-
βέρνηση της ΝΔ με την πολιτική παράδοσης της ενέργειας στα 
αρπαχτικά του χώρου (την οποία άλλωστε υπηρέτησαν και όλες 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις) έχει την απόλυτη ευθύνη για τα 
όσα συμβαίνουν σήμερα. Είναι βέβαιο ότι οι παγκόσμιες εξε-
λίξεις ορίζονται από την ανεξέλεγκτη οικονομική κρίση και την 
όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, των πολέμων, της 
καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων, της ακρίβειας και της 
εξαθλίωσης που γεννιούνται στο έδαφός της.

Άλλο τόσο βέβαιο είναι ότι για την Ελλάδα, οι ακραίες πλευ-
ρές της ακρίβειας και το ραγδαίο άπλωμα της φτώχειας έχουν 
και την σφραγίδα της πολιτικής της εξάρτησης και της υποτέ-
λειας. Της πολιτικής που εδώ και δεκαετίες, στα πλαίσια πρώ-
τα και κύρια της ΕΕ, διαλύει τον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα της χώρας, απεμπολεί κάθε παραγωγική δυνατότητα και 
εσχάτως την ενεργειακή αυτάρκειά της. Μια πολιτική πλήρους 
παράδοσης του τόπου στην ασυδοσία και τις ορέξεις των επεν-
δυτών. Μια πολιτική εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων. 
Αυτήν πληρώνει ο λαός. Και δεν έχει να ελπίζει σε τίποτα, από 
αυτούς που εισηγούνται και επιβάλλουν αυτή την πολιτική. Μό-
νο από τον αγώνα του για την ανατροπή της.

 

Αλλεπάλληλα τα ρεκόρ στο χρηματιστήριο της ενέργειας!
3 Συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος και επιδότηση της αισχροκέρδιας από την κυβέρνηση
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Να καταγγείλουμε μαζικά 
την κατασταλτική κυβερνητική επιχείρηση στο ΕΚΠΑ και σε όλα τα ΑΕΙ! 

Έξω η αστυνομία από τις σχολές!

Για μια ακόμη φορά, εν μέσω της εξεταστι-
κής του Σεπτέμβρη, η κυβέρνηση βρήκε ευ-
καιρία να χτυπήσει περαιτέρω τα δημοκρατι-
κά δικαιώματα, τις συνδικαλιστικές ελευθε-

ρίες και τους φοιτητικούς συλλόγους. Τελευταίο ε-
πεισόδιο αποτέλεσε η απόπειρα εγκατάστασης 

των ΟΠΠΙ (Ομάδες Προστασίας Πανεπιστη-
μιακών Ιδρυμάτων) με τη συνοδεία ΜΑΤ 

και ΟΠΚΕ στην Πανεπιστημιούπολη του 
ΕΚΠΑ. Μάλιστα η αστυνομία δε δίστασε 
να επιτεθεί στους φοιτητές και τις φοι-

τήτριες που συγκεντρώθηκαν στις πύλες του 
ΕΚΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Την ίδια στιγμή αναμέ-

νεται η εγκατάσταση των ΟΠΠΙ σε ΕΜΠ, ΑΠΘ και πι-
θανόν στο ΟΠΑ, και η ενίσχυσή τους με 600 ακό-

μα αστυνομικούς μέχρι τον Δεκέμβρη!
Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία 

πως τόσο η πανεπιστημιακή αστυνομία, ό-
σο και οι μπάρες ηλεκτρονικής εισόδου και 

οι κάμερες ασφαλείας δεν είναι μέτρα που α-
ποσκοπούν στην «πάταξη της εγκληματικότη-

τας» στα πανεπιστήμια ή στην «προστασία των 
φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας», 
ιδιαίτερα μάλιστα όταν, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα ακόμα και φιλοκυβερνητικών εφημε-

ρίδων, τα ποσοστά εγκληματικότητας στα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα είναι εξαιρετικά χαμηλά! 

Η πανεπιστημιακή αστυνομία θα «προστατεύει» τους 
φοιτητές, όπως η αστυνομία «προστατεύει» την κοινωνία! 
Το πρόσφατο χτύπημα των απεργών στη «Μαλαματίνα» εί-
ναι ενδεικτικό για το τι σημαίνει αυτή η «προστασία». 

Τα μέτρα αυτά στόχο έχουν να χτυπήσουν τους φοιτητι-
κούς συλλόγους και τους συλλογικούς αγώνες, ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν γίνεται λόγος για την τέλεση «αξιόποινων πρά-

ξεων», όπως μπορεί δυνητικά να θεωρηθεί η κατάληψη 
μιας σχολής, η οργανωμένη αποχή από τα μαθήματα ή κά-
ποια διαμαρτυρία εντός των σχολών.

Τα αντιδημοκρατικά αυτά μέτρα αποτελούν την κορυφή 
του παγόβουνου μιας συνολικής πολιτικής χτυπήματος των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει την κατάρ-
γηση του ασύλου, τις επιθέσεις των ΜΑΤ στις σχολές, την 
αυστηροποίηση των πειθαρχικών διατάξεων για τους φοι-
τητές, τις συλλήψεις, προσαγωγές και διώξεις φοιτητών ό-
λη την προηγούμενη περίοδο, τα συμβούλια φοιτητών, τις 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τα ενιαία ψηφοδέλτια του 
πρόσφατα ψηφισμένου νόμου-πλαισίου. Δε γίνεται, λοιπόν, 
μια προσπάθεια μόνο για την τρομοκράτηση, τον εκφοβισμό 
και το χτύπημα του φοιτητικού κινήματος. Πρόκειται για μία 
συνολική κατεύθυνση «κολεγιοποίησης» των απαξιωμένων 
δημόσιων πανεπιστημίων, για μία συντονισμένη προσπά-
θεια να εισαχθεί μια νέα κανονικότητα που θα καλεστούν να 
ζήσουν οι νέες γενιές φοιτητών, με τα πανεπιστήμια εναρ-
μονισμένα στα «ευρωπαϊκά πρότυπα», με περεταίρω περι-
κοπές στην κρατική χρηματοδότηση, με την επιβολή διδά-
κτρων, με ολοένα και περισσότερα ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια, με ελάχιστες φοιτητικές παροχές, με πτυχία-
κουρελόχαρτα, με μπάρες, αστυνομία, κάμερες, με εντατι-
κοποιημένα προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια απο-
στειρωμένα πλήρως από το «μικρόβιο» των γενικών συνε-
λεύσεων και ευρύτερα του φοιτητικού συνδικαλισμού, από 
τις αφίσες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, από τους 
φοιτητικούς συλλόγους και συνολικά αποστειρωμένα από 
τους αγώνες της νεολαίας και του λαού.

Όμως, όπως οι αγώνες του φοιτητικού κινήματος κράτη-
σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία «στον πάγο» όλη αυτή 
την περίοδο, έτσι και τώρα, αυτός είναι ο μόνος δρόμος για 
να μην περάσει η εισαγωγή της αστυνομίας στις σχολές, για 
να ανατραπεί συνολικά η πολιτική της τρομοκρατίας και των 
ταξικών φραγμών. Ιδιαίτερα τώρα, μπροστά και στο ξεκίνη-
μα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, οι διασπαστικές κινητο-
ποιήσεις, η αναβολή των αγώνων και η προσπάθεια οργανω-
τικής επιβολής πάνω στο φοιτητικό κίνημα (που ακολουθούν 
οι δυνάμεις της ΠΚΣ και της ΕΑΑΚ, όπως κάνουν ακόμα και 
αυτή τη στιγμή με την εξαγγελλία δύο διασπαστικών κινητο-
ποιήσεων, μία στο υπουργείο προστασίας του πολίτη και μία 
στην πρυτανεία του ΕΚΠΑ), πρέπει να συναντήσουν απένα-
ντί τους την κατεύθυνση της ενότητας πάνω στα αγωνιστικά 
αιτήματα, την κατεύθυνση των ενιαίων μαζικών κινητοποιή-
σεων, των γενικών συνελεύσεων, του ενιαίου παρατεταμένου 
παμφοιτητικού αγώνα μέχρι τη νίκη.

• Καλούμε τη νεολαία και το λαό να καταδικάσουν μα-
ζικά την κρατική τρομοκρατία και καταστολή!

• Όλοι στις συγκεντρώσεις των Φοιτητικών Συλλόγων
5/9/22
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Στις 25/8/2022 η κυβέρνηση δημοσίευσε στο ΦΕΚ 4509/
Β/25-8-2022 τρεις υπουργικές αποφάσεις με τις οποί-
ες υλοποιούνται διατάξεις του ν. 4823/ 2021 της Κερα-

μέως για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευ-
τικού και αφορούν στους εκπαιδευτικούς ομίλους, στους εν-
δοσχολικούς συντονιστές και στους μέντορες. Και οι τρεις 
αυτοί θεσμοί εντάσσονται στη διαδικασία της αξιολόγησης 
τόσο του σχολείου, όσο και του κάθε εκπαιδευτικού χωριστά, 
στηρίζονται στην απλήρωτη επιπλέον εργασία, καταστρατη-
γούν το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, 
κατηγοριοποιούν τα σχολεία, όπως έχει αποδειχτεί εκεί που 
εφαρμόζονται (π.χ. Αγγλία). Επιδιώκουν την πολυδιάσπαση 
του συλλόγου διδασκόντων σε φατρίες και κυνηγούς μορί-
ων, με υποσχέσεις για πιθανή «εξέλιξη» σε στελέχη της εκ-
παίδευσης ή μια καλή βάση στην ατομική αξιολόγηση. Συ-
γκεκριμένα, το ΦΕΚ προβλέπει: 
 Οι «εκπαιδευτικοί όμιλοι» να οριστούν ως τις 25/9 

με κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού, εκθέσεις αξιολό-
γησης, απουσιολόγιο μαθητών, βεβαιώσεις επιτυχούς πα-
ρακολούθησης (πώς άραγε;) και να λειτουργούν εκτός ω-
ραρίου, μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα, το ελάχι-
στο 2 ώρες τη βδομάδα. Πίσω από φληναφήματα περί “δη-
μιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης”, η κυ-
βέρνηση προωθεί τη λογική των δεξιοτήτων κι όχι της ολό-
πλευρης μόρφωσης και στρώνει το έδαφος για την αξιολό-
γηση των σχολείων και την ατομική, ενώ μιλάμε ουσιαστι-
κά για απλήρωτη επέκταση του διδακτικού και εργασια-
κού ωραρίου.
 Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων 

ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) είναι «όργανα συντονι-
σμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονά-
δας». Και εδώ ο καθένας από αυτούς «…ασκεί τα καθήκο-
ντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του ερ-
γασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδα-
κτικές εργασίες και εφημερίες». Με κριτήρια προσοντολο-
γίου ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του ελεγκτή 
των άλλων, για το τρέξιμο της ύλης και της υλοποίησης του 
αναλυτικού προγράμματος, για την εφαρμογή καινοτόμων 
πρακτικών κ.α. Καταργείται κάθε έννοια παιδαγωγικής ε-
λευθερίας, παραγνωρίζεται το πολιτισμικό κεφάλαιο των 
μαθητών και κυρίως, υπονομεύεται η δυνατότητα διεκδίκη-

σης των αιτημάτων μαθητών και εκπαιδευτικών για τη μεί-
ωση της ύλης, την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της 
ΕΒΕ κλπ. Κι εδώ υπάρχει επιπλέον φόρτος εργασίας, κα-
θώς στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται μηνιαίες συνα-
ντήσεις με τον σύμβουλο εκπαίδευσης και τους εκπαιδευ-
τικούς του σχολείου, δειγματικές διδασκαλίες, καθώς και 
γραφειοκρατική δουλειά (εκθέσεις αξιολόγησης κλπ).
 Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας «ασκεί 

(και αυτός) τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρί-
ου του, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν α-
παλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες». 
Και εδώ ο εργασιακός φόρτος είναι τεράστιος (από τη γρα-
φειοκρατία μέχρι τις δειγματικές διδασκαλίες) και φυσικά 
άμισθος. Ο μέντορας έχει την ευθύνη της ένταξης του νέου 
συναδέλφου στο σχολικό πλαίσιο. Αν και παρουσιάζεται ως 
θεσμός υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών, στην πραγ-
ματικότητα είναι θεσμός ελέγχου και εναρμόνισής τους με 
το δοσμένο πλαίσιο υλοποίησης των νόμων, των εγκυκλίων, 
της πολιτικής που εφαρμόζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Στό-
χος είναι η αποκοπή των νέων συναδέλφων από τις συλλο-
γικές διαδικασίες και διεκδικήσεις, αλλά και η εδραίωση 
ενός ακόμα αξιολογικού θεσμού στο σχολείο.

Όλα τα παραπάνω γίνονται με τον διευθυντή κυρίαρχο, 
σε ρόλο εκτελεστή της νομοθεσίας, αγνοώντας και παρα-
μερίζοντας το σύλλογο διδασκόντων και τις συλλογικές συν-
δικαλιστικές αποφάσεις των ΕΛΜΕ ή της ΟΛΜΕ. Όλα αυτά 
δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αν δεν υπήρχε και το 
κατάλληλο πλαίσιο του προσοντολογίου - πρώτο βήμα του 
διαχωρισμού των εκπαιδευτικών στο σύλλογο διδασκόντων. 
Γιατί για να επιλεγεί κάποιος εκπαιδευτικός σε ρόλο σχο-
λικού συντονιστή και μέντορα, θα πρέπει να πληροί ορισμέ-
νες προδιαγραφές προσόντων που περιγράφονται στο ΦΕΚ 
(Διδακτορικά, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, ΤΠΕ, διοικη-
τική εμπειρία στη ανάλογη θέση). Μετά το προσοντολόγιο 
Γαβρόγλου για τους μόνιμους διορισμούς και για την πρό-
σληψη αναπληρωτών, το συναντάμε και για τους μόνιμους, 
σε μια άλλη αξιολογική διαδικασία ορισμού καθηκόντων. 

Σε αυτήν τη συγκυρία το εκπαιδευτικό κίνημα δεν 
πρέπει να μείνει απαθές. Οι νέες υπουργικές αποφάσεις 
δεν είναι μεμονωμένες ρυθμίσεις, αλλά κομμάτια νόμων 
που, σε πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική της ΕΕ και του 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Κανείς - καμία μέντορας, ενδοσχολικός συντονιστής, 
υπεύθυνος εκπαιδευτικού ομίλου!

3 Μπλοκάρουμε τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών μας σχέσεων 
3 Δεν υλοποιούμε την αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης
3 Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία!
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παίδευσης. Οι νόμοι αυτοί αποτελούν συνέ-
χεια των νόμων του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισαν να ε-
φαρμόζονται την επόμενη χρονιά, διαλύουν 
το δημόσιο σχολείο και ενισχύουν την ιδι-
ωτική εκπαίδευση

Όμως το σχέδιο της διάλυσης της δημό-
σιας εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέ-
σεων των εκπαιδευτικών, παρά τη φαινο-
μενική ευφορία των κυβερνόντων, είναι 
πλήρως απονομιμοποιημένο στις συνειδή-
σεις μαθητών-εκπαιδευτικών. Κι αυτό ο-
φείλεται αποκλειστικά στην αντίσταση του 
εκπαιδευτικού κινήματος. Χρειάζεται και 
τώρα να οργανώσουμε την αντίθεσή μας 
σε αυτή την προσπάθεια διαχωρισμού και 
διάσπασης των εκπαιδευτικών σε πρόθυ-
μους και μη, να πιάσουμε το νήμα από την 
περσινή χρονιά και να προχωρήσουμε. Τα 
22 σωματεία που κήρυξαν Απεργία - Απο-
χή πέρυσι δείχνουν το δρόμο. Η δικαίωση 
των διευθυντών που εναρμονίστηκαν με 
την απόφαση των σωματείων και δεν τους 
επιβλήθηκε καμία ποινή από τα Υ.Σ. απο-
τελεί κόλαφο στους πρωτεργάτες της τρο-
μοκρατίας που εξαπολύθηκε.
 Καλούμε τους διευθυντές και τις δι-

ευθύντριες των σχολείων να μην ορίσουν 
υπεύθυνους παιδαγωγικών ομίλων – μέ-
ντορες – ενδοσχολικούς συντονιστές.
 Καλούμε τους συναδέλφους και τις 

συναδέλφισσες να προασπίσουν τα εργα-
σιακά τους δικαιώματα και να μην αποδε-
χτούν έναν ανάλογο ρόλο, συμβάλλοντας 
στην υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης 
και της αξιολόγησης του σχολείου τους.
 Καλούμε τους συλλόγους διδασκό-

ντων να μην αποδεχτούν και να μην καταρ-
γήσουν στην πράξη τη δημοκρατική λει-
τουργία του σχολείου, τον αποφασιστικό 
ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και το ω-
ράριο των εκπαιδευτικών! 

Καλούμε την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να 
προχωρήσουν άμεσα:
 στην κήρυξη Απεργίας – Αποχής από 

την εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφο-
ρούν στους νόμους Κεραμέως ν.4823 και 
ν.4692/2020 για την αξιολόγηση (εσωτερική 
της σχολικής μονάδας και ατομική του εκπαι-
δευτικού) και κάθε εφαρμοστικής ρύθμισης 
(υπουργικής απόφασης, εγκυκλίου κλπ). 
 στην κήρυξη Απεργίας - Αποχής α-

πό τις διαδικασίες ορισμού και υλοποίησης 
του ΦΕΚ 4509/Β/25-8-2022 για υπεύθυ-
νους παιδαγωγικών ομίλων – μέντορες – 
ενδοσχολικούς συντονιστές.

Αν ένας μαθητής ή μια μαθήτρια 
απαντούσε στο ερώτημα ποια είναι 
η μαθησιακή διαδικασία στο λύκειο 
σήμερα, θα απαντούσε με την πα-
ραπάνω περιγραφή. 

Διαχρονικά οι εξετάσεις διαμόρ-
φωναν και το παιδαγωγικό μέσο ε-
λέγχου των μαθητών και μαθητριών 
σχετικά με το μαθησιακό τους επί-
πεδο. Άσχετα αν οι εξετάσεις κατά-
φερναν να το κάνουν ή όχι, αποτελεί 
κοινωνική πραγματικότητα. Αυτή η 
πραγματικότητα στη σημερινή επο-
χή, και με βάση τους νόμους που 
ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ, απο-
τυπώνεται σε όλες αυτές τις εξετά-
σεις που αναφέρονται πιο πάνω. Φυ-
σικά την ίδια αντίληψη περί εξετά-
σεων και του ρόλου τους στη εκπαι-
δευτική διαδικασία και ιδιαίτερα 
στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ είχα-
με και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ, με την αύξηση των ωρών δι-
δασκαλίας των μαθημάτων προσα-
νατολισμού και την εκμηδένιση των 
μαθημάτων γενικής παιδείας. 

Η δημιουργία και η ένταση των 
εξετάσεων σε ένα σχολείο διαμορ-
φώνει και το πλαίσιο λειτουργίας του 
και το κέντρο βάρους του. Οι όλο και 
περισσότερες εξετάσεις, οι κάθε 
είδους εξετάσεις α-
ποτυπώνουν ανά-
μεσα στα άλλα και 
τον προσανατολι-
σμό του σχολείου. 
Οι ταξικοί φραγ-
μοί εντείνονται, τα 
φίλτρα γίνονται ό-
λο και πιο αδιαπέ-
ραστα και η εφαρ-
μογή της νεοφιλε-
λεύθερης πο-
λιτικής της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, 

της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στην εκπαίδευ-
ση γίνεται ακόμα πιο βαθειά. Στόχος 
των εξετάσεων είναι να μείνουν ε-
κτός βασικής αλλά και πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης όλο και περισ-
σότερα παιδιά και κυρίως αυτά που 
προέρχονται από φτωχά λαϊκά κοι-
νωνικά στρώματα και να υπάρξει και 
με αυτό τον τρόπο η αναπαραγωγή 
του συστήματος και ο κοινωνικός 
καταμερισμός της εργασίας ανάλογα 
με την κοινωνική προέλευση. Πιο 
συγκεκριμένα:

ΕΒΕ
Φέτος έμειναν εκτός εισαγωγής 

στα ΑΕΙ περίπου 40.000 παιδιά λό-
γω της εφαρμογής της ΕΒΕ. Συγκε-
κριμένα, από τους συνολικά 99.305 
μαθητές, 61.682 υποψήφιοι σε ΓΕΛ 
και ΕΠΑΛ εισήχθησαν στα Πανεπι-
στήμια, στις Ανώτατες Εκκλησια-
στικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, 
στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Α-
στυνομικές Σχολές και στις Ακαδη-
μίες της Πυροσβεστικής, του Εμπο-
ρικού Ναυτικού και του Λιμενικού 
Σώματος. Εκτός έμειναν 37.623, 
με τους κολεγιάρχες να 
τρίβουν για άλ-

Οι εξετάσεις ως πανάκεια της αριστείας
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, οι εξετάσεις PISA,  

η τράπεζα θεμάτων κι άλλα δεινά της εκπαίδευσης

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Τράπεζα Θεμάτων, 
εξετάσεις PISA, ενδοσχολικές εξετάσεις, πανελλαδικές 

εξετάσεις, διαγωνίσματα τετράμηνου, ωριαία 
διαγωνίσματα, 15λεπτα τεστ!

«Κι όταν νικιούνται αυτοί  
που ενάντια στην αδικία παλεύουν

Πάλι δεν έχει η αδικία δίκιο!
Η ήττα μας δεν αποδείχνει  

τίποτ’ άλλο, πέρα απ’ το ό,τι  
παραείμαστε λίγοι όσοι  

αγωνιζόμαστε ενάντια  
στην προστυχιά.

Και περιμένουμε απ’ τους θεατές,  
τουλάχιστον να ντρέπονται!»

 Μπέρτολ Μπρεχτ
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λη μία χρονιά τα χέρια τους. Μόλις το 
68,83% των υποψηφίων επιλογής ΓΕΛ 
μπαίνει στα ΑΕΙ, με 22.449 να απο-
κλείονται. Η μεγάλη σφαγή όμως έγι-
νε στα ΕΠΑΛ, όπου μένουν εκτός 
11.216 από τους 17.619 μαθητές. Ένα 
μέτρο που καταδεικνύει άμεσα την τα-
ξικότητά του, γιατί αυτοί που μένουν ε-
κτός ΑΕΙ, εκτός από μερικές κραυγαλέ-
ες περιπτώσεις, είναι παιδιά των οικο-
νομικά αδύναμων κοινωνικών τάξεων, 
παιδιά που προέρχονται από χαμηλά 
κοινωνικά οικονομικά στρώματα, που 
δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στον 
ανταγωνισμό του συστήματος εισαγω-
γής. Παιδιά που οι οικογένειές τους θα 
στερηθούν τα πάντα για να μπορέσουν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα 
αμφιλεγόμενα ιδιωτικά κολέγια, τα ο-
ποία με πολλή σπουδή η κυβέρνηση 
προωθεί. Εξ ου και έχουν ίδια επαγγελ-
ματικά δικαιώματα τα πτυχία τους με τα 
αντίστοιχα των δημοσίων ΑΕΙ, με νόμο 
που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ.

Εξετάσεις PISA
Φέτος για πρώτη φορά και πειρα-

ματικά πραγματοποιήθηκαν οι Εξετά-
σεις PISA στην ΣΤ’ Δημοτικού και στην 
Γ’ Γυμνασίου. Από τη σχολική χρονιά 
2022 -2023 θα γενικευτεί η εφαρμογή 
τους σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια 
της Ελλάδας. Στόχος τους είναι ο δια-
γωνισμός να πάρει τον χαρακτήρα της 
πανελλαδικής αποτύπωσης των επι-
δόσεων των μαθητών σε κομβικά ση-
μεία για κάθε βαθμίδα. Στο τέλος του 
Αβάθμιας εκπαίδευσης και στο τέλος 
της υποχρεωτικής Ββάθμιας εκπαί-
δευσης. Με βάση τα αποτελέσματα 
αυτών των εξετάσεων θα βγαίνουν και 
τα συμπεράσματα, όπου η πολιτεία και 
η κάθε κυβέρνηση θα παρεμβαίνει με 
«διορθωτικές κινήσεις», όπως αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αξι-
ολόγηση των εκπαιδευτικών, χρημα-
τοδότηση στο πλαίσιο της αυτονομίας 
της σχολικής μονάδας με στόχο τα πε-
ρίφημα σχολεία charters schools του 
αγγλοσαξωνικου μοντέλου, κ.λπ..

Τράπεζα θεμάτων 
Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόστη-

κε κι ο νόμος για την τράπεζα θεμάτων 
στις προαγωγές Εξετάσεις των Α και Β 
τάξεων όλων των τύπων λυκείων. Μά-
λιστα εφαρμόστηκε σε μια περίοδο ό-

που τα παιδιά προέρχονται από δύσκο-
λες συνθήκες φοίτησης και διαβίω-
σης, μετά από σχεδόν δύο χρόνια τη-
λε-«εκπαίδευσης», εγκλεισμού και με 
σοβαρότατες ελλείψεις εκπαιδευτι-
κών στη ζωντανή μαθησιακή διαδικα-
σία λόγω της πανδημίας. Η τράπεζα 
θεμάτων θα εφαρμοστεί από την επό-
μενη χρονιά και στην Γ’ λυκείου. 

Οι εξετάσεις μέσω της τράπεζας 
θεμάτων είναι «μικρές» πανελλαδι-
κές εξετάσεις σε όλες της τάξεις του 
λυκείου. Στόχος η απογοήτευση και η 
εσωτερίκευση της αποτυχίας των μα-
θητών και των μαθητριών για να στρα-
φούν όχι στην επαγγελματική εκπαί-
δευση, που αποτελούσε τον στόχο του 
συστήματος πριν λίγα χρόνια, αλλά 
κυρίως να παρατήσουν τη συνέχιση 
των σπουδών τους στο λύκειο, και να 
ακολουθήσουν τη μεταγυμνασιακή 
μαθητεία που στέλνει βορά στους ερ-
γοδότες φτηνό, σχεδόν μη αμειβόμε-
νο προσωπικό, προωθώντας παράλ-
ληλα την εργασία ανηλίκων, διαμορ-
φώνοντας και με αυτόν τον τρόπο τους 
μελλοντικά ευέλικτους εργαζόμενους 
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα. 

Η απαξίωση, η αποδόμηση κι εν τέ-
λει η διάλυση του δημοσίου και δωρε-
άν σχολείου αποτελεί προτεραιότητα 
της κυβέρνησης, του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. 
Παράλληλα, η ενίσχυση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, μέσω των διαφόρων κανα-
λιών που επιλέγει η κυβέρνηση. Αυτά 
τα δύο στοιχεία αποτελούν και το DNA 
της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ 
και δεν αφορά μόνο στην εκπαίδευση, 
αλλά σε οτιδήποτε είναι δημόσιο και έ-
χει κοινωνικό χαρακτήρα.

Αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισ-
σότερο από ποτέ να συγκροτηθεί ένα 
εκπαιδευτικό κίνημα - μέτωπο εκπαι-
δευτικών, μαθητών, φοιτητών και γο-
νιών, που να ζητάει την κατάργηση ό-
λων αυτών των εξετάσεων και την ου-
σιαστική ενίσχυση των διαδικασιών α-
πόκτησης της ολόπλευρης γνώσης σε 
όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Από το δημοτικό στο γυμνάσιο και στη 
συνέχεια στο λύκειο.

Χρειάζεται τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία (ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ) να μπουν μπρο-
στά, να συντονίσουν και να ενώσουν 
τους αγώνες τους, απαιτώντας την ανα-
τροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 

της κυβέρνησης της ΝΔ και κάθε επί-
δοξου συνεχιστή της πολιτικής της ΕΕ 
και του ΟΟΣΑ. Χρειάζονται μαζικοί και 
παρατεταμένοι αγώνες για να ανατρα-
πεί αυτή η κατάσταση. Απαιτούμε:

• Ενιαίο δωδεκάχρονο δωρεάν δη-
μόσιο υποχρεωτικό σχολείο για όλους, 
με δίχρονη δημόσια και δωρεάν προ-
σχολική αγωγή.

• Υπεράσπιση και διεύρυνση των 
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαι-
δευτικών και των μορφωτικών δικαι-
ωμάτων των μαθητών και μαθητριών.

• Κατάργηση της ΕΒΕ, της ισοτιμί-
ας κολεγίων - ΑΕΙ και του νόμου 
4777/21 για την πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, του νόμου Κερα-
μέως-Χρυσοχοΐδη και του νέου νό-
μου-πλαίσιο για τα ΑΕΙ.

• Ουσιαστική αύξηση του αριθμού 
των εισακτέων. 

• Κατάργηση της τράπεζας θεμά-
των και των εξετάσεων PISA.

• Όχι στους ταξικούς φραγμούς 
και στην ιδιωτικοποίηση της Εκπαί-
δευσης! Μόρφωση, σπουδές και εργα-
σία για την εργαζόμενη κοινωνική 
πλειοψηφία.

ΑΠΣΚ, Σεπτέμβριος 2022
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κατά της αξιολόγησης όλων των τύπων και μορφών!

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια καλή, δημιουργι-

κή και ζωντανή σχολική χρονιά.
Το Υπουργείο Παιδείας, σε πρόσφατη ανακοίνωσή 

του (Δευτέρα 29 Αυγούστου) με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις 
στα Σχολεία - Ξεκινά το νέο σχολικό έτος 2022-2023 με 
καινοτομίες και επιστροφή στην κανονικότητα - Η Παι-
δεία αλλάζει Στην Πράξη», σημειώνει αναφορικά με την 
αξιολόγηση στα σχολεία: «συνεχίζουμε την αυτοαξιολό-
γηση Σχολικής Μονάδας και την αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και τις διαγνωστικές εξετάσεις “PISA” 
για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
ξεκινάμε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ως ανατροφο-
δοτική διαδικασία, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η 
φετινή σχολική χρονιά αρχίζει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμ-
βρίου, με σημαντικές καινοτομίες ανάμεσα στις οποίες 
είναι ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας και ο Εν-
δοσχολικός Συντονιστής». 

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η υλοποίηση της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στον ν. 4823/2021 α-
παιτεί τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και τον 
Σύμβουλο Εκπαίδευσης [Άρθρο 66 «οι εκπαιδευτικοί 
της δημόσιας εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής: α-
πό τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης 
(ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική 
του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή ή τον 
Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως προς το παιδα-
γωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και α-
πό τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μο-
νάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής 
Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρ-
κειά τους»]. Ωστόσο, για μεγάλο μέρος του νέου σχολι-
κού έτους δεν θα υπάρχουν Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (οι 
κρίσεις φαίνεται ότι δεν θα έχουν ολοκληρωθεί πριν α-
πό το τέλος του 2022), ούτε νέοι διευθυντές σχολείων 
που να έχουν κριθεί με το «πατρόν» που επιβάλλει ο νό-
μος 4823/2021. Ως εκ τούτου το Υπουργείο Παιδείας δεν 
μπορεί να προχωρήσει αμέσως στην αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών. Ωστόσο, μπορεί να προετοιμάσει το έδα-
φος, θέτοντας σε εφαρμογή διατάξεις του Ν. 4823/2021 
που δεν υλοποιήθηκαν την περσινή σχολική χρονιά. Και 
εδώ, ακριβώς, έρχονται να «κουμπώσουν» οι «καινοτο-
μίες» που με τόσο ενθουσιασμό ανακοίνωσε η υπουρ-
γός Παιδείας. Αναφερόμαστε στους λεγόμενους Ενδο-
σχολικούς Συντονιστές και στους Παιδαγωγικούς σύμ-
βουλους - μέντορες, για τους οποίους το Υπουργείο 

Παιδείας επιφυλάσσει το ρόλο του στρατηγικού προ-
κεχωρημένου φυλακίου της αξιολόγησης!

Με τον πρώτο θεσμό, αυτόν των Εκπαιδευτικών Ομί-
λων, η υπουργός προσφέρει αντί για μισθό μόρια (ναι μό-
ρια!), καθώς «ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών 
Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία τους 
δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συ-
νεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και 
κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης»! Με 
τον δεύτερο, αυτόν του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέ-
ντορα, δημιουργεί ομαδοποιήσεις και εξουσιαστικές 
βαθμίδες μέσα στα σχολεία, κόβοντας σε φέτες τους 
συλλόγους των εκπαιδευτικών και αποδυναμώνοντας 
τη συνοχή και την ισοτιμία των μελών τους. Και αυτοί 
οι μέντορες –εκπαιδευτικοί επιλεγμένοι από τον διευ-
θυντή– θα πριμοδοτούνται με μόρια, στην ανταγωνιστι-
κή πορεία τους προς την ιεραρχική πυραμίδα. Ο τρίτος 
θεσμός, αυτός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονι-
στές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων), η θητεία 
των οποίων συνεκτιμάται επίσης για την επιλογή τους ως 
στελέχη της εκπαίδευσης, δεν αποτελεί τίποτε παραπά-
νω από μια ακόμη «διαβάθμιση» - διάσπαση του συλλό-
γου διδασκόντων, έναν ακόμη πολιορκητικό κριό στην α-
ξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μέντορες και Ενδοσχο-
λικοί Συντονιστές διοικητικά θα τελούν υπό την επο-
πτεία του διευθυντή της σχολικής μονάδας, οπότε για 
πρώτη φορά θεσμικά επιχειρείται να οργανωθεί ένας 
συνεκτικός μηχανισμός επιβολής της αξιολόγησης μέ-
σα στον ίδιο τον σχολικό χώρο.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους διευθυντές και τις δι-
ευθύντριες των σχολείων ΝΑ ΜΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΑ-
ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ! Καλούμε, επίσης, τους συ-
ναδέλφους και τις συναδέλφισσες ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕ-
ΧΘΟΥΝ κανέναν ρόλο μέντορα και ενδοσχολικού συ-
ντονιστή, που εκ των πραγμάτων εξυπηρετούν την α-
ξιολογική περικύκλωση του κλάδου. 

Ο αγώνας μας για παιδαγωγική ελευθερία και δημο-
κρατία, καθώς και για την εργασιακή μας αξιοπρέπεια, 
σε ένα δημόσιο σχολείο που μορφώνει όλα τα παιδιά ο-
φείλει να είναι διαρκής και ανυποχώρητος για να φρά-
ξουμε τον δρόμο στην επέλαση των βαρβάρων!

• Όσο οι θεατές πληθαίνουν, η τραγωδία στην εκπαί-
δευση θα βαθαίνει. Ας πάψουμε να είμαστε θεατές! Ας 
διεκδικήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο!

1/9/22

ΟΥΤΕ ΜΕΝΤΟΡΕΣ – ΟΥΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ! ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ!

ΕΛΜΕ Περιστερίου
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«Η φετινή σχολική χρονιά αρχίζει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμ-
βρίου, με σημαντικές καινοτομίες», διακηρύσσει το υπουργείο, 
φιλοτεχνώντας ειδυλλιακές εικόνες μίας τραγικής εκπαιδευ-
τικής πραγματικότητας. Περισσεύουν οι κυβερνητικές διακη-
ρύξεις για «αναβάθμιση» της δημόσιας εκπαίδευσης, με τους 
ιθύνοντες υπουργείου και κυβέρνησης να ανασύρουν από τη 
φαρέτρα του προπαγανδιστικού οπλοστασίου τους τον αριθμό 
των διορισμών, την επέκταση του ολοημέρου «μέχρι τα μεσά-
νυχτα», ψηφιακά εργαλεία με τα οποία θεωρητικά εξοπλίζεται 
κάθε σχολείο και μια σειρά «καινοτόμων» επιταγών και εντο-
λών, που ακούν σε εύηχα ονόματα όπως μέντορες, εκπαιδευ-
τικοί όμιλοι και ενδοσχολικοί συντονιστές. Η πραγματικότητα 
διαστρεβλώνεται κατάφωρα μέσω ακατάσχετης προπαγάνδας, 
με όλα τα παραπάνω να ενδύονται μανδύα νέας παιδαγωγικής 
και σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής και σκέψης, η οποία 
πρόκειται να ανυψώσει και να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαι-
δευτικής δουλειάς, των σχολείων και της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης στους μαθητές. Η πραγματικότητα βοά για το αντίθετο. 
Μπορεί οι πανηγυρισμοί του υπουργείου για τους διορισμούς 
να ακούγονται ειδυλλιακοί, αλλά κάτι τέτοιο είναι αναμενόμε-
νο για αυτιά που έχουν «να ακούσουν και να δουν» διορισμό 
πολλά χρόνια. Επαίρεται η κ. Κεραμέως καθώς πραγματοποί-
ησε «25.000 μόνιμους διορισμούς μέσα σε 2 χρόνια». Η εικό-
να που φιλοτεχνεί ο πανηγυρικός του ΥΠΑΙΘ σε σχέση με τον 
αριθμό των νεοδιορισθέντων, τα ζωηρά και χαρούμενα χρώμα-
τα που επιδιώκεται να εντυπωθούν στις φενακισμένες συνει-
δήσεις, για να γίνουν παραπάνω φενακισμένες, ξεθωριάζουν, 
θολώνουν, σκουραίνουν κι ασχημίζουν φέρνοντας στο μυαλό 
σκηνές απ’ το «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». Ρεκόρ αναπλη-
ρωτών στην εκπαίδευση, ήδη στην α΄ φάση 31.846! 8.688 εκ-
παιδευτικοί ειδικής αγωγής και 9.575 γενικής μόνο στην πρω-
τοβάθμια αποτελούν τους αδιάψευστους μάρτυρες όχι της κυ-
βερνητικής επιτυχίας, αλλά της μετάλλαξης της εκπαίδευσης 
και των εργασιακών σχέσεων, που συντελείται επί πολλά χρό-
νια με κυβερνήσεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και των συνοδοιπόρων 
τους. Η εικόνα αμαυρώνεται περαιτέρω με τις «πινελιές» των 
προσλήψεων επιπλέον αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ, εκπαιδευτι-
κών παράλληλης στήριξης και όσων προσλαμβάνονται σε ΚΕ-
ΔΑΣΥ, Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης-ΣΔΕΥ των 
ΚΕΔΑΣΥ, που ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες!

Οι πραγματικές ανάγκες σε μόνιμους διορισμούς στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες, γεγονός 
που επιβεβαιώνεται από τις προσλήψεις που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν, πολύ αυξημένες από αυτές του περσινού 
χρόνου (οι περσινές προσλήψεις κυμάνθηκαν στις 44 χιλιάδες, 
οι εκτιμήσεις για φέτος αγγίζουν το δυσθεώρητο αριθμό των 
55-60 χιλιάδων)!

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ για το έτος 2022-2023
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ΕΑΕ 492

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Γενικής Αγωγής 4.911
Σύνολο διορισθέντων εκπαιδευτικών 5.403

Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με τους διορισμούς και τις 
προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών επιχειρείται να απο-
σιωπηθεί πως οι διορισμοί των τελευταίων δύο ετών δεν είναι α-
ποτέλεσμα μίας πολιτικής που «επενδύει» στην εκπαίδευση, αλ-
λά αποτέλεσμα των αγώνων που έδωσε επί χρόνια το εκπαιδευ-
τικό κίνημα. Επιχειρείται ανεπιτυχώς, να εξαφανιστεί η αποψί-

λωση των σχολικών μονάδων από μόνιμο εκπαιδευτικό προσω-
πικό, που αντικαθίσταται όλο και πιο πολύ από ευέλικτα εργα-
ζόμενους εκπαιδευτικούς. Αποσιωπάται πως σε αυτό το δύσβα-
το τοπίο οι εκπαιδευτικοί -ιδιαίτερα οι νεοδιορισμένοι, μόνιμοι 
και αναπληρωτές- καλούνται να ανταπεξέλθουν οργώνοντας τη 
χώρα, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά μετακινήσεων και ενοικίων, 
όταν στεγάζονται και δεν αναγκάζονται να ζήσουν τον «εκπαι-
δευτικό» τους μύθο ανά την Ελλάδα δίχως κρεβάτι, δίχως δω-
μάτιο και σπίτι, πολλές φορές όχι μόνοι τους αλλά με τις οικογέ-
νειές τους. Αποσιωπάται πως για ακόμα μία χρονιά οι εκπαιδευ-
τικοί καλούνται να διδάξουν περισσότερο, να ασχοληθούν με ε-
πιπλέον εξωδιδακτικές εργασίες χωρίς αμοιβή αλλά με μόρια, 
εάν θέλουν στο άμεσο μέλλον να αξιολογηθούν θετικά… 

Την κατάσταση δε βελτιώνουν ούτε οι «καινοτομίες» που δι-
αφημίζονται με κάθε τρόπο και εκ μέρους ΥΠΑΙΘ, μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και χρυσοποίκιλτων γραφιάδων. Αποτελούν κυβερ-
νητικό εγχείρημα για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης και την 
επιβολή αξιολόγησης σχολικών μονάδων και ατομικής αξιολόγη-
σης. Έρχονται ως συνέχεια των επιχειρούμενων αλλαγών που ξε-
κίνησαν πέρσι, που οι εκπαιδευτικοί αντιπάλεψαν με συντριπτική 
πλειοψηφία, ως συνέχεια της κακόφημης αξιολόγησης των σχο-
λικών μονάδων, και πρέπει να βρουν μπροστά τους εκ νέου σημα-
ντικούς εκπαιδευτικούς αγώνες, απεργίες, απεργία αποχή. 

Η επέκταση του χρόνου λειτουργίας του ολοήμερου σχολεί-
ου στην πρωτοβάθμια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
πώς αντιλαμβάνεται η αστική πολιτική την αναβάθμιση της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης. Η στήριξη των εργαζόμενων γονέων 
ερμηνεύεται από την πολιτική αυτή όχι ως ανάγκη βελτίωσης 
των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων γονέ-
ων, αλλά βιάζοντας ακόμα παραπάνω την πραγματικότητα. Αίφ-
νης οι γονείς που εργάζονται σκληρά στο πλαίσιο του σύγχρο-
νου κοινωνικού και εργασιακού μεσαίωνα, (όσοι εργάζονται), 
δεν έχουν ανάγκη αλλαγής των όρων ζωής και εργασίας τους, 
αλλά τη συμφωνία του σχολικού ωραρίου με το δικό τους «ξε-
χειλωμένο» ωράριο! 

Μαύρο τοπίο δημιουργούν και οι κυβερνητικές «καινοτο-
μίες» με τα εύηχα ονόματα, εκπαιδευτικοί όμιλοι, ενδοσχολι-
κοί συντονιστές και μέντορες. Περιλαμβάνουν, κατά τα κυβερ-
νητικά λεγόμενα, «δημιουργική απασχόληση, αθλητισμό, ομα-
δικά αθλήματα, παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς, χορο-
κινητική έκφραση, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατα-
σκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων, εκπαιδευτική ρομποτι-
κή, επιστημονικές κατασκευές και πειράματα! Περιλαμβάνουν 
άφθονη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. με συ-
ντονιστικό και υποστηρικτικό έργο στη δουλειά τους, ενίσχυση 
της σχολικής μονάδας, έμπνευση και εκπαιδευτικό προσανα-
τολισμό για τους νέους στο επάγγελμα εκπαιδευτικούς από κα-
τάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους μέντορες». 

Μοιάζουν όλα τα παραπάνω με αναμμένη λάμπα, με «φως 
που καίει», γύρω από την οποία επιχειρείται να συνωστιστούν, 
ως άλλες μύγες και κουνούπια, οι εκπαιδευτικοί, κινδυνεύο-
ντας να καούν! Αλλά δεν μπορούν να αποκρύψουν την παραβί-
αση του εργασιακού ωραρίου, την «αμοιβή» με μόρια αντί μι-
σθού, την ομαδοποίηση και τον κατακερματισμό των εκπαιδευ-
τικών στα σχολεία, την απόλυτη διάσπαση του συλλόγου διδα-
σκόντων, την υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
στους διευθυντές, την επιβολή σε δεύτερο χρόνο της ατομικής 
αξιολόγησης. 

γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος



Οι κυβερνητικές διακηρύξεις για «αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης», οι Υ.Α. για εκπαιδευτικούς ομίλους, 
ενδοσχολικούς συντονιστές και μέντορες και η πραγματική εικόνα της αστικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
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Τις τελευταίες ημέρες πλήθος νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών έχουν φτάσει στο νησί της Μυκόνου για να παρου-
σιαστούν στα σχολεία τους και να αναλάβουν υπηρεσία. Δυστυ-

χώς είμαστε πάλι μάρτυρες μιας πρωτοφανώς ντροπιαστικής κατάστα-
σης για τους περίπου εξήντα (60) συναδέλφους μας που έχουν φτάσει 
στο νησί, με τις αποσκευές τους, τις οικογένειές τους και τη διάθεσή 
τους να υπηρετήσουν στα σχολεία της νησιωτικής Ελλάδας.

Περίπου, λοιπόν, εξήντα συνάδελφοι αναγκάζονται αυτή τη 
στιγμή είτε να διαμένουν προσωρινά στις εστίες και τις δομές του 
Δήμου, «στοιβαγμένοι» τρεις και τέσσερις άνθρωποι σε μικρά δω-
μάτια με κοινά μπάνια και με τα αυτοκίνητά τους ακόμα γεμάτα βα-
λίτσες, είτε φιλοξενούνται από άλλους εκπαιδευτικούς, είτε ανα-
γκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά (80 ευρώ τη μέρα στην κα-
λύτερη περίπτωση) για να διαμείνουν σε δωμάτια και ξενοδοχεία 
του νησιού, μέχρι να βρεθούν σπίτια και δωμάτια για να διαμείνουν 
για όλη τη σχολική χρονιά…

Και όλα αυτά επειδή τη δεδομένη στιγμή ελάχιστα σπίτια δια-
τίθενται στους συναδέλφους προς ενοικίαση, με τιμές που ξεκινά-
νε από τα 460 ευρώ (για μια γκαρσονιέρα 20τ.μ.), μέχρι 600 ευρώ 
για ένα δίχωρο δωμάτιο…

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο που 
έστειλε στους Δήμους τον περασμένο Μάη, «έκοψε» τη δυνατότη-
τα των Δήμων να παράσχουν χρηματικό επίδομα στέγασης – σίτι-
σης στους αναπληρωτές συναδέλφους, ενώ από τη δυνατότητα πρό-
σβασης στο επίδομα στέγασης – σίτισης έχουν εξαιρεθεί από όλους 
τους δημοσίους υπαλλήλους μόνο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί! Και 
όλα αυτά τη στιγμή που ο πρώτος μισθός των νεοδιόριστων εκπαι-
δευτικών και των αναπληρωτών ξεκινάει από τα 740 – 800 ευρώ!

Kάθε χρόνο, ήδη από τον Μάη, υπενθυμίζουμε στο Κράτος και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει να πάρουν δραστικά μέτρα 
και να κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση ώστε να αντιμετωπιστεί το 
τεράστιο και διαρκώς οξυνόμενο πρόβλημα με τη στέγαση των εκ-
παιδευτικών στα πιο τουριστικά νησιά των Κυκλάδων. Εξάλλου έχου-
με απευθυνθεί και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τον Δήμο Μυ-
κόνου να μισθώσει περισσότερα ακίνητα για την κάλυψη των στεγα-
στικών αναγκών των εκπαιδευτικών, καθώς τα μόλις 10 δωμάτια που 
περιλαμβάνει ο ξενώνας που διατίθεται για τους αναπληρωτές εκ-
παιδευτικούς, καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος των πραγματικών 
αναγκών στο νησί [περίπου 170 άτομα].

Ως πρωτοβάθμια σωματεία εκπαιδευτικών στις Κυκλάδες, Α΄ 
ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΣΕΠΕ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, απαιτούμε 
να σταματήσει αμέσως ο ευτελισμός των εκπαιδευτικών και η απί-
στευτη ταλαιπωρία και ταπείνωση που υφίστανται στη Μύκονο και 
στα υπόλοιπα «υπερτουριστικά» νησιά των Κυκλάδων.

Απαιτούμε άμεσα:
• Τα αρμόδια Υπουργεία και ο Δήμος Μυκόνου να προχωρήσουν 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες [μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώ-
νων, κατοικιών] για να καλυφθούν οι ανάγκες των συναδέλφων για 
στέγαση και διαμονή στο νησί της Μυκόνου. Να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

• Να επανέλθει η δυνατότητα καταβολής χρηματικού επιδόμα-
τος στέγασης και σίτισης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Να θεσπιστεί επίδομα στέγασης και σίτισης και μετακινήσε-
ων ύψους 300 ευρώ για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 
στις Κυκλάδες.

• Οι νησιωτικοί Δήμοι να λάβουν τώρα μέτρα για την στέγαση των 

εκπαιδευτικών, εφαρμόζοντας τον νόμο 4483/2017, άρθρο 32, το οποίο 
αφορά τη στέγαση και τη σίτιση των δημοσίων υπαλλήλων σε ορεινούς 
και νησιωτικούς δήμους της χώρας κάτω των 18.000 κατοίκων.

• Οι Δημοτικές Αρχές να απαιτήσουν από την πολιτεία τα χρή-
ματα που είναι αναγκαία για την ενοικίαση κτιρίων, με σκοπό τη 
στέγαση των εκπαιδευτικών.

• Να ισχύσει η δυνατότητα καταβολής χρηματικού επιδόματος 
για όλους τους νησιωτικούς Δήμους.

• Να συμπεριληφθούν και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στο δικαί-
ωμα στέγασης και σίτισης από τους Δήμους.

Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων
Π.Ε. Σύρου – Τήνου – Μυκόνου

Με μία πρωτοφανή και απαράδεκτη απόφαση το Υπουργείο 
Παιδείας αρνείται το δικαίωμα των μαθητών της ακριτικής Γαύδου 
στη μόρφωση. Αν και γνώριζε το ζήτημα -καιρό τώρα- αποφάσισε 
να μετακινηθούν βίαια εκτός τόπου κατοικίας, για να μπορέσουν τα 
παιδιά να φοιτήσουν σε σχολείο. Μάλιστα, στην απάντησή του σε 
σχετικό αίτημα της οικογένειας, επικαλείται προκλητικά πρακτι-
κούς, οικονομικούς και παιδαγωγικούς, δήθεν, λόγους, όταν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια έχει αποδειχτεί ότι τα μορφωτικά δικαιώματα 
των μαθητών, αλλά και η ζωή των οικογενειών τους, πλήττονται βά-
ναυσα από την πολιτική που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις.

Η απόφαση αυτή δεν είναι καινούργια. Συστηματικά και με 
σχέδιο, όλες οι κυβερνήσεις συγχωνεύουν, κλείνουν εκατοντά-
δες σχολεία σε όλη την χώρα. Με διάφορα προσχήματα, αλλά 
με κυρίαρχη τη λογική της αγοράς, του κόστους-οφέλους, έχουν 
ερημώσει από σχολεία και μαθητές, ειδικά τις ακριτικές περι-
οχές. Την ίδια ώρα όπου με περίσσιο θράσος και με μπόλικη 
υποκρισία μιλούν για στήριξη των ακριτικών περιοχών, καταρ-
γούν από τους κατοίκους ακόμα και το δικαίωμα στη μόρφωση. 
Αυτή είναι η μοίρα της Γαύδου,που θα λειτουργεί ως τουριστι-
κός προορισμός για μερικούς μήνες το χρόνο, αλλά οι κάτοικοι 
και οι μαθητές θα στερούνται τα αυτονόητα: μόρφωση, υγεία, 
συγκοινωνία, εργασία και υποδομές . Αυτή είναι η νέα «κανονι-
κότητα», την οποία θέλουν να επιβάλλουν σε όλους μας.

Η ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ συντάσσεται με το δίκαιο αίτημα της οι-
κογένειας και συνολικά των κατοίκων της Γαύδου για δημιουρ-
γία Γυμνασίου στο νησί, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει άμε-
σα και δραστικά μέτρα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των 
παιδιών και των οικογενειών τους.

Η ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ απαιτεί:
• να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου 

Παιδείας
• να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση και λειτουργία Γυμνα-

σιακών τάξεων στη Γαύδο από φέτος
• να προχωρήσει το υπουργείο στην εξασφάλιση χώρου λει-

τουργίας του σχολείου και εκπαιδευτικών
• να διασφαλιστεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή .
• να εξασφαλιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη στε-

λέχωση του σχολείου από εκπαιδευτικούς (οικονομικά κίνητρα, 
στέγη, σίτιση, συγκοινωνία, περίθαλψη κλπ).

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τραγική η κατάσταση με τη στέγαση των εκπαιδευτικών στη Μύκονο

Το νησί με τις 200.000 κλίνες δεν έχει δωμάτια για 60 εκπαιδευτικούς!

ΕΛΜΕ ΧΑΝΙΩΝ
Να λειτουργήσει τώρα το σχολείο της Γαύδου
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γράφει ο Γιώργος Καββαδίας



Γιατί είμαστε απέναντι  
από τους Διευθυντές – Προϊσταμένους Εκπαίδευσης

Μέσα στο καλοκαίρι ανακοινώθη-
καν, μετά από αλλεπάλληλες καθυστε-
ρήσεις, οι νέοι Διευθυντές – Προϊστά-
μενοι Εκπαίδευσης και πολλοί από 
αυτούς απηυθύναν προς τους μάχι-
μους εκπαιδευτικούς ευχαριστήριες 
και άλλες ανακοινώσεις, αναφερόμε-
νοι σε «αξιοκρατικά κριτήρια» επιλο-
γής τους, στις «γόνιμες προσπάθειες 
ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας», στην «ομοψυχία της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας, σαν να είμαστε ένα 
ομοιογενές σύνολο όπου ο «καθένας 
από εμάς υπηρέτησε από το στασίδι 
που του έταξε ο ρόλος του την εκπαι-
δευτική πράξη με πίστη και αφοσίω-
ση» και άλλα ηχηρά παρόμοια. 

Ιεραρχικός διοικητικός 
μηχανισμός της εκπαίδευσης

Για τα στελέχη της εκπαίδευσης εί-
ναι μύθος ότι μπορεί να υπάρξει «αξιο-
κρατικό σύστημα επιλογής». Η εκάστο-
τε κυβέρνηση στοχεύει στη συγκρότηση 
ενός αυταρχικού και ιεραρχικού διοικη-
τικού μηχανισμού, πλήρως ελεγχόμε-
νου, που δεν υλοποιεί απλά και μόνο την 
κυβερνητική πολιτική, αλλά λειτουργεί 
ως μηχανισμός επιτήρησης, αυταρχικού 
ελέγχου και χειραγώγησης των εκπαι-
δευτικών, στη βάση και των πελατεια-
κών σχέσεων και του ρουσφετιού. 

Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα α-
πολυταρχικό κράτος με την κυριαρχία 
των κατασταλτικών μηχανισμών και τις 
βασικές ελευθερίες σε αναστολή. Α-
κόμα και η συνδικαλιστική δράση ή η 
διαμαρτυρία ποινικοποιούνται. Η ευ-
καμψία της μέσης και το τρίπτυχο συμ-
μόρφωση – υποταγή – πειθάρχηση 
συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας.

Από αυτήν την άποψη τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη του μηχανισμού της 
εκπαίδευσης δε βρίσκονται στο ίδιο 
«στασίδι» με τους μάχιμους εκπαιδευ-
τικούς. Είναι αυτοί που έχουν ως ρόλο 
την υλοποίηση της κυβερνητικής πολι-
τικής. Μια πολιτική που πλήττει όχι μό-
νο το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης, αλλά και τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς ως εργαζόμε-
νους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολι-

τικές των μνημονιακών κυβερνήσεων 
έχουν ρημάξει παντοιοτρόπως τη ζωή 
των εκπαιδευτικών. Από τη ραγδαία 
φτωχοποίηση που συρρίκνωσε τα εισο-
δήματά μας (περίπου 40%) και αυτό συ-
νεχίζεται με την ακρίβεια και τον πλη-
θωρισμό που καλπάζουν. Με την επι-
βάρυνση των συνθηκών εργασίας, όπου 
ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών α-
ναγκάζεται να εργάζεται σε δύο ή πε-
ρισσότερα σχολεία, διανύοντας ενίοτε 
τεράστιες αποστάσεις σε ημερήσια και 
εβδομαδιαία βάση. Με τον διαρκώς αυ-
ξανόμενο όγκο εργασίας, με την ένταση 
του γραφειοκρατικού ελέγχου και με τις 
πολιτικές της αξιολόγσης/αυτοαξιολό-
γησης, που απαξιώνουν το εκπαιδευτι-
κό – παιδαγωγικό μας έργο. 

Επιπλέον, στόχος στο πλαίσιο του 
διοικητικού μηχανισμού της εκπαί-
δευσης είναι η τοποθέτηση οικονομι-
κού διευθυντή-μάνατζερ, το άνοιγμα 
του σχολείου σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και τη διαπλοκή του 
με την «ελεύθερη» αγορά. Στα πλαί-
σιο μιας ψευδώνυμης αποκέντρωσης, 
οι διευθυντές θα μετατραπούν σε μά-
νατζερ – διαχειριστές, που θα είναι υ-
ποχρεωμένοι ν΄ αναζητούν πηγές 
χρηματοδότησης για τη λειτουργία 
του σχολείου. Θα λειτουργεί ως φορέ-
ας προώθησης της νέας κουλτούρας 
επιχειρηματικού πνεύματος, καινοτό-
μων δράσεων και διασύνδεσης «του 
σχολείου του» με την τοπική αγορά. 
Μια τέτοια λειτουργία εναρμονίζεται 
με τη νέα μορφή «αυτοαξιολόγησης 
σχολικών μονάδων», αφού, μέσα από 
τη διαδικασία αξιολόγησης που προ-
βλέπεται, τα σχολεία θα λειτουργούν 
ως «αυτονομημένες μονάδες», οι ο-
ποίες θ’ ανταγωνίζονται η μία την άλ-

λη στην επίδειξη καλών σχολικών α-
ποτελεσμάτων, καινοτομικών δράσε-
ων και πρακτικών, ανεύρεσης πόρων 
και προσέλκυσης πελατών (μαθητών).

Ο διευθυντής της σχολικής μονά-
δας αναλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, 
«τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και α-
ξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», 
γεγονός που ενισχύει όλους τους μη-
χανισμούς αξιολόγησης («κοινωνικής 
λογοδοσίας») και τους συνδέει αφενός 
με τις εργασιακές σχέσεις των εκπαι-
δευτικών και αφετέρου με την ίδια την 
χρηματοδότηση των σχολείων. Μια τέ-
τοια προοπτική θα καθυποτάξει την 
διδακτικής πράξη στην επιχειρηματι-
κή λογική. Το σχολείο θα λειτουργεί με 
κριτήριο την εξεύρεση κονδυλίων και 
θα προσαρμόζει τη λειτουργία του σ΄ 
αυτήν την προοπτική. 

Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί την 
ενίσχυση του ελεγκτικού και «πανοπτι-
κού» ρόλου του κράτους, που θα κρατά 
υπό τον ασφυκτικό έλεγχο κάθε σημα-
ντική λειτουργία του μηχανισμού διοί-
κησης-εποπτείας της εκπαίδευσης. Ω-
στόσο, το κράτος προβάλλει την ανάγκη 
αυτονόμησης της σχολικής μονάδας. 
Πίσω από τις εύηχες διακηρύξεις για 
δυνατότητα της σχολικής μονάδας να 
διαμορφώνει το πρόγραμμά της, (αυτο-
νομία, διαφοροποίηση του αναλυτικού 
προγράμματος), ξεπροβάλλει μια εκ-
παίδευση και ένα σχολείο αντίστοιχο με 
τις οικονομικές και κοινωνικο-ταξικές 
συνθήκες της περιοχής του, που θα δι-
αφοροποιείται κατά περιφέρεια, ανά-
λογα με τις επιδιώξεις της αγοράς και 
τις κατευθύνσεις των επιχειρήσεων. Το 
σχολείο στις φτωχές περιοχές θα μετα-
τραπεί σε αποθήκη κατάρτισης φθηνού 
εργατικού δυναμικού και μεταναστών 
για την αγορά. 

Σχολείο της αγοράς, φθηνό, αυταρ-
χικό, εξοντωτικό και ελιτίστικο, σχο-
λείο όχι γνώσεων και παιδείας, αλλά 
λειτουργικών δεξιοτήτων, στενής κα-
τάρτισης και όχι γενικής γνώσης, σχο-
λείο όπου θα βασιλεύει το πνεύμα του 
ανταγωνισμού, της κοινωνικής διαφο-
ροποίησης και του «επιχειρείν».
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Οι τελευταίοι νόμοι για τη σχολική εκπαίδευση 
(4692/2020 και 4823/21) έχουν πολλά κοινά στην ο-
νομασία τους: Ο ένας, ο Ν. 4692/2020, ονομάζεται 

“Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, ενώ ο άλ-
λος, ο Ν. 4823/2021, ονομάζεται “Αναβάθμιση του σχολεί-
ου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”. 
Και «...ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών», λοιπόν! Αλλά πό-
σο ο συντάκτης της ονομασίας αυτών των νόμων πρέπει να 
απεχθάνεται τους εκπαιδευτικούς για να καλύψει το περι-
εχόμενο των νόμων με μια αναποδογυρισμένη ονομασία... 

Το λέμε αυτό γιατί αν ρίξει κανείς μια ματιά στους δυο 
αυτούς νόμους (Νόμος 4692/2020 και Ν. 4823/2021), θα α-
πορήσει πραγματικά με τον τρόπο που εννοεί το υπουργείο 
Παιδείας ότι “ενδυναμώνει” τους εκπαιδευτικούς. Και, βέ-
βαια, θα απορήσει, όχι μόνο με το πλήθος των συνεδριάσε-
ων που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία στους συλλό-
γους των εκπαιδευτικών, αλλά και με τις ευθύνες και τις ε-
ξωεκπαιδευτικές αναθέσεις που φορτώνονται οι εκπαιδευ-
τικοί. Μάλιστα, η τελευταία “καινοτόμα” ιδέα του υπουργεί-
ου Παιδείας ήταν να προσθέτει νέες ευθύνες έξω από το 
εργασιακό ωράριο που θα “πληρώνονται” με ... μόρια.

Και εύλογα θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, καλά, 
πότε προλαβαίνουν να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί, πότε 
προλαβαίνουν να προετοιμαστούν, πότε προλαβαίνουν να 
έρθουν σε επαφή - επικοινωνία με τους μαθητές τους και 
τους γονείς τους, πότε προλαβαίνουν να διορθώσουν τις 
εκθέσεις, τα τεστ και τα διαγωνίσματα; Απλά δεν προλα-
βαίνουν! Μεταφέρουν περισσότερο από ποτέ δουλειά στο 
σπίτι (εκτός από διορθώσεις, βαθμολογίες, απουσίες, τώ-
ρα και τηλεσυνεδριάσεις) και αρκετές φορές είναι αναγκα-
σμένοι να εγκαταλείψουν την τάξη τους για να διεκπεραι-
ώσουν από αναθέσεις νοσηλευτικού περιεχομένου (οι υ-
πεύθυνοι covid) ή αναθέσεις αντιμετώπισης ζητημάτων σε 
τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδει-
κτικά η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπε-
ριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, (Σύμβουλοι σχολικής 
ζωής), μέχρι και αναθέσεις σχετικές με τις Επιτροπές Δι-
επιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστή-
ριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) κ.λπ.

Εξουθένωση των εκπαιδευτικών: Πίεση, 
γραφειοκρατικός φόρτος, τοξικό περιβάλλον

Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να μετατρέψει την εκπαι-
δευτική διαδικασία και τα ζωντανά της στοιχεία σε ένα γρα-
φειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου και συμμόρφωσης, έτσι ώστε 
να μπορεί να ξετυλίγει ευκολότερα και χωρίς αντιδράσεις την 
εκπαιδευτική του πολιτική. Θα μπορούσαμε να μείνουμε (για-
τί αυτό είναι το κύριο και το βασικό) στο περιεχόμενο και τις 
κατευθύνσεις δεκάδων συνεδριάσεων που επιβάλλονται, ω-
στόσο, θα εστιάσουμε σε μια άλλη πλευρά, διόλου ευκαταφρό-
νητη, που αφορά στην απογείωση της εξουθένωσης του εκ-
παιδευτικού προσωπικού στα γρανάζια εξωεκπαιδευτικών α-

ναθέσεων. Ίσως είναι η πρώτη φορά μεταπολιτευτικά που ένα 
μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών νιώθει αφενός τέτοια αφό-
ρητη πίεση και αφετέρου τέτοια έλλειψη χαράς για τη διδα-
σκαλία, που αντί να τονώνεται όπως παλιότερα, “αδειάζει” σω-
ματικά και ψυχικά. Ένα βαθιά τοξικό περιβάλλον για τα εργα-
σιακά, μορφωτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των εκπαιδευ-
τικών διαμορφώνεται σταδιακά τον τελευταίο καιρό (με δικα-
στικές αποφάσεις, με εκβιαστικές εγκυκλίους και «προθεσμί-
ες», που λειτουργούν ασφυκτικά θέτοντας τελεσίγραφα υλο-
ποίησης εντολών, με προϊσταμένους στο ρόλο του επιτηρητή 
που κουνάνε το δάχτυλο με αυστηρότητα για να «συμμορφω-
θούν προς τας υποδείξεις» οι εκπαιδευτικοί). 

Ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί νιώθουν να 
“σκάει” πάνω τους ένα μπαράζ αδιόρατων και ορατών απει-
λών από το υπουργικό επιτελείο, τους προϊστάμενους εκ-
παίδευσης, τους συντονιστές, τους διευθυντές σχολείων και 
κάποιες φορές και από ένα τμήμα μαθητών και γονέων που 
αντιλαμβάνονται τον εκπαιδευτικό σαν τον “βολικό” ένοχο 
για τα αδιέξοδα και την έλλειψη νοήματος που αντιμετωπί-
ζουν στο σχολείο και στη ζωή τους. Μαζί, ένας ατελείωτος 
βομβαρδισμός εξωεκπαιδευτικών εργασιών, γραφειοκρα-
τικού φόρτου, ευθυνών που διασπείρουν άγχος, αβεβαιότη-
τα και αγωνία.

Το Υπουργείο στέλνει στις Διευθύνσεις και οι Διευθύν-
σεις ζητούν συνεχώς στοιχεία (π.χ. Δελτία Κίνησης Προσω-
πικού, Αναλυτικά Στοιχεία Ωρολογίου Προγράμματος, Κενά 
και Πλεονάσματα εκπαιδευτικών κλπ) με τη συμπλήρωση 
αυτών σε δύσχρηστους πίνακες στο Excel ή στο Word. Επι-
πλέον αποστέλλουν τις φόρμες προς συμπλήρωση το πρωί 
και το μεσημέρι απαιτούν να έχουν σταλεί από τα σχολεία 
συμπληρωμένες! Έγγραφα, Οδηγίες, Εγκύκλιοι, Υπουργι-
κές Αποφάσεις, νέα νομοθεσία και βροχή από νέες ευθύ-
νες που ετσιθελικά μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε 
πληροφορικούς, νοσοκόμους, γιατρούς και ψυχολόγους, 
που μαζί με τους παλιότερους μόνιμους ρόλους (του διοι-
κητικού προσωπικού, του φύλακα, κλπ), κάνουν “φύλο και 
φτερό” την εκπαιδευτική διαδικασία και εξουθενώνουν 
τους εκπαιδευτικούς, (οι οποίοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση έχουν μέση ηλικία 50 ετών και άνω...).

Ίσως γι αυτό μαζί με τις εστίες αντίστασης που αναζω-
πυρώνονται από το “λάδι που ρίχνει στη φωτιά” το ΥΠΑΙΘ, 
εκδηλώνεται και μια κατάσταση “σιωπηρής παραίτησης” ε-
νός τμήματος των εκπαιδευτικών, αλλά και ένα πρωτοφα-
νές «κύμα νοερής φυγής» προς την συνταξιοδότηση (το ο-
ποίο δεν εκδηλώνεται πρακτικά, καθώς υπάρχει ο φόβος 
και ο τρόμος των ατελείωτων μηνών σύνταξης με 700 ευ-
ρώ), καθώς οι αντίξοες συνθήκες εργασίας (εντατικοποίη-
ση, πίεση, εξάντληση, έλλειψη νοήματος, τηλεκπαίδευση 
και αξιολόγηση) έχουν κάνει αφόρητη τη ζωή τους.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις της Υπουργού Παιδείας, ι-
διαίτερα οι τελευταίες, αποτελούν μια βραδυφλεγή βόμβα 
στο “κλίμα” του σχολείου. Η επιδείνωση των εργασιακών 
συνθηκών τείνει να απογειωθεί. 
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Εκπαιδευτικοί: Οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι που... 
“ενδυναμώνονται” δουλεύοντας και μετά το σχολείο!
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

20ο Συνέδριο ΟΛΜΕ

☞ Ολοκληρώθηκε στις 4 Ιούλη το 
20ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, με τις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 
ΔΣ της Ομοσπονδίας. Το φετινό συνδι-
καλιστικό συνέδριο πραγματοποιήθη-
κε με ένα χρόνο καθυστέρηση, λόγω 
των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων 
των παρατάξεων των ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ που κατέφυγαν 
στο πρωτοδικείο ζητώντας τον αυτοδι-
ορισμό τους για έναν ολόκληρο επιπλέ-
ον χρόνο. Για πρώτη φορά καταγράφε-
ται μεγάλη μείωση της συμμετοχής του 
κλάδου στις αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη των αντιπροσώπων. Ενδεικτικά, 
σημειώνουμε ότι φέτος ψήφισαν περί-
που 30.000 εκπαιδευτικοί όταν στις α-
ντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2019 είχαν 
συμμετάσχει περίπου 41.000. Η αποχή 
των εκπαιδευτικών, που έφτασε το 
27%, είναι αποτέλεσμα τόσο της ευρύ-
τερης υποχώρησης του εργατικού συν-
δικαλιστικού κινήματος, όσο και της 
γραμμής που χάραξε η συνδικαλιστική 
ηγεσία της ΟΛΜΕ την τελευταία τριετία 
και ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας. 
Καθοριστική σημασία είχε η υπονομευ-
τική γραμμή που επέβαλαν οι συνδικα-
λιστικές παρατάξεις των ΔΑΚΕ (ΝΔ), 
ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ), ξε-
πουλώντας τη μεγάλη μάχη ενάντια 
στην αξιολόγηση, που γέννησε έντονη 
απογοήτευση στον κλάδο, την ώρα μά-
λιστα που η κυβέρνηση ποινικοποιού-
σε την απεργία – αποχή.

☞ Το τετραήμερο (1 – 4/7) του Συ-
νεδρίου πραγματοποιήθηκε μέ-

σα στις οξυμένες συνθήκες που γεννά 
πρώτον ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην 
Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας 
και την ιμπεριαλιστική επέμβαση των 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και δεύτερον η καλπάζου-
σα ακρίβεια στην ενέργεια και σε όλα 
τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, που ο-
δηγεί σε βαθιά φτώχεια και απόγνωση 
τεράστια τμήματα του λαού μας. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
στη λήξη μιας θυελλώδους σχολικής 
χρονιάς, με τα σαρωτικά αντιεκπαι-
δευτικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρ-
νηση εδώ και τρία χρόνια (αξιολόγηση, 

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Τράπεζα 
Θεμά των, τηλεκπαίδευση κλπ).

Ενώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη η ολο-
μέτωπη κυβερνητική επίθεση, το Συνέ-
δριο στάθηκε πολύ χαμηλότερα από την 
αναγκαιότητα της περιόδου, δεν αντα-
ποκρίθηκε στα αυξημένα καθήκοντα 
και τις απαιτήσεις του κόσμου της εκ-
παίδευσης, που στενάζει κάτω από το 
βάρος της αντιλαϊκής και αντιεκπαι-
δευτικής πολιτικής, του Δημόσιου Σχο-
λείου που συρρικνώνεται καθημερινά 
και της νεολαίας που συνθλίβεται στις 
μυλόπετρες των ταξικών φραγμών.

☞ Οι παρατάξεις των ΔΑΚΕ – ΣΥ-
ΝΕΚ – ΠΕΚ εκδήλωσαν ανοιχτή  

συμπόρευση σε όλα τα κομβικά ζητή-
ματα, όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ 
και τρία χρόνια με τους πολιτικούς 
τους φορείς, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ. Από την πανδημία, τον αυταρ-
χισμό και την καταστολή ως τα πλήγ-
ματα στο Δημόσιο Σχολείο, τη φτώ-
χεια, την ακρίβεια και τον πόλεμο, α-
ποτέλεσαν τους θλιβερούς απολογη-
τές της κυβερνητικής πολιτικής, κή-
ρυκες της υποταγής και της συνθηκο-
λόγησης. Ενδεικτικό είναι πως δεν 
τόλμησαν να παρουσιάσουν στον κλά-
δο τον απολογισμό της τρίχρονης δρά-
σης της Ομοσπονδίας, ως όφειλαν, 
μπροστά στις Γενικές Συνελεύσεις των 
πρωτοβάθμιων σωματείων, παρά μόνο 
στο περίκλειστο σώμα των 300 συνέ-
δρων. Πώς να αντέξει, βέβαια, την κρι-
τική της βάσης ένα αυτάρεσκο κείμε-
νο που παρουσιάστηκε ως «απολογι-
σμός δράσης», με το οποίο οι δυνά-
μεις της πλειοψηφίας επιχείρησαν να 
δικαιώσουν όλη τη συμβιβαστική τους 
πολιτική;

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό 
οι δυνάμεις αυτές (ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – 
ΠΕΚ) δεν τολμούν να παρουσιάσουν 
στον κλάδο τις κοινά ομολογημένες 
θέσεις τους, ιδιαίτερα στο ζήτημα της 
αξιολόγησης, που κινητοποίησε μαζι-
κά το εκπαιδευτικό κίνημα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Εκτιμώντας πως το 
Συνέδριο αποτελεί τη «χρυσή ευκαι-
ρία» τους, ψήφισαν από κοινού αρα-

χνιασμένες θέσεις που ξέθαψαν από 
τα παλιά, που εξωραΐζουν και επί της 
ουσίας υιοθετούν την αξιολόγηση σχο-
λείων και εκπαιδευτικών, για να τις 
παρουσιάσουν τάχα ως «θέσεις του 
κλάδου». Έκαναν πως δεν κατάλαβαν 
τίποτα από τη μαζικότητα και τη μαχη-
τικότητα του εκπαιδευτικού κινήματος 
ενάντια στην αξιολόγηση, παραδίδο-
ντας μαθήματα υποταγμένου κυβερνη-
τικού συνδικαλισμού.

Ντράπηκε και η ντροπή από την α-
παράδεκτη και αντιδημοκρατική συ-
μπεριφορά των ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ – ΠΕΚ 
σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και 
ιδιαίτερα την ημέρα των ψηφοφοριών. 
Με προκλητικό τρόπο παρέδωσαν 
«μαθήματα δημοκρατίας» καταστρα-
τηγώντας κάθε δημοκρατική διαδικα-
σία, καταπάτησαν συστηματικά το κα-
ταστατικό της Ομοσπονδίας, για να ε-
μποδίσουν ετσιθελικά τη συζήτηση ε-
πί των προτάσεων που οι ίδιες δυνά-
μεις έφεραν για ψήφιση. Προτάσεις 
και θέσεις που μοιάζουν σαν δύο στα-
γόνες νερό με τα κυβερνητικά μέτρα 
και τις αντιεκπαιδευτικές ντιρεκτίβες 
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Στόχος των δυ-
νάμεων αυτών είναι να μετατρέψουν 
μια ιστορική Ομοσπονδία, με μεγάλες 
αγωνιστικές παραδόσεις, σε ουραγό 
της κυβερνητικής πολιτικής.

☞ Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τυφλωμέ-
νες από το ρεφορμισμό τους και 

τις εκλογικές τους επιδόσεις, έμοιαζαν 
να βρίσκονται σε ένα παράλληλο σύ-
μπαν. Επιδόθηκαν σε αυτάρεσκες τοπο-
θετήσεις προορισμένες για εσωτερική 
κατανάλωση, παραχαράσσοντας προ-
κλητικά τα γεγονότα της τελευταίας τρι-
ετίας, κρύβοντας επιμελώς την εξίσου 
συνθηκολόγα γραμμή που χάραξαν τόσο 
στην ΟΛΜΕ όσο και ευρύτερα μέσα στο 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Με πα-
νηγυρισμούς και παρομοιώσεις για την 
«αλλαγή των συσχετισμών που έρχεται 
στην ΟΛΜΕ» αποθέωναν την αύξηση 
των εκλογικών τους ποσοστών (που ο-
φείλεται στη μείωση της συμμετοχής 
και όχι στην αύξηση των δυνάμεών 
τους), κλείνοντας τα μάτια στο κεφαλαι-

Εκπαιδευτικός Όμιλος

1 Επισφράγιση της συνθηκολόγας γραμμής των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού
1 Αναγκαία η αγωνιστική και ταξική ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού κινήματος
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ώδες ζήτημα της μεγάλης αποχής και α-
ποστράτευσης των εκπαιδευτικών από 
τα σωματεία. Όπως επιδεικτικά έκλει-
σαν τα μάτια και προκλητικά αδιαφόρη-
σαν για τα όσα διαδραματίστηκαν με 
πρωταγωνιστές τις δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ 
– ΔΑΚΕ – ΠΕΚ. Στην πράξη οι δυνάμεις 
του ΠΑΜΕ προσπάθησαν να μετατρέ-
ψουν το συνέδριο της ΟΛΜΕ σε προε-
κλογικό μπαλκόνι για να συσπειρώσουν 
τις δυνάμεις τους μπροστά στις επικεί-
μενες βουλευτικές εκλογές.

☞ Το ρεύμα των Παρεμβάσεων, ανά-
μεσά τους και οι σύντροφοι και 

συναγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομί-
λου που το πλαισιώνουν σταθερά, έδω-
σε τη μάχη ενάντια στη συμβιβαστική 
γραμμή των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ και ΠΕΚ, 
για να ανασυνταχτεί η Ομοσπονδία σε 
αγωνιστική και ταξική κατεύθυνση. Κα-
τήγγειλε τα έκτροπα των ΔΑΚΕ – ΣΥ-
ΝΕΚ – ΠΕΚ και δεν μετατράπηκε σε 
θεατή σε αυτό το αντιδημοκρατικό τους 
κρεσέντο. Το ρεύμα αυτό καταγράφει τη 
σταθερή και αγωνιστική του παρουσία 
μέσα στα πρωτοβάθμια σωματεία, 
στους αγώνες του εκπαιδευτικού και 
ευρύτερα του μαζικού κινήματος. Εκεί 
απ’ όπου απουσιάζουν σταθερά εδώ 
και χρόνια οι δυνάμεις της γραφειο-
κρατίας και του κυβερνητισμού.

☞ Το Συνέδριο της ΟΛΜΕ και τα γε-
γονότα που διαδραματίστηκαν σε 

αυτό δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία 
και ως εκ τούτου δεν μας ξαφνιάζουν. 
Είναι το αποτέλεσμα της βαθιάς επί-
δρασης -πρώτα και κύρια- των δυνά-
μεων του κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού και του ποικιλώνυμου ρεφορμι-
σμού. Αυτή η επίδραση δεν αφορά μό-
νο την Ομοσπονδία, αλλά διαπερνά ό-
λα τα πρωτοβάθμια σωματεία. Από αυ-
τήν τη σκοπιά, τα όσα συνέβησαν και 
καταγράφηκαν στο Συνέδριο δεν είναι 
τίποτα παραπάνω από την αντανάκλα-
ση της πραγματικής κατάστασης που 

επικρατεί στη βάση του κλάδου. Οι α-
πολυτότητες και οι αφορισμοί πως «η 
ΟΛΜΕ χρεοκόπησε, ξόφλησε» στην 
ουσία τους συνιστούν φυγοπονία από 
την πραγματική μεγάλη μάχη που πρέ-
πει να δοθεί, για να ξαναγίνουν τα σω-
ματεία μαζικά και ταξικά, πραγματικά 
όπλα των εκπαιδευτικών, ασπίδες υ-
περάσπισης του Δημόσιου Σχολείου 
και των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

☞ Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους 
εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους 

με όλα τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, κα-
θώς και με το σύνολο της βάρβαρης 
κυβερνητικής πολιτικής της φτώχειας 
και της ακρίβειας. Ο αγώνας για την υ-
περάσπιση του Δημόσιου Σχολείου και 
την ανατροπή αυτής της πολιτικής 
περνά μέσα από τον ανυποχώρητο μα-
ζικό εξωκοινοβουλευτικό αγώνα, με 
όχημα πρώτα και κύρια τα σωματεία. 

Ο πόλεμος και η απότομη όξυνση 
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών α-
πλώνουν βαριά τη σκιά τους στους λα-
ούς. Πρέπει να μπει ξανά στην ημερή-
σια διάταξη η συγκρότηση ενός ισχυ-
ρού αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστι-
κού μετώπου ενάντια στα φιλοπόλεμα 
σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, για να α-
νατραπεί το καθεστώς της ιμπεριαλι-
στικής εξάρτησης και κυριαρχίας. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει 
να παλέψουν οι ταξικές δυνάμεις την 
επόμενη ημέρα. 

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλες τις οδούς προκειμέ-
νου να εκφοβίσει εργαζόμενους, συνδικαλιστές και γενι-
κότερα όσους αγωνίζονται ενάντια στην αυταρχική πολιτι-
κή της. Στη φάση αυτή, απέναντι στις κινητοποιήσεις που 
δίνουν φοιτητές και εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια ενά-
ντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, βρίσκει στήριξη και 
από τα ακροδεξιά συμπληρώματά της προερχόμενα από το 
κομματικό μόρφωμα του Τζίμερου. Με αφορμή ανακοίνω-
ση του Συλλόγου Διοικητικών ΕΜΠ, που καλούσε σε κινη-
τοποίηση ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, κατα-
τέθηκε μηνυτήρια αναφορά από την ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
«για έλεγχο τέλεσης Διέγερσης σε Ανυπακοή (183 ΠΚ), από 
όσους καλούν σε απείθεια κατά της εφαρμογής του Νόμου 
για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία». Μέσα σε ένα απεχθές 
κείμενο που ξεχειλίζει ακροδεξιά δυσωδία, ο Φ. Κρανιδιώ-
της στοιχειοθετεί τη μηνυτήρια αναφορά «ΚΑΤΑ παντός υ-
πευθύνου» που κατέθεσε στις 6/9/2022 στον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και στην οποία αναφέρονται και τα εξής:

«…Η κυβέρνηση διά εντεταλμένων οργάνων της ξεκίνη-
σε την εφαρμογή του Νόμου για την Πανεπιστημιακή Αστυ-

νομία(…) Φοιτητικές παρατάξεις και συνδικαλιστικά όργανα 
οργάνωσαν κινητοποιήσεις (…) (σημ. αναφέρει σε ΕΚΠΑ και 
ΑΠΘ) κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν έκτροπα 
με επιθέσεις κατά της ΟΠΠΙ (…) κατέστρεψε δημόσια πε-
ριουσία (…) (σημ. ΑΠΘ) ήτοι περιουσία του κράτους (…) Συ-
νεπώς στα επεισόδια τελέσθηκαν αδικήματα της Διατάρα-
ξης κοινής ειρήνης (άρθρο 189 ΠΚ) φθορά ξένης περιουσί-
ας (άρθρο 378 ΠΚ)… Επειδή ο Σύλλογος Διοικητικού Προ-
σωπικού ΕΜΠ εξέδωσε την από 5/9/2022 ανακοίνωση που 
δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και αναφέρει τα εξής:(…)» και 
παραθέτει την Ανακοίνωση του Συλλόγου που καλεί στην κι-
νητοποίηση ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Και 
συνεχίζει: «…Κατόπιν των ανωτέρω Σας αναφέρω τα ως ά-
νω προς κατά Νόμον και κατά την κρίση Σας αξιολόγηση και 
ΑΙΤΟΥΜΑΙ Δια τις κατά Νόμον ενέργειες Σας…»

Η απάντηση των συλλόγων εργαζομένων στα Πανεπι-
στήμια και των φοιτητικών συλλόγων δεν μπορεί παρά να 
είναι μία και μοναδική. Ο αγώνας μας ενάντια στην πα-
νεπιστημιακή αστυνομία είναι κοινός και δεν θα σταμα-
τήσει παρά την όποια προσπάθεια τρομοκράτησής μας!

Προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, που –στο πλευρό  
των φοιτητικών συλλόγων– δίνουν αγώνα ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία
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20ο Συνέδριο ΟΛΜΕ

Στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, οι 
δυνάμεις ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – 
ΠΕΚ, που πρόσκεινται σε ΝΔ, 

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, προχώρησαν σε 
ένα πρωτοφανές πραξικόπημα: με 
απόφαση των δυνάμεων αυτών στο 
προεδρείο και έχοντας εξασφαλίσει 
από κοινού να ψηφιστεί από τους 
αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο, 
επιχείρησαν και τελικά επέβαλαν 
μια απαράδεκτη διαδικασία ψηφο-
φορίας. Οι προτάσεις αριθμήθηκαν 
και τέθηκαν για ψηφοφορία στο 
Συνέδριο χωρίς καμιά συζήτηση. 
Μετέτρεψαν τους συνέδρους – μέλη 
τους σε νούμερα που ψηφίζουν νού-
μερα! Δεν ψηφίζονταν προτάσεις, 
αλλά αριθμοί (το ψήφισμα 1, η από-
φαση 2 κλπ).

Με αυτό τον τρόπο πέρασαν ένα 
πολυσέλιδο κοινό πλαίσιο υπέρ της 
αξιολόγησης Κεραμέως και άλλων 
αντιεκπαιδευτικών μέτρων, παραβι-
άζοντας κατάφωρα το δικαίωμα κάθε 

συνέδρου στη συζήτηση. Χθες η 
ΔΑΚΕ δια του προέδρου της είχε δη-
λώσει, ότι αφού η παράταξή του είναι 
πρώτη δύναμη θα μιλάει όποτε θέλει. 
Σήμερα απείλησε όλες τις παρατά-
ξεις επειδή η ΓΣ της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσ-
σαλονίκης διέγραψε από μέλος της 
στέλεχος της ΝΔ για σοβαρές κατα-
στατικές και αντεργατικές παραβιά-
σεις κάτω από καθεστώς τρομοκρα-
τίας. Στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ εξήρε τη 
ΔΑΚΕ για την αγωνιστικότητά της! Σε 
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου σε 
συγχορδία ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ έκαναν 
επίθεση μονοθεματικά στις ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΕΙΣ, με χυδαιολογίες και ένα 
ακατάσχετο υβρεολόγιο.

Το σκηνικό στήθηκε… Η αυτοο-
νομαζόμενη κεντροαριστερά επα-
νέρχεται σε αντιδραστικό ρόλο με 
ακροδεξιά στήριξη. Λίγο πριν τις 
εκλογές που φαίνονται στον κοινο-
βουλευτικό ορίζοντα, ο ΣΥΡΙΖΑ και 
το ΠΑΣΟΚ κάνουν εμφάνιση πρόβα 
τζενεράλε σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες ομοσπονδίες του Δημοσίου 60-
70.000 εκπαιδευτικών… «Κυβέρνη-
ση εθνικής συνεννόησης» με όλες 
τις συστημικές δυνάμεις και με την 
υπόσχεση ότι θα περάσουν μαζί όλα 
τα αντεργατικά μέτρα του κεφαλαίου 
και θα μετατρέψουν το συνδικαλιστι-
κό κίνημα σε άκακο κατοικίδιο της 
κυβερνητικής αυλής…

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις 
Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ δηλώ-
νουν: δε θα τους περάσει! Λογαριά-
ζουν χωρίς τον ξενοδόχο….

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις 

Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Άθλιες μεθοδεύσεις της «ιερής συμμαχίας» ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ – ΠΕΚ!

Άκυρες οι «αποφάσεις - νούμερα» του 20ου Συνεδρίου
 Απλά μαθήματα συνδικαλισμού και δημοκρατίας:
1. Δεν είναι οι κομματικοί μηχανισμοί των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ πάνω από το 

Συνέδριο της ΟΛΜΕ, που είναι το ανώτερο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των καθηγητών.

2. Δεν είναι το προεδρείο του Συνεδρίου ανώτερο όργανο από το Συνέδριο των 
καθηγητών. Το ανώτερο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των καθηγητών εί-
ναι το Συνέδριο.

3. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί και να ψηφίζει στη λήψη των 
αποφάσεων. «Ποτέ δεν υποβάλλεται θέµα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κα-
τάλογος των οµιλητών γι’ αυτό το θέµα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση είναι άκυρη.» 
(Καταστατικό ΟΛΜΕ άρθρο 41, παρ. 8).

4. Κανένας σύνεδρος δεν είναι νούμερο (αριθμός) για να ψηφίσει νούμερα (αποφάσεις).
Οι «αποφάσεις» του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ είναι αποτέλεσμα του καλά και από 

καιρό οργανωμένου πραξικοπήματος των κομματικών μηχανισμών των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ 
– ΠΕΚ, που κατέλυσαν κάθε έννοια δημοκρατίας, παραβίασαν το καταστατικό της ΟΛΜΕ 
και κατάργησαν ψηφισμένες θέσεις του κλάδου, παραβιάζοντας τη βούλησή του και προ-
ώθησαν τις πιο αντιδραστικές θέσεις –επεξεργασμένες είναι αλήθεια– του Υπουργείου 
Παιδείας από την εποχή της Α. Διαμαντοπούλου μέχρι αυτήν της Ν. Κεραμέως. 

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας*
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Πρώτα απ’ όλα παραβίασαν το καταστατικό και συ-
γκεκριμένα την παράγραφο 8 του άρθρου 41. Το προε-
δρείο κατά πλειοψηφία (3 -2) επέβαλε μια απαράδεκτη 
διαδικασία ψηφοφορίας. Οι προτάσεις αριθμήθηκαν και 
τέθηκαν για ψηφοφορία στο Συνέδριο χωρίς καμιά συ-
ζήτηση. Μετέτρεψαν τους συνέδρους – μέλη τους σε 
νούμερα που ψηφίζουν νούμερα! Με αυτή τη διαδικαστι-
κή πρόταση διαφωνήσαμε τα δύο μέλη του προεδρείου 
(Εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ και ΑΣΕ/ΠΑΜΕ). 
Παρά την επιμονή μας δεν τέθηκε σε ψηφοφορία στο 
σώμα η διαδικαστική μας πρόταση. Το προεδρείο επέ-
βαλε πραξικοπηματικά τη δική του διαδικαστική πρότα-
ση. Με αυτό τον τρόπο οιλοκλήρωσαν ένα πραξικόπημα 
που στιγματίζει την 98χρονη ιστορία της ΟΛΜΕ και πέ-
ρασαν την περιβόητη 58 απόφαση - ένα πολυσέλιδο κοι-
νό πλαίσιο υπέρ της αξιολόγησης Κεραμέως και άλλων 
αντιεκπαιδευτικών μέτρων, παραβιάζοντας κατάφωρα 
το δικαίωμα κάθε συνέδρου στη συζήτηση.

Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός έχει μεταλλαχτεί σε 
πιο αντιδραστική κατεύθυνση από ποτέ άλλοτε. Άλλοτε 
είχαμε μια κυβερνητική παράταξη που στήριζε την εκά-
στοτε κυβερνητική πολιτική. Σήμερα έχουμε τρείς! Γι’ 
αυτό και πέρασαν τη γραμμή της υφυπουργού παιδείας 
Ζ. Μακρή, όπως την είχε προαναγγείλει από τον Μάρτη 
του 2022, όταν δήλωνε: «Θα τα βρούμε με τους συνδικα-
λιστές για τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης».

Επίσης, με την ανοχή και την ενοχή της πλειοψη-
φίας του προεδρείου δόθηκε η δυνατότητα σε απογό-
νους δοσιλόγων, ΕΚΟΦιτών και χουντικών να βροντο-
φωνάζουν «Έξω οι φασίστες από την ΟΛΜΕ» προς 
τους συνέδρους των παρατάξεων της Αριστεράς, που 
αποχωρούσαν για να μη νομιμοποιήσουν το πραξικό-
πημα. Ντράπηκε και η ντροπή!

Πλῆθος Σαδδουκαίων
Ῥωμαίων ὑπαλλήλων
μάντεις καὶ ἀστρονόμοι
(κάποιος Βαλβίλος ἐξ Ἐφέσου)
περιστοιχίζουν τὸν Αὐτοκράτορα.
…
Τοὺς ὕπατους ἐγὼ ἀνάδειξα στὶς συνελεύσεις
κι αὐτοὶ κληρονομήσανε τὰ δικαιώματα
φορέσαν πορφυροῦν ἀτίθασον ἔνδυμα
σανδάλια μεταξωτὰ ἢ πανοπλία-
ἐξακοντίζουν τὰ βέλη τους ἐναντίον μου-
ἡ θέλησή μου ποὺ καταπατήθηκε
τόσους αἰῶνες.

Μ. Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων

Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο!
Η ομορφιά των δρόμων καμιά σχέση δεν έχει με 

το σκοτάδι των διαδρόμων της συνδικαλιστικής και 
κομματικής γραφειοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι το 
20ο Συνέδριο στιγματίζεται από το πραξικόπημα και 
την επίσημη συγκρότηση της «Ιερής Συμμαχίας» των 
ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ και δεν έχει καμιά νομιμοποίη-
ση στις συνειδήσεις της πλειονότητας των εκπαιδευτι-
κών, που αγωνίζονται για να αναχαιτίσουν την αντιεκ-
παιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Ο 
λόγος πέφτει τώρα στον κλάδο, στα πρωτοβάθμια σω-
ματεία και στις Γενικές Συνελεύσεις. Όπλο μας είναι 
ένας ανυπότακτος συνδικαλισμός που υψώνεται σαν 
ατίθασος πύργος απέναντι στον αντίπαλο που κηρύσσει 
τον πόλεμο. Τον συνδικαλισμό που έχει προμετωπίδα: 
«Το τραύμα του ενός είναι τραύμα για όλους». 

Στις σημερινές σκληρές πολιτικές συνθήκες, του 
πολέμου, της ακρίβειας και της φτώχειας, του χτυπή-
ματος των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών δικαιω-
μάτων, η ανασυγκρότηση των σωματείων σε ταξική και 
αγωνιστική κατεύθυνση είναι αναγκαία όσο ποτέ, σε 
σύγκρουση με τις δυνάμεις της ηττοπάθειας, της συν-
θηκολόγησης και της υποταγής. Για την ανατροπή της 
πολιτικής κυβέρνησης -ΕΕ-ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση και 
την κοινωνία, για την ανάπτυξη ενός ρωμαλέου αντιπο-
λεμικού κινήματος. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να προετοιμα-
στεί ο κλάδος για παρατεταμένο και πολύμορφο αγώ-
να, με βασικούς άξονες την ανατροπή της αξιολόγησης, 
της τράπεζας θεμάτων, της ΕΒΕ, του ν. Χατζηδάκη, τη 
διεκδίκηση γενναίας αύξησης στους μισθούς, την αντι-
μετώπιση της ακρίβειας και της φτώχειας, την υπερά-
σπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης!

Οι αγώνες που απαιτούνται θα γίνουν, γιατί είναι 
αναγκαίοι! Θα γίνουν γιατί είναι μονόδρομος. Και θα 
γίνουν κόντρα σε όλα τα κέντρα εξουσίας του συστή-
ματος, κόντρα σε «νομιμότητες» υποταγής και υπο-
ταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες! 
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20ο Συνέδριο ΟΛΜΕΜα καλά,  
δεν ήταν τα ΣΥΝΕΚ στο Συνέδριο;

Αν διαβάσει κανείς την 
ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ για το 

20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ εύλογα 
θα αναρωτηθεί. Μα καλά, δεν 
ήταν τα ΣΥΝΕΚ στο Συνέδριο;

Σε μια τόσο αναλυτική ανακοίνω-
ση και η ηγεσία των ΣΥΝΕΚ δεν είπε 
έστω μια συλλαβή για την αποχώρηση 
των παρατάξεων της Αριστεράς. Δεν 
είπε μια συλλαβή για το κλίμα πρωτο-
φανούς αντικομμουνισμού με συνθή-
ματα, όπως «Έξω οι φασίστες από την 
ΟΛΜΕ» που εκτόξευαν απόγονοι δο-
σιλόγων, ΕΚΟΦιτών και χουντικών μα-
ζί με άλλα μέλη της ΔΑΚΕ, αλλά και 
κάποια των ΣΥΝΕΚ και ΠΕΚ. Βέβαια η 
ηγεσία των ΣΥΝΕΚ δεν είπε, έστω και 
μια συλλαβή, ενάντια στους προπηλα-
κισμούς ακροδεξιών ΔΑΚιτών εναντί-
ον συνέδρων της Αριστεράς, με τις 
κραυγές «παλιοκουμμούνια». Φυσικά 
και δεν περιμέναμε να πουν τίποτα, ό-
ταν ο σύμμαχός τους, ο εκφραστής της 
ακροδεξιάς ΔΑΚΕ, χαρακτήριζε τις 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ «παράταξη προβοκα-
τόρων»! Άλλωστε είχαν κοινό στόχο 
τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ «Έχουν αλλεργία 
στη δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία 
στο τέλος πάντα νικάει!», όπως γρά-
φουν στην ανακοίνωσή τους. Ανάλογες 
ήταν και οι τοποθετήσεις των στελε-
χών τους από το βήμα του Συνεδρίου. 
Χρησιμοποιούσαν την ίδια φρασεολο-
γία περί «επαναστατικής γυμναστι-
κής» για να απαξιώσουν τον αγώνα για 
την απεργία – αποχή που έδιναν τα 

πρωτοβάθμια σωματεία, κόντρα στην 
υποταγή και τον συμβιβασμό της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας. Σε όλη 
τη διάρκεια του Συνεδρίου σε συγχορ-
δία ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ έκαναν επίθεση 
στις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, κυρίως, με χυ-
δαιολογίες και ένα ακατάσχετο υβρε-
ολόγιο.

Είναι πικρή αλήθεια ότι η ακροδε-
ξιά σηκώνει κεφάλι στον χώρο των 
καθηγητών με τη ανοχή και την ενοχή 
της ηγεσίας των ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ. Αυτό 
φάνηκε με τις εικόνες που ζήσαμε στο 
20ο Συνέδριο. Αν αυτό το θεωρείτε υ-
περβολή δεν έχετε παρά να διαβάσε-
τε το ρεπορτάζ για την απόλυση του 
εκπαιδευτικού Βασίλη Λιόση μετά α-
πό 25 έτη υπηρεσίας για τις πολιτι-
κές-ιδεολογικές του αντιλήψεις. Το ό-
τι στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου ο 
συγκεκριμένος εκπαιδευτικός δια-
μαρτυρήθηκε γιατί εκθειάστηκε ο Με-
ταξάς, φοιτούν παιδιά κορυφαίου υ-
πουργού της ΝΔ και εγγόνια γνωστού 
ναζιστή και οπαδού του Μεταξά, δεν 
είναι τυχαίο.

Προφανώς για να απαντήσουμε και 
στο αρχικό ερώτημα τα ΣΥΝΕΚ ήταν 
στο 20ο Συνέδριο και ανέλαβαν την πιο 
«βρώμικη δουλειά», ασελγώντας σε 
κάθε δημοκρατική συνδικαλιστική 
πρακτική, παραβιάζοντας το καταστα-
τικό της ΟΛΜΕ. Μετέτρεψαν τους συ-
νέδρους σε νούμερα που ψηφίζουν 
νούμερα! 

Η «ιερή Συμμαχία» του κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – 
ΠΕΚ νεκρανασταίνει την αξιολόγηση 

βαφτίζοντάς την «αποτίμηση». Ανα-
τρέπει θέσεις του κλάδου ενάντια στην 
αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση.

Λένε, όμως στην ανακοίνωσή τους 
μια “μεγάλη αλήθεια” ότι η λήψη των 
αποφάσεων ήταν «αποτέλεσμα εντα-
τικής εργασίας όσων πιστεύουμε α-
κράδαντα στην ανάγκη για ενότητα 
και σύγκλιση προς όφελος του δη-
μόσιου σχολείου.» Έτσι εμμέσως 
πλην σαφώς ομολογούν ότι ΔΑΚΕ – 
ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ έχουν συγκροτήσει την 
ιερή συμμαχία του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, γνωστό αυτό για τους 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ, από 
την εποχή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ – ΑΝΕΛ.

Το σκηνικό είχε στηθεί έξω από το 
Συνέδριο. Στα κομματικά γραφεία των 
κομμάτων εξουσίας (ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ). Έχουν πάρει διαζύγιο 
από το εκπαιδευτικό κίνημα και τους 
αγώνες, εδώ και πολλά χρόνια. Η ό-
ποια αναφορά του στο κίνημα και τους 
αγώνες γίνεται για ψηφοθηρικούς και 
μόνο λόγους!
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Ο βιασμός στοιχειωδών δημοκρατικών διαδικασιών και η 
κατάφωρη παραβίαση του καταστατικού της ΟΛΜΕ από 
το μαύρο μέτωπο ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ στιγμάτισε το 

20ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, που δεν έχει καμιά νομιμοποίηση 
μετά την αποχώρηση όλων των δυνάμεων της Αριστεράς.

Μαύρη σελίδα για την ιστορία της ΟΛΜΕ ότι ΔΑΚΕ – ΣΥ-
ΝΕΚ – ΠΕΚ ολοκλήρωσαν το πραξικόπημα ανατρέποντας θέ-
σεις του κλάδου ενάντια στην αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση.

Νεκρανάσταση – αναχρονισμός!
Το τρίγωνο του κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ – ΣΥ-

ΝΕΚ – ΠΕΚ νεκρανασταίνει την αξιολόγηση βαφτίζοντάς την 
«αποτίμηση». Πρόκειται για νεκρανάσταση, γιατί ξεθάβουν 
αποφάσεις του κλάδου μάχρι το 1997 και ανατρέπουν τις νε-
ότερες. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στις «αποφάσεις» του 
20ου Συνεδρίου: «Το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ ανταποκρινό-
μενο στις προκλήσεις των καιρών και τις ανάγκες του κόσμου 
της εκπαίδευσης προβαίνει στην επικαιροποίηση των σχετι-
κών αποφάσεων αλλά και των επιστημονικών συμπερασμά-
των προηγούμενων Συνεδρίων (4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο).»

Οι θέσεις Συνεδρίων της ΟΛΜΕ  
που ανατράπηκαν πραξικοπηματικά

Ωστόσο, οι θέσεις του 13ου Συνεδρίου το 2007 είναι ξε-
κάθαρες και αντίθετες με την αξιολόγηση- χειραγώγηση και 
κατηγοριοποίηση των σχολείων, αλλά και με την «αποκέ-
ντρωση/αυτονομία».

Αναλυτικά: 
«Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο με 
κατάργηση ολόκληρου του νομοθετικού πλαισίου με το 
οποίο επιχειρείται η «συμμόρφωση» - χειραγώγηση του 
εκπαιδευτικού.
Κατάργηση του «Καθηκοντολόγιου».
Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω 
της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Ιούνιος 2011)
«Το εκπαιδευτικό κίνημα αγωνίζεται για τη δημοκρατία και 
την παιδαγωγική ελευθερία στο χώρο των σχολείων. Είμα-
στε κατηγορηματικά αντίθετοι και θα αντισταθούμε στη νέα 
αυταρχική διοικητική δομή, την αυτοαξιολόγηση και τη με-
τατροπή των διευθυντών σε αξιολογητές-μάνατζερς».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Ιούλιος 2013)
«Ι) Να μην περάσει οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής 
μηχανισμού αξιολόγησης που διαλύει εργασιακές – εκ-
παιδευτικές σχέσεις, κατηγοριοποιεί σχολεία, καθηλώ-
νει μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς και οδηγεί σε απο-
λύσεις. Κανείς αξιολογητής στην τάξη.
Ακυρώνουμε στην πράξη τα μέτρα υλοποίησής της με 
συλλογική δράση. Κατάργηση όλου του θεσμικού πλαισί-
ου που αφορά στην αξιολόγηση.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα αντιστεκόμαστε για να μην πε-
ράσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση, που φέρνει την υπο-
ταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθήλω-
ση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις. Αγωνι-
ζόμαστε για την κατάργηση του ν. 2986 και του καθηκο-
ντολόγιου. Λέμε όχι στην «αυτοαξιολόγηση» και την αξι-
ολόγηση της σχολικής μονάδας. Κανένας εκπαιδευτικός 
μέντορας – αξιολογητής. Δεν θα επιτρέψουμε, συλλογικά 
και με αλληλεγγύη, να μπει κανένας αξιολογητής στην 
τάξη. Απόσυρση του σχετικού σχεδίου ΠΔ.» 

Οι ψευδαισθήσεις
της «καλής αξιολόγησης – αποτίμησης»

Η γραφειοκρατία της ΟΛΜΕ σπέρνει ψευδαισθήσεις 
στους εκπαιδευτκούς, σηκώνοντας τη σημαία της «καλής 
αξιολόγησης – αποτίμησης». Γράφουν χαρακτηριστικά στις 
«αποφάσεις» του 20ου Συνεδρίου: 

«Οι μέθοδοι αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των 
σχολικών μονάδων πρέπει να σέβονται την επαγγελματική 
ελευθερία, την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα των εκ-
παιδευτικών, να μην προκαλούν τον μεταξύ τους ανταγωνι-
σμό και να μην επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την επαγ-
γελματική και μισθολογική τους εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις της ΟΛΜΕ:
3 Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος σε εθνικό επίπεδο, 

με μακροπρόθεσμο ορίζοντα σχεδιασμού και υλοποίησης, 
αλλά και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και τη χάραξη της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής.

3 Στη δική μας θεώρηση η αποτίμηση του εκπαιδευ-
τικού έργου στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής 
ζωής, στην ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που θα οδη-
γήσουν το σχολείο του αύριο στη μετάβαση στη 4η βιομη-
χανική επανάσταση με όρους επάρκειας, ισοτιμίας και δι-
καιοσύνης, στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού του 
εκπαιδευτικού συστήματος, της μορφωτικήςπαιδαγωγι-
κής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής πράξης, της διαρκούς 
επιστημονικής ανανέωσης του γνωστικού περιεχομένου, 
της κοινωνιολογικής αποτίμησης της εκπαιδευτικής λει-
τουργίας, της προώθησης των στόχων του κλάδου μας. Εί-
ναι μία ενεργός διαδικασία α) αποτίμησης των εκάστοτε 
εκπαιδευτικών πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους, 
καθώς και β) ανάλυσης και ανάδειξης των ουσιαστικών 
προβλημάτων του δημόσιου σχολείου, σε μία κατεύθυνση 
προώθησης και επίλυσής τους με βάση τις αποφάσεις και 
τις προτάσεις του κλάδου.

3 Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών πρέπει να είναι το κυρί-
αρχο όργανο σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σχολική μονάδα, 
καθώς η δημοκρατική λειτουργία σε όλες τις εκπαιδευτικές δια-
δικασίες προάγει την παιδαγωγική αναβάθμιση των σχολείων και 
διαμορφώνει τις συνθήκες για ένα πιο ενεργό ρόλο των εκπαι-
δευτικών στις πολλαπλές απαιτήσεις της μάθησης, της γνώσης, 
της διαπαιδαγώγησης(…) Σκοπός του συστήματος αποτίμησης 
είναι η βελτίωση της ποιότητας τηςπαρεχόμενης εκπαίδευσης 

Η νεκρανάσταση της αξιολόγησης
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και όχι ο διοικητικός έλεγχος και η πειθάρχηση των εκπαιδευτι-
κών και των σχολείων. Η όλη διαδικασία πρέπει να καταλήγει 
στην εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης των σχολικών 
μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος από την Πολιτεία, 
στην διάχυση των καλών πρακτικών των σχολείων και την κεντρι-
κή παιδαγωγική αξιοποίησή τους από το ΙΕΠ. » 

Και δάφορα άλλα που συνθέτουν μια «Έκθεση Ιδεών» που 
δεν παίρνει υπόψη της τις συγκεκριμένες κοινωνικές και εκπαι-
δευτικές συνθήκες. Γιατί πίσω από τους μύθους της «καλής 
αξιολόγησης» κρύβεται ένα ταξικό – ιεραρχικό κοινωνικό 
– εκπαιδευτικό σύστημα.

Το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση κα-
ταρρίπτει κάθε μύθο περί «καλής» ή «κακής», «τιμωρητικής» 
ή «μη τιμωρητικής» αξιολόγησης. Σε ένα ταξικό – ιεραρχικό 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα η αξιολόγηση δεν μπορεί 
παρά να είναι ιεραρχική – συμμορφωτική και τιμωρητική. Απο-
τελεί κεντρικό μηχανισμό ανατροπής εργασιακών σχέσεων, ιδε-
ολογικής χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων, εκ-
παιδευτικών και μαθητών. Με στόχο μια εκπαίδευση επιτηρού-
μενη, χειραγωγημένη, αυταρχική, κατακερματισμένη και κατη-
γοριοποιημένη.

Οι γραφεικοκράτες της ΟΛΜΕ και επεξεργαστές των θέσε-
ων του ΥΠΑΙΘ «λησμονούν» ότι το ΙΕΠ και συνολικά ο διοικητι-
κός μηχανισμός της εκπαίδευσης είναι συγκεντρωτικός ιεραρ-
χικός μηχχανισμός στο πλαίσιο του κράτους και όχι είναι θεσμός 
δημοκρατικός ελεγχόμενος από τη βάση των εκπαιδευτικών. 
Έτσι, όσα λένε για τον Σύλλογο Διδασκόντων ως «κυρίαρχο όρ-
γανο» είναι θεωρητικές ανοησίες ή κοροϊδίες, προκειμένου να 
διευκολύνουν τη σύγχυση και τις ψευδαισθήσεις για τον ρόλο 
της αξιολόγησης και την επιβολή τής εκπαιδευτικής πολιτικής 
της κυβέρνησης. 

Ποιους αλήθεια κοροϊδεύουν όταν γράφουν: «Το ΙΕΠ με 
βάση τις αναφορές των Συμβούλων εντοπίζει τα προβλήμα-
τα και τις προτεινόμενες λύσεις που καταγράφηκαν, φρο-
ντίζει για την διάχυση των καλών πρακτικών με την έκδοση 
παιδαγωγικών οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού και αξι-
οποιεί τόσο τις καλές πρακτικές, όσο και τις προτάσεις της 
εκπαιδευτικής κοινότητας κατά την χάραξη της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής και εισηγείται αναλόγως στο ΥΠΑΙΘ. Σε 
κάθε περίπτωση, οι όποιες διαδικασίες πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα εξαντλητικού διαλόγου και συμφωνίας μεταξύ 
ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ και Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και να βασίζο-
νται στα σύγχρονα επιστημονικά και παιδαγωγικά δεδομένα, 
προκειμένου να απολαύουν της εμπιστοσύνης της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας.»;

Παρά τους ευφημισμούς και τις αγιογραφικές διακηρύ-
ξεις όλων των κυβερνήσεων για την αξιολόγηση/αυτοαξιο-
λόγηση, όχι μόνο δεν είναι «αθώα», αλλά συνδέεται άρρηκτα 
με την αξιολόγηση. Όλα τα εργαλεία της (άξονες, κριτήρια, 
δείκτες, φόρμες κ.α.), συγκροτούν τους όρους μιας διαδικα-
σίας που καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφο-
δοτικές συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Αντίθετα η 
αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση διαμορφώνει μια δυναμική κω-
δικοποίησης, συγκρισιμότητας, διαφοροποίησης, κατάταξης 

και ανταγωνισμού των σχολικών μονάδων. Οδηγεί τους εκ-
παιδευτικούς σε ένα κυκεώνα συνεδριάσεων και γραφειο-
κρατικών διαδικασιών. Είναι μια διαδικασία αλλοτρίωσης και 
χειραγώγησης. Ένα «αδειανό πουκάμισο», μια ψευδαίσθη-
ση συμμετοχής, που νομιμοποιεί την κρατική εξουσία και τον 
έλεγχο.

Η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγση ανατρέπει εργασιακά δικαι-
ώματα και κατακτήσεις. Είναι δηλαδή ο κεντρικός μηχανισμός 
για την υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και 
τις μαζικές απολύσεις. Κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς 
σε «ελλιπείς», «επαρκείς», «πολύ καλούς», «εξαιρετικούς», 
προκαλώντας ανταγωνισμούς και συγκρούσεις, εθίζοντας στη 
δουλοπρέπεια, την αυλοκολακεία και διαμορφώνοντας κλίμα 
υποταγής, αυστηρής πειθάρχησης και ελέγχου. Η κατηγοριο-
ποιηση και συρρίκνωση των σχολείων θα φέρει μείωση χιλιά-
δων θέσεων εργασίας, με πρώτα θύματα τούς ελαστικά εργα-
ζόμενους και μετά τους μόνιμους.

Στρατηγικός στόχος να οικοδομήσουν ένα πανοπτικό μοντέ-
λο αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης, που όλοι ελέγχουν όλους, 
μέσα από άκρως ιεραρχικές και εξουσιαστικές σχέσεις. Επιδι-
ώκει να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε «άβουλους και μοι-
ραίους», «yes men» υπαλλήλους, που πάσχοντας από μόνιμη 
οσφυοκαμψία ευθυγραμμίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική 
της εκάστοτε κυβέρνησης και την επίσημη κρατική διδακτική. 

Αυτόν τον ρόλο παίζει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) που θεσμοθετήθηκε με βάση τον ν. 4112/2013 
και διατήρησαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Υλοποιεί τον 
κοινό όλων των κυβερνήσεων και υπουργών παιδείας εδώ και 
δεκαετίες στόχο του φθηνού, ευέλικτου, πειθαρχημένου σχο-
λείου των ταξικών φραγμών και του εξεταστικού μινώταυρου, 
του αποκλεισμού μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού 
από το δημόσιο αγαθό της μόρφωσης, με βάση τις κατευθύν-
σεις ΕΕ – ΟΟΣΑ – ΔΝΤ.

Η αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση, συνδέεται με την «απο-
κέντρωση» και την «αυτονομία», επιδιώκοντας τον περιο-
ρισμό ή και την κατάργηση της χρηματοδότησης από το κρά-
τος και ωθεί τα σχολεία στην αναζήτηση χορηγών για την 
κάλυψη πάγιων και έκτακτων αναγκών, καταργώνταςσταδι-
ακά τον όποιο ενιαίο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης. Κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες σε καλές και κα-
κές, ανάλογα με τους χορηγούς και τα χρήματα που εξοικο-
νομεί η καθεμιά, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα μετα-
ξύ τους, για να επιλεγούν ελεύθερα από περισσότερους γο-
νείς. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για ένα πιο φτωχό και δι-
αφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών και αναλυτικό πρό-
γραμμα.

* Ο Γ. Καββαδίας ήταν εκπρόσωπος των Αγωνιστικών ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ στο προεδρείο του 
20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, εκλεγμένος εκπρόσωπος της 
ΕΛΜΕ Πειραιά, με το ψηφοδέλτιο της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑ-
ΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και μέλος του Δ.Σ.της ΕΛΜΕ Πειραιά.

που βαφτίστηκε «αποτίμηση»  
από τους νονούς ΔΑΚΕ - ΣΥΝΕΚ - ΠΕΚ 
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Η προκλητική συμπόρευση των δυνά-
μεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού των 
ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ στο πρόσφατο συνέ-
δριο της ΟΛΜΕ έχει πυροδοτήσει πλήθος 
καταγγελιών για τη διαδικασία που ακολου-
θήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του. Αυ-
τή η ενιαία πολιτική στάση των κυρίαρχων 
παρατάξεων όχι μόνο δεν προκαλεί, δυστυ-
χώς, ουδεμία έκπληξη, αλλά και αντανακλά 
ευθέως τη συμφωνία των πολιτικών φορέ-
ων στους οποίους πρόσκεινται για την πά-
ση θυσία διαπαραταξιακή συναίνεση της 
ΟΛΜΕ στην επελαύνουσα κυβερνητική επί-
θεση και τη σιγή νεκροταφείου που πασχί-
ζουν να επιβάλλουν στην Ομοσπονδία, πα-
ρά τη γενικευμένη οργή και την απόρριψη 
της κυρίαρχης πολιτικής από το σύνολο των 
συναδέλφων/-ισσών. Πέρα από τις ένοχες 
σιωπές και τις επικίνδυνες φλυαρίες των 
κυρίαρχων παρατάξεων, ας βάλουμε τα 
πράγματα στη θέση τους για να τα πούμε με 
το όνομά τους: 

1. Οι ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ δημοσίευσαν 
την πρώτη μέρα του Συνεδρίου έναν αυτά-
ρεσκο απολογισμό των πεπραγμένων της Ο-
μοσπονδίας, ο οποίος ουδέποτε συζητήθη-
κε, ούτε και ψηφίστηκε από τον κλάδο στις 
προσυνεδριακές εκλογο-απολογιστικές συ-
νελεύσεις. Μάταια θα αναζητήσει οποιοσ-
δήποτε καλοπροαίρετος συνάδελφος την 
αυτοκριτική των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ για την 
παραδειγματική αφωνία, αδράνεια και ανυ-
ποληψία στην οποία οδήγησαν επί μια τρι-
ετία τη μεγαλύτερη Ομοσπονδία της χώρας, 
σε συνθήκες μάλιστα πρωτοφανούς και ο-
λομέτωπης κυβερνητικής επίθεσης. Για 
τους κήρυκες του σώφρονος θεσμικού συν-
δικαλισμού όλα σχεδόν υπήρξαν καλώς κα-
μωμένα μέχρι πέρυσι, ενώ σαν μετά Χριστόν 
προφήτες αναγκάστηκαν φέτος να αναγνω-
ρίσουν την ανυπολόγιστη σχολική διαρροή 
εντός των ψηφιακών τάξεων και τα δυσανα-
πλήρωτα μαθησιακά κενά επί ενάμιση χρό-
νο ελέω τηλε-«εκπαίδευσης». Ψωμί κι αλά-
τι ήταν η απάντηση για τις πραξικοπηματι-
κές μεθοδεύσεις αναστολής της απεργίας-
αποχής από την αξιολόγηση, μέσω της ο-
ποίας μετατρέπεται το σχολείο σε αρένα των 
δωρεών και χορηγών, ο εκπαιδευτικός σε 
χαρτοφύλακα προσόντων και εξεταστή απο-
κλειστικά της εξεταστικά αξιοποιήσιμης 
γνώσης, ο συνάδελφος σε ανταγωνιστή και 

οι κάθε λογής προϊστάμενοι σε φόβητρο. 
Κροκοδείλια αποδεικνύονται τα δάκρυα για 
τον εξανεμισμό του μισθού το πρώτο εικο-
σαήμερο κάθε μήνα λόγω της πρωτοφανούς 
ακρίβειας και για την εργασιακή εξουθένω-
ση του κλάδου. Ως «παράπλευρες απώλει-
ες» λογίζονται οι μαθητές που απορρίπτο-
νται από την Τράπεζα Θεμάτων και την Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής και εξωθούνται στα 
ιδιωτικά κολλέγια, τις μεταγυμνασιακές 
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη 
βιοπάλη, χωρίς την προοπτική μιας καλύτε-
ρης ζωής. Πράγματι, αυτός ο απολογισμός 
που εξαντλούνταν σε κρίσιμες περιόδους 
στην αφασία και επί μια τριετία σε ψοφοδε-
είς ανακοινώσεις και ακίνδυνα Δελτία Τύ-
που, από την πλειοψηφία ενός απερχόμε-
νου ΔΣ που απέρριπτε την αναγκαιότητα ορ-
γάνωσης αγωνιστικών κινητοποιήσεων, με 
πρόσχημα την πανδημία, και απλώς εκλιπα-
ρούσε συναντήσεις με την Υπουργό, δεν 
μπορεί παρά να αποσπάσει το θερμό χειρο-
κρότημα της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, που πολι-
τεύεται αποκλειστικά με δικαστικές προ-
σφυγές και πρακτικές της επταετίας. 

2. Ενώ η διεξαγωγή του Συνεδρίου είχε 
ανακοινωθεί εδώ και δύο μήνες, οι ΔΑΚΕ-
ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ απέκρυψαν επιμελώς από τις 
συλλογικές διαδικασίες του κλάδου τη δια-
μορφούμενη πρόθεσή τους για ενιαία πολι-
τική πρόταση και στάση στο ζήτημα της αξι-
ολόγησης. Παρά τις διαπρύσιες διακηρύξεις 
τους για «ακηδεμόνευτο» συνδικαλισμό, οι 
ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ συνυπέγραψαν «σαν έτοιμες α-
πό καιρό, σαν θαρραλέες» εντός δύο ωρών 
την προτελευταία μέρα του Συνεδρίου ένα 
προσχέδιο απόφασης 22 σελίδων όπου η α-
ξιολόγηση μετονομάζεται οργουελικά σε «α-
ποτίμηση»! Φυσικά αυτή η κατάπτυστη πρό-
ταση εξωραϊσμού και πάση θυσία επιβολής 
της αξιολόγησης ως θέσης του κλάδου βρί-
σκεται σε πλήρη αντίθεση με την απόρριψη 
οποιασδήποτε εκδοχής τής τελευταίας από 
τα Συνέδρια της ΟΛΜΕ ολόκληρη την προη-
γούμενη δεκαετία, ως συνώνυμης της ανα-
τροπής των σταθερών εργασιακών σχέσεων, 
της χειραγώγησης και μισθολογικής καθή-
λωσης του κλάδου, καθώς και της έμμεσης 
ιδιωτικοποίησης και ταξικής κατηγοριοποί-
ησης του δημόσιου σχολείου. Είναι, επίσης, 
αξιοσημείωτο ότι οι θέσεις της ενιαίας πρό-
τασης ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ για τα εργασιακά ζητή-

ματα αποτελούν πάγια αιτήματα αιχμής του 
κλάδου και εν πολλοίς ψηφισμένες θέσεις 
προηγούμενων Συνεδρίων. 

3. Προκειμένου να υπερψηφιστεί η πρό-
τασή τους για την αξιολόγηση/«αποτίμηση» 
οι «ακηδεμόνευτες» και «αυτόνομες» ηγε-
σίες των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ παρέδωσαν με 
περισσό θράσος και μαθήματα «δημοκρατί-
ας»: με σωρεία παραβιάσεων του καταστα-
τικού της ΟΛΜΕ αποφάσισαν και διέταξαν α-
πό κοινού την απαγόρευση των τοποθετήσε-
ων για τις θέσεις και τις προτάσεις που ε-
πρόκειτο να τεθούν σε ψηφοφορία! Αλήθεια, 
οι ηγεσίες των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ αντιλαμ-
βάνονται πλέον τα Συνέδρια της ΟΛΜΕ σαν 
μαυσωλεία, όπου οι σύνεδροι επικυρώνουν 
βουβοί σαν αγάλματα τις προειλημμένες α-
ποφάσεις των ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, χωρίς 
την παραμικρή δημοκρατική αντιπαράθεση 
και αλληλεπίδραση, και χωρίς, πρωτίστως, 
τη δέσμευση ότι εκφράζουν και λογοδοτούν 
στη βάση του κλάδου; Πιστεύουν οι ηγεσίες 
των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ ότι η δημοκρατική 
βάση του κλάδου, που απήργησε μαζικά την 
11η Οκτώβρη, που αναπνέει καθημερινά την 
κιμωλία στις σχολικές αίθουσες, αγωνιά, α-
γωνίζεται και διασταυρώνει το βλέμμα της 
με τις αγωνίες και τις προσδοκίες της νέας 
γενιάς, θα αναγνωρίσει τις ανάγκες και τα 
συλλογικά της συμφέροντα στην εισαγωγή 
της αξιολόγησης από την πίσω πόρτα με τη 
σφραγίδα των κυρίαρχων παρατάξεων; 

Στο περίφημο «συμπεριληπτικό σχο-
λείο» που ευαγγελίζονται οι ΣΥΝΕΚ χωρούν 
φαρδιοί πλατιοί οι τραμπουκισμοί και η χυ-
δαιολογία της ΔΑΚΕ που δήλωνε σε όλους 
τους τόνους ότι «ως πρώτη δύναμη θα μι-
λάει όσο και όποτε θέλει», ενώ κατηγορού-
νται ως «αλλεργικοί στη δημοκρατία» οι 
σύνεδροι των Παρεμβάσεων, που υπερά-
σπισαν μέχρι τέλους τη διεξαγωγή της συ-
ζήτησης επί των προτάσεων με όρους ισο-
τιμίας και δημοκρατικής αντιπαράθεσης; 
Από την ηγεσία της ΔΑΚΕ ουδεμία έκπλη-
ξη. Ντρέπεται, όμως, και η ντροπή με το 
πώς τελικά εννοούν τη δημοκρατία οι αυτο-
θαυμαζόμενοι εκπρόσωποι της «ανανεωτι-
κής αριστεράς», κατά δήλωσή τους. Σε αυ-
τό τον αντιδημοκρατικό κατήφορο οι σύνε-
δροι των Παρεμβάσεων, της ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 
και άλλων συλλογικοτήτων της εκπαιδευτι-
κής αριστεράς αποχώρησαν, προκειμένου 

«Ένα κενό κάτω από την προσωπίδα…» 
(Γ. Σεφέρης, «Ο βασιλιάς της Ασίνης»)

γράφει ο Αλέξαδρος Κατσιγιάννης



να μην νομιμοποιήσουν τις κατάπτυστες 
προτάσεις επαναφοράς της αξιολόγησης 
και τη διαδικασία του πλήρους εκφυλισμού 
του Συνεδρίου. 

Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να δούμε 
και να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Στην 
προσπάθεια του μεταλλαγμένου κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού να μετατρέψει μια ιστο-
ρική Ομοσπονδία με εκατοντάχρονη διαδρο-
μή και παράδοση μεγάλων αγώνων σε ακίν-
δυνο συνομιλητή της εκάστοτε κυβέρνησης 
και τοποτηρητή της ησυχίας-τάξης και α-
σφάλειας που σαλπίζει τη διαρκή υποχώρη-
ση μπροστά στην επέλαση των βαρβάρων, ο-
φείλουμε να πάρουμε τις ΕΛΜΕ μας στα χέ-
ρια μας και να οργανώσουμε τους αναγκαί-
ους αγώνες που απαιτούνται, με όραμα, σχέ-
διο, πυξίδα και χάρτη, χωρίς να χαρίζουμε 
ούτε σπιθαμή στις ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ στην 
ΟΛΜΕ. Οι 150.000 εκπαιδευτικοί κάθε άλλο 
παρά αμελητέα δύναμη είμαστε. Η προάσπι-
ση των μορφωτικών κατακτήσεων και των 
εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου, η πά-
λη για τις αυξήσεις στους μισθούς σύμφω-
να με το κόστος ζωής και για μαζικούς διο-
ρισμούς, η αποτροπή της νεκρανάστασης 
του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ παράλληλα με τη 
διατήρηση ατόφιου του προσοντολογίου, ο 
διαρκής αγώνας για την απόκρουση της ατο-
μικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και 
την αυτοαξιολόγηση της σχολική μονάδας με 
την εκ νέου κήρυξη απεργίας-αποχής, η α-

νατροπή της Τράπεζας Θεμάτων και της Ε-
λάχιστης Βάσης Εισαγωγής κόντρα στους 
ταξικούς φραγμούς, καθώς και το όραμα του 
ενιαίου δωδεκάχρονου σχολείου, αποτελούν 
τη βάση ενότητας, συσπείρωσης και αγωνι-
στικής κινητοποίησης του κλάδου. Άλλωστε, 
τα συντριπτικά ποσοστά συμμετοχής των συ-
ναδέλφων στην προπέρσινη και περσινή 
απεργία-αποχή των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ κατέδειξε 
τη βούληση του κλάδου να μην συναινέσει 
στην αξιολογική περικύκλωση και διαδικα-
σία, αλλά να προασπιστεί τα εργασιακά δι-
καιώματα και τις κατακτήσεις του απέναντι 
στην έμμεση ιδιωτικοποίηση και εμπορευ-
ματοποίηση του δημόσιου σχολείου. 

Επί τρία χρόνια η πολιτική ηγεσία του Υ-
ΠΑΙΘ θέτει χωρίς περιστροφές το δίλημμα: 
ή θα είστε με εμάς ή με την ΟΛΜΕ, ή θα υ-
ποκύψετε ή θα συγκρουστούμε καθολικά, 
κοινώς ή μαζί μας ή εναντίον μας. Όσο οι 
ΔΟΕ-ΟΛΜΕ εξαναγκάστηκαν υπό την πίεση 
της βάσης του κλάδου να αποφασίσουν την 
απεργία-αποχή –που η μεγάλη πλειονότητα 
του κλάδου πήρε στα χέρια του και έκανε δι-
κή της υπόθεση - σηκώσαμε ως εκπαιδευ-
τικοί το γάντι κόντρα σε θεούς και δαίμονες.

Συνολικότερα, απέναντι στην προοπτική 
της οικοδόμησης μιας κατ’ όνομα δημόσιας 
εκπαίδευσης με υλικά της δεκαετίας του 
1950 και ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη, μο-
ναδική μας διέξοδος δεν είναι η απογοήτευ-
ση, η αποχή και οι ατομικές στρατηγικές ε-

πιβίωσης σε συνθήκες αντιλαϊκής επέλασης 
και προσπάθειας συντριβής των συνδικά-
των. Αντιθέτως, η καθολική συμμετοχή του 
κλάδου στις γενικές συνελεύσεις και τις κι-
νητοποιήσεις, καθώς και ο διακλαδικός συ-
ντονισμός των ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, υπό τη διαρκή 
πίεση και τον αγωνιστικό προσανατολισμό 
των ΕΛΜΕ-ΣΕΠΕ, και ο κοινός βηματισμός 
τους με τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μπο-
ρούν και πρέπει να αποτελέσουν το πραγμα-
τικό αντίπαλο δέος στην βάρβαρη κυρίαρχη 
πολιτική, ανοίγοντας δρόμους για την πραγ-
ματική ανατροπή της. 

Τέλος, σε μια συγκυρία κατά την οποία 
η χώρα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη α-
μερικανική βάση και οι γεωπολιτικές συ-
γκρούσεις παροξύνονται, η ανάπτυξη ενός 
αντιπολεμικού-αντιιμπεριαλιστικού κινήμα-
τος που θα προτάσσει και θα μάχεται για τη 
φιλία, την αλληλεγγύη και την ανεξαρτησία 
των λαών είναι όρος ζωής για να ζήσουμε σε 
έναν κόσμο «στο μπόι των ονείρων μας, στο 
μπόι των ανθρώπων». 

Ο Α.Κ. ήταν σύνεδρος, είναι δε μέλος 
του Δ.Σ. και ταμίας της ΕΛΜΕ Περιστερίου.
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

20ο Συνέδριο ΟΛΜΕ

Σήμερα Τρίτη 13/09/22 είχε προγραμματιστεί παράσταση δια-
μαρτυρίας των ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας στη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, με σκοπό να 
συζητηθούν όλα τα σοβαρά τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα (τοπο-
θετήσεις, κενά, πληρωμές νεοδιόριστων/αναπληρωτών, κλείσιμο 
τμημάτων, υποχρεωτικές υπερωρίες, ολιγομελή τμήματα, συνάδελ-
φοι με σοβαρά προβλήματα υγείας κλπ).

Ο προϊστάμενος κ. Α. Νικολόπουλος, όχι μόνο δε δέχτηκε τους συνα-
δέλφους εκπαιδευτικούς και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, αλ-
λά με πρόσχημα τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ (την οποία όρισε την ώρα που 
είχε ζητηθεί συνάντηση με τα ΔΣ των ΕΛΜΕ) απαίτησε να αποχωρήσου-
με, αδιαφορώντας για τη μαζική παρουσία των εκπροσώπων των ΕΛΜΕ. 
Του προτείναμε να μας ορίσει άλλη συγκεκριμένη ώρα για να γίνει η συ-
νάντηση. Όχι μόνο αρνήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά «εγώ θα αποφα-
σίσω όποτε μπορώ και θα σας ενημερώσω και μάλιστα θα συναντηθώ μό-
νο με τους προέδρους των ΕΛΜΕ», αλλά απείλησε πως θα διέκοπτε τη 
συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ και θα τη χρέωνε στα σωματεία. Δεν έχει συμβεί 
ποτέ στα χρονικά η εργοδοσία να ορίζει τους όρους εκπροσώπησης των 
σωματείων, της συζήτησης και συνάντησης. Στη συνέχεια ο κ. Νικολό-
πουλος προχώρησε και σε ένα βήμα παραπάνω. Απείλησε τα σωματεία 
ότι αν δεν αποχωρήσουν θα καλέσει την αστυνομία, πράγμα που έκανε! Η 

συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ διεκόπη, αφού αποχώρησαν τα μέλη του, αλλά ο 
προϊστάμενος παρέμεινε “φρουρούμενος” από την αστυνομία στο γρα-
φείο του, αρνούμενος συνάντηση. Η αστυνομία μπήκε στα γραφεία της 
ΔΔΕ και ανέλαβε χρέη εκπροσώπου τύπου του προϊσταμένου!

Καταγγέλλουμε τον αυταρχισμό και την απαράδεκτη και αήθη πρα-
κτική του προϊσταμένου της Δ.Δ.Ε. Α  ́Αθήνας, Αθανάσιου Νικολόπουλου, 
απέναντι στους εκλεγμένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών. Επίσης, 
στηλιτεύουμε την παρουσία της αστυνομίας μέσα στο γραφείο του.

Υστερα από τη σθεναρή αντίσταση των εκπροσώπων των εκπαι-
δευτικών, αλλά και με τη διαμεσολάβηση μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ, 
ο κ. Νικολόπουλος υποχρεώθηκε να ορίσει νέα συνάντηση με ό-
λους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της Α΄ Α-
θήνας, την Πέμπτη 15/09/22, 16:00. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας καλούμε να δώσετε δυναμικά το παρόν στη συγκεκριμένη 
παράσταση διαμαρτυρίας. Μόνο συσπειρωμένοι στα σωματεία μας 
θα βρούμε λύση στα προβλήματά μας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει!

Α΄, Β΄ , Γ΄, Ε΄ , Ζ΄ , Στ΄ ΕΛΜΕ 
Α΄ Αθήνας 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ
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Σε μια ιστορική περίοδο που φλέγεται η Ανατολική Ευρώπη και 
ο Ουκρανικός λαός ματώνει κάτω από τη μπότα του Ρωσικού 

ιμπεριαλισμού και την ανοιχτή επέμβαση των Δυτικών Ιμπερια-
λιστικών Δυνάμεων(ΗΠΑ-ΕΕ), σε μια ιστορική φάση που η χώρα 
έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, κάτω από την 
επίνευση των επικυρίαρχων, κηδεμόνων και προστατών της δε-
ξιάς κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και όλου του πολιτικού προσωπι-
κού της εγχώριας ολιγαρχίας, η ΟΛΜΕ-η μεγαλύτερη ομοσπον-
δία του Δημοσίου με εκατονταετή περίπου ιστορία, πραγματο-
ποίησε το συνέδριό της (1-4 Ιούλη)μακριά και πέρα από τις λαϊ-
κές ανάγκες της βάσης, για την προάσπιση της ειρήνης, της δη-
μοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, για την κατοχύρωση των 
βασικών δημοκρατικών εργασιακών, παιδαγωγικών, μορφωτι-
κών κατακτήσεων και δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, το συνέδριο της ΟΛΜΕ συγκάλεσε, δυστυχώς, 
μια διορισμένη διοίκηση που –κόντρα στη μαζική καταδίκη της 
συνδικαλιστικής φίμωσης που επιβάλλει το έκτρωμα Χατζηδά-
κη– υπέβαλε αίτηση διορισμού της(!) στο Πρωτοδικείο, ενώ ή-
ταν εκλεγμένη δημοκρατικά από τη βάση, σε μια ένδειξη συμ-
μόρφωσής της στο νέο τοπίο της κατεδάφισης των βασικών δη-
μοκρατικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών που ε-
πιβάλλει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας, ουσιαστικά, στο πλευ-
ρό της όλη τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση.

Αυτό το χτύπημα των δημοκρατικών ελευθεριών στην ομο-
σπονδία με τις πλάτες κυρίως των παρατάξεων της συναίνε-
σης(ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ) –χτύπημα που, δυστυχώς, είχε τη συ-
νοδοιπορία της ΑΣΕ ΠΑΜΕ– αποτέλεσε την πρώτη ισχυρή έν-
δειξη ότι οι συνδικαλιστές στυλοβάτες των κομμάτων του κε-
φαλαίου απαιτούν όχι μόνο την αλλαγή πλεύσης της ΟΛΜΕ, αλ-
λά και τη μετατροπή της σε ένα μηχανισμό επιβολής των αντι-
δραστικών συνθηκών της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ και των απο-
φάσεων του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ, για την εγκαθίδρυση του σχο-
λείου της «αυτονομίας»- και της αποκεντρωμένης ιδιωτικο-
οικονομικής λειτουργίας, για διαβαθμισμένες σχολικές μονά-
δες, μέσω της περιώνυμης Αξιολόγησης-Αποτίμησης, δηλ μέ-
σω της ακόμη πιο ταξικής κατηγοριοποίησης των σχολείων και 
της διαβάθμισης των εκπαιδευτικών ανάλογα με την κοινωνι-
κή-ταξική ζώνη λειτουργίας του σχολείου τους, την επίδοση των 
μαθητών τους στις εξετάσεις κλπ

Επειδή τα μέτρα της αποδόμησης των θεμελιωδών κατα-
κτήσεων του λαϊκού κινήματος στην εκπαίδευση δεν είναι «κε-
ραυνός εν αιθρία», αλλά αντιθέτως έχουν πίσω τους μεγάλη – 
συστηματική και μεθοδική προσπάθεια επιβολής τους από τη 
δεκαετία ήδη του 90’ (δεκαετία που σηματοδότησε την ανατρο-
πή του διεθνούς χάρτη, με την κατάρρευση των συστημάτων του 
«υπαρκτού σοσιαλισμού») πρέπει να τονίσουμε ότι, σε όλη αυ-
τή τη μακρόχρονη και άνω των σαράντα ετών ιστορική διαδρο-
μή, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της υποταγής είχαν επικεφα-
λής της επίθεσης την άλλοτε ισχυρή ΠΑΣΚ/ΠΕΚ, είτε τη ΔΑΚΕ, 
είτε τα ΣΥΝΕΚ και αδιάλειπτα στρέφονταν κατά των δημοκρα-
τικών αποφάσεων της βάσης που βροντοφώναζε μαζικά σε ό-
λα τα συνέδρια: Καμία Αξιολόγηση - Αποτίμηση - Διαβάθμιση, 
Απόλυση, Καμία «Αποκέντρωση»-Ιδιωτικοποίηση-Καμία σύν-
δεση του σχολείου με τους νόμους της αγοράς.

Ωστόσο, μετά από σαράντα και πλέον έτη κατάργησης στην 
πράξη του αντιδραστικού μέτρου της Αξιολόγησης (με όποια 
μορφή), κατάργηση που στηριζόταν στον ασίγαστο και σταθερό 
αγώνα της δημοκρατικής βάσης και στη συνεχή πάλη των συ-
νεπών αριστερών δυνάμεων της ομοσπονδίας, οι κήρυκες της 
υποταγής, οι πρώην και νυν κυβερνητικές παρατάξεις, βρήκαν 
την ευκαιρία –στις συνθήκες της καραντίνας, του κοινωνικού ε-
γκλεισμού και της μειωμένης συμμετοχής στα συνδικαλιστικά 
δρώμενα– να υπονομεύσουν το βασικότερο πυρήνα των δημο-
κρατικών αποφάσεων της ΟΛΜΕ, για να επιβάλουν τις εντολές 
του ΟΟΣΑ και ΣΕΒ για την «Αποτίμηση»! Πρόκειται για το μέ-
τρο που συνεπάγεται την κατάργηση της «δημοκρατικής ανά-
σας» των συλλόγων, την επιβολή του καθεστώτος της «σιδηράς 
πειθάρχησης» στις εντολές του διευθυντή «manager», του 
«σύμβουλου-νέου επιθεωρητή», του «μέντορα» κλπ, ενώ συγ-
χρόνως αίρει αναγκαστικά τη μονιμότητα, καταργεί την οργανι-
κή θέση και γενικεύει την ελαστική απασχόληση.

Έτσι «σαν έτοιμοι από καιρό» και σε μια προσπάθεια επί-
δειξης μιας μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας, οι δυνά-
μεις των ΣΥΝΕΚ συμπορεύτηκαν με την ΠΕΚ/ΠΑΣΚ στον κοινό 
δρόμο τής από τα άνω (και επομένως της πραξικοπηματικής) 
επιβολής της περιώνυμης «Αποτίμησης», δηλ της Αξιολόγη-
σης. Σε αγαστή συνεργασία οι δυο παρατάξεις κατέθεσαν αρχι-
κά χώρια και στη συνέχεια, εντελώς αιφνιδιαστικά, από κοινού 
κείμενο θέσεων Υπέρ της Αξιολόγησης στην Επιτροπή θέσεων 
του Συνεδρίου (στην οποία ήμουν μέλος). Οι δυο «εταίροι», 
προετοιμάζοντας το κλίμα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ, βεβαίως βασίστηκαν στην ασμένως δεδομένη συμπό-
ρευση της ΔΑΚΕ, ώστε από κοινού το αντιδραστικό μπλοκ των 
τριών (ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ-ΔΑΚΕ) την τελευταία ημέρα του συνεδρί-
ου(3/7) , καταργώντας ακόμη και τις βασικές διατάξεις του κα-
ταστατικού, να μετατρέψει σε αρένα το σώμα του συνεδρίου: οι 
τρεις εταίροι στέρησαν το λόγο από τους συνέδρους που αντι-
στέκονταν (Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις- Κινήσεις 
και ΑΣΕ-ΠΑΜΕ) και υιοθέτσηαν αντιδραστικές πρακτικές που 
παραπέμπουν στην αλήστου μνήμης υπονομευτική στάση της 
ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Παραφράζοντας τον ποιητή («Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γί-
νηκε αυτή /η αποκρια΄’), τονίζουμε στους επίδοξους υπονομευ-
τές των δημοκρατικών κατακτήσεών μας ότι αυτό το συνέδριο έ-
γινε όντως μακριά από τον κόσμο της εργασίας και της συλλογι-
κής αντίστασης, μακριά και έξω από τη βούληση της δημοκρα-
τικής βάσης του κλάδου που αντιστέκεται , με μπροστάρηδες τις 
συνεπείς αριστερές δυνάμεις, οι οποίες για πάνω από σαράντα 
χρόνια δεν υπέστειλν τη σημαία, δεν συναίνεσαν και δεν συμμορ-
φώθηκαν στις υποδείξεις των επικυρίαρχων και στις εντολές των 
εκπροσώπων του κεφαλαίου.

Αυτή τη δημοκρατική, συλλογική δράση, φωνή και αντίστα-
ση, εσείς οι συνδικαλιστικοί κήρυκες της υποταγής θα τη βρεί-
τε μπροστά σας ξανά, ενισχυμένη, δυνατή και ανυποχώρητη.

Η Α.Σ. ήταν σύνεδρος, εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της Α-
ΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Νομού Ηρα-
κλείου και μέλος του ΔΣ.
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Αποφάσεις Υποταγής 
(ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ) 

3 Αναγκαία η μαζική Αντίσταση της δημοκρατικής βάσης απέναντι στην αντιδημοκρατική εκτροπή
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

91ο Συνέδριο ΔΟΕ
γράφει η Παναγιώτης Αργυράκης



Πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνί-
ου η 91η ΓΣ της ΔΟΕ. Η γενική 
συνέλευση, όπως αναμενόταν δεν 

αποτέλεσε μια διαδικασία που θέτει σε 
μάχη το εκπαιδευτικό κίνημα, αλλά για 
μια ακόμα φορά αποτέλεσε μνημείο υ-
ποταγής και συμβιβασμού στην κυρίαρ-
χη πολιτική. Οι γενικόλογες διακηρύξεις 
των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδι-
καλισμού ΔΑΚΕ - ΔΗΣΥ δεν μπορούσαν 
προφανώς να κρύψουν τη φυσιογνωμία 
και την πολιτική αυτών των δυνάμεων 
που σε όλους του μεγάλους σταθμούς 
και τις μεγάλες μάχες του εκπαιδευτι-
κού κινήματος αποτέλεσαν τροχοπέδη 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγώνα 
και μετατράπηκαν στην πράξη είτε ανοι-
χτά, είτε συγκαλυμμένα σε στηρίγματα 
της κυρίαρχης πολιτικής. Από κοντά και 
το ΔΙΚΤΥΟ, το οποίο στην πραγματικότη-
τα με τη στάση του εξυπηρετεί τους ε-
κλογικούς σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, 
που θέλει το καναλιτζαρισμα των αγώ-
νων σε μια ανώδυνη για την κυρίαρχη 
πολιτική κατεύθυνση, με τελικό στόχο 
την μετατροπή των αγώνων αυτών σε 
ψήφους στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η 91η ΓΣ της ΔΟΕ σημαδεύτηκε α-
πό την σημαντική μείωση της συμμετο-
χής των εκπαιδευτικών στις εκλογικές 
διαδικασίες των αντιπροσώπων. Η συμ-
μετοχή ήταν περίπου κατά 30% μικρό-
τερη από την προηγούμενη γενική συ-
νέλευση. Από τη μια ένα σημαντικό 
κομμάτι της αποχής αφορά συγκεκρι-
μένα την αποδοκιμασία προς την παρά-
ταξη της ΔΑΚΕ, η οποία είδε τις δυνά-
μεις της να μειώνονται σε σημαντικό 
βαθμό. Μείωση σε σημαντικό βαθμό 
είδαν και τα ποσοστά της ΔΗΣΥ και του 
ΔΙΚΤΥΟΥ. Από την άλλη, η συνολική 
πτώση της συμμετοχής σηματοδοτεί 
μια ανησυχητική αύξηση της απομά-
κρυνσης του κόσμου της εκπαίδευσης 

από το σωματείο, κυρίως ως αποτέλε-
σμα της στάσης της πλειοψηφίας της 
ΔΟΕ απέναντι στα μεγάλα ζητήματα που 
αφορούν το εκπαιδευτικό κίνημα, αλλά 
και λόγω της γενικότερης υποχώρησης 
του ευρύτερου λαϊκού κινήματος. 

Η φετινή γενική συνέλευση της 
ΔΟΕ σημαδεύτηκε επίσης από μια ιδι-
αίτερα αρνητική εξέλιξη αφού ορισμέ-
νοι αντιπρόσωποι πού προέρχονται α-
πό συλλόγους που κυριαρχεί η ΔΑΚΕ 
και η ΔΗΣΥ προέκυψαν από ηλεκτρο-
νική ή υβριδική ψηφοφορία, μια αρνη-
τική παρακαταθήκη, που αφενός ανα-
δεικνύει ακόμα μια φορά τον ρόλο του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ - 
ΔΗΣΥ και αφετέρου θα τη βρει μπρο-
στά του το εκπαιδευτικό κίνημα στο ά-
μεσο μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γί-
νει και στην στάση της ΑΣΕ τόσο στην ΓΣ, 
όσο και μετά από αυτήν. Η ΑΣΕ πανηγυ-
ρίζει για το γεγονός ότι αναδείχθηκε 2η 
δύναμη στη ΔΟΕ υποβάλλοντας μάλιστα 
την ιδέα ότι τάχα μια τέτοια εξέλιξη απο-
τελεί και αλλαγή των συσχετισμών προς 
όφελος του εκπαιδευτικού κινήματος. 
Στην πραγματικότητα η ΑΣΕ διατήρησε 
λίγο πολύ σε απόλυτο αριθμό τις δυνά-
μεις της, τόσο σε αριθμό ψήφων, όσο και 
σε αριθμό αντιπροσώπων. Από αυτήν την 
άποψη η θέση περί αλλαγής συσχετι-
σμών μόνο τις εκλογικές αυταπάτες μπο-
ρεί να ενισχύσει. Ακόμα περισσότερο με 
την απόφασή της να αναλάβει θέση στο 
νέο προεδρείο της ΔΟΕ (στα πλαίσια της 
θέσης της για αντιπροσωπευτικό προε-
δρείο) η ΑΣΕ στήριξε με την ψήφο της τις 
παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού της συναίνεσης και της υποταγής 
στο προεδρείο, καθώς και της κυβερνη-
τικής ΔΑΚΕ στη θέση του προέδρου, στά-
ση που την καθιστά συνυπεύθυνη στην 
τωρινή και μελλοντική στάση υποταγής 
της πλειοψηφίας της ΔΟΕ απέναντι στα 
προβλήματα του κλάδου. Ακόμα και τώ-
ρα η στάση της ΑΣΕ εξαντλείται μέσα 
στους συλλόγους σε μια ακατάσχετη προ-
τασεολογία διαχείρισης των μεγάλων ζη-
τημάτων που απασχολούν τον λαό και τον 
τόπο, όπως η φτώχεια, η ενεργειακή κρί-
ση και η ακρίβεια, αρνούμενη στην πρά-
ξη να προβάλει ένα σχέδιο που θα προε-
τοιμάζει τον αγώνα του κλάδου ενάντια 
στην κυβερνητική πολιτική και θα προ-
χωρά σε απεργιακή κλιμάκωση. Αντίθε-
τα, παρά τις όποιες διακηρύξεις, η ΑΣΕ 

προχωρά από την αρχή της σχολικής χρο-
νιάς στις γνωστές απογευματινές - συμ-
βολικές κινητοποιήσεις, που όχι μόνο 
κλιμάκωση του αγώνα δεν φέρνουν, αλλά 
στην πραγματικότητα λειτουργούν απο-
προσανατολιστικά, δεν συμβάλλουν στην 
οργάνωση ενιαίων μαζικών κινητοποιή-
σεων, με αιχμή την πάλη ενάντια στην κυ-
βερνητική πολιτική, λειτουργώντας έτσι 
διασπαστικά προς τον υπόλοιπο κλάδο 
και εξυπηρετούν τους προεκλογικούς 
σχεδιασμούς του κομματικού φορέα της 
ΑΣΕ, του ΚΚΕ.

Οι Παρεμβάσεις εξέφρασαν στο 
συνέδριο την ταξική πτέρυγα του εκ-
παιδευτικού κινήματος, παρά τα μεγά-
λα προβλήματα που συνεχίζουν να εκ-
δηλώνονται στο εσωτερικό τους. Κρά-
τησαν τους δύο εκπροσώπους στο ΔΣ 
της ΔΟΕ, ωστόσο έχασαν σημαντικό 
κομμάτι της δύναμής τους τόσο σε ε-
πίπεδο ψήφων, όσο και σε επίπεδο α-
ντιπροσώπων. Σημαντικό ρόλο σε αυ-
τήν την κατεύθυνση έπαιξε και το γε-
γονός της διάσπασής τους πάνω στο 
ζήτημα της αυτοαξιολόγησης της σχο-
λικής μονάδας και των ενιαίων κειμέ-
νων. Παρά όμως τα σοβαρά τους προ-
βλήματα οι Παρεμβάσεις, όλη την πε-
ρίοδο που μεσολάβησε από την 90η 
γενική συνέλευση μέχρι τώρα και εν 
μέσω πανδημίας πρόβαλαν σταθερά 
σαν μόνη απάντηση τον δρόμο του α-
γώνα ενάντια στην πολιτική της φτώ-
χειας, της εξαθλίωσης και του αυταρ-
χισμού, κόντρα στη γραμμή του “μετά 
θα λογαριαστουμε” και των συμβολι-
κών κινητοποιήσεων. 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, κομμάτι 
και συνιστώσα των Παρεμβάσεων, πα-
ρενέβη στο συνέδριο με τα υλικά και 
τις θέσεις του. Σαν κομμάτι των Πα-
ρεμβάσεων ο Εκπαιδευτικός Όμιλος 
θα παλέψει με τις δυνάμεις που δια-
θέτει στα σωματεία ενάντια στην κυ-
βερνητική πολιτική της φτώχειας και 
της εξαθλίωσης, αλλά και ενάντια στην 
πολιτική της υποταγής και του συμβι-
βασμού που εκφράζει πρώτα και κύ-
ρια ο κυβερνητικός συνδικαλισμός, 
αλλά και οι ρεφορμιστικές δυνάμεις. 
Ταυτόχρονα, θα δώσει τις δυνάμεις και 
τη συμβολή του, ώστε να αναπτυχθεί 
ένας γόνιμος διάλογος στο εσωτερικό 
των Παρεμβάσεων και να ξεπεραστούν 
τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται 
αντιμέτωπες.  

Κατώτερο των περιστάσεων -  
Μείωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών
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Η έναρξη της νέας δύσκολης σχολι-
κής χρονιάς συνοδεύτηκε από 
θερμούς κυβερνητικούς πανηγυ-

ρισμούς. Η πολιτική ηγεσία επιδόθηκε 
σε κρεσέντο δηλώσεων και τυμπανο-
κρουσιών για το «τέλος του καθεστώτος 
των αναπληρωτών» και πως «με την έ-
ναρξη της σχολικής χρονιάς όλοι θα εί-
ναι στη θέση τους». Με πυροτεχνήματα, 
χάντρες και καθρεφτάκια η κυβέρνηση 
και η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προσπαθούν να 
διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και να ε-
ξωραΐσουν το αντιεκπαιδευτικό έργο της 
τελευταίας τριετίας.

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση 
τους. Δεν είναι για χαρές και πανηγύρια το 
να βρίσκονται οι δάσκαλοι και καθηγητές 
στα σχολεία τους με το άνοιγμα των σχολεί-
ων. Αυτό που παρουσιάζει τώρα η Κεραμέ-
ως ως σπουδαίο κατόρθωμα είναι στην 
πράξη η αυτονόητη υποχρέωση της ηγεσί-
ας του ΥΠΑΙΘ. Να στελεχώνει δηλαδή όλα 
τα σχολεία από τον Έβρο ως τη Γαύδο με 
μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθ-
μίδων και όλων των ειδικοτήτων. Όμως η 
κυρίαρχη αντιεκπαιδευτική πολιτική έχει 
μετατρέψει σε καθεστώς το ακριβώς αντί-
θετο. Έχει επιβάλλει τη διαιώνιση και τη 
γιγάντωση των κενών στα σχολεία, την πα-
γίωση του καθεστώτος των αναπληρωτών. 
Όμως εκμεταλλευόμενη και την παρατετα-
μένη προεκλογική περίοδο, προσπαθεί να 
παραπλανήσει γονείς και εκπαιδευτικούς 
για την πραγματικότητα και να παρουσιά-
σει ως σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα 
το αυτονόητο. Είναι άλλωστε πάγια και δι-
αχρονική τακτική όλων των κυβερνήσεων 
να εξαπατούν και να παραποιούν την πραγ-
ματικότητα με τέτοιου είδους επικοινωνι-
ακά τεχνάσματα.

Επειδή όμως η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ α-
φήνει να πλανάται ένα ερώτημα πάνω α-
πό την Δημόσια Εκπαίδευση, πρέπει να 
δώσουμε μια απάντηση. Μας 
τελείωσε άραγε το καθεστώς 
των αναπληρωτών όπως δια-
τείνεται η Κεραμέως ή όχι; 
Είναι αλήθεια πως τα τελευ-
ταία τρία χρόνια πραγματο-
ποιήθηκαν έπειτα από πάνω 
από μια δεκαετία, διορισμοί 
μόνιμων εκπαιδευτικών των 
δύο βαθμίδων. Αυτό είναι ένα 
γεγονός το οποίο δεν δικαιού-
ται να παρουσιάζει η κυβέρ-
νηση ως δικό της έργο, για να 
μετατρέψει σε εκλογικά «πε-

λατάκια» της τους νεοδιόριστους εκπαι-
δευτικούς. Στην πραγματικότητα είναι ο 
γόνιμος καρπός του παρατεταμένου και 
πολύμορφου αγώνα που έδωσε το εκπαι-
δευτικό κίνημα για να γίνουν μαζικοί διο-
ρισμοί στην Δημόσια Εκπαίδευση, για να 
σπάσει το καθεστώς της πολυετούς αδιο-
ριστίας που επέβαλαν τα μνημόνια, για 
την υπεράσπιση τελικά της σταθερής και 
μόνιμης εργασίας. 

Τελειώσαμε τελικά με το καθεστώς 
της αναπλήρωσης ή όχι; Ας δούμε τα 
στοιχεία που το ίδιο το ΥΠΑΙΘ ανακοινώ-
νει για τους διορισμούς μονίμων και τις 
προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών στην Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαί-
δευση. Παράλληλα με τους περίπου 8.500 
διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών τη 
φετινή χρονιά, κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ ανα-
κοίνωσαν μέσα στον Αύγουστο την πρό-
σληψη 31.864 αναπληρωτών στην Α’ φά-
ση των προσλήψεων και έπεται συνέχεια. 
Μια απλή σύγκριση των δύο αυτών στοι-
χείων αποκαλύπτει την πραγματική κατά-
σταση που βιώνουν τα δημόσια σχολεία 
και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Το 
καθεστώς της αναπλήρωσης ζει και βα-
σιλεύει. Οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευ-
τικών δεν αποτελούν παρά μια σταγόνα 
στον ωκεανό των δεκάδων χιλιάδων κε-
νών των δημόσιων σχολείων.

Η αδιοριστία σε συνδυασμό με τις ε-
τήσιες συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών 
όλα αυτά τα χρόνια διαμόρφωσαν μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση για τη δημόσια 
εκπαίδευση. Οι φετινές 31.864 προσλή-
ψεις αποτελούν συνέχεια των περίπου 
44.000 αναπληρωτών της προηγούμενης 
χρονιάς, ενώ η ίδια εικόνα επαναλαμβά-
νεται μονότονα εδώ και μια δεκαετία.

Πίσω από τα κυβερνητικά επικοινω-
νιακά τρυκ κρύβεται το αδιάκοπο σφυρο-
κόπημα των εργασιακών σχέσεων και 

της μονιμότητας, των απανωτών πληγμά-
των του Δημόσιου Σχολείου. Και τι δεν ε-
πινόησαν όλα αυτά τα χρόνια για να κα-
λύψουν τάχα τα κενά και τις ανάγκες των 
σχολείων. Επέβαλαν και γενίκευσαν τις 
γνωστές αλχημείες των πολλαπλών ανα-
θέσεων, αφάνισαν πολλές ειδικότητες α-
πό τη δημόσια εκπαίδευση (εικαστικά, 
θέατρο, τέχνες, κοινωνικές επιστήμες 
κλπ), μετακίνησαν χιλιάδες εκπαιδευτι-
κούς σε δύο, τρία ή και πέντε ακόμα σχο-
λεία, έκλεισαν πάνω από 1500 σχολεία, 
συγχώνευσαν εκατοντάδες τμήματα, 
στοίβαξαν τους μαθητές σε 25άρια και 
27άρια τμήματα. Και όλα αυτά σε πλήρη 
ευθυγράμμιση με τις επιταγές των ιδεο-
λογικών και πολιτικών τους μεντόρων, 
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ που απαιτούν την 
άρση της μονιμότητας, την εδραίωση κά-
θε είδους επισφαλών και ελαστικών ερ-
γασιακών σχέσεων, την εντατικοποίηση 
της εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Το διαβόητο προσοντολόγιο «Γαβρό-
γλου», που εφαρμόστηκε και στις φετι-
νές προσλήψεις, ανάγκασε δεκάδες χι-
λιάδες αναπληρωτές και αδιόριστους εκ-
παιδευτικούς να μπουν σε ένα ατέρμονο 
σαφάρι τίτλων και πτυχίων, συλλογής 
προσόντων και πιστοποιητικών για μια 
– αμφίβολη – θέση στον ήλιο. Πίσω από 
το διαρκές κυνήγι βρίσκεται η καλλιέρ-
γεια της βαθιά αντιδραστικής λογικής 
του ανταγωνισμού, της ατομικής διεκδί-
κησης μιας θέσης εργασίας, που κονιορ-
τοποιεί κάθε προσπάθεια συλλογικής δι-
εκδίκησης.

Όταν η κυρίαρχη αντιδραστική τάξη 
και το πολιτικό της προσωπικό πανηγυ-
ρίζουν, ο κόσμος της εκπαίδευσης πρέ-
πει να ανησυχεί! Το εκπαιδευτικό κίνη-
μα δεν πρέπει να αποδεχτεί την παγίω-
ση αυτού το αντιδραστικού καθεστώτος, 
να μην γίνει μέρος αυτής της κυβερνητι-

κής φιέστας που στήνεται 
στις πλάτες των εκπαιδευτι-
κών και του δημόσιου σχο-
λείου. Ο αγώνας για την υπε-
ράσπιση της σταθερής και 
μόνιμης εργασίας με αξιο-
πρέπεια, για μαζικούς διορι-
σμούς εκπαιδευτικών, για να 
ανατραπεί το καθεστώς των 
ελαστικών μορφών εργασί-
ας, είναι το κοινό χρέος όλων 
των εκπαιδευτικών, μονίμων 
και αναπληρωτών.γρά
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Γιατί πανηγυρίζει η Κεραμέως
για τις φετινές προσλήψεις αναπληρωτών;



Σκήπτρα, πρίγκηπες, βασιλιάδες και… στέψεις. Ανάκτο-
ρα, πύργοι, τελετουργικά και πρωτόκολλα ευγενών και γα-
λαζοαίματων… Το χρονοτούλαπο της ιστορίας έτριξε και έ-
νας μεσαιωνικός βόρβορος απλώθηκε ξαφνικά στον πλα-
νήτη. Ανατριχιαστικές λεπτομέριες για τη ζωή μιας αποστε-
ομένης παρασιτικής μοναρχίας αναπαράγονται αφειδώς α-
πό τα διεθνή και εγχώρια «μέσα ενημέρωσης». Λεπτομέ-
ριες εξοργιστικές και για το σκοταδιστικό τους περιεχόμε-
νο, αλλά και για την αμύθητη χλιδή τους. Που δεν μπορεί 
παρά να αποτελούν πρόκληση, σε μια περίοδο που η φτώ-
χεια και η εξαθλίωση ρίχνουν βαριά σκιά πάνω από τους λα-
ούς της Ευρώπης και του κόσμου.

Λίγους μήνες μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις για το 
«πλατινένιο ιωβηλαίο» της βασίλισας, ο βρετανικός λαός 
πρέπει να υπομείνει τώρα τις τελτουργικές εκδηλώσεις της 
κηδείας της. Και όλα αυτά δημοσία δαπάνη! Οι τελετές μιας 
παρασιστικής κάστας πληρώνονται αδρά από τον ιδρώτα της 
βιοπάλης. 6 δις λίρες από τον κρατικό κορβανά θα δαπανη-
θούν για την κηδεία της βασίλισας την ίδια στιγμή που άστε-
γοι βρετανοί πεθαίνουν στους δρόμους. 6 δις για την πανκι-
νητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, για τελετές, γεύματα 
και για να πετούν αεροπλάνα σε σχηματισμούς, όπως και πριν 
λίγους μήνες. 6 δις για τα μεσαιωνικά παράσιτα!

Και μαζί με τις συνεχείς ενημερώσεις για τις πολυήμε-
ρες τελετές και την κηδεία, βρίσκουν ευκαιρία τα ΜΜΕ να 
χαρισουν στην ανθρωπότητα στιγμές από την καθημερινό-
τητα των ανακτόρων. Από τις συνήθειες αυτών που οι με-
σαιωνικοί πάπυροι επιτάσσουν να μην κουνάνε τα χέρια 
τους. Γιατί η ελέω θεού μοναρχία απαιτεί τους «κατώτε-
ρους» ανθρώπους σκυφτούς, αναξιοπρεπείς υπηρέτες. 
Σαν αυτόν που απλώνει μία ιντσα οδοντόπαστα στην οδοντό-
βουρτσα του Κάρολου κάθε μέρα. Πρέπει να είναι εκεί για 
τον βασιλιά κάθε φορά που θα βουρτσίσει τα δόντια του. Να 
του ετοιμάζει το μπάνιο και το απαιτητικό πρωϊνό. Και όλα 
αυτά δημοσιεύονται χωρίς ίχνος κριτικής ή αμφισβήτησης, 
πράξεων και ιδεών, ταυτόσημων των πιο σκοτεινών εποχών 
της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Ο μεσαίωνας είναι εδώ! Σφιχταγκαλιασμένος με τις 
«προηγμενες δημοκρατίες» της ευρωπαϊκής δύσης και 
όχι μόνο. Η αστική δημοκρατία, αυτή που υμνεί τον κοινο-
βουλευτισμό και το σύνταγμα, συναγελάζεται, υποκλίνεται 
και προστατεύει τη μοναρχία. Όχι επειδή είναι «διακοσμη-
τική». Αλλά επειδή όπου στέκει ακόμα, είναι πλεγμένη με 
την κυρίαρχη τάξη και οργανικό τμήμα της ολιγαρχίας του, 
πλούτου. Επειδή με τα σύμβολα, τις αξίες και τα πρόσωπα 
της, αφήνει πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο στο σκοτάδι, στην 
συντήρηση και το κοινωνικό πισωγύρισμα, όπως αυτό στο 
οποίο επιχειρούν σήμερα να βυθίσουν το πλανήτη. Επειδή 
καταφέρνει να επηρεάζει τα πιο καθυστερημένα κοινωνικά 
στρώματα, όπως αυτά που κατασκηνώνουν στο κέντρο του 
λονδίνου για να προσκυνήσουν τη σωρό, μπορεί να τα ελέγ-
χει και ενίοτε να τα χρησιμοποιεί.

Γι’ αυτό και η κηδεία θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο πο-

λιτικό και διπλωματικό γεγονός. 500 αξιωματούχοι του πλα-
νήτη θα βρεθούν ανάμεσα στους 2000 καλεσμένους. Όχι μό-
νο αυτοκράτορες και βασιλείς οι οποίοι εκτός των άλλων α-
φθονούν ακόμα στην Ευρώπη! (Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
Σουηδία, Νορβηγία, Δανία κλπ). Θα αποτίσουν φόρο τιμής 
στη μοναρχία και οι κυβερνήτες των χωρών τους. Ακόμη και 
της Γαλλίας που υποτίθεται ηγήθηκε του διαφωτισμού και 
της αστικής επάναστασης. Όλοι έτοιμοι να ακολουθήσουν 
αδιαμαρτύρητα το μεσαιωνικό πρωτόκολο. Όλοι έτοιμοι να 
μιλήσουν για την αξία της εκλιπούσας… Γι’ αυτό και ο γιος 
της βασίλισας, ο νέος βασιλιάς, σχεδόν χλεύασε με το λόγο 
του τους βρετανούς βουλευτές. 

Η εκλιπούσα, δεν υπήρξε απλώς ένα μεσαιωνικό κατά-
λοιπο που μαζί με τους εκατοντάδες ομοαίματους της πα-
ρασιτεί σε βαρός ενός λαού. Υπήρξε σύμβολο και πυλώνας 
της πολιτικής μιας άλλοτε κραταιάς αποικιακής και μετέ-
πειτα ιμπεριαλιστικής δύναμης. Έχει λερώσει τα αδούλευ-
τα χέρια της με δολοφονίες και εγκλήματα σε βάρος των 
λαών που δεινοπάθησαν κάτω από την βρετανική μπότα. 
Της Κύπρου και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων. Πίσω 
από τα πρωτόκολα μιας μεσαιωνικής βιτρίνας και από τα 
βασιλικά σκάνδαλα που τροφοδοτούν εδώ και δεκαετίες το 
ενδιαφέρον για τη βασιλική οικογένεια, κρύβονται οι πιο α-
κραίοι εκφραστές και νοσταλγοί της βρετανικής αυτοκρα-
τορίας, αμετανόητοι και κυνικοί θιασώτες της παγκόσμιας 
τυρανίας.

Γι’ αυτό και ο θάνατος της τροφοδότησε αντιδράσεις σε 
όλο τον πλανήτη και κυρίως στην χώρα της. Αντιδράσεις ορ-
γής που φρόντισαν να απαλείψουν τα ΜΜΕ. Άλλωστε στο 
Η.Β. και στις χώρρες της κοινοπολιτείας, επι της ουσίας κά-
θε διαμαρτυρία εναντίον της μοναρχίας καταστέλλεται και 
διώκεται ποινικά. Χαρακτηριστικά τα όσα έγιναν κατά την 
τελετή στη Σκωτία. Όπου και στις τρεις περιπτώσεις που έ-
φτασαν στα ΜΜΕ, οι «δράστες» φυλακίστηκαν. Τα ίδια συμ-
βαίνουν και στο Λονδίνο, όπου ο κρατικός μηχανισμός ερ-
γάζεται πυρετοδώς για να αποσοβήσει κάθε ενδεχόμενο τέ-
τοιας έκφρασης και λαϊκής εκδήλωσης. 

Τόσο δημοκράτες είναι οι εκπρόσωποι των «κοινοβου-
λευτικών αξιών»! Τόσο που δεν δέχονται την παραμικρή αμ-
φισβήτιση του στέμματός 
τους. Ο μεσαίωνας είναι 
εδώ! Πίσω από τα προ-
κλητικά παραμύθια για τα 
στολισμένα πριγκιπόπου-
λα, παραμονεύει το πηχτό 
σκοτάδι, η οπισθοδρόμι-
ση, η τυραννία. Η απάντη-
ση βρίσκεται στον διαφω-
τισμό και την πρόοδο. Κα-
νένας εξωραϊσμός, καμία 
ανοχή και καμία άφεση 
στους παρασιτικούς τύρα-
νους της μοναρχίας! 

Εκπαιδευτικός Ό
μιλος

Ο μεσαίωνας είναι εδώ, σφιχταγκαλιασμένος με τις «αστικές δημοκρατίες» της Ευρώπης
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Συμπληρώνω δείκτες
Μέσα στα πλαίσια που ορίζει το ανεύθυνο υπουργείο
Που δεν περιέχουν τη λέξη Αξιοπρέπεια
Που απεχθάνονται τη λέξη Δημοκρατία 
Δεν ενοχλούν, κάτω οι ανίκανοι, θάνατος στους γραφειοκράτες
Που παρακάμπτουν επιμελώς
τα φλέγοντα εκπαιδευτικά ζητήματα, την πείνα, την αδιοριστια,την αγωνία του αναπληρωτή χωρίς στέγη.
Συμπληρώνω δείκτες άνετα και αναπαυτικά για όλες τις ανοησίες, καταγράφω, τυποποιώ, αποστεώνω.
Αποστρέφομαι τετριμμένες πραγματικότητες, όπως βία, καταστολή, φασισμός, πουλημένοι.
Εκλέγω σε κάθε περίπτωση
την αρμοδιότερη λέξη,
στιλπνή, απατηλή, ιδεατώς χυδαία.
Συμπληρώνω δείκτες που δεν στρέφονται κατά της καθεστηκυίας ανωμαλίας. 

* Η Μ.Τ. είναι Φιλόλογος στο 16ο Γυμνάσιο Περιστερίου, μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ Περιστερίου

Κάθομαι ρε φίλε να γράψω.. τι να γράψω;  Άδειασε το κε-
φάλι μου… μεγάλο κακό εγίνηκε! Τι, δεν έμαθες; Πέθανε η Βα-
σίλισσα… Άστα, πολύ εστεναχωρέθηκα… 96 χρωνώνε... τα χρό-
νια της να πάρομε…

Αυτή ήτανε που λένε… Βασίλισσα από κούνια! Κοντά 70 χρό-
νια! Και τι δεν έκανε για να ‘περετήσει το λαό... Τι τους Σκωτσέ-
ζους εβασίλευσε, τι τους Ιρλανδούς καθάρισε από τους τρομοκρά-
τες… Τι τους Ινδούς έκαμε αθρώπους σωστούς, τι τους Αιγύπτι-
ους βοήθησε στο Σουέζ… Στην Ινδονησία τους εγλύτωσε από τους 
κομμουνιστές που τους κατέσφαξε, στην Κένυα τους έσωσε από 
τους Μάου Μάου… Στην Κύπρο εκρέμασε τους κομμουνιστές επί-
σης που εκάμανε μεγάλες φασαρίες τότες με τους Τούρκους και 
θα μας εβγαίνανε σε κακό... τα ίδια στη Σαουδική Αραβία που ξε-
σηκωθήκανε να φάνε εκειόν τον έρμο το συνάδερφό της τον σουλ-
τάνο, στο Καμερούν, στην Υεμένη δυο τρεις φορές... Γιατί στην Αρ-
γεντινή στα Φώκλαντ; Στο Κουβέιτ να μας σώσει από τον Σαντάμ, 
στο Αφγανιστάν που εγλίτωσε τους ανθρώπους από τους Ταλιμπάν, 
στη Λιβύη να μας σώσει από τον Καντάφι; Αλλά και στη γειτονιά 
μας στη Σερβία, στο Κοσσυφοπέδιο… Και δεν έχουν τελειωμό οι 
αγαθοεργίες… βλέπεις δε βγαίνουν και στη σύνταξη αυτοί οι βα-
σιλιάδες, πεθαίνουν στη δουλειά! Τι να ειπείς… Αλλά γι αυτό την 
αγαπάγανε και ο κόσμος… Κλάμα στους δρόμους, και οδυρμός και 
παιδάκια που της ζουγραφήσανε ζουγραφιές και λουλούδια …
πολλά λουλούδια… Κι ένας που βγήκε λέει εκεί που πέρναγε το 
συγγενολόϊ, να φωνάξει του πρίγκιπα Έντουαρντ πως είναι άρρω-
στος και γέρος τονε μαζέψανε και τον έχασε η μάνα του … και αμέ-
σως εφώναξε ο κοσμάκης αυθορμήτως «γκοντ σεϊβ δε κινγκ» και 
τονε σβήσανε, δε ματακούστηκε…

Και τα παιδιά τώρα εμείναν αμανάτι …αυτός ο Κάρολος… 
καταστεναχωρημένος… Έ, θα αναλάβει τώρα αυτός την οικογε-
νειακή επιχείρηση… κανονικά θα έπρεπε να έχει βγεί στη σύ-
νταξη, αλλά του λείπουνε τα ένσημα… βλέπεις 73 χρονώ και 
ακόμα αναπληρωτής, τώρα μονιμοποιήθηκε, ποιος ξέρει για 
πόσο… Θα μου πεις βέβαια… έχω πτυχία, έχω μεταπτυχιακό …
και έκαμα και προφίσενσι… και με βάζουνε σε ένα μπαξεδάκι 
και μου λένε «σκάβε με το δικέλι»… και σκάβω ένα χρόνο, δύο, 
δέκα, εβδομήντα… Ε, μετά να μου πούνε «τώρα πες μας τα καλά 
που σε σπουδάξαμε», θαν τα πω; ..ε..δε θα τα ειπώ… δηλαδή 
τόσα χρόνια καθησιό, πώς να πιάσεις δουλειά τώρα; Τέλος πά-

ντων, τι να σου κάμει και το ορφανό, κάθε αρχή και δύσκολη…
Και τα ‘γγόνια όμως… απώς πέθανε η γιαγιά μονιάσανε σου 

λέει μάτια μου, και επήγανε μαζί με τις νυφάδες να χαιρετίσουνε 
τον κόσμο που μαζεύτηκε! Ε, την αγαπάγανε τη γιαγιά ντωνε και 
τώρα που χάθηκε εβάλανε στην άκρη τα λόγια και μονιάσανε… έτσι 
πρέπει… δεν είναι κι ο Κάρολος στην πρώτη νιότη, μπορεί να χρει-
αστεί να… «γκοντ σεϊβ δε κινγκ» κάναν άλλον σύντομα, για το καλό 
του κόσμου, του λαουτζίκου μαθές…

Μα και ο κόσμος… τι αγάπη... με το που πεθαίνει εκεί βα-
σιλιάς τρέχουνε σου λέει όλοι να σιγουρευτούν… και φωνάζου-
νε μονοήμερα «γκοντ σεϊβ δε κινγκ», πα’ να πει «ο Θεός να σώ-
ζει το Βασιλιά», αλλά το λένε για τον καινούργιο, όχι αυτόν που 
πέθανε, αυτός δεν πιάνεται, πάει… και κλάμα μετά... Ε, λογικό 
είναι 70 χρόνια την είχανε, τη συνηθίσανε.. άσε τα έξοδα της 
κηδείας και της στέψης του καινούργιου και τα ρέστα… έξι δι-
σεκατομμύρια λίρες θα πάει ο λογαριασμός… κι επειδή σου 
λέει ο γιός της δεν εδούλευε, θα τα πληρώσει ο κρατικός κορ-
βανάς… πώς να μην βάλεις τα κλάματα μετά…

Κι αυτοί στην Αγγλία είναι… α, τα κρατάνε πολύ τα έθιμα… 
Σου λέει, είναι ο βασιλιάς η εγγύηση της δημοκρατίας τους (!) 
Ναι, το είπε έτσι ακριβώς ο Κάρολος μέσα στη Βουλή την Εγγλέ-
ζικη, και οι βουλευτές σου λέει, εψάλανε όλοι μαζί, συντηρητι-
κοί και εργατικοί, τον εθνικό ύμνο που τον αλλάξανε για να λέει 
«γκοντ σεϊβ δε κινγκ», που το είχανε αλλιώς πριν. Και θα κόψου-
νε και καινούργια λεφτά με τη φάτσα του Κάρολου, και γραμμα-
τόσημα και τα γραμματοκιβώτια κι ένα σωρό άλλα τέτοια που 
χρειάζεται το παλάτι και ο κόσμος … άσε, άλλα λεφτά αυτά… 

Τι τα θες… δύσκολα περνάει ο κόσμος όλος, μην ακούς που 
λένε βασιλιάδες και ξέρω ΄γω τι… Παντού ο κόσμος τα ίδια προ-
βλήματα έχει… Να κι εγώ τώρα ψάχνω να πάρω ξυλόσομπα που 
έχει πάει το πετρέλαιο στα ύψη και η τιμή της διπλασιάστηκε μέσα 
σε δυο εβδομάδες και τα ξύλα είναι σε έλλειψη… μάλλον θα φταί-
ει ο πόλεμος στην Ουκρανία… Έχεις δει κάτι τζάκια που έχει στο 
παλάτι; Κορμοί ολόκληροι χωράνε μέσα… σκέψου τι θα πλερώ-
σουν σε καυσόξυλα… Α, σ΄αφήνω, μιλάει ο πρωθυπουργός στη 
ΔΕΘ, δεν μπορεί, τουλάχιστον από εκεί κάτι καλό θα μας βγει…

Ο φίλος σου ο Λωλοστεφανής…

* Ο. Χ. Δάμαλος είναι Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ικαρίας – Φούρνων
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γράφει η Μαρία Τσαφαρά*

Ο φίλος σου, ο Λωλοστεφανής

Απολογία νομοταγούς, με τον τρόπο του Μ. Αναγνωστάκη
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Όπως ήταν αναμενόμενο και με βάση τα όσα έχουν προηγη-
θεί, η συνεδρίαση της 29ης/822 του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ είχε 
καθαρά διεκπαιρεωτικό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι 

πραγματοποιήθηκ σε εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, όπου η ακρί-
βεια δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης και τα εγκλη-
ματικά αποτελέσματα της πολιτικής της ΝΔ σωρεύουν οργή στον 
κόσμο, δεν υπήρξε καμία απόφαση στην κατεύθνση της ανασυ-
νταξης των δυνάμεων του συνδικαλιστικού κινήματος και της 
ανάπτυξης των αναγκαίων αγώνων. Επι της ουσίας, απλά επικύ-
ρωσε την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για το ετήσιο κάλεσμα στη ΔΕΘ 
και αποφάσισε τη διεξαγωγή συνεδρίου για τις 6,7,8 Δεκεμβρί-
ου. Μάλιστα έσπευσαν να προεξοφλήσουν ότι το συνέδριο αυτό 
θα είναι «υβριδικό», ότι δηλαδή θα γίνουν δεκτοί όλοι οι αντι-
πρόσωποι είτε εκλέχτηκαν με κανονικές εκλογές είτε με ηλε-
κτρονική ψηφοφορία. Έτσι, γίνεται ένα ακόμη βήμα στην εφαρ-
μογή των διατάξεων του αντιδραστικού νόμου Χατζιδάκη. Ένα 
βήμα το οποίο όλες αυτές οι παρατάξεις (της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, 
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ-ΠΑΜΕ) προετοίμαζαν επι της ουσίας 

όλη αυτή τη χρονιά, αρνούμενοι να πάρουν μια καθαρή αποφα-
ση για την απόρριψη όλων των διατάξεων του νόμου. Θυμίζου-
με ότι στο ΓΣ του Φλεβάρη, όταν ακόμη παιζόταν το θέμα των 
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στις Ομοσπονδίες, η πρόταση για 
συνολική απόρριψη των διατάξεων του νόμου Χατζιδάκη που 
καταθέσαμε, στηρίχτηκε μόνο από τις Παρεμβάσεις και το 
ΜΕΤΑ. Με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ όλοι οι άλλοι υιοθέτησαν τη 
στάση της αποχής από την ψηφοφορία! Έτσι η υιοθέτηση των 
ηλεκτρονικών εκλογών ήρθε σαν «ώριμο φρούτο».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι δυνάμεις κυρίως του 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, στάθηκαν στο ζήτημα των υπο-
κλοπών, με τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά να το αναδεικνύει σε κυρίαρχο 
θέμα δημοκρατίας. Από την άλλη, υποτιμώντας -επικίνδυνα- το 
θέμα η παράταξη της ΔΑΚΕ, αλλά με μισόλογα και αντιφάσεις 
και ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ, πρόσφεραν άλλοθι στον αντιδη-
μοκρατικό κυβερνητικό κατήφορο, με τοποθετήσεις για τη δι-
αχρονικότητα των υποκλοπών που γίνονται σε όλο τον κόσμο 
από όλες τις κυβερνήσεις και για τη φύση του καπιταλισμού. Η 

ΔΑΚΕ άλλωστε με αντίστοιχα επιχειρήματα δικαιολό-
γησε όλη την κυβερνητική πολτική για τα ζητήματα 
της ακρίβειας, της ενέργειας κλπ. 

Όπως και να έχει, παρά τις αναφορές στην ακρί-
βεια και τη φτωχεια ως τα μεγάλα ζητήματα της πε-
ριόδου, παρά τις γενικόλογες επαναλήψεις για την 
ανάγκη της αγωνιστικής απάντησης από την πλευ-
ρά των σωματείων, στην πράξη όλοι κήρυξαν για 
μια ακόμη φορά τη… σιωπή. Η ιστορία έγραψε 
πάλι ότι σε αυτές τις πολύ δύσκολες και εκρηκτι-
κές συνθήκες η ΑΔΕΔΥ γίνεται κήρυκας της 
αδράνειας. Για ακόμη μία φορά στα τελευταία 
τρία χρόνια, η αδράνεια έχει την υπογραφή 
όλων των βασικών δυνάμεων του σκ, του ΠΑΜΕ 
συμπεριλαμβανομένου. Άλλωστε, όλες οι ρε-
φορμιστικές δυνάμεις έχουν στρέψει το βλέ-
μα τους στο εκλογικό παραβάν.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πο-
λιτική της ακρίβειας, της ανεργίας και της 
φτώχειας, μπορεί να ανατραπεί μόνο με 
αγώνες. Με την παρέμβαση του λαού. 
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η κήρυξη και η 
πρετοιμασία πανελλαδικού απεργια-
κού βήματος. Σε αυτήν την κατεύθυν-
ση οφείλουν να δουλέψουν οι δυνα-
μεις της πραγματικής αριστεράς 
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η κή-

ρυξη στις 15/9/22 Πανεργατικής 
Απεργίας στις 9 Νοέμβρη, σε τί-

ποτα δεν αλλάζει τα προανα-
φερθέντα.

* Ο Β.Π. είναι μέλος του 
ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, εκπαι-
δευτικός

Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ: Συνέχεια στην αδράνεια και την παρακμή 
με ευθύνη όλων των βασικών δυνάμεων του συνδικαλιστικού κινήματος

γράφει ο Βασίλης Πετράκης*

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες η Θεσσαλονίκη μονοπωλεί το ενδιαφέρον 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Social Media, λόγω της Διεθνούς 
Έκθεσης. Τις μέρες όμως αυτές η Θεσσαλονίκη μοιάζει με τα κλειστά ερ-
γοστάσια επίπλων που ρημάζουν στο Δερβένι. Όμορφες, φανταχτερές προ-
σόψεις μπροστά και στο πίσω μέρος εγκατάλειψη και καταστροφή. Εικόνα 
θλιβερή...

Μπορεί να γίνονται εργασίες πριν την έναρξή της ή συναυλίες κατά τη δι-
άρκειά της μέσα στο χώρο της ΔΕΘ, μπορεί να ανακοινώνονται έργα από τον ε-
κάστοτε πρωθυπουργό σχετικά με την υποδομή και την ενίσχυση της πόλης, αλ-
λά η πραγματικότητα είναι άλλη. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. 

Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει σκληρή και εξαντλητική για τους κατοίκους της, με 
την καθημερινότητά τους να μετατρέπεται στην κυριολεξία σε μαρτύριο. Με τα και-
ρικά φαινόμενα που εμφανίζονται (βροχές ή χιονοπτώσεις), έντονα ή μη, απλά πα-
ραλύει ολόκληρη η πόλη. 

Τα προβλήματα σε σχέση με τη σχολική στέγη τεράστια, καθώς και με την απορ-
ρόφηση μικρότερων παιδιών σε ΚΔΑΠ, εξίσου διογκωμένα.

Από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς η πόλη απλά υποφέρει. Οι επιβάτες παστωμένοι 
σαν σαρδέλες στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, με μηδενικές εναλλακτικές λύσεις μετακίνη-
σης, πλην των ταξί. Επίσης, η εικόνα των πλημμυρισμένων εν κινήσει λεωφορείων στις 
μέρες των βροχοπτώσεων είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Το έργο του διαβόητου μετρό 
έχει στοιχειώσει την πόλη, την έχει μπλοκάρει και έχει δημιουργήσει ακόμη σοβαρότερα 
προβλήματα, όπως αυτό της μεταφοράς των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, τα οποία αποτε-
λούν μέρος της ιστορίας της πόλης.

Ο φανταστικός δήμαρχός μας εμφανίζεται μόνο για φωτογραφήσεις, και αν πούμε τι ακού-
γεται στα Δημοτικά Συμβούλια, τότε είναι να βάλουμε τα γέλια ή τα κλάματα! Ένα τέτοιο θέμα 
ήταν το τελευταίο σχετικά με την παντελή έλλειψη δημόσιων βρυσών από την πόλη και οι αιτιο-
λογίες που ανέφεραν οι υπεύθυνοι του Δήμου ήταν τουλάχιστον αστειότητες.

Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, όχι μόνο την περίοδο της ΔΕΘ, αλλά όλο το χρόνο. Μία πα-
ρατημένη πόλη με παραιτημένους ανθρώπους... 

* Η Ε. Σωπιάδου είναι Γραμματέας της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη και η Διεθνής Έκθεση

γράφει η Ειρήνη Σωπιάδου*
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Στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση της εκ-
παίδευσης που έχει ως στόχο «την επίτευξη ενός συμπεριληπτι-
κού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου» αναφέρεται με κάθε 
ευκαιρία η υπουργός Παιδείας. Μάλιστα ανακοινώθηκε ότι το υπ. 
Παιδείας μετασχηματίζει τα νέα Προγράμματα Σπουδών σε ψη-
φιακά περιβάλλοντα, τα οποία με την ταυτόχρονη έναρξη της 
εφαρμογής του «πολλαπλού βιβλίου» θα βρίσκονται στη διάθε-
ση των μαθητών τη σχολική χρονιά 2023-2024. Με αυτό τον τρό-
πο, το ΥΠΑΙΘ, με όχημα το «πολλαπλό βιβλίο» επιδιώκει να δώ-
σει «σάρκα και οστά», σε ένα μικτό σύστημα έντυπου και ηλε-
κτρονικού σχολικού βιβλίου, με έμφαση στο ηλεκτρονικό, που 
θα πριμοδοτείται από τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

Σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (στην οποία 
περιλαμβάνεται η προώθηση της χρήσης ψηφιακών συγγραμμά-
των, το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες 
e-Μάθησης), η στρατηγική ενίσχυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κής μάθησης θα υποστηρίζεται από δύο πυλώνες δράσεων. Ο πρώ-
τος εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, ενώ ο δεύτε-
ρος στον εκσυγχρονισμό των οριζόντιων πλατφορμών και υπηρεσι-
ών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του περιεχομένου. Με τις αλ-
λαγές αυτές συνδέεται άμεσα και «η εφαρμογή της μεθόδου ανε-
στραμμένης τάξης», την οποία είχε αναρτήσει στον προσωπικό δι-
κτυακό της τόπο πριν λίγους μήνες η υπουργός Παιδείας στη διάρ-
κεια της παρουσίασης του νομοσχεδίου «Για την Αναβάθμιση του 
Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών» που ήδη είναι 
νόμος (4823/2021). 

Θα μπορούσε κανείς, αν ήθελε να αποδομήσει την ανάρτηση 
της υπουργού Παιδείας για εφαρμογή της μεθόδου «ανεστραμμέ-
νης τάξης», να παρουσιάσει, απλά, τα δεκάδες επικριτικά και ειρω-
νικά σχόλια που έχουν γράψει εκπαιδευτικοί κάτω από την ανάρτη-
σή της. Επίσης κάποιος θα μπορούσε, να υποστηρίξει ότι η ανε-
στραμμένη τάξη, το πολλαπλό βιβλίο, τα ψηφιακά προγράμματα, δεν 
είναι παρά οι γνωστές παραπλανητικές διακηρύξεις, ένα προπέτα-
σμα καπνού, ένα είδος φιοριτούρας, χρήσιμης σε κάθε περίπτωση 
για να καλύψει το βαρύ πυροβολικό του μοντέλου ακραίου επιθεω-
ρητισμού του εκπαιδευτικού και της λεγόμενης αυτονομίας των 
σχολικών μονάδων που προωθεί το ΥΠΑΙΘ. 

Ωστόσο θα ήταν άδικο να προσπεράσει κανείς το νέο «παι-
δαγωγικό δόγμα» του ΥΠΑΙΘ, την «ανεστραμμένη τάξη»! Ένα 
άλλο μοδάτο δόγμα: αυτό της «ανεστραμμένης μάθησης» ή 
«ανεστραμμένης διδασκαλίας». Άλλο; Όχι και τόσο, επειδή 
φαίνεται να είναι δεμένο με ένα νήμα με τις στρατηγικές του 
ΥΠΑΙΘ για ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, των βιβλίων σε ψη-
φιακή μορφή ή «της κατάργησης του μονοπωλίου του ενός και 
μοναδικού σχολικού εγχειριδίου» (η εισαγωγή του πολλαπλού 
βιβλίου, που οδηγεί στη διαφοροποίηση του περιεχομένου του 
σχολείου αντί για σύγχρονα, ενιαία και παιδαγωγικά τεκμηρι-
ωμένα προγράμματα σπουδών).

Το «τι», το «πώς» και το «γιατί» της 
ανεστραμμένης τάξης: Η εκχέρσωση της γνώσης!

Η κεντρική ιδέα της «ανεστραμμένης τάξης» συνοψίζεται στο 
ότι είναι άκαρπο να σπαταλιέται χρόνος στην τάξη για τη μετάδο-
ση θεωρητικής γνώσης. Σύμφωνα με αυτή την «παιδαγωγική 

γραμμή», οι μαθητές προετοιμάζονται στο σπίτι τους, πριν το μά-
θημα, παρακολουθώντας ηχογραφημένα μαθήματα σχετικά με τη 
θεωρία του μαθήματος. Μ’ αυτό τον τρόπο (σύμφωνα με την ίδια 
λογική), ο χρόνος που δαπανάται στην τάξη μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για να διερευνηθεί, να βαθύνει και να αξιοποιηθεί η γνώ-
ση που θα έχει από πριν μάθει από μόνος του ο μαθητής, στο σπί-
τι, καθισμένος μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός τά-
μπλετ. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μεθόδου με την αντε-
στραμμένη μάθηση όπως και με το ψηφιακό σχολείο, δηλαδή, 
όταν «το μεταδοτικό μέρος της διδασκαλίας γίνεται εξ αποστάσε-
ως», περιορίζεται η παθητική μάθηση στην οποία είναι εκτεθει-
μένοι, όπως λένε, οι μαθητές στο παραδοσιακό σχολείο. 

Στην πραγματικότητα συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. 
Όπως εξηγεί ο Βέλγος παιδαγωγός Nico Hirtt, η μονόδρομη 
επικοινωνία, την οποία ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να απο-
κηρύξουν στο πλαίσιο αυτού που αποκαλούν «παραδοσιακή εκ-
παίδευση», στην ουσία πραγματοποιείται με τον πιο δραστικό 
τρόπο με το δικό τους σχέδιο. Στην πραγματικότητα, τόσο στην 
ανεστραμμένη εκπαίδευση, όσο και στην αποκαλούμενη «βα-
σισμένη στις δεξιότητες» μάθηση, η θεωρητική γνώση μετα-
τρέπεται σε ένα σύνολο ακατέργαστων πληροφοριών, που θα 
χρειαζόταν απλώς ν’ ακούσεις από τον εκπαιδευτικό, να δια-
βάσεις στη Wikipedia ή να ανακαλύψεις σε μια εκπαιδευτική 
σειρά ντοκιμαντέρ για να μπορείς να την αφομοιώσεις. Στη συ-
νέχεια, το μόνο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να χρησιμοποι-
ηθεί αυτή η γνώση σε ασκήσεις και προβλήματα, τα οποία γί-
νονται στο σπίτι με βάση την «παραδοσιακή» θεώρηση ή στην 
τάξη με βάση την «αντεστραμμένη» αντίληψη.

Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή είναι η ψυχή 
της εκπαιδευτικής σχέσης. Είναι ακριβώς αυτή η σχέση, αυτή 
η αλληλεπίδραση, που το ψηφιακό σχολείο θέλει να αποτι-
νάξει· ή που η ανεστραμμένη μάθηση στοχεύει να υποβιβά-
σει στο μέλλον, όταν και εάν πάρει την ηγεμονία ως μέθοδος. 

Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στην περιστασιακή χρήση της ψη-
φιακής μάθησης ή των αρχών της ανεστραμμένης μάθησης, αλλά 
στην αναγωγή αυτών σε παιδαγωγικές αρχές ή σε σύστημα. Γιατί 
τότε, δεν πρόκειται πλέον για δεξιότητες αυτάρκειας του μαθητή, 
αλλά μάλλον για εγκατάλειψη της εκπαιδευτικής αποστολής, του-
λάχιστον αυτού που είναι το δυσκολότερο και πιο σημαντικό της 
στοιχείο: η οικοδόμηση γνώσης.

Η νέα γραμμή απαιτεί συρρίκνωση του μορφωτικού υπόβα-
θρου, προσαρμοστικότητα και μερικές «βασικές δεξιότητες»: 
κατανόηση κειμένου, στοιχειώδης επικοινωνία σε μια ή δύο ξέ-
νες γλώσσες, κάποιες έννοιες μαθηματικών, φυσικών επιστη-
μών και τεχνολογίας, μια καλή δόση εξοικείωσης με ψηφιακές, 
καθώς και διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ο ΟΟΣΑ 
είναι σαφής: «Δεν θα έχουν όλοι την τύχη να ακολουθήσουν μια 
καριέρα στον δυναμικό τομέα της ‘νέας οικονομίας’. Επομένως 
τα σχολικά προγράμματα σπουδών δεν γίνεται να είναι σχεδια-
σμένα σαν να πρόκειται όλοι να φτάσουν τόσο μακριά»!

Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ η πρόοδος της επιστήμης και της 
τεχνολογίας επιβάλλει πρώτα απ’ όλα να πλουτίσει το περιεχό-
μενο της μόρφωσης, η χρήση των τεχνολογιών σήμερα έρχε-
ται να καλύψει το πλαίσιο μιας συνολικής υποβάθμισης.
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ψηφιοποίηση, ψηφιακός μετασχηματισμός, πλατφόρμες, eSchools: Οι νέες θεότητες!

Ψηφιακή εκπαίδευση, e-μάθηση και  
«ανεστραμμένες» εκπαιδευτικές ανάγκες
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Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022
Υπουργέ κ. Κεραμέως,

έλαβα την «ευχαριστήρια επιστολή» σας. Ομολογώ ότι 
αρχικά έμεινα εμβρόντητη από το θράσος και το πατρονάρι-
σμα που επιχειρείτε μέσα σε έξι παραγράφους. Ήταν μια 
πραγματικά προσβλητική επιστολή, συνεπής, βέβαια, με την 
όλη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Από αυτή την άποψη 
δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω κι εγώ από τη μεριά μου, 
που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ορισμένα ζητή-
ματα και που, λίγο πριν συγκινηθώ που αποχωρίζομαι τις 
παιδικές ματιές, τις φωνές και τα χαμόγελα, τις μυρωδιές και 
τον ήχο του κουδουνιού, μου υπενθυμίσατε με ενάργεια τους 
λόγους της πρόωρης παραίτησής μου και με δικαιώσατε.

Υπηρέτησα 26 χρόνια το Δημόσιο Σχολείο. Καμία ώρα, 
καμία μέρα σε κανένα από αυτά τα χρόνια δεν υπηρέτησα 
τις «αξίες» που αυθαίρετα και με θράσος αναφέρετε στην 
«ευχαριστήρια επιστολή» σας. 

Κυρία Κεραμέως, ούτε ως άνθρωπος ούτε ως εκπαιδευ-
τικός τόλμησα ή σκέφτηκα ποτέ να κοροϊδέψω ή να υποτι-
μήσω την νοημοσύνη των μαθητριών και των μαθητών μου. 
Το θεωρώ αναξιοπρεπές. Εσείς, από την άλλη, στην επιστο-
λή σας κομπάζετε για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ενώ όλοι, 
μαθητές, γονείς και δάσκαλοι (ίσως ακόμα κι εσείς η ίδια) 
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για μία φούσκα, ένα 
πουκάμισο αδειανό. Μια απίστευτα γραφειοκρατική και 
μόνο διαδικασία που είναι φύσει αδύνατο να υλοποιηθεί. 
Υπάρχει για να υπηρετήσει τη διαχείριση της εικόνας ενός 
υπουργείου που έχει αφήσει τα σχολεία χωρίς υποδομές, 
έρμαια στις ορέξεις των «χορηγών». Τα Εργαστήρια Δεξιο-
τήτων υπηρετούν μονάχα έναν παιδαγωγικό σκοπό: να χει-
ραγωγήσουν τους εκπαιδευτικούς και να τους εκπαιδεύ-
σουν στο να τρέχουν όλη μέρα για να γράφουν μπούρδες, 
προκειμένου να μην πάρουν κακό βαθμό στην αξιολόγηση 
που τους περιμένει στη γωνία. 

Συνεχίζετε χωρίς δισταγμό τον εμπαιγμό αναφέροντας 
τον «ψηφιακό μετασχηματισμό». Εδώ πια, τι να πω. Ψηφια-
κός μετασχηματισμός του Σχολείου με υποδομές και μέσα 
των ίδιων των εκπαιδευτικών; Εκτός κι αν θεωρείτε περιου-
σία σας την προσωπική μας περιουσία ή μας έχετε δεσμεύ-
σει ή δημεύσει τους υπολογιστές μας και τις συνδέσεις μας. 
Παρακαλώ, αν ισχύει, να τις πληρώσετε κιόλας. Θα με υπο-
χρεώσετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα σχολεία μας δεν έχουν 
καμία υποδομή για κανενός είδους ψηφιακό μετασχηματι-
σμό και ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ή μήπως θεωρείτε 
ότι με τα 200 ευρώ που φιλεύσπλαχνα μοιράσατε αναβαθμί-
σατε τον ιδιωτικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών; Θέλετε να 
κάνετε δηλαδή μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα; Θα έχει ενδια-
φέρον να δούμε πώς θα το αξιοποιήσετε στο μέλλον.

Προχωρώντας στην ανάγνωση της επιστολής σας συνα-
ντιόμαστε με όλο και πιο καθοριστικά και ουσιώδη θέματα 
του σχολείου που συκοφαντικά με κατηγορείτε ότι υπηρέτη-
σα. Α! Τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία! Τα κέντρα αρι-
στείας! Η χρησιμοθηρική αξία της γνώσης. Το ντρεσάρισμα 
των παιδιών. Η αποχαλίνωση της εντατικοποίησης. Το κάψι-
μο των εγκεφάλων. Η χαρά του φρονιστηριά. Είδα μπροστά 
στα μάτια μου εξαιρετικά μυαλά 12χρονων παιδιών να καίγο-
νται από την πίεση των φροντιστηρίων. Η «ύλη» που πρέπει 
να βγει και που πρέπει να ανοίξεις το κρανίο του παιδιού και 

να τη χωρέσεις μέσα είναι η βάση μιας εκπαίδευσης της αμά-
θειας. Φυσικά και το γνωρίζετε. Αυτό άλλωστε και επιθυμεί-
τε. Ανταγωνιστικά όντα που, και να θέλουν, δεν προλαβαίνουν 
να σκεφτούν, να εμπεδώσουν, να μετασχηματίσουν τη γνώ-
ση. Ποια γνώση βέβαια; Τη θάψαμε βαθιά και αναδύθηκαν 
από τον λάκκο οι «δεξιότητες» και μάλιστα οι «ελαφρές δε-
ξιότητες». Αυτές που θα χρειαστεί ο σκληρά εκμεταλλευό-
μενος εργάτης/εργαζόμενος. Δεν είναι δα και πολλές. Τόσες 
όσες χρειάζεται για να μην σκέφτεται όσο ιδρώνει για να επι-
βιώσει. Η τράπεζα θεμάτων έρχεται να ολοκληρώσει το ξε-
σκαρτάρισμα και να βάλει την επιτύμβια πλάκα σε ό,τι μέχρι 
πρόσφατα ονομάζαμε «μόρφωση». 

Κυρία Κεραμέως, στο σχολείο που ετοιμάζετε χρειάζε-
στε όχι μόνο άβουλους αγχωμένους ημιμαθείς μαθητές και 
μαθήτριες αλλά και πειθήνια όργανα εκτέλεσης των σχεδί-
ων σας. Θα προτιμούσατε ίσως να είναι εθελόδουλα σύμμα-
χοί σας, αλλά «κι ο άγιος φοβέρα θέλει», σωστά; Και επι-
τέλους, αν είσαι καλή δασκάλα, τι έχεις να φοβηθείς από 
την αξιολόγηση; Σαν να λέμε, αν δεν έχεις τίποτα να κρύ-
ψεις, γιατί να φοβάσαι τις υποκλοπές; 

Ή πόσο καλά, ας πούμε, κάνεις την δουλειά του δήμιου; Ας 
σε αξιολογήσουμε. Με πόση μαεστρία ψαλιδίζεις τη φαντασία 
και τη δημιουργικότητα του νέου ανθρώπου και τον μετασχη-
ματίζεις σε πελάτη καταναλωτή γνώσεων και δεξιοτήτων; Ας 
σε αξιολογήσουμε. Πόσες χορηγίες έφερες στο σχολείο για να 
έχει πετρέλαιο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας; Για να σε δω! Ας 
σε αξιολογήσουμε. Κι ας ελπίσουμε να περάσεις τη βάση για 
να μην χρειαστείς καμιά αναμόρφωση/επιμόρφωση, ψαλίδι-
σμα μισθού ή ακόμα και απόλυση. Γιατί όχι; 

Κυρία Κεραμέως, όπως προανέφερα, ουδέποτε υπηρέ-
τησα τα παραπάνω. Για μένα το να υπηρετώ το Δημόσιο Σχο-
λείο σήμαινε απλά πράγματα. Να βοηθήσω, αν μπορούσα, 
τον νέο άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του, να πιστέψει στις 
δυνάμεις του, να μη σκύβει το κεφάλι, να μην δέχεται πα-
θητικά καμία άποψη καμίας αυθεντίας. Να σκέφτεται τις 
δικές του σκέψεις και να προσπαθώ κι εγώ να σκέφτομαι 
τις σκέψεις του. Να μη φοβάται να διερευνά. Η γνώση να γί-
νει δύναμη. Να αμφισβητεί τα πάντα. Σήμαινε την Αλέξω 
μου που σηκώθηκε την ώρα των Μαθηματικών, στάθηκε 
μπροστά μου με θάρρος και παρρησία και μου είπε: «Κυ-
ρία, σας αμφισβητώ! Δεν θα κάνω τις ασκήσεις που μας βά-
λατε!» Ήταν μια ένδοξη στιγμή, κι ας τις έκανε όλες τελικά. 
Σήμαινε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να ανακα-
λύπτουμε όλοι μαζί τη νέα γνώση. Ονειρευόμουν, σκεφτό-
μουν, ήλπιζα ότι έβγαζα ένα τούβλο από το τείχος της απο-
μόνωσης, του ανταγωνισμού, του ατομικισμού, της ανισότη-
τας και της εκμετάλλευσης κι ίσως έτσι να έμπαινε ένα λι-
θαράκι για το χτίσιμο μιας κοινωνίας ελευθερίας, αλληλεγ-
γύης, δημοκρατίας, ισότητας και δικαιοσύνης. 

Θεωρώ, λοιπόν, εξύβριση την αναφορά σας ότι οι αλλα-
γές που εσείς προωθείτε στο σχολείο, δεν θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν χωρίς τις δικές μου προσπάθειες, χωρίς τον 
δικό μου καταλυτικό ρόλο και βαριά προσβολή ότι μεταχει-
ριστήκατε την πολύχρονη υπηρεσία μου στο Δημόσιο Σχο-
λείο προκειμένου να διαφημίσετε την (αντι)εκπαιδευτική 
πολιτική σας. Γι’ αυτό και σας ζητώ να ανακαλέσετε. 

Η δασκάλα Σ.Τ.

Αντευχαριστήρια επιστολή
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 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Είναι η δεύτερη χρονιά που η Νίκη Κεραμέως στέλνει Επιστολή 
στους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδιοτήθηκαν, με την οποία εκφρά-
ζει τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της ιδίας και του υπουργείου για την προ-
σφορά τους. Η υπουργός Παιδείας ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για 
την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για τη 
συμβολή τους στην υλοποίηση «σημαντικών αλλαγών», ενώ εύχεται στους 
βετεράνους εκπαιδευτικούς «το καλύτερο στον νέο κύκλο της ζωής 
τους». Σημειώνει ότι ευχαριστεί ιδιαιτέρως τους εκπαιδευτικούς που 
συνταξιοδοτήθηκαν φέτος «για την καίρια συμβολή σας στην υλοποί-
ηση σημαντικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια, που στοχεύουν σε ένα 
σχολείο πιο σύγχρονο, συμπεριληπτικό, που παρέχει ίσες ευκαιρίες σε 
όλα τα παιδιά μας και τα κινητροδοτεί να ανακαλύψουν και να αναπτύ-
ξουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, ώστε να διεκδικήσουν το μέλ-
λον που τους αξίζει(...). “Θα συνεχίσουμε να χαιρόμαστε να λαμβάνου-
με τις ιδέες και τις προτάσεις σας, για να αξιοποιήσουμε τις πλούσιες 
γνώσεις και εμπειρίες σας προς όφελος της εκπαιδευτικής μας κοινό-
τητας και ιδίως των παιδιών μας.”

Είμαι ένας από αυτούς στους οποίους απευθύνεται η Επιστολή. Θα 
μπορούσα, λοιπόν, να κλείσω την απάντησή μου στην υπουργό Παιδεί-
ας λέγοντάς της μόνο ότι, μετά από 36 χρόνια υπηρεσίας στο δημόσιο 
σχολείο, τα ζαχαρωμένα λόγια της, δεν έχουν καμιά αξία. Γίνονται «σκό-
νη» από το γεγονός ότι καλούμαι να ζήσω για τα επόμενα 2-3 χρόνια της 
ζωής μου με 700 ευρώ, καθώς ως γνωστόν όσοι αποχώρησαν το 2019 
και το 2020 ακόμη έναντι πληρώνονται, καθώς περιμένουν να ολοκλη-
ρωθούν οι εκκαθαρίσεις των συντάξεών τους.

Μόλις ξύσουμε τα ζαχαρωμένα λόγια σας δείχνουν τα δόντια τους οι 
πράξεις σας, μια «βροχή από πέτρες» στους εκπαιδευτικούς και στους 
μαθητές. Εσείς είσθε οι περικοπές, οι διαθεσιμότητες, ο αυταρχισμός 
και η αυθαιρεσία, η τηλεργασία, ο μισθός που δεν φτάνει, η επιχειρημα-
τική κουλτούρα, η κατάργηση των αντικειμένων της δουλειάς μας στα σχο-
λεία, τα μόρια αντί για αμοιβή, ο διευθυντικός στρατός γραφειοκρατών, οι 
τρίμηνες συμβάσεις για ένα κομμάτι ψωμί, εσείς είσθε αυτή, καθώς εί-
σθε αναντάμ παπαντάμ ερωτευμένη με τις αξίες της αγοράς.

Όσο για τις προτάσεις που ζητάτε τάχα από εμάς τους συνταξιούχους 
για το καλό των παιδιών μας, έχω πολλές είναι αλήθεια, αλλά δεν απευ-
θύνονται σε σας υπουργέ μου, ούτε στις ιδέες που υπηρετείτε.

Να πω, λοιπόν, στη δική μου τάξη με την οποία πορεύτηκα και συ-
νεχίζω να πορεύομαι, στους εκπαιδευτικούς που δίνουν τη μάχη μέσα 
και έξω από το σχολείο και στους μαθητές που δίνουν τον καλό αγώ-
να της γνώσης, που ξεθαμπώνει την κοινωνική όραση και οπλίζει την 
δράση, ότι 36 χρόνια ανάμεσα στα θρανία είχα πάντα στο μυαλό μου 
πως “ο άνθρωπος είναι η απάντηση, όποια κι αν είναι η ερώτηση” 
και προσπάθησα να λειτουργήσω ως “συλλογικός” άνθρωπος με ση-
μαία μου την πεποίθηση πως αυτή η εκπαίδευση, αυτός ο κόσμος και 
πρέπει και μπορούν να αλλάξουν. Αυτό που μου μένει από το σχολείο 
είναι οι σχέσεις μου με τους μαθητές μου (τα παιδιά όλων των θρανί-
ων), ο αγώνας να σπάσουν τα δεσμά της άγνοιας και της μοιρολατρί-
ας και η σχέση μου με τους συναδέλφους, ιδιαίτερα με εκείνους που 
μαζί δώσαμε όμορφους αγώνες, για το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτι-
κά δικαιώματα των παιδιών, τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις ανά-
γκες της κοινωνίας! Σκέφτομαι ότι δεκαετίες ολόκληρες παλέψαμε 
με τα θηρία. Χωρίς αυταπάτες αλλά με πίστη και αυταπάρνηση, δώσα-
με όλο μας το πάθος για έναν καλύτερο κόσμο. Ζήσαμε μικρές νίκες, 
που έφεραν μεγάλες χαρές.

Το «δεν μπορώ», το «δεν αλλάζει τίποτα» είναι η έσχατη παράδο-
ση όλων των όπλων που έχει ένας εκπαιδευτικός και κυρίως πως η δρά-
ση και η συμμετοχή του στα κοινά πράγματα (στα δρώμενα που θα ’λε-
γαν και οι αρχαίοι Έλληνες) είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για να 
βελτιώσει τη θέση του. Είναι ο θεμέλιος λίθος για την επόμενη μέρα, εί-
ναι η ταπεινή συνεισφορά του στον «μεγάλο έρανο» για την αλλαγή του 

κόσμου. Όλα συγκλίνουν στο ότι ο εργαζόμενος, ο κάθε εργαζόμενος, 
έχει μια θέση στη μεγάλη πορεία της αλλαγής των όρων ζωής του. 
Όχι μόνος σαν τον Ρομπέν των Δασών, ως Δον Κιχώτης ή Σούπερ-
μαν, αλλά με τους «ομοίους» του, τους συνοδοιπόρους, τους συμ-
μαχητές του, μ’ αυτούς που μοιράζεται τον πίνακα και αναπνέει την 
κιμωλία. Για φανταστείτε αν θα υπήρχαν οι θαυμάσιες ιστορικές 
εποποιίες αν κυριαρχούσε το «δεν μπορώ» και ο καθένας «έπαιρ-
νε το καπέλο του» για άλλους τόπους.

Υποστηρικτική παραβολή για όλα τα παραπάνω είναι η συνομιλία 
μιας σταγόνας με έναν ορμητικό ποταμό. Όταν η σταγόνα μεμψιμοιρεί, 
αναστενάζει και είναι έτοιμη να παραιτηθεί «γιατί τι να σου κάνει μια 
σταγόνα», ο σοφός ποταμός απαντάει: «Δεν θα υπήρχα χωρίς εσάς τις 
σταγόνες μου».

Αν θέλουν οι μαχητές εκπαιδευτικοί να ξελασπώσουν το μέλλον 
πρέπει να πείσουν τον κόσμο «ότι πρέπει κι ότι μπορεί». Μόνο όταν βλέ-
πεις την πραγματικότητα γυμνή υπάρχουν πιθανότητες να κάνεις κάτι 
να την αλλάξεις. Αλλιώς βολεύεσαι με παραμύθια. Θα ρωτήσει κάποιος: 
«και τι το κακό έχουν τα παραμύθια αφού σου φέρνουν ύπνο βαθύ»; Ναι 
αλλά είναι ύπνος χωρίς όνειρα, ούτε καν εφιάλτες. Είναι ύπνος της λή-
θης. Όποιος όμως έχει τη δύναμη να ονειρεύεται, δεν διστάζει να πλη-
ρώσει το τίμημα: φοβάται, απογοητεύεται, λυγίζει, πέφτει, αλλά δεν 
εγκαταλείπει ποτέ, σε σημείο να αναρωτιέσαι: πού τη βρίσκει ρε διάο-
λε αυτή τη δύναμη; Μα που αλλού; Στο υλικό των ονείρων.

Συνεχίζω να πιστεύω ότι μπορούμε «τον κόσμο εμείς να φέρου-
με στα μέτρα μας, πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά του» και στα 
πλαίσια αυτής της πίστης θα προχωρήσω από αυτό τον κύκλο της ζωής 
μου που κλείνει, σε έναν άλλο που ανοίγει. Το ταξίδι θα το συνεχίσω 
στους ίδιους δρόμους, με τις ίδιες αγωνίες και τους ίδιους αγώνες, με 
την πεποίθηση ότι οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μόνο αν 
μετατραπούν σε κινητήρα δράσης. Και θέλω από τη δική μου πλευρά 
να σας εκμυστηρευτώ ότι φεύγω μ΄ ένα ζεστό χαμόγελο στην καρδιά 
μου και μια μεγάλη ευγνωμοσύνη που είχα την ευκαιρία και την τύχη 
«όλη την ζωή μου να ξοδέψω παράφορα γυρεύοντας μιαν άλλη». 
Γιατί όλα αυτά που έζησα ήταν απόφαση ζωής, χωρίς προσωπικές 
βλέψεις, ατομικά συμφέροντα και φιλοδοξίες, σταθερά και αμετανό-
ητα, μ’ αυτούς που ανοίγουν τα περάσματα… χωρίς βεβαιότητες.

Στέλνω, λοιπόν και εγώ, στην άλλη όχθη, απέναντι από εκείνη που 
βαδίζει η υπουργός μας, τις θερμότερες ευχές μου για υγεία, αντίσταση 
και αγώνα, για να ανοίξει ο δρόμος για την Ανάσταση του λαού μας. Και 
λέω ότι θα την αλλάξουμε τη ζωή, είναι σίγουρο, πολύ σίγουρο, σαν πέ-
τρα γεφυριού, όσο θεωρούμε ότι μοίρα του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος. 
Θα είναι ακριβώς η στιγμή που τα ρολόγια θα πάψουν να γυρίζουν χωρίς 
λόγο και στη μέσα τσέπη μας θα υπάρχει ένα μήλο, η καρδιά μας. Θα νι-
κήσουμε γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι του μέτρου της ζωής.

Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αναπνεύσαμε την κιμωλία μαζί, 
για τα γεμάτα χρόνια που περάσαμε μαζί, την υποστήριξή τους, την εκτί-
μηση και την αγάπη που μου δείξατε τόσα χρόνια, που υπομείνατε και 
συγχωρέσατε τα λάθη μου και τους αφιερώνω το παρακάτω:

Να σκέφτεσαι τους άλλους
Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια(...)
Όταν τ’ αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν.
Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους, τους άλλους,
Στον εαυτό σου γύρισε και πες: “Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι”.

Όχι, πραγματικά δεν έχω τίποτε για σας κυρία υπουργέ μου. 
Όπως, πραγματικά, δεν έχετε και εσείς τίποτε για μένα.

Ανεπίδοτη επιστολή στην επιστολή της Νίκης Κεραμέως  
στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς!

γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Το βράδυ της Παρασκευής 16/9, η κυβέρνηση έστειλε τις 
δυνάμεις καταστολής να διαλύσουν τη συναυλία του Θα-
νάση Παπακωνσταντίνου μέσα στο ΑΠΘ, την οποία πα-

ρακολουθούσαν χιλιάδες νεολαίοι. Δακρυγόνα, ασφυξιογό-
να, χημικά, όλα μέσα στο στενό χώρο στα γρασίδια της Φιλο-
σοφικής, σε μια κυριολεκτικά δολοφονικού τύπου επίθεση, 
που μόνο λόγω της ψυχραιμίας και της αλληλεγγύης των συ-
γκεντρωμένων δεν κατέληξε σε σοβαρούς τραυματισμούς. 
Στη συνέχεια, μαζί με την αύρα που εκτόξευε τόνους νερού 
εναντίον των διαδηλωτών, προχώρησαν σε νέα κατασταλτική 
επιχείρηση στο κέντρο της πόλης εναντίον της διαδήλωσης 
που αυθόρμητα συγκροτήθηκε από τους χιλιάδες παρόντες, 
ενώ πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις.

Η χθεσινή επίθεση αποτέλεσε την επόμενη πράξη στο 
κρεσέντο καταστολής που εκτυλίσσεται το τελευταίο διάστη-
μα ενάντια στο φοιτητικό κίνημα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 
με ξύλο, χημικά και συλλήψεις, στην προσπάθεια της κυβέρ-
νησης να “εγκαταστήσει” την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, μα-
ζί με την “κανονική” Αστυνομία και τα ΜΑΤ, μέσα στα ΑΕΙ, προ-
κειμένου να καταστείλει κάθε πολιτική-πολιτιστική και συνδι-
καλιστική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια. Θέλουν ένα πα-
νεπιστήμιο με διαγραφές φοιτητών, με χιλιάδες λιγότερους ει-
σακτέους λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, με ταβάνια 
να στάζουν, με ελλείψεις σε καθηγητικό-διοικητικό προσωπι-
κό, χωρίς γενικές συνελεύσεις, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς α-
ντίσταση. Με τα ιδιωτικά κολέγια να πριμοδοτούνται συνεχώς 
σε βάρος των δημόσιων πανεπιστημίων. Για να επιβληθεί αυ-
τό, θα πρέπει να κατασταλεί το φοιτητικό κίνημα και κάθε μη 
εγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε αυτό το κυβερνητικό σχέδιο 
συντάσσεται δυστυχώς πλήρως και η Πρυτανεία του ΑΠΘ.

Είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναβαδίσει το φοιτητικό κίνημα 

στο δρόμο του μαζικού αγώνα του 2020-21, όταν οι χιλιάδες 
στους δρόμους, με συνέχεια και αποφασιστικότητα, είχαν βά-
λει φραγμό στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

3 Να πάρουμε μαζικά μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις 
και διαμαρτυρίες των φοιτητών. Κάτω τα δολοφονικά σας 
χέρια από τα παιδιά μας!

3 ΕΞΩ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕ-
ΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

3 ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ 
σε κανένα ΦΟΙΤΗΤΗ

3 ΚΑΤΩ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ 
και ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ!

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!  
Έξω η αστυνομία από όλες τις σχολές!

ΕΛΜΕ Περιστερίου

Δεν είμαι άδικος, μα ούτε και τολμηρός.
Και να που, σήμερα, μου δείξανε τον κόσμο τους.

Μόνο το ματωμένο δάχτυλό τους είδα μπρός.
Και είπα ευθύς: «Μ’ αρέσει ο νόμος τους».

Τον κόσμο αντίκρισα μεσ’ απ’ τα ρόπαλά τους.
Στάθηκα κι είδα, ολημερίς, με προσοχή.

Είδα χασάπηδες που ήταν ξεφτέρια στη δουλειά τους.
Και σαν με ρώτησαν «Σε διασκεδάζει;», είπα: «Πολύ!»

Κι από την ώρα εκείνη, λέω «Ναι» σε όλα.
Κάλλιο δειλός, παρά νεκρός να μείνω.

Για να μη με τυλίξουνε σε καμιά κόλλα,
ό,τι κανένας δεν εγκρίνει, το εγκρίνω.

Φονιάδες είδα, κι είδα πλήθος θύματα.
Μου λείπει θάρρος, μα όχι και συμπόνια.

Και φώναξα, βλέποντας τόσα μνήματα:
«Καλά τους κάνουν - για του έθνους την ομόνοια!»

Να φτάνουν είδα δολοφόνων στρατιές
κι ήθελα να φωνάξω: «Σταματήστε!»

Μα ξέροντας πως κρυφοκοίταζε ο χαφιές,
μ’ άκουσα να φωνάζω: «Ζήτω! Προχωρήστε!”»

Δεν μου αρέσει η φτήνεια κι η κακομοιριά.
Γι’ αυτό κι έχει στερέψει η έμπνευσή μου.

Αλλά στου βρώμικου σας κόσμου τη βρωμιά
ταιριάζει, βέβαια –το ξέρω– κι η έγκρισή μου.

B e r t o l d  B r e c h t  -  Μ π α λ ά ν τ α  γ ι α  τ η ν  έ γ κ ρ ι σ η  τ ο υ  κ ό σ μ ο υ
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ΗΠΑ 

(αρθρογράφος σε μια μικρή ιστορία πανεπιστημιακών διδάκτρων από τον Jon Schwarz 
σε New Yorker, the New York Times, The Atlantic, the Wall Street Journal, Mother 

Jones, Slate και Intercept). 
Το 1970, ο Ρόναλντ Ρέηγκαν ήταν υποψήφιος για να επανεκλεγεί κυβερνήτης της 

Καλιφόρνια. Είχε κερδίσει για πρώτη φορά το 1966 με συγκρουσιακή ρητορική 
προς το δημόσιο σύστημα πανεπιστημίων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 

και ήρθε σε αντιπαραθέσεις με αυτά όταν ήταν στην εξουσία. Τον Μάιο του 
1970, ο Ρέιγκαν είχε κλείσει και τις 28 πανεπιστημιουπόλεις του UC εν μέσω 

φοιτητικών διαδηλώσεων ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και τον βομβαρδισμό 
της Καμπότζης από τις ΗΠΑ. Στις 29 Οκτωβρίου, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν 

από τις εκλογές, ο εκπαιδευτικός του σύμβουλος Roger A. Freeman μίλησε σε 
συνέντευξη Τύπου για να τον υπερασπιστεί.

Οι παρατηρήσεις του Freeman αναφέρθηκαν την επόμενη μέρα στο San Francisco Chronicle με τίτλο «Ο καθηγητής βλέπει τον 
κίνδυνο στην εκπαίδευση». Σύμφωνα με το άρθρο του Chronicle, ο Freeman είπε: «Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μορφωμένο 

προλεταριάτο. … Αυτό είναι δυναμίτης! Πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί σε ποιον επιτρέπουμε [να πάει στο Πανεπιστήμιο]».
“We are in danger of producing an educated proletariat. … That’s dynamite! We have to be selective on who we allow [to go to college].”

«Αν όχι», συνέχισε ο Φρίμαν, «θα έχουμε έναν μεγάλο αριθμό άριστα εκπαιδευμένων και ανέργων».
Ένα βασικό θέμα της πρώτης εκστρατείας του Ρήγκαν για την κυβερνητική εξουσία το 1966 ήταν η δυσαρέσκεια προς τα δημόσια κολέγια 

της Καλιφόρνια, ιδιαίτερα το UC Berkeley, με τον Ρίγκαν να ορκίζεται επανειλημμένα «να καθαρίσει το χάος» εκεί. Το Μπέρκλεϊ, τότε σχεδόν 
ελεύθερο να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Καλιφόρνια, είχε γίνει εθνικό κέντρο οργάνωσης ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η βαθιά 

ανησυχία για αυτό έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο John McCone, ο επικεφαλής της CIA, ζήτησε μια συνάντηση με 
τον J. Edgar Hoover, επικεφαλής του FBI, για να συζητηθεί η «κομμουνιστική επιρροή» στο Μπέρκλεϊ,  

μια κατάσταση που «απαιτούσε οπωσδήποτε κάποια διορθωτική δράση».
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 1966, ο Ρέιγκαν επικοινωνούσε τακτικά με το FBI σχετικά με τις ανησυχίες του σχετικά με τον 

Κλαρκ Κερ, τον πρόεδρο ολόκληρου του συστήματος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Παρά τις πιέσεις του Χούβερ, ο Κερ δεν είχε 
πατάξει τους διαδηλωτές του Μπέρκλεϊ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ανάληψη των καθηκόντων του Ρίγκαν, ο Κερ απολύθηκε. 

Ένα μεταγενέστερο σημείωμα του FBI ανέφερε ότι ο Ρίγκαν ήταν «αφιερωμένος στην καταστροφή ανατρεπτικών στοιχείων στις 
πανεπιστημιουπόλεις της Καλιφόρνια».

Ο Ρέιγκαν πίεσε να περικόψει την κρατική χρηματοδότηση για τα δημόσια κολέγια της Καλιφόρνια, αλλά δεν αποκάλυψε τα ιδεολογικά του 
κίνητρα. Αντίθετα, είπε, το κράτος έπρεπε απλώς να εξοικονομήσει χρήματα. Για να καλύψει το έλλειμμα χρηματοδότησης, ο Ρίγκαν πρότεινε 

ότι το δημόσιο κολέγιο της Καλιφόρνια θα μπορούσε να χρεώσει δίδακτρα στους κατοίκους για πρώτη φορά. Αυτό, κατήγγειλε, «οδήγησε στη 
σχεδόν υστερική κατηγορία ότι αυτό θα στερούσε ευκαιρίες εκπαίδευσης σε εκείνους με τα πιο πενιχρά μέσα. Αυτό είναι προφανώς αναληθές. … 

Ξεκαθαρίσαμε ότι τα δίδακτρα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή δάνεια που πρέπει να επιστραφούν μετά την αποφοίτηση».
Η επιτυχία των επιθέσεων του Ρίγκαν στα δημόσια κολέγια της Καλιφόρνια ενέπνευσε συντηρητικούς πολιτικούς σε όλες τις ΗΠΑ, ο Νίξον 

αποδοκίμασε την «εξέγερση της πανεπιστημιούπολης». Ο Spiro Agnew, ο αντιπρόεδρός του, διακήρυξε ότι χάρη στις πολιτικές ανοιχτής 
εισαγωγής, «οι ανειδίκευτοι φοιτητές παρασύρονται στο κολέγιο στο κύμα του νέου σοσιαλισμού».

Επιφανείς συντηρητικοί διανοούμενοι ανέλαβαν επίσης την ευθύνη. Ένας ανησυχούσε ότι η δωρεάν εκπαίδευση «μπορεί να παράγει μια θετικά 
επικίνδυνη ταξική κατάσταση» αυξάνοντας τις προσδοκίες των μαθητών της εργατικής τάξης. Ένας άλλος αναφέρθηκε στους φοιτητές ως «ένα 
παράσιτο που τρέφεται με την υπόλοιπη κοινωνία» που επέδειξε «αδυναμία κατανόησης και εκτίμησης του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η 

δομή ανταμοιβής-τιμωρίας της αγοράς». Η απάντηση ήταν «να κλείσουμε την παρασιτική επιλογή».
Στην πράξη, αυτό σήμαινε για την National Review, ένα «σύστημα πλήρων διδάκτρων που συμπληρώνεται από δάνεια που πρέπει να πληρώσουν 

οι φοιτητές από το μελλοντικό τους εισόδημα».
Εκ των υστέρων, αυτή η περίοδος ήταν το σαφές σημείο καμπής στις πολιτικές της Αμερικής προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για δεκαετίες, 

υπήρχε μια ενθουσιώδης δικομματική συμφωνία, ότι οι πολιτείες θα έπρεπε να χρηματοδοτούν δημόσια κολέγια υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε η 
νεολαία τους να μπορεί να λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση δωρεάν ή σχεδόν. Αυτό έχει πλέον εξαφανιστεί. Το 1968, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια 

πλήρωναν 300 δολάρια ετησίως για να παρακολουθήσουν το Μπέρκλεϊ, που ισοδυναμεί με περίπου 2.000 δολάρια τώρα. Τώρα τα δίδακτρα 
στο Μπέρκλεϋ είναι $15.000 για τους κατοίκους της Καλιφόρνια, με το συνολικό ετήσιο φοιτητικό κόστος να φτάνει σχεδόν τα $40.000 (είναι 

πανάκριβα τα ενοίκια) -για τους μη Καλιφορνέζους μόνο τα δίδακτρα είναι πάνω από 40.000 δολάρια. 
Το χρέος των φοιτητών, το οποίο είχε διαδραματίσει δευτερεύοντα ρόλο στην αμερικανική ζωή μέχρι τη δεκαετία του 1960, αυξήθηκε κατά τη 
διάρκεια της κυβέρνησης Ρέιγκαν και στη συνέχεια εκτινάχθηκε μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 2007-2009, καθώς οι πολιτείες έκαναν τεράστιες 

περικοπές στη χρηματοδότηση για τα κολεγιακά τους συστήματα.
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Τ ο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, 
που αρχικά αποτελούνταν απο-
κλειστικά από την πανεπιστημι-

ούπολη του Μπέρκλεϊ, ήταν το πρώτο 
δημόσιο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. 
Κατά την έναρξή του δεν υπήρχαν δίδα-
κτρα για τους κατοίκους της Καλιφόρ-
νια. Με την πάροδο των χρόνων τα δίδα-
κτρα των φοιτητών αυξήθηκαν και από 
τη δεκαετία του 1970 το πανεπιστήμιο 
κατάργησε τα δωρεάν δίδακτρα για τους 
κατοίκους της πολιτείας. Ακολουθεί μια 
αναδρομή του κόστους της εκπαίδευσης 
από τη δημιουργία του πανεπιστημίου.

1868: Ο Οργανικός Νόμος εισηγείται 
το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Δημι-
ουργεί το Συμβούλιο Αντιβασιλέων του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια ως διοι-
κητικό συμβούλιο και περιγράφει χον-
δρικά τις οικονομικές αρμοδιότητες και 
τις ευθύνες του συμβουλίου. Αναφέρει: 
«Επί του παρόντος μπορεί να απαιτού-
νται για κάθε μαθητή ένα τέλος εισδοχής 
και τα δίδακτρα όπως εκτιμά το Συμβού-
λιο και μόλις τα έσοδα του Πανεπιστημί-
ου το επιτρέψουν, η εισαγωγή και το τέ-
λος θα είναι δωρεάν για όλους τους κα-
τοίκους της Πολιτείας».

1897: Εισάγεται η οικονομική βοή-
θεια για «τους φοιτητές που βρίσκονται 
σε ανάγκη και το αξίζουν».

1921: Αν και τα δίδακτρα εξακολου-
θούν να είναι δωρεάν, οι κάτοικοι της 
Καλιφόρνια οφείλουν πλέον να πληρώ-
νουν ένα «τέλος» της τάξης των 25 δολα-
ρίων ετησίως για να καλυφθούν υπηρε-
σίες που δεν σχετίζονται με την εκπαί-
δευση. Τα δίδακτρα για τους μη κατοί-
κους της Πολιτείας ορίζονται σε 75 δο-
λάρια ετησίως. 

1956: Το ετήσιο τέλος ορίζεται στα 
84 δολάρια το χρόνο. Για τους φοιτητές 
εκτός Πολιτείας είναι 300 δολάρια το 
χρόνο. Τα δίδακτρα εξακολουθούν να εί-
ναι «δωρεάν» για τους κατοίκους της 
Καλιφόρνια.

1960: Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Κα-
λιφόρνια, που σχεδιάστηκε κυρίως από 
τον Κλαρκ Κερ, υποστηρίζει τη συνέχιση 
των δωρεάν διδάκτρων για τους κατοί-
κους της Καλιφόρνια, αλλά υποστηρίζει 
ότι θα πρέπει να χρεώνονται τέλη για την 

κάλυψη δαπανών που προέρχονται από 
τομείς όπως τα εργαστήρια, η υγεία και 
ο αθλητισμός.

1968: Το τέλος εγγραφής είναι πλέον 
300 δολάρια ετησίως για όλους τους φοι-
τητές. Τα δίδακτρα για τους μη κατοίκους 
της Πολιτείας είναι 1.200 δολάρια το 
χρόνο. Τα δίδακτρα εξακολουθούν να εί-
ναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους της 
Καλιφόρνια.

1970: Σε μια συμβολική κίνηση απο-
μάκρυνσης από τα δωρεάν δίδακτρα για 
τους κατοίκους, επιβάλλεται ένα επιπλέ-
ον «εκπαιδευτικό τέλος». Το τέλος είναι 
150 δολάρια ετησίως για τους προπτυχι-
ακούς φοιτητές και 180 δολάρια ετησίως 
για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

1974: Το κράτος χρηματοδοτεί περί-
που το 32% του συνολικού προϋπολογι-
σμού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

1975-76: Τα ετήσια δίδακτρα και τέ-
λη για τους κατοίκους προπτυχιακούς 
φοιτητές ορίζονται στα 630 δολάρια. Το 
αντίστοιχο ποσό για τους μη κατοίκους 
της Καλιφόρνια προπτυχιακούς φοιτητές 
ανέρχεται στα 2.130 δολάρια.

1985-86: Τα ετήσια δίδακτρα και τέ-
λη για τους κατοίκους προπτυχιακούς 
φοιτητές ορίζονται στα 1.296 δολάρια. Το 
αντίστοιχο ποσό για τους μη κατοίκους 
της Καλιφόρνια προπτυχιακούς φοιτητές 
ανέρχεται στα 5.112 δολάρια.

1995-96: Τα ετήσια δίδακτρα και τέ-
λη για τους κατοίκους προπτυχιακούς 
φοιτητές ορίζονται στα 4.354 δολάρια. Το 
αντίστοιχο ποσό για τους μη κατοίκους 
της Καλιφόρνια προπτυχιακούς φοιτητές 
ανέρχεται στα 12.053 δολάρια.

2004: Ο τότε κυβερνήτης Άρνολντ 
Σβαρτζενέγκερ και ο τότε πρόεδρος του 
πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Ρόμπερτ 
Ντάινς και ο τότε πρύτανης Τσαρλς Ριντ 
υπογράφουν μια ιδιωτική συμφωνία, το 
Σύμφωνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, για να αυξηθεί η εξάρτηση από τα δί-
δακτρα των ιδιωτικών φοιτητών. 

2004-05: Το κράτος χρηματοδοτεί 
περίπου το 16% του συνολικού προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου της Καλι-
φόρνια.

2005-06: Τα ετήσια δίδακτρα και τέ-
λη για τους κατοίκους προπτυχιακούς 

φοιτητές ορίζονται στα 7.434 δολάρια. Το 
αντίστοιχο ποσό για τους μη κατοίκους 
της Καλιφόρνια προπτυχιακούς φοιτητές 
ανέρχεται στα 25.254 δολάρια.

2009: Το Συμβούλιο του Πανεπιστη-
μίου της Καλιφόρνια ψηφίζει την αύξη-
ση των διδάκτρων κατά 32%, ανεβάζο-
ντας το ετήσιο κόστος σε πάνω από 
10.000 δολάρια. Οι φοιτητές διαμαρτύ-
ρονται καταλαμβάνοντας κτίρια.

2011: Το κίνημα Occupy ταρακουνά-
ει τις αμερικανικές πανεπιστημιουπό-
λεις. Στο μήνυμα του Occupy ενσωματώ-
νεται η δυσαρέσκεια με τις περικοπές 
στον προϋπολογισμό και την αύξηση των 
διδάκτρων.

2011: Για πρώτη φορά το συνολικό 
ποσό που πληρώνουν σε δίδακτρα οι 
φοιτητές του Πανεπιστημίου της Καλι-
φόρνια ξεπερνά το ποσό χρηματοδότη-
σης του πανεπιστημίου από το κράτος.

2011-12: Τα ετήσια δίδακτρα και τέ-
λη για τους κατοίκους προπτυχιακούς 
φοιτητές ορίζονται στα 14.460 δολάρια. 
Το αντίστοιχο ποσό για τους μη κατοί-
κους της Καλιφόρνια προπτυχιακούς 
φοιτητές ανέρχεται στα 37.338 δολάρια.

2012-13: Το 42% των προπτυχιακών 
φοιτητών του Μπέρκλεϊ λαμβάνουν δά-
νεια, με μέσο ποσό δανείου τα 4.867 δο-
λάρια. Οι προπτυχιακοί φοιτητές οφεί-
λουν κατά μέσο όρο 19.468 δολάρια κα-
τά την αποφοίτηση.

2012-13: Τα δίδακτρα είναι πλέον «η 
μεγαλύτερη ενιαία πηγή βασικών λει-
τουργικών κεφαλαίων». Οι φοιτητές 
συμβάλλουν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε δίδακτρα και τέλη, έναντι του 
κράτους που δίνει 2,38 δισεκατομμύρια 
δολάρια.

2013: Σχεδόν το 64% των προπτυχι-
ακών φοιτητών του Μπέρκλεϊ λαμβάνουν 
οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανο-
μένων επιχορηγήσεων, υποτροφιών, ερ-
γασίας κατά τις σπουδές και δανείων.

Τώρα (το άρθρο είναι γραμμένο το 
2014): Ύστερα από ένα τριετές πάγωμα 
των διδάκτρων, το Συμβούλιο του Πα-
νεπιστημίου της Καλιφόρνια ψήφισε 
στις 20 Νοεμβρίου την αύξηση των δι-
δάκτρων κατά 5% για την ερχόμενη πε-
νταετία.                                       

Η ιστορία των διδάκτρων 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια από το 1868
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Τον Μάιο του 2022, η Συμμαχία των Εργαζομένων στα 
Παίγνια (ένα σωματείο εργαζομένων εκτίμησης ποιότητας) 
κέρδισε την ψηφοφορία για το σχηματισμό σωματείου. Αυτό 
μπορεί να μην φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά είναι. Η 
βιομηχανία παιχνιδιών είναι μεγάλη και αναπτυσσόμενη. Οι 
εκτιμητές ποιότητας εργάζονται για να εντοπίσουν bugs και 
δυνητικά προβλήματα βδομάδες και μήνες προτού διατε-
θούν στην αγορά τα παιχνίδια. Αυτές οι δουλειές ανήκουν 
στις χαμηλότερα αμειβόμενες στη βιομηχανία παιχνιδιών, 
με απαιτητικά ωράρια εύρεσης και καταλογογράφησης ζη-
τημάτων μέσα στο χρονοδιάγραμμα ενός πρότζεκτ. Το ότι 
αυτοί οι εργαζόμενοι συνδικαλίζονται σηματοδοτεί ένα ση-
μαντικό σημείο καμπής στην οργάνωση των εργαζομένων 
στη Νέα Οικονομία.

Εντωμεταξύ, η Starbucks Workers United έχει πλέ-
ον οργανώσει πάνω από 80 καταστήματα της Starbucks 
σε όλες τις ΗΠΑ και έχει καταθέσει πάνω από 100 υπο-
θέσεις άδικης εργασιακής πρακτικής εναντίον του γίγαντα 
του καφέ με έδρα το Σιάτλ. Ο Howard Schultz που επέστρε-
ψε στη διεύθυνση της εταιρείας τον Απρίλιο έχει ιστορι-
κό σπασίματος σωματείων που πάει πίσω μέχρι την ίδρυση 
της εταιρείας και υπόσχεται να σταματήσει το ρεύμα προς 
το συνδικαλισμό. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει.

Οι εργαζόμενοι στο παράρτημα της Trader Joe στο Χά-
ντλεϊ της Μασαχουσέτης ξεκίνησαν να οργανώνονται στην 
πολυτελή αλυσίδα σούπερ-μάρκετ. Θα είναι το πρώτο συν-
δικαλισμένο κατάστημα της Trader Joe σε πάνω από 530 
τοποθεσίες στις ΗΠΑ. «Οργανωθήκαμε. Με την ίδια ενστι-
κτώδη ομαδική δουλειά με την οποία κάθε μέρα σπάμε πα-
λέτες, φορτωνόμαστε, βάζουμε τρόφιμα σε σακούλες και 
φροντίζουμε τους πελάτες μας, ενωθήκαμε για να φροντί-
σουμε ο ένας τον άλλον και να βελτιώσουμε μαζί το εργασι-
ακό μας περιβάλλον» έγραψαν οι εργαζόμενοι σε μια επι-
στολή προς τον CEO της Trader Joe, Dan Bane.

Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της Amazon συνεχίζουν 
να οργανώνονται, ενάντια στους σκληρούς αντισυνδικαλιστι-
κούς ανέμους που πνέουν από τον Τζεφ Μπέζος και άλλα 
στελέχη της Amazon.

Τα συνδικάτα έρχονται στη Νέα Οικονομία των θέσεων 
εργασίας σε υψηλού επιπέδου εταιρείες.

Ανάμεσα στην 1η Οκτωβρίου 2021 και την 30η Μαρτί-
ου 2022, το Εθνικό Συμβούλιο Εργατικών Σχέσεων σημεί-
ωσε μια αύξηση 57% των αιτήσεων από εργαζόμενους για 
να επιτραπούν συνδικαλιστικές εκλογές.

Τί συμβαίνει;
1. Μέρος της αιτίας είναι η άνοδος της λεγόμενης «έλ-

λειψης εργατικού δυναμικού», που είναι στην ουσία έλλει-
ψη εργασιακών θέσεων που πληρώνουν μισθούς για μια 
αξιοπρεπή διαβίωση. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι εργα-

ζόμενοι έχουν διαπραγματευτική ισχύ για να απαιτήσουν 
καλύτερες αμοιβές.

2. Ένα άλλο μέρος της αιτίας σχετίζεται με την πανδη-
μία και τις ψυχολογικές της συνέπειες για πολλούς εργαζό-
μενους, που άρχισαν να αναρωτιούνται για ποιο λόγο συμβι-
βάστηκαν με άθλιες δουλειές και συχνά μη ασφαλείς συν-
θήκες εργασίας, ειδικά όταν οι επιχειρήσεις καταγράφουν 
κέρδη ρεκόρ και οι CEO των μεγάλων εταιρειών παίρνουν 
μισθούς πολλαπλάσιους από το μέσο μισθό των εργαζομέ-
νων. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες οι εργαζόμενοι λένε στους εργοδότες «μπορείς 
να πάρεις αυτή τη δουλειά και να την βάλεις…».

3. Μια τρίτη αιτία της αναβίωσης των σωματείων σχε-
τίζεται με την υποχώρηση της Αμερικής από την παγκο-
σμιοποίηση. Πριν από τέσσερις δεκαετίες όταν οι επιχει-
ρήσεις άρχισαν να μεταφέρουν (ή απειλούσαν να μεταφέ-
ρουν) τη λειτουργία τους εκτός ΗΠΑ για να προσλάβουν ερ-
γαζόμενους με χαμηλότερους μισθούς, οι Αμερικανοί ερ-
γάτες έχασαν τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Τα σωμα-
τεία οδηγήθηκαν σε υποχώρηση. Αλλά ξεκινώντας με τον 
Τραμπ και συνεχίζοντας με τον Μπάιντεν –μαζί με τα πα-
γκόσμια σημεία συμφόρησης στον εφοδιασμό που πείθουν 
τώρα τις εταιρείες να φέρουν τους προμηθευτές στην πα-
τρίδα τους– το outsourcing μειώνεται δραστικά. (το Μάη 
2022) ο Μπάιντεν ανακοίνωσε μια συμφωνία που ελπίζει να 
αντικατοπτρίζει το μέλλον της εμπορικής πολιτικής, γνω-
στή ως το Οικονομικό Πλαίσιο του Ινδο-Ειρηνικού, το οποίο 
επικεντρώνεται σε αυξημένη συνεργασία σε κλάδους όπως 
η καθαρή ενέργεια και η πολιτική του ίντερνετ, αντί για το 
άνοιγμα αγορών).

4. Ένας τέταρτος λόγος: Περισσότεροι απόφοιτοι κολε-
γίων βρίσκονται πλέον σε δουλειές εργατών, πολλοί εκ των 
οποίων καθοδηγούν συνδικαλιστικές προσπάθειες.

5. Ένας πέμπτος λόγος είναι η νέα εκτίμηση της σημα-
σίας της ισχύος στον καθορισμό των μισθών και η δολιότη-
τα της οικονομικής ιδέας ότι «πληρώνεσαι ό,τι αξίζεις». Το 
παλιό οικονομικό στήριγμα ότι οι άνθρωποι πληρώνονται 
αυτό που «αξίζουν» επιτέλους αποκαλύπτεται ως μια ιδεο-
λογία που δεν βασίζεται σε τίποτα άλλο παρά στην εξουσία.

Ας αφιερώσουμε εδώ λίγο χρόνο, γιατί είναι σημαντικό.
Σύμφωνα με αυτή την παλιά μυθολογία, οι εργαζόμε-

νοι που πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό δεν «αξίζουν» 
πάνω από τα 7,25 δολάρια την ώρα που λαμβάνουν τώρα 
πολλοί. Αν άξιζαν περισσότερο θα κέρδιζαν περισσότερα. 
Κάθε προσπάθεια να αναγκαστούν οι εργοδότες να τους 
πληρώσουν περισσότερο, απλώς θα καταργήσει θέσεις ερ-
γασίας. Σύμφωνα με την ίδια αυτή ιδεολογία, οι CEO των με-
γάλων εταιρειών «αξίζουν» τα γιγαντιαία πακέτα αποζημί-
ωσης, που τώρα είναι κατά μέσο όρο 350 φορές ο μισθός 

Σωματεία δημιουργούνται στους τομείς εργασίας της Νέας Οικονομίας
3 Και γιατί η μυθολογία ότι «πληρώνεσαι όσο αξίζεις» αποκαλύπτεται ως ψευδολογία
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του μέσου Αμερικανού εργαζόμενου. Πρέπει να το αξίζουν, 
αλλιώς δεν θα πληρώνονταν τόσα. Κάθε προσπάθεια να μει-
ωθεί ο μισθός τους είναι άκαρπη, γιατί η πληρωμή τους θα 
πάρει κάποια άλλη μορφή.

Πριν από πενήντα χρόνια, η General Motors ήταν ο με-
γαλύτερος εργοδότης στην Αμερική. Ο μέσος εργαζόμενος 
στην GM τότε λάμβανε πάνω από 35 δολάρια την ώρα (σε 
σημερινές τιμές) – που έφταναν πάνω από 70.000 δολάρια 
το χρόνο. Συγκριτικά, ο μεγαλύτερος εργοδότης της Αμερι-
κής σήμερα είναι η Walmart (στην οποία ο μέσος εργαζό-
μενος κερδίζει περίπου 15 δολάρια την ώρα ή 30.000 δολά-
ρια το χρόνο αν είναι πλήρους απασχόλησης) και η Amazon 
(17 δολάρια των ώρα ή 35.000 δολάρια το χρόνο).

Σημαίνει αυτό ότι οι εργαζόμενοι της GM πριν από μισό 
αιώνα «άξιζαν» το διπλάσιο από ότι αξίζουν σήμερα οι ερ-
γαζόμενοι της Walmart και της Amazon; Μάλλον όχι. Εκεί-
νοι οι εργαζόμενοι της GM δεν είχαν καλύτερη εκπαίδευση 
ή ήταν περισσότερο παραγωγικοί από ότι είναι σήμερα οι 
εργαζόμενοι της Walmart και της Amazon. Πριν από πενή-
ντα χρόνια, οι περισσότεροι εργαζόμενοι της GM δεν είχαν 
τελειώσει το λύκειο και δούλευαν σε αργοκίνητες γραμμές 
παραγωγής. Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους της 
Walmart και της Amazon σήμερα έχουν αποφοιτήσει από 
το λύκειο, πολλοί έχουν παρακολουθήσει ένα ή δύο χρόνια 
στο κολέγιο. Και είναι περικυκλωμένοι από ψηφιακά μηχα-
νήματα (κινητά στοιχεία ελέγχου αποθέματος, μηχανές ανα-
ζήτησης αποθήκης, συσκευές άμεσης ολοκλήρωσης αγο-
ράς) που τους καθιστούν εξαιρετικά παραγωγικούς.

Η πραγματική διαφορά είναι ότι οι εργαζόμενοι της GM 
πριν από μισό αιώνα είχαν ένα ισχυρό σωματείο πίσω τους, 
που συγκέντρωνε τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ 
όλων των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία, δίνο-
ντάς τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ένα σημαντικό 
μερίδιο των εσόδων της εταιρείας για τα μέλη τους. Και 
επειδή πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομένων στις ΗΠΑ 
ανήκε τότε σε ένα εργατικό σωματείο, οι συμφωνίες που 
πετύχαιναν τα σωματεία με τους εργοδότες ανέβαζαν τους 
μισθούς και τα οφέλη και για τους μη συνδικαλισμένους ερ-
γαζόμενους επίσης. (Οι εταιρείες χωρίς σωματεία ήξεραν 
ότι θα αποκτούσαν σωματείο αν δεν πλησίαζαν τα συμβό-
λαια που πετύχαιναν τα συνδικάτα).

Οι περισσότεροι από τους σημερινούς εργαζόμενους της 
Walmart και της Amazon δεν έχουν ένα σωματείο για να δι-
απραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία. Είναι μόνοι τους. 
Και επειδή μόνο το 6% των εργαζομένων στον ιδιωτικό το-
μέα στις ΗΠΑ είναι σήμερα συνδικαλισμένοι, οι εργοδότες 
δεν χρειάζεται να προβαίνουν σε συμφωνίες με τα συνδικά-
τα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας αγώνας προς τον πάτο.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι σημερινοί CEO δεν πληρώνονται 
350 φορές την αμοιβή του μέσου εργαζομένου επειδή «αξί-
ζουν» 350 φορές την αμοιβή του μέσου εργαζομένου. Οι Δι-
ευθύνοντες Σύμβουλοι λαμβάνουν αυτά τα γιγάντια πακέτα 
αμοιβών (και τα κορυφαία στελέχη ακριβώς πίσω τους κα-
ταλαμβάνουν σχεδόν τόσα) επειδή διορίζουν τις επιτροπές 
αποδοχών στα διοικητικά συμβούλιά τους που αποφασίζουν 
τις αμοιβές των στελεχών. Τα συμβούλια τους θέλουν επί-

σης οι επενδυτές να δουν ότι η εταιρεία τους πληρώνει τους 
CEO τους πάνω από τον μέσο CEO των κύριων ανταγωνιστών 
τους, επιδεικνύοντας ότι ο CEO τους αξίζει περισσότερο.

Αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι άνθρωποι πληρώ-
νονται ό,τι «αξίζουν», ρίξτε μια ματιά στη Wall Street. Πέ-
ρυσι το μέσο μπόνους ήταν 20% πάνω από την προηγούμε-
νη χρονιά, πάνω από 257.500 δολάρια – το μεγαλύτερο κατά 
μέσο όρο μπόνους της Wall Street από την οικονομική κρί-
ση του 2008. (Μιλάμε για μπόνους, πέρα από τους μισθούς).

Πραγματικά οι τραπεζίτες της Wall Street το «αξίζουν»; 
Όχι αν υπολογίσετε την κρυφή επιδότηση που ρέει στις με-
γάλες τράπεζες της Wall Street που από τη διάσωση του 
2008 θεωρούνται πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν. Οι άν-
θρωποι που καταθέτουν τις αποταμιεύσεις τους σε αυτές 
τις τράπεζες δέχονται χαμηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις 
ή δάνεια από αυτό που απαιτείται από τις μικρότερες τρά-
πεζες της Αμερικής. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μικρότερες 
τράπεζες είναι πιο επικίνδυνες για τις καταθέσεις. Σε αντί-
θεση με τις μεγάλες τράπεζες, οι μικρότερες δεν θα δια-
σωθούν εάν βρεθούν σε μπελάδες. Αυτή η κρυφή επιδότη-
ση δίνει στις τράπεζες της Wall Street ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα έναντι των μικρότερων τραπεζών, πράγμα που ση-
μαίνει ότι η Wall Street κερδίζει περισσότερα χρήματα. Και 
καθώς τα κέρδη τους αυξάνονται, οι μεγάλες τράπεζες γί-
νονται όλο και μεγαλύτερες.

Πόσο μεγάλη είναι αυτή η κρυφή επιδότηση; Οι ερευ-
νητές έχουν υπολογίσει ότι είναι περίπου οκτώ δέκατα 
της εκατοστιαίας κλίμακας. Αυτό μπορεί να μην ακούγε-
ται πολύ, αλλά πολλαπλασιάστε το με το συνολικό χρημα-
τικό ποσό που είναι κατατεθειμένο στις δέκα μεγαλύτερες 
τράπεζες της Wall Street και λαμβάνετε ένα τεράστιο ποσό 
– πολύ πάνω από 83 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτή 
η κρυφή επιδότηση που πηγαίνει στις τράπεζες της Wall 
Street, επειδή είναι πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν, εί-
ναι σχεδόν διπλάσια από αυτή που πλήρωσε η Wall Street 
σε μπόνους (συνολικά 45 δισεκατομμύρια δολάρια). Κάντε 
τα μαθηματικά. Χωρίς την επιδότηση, δεν υπάρχει μπόνους.

Παρεμπιπτόντως, η μερίδα του λέοντος αυτής της 
επιδότησης πηγαίνει στις πέντε κορυφαίες τράπεζες – 
JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo και 
Goldman Sachs — που σχεδόν ισούται με τα μέσα ετήσια 
κέρδη αυτών των τραπεζών. Αφαιρέστε δηλαδή την επι-
δότηση και όχι μόνο εξαφανίζεται το bonus, αλλά και τα 
κέρδη.

Ο λόγος που οι τραπεζίτες της Wall Street πήραν παχυ-
λούς μισθούς συν 45 δισεκατομμύρια δολάρια σε μπόνους 
πέρυσι δεν ήταν επειδή εργάζονται πολύ σκληρότερα ή εί-
ναι πολύ πιο έξυπνοι ή διορατικοί από τους περισσότερους 
άλλους Αμερικανούς. Τα πήραν επειδή τυχαίνει να εργάζο-
νται σε ιδρύματα –μεγάλες τράπεζες της Wall Street– που 
κατέχουν μια προνομιακή θέση στην αμερικανική πολιτι-
κή οικονομία.

Και γιατί, ακριβώς, αυτά τα ιδρύματα συνεχίζουν να 
έχουν τέτοια προνόμια; Γιατί το Κογκρέσο δεν έχει χρησιμο-
ποιήσει τους αντιμονοπωλιακούς νόμους για να τους μειώ-
σει σε μέγεθος, ώστε να μην είναι πολύ μεγάλοι για να απο-
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ο τύχουν, ή τουλάχιστον να φορολογήσει την κρυφή τους επι-
δότηση (η οποία, τελικά, προκύπτει από τη διάσωσή τους 
που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους); Θα μπο-
ρούσε να οφείλεται στο ότι η Wall Street αντιπροσωπεύει 
επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των δωρεών στις εκστρατείες 
σημαντικών υποψηφίων για το Κογκρέσο και την προεδρία 
και των δύο κομμάτων;

Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι της Αμερικής δεν έχουν 
προνομιακές θέσεις. Δουλεύουν σκληρά – πολλοί κάνουν 
δύο ή περισσότερες δουλειές. Δεν έχουν την πολυτέλεια να 
κάνουν σημαντικές συνεισφορές στις εκστρατείες και έχουν 
μηδενική πολιτική επιρροή.

Τα συνδικάτα έχτισαν την αμερικανική μεσαία τάξη. Ο 
θάνατός τους παρακολουθεί σχεδόν ακριβώς την κατάρ-
ρευση της μεσαίας τάξης της Αμερικής και το αυξανόμε-
νο μερίδιο του συνολικού εισοδήματος που πηγαίνει στο 
πλουσιότερο 10%. Το γράφημα που παραθέτουμε το καθι-
στά σαφές:

Η μυθολογία «πληρώνεσαι-ό,τι-αξίζεις» αγνοεί την 
ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι αγνοεί τον μοναδικό πιο ση-
μαντικό λόγο για τον οποίο οι ωρομίσθιοι σήμερα κερδίζουν 
τόσο λίγα, ενώ οι κορυφαίοι εταιρικοί κερδίζουν τόσα πολ-
λά. Για χρόνια, αυτή η ιδεολογία παρασύρει τους ανυποψία-
στους να πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα για να αλ-

λάξει η αμοιβή των ανθρώπων, επειδή, υπέθεταν, ότι τίπο-
τα δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό τελικά αλλάζει. Η αναβίω-
ση του συνδικαλισμού σε όλη την Αμερική υποδηλώνει ότι 
οι εργαζόμενοι παίρνουν το μήνυμα: Αν θέλουν υψηλότε-
ρους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, χρειά-
ζονται την ισχύ για να τα πάρουν. Για να έχουν εξουσία, 
χρειάζονται ένα σωματείο.
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σελίδες από την ιστορία

Σελίδες 
από την ιστορία

Nα το πούμε εξ αρχής και καθαρά: ο πόλεμος, στον ο-
ποίο θα αναφερθούμε, ουσιαστικά ξεκίνησε το 1918, 
όταν ο τουρκικός λαός αρνήθηκε να υποταχθεί στην 

κατοχή και το κομμάτιασμα της χώρας του, γιµ αυτό και ή-
ταν δίκαιος από την πλευρά του. Από την άλλη, οι ιμπερι-
αλιστές της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και των Η-
ΠΑ διεξήγαγαν ένα πόλεμο άδικο, για την υποδούλωση του 
τουρκικού λαού και την κλοπή του πλούτου της περιοχής. 
Στον πόλεμο αυτό συμμετείχε “με τη σωστή πλευρά της 
ιστορίας”, και τότε, δηλαδή με τους ιμπεριαλιστές κατα-
κτητές, η Ελλάδα και ο στρατός της. Σε αυτήν την πλευρά 
βρέθηκε και το καθεστώς του Σουλτάνου στην Τουρκία, το 
οποίο αποδέχθηκε την κατοχή και προσπάθησε να ρίξει τα 
βάρη της στο λαό. Από αυτήν την άποψη, καλό είναι να ξε-
φύγουμε από τις λαθεμένες απόψεις που βλέπουν έναν στε-
νά “ελληνοτουρκικό πόλεμο” και να δούμε ολόκληρη την ει-
κόνα, τις ευρύτερες συνθήκες που επικρατούσαν στον κό-
σμο και στην περιοχή τότε, ώστε να βγάλουμε τα σωστά συ-
μπεράσματα και για το σήμερα.

Το 1918 τελειώνει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος με τη νί-
κη των δυνάμεων της Αντάντ (Συνεννόηση), (Αγγλίας, Γαλ-
λίας, Ιταλίας και ΗΠΑ) σε βάρος των Κεντρικών Δυνάμεων, 
(Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και Βουλγαρίας). Οι ιμπεριαλιστές τότε ενεπλάκησαν σε ένα 
φονικό πόλεμο με 20 εκατομμύρια νεκρούς, για να ξεπερά-
σουν την οικονομική τους κρίση και να ξαναμοιράσουν τις 
αγορές και τις σφαίρες επιρροής. Ο στόχος επιτεύχθηκε εν 
μέρει. Το πρόβλημα του μοιράσματος των σφαιρών επιρρο-
ής τέθηκε εκ νέου στους νικητές του πολέμου. Ο γερμανι-
κός ιμπεριαλισμός ηττήθηκε, με αποτέλεσμα να αποσύρε-
ται από τις κτήσεις του, ενώ οξύνθηκε το ζήτημα του μοι-
ράσματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε εκείνες τις συνθήκες δεν ή-
ταν μόνο οι ιμπεριαλιστές, οι λακέδες τους και οι αντιθέσεις 
τους που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις, υπήρχαν και οι λαοί. 
Πολλοί από αυτούς στέναζαν από την πολύχρονη κυριαρχία 
των αποικιοκρατών και όλοι από τη φτώχεια και την εξα-
θλίωση μετά τον Α΄ ΠΠ. Την περίοδο 1918-1923, ξέσπασαν 
μεγάλα λαϊκά κινήματα σε σειρά χωρών. Πρώτα και κύρια 
στη Ρωσία, με τις δύο επαναστάσεις του 1917 και στη συνέ-
χεια με όλους τους λαούς της Τσαρικής Αυτοκρατορίας, με 

το γνωστό αποτέλεσμα: τη δημιουργία του πρώτου σοσια-
λιστικού κράτους στην ιστορία. Και στη συνέχεια, στις χώ-
ρες της Ευρώπης με τις εξεγέρσεις σε Γερμανία, Αυστρία, 
Ουγγαρία, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στις αποι-
κιακές χώρες της Μέσης και της Άπω Ανατολής, την Ινδία, 
την Κορέα, την Κίνα, τη Μογγολία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, τη 
Συρία, ως τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Αφρική (Σου-
δάν) και βεβαίως Τουρκία, την οποία εξετάζουμε. Εκατομ-
μύρια εργάτες, φτωχοί αγρότες και ευρύτερα λαϊκά στρώ-
ματα ξεσπούν, παίρνουν ακόμα και το όπλο στο χέρι, ενά-
ντια στην ιμπεριαλιστική, την αποικιοκρατική και την κα-
πιταλιστική βαρβαρότητα.

***
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από την Τουρ-

κία στη Μέση Ανατολή, ως τη Βόρεια Αφρική. Κατείχε μια 
στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, σε τρεις ηπεί-
ρους, ενώ υπό την εξουσία της βρισκόταν τα δύο παγκόσμι-
ας σημασίας στενά, του Σουέζ και του Βοσπόρου. Το Ιράκ 
και το Ιράν ήταν (και είναι) βασικές πετρελαιοπαραγωγικές 
χώρες. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο κάθε ιμπεριαλιστής ή-
θελε για τα δικά του συμφέροντα να πάρει όσο μεγαλύτερο 
μερίδιο μπορούσε, και από τις υπόλοιπες χώρες της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και υπό την ίδια την Τουρκία.

Πρώτος σταθμός ήταν η αποικιοκρατικού τύπου Συνθή-
κη Ειρήνης που υπέγραψαν οι δυνάμεις της Αντάντ με το κα-
θεστώς του Σουλτάνου, στο Μούδρο της Λήμνου, στις 30 Ο-
κτώβρη 1918. Εκεί υπογράφηκε η πλήρης παράδοση της 
χώρας, μεταξύ άλλων η αποστράτευση όλου του τούρκικου 
στρατού και η παράδοση των όπλων στους νικητές (διατηρή-

Μικρασιατική εκστρατεία
100 χρόνια πριν

γράφει ο Γιώργος Ράπτης

Η εισβολή των ιμπεριαλιστών στην Τουρκία,
ο ρόλος του Κεμάλ και της Σοβιετικής Ένωσης

Το βρετανικό «Αγαμέμνων», στο οποίο υπογράφηκε η 
συνθήκη του Μούδρου
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θηκε μόνο το κομμάτι που αφορούσε την “εσωτερική ασφά-
λεια”, δηλαδή την υπηρέτηση της κατοχής), η παράδοση όλων 
των φρουρίων και των λιμανιών, η παράδοση των σιδηροδρό-
μων, το δικαίωμα των στρατευμάτων των νικητών να καταλά-
βουν όποιο κομμάτι της περιοχής επιθυμούν και άλλα παρό-
μοια, ουσιαστικά καταλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις εξελίξεις, θα πρέ-
πει να είναι ξεκάθαρο, ότι όλες οι προαναφερόμενες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις έχουν μεγάλα συμφέροντα, ήδη από 
το 19ο αιώνα, στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας και της Τουρκίας.

Και η Γερμανία (ειδικά πριν την ήττα της) και η Αγγλία 
και η Γαλλία και οι ΗΠΑ φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις 
στο εξωτερικό εμπόριο της Αυτοκρατορίας. Το ίδιο και στις 
ξένες επενδύσεις.

Η Αγγλία πήρε τη θέση της ηττημένης Γερμανίας στην κα-
τοχή των πετρελαιοφόρων εδαφών. Τα γιγαντιαία μονοπώλιά 
τους, ιδιαίτερα αυτό της (αγγλικής) Shell και της (αμερικα-
νικής) Standard Oil, βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τα πε-
τρέλαια της περιοχής. Ταυτόχρονα, έχουν όλοι τους μια ισχυ-
ρή πολιτιστική διείσδυση, με σχολεία και ιδρύματα, με χιλιά-
δες μαθητές. Από κοντά και ο, μικρότερης ισχύος, ιταλικός ι-
μπεριαλισμός.

Με αυτά ως δε-
δομένα, επανερχό-
μαστε στην εξευ-
τελιστική Συνθήκη 
Ειρήνης του Μού-
δρου. Μετά από 
αυτή και στα πλαί-
σια των προανα-
φερόμενων συμ-
φερόντων, οι στό-
λοι των νικητών ε-
γκαθίστανται στην 
Κωνσταντινούπο-
λη, ενώ, το Νοέμ-
βρη του ίδιου χρό-
νου, αγγλογαλλικά 
στρατεύματα θα α-
ποβιβαστούν στην 
Κωνσταντινούπολη. Ακόμα εγκαταστάθηκαν σε στρατηγικά 
σημεία της Βόρειας Τουρκίας, στον Πόντο, στην Τραπεζού-
ντα και τη Σαμψούντα, όπως και στη Δυτική Μικρά Ασία, α-
πό πάνω ως κάτω. Οι Άγγλοι κατείχαν κομβικά σημεία μέ-
χρι και το Ιράκ, ώστε να εξασφαλίσουν τα πετρέλαια. Ακό-
μα, κατείχαν την Κιλικία, το λιμάνι της Αλεξανδρέττας και 
τη Συρία, περιοχές που έδωσαν στους Γάλλους το 1919. Οι 
Ιταλοί κατέλαβαν την Αττάλεια, στο Νότο, και το Ικόνιο. Είναι 
προφανές, ότι όχι μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά 
και η ίδια η Τουρκία είχε κομματιαστεί και περιπέσει στην 
κατοχή των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Τους επόμενους μήνες, θα αναπτυχθεί το εθνικοαπε-
λευθερωτικό κίνημα της Τουρκίας, με μαζικές διαδηλώ-
σεις κατά της φτώχειας και της κατοχής, μαζί με χτυπή-
ματα αντάρτικων ομάδων. Τα στρατεύματα των ιμπεριαλι-
στών βρίσκονται σε δεινή θέση, γι’ αυτό και υπάρχει ανά-
γκη ενός χωροφύλακα. Θα επιλεγεί η ελληνική αστική τά-

ξη. Στις 6 Μάη 1919, το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο (οι 
δυνάμεις της Αντάντ) δίνουν την εντολή για αποβίβαση ελ-
ληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία. Ο ελληνικός στρα-
τός μπαίνει επίσημα υπό τις εντολές του Άγγλου αντιναύ-
αρχου Κάλθροπ και του Υπουργείου Αποικιών της Αγγλίας. 
Στις 15 Μάη 1919 αποβιβάζονται τα πρώτα ελληνικά στρα-
τεύματα στη Σμύρνη, ξεκινώντας την εισβολή.

***
Στις 19 Μαΐου 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ πηγαίνει στη 

Σαμψούντα, για να οργανώσει την ένοπλη αντίσταση κατά 
της εισβολής. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το χα-
ρακτήρα και το ρόλο του Κεμάλ στον πόλεμο.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η κρίση του Σουλτάνικου κα-
θεστώτος έχει κορυφωθεί. Σε εκείνες τις συνθήκες ανα-
πτύσσεται το κίνημα των Νεότουρκων, μέσω του Κόμματος 
“Ένωση και Πρόοδος”. Οι Νεότουρκοι, στους οποίους ε-
ντάσσεται ο Κεμάλ, παλεύουν για έναν αστικό εκσυγχρονι-
σμό της Τουρκίας, για την διεκδίκηση Συντάγματος.

Στο πνεύμα αυτού του κινήματος, αναπτύσσεται στις 
συνθήκες του 1918-9, η κίνηση του Κεμάλ Ατατούρκ. Το ε-
θνικοαπελευθερωτικό κίνημα της περιόδου έχει ως πιο μα-
χητικό κομμάτι και κινητήρια δύναμη τους εργάτες, τους 

εργαζόμενους των 
πόλεων και τη φτω-
χή αγροτιά της υ-
παίθρου, οι οποίοι 
στενάζουν από την 
εθνική και ταξική 
καταπίεση. Ζουν 
σε συνθήκες φτώ-
χειας και εξαθλίω-
σης, με κύριους υ-
πεύθυνους τα ξένα 
μονοπώλια, τους 
ντόπιους μεγαλοα-
στούς και τους γαι-
οκτήμονες. Το κα-
θεστώς του Σουλ-
τάνου προσπαθεί 
να ρίξει στις δικές 
τους πλάτες τα βά-

ρη της κατοχής και η οργή ξεχειλίζει. Γύρω από τον Κεμάλ 
συσπειρώνονται οι έμποροι, μεγαλοαστοί, ακόμα και γαιο-
κτήμονες, διανοούμενοι και αξιωματικοί, γενικώς αστικά 
στρώματα, βασικά φιλογερμανικής τάσης, οι οποίοι αντιπα-
λεύουν την κατοχή και την πλήρη παράδοση της Τουρκίας. 
Ωστόσο, ο Κεμάλ και οι αστοί που εκπροσωπεί δε θέλουν 
την κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, το διώξιμο των 
ιμπεριαλιστών και την προώθηση ευρύτερων μετασχημα-
τισμών. Επιθυμούν να κινηθούν στα πλαίσια της εξάρτη-
σης, αλλά όχι πλήρως παραδομένοι, και με αυτήν την κα-
τεύθυνση μπαίνουν στον αγώνα και πολεμούν. Στα πλαίσια 
αυτής της πολιτικής, θα χτυπήσουν τους επαναστάτες της 
Τουρκίας. Το Γενάρη του 1921, εκτελείται ο εργάτης ηγέ-
της Σόμπχι και οι 12 συναγωνιστές του, καθώς και η ηγε-
σία του ΚΚ Τουρκίας μαζί με τον ιδρυτή του, τον Μουστα-
φά Σούφι. Και το Γενάρη του 1921, οι Κεμαλιστές κατα-
στέλλουν βίαια το αγροτικό κίνημα στη Μ. Ασία.
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Τελικά, ο Κεμάλ, εκμεταλλευόμενος την έλλειψη μιας ι-
σχυρής επαναστατικής ηγεσίας από την πλευρά των εργα-
τών, του λαού και του κομμουνιστικού κινήματος, θα επι-
διώξει να εξαργυρώσει το μεγάλο εθνικοαπελευθερωτικό 
αντιαποικιακό κίνημα του τούρκικου λαού σε συμφωνίες 
και συμβιβασμό με τους ιμπεριαλιστές, ενώ απέναντι στις 
εθνικές μειονότητες θα εξαπολύσει σφαγές. Αντίστοιχη 
πολιτική σιδηράς πυγμής, θα επιδείξει και απέναντι στον 
τουρκικό λαό, του οποίου τα αιτήματα, τελικά, ξεπούλησε.

***
Αξίζει να αναφερθούμε στο ρόλο της Σοβιετικής Έ-

νωσης, καθώς τόνοι ψέματος έχουν γραφτεί για το ζήτη-
μα αυτό.

Στις 16 Μάρτη 1921 υπογράφεται το Σύμφωνο Φιλίας 
και Αδελφότητας μεταξύ Σοβιετικής Ρωσίας και Κεμάλ. Α-
ντίστοιχη συμφωνία θα υπογραφεί τον Οκτώβρη από τη Σο-
βιετική Δημοκρατία του Καυκάσου. Το Γενάρη του 1922 α-
νάμεσα στη Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας και την 
Τουρκία. Σύμφωνα με την πρώτη σοβιετοτουρκική συμφω-
νία θα παραδίδονταν όπλα και χρήματα από τη Σοβιετική 
Ένωση στον Κεμάλ, στα πλαίσια του αντιαποικιακού αγώνα 
του τουρκικού λαού. Από αυτή τη συμφωνία πιάνεται η α-
ντικομμουνιστική προπαγάνδα και χύνει το δηλητήριό της. 
Η πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης χαρακτηρίζεται από 
προλεταριακό διεθνισμό. Παραιτείται από τις μυστικές 
συμφωνίες διαμελισμού της Τουρκίας που είχε υπογράψει 
ο Τσάρος. Διέγραψε τα χρέη της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας προς τον Τσάρο (όπως αντίστοιχα έπραξε και με τα αντί-
στοιχα ελληνικά, παρά το γεγονός ότι ελληνικά στρατεύματα 
συμμετείχαν στην εισβολή στη Σοβιετική Ένωση το 1918). 
Χαρακτηρίζεται από την αρχή της μη ανάμειξης μιας χώ-
ρας στα εσωτερικά της άλλης. Ο Λένιν και η Σοβιετική Έ-
νωση έχουν την πολιτική της συνεργασίας του σοσιαλιστι-
κού και του αντιαποικιακού στρατοπέδου, γιατί έχουν κοι-
νό εχθρό τους ιμπεριαλιστές που μακελεύουν τον πλανή-
τη. Σε αυτά τα πλαίσια, συνεργάζονται όχι μόνο με τον Κε-
μάλ, αλλά συνάπτουν συμφωνίες με το Ιράν και το Αφγανι-
στάν, χώρες που μόλις αποκτούσαν την ανεξαρτησία τους. 
Στηρίζουν τους λαούς που παλεύουν ενάντια στην αποικι-
οκρατία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως ταυτίζονται, ότι έχουν 
ιδεολογική-στρατηγική συμμαχία ή ότι συμφωνούν γενικά 
με τις αστικές ηγεσίες αυτών των κινημάτων. Συμμαχούν σε 
διακρατικό επίπεδο απέναντι στον κοινό εχθρό. Ας μην ξε-
χνάμε το εξής: οι ιμπεριαλιστές πολεμούσαν μεταξύ τους 
για το μοίρασμα του πλανήτη στον Α’ ΠΠ, αλλά μετά, συ-
νασπισμένοι, εφορμούν κατά της Σοβιετικής Ένωσης το 
1918, όπως και κατά του εθνικοαπελευθερωτικού κινή-
ματος της Τουρκίας και των υπόλοιπων χωρών.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι συμμαχία άνευ όρων. Γι’ 
αυτό η ΕΣΣΔ σε κάθε περίπτωση επιθυμεί την ύπαρξη δι-
πλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα, παρά το γεγονός ό-
τι αυτή είχε συμμετάσχει στην επέμβαση σε βάρος της. Επι-
θυμεί να βοηθήσει μάλιστα και τους Πόντιους Έλληνες, ό-
πως ενημερωνόμαστε από την από 27 Απρίλη 1920 επιστολή 
του Έλληνα πρόξενου στην Τιφλίδα στον ύπατο αρμοστή Κα-
νελλόπουλο, στο βιβλίο του Φωτιάδη Κ, “ΠΟΝΤΟΣ Ο ΠΟΝΤΙ-
ΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ”. Είναι η ποντιακή αστική ηγεσία, που 
είναι τόσο ξενόδουλη όσο και η ελληνική, που αρνείται κάθε 

βοήθεια και επικοινωνία, γιατί αυτό επιτάσσουν τα ιμπερι-
αλιστικά συμφέροντα των Άγγλων. Λόγω ακριβώς της ξενό-
δουλης πολιτικής της ελληνικής αστικής τάξης, ναυαγεί και 
η προσπάθεια της Σοβιετικής Κυβέρνησης για έναν ειρηνι-
κό τερματισμό του πολέμου στη Μικρά Ασία, όταν πλέον δι-
αφαίνεται το τι θα επακολουθήσει. Όπως μας ενημερώνει ο 
Κορδάτος, ιστορικός και Γραμματέας τότε του ΣΕΚΕ, η Σο-
βιετική Ρωσία στέλνει τον Απρίλη του 1922 αντιπρόσωπο 
του Υπουργείου Εξωτερικών της, ο οποίος επιθυμούσε με 
τη βοήθεια του Κορδάτου να έλθει σε επαφή με την ελλη-
νική κυβέρνηση. Ο στόχος ήταν να επιτευχθεί συμφωνία ει-
ρήνης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία με τη διαμεσολάβηση 
της Σοβιετικής Ρωσίας, με σκοπό, εκτός των άλλων, τη σω-
τηρία των εθνικών μειονοτήτων και των Ελλήνων της περιο-
χής. Ωστόσο, αυτό πήγαινε κόντρα στα συμφέροντα της Αγ-
γλίας, γι’ αυτό και η ελληνική κυβέρνηση το αρνήθηκε! Πα-
ρά το γεγονός, ότι ακόμα και τότε η Ελλάδα αρνούνταν κάθε 
βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και δεν την αναγνώριζε, η 
Σοβιετική Ένωση στάθηκε πιστή στο καθήκον της και βοή-
θησε τους ελληνικούς πληθυσμούς, την ώρα της καταστρο-
φής. Αντί άλλων, αναφέρουμε τα εξής:

1) Διαβάζουμε στο βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου: “Η Μι-
κρασιατική Καταστροφή και η στρατηγική του αγγλικού ι-
μπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο”, τις δηλώσεις του 
Μητροπολίτη Τραπεζούντας και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών, Χρύσανθου: “Οι “άθεοι” Μπολσεβίκοι, εν αντιθέ-
σει προς ό,τι δεν έπραξαν αι “χριστιανικαί” Δυνάμεις της 
Δύσεως διά του κολοσσιαίου αυτού στόλου κατά την εν μη-
νί Αυγούστω 1922 πυρπόλησιν και σφαγήν της Σμύρνης(…)
περισυνέλεξαν όλο τον χριστιανικό εκείνον κόσμον και τον 
μετέφεραν με ασφάλεια στην Τραπεζούντα”.

2) Και πάλι στο βιβλίο του Φωτιάδη Κ, “ΠΟΝΤΟΣ Ο ΠΟ-
ΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ”, διαβάζουμε: «εις πολλάς περιστά-
σεις οι Τούρκοι συνέλαβον ολόκληρους πληθυσμούς, με σκο-
πόν να τους εκτοπίσουν και οι Μπολσεβίκοι εξηγόραζον από 
τους Τούρκους τους πληθυσμούς αυτούς. Εκτός αυτού έθετον 
εις την διάθεσιν των Ελλήνων και πλοία ίνα μεταφέρουν αυ-
τούς από Τραπεζούντος εις τα έναντι ρωσικά παράλια».

***
Οι νίκες του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στο πε-

δίο της μάχης, στην περιοχή του Εσκή Σεχήρ τον Ιούλη του 
1921 και η αποφασιστική νίκη στο Σαγγάριο ποταμό τον Αύ-
γουστο – Σεπτέμβρη 1921, το διώξιμο των Ιταλών από την Ατ-
τάλεια τον Ιούνη του 1921, το συνεχές σφυροκόπημα των Γάλ-
λων στην Κιλικία, βαθαίνουν τη διάσπαση του ιμπεριαλιστι-
κού μπλοκ, το οποίο έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν ουσιαστι-
κά ενιαίο. Τους αναγκάζουν να προστρέξουν, ο ένας μετά τον 
άλλο, σε συμφωνίες τελικά με τον Κεμάλ. Έτσι, ήδη από το 
1921, όλοι οι ιμπεριαλιστές διαπραγματεύονταν με τον Κε-
μάλ (φοβισμένοι και από την σοβιετοτουρκική συνθήκη ειρή-
νης), ενώ οι Γάλλοι θα υπογράψουν αντίστοιχα συμφωνία τον 
Οκτώβρη του ίδιου χρόνου και θα αναχωρήσουν από την Κιλι-
κία, εξασφαλίζοντας βασικά δικαιώματά τους στην περιοχή.

Έτσι, άνοιξε ο δρόμο για το άδειασμα της εξαρτημένης 
Ελλάδας. Οι ιμπεριαλιστές, αφού μας χρησιμοποίησαν ως 
μοχλό πίεσης για να πιέσουν τον Κεμάλ, τελικά μας άφη-
σαν. Μετά από όλα αυτά, άνοιξε ο δρόμος για τα τραγικά γε-
γονότα του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 1922….

σελίδες από την ιστορία
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γράφει ο Γιώργος Τσιάκαλος*

2020: 2500 χρόνια από τη Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας; Το διεθνές ρεζίλεμα

Τρεις μόλις μήνες μετά την εκλογή του (Ιούλιος 2019) ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη 
των εκδηλώσεων για τα 2500 χρόνια από τη μάχη των Θερ-
μοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, που, όπως είπε, 
συμπληρώνονταν το 2020.

Τα διεθνή ΜΜΕ κάγχασαν. 
 Το γερμανικό περιοδικό GESCHICHTE (ΙΣΤΟΡΙΑ) σχο-

λίασε ειρωνικά, ότι η Ελλάδα αποφάσισε να γιορτάσει ένα 
χρόνο νωρίτερα, επειδή προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει και 
έτος 0 (μηδέν), και επισήμανε ότι «από το 480 π.Χ. έως το 
2020 μ.Χ. είναι 2499 χρόνια». 
 Τα Μουσεία απόρησαν και συνέχισαν τους δικούς τους 

σχεδιασμούς, να προβάλουν την επέτειο το 2021.
 Στην Επιτροπή της ΕΕ αναρωτήθηκαν, γιατί υποχρε-

ώθηκαν να απαντήσουν γραπτά ήδη το 2018 σε Έλληνα Ευ-
ρωβουλευτή1, ο οποίος, αφού πρώτα σημείωνε, ότι «τον Σε-
πτέμβριο του 2021 συμπληρώνονται 2500 χρόνια από την 

Ναυμαχία της Σαλαμίνας», ρωτούσε «Ποιες δράσεις προ-
βλέπεται να αναλάβει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελλη-
νικές αρχές, προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος αυτή και να 
διοργανωθεί εορτασμός που πράγματι αρμόζει σε ένα τόσο 
σημαντικό ιστορικό γεγονός για τον Πολιτισμό, τη Δημοκρα-
τία και την Ευρώπη;». 
 Και το 2021, με αφορμή την εξαιρετική έκθεση «Sa-

lamis 480“ των μουσείων του Μονάχου (από τις 16 Νοεμ-
βρίου 2021 έως τις 13 Μαρτίου 2022), η έγκυρη Süddeut-
sche Zeitung σχολίασε ως εξής το λάθος της Ελληνικής Πο-
λιτείας: «οι σημερινοί Έλληνες δεν ενδιαφέρονται να είναι 
τρομερά ακριβείς, προτιμούν να εμπιστεύονται αυτό που 
φαίνεται σωστό». Για τους άλλους ισχύει η αναζήτηση του 
«αληθούς». 

Κι αυτή η διαφορά μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και 
των άλλων θα είναι ορατή και στο μέλλον, καθώς τις εκδη-
λώσεις των άλλων θα θυμίζουν οι κατάλογοι των εκθέσεων, 
ενώ τα ελληνικά κειμήλια θα είναι οι αναμνηστικές σειρές 
των γραμματοσήμων και των νομισμάτων, αναμνηστικές της 
επιπόλαιης -τουλάχιστον!- αντιμετώπισης των Αρχαίων3.

1. Gottfried Semper: Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architektur und Plastik bei den Alten. Altona: Johann 
Friedrich Hammerich 1834. Ο Gottfried Semper, Γερμανός αρχιτέκτονας του 19ου αιώνα, είναι γνωστός ως ο δημιουργός 
πολύ γνωστών κτιρίων, που επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο, ανάμεσα τους το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας (Naturhistorisches Museum) και το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης (Kunsthistorisches Museum) στη Βιέννη και το 
κτίριο του Πολυτεχνείου στη Ζυρίχη.

2. Νότης Μαριάς - Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005160/2018 προς την Επιτροπή.
3. Εξαίρεση αποτελεί ο εντυπωσιακός κατάλογος της έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Οι μεγάλες Νίκες. Στα 

όρια του Μύθου και της Ιστορίας».

«Να εξαφανιστούν οι αρχαιότητες μέχρι την τελευταία πέτρα»
Διάβασα πριν από πολλά χρόνια, πάνω από πενήντα, το βιβλίο του Gottfried Semper «Προκαταρκτικές 

παρατηρήσεις για τη χρωματισμένη αρχιτεκτονική και γλυπτική στους Αρχαίους»1 (εκδόθηκε το 1834) και 
ζήλεψα τότε την τόλμη του, να αντιπαρατεθεί στις κυρίαρχες θεωρίες και στις αυθεντίες της εποχής του, 

και τον τρόπο που το έκανε. Ήταν ο πιο μαχητικός θιασώτης της άποψης, ότι τα γλυπτά των Αρχαίων ήταν 
χρωματισμένα. Το ξαναδιάβασα τον τελευταίο καιρό κι αυτή τη φορά έμεινα περισσότερο σε μια περίεργη, 

όπως την είδα τότε, αναφορά του σε έναν μεγάλο πολιτικό άνδρα, που μόλις είχε πεθάνει, ο οποίος κρίνοντας 
τις συνθήκες, που επικρατούσαν στο νεοελληνικό κράτος, είπε ότι θα επιθυμούσε «να εξαφανίσει τις 
αρχαιότητες μέχρι και την τελευταία πέτρα, επειδή αυτές είναι η κύρια αιτία για τη σύγχρονη 

ταλαντευόμενη στάση μας απέναντί τους». Εννοεί τον τρόπο πρόσληψης των Ελλήνων της εποχής και 
του κράτους τους από τους Ευρωπαίους, δηλαδή πότε να τους βλέπουν ως αναγεννημένους Αρχαίους και 
πότε ως απολίτιστους ιθαγενείς, που απλά χρησιμοποιούν τους Αρχαίους προς τα έξω προς ίδιον όφελος, 

ενώ δεν έχουν τίποτε το κοινό μαζί τους.
Ξαναδιάβασα τον Semper με αφορμή την προσέγγιση της ελληνικής αρχαιότητας τα τελευταία τρία χρόνια 

από τη δική μας κυβέρνηση.
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Θα αρκούσε η επιλογή του 2020, ως αποτέλεσμα της προ-
τίμησης «αυτού που φαίνεται σωστό» αντί του «αληθούς», 
για να μιλήσουμε για ρεζίλεμα. Όμως η συνέχεια δεν ήταν α-
πλά ρεζίλεμα, ήταν επίθεση κατά του πολιτισμού των Αρχαί-
ων, επίθεση κατά του «καλού κ’ αγαθού» και κατά του «αλη-
θούς». Διότι αυτό σημαίνει η απόφαση να χρησιμοποιηθεί 
στην εκπαίδευση και στις παρουσιάσεις στα ΜΜΕ η φράση 
«Θερμοπύλες και Σαλαμίνα: Ο Θρίαμβος της Θέλησης». 

Υπενθυμίζω την καταγωγή αυτής της φράσης: Τον Απρί-
λιο του 1934 ο Χίτλερ ανέθεσε στη Λένι Ρίφενσταλ να σκηνο-
θετήσει μια ταινία για το συνέδριο του κόμματός του και ο ί-
διος έδωσε τον τίτλο: «Θρίαμβος της θέλησης». Η δίωρη ται-
νία έγινε το προπαγανδιστικό όπλο με το οποίο επικράτησε 
η αρχή του Φύρερ, σύμφωνα με την οποία ο λαός ανήκε και 
ορκιζόταν σ’ αυτόν και κάθε άτομο έπρεπε να θυσιάζει γι’ 
αυτόν ακόμη και τη ζωή του. 

Αγαπημένη φράση του Χίτλερ ήταν: «Ο θρίαμβος της θέ-
λησης», και τη συνέδεε με τη θέληση για επικράτηση της 
ναζιστικής ιδεολογίας σε όλο τον κόσμο. Σε ομιλία του στην 
Κενιγκσβέργη το 1938 είπε: «Γερμανικέ λαέ, σας έχω διδά-
ξει να έχετε πίστη, τώρα δώστε μου την πίστη σας! Ό,τι έγι-
νε είναι αποτέλεσμα του θριάμβου μιας ιδέας, ο θρίαμβος 
της θέλησης, θρίαμβος της επιμονής και αντοχής, και πά-
νω απ’ όλα είναι αποτέλεσμα ενός θαύματος πίστης, γιατί 
μόνο η πίστη μπορούσε να μετακινήσει βουνά. Κάποτε ξε-
κίνησα με την πίστη μου στον γερμανικό λαό και ανέλαβα 
αυτόν τον τεράστιο αγώνα. Με πίστη σε μένα με ακολούθη-
σαν στην αρχή χιλιάδες, μετά εκατοντάδες χιλιάδες και τώ-
ρα με ακολουθούν εκατομμύρια». 

Ναι, τον ακολούθησαν εκατομμύρια. Ήταν «Ο θρίαμβος 
της θέλησης», να επιβληθεί η απάνθρωπη ναζιστική ιδεο-
λογία, που οδήγησε σε ολοκαυτώματα, γενοκτονίες και πο-
λέμους με δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς. Συνδεδεμένη α-
πόλυτα και αποκλειστικά η φράση «Ο θρίαμβος της θέλη-
σης» με τον Χίτλερ και την ταινία της Λένι Ρίφενσταλ. 

Γι’ αυτό, δε μπορούσε παρά να ξαφνιάσει δυσάρεστα και 
να προκαλέσει τα δημοκρατικά αισθήματα τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό η κεντρική χρήση της στις εκδηλώ-
σεις για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη 
Ναυμαχία της Σαλαμίνας. «Θερμοπύλες και Σαλαμίνα.

Ο θρίαμβος της θέλησης», τιτλοφορείται επίσης μια συ-
ζήτηση στο Φόρουμ των Δελφών, που ανακοινώνεται με 
δελτίο Τύπου και η φωτογραφία αναρτάται στην επίσημη σε-
λίδα των εκδηλώσεων.

«Η μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμί-
νας ως θρίαμβος της θέλησης και ως θεμέλιος λίθος του 
Δυτικού Πολιτισμού» είναι το θέμα του μαθητικού διαγωνι-
σμού ζωγραφικής για την επέτειο. 

Το δεύτερο συστατικό - “ως θεμέλιος λίθος του Δυτικού 
Πολιτισμού”- μπορούσε πράγματι να είναι θέμα και να πα-
ραπέμπει στο Χρυσό Αιώνα της Αθήνας και στη σημασία του 
για την Ευρώπη. Όμως σε συνδυασμό με τον «Θρίαμβο της 
θέλησης» αλλού παραπέμπει: στο όραμα του Χίτλερ για την 
Ευρώπη, στον εφιάλτη των λαών της.

Θέλω να πιστεύω, ότι η καταγωγή και η σημασία της 
φράσης ήταν άγνωστη στις/στους προέδρους των οργανι-
σμών, που προκήρυξαν τον διαγωνισμό και προετοίμασαν 
τις εκδηλώσεις. Όμως, προφανώς κάποιοι «ειδικοί» (τους 
οποίους, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, ποτέ δεν ε-
πιτρέπεται να κρίνουμε) συνειρμικά την άντλησαν από τη 
ναζιστική πρόσληψη και πλαστογράφηση της ελληνικής αρ-
χαιότητας. 

Για τον Γκέρινγκ οι Θερμοπύλες αναστήθηκαν στο Στά-
λινγκραντ, όπου σύμφωνα με τη ναζιστική ρητορεία ο «Δυ-
τικός Πολιτισμός» αντιμετώπισε τη «βάρβαρη Ανατολή». 
Μακάβρια η ομιλία του στο ραδιόφωνο τρεις μέρες πριν α-
πό την παράδοση της 6ης γερμανικής Στρατιάς. Καλούσε ε-
κατόν τριάντα χιλιάδες στρατιώτες να τηρήσουν τον όρκο 
τους στον Φύρερ και να επιλέξουν το θάνατο, «όπως οι τρι-
ακόσιοι του Λεωνίδα», τους οποίους πουθενά δεν ανέφερε 
ως Έλληνες αλλά ως άνδρες βόρειας (σκανδιναβικής) φυ-
λής, προγόνους των Γερμανών ναζί. Βέβαια, οι αξιωματικοί 
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και οι στρατιώτες της 6ης Στρατιάς δεν δέχτηκαν να θυσια-
στούν για το ναζιστικό βάρβαρο εγχείρημα, που το είχαν κα-
ταλάβει πια, και παραδόθηκαν. Όμως ψεύτες, όπως πάντα 
και παντού, οι ναζί ηγέτες δήλωναν στα μετόπισθεν, ότι ό-
λοι, από τον στρατηγό έως τον απλό στρατιώτη, πέθαναν δή-
θεν στο πεδίο της μάχης, πολεμώντας μέχρι την τελευταία 
τους πνοή με το όπλο στο χέρι4. 

Αναρωτιέμαι: Ίδιος ο θάνατος στο Στάλινγκραντ, ως τή-
ρηση του όρκου στον Φύρερ, με το θάνατο στις Θερμοπύλες 
«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»; Προφανώς ίδιος είναι για 
τον Γκέρινγκ και τους Ναζί - αλλά και για μας; 

Σκέφτομαι: Μετά τη Σαλαμίνα ο Περικλής, ο Φειδίας, η 
Δημοκρατία. Μετά το συνέδριο του NSDAP ο Χίτλερ, ο Al-
bert Speer, το Άουσβιτς. Είναι «Ο θρίαμβος της θέλησης» 
η γενεσιουργός αιτία και των δύο; Οργή προκαλεί ο συσχε-
τισμός. Ύβρις είναι ο μόνος δόκιμος χαρακτηρισμός αυτής 
της πράξης.

Φωτίστηκε η Ακρόπολη και αναδείχτηκε ακόμη περισ-
σότερο η αισθητική, που συνδεόταν άρρηκτα με τις έννοιες 
της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Από που άντλησαν το 
δικαίωμα να τη συνδέσουν με την πιο βάρβαρη ιδεολογία 
που εμφανίστηκε ποτέ στην ανθρώπινη Ιστορία; 

Αυθόρμητα αναδύεται το ερώτημα: Από άγνοια ο πρωθυ-
πουργός δήλωσε, ότι η επέτειος των 2500 χρόνων γιορτάζεται 
το 2020 ή για δικούς του, άγνωστους σ’ εμάς, λόγους επέλεξε 
το ψέμα5; Και στη συνέχεια: ήταν αποτέλεσμα άγνοιας η υιο-
θέτηση της ναζιστικής φρασεολογίας στην εκτίμηση της πρά-
ξης των Ελλήνων στις Θερμοπύλες και στη Σαλαμίνα; Και επι-
πλέον: ποια ήταν η συμβολή ή η αντίδραση στο ψέμα και στην 
ύβρη των επίσημων ειδημόνων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
που γνωμοδοτούν και αποφασίζουν σε θέματα αρχαίων μνη-
μείων και αρχαιότητας; Πάντως, όποια κι αν είναι η αλήθεια 
-άγνοια ή σκόπιμο ψέμα ή επιλεκτική ιδεολογική συγγένεια 
με το ναζισμό- έρχεται πάλι στο νου η αναφορά του Gottfried 
Semper στον μεγάλο πολιτικό άνδρα της εποχής του, που για 
τη λύση των προβλημάτων της σύγχρονης Ελλάδας θα επιθυ-
μούσε ακόμη και «να εξαφανίσει τις αρχαιότητες μέχρι και την 
τελευταία πέτρα». 

Επίσκεψη στην Ακρόπολη, Μάιος 2021
Καθυστερημένη η τακτική επίσκεψή μου στην Ακρόπολη 

μετά τον αποκλεισμό στη Θεσσαλονίκη λόγω κορονοϊού. Χω-
ρίς άποψη για τις επεμβάσεις που έγιναν, αλλά ενημερωμένος 
για τις διιστάμενες απόψεις και τα εκατέρωθεν επιχειρήματα. 
Πιάνω τον εαυτό μου να φωτογραφίζει τις πέτρες, που επίτη-
δες έχουν αφεθεί να προβάλουν μέσα από το μπετόν. Άλλες 
πολύ μικρές, όσο για να σκοντάψεις, κι άλλες, στις άκρες, με-
γαλύτερες, να θυμίζουν ότι κάτω από το μπετόν είναι βράχος. 

«Να που δεν τα καλύπτουμε όλα» φαίνεται να είναι το 
μήνυμα σε όσους/ες αντιδρούσαν. Μήπως όμως αντίθετα 
αποτελούν άθελα μήνυμα αυτού, που πιθανόν έρχεται, μα-

κέτα της φράσης «μέχρι και την τελευταία πέτρα»; 
Οργισμένος. Ανήκω στη μικρή ομάδα των ακτιβιστών, 

που από πολύ νωρίς έδωσε μάχες για την προσβασιμότητα 
των αναπήρων παντού, χωρίς καμιά εξαίρεση. Όμως, αυτό, 
που έγινε εδώ, προφανώς δεν αποσκοπούσε αποκλειστικά 
στην ικανοποίηση των αναγκών των αναπήρων. 

Φωτογραφίζω την παπαρούνα, που τολμά να ξεπροβάλλει, 
δίπλα στις πλάκες, που ακόμη δεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά, 
όταν θα τοποθετη-
θούν, θα πάρουν τη 
θέση της. Ξέρω, πα-
παρούνες δεν υπήρχαν 
εκεί, όταν η Ακρόπολη 
ζούσε το θαύμα της, 
και ίσως με τις πλάκες 
το μέρος αυτό να μοιά-
ζει περισσότερο με 
ό,τι ήταν τότε, αλλά δεν 
θεωρώ ότι αυτό δικαι-
ολογεί μια τέτοια επέμβαση. Ο λόγος; Την Ακρόπολη δεν θα τη 
δούμε ποτέ όπως ήταν τότε. Αυτά που απέμειναν βλέπουμε και 
η σχέση μας μαζί τους επηρεάζεται από τον τρόπο που αισθα-
νόμαστε και διαχειριζόμαστε το πέρασμα του χρόνου. Ο τρό-
πος που αισθανόμαστε και προσλαμβάνουμε το μεγαλείο του 
μη υπαρκτού πια οικοδομήματος βλέποντας μόνον ό,τι απέ-
μεινε, δεν έχει να κάνει μόνον με τις πληροφορίες που έχου-
με -πολύ σημαντικές και απαραίτητες, βέβαια!- αλλά και με 
πολλά άλλα, που δημιουργούν μια σχέση αγάπης με το «τραυ-
ματισμένο» μνημείο και είναι αυτά που μας σπρώχνουν να α-
ναζητήσουμε την αρχική του εικόνα. 

Αυτόν τον «παιδαγωγικό ρόλο» παίζουν οι παπαρούνες, 
«το φλισκούνι κι η άγρια μέντα» και γενικότερα η φύση, όταν 
κατακτά χώρους, που παλιότερα ανήκαν στο δομημένο περι-
βάλλον του μνημείου. Συνεπώς, όταν ο σκοπός δεν είναι η 
πλήρης αναστύλωση ενός μνημείου -και φυσικά δεν είναι 
στην περίπτωση των δικών μας αρχαίων- τότε η επιλογή 
«πλάκες ή παπαρούνες» δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται 
σε όποιον/α αγνοεί ή συνειδητά παραβλέπει το περιβάλλον, 
που χρειάζονται οι επισκέπτες για να αποκτήσουν σχέση σε-
βασμού και αυθεντικού ενδιαφέροντος για το μνημείο. Δη-
λαδή, η πιθανή επιλογή της παπαρούνας αντί της πλάκας δεν 
είναι αποτέλεσμα κάποιας αίσθησης απώλειας «συναισθη-
ματικής κυρίως φύσεως: εν προκειμένω κάτι από την παλαιά 
ρομαντική εικόνα»6, όπως υποθέτει ο Μανόλης Κορρές, ότι 
μπορεί να υπάρχει σε πολλούς - Είναι εμπειρία.

Ξέρω, τέτοιες σκέψεις κάνουν μόνον (;) εκείνοι/ες, που 
έχουν αναλάβει το καθήκον να κάνουν τις μαθήτριες και τους 
μαθητές να ενδιαφερθούν για την ελληνική αρχαιότητα, να α-
σχοληθούν μαζί της και να την κατανοήσουν, και οι οποίοι/ες 
γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι είναι αυτό, που συμβάλλει στην 
επιτυχία του εγχειρήματος και τι εκείνο, που την παρεμπο-

4 Από άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 6 Οκτωβρίου 2020 (Γιώργος Τσιάκαλος: Με τον Χίτλερ και τη Λένι Ρίφενσταλ θα 
τιμήσουμε τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα;) https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/262935_me-ton-hitler-kai-ti-leni-rifenstal-tha-
timisoyme-tis-thermopyles-kai-ti).

5. Το γεγονός, ότι στην αίτηση για ανάδειξη της Σαλαμίνας σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021 ως επιχείρημα αναφέρε-
ται, ότι το 2021συμπληρώνονται «2500 χρόνια από το ιστορικό γεγονός της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας» δικαιολογεί ίσως τη σχετική υποψία.

6. Επιστολή του Μανόλη Κορρέ https://www.protagon.gr/epikairotita/ti-leei-o-manolis-korres-gia-to-tsimento-stin-
akropoli-44342155479.
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δίζει – εννοώ φυσικά τις/τους εκπαιδευτικούς. Φαίνεται, ό-
μως, ότι για ορισμένους πολιτικούς και “ειδικούς” οι παιδα-
γωγοί της πράξης όχι μόνον δεν δικαιούνται να εκφράζουν α-
πόψεις, αλλά ούτε καν να διατυπώνουν τις εμπειρίες τους, ώ-
στε να τις έχουν υπόψη τους οι επίσημοι ειδήμονες. Άλλω-
στε, η Υπουργός Πολιτισμού αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει 
το ζήτημα των διαφορετικών απόψεων στη διαχείριση των 
αρχαιοτήτων απαξιώνοντας από την αρχή την ειδημοσύνη ό-
σων διαφωνούν με τις δικές της απόψεις και τις απόψεις των 
δικών της ανθρώπων, δηλώνοντας «είμαστε σε µία εποχή, 
που φαίνεται ότι οι ειδικοί αμφισβητούνται»7. 

Πράγματι, η ίδια αμφισβητεί τις εκατοντάδες ειδικών απ’ 
όλο τον κόσμο, που εκφράζουν αντιρρήσεις για κάποιες από 
τις επεμβάσεις στην Ακρόπολη, στα Αρχαία της Βενιζέλου - τις 
εμπειρίες, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των παι-
δαγωγών δεν θα απαξιώσει και δεν θα περιφρονήσει; Το ερώ-
τημα είναι: αποτελεί πράγματι πρόβλημα της εποχής μας η αμ-
φισβήτηση της ειδημοσύνης εκείνου/ης, που αποφάνθηκε, ό-
τι η επέτειος των 2500 της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας γιορτά-
ζεται το 2020 ή, αντίθετα, το πρόβλημα ης εποχής μας είναι, 
ότι ένας πρωθυπουργός αυτοαναγορεύεται σε ειδήμονα, εξαγ-
γέλλει και εφαρμόζει μια πολιτική, που έχει ως αποτέλεσμα 
το ρεζίλεμα της χώρας και την προσβολή των Αρχαίων, χωρίς 
καμιά αντίδραση από τις αρμόδιες υπουργούς, τους/τις ειδι-
κούς και τις ηγεσίες όλων των θεσμών της Πολιτείας; Στην 
πραγματικότητα πρόβλημα αποτελεί το γεγονός, ότι η πολιτι-
κή της κυβέρνησης και οι πράξεις της Υπουργού Πολιτισμού 
χαρακτηρίζονται από απόλυτο αυταρχισμό, που για να τον δι-
καιολογήσουν επικαλούνται επιλεγμένες αυθεντίες. 

Η αλήθεια είναι, ότι η αυθεντία –εννοώ την αναγνωρισμέ-
νη και μη αμφισβητούμενη από κανέναν– πάντοτε ενέχει τον 
κίνδυνο να τροφοδοτήσει τον αυταρχισμό. Όποιος/α για πολ-
λά χρόνια υπηρέτησε με γνώση και επιτυχία έναν τομέα και 
κέρδισε το σεβασμό της επιστημονικής κοινότητας και της 
κοινωνίας, συχνά φαίνεται να δυσκολεύεται, ιδιαίτερα σε με-
γαλύτερη ηλικία, να αποδεχτεί διαφορετικές απόψεις, με α-
ποτέλεσμα να καταφεύγει στον αυταρχισμό, εφόσον διαθέτει 
ανάλογη δύναμη ή έχει αμέριστη την υποστήριξη της κρατι-
κής εξουσίας. Ένα ολόκληρο κίνημα, το φοιτητικό κίνημα του 
1968, είχε στο επίκεντρό του ακριβώς αυτή τη σχέση, τη σχέ-
ση αυθεντίας και αυταρχισμού στο Πανεπιστήμιο. Ήταν ελά-
χιστες οι περιπτώσεις, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
αμφισβήτησαν την αυθεντία των καθηγητών τους σε σχέση 
με τις γνώσεις τους, αυτό που αμφισβήτησαν ήταν το τι επέ-
λεγαν να διδάξουν και πως επέλεγαν να το κάνουν, πότε ως 
αυθεντίες επέλεγαν να μιλήσουν και πότε επέλεγαν να σιω-
πήσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. 

Ο υπεύθυνος (και) για τις πρόσφατες επεμβάσεις στην 
Ακρόπολη, αναμφίβολα μια πραγματική αυθεντία, δήλωσε 
γι’ αυτές, ότι τον ικανοποιούν πλήρως.8 Είναι λογικό, αφού 
αποτελούσαν δική του πρόταση και απόφαση. 

Για να καταλάβουμε τη σημασία της, ας κάνουμε την υπό-
θεση, ότι ό ίδιος άνθρωπος ή κάποιος άλλος, που θα έρθει στη 
θέση του, αποφασίζει, ότι η εικόνα του Παρθενώνα πρέπει να 
είναι πιο κοντά σ’ εκείνη, που είχαν οι αρχαίοι και γι’ αυτό χρω-
ματίζει το μνημείο με τον τρόπο, που πρότεινε ο Gottfried 
Semper. Άλλωστε, στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης οι επισκέ-
πτες θαυμάζουν τα σχετικά εκθέματα και 
συζητούν γι’ αυτά. Την ειδημοσύνη του δεν 
θα την αμφισβητούσε κανείς, μπορούσε ό-
μως να θεωρηθεί απαράδεκτη η διατύπω-
ση διαφορετικών απόψεων με σκοπό να 
παραμείνει ο Παρθενώνας έτσι, όπως τον 
γνώρισαν και τον ύμνησαν πολλοί σημαντι-
κοί αρχαιογνώστες και αρχαιολάτρες τους 
τελευταίους αιώνες, θεωρώντας εκείνοι 
-λανθασμένα!- την έλλειψη χρώματος επι-
λογή των ίδιων των Αρχαίων9; 

Σε τέτοια ερωτήματα δεν υπάρχουν 
δήθεν αυτονόητες απαντήσεις, γι’ αυτό 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η 
αυθεντία να μη μετατρέπεται σε αυταρ-
χισμό, και ο αυταρχισμός της αυθεντίας να μην τρέφει και 
γιγαντώνει τον αυταρχισμό στην κοινωνία και στην πολιτική. 
Αυτό όμως συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας σε πολλούς 
καίριους τομείς, μεταξύ αυτών στις πρώτες θέσεις οι τομείς 
του Πολιτισμού και της Παιδείας.

Τιμήθηκε το 2020 ο Περικλής ή ο Διοπείθης; 
Μάιος 2019. Βρίσκομαι στο Νέα Μουσείο της Ακρόπο-

λης, δίπλα μου μαθήτριες και μαθητές με δύο εκπαιδευτι-
κούς ενός επαρχιακού Λυκείου, όπως έμαθα αργότερα. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρακολουθείς μαθήτρι-
ες και μαθητές στις επισκέψεις τους σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους και μουσεία, επειδή μόνον τότε αντιλαμβάνεσαι τη ση-
μασία, που έχει η προετοιμασία στο σχολείο για το ενδιαφέ-
ρον και το σεβασμό των εκθεμάτων. Άλλωστε, το ίδιο ισχύει 
για τις επισκέψεις σε πινακοθήκες, σε θέατρα και σε εκδη-
λώσεις σε μέγαρα μουσικής. Η επίσκεψη ενός μουσείου 
φέρνει αποτελέσματα, κυρίως, όταν συνδέεται με μια πληρο-
φόρηση (που προηγείται) και μια συζήτηση (που ακολουθεί), 
ώστε η πληροφόρηση, σε συνδυασμό με το βίωμα του μου-
σείου και τη συζήτηση, να γίνει γνώση, στάση ζωής και συ-
μπεριφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι φανερή η πο-
λύ καλή προεργασία των δύο εκπαιδευτικών, η μία καθηγή-
τρια Πολιτικής Παιδείας και η άλλη των Εικαστικών. Πληρο-
φορούμαι, ότι από κοινού έκαναν την προετοιμασία, έχοντας 
στόχο να διερευνήσουν με τα παιδιά την έννοια «καλός κ’ α-
γαθός», ως ενότητα των δύο. Ρίχνουν το βάρος τους στο να 
κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ότι το καλός κα-
γαθός δεν είναι μια γενική προτροπή δίπλα σε πολλές άλλες, 

7. Γιούλη Επτακοίλη: Τσιμεντώθηκε όντως ο Βράχος της Ακρόπολης; ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 31 Οκτωβρίου 2020. https://www.kathimerini.
gr/society/561139261/tsimentothike-ontos-o-vrachos-tis-akropolis/

8. Σάκης Ιωαννίδης «Μανόλης Κορρές για Ακρόπολη: ‘Το αποτέλεσμα με ικανοποιεί απολύτως΄». Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ https://
www.kathimerini.gr/culture/561324331/manolis-korres-gia-akropoli-to-apotelesma-me-ikanopoiei-apolytos/

9. Gottfried Semper, σελίδα 17, γράφει για τον Winkelmann: «Ο Winckelmann ήταν ο νέος προφήτης που, για πρώτη φορά μετά 
από τέσσερις αιώνες, αναφέρθηκε στην αρχαιότητα. Αλλά, όπως εκείνοι οι παλιοί δάσκαλοι, έκανε κι αυτός το λάθος να θεωρήσει τα 
ελλιπή εναπομείναντα αρχαία, ότι είναι το πλήρες κείμενο και να το ερμηνεύσει με τον ιδιοφυή δικό του τρόπο».
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αλλά είναι αξίες, που στην Αθήνα του Περικλή βρίσκονταν 
στην κορυφή του συστήματος αξιών της κοινωνίας. 

Αξίες είναι πρότυπα ζωής, βιωμένες καθορίζουν τόσο 
τις μεγάλες όσο και τις μικρές αποφάσεις των ανθρώπων, 
καθορίζουν τόσο την καθημερινότητα όσο και τη στάση α-
πέναντι στα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα Το 
καλός καγαθός, διακρίνει τον Αθηναίο πολίτη εκείνης της 
εποχής από τους υπηκόους ή πολίτες όλων των άλλων κοι-
νωνιών στην Ιστορία μέχρι σήμερα. Μαζί με το «αληθές» 
δημιουργούν το ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της 
φιλοσοφίας και την ανάδειξη κορυφαίων φιλοσόφων. 

Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, η συζήτηση, που θ’ ακο-
λουθήσει στο σχολείο, έχει ήδη ξεκινήσει στο μουσείο με πο-
λύ καλούς οιωνούς. Όμως μέσα στον ενθουσιασμό ακούγο-
νται και οι δύο γνωστές φράσεις, που συχνά συνοδεύουν μια 
προκατειλημμένη εθνική υπερηφάνεια, «όταν εμείς χτίζαμε 
Παρθενώνες, οι ξένοι…» και «όταν οι Έλληνες είμαστε ενω-
μένοι, μεγαλουργούμε», και ξαφνιάζονται τα παιδιά στην πα-
ρατήρησή μου, ότι ούτε τότε ήμασταν ενωμένοι, σε ό,τι αφο-
ρά στον Παρθενώνα και στη φιλοσοφία. Έτσι, έμαθαν για τον 
Διοπείθη και τα έργα του στην εποχή του «Χρυσού Αιώνα» 
των Αθηνών και ίσως να διάβασαν αργότερα το ιστορικό μυ-
θιστόρημα του Άγγελου Βλάχου Ο κύριος μου ο Αλκιβιάδης 
(Εκδόσεις της ΕΣΤΙΑΣ), που πρότεινα να διαβάσουν, καθώς 
εκεί περιγράφεται η εποχή του Περικλή και παρεμπιπτόντως 
οι θέσεις και ο ρόλος του Διοπείθη.

Ο Διοπείθης αναφέρεται από τους ιστορικούς ως “εξηγη-
τής” ή “χρησμολόγος”. Οι εξηγητές, που μόνον οι ευπατρίδες 
μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή οι ανήκοντες σε αριστοκρατικές 
οικογένειες, ερμήνευαν τους χρησμούς των μαντείων και γνω-
μοδοτούσαν σε θέματα θρησκευτικής τελετουργίας. Υπήρχαν 
δύο κατηγορίες, α) «εξηγηταί υπό του δήμου καθεστάμενοι» 
και β) «εξηγηταί πυθόχρηστοι» (δηλαδή επιλεγμένοι από το 
Μαντείο των Δελφών). Κατά κανόνα οι εξηγητές ήταν συντη-
ρητικοί, συμπορεύονταν με τους πολιτικούς αντιπάλους της 
δημοκρατίας, τους ολιγαρχικούς, και αντιτάχθηκαν με διάφο-
ρους τρόπους στα έργα της Ακρόπολης, κατηγορώντας τον Πε-
ρικλή ότι παρανομούσε, επειδή χρησιμοποιούσε για την κατα-
σκευή τους χρήματα του κοινού ταμείου της Συμμαχίας της Δή-
λου, τα οποία είχαν αποκλειστικό προορισμό την προετοιμα-
σία του πολέμου κατά των Περσών (κυρίως με την κατασκευή 
περισσότερων πολεμικών πλοίων). 

Ο Διοπείθης ανήκε στους πυθόχρηστους και ήταν ένας α-
πό τους πιο φανατικούς αντιπάλους -εχθρός, στην πραγμα-
τικότητα- του Περικλή και των ανθρώπων που βρίσκονταν κο-
ντά του. Το όνομά του συναντάται συχνά σε κωμωδίες της ε-
ποχής, όπου γίνεται στόχος εξαιτίας του κακού χαρακτήρα 

του. «Δωροδόκος», «υπομανιώδης», «παραμαινόμενος» ή-
ταν ορισμένοι από τους χαρακτηρισμούς που του αποδίδο-
νταν, με τον Αριστοφάνη να τον περιγράφει ως «την ενσάρ-
κωση του φανατισμού» (την ψυχήν εμπλησάμενος Διοπεί-
θους).10 Όμως ο Διοπείθης έμεινε στην Ιστορία για ένα ψή-
φισμαπου εισηγήθηκε στο Δήμο και κατάφερε να γίνει νό-
μος, το Ψήφισμα περί Ασεβείας. Με το νόμο αυτό μπορούσαν 
να οδηγηθούν στο δικαστήριο όσοι/ες δίδασκαν ιδέες που ή-
ταν βλάσφημες για τους θεούς ή θεωρίες για τα ουράνια σώ-
ματα που δεν ταίριαζαν με την άποψη ότι αυτά ήταν θεοί (ει-
σαγγέλλεσθαι τους τα θεία μη νομίζοντας ή λόγους περί των 
μεταρσίων διδάσκοντας). Δεν αφορούσε στις ιδέες που είχαν 
το δικαίωμα να τις έχουν στην προσωπική τους ζωή, αλλά στη 
διδασκαλία των ιδεών. Ο νόμος εφαρμόστηκε αμέσως μετά 
την ψήφισή του εναντίον του Αναξαγόρα, στενού φίλου του 
Περικλή. Κατά τον Πλούταρχο η πρόταση του νόμου είχε στό-
χο να χτυπήσει τον Περικλή μέσω της καταδίκης του Αναξα-
γόρα (απερειδόμενος εις Περικλέα δι’ Αναξαγόρου υπόνοι-
αν). Πράγματι, ο φιλόσοφος μηνύθηκε από δύο επιφανείς α-
ντιπάλους του Περικλή, τον Θουκυδίδη και τον Κλέωνα, και 
καταδικάστηκε σε θάνατο, επειδή πρέσβευε ότι ο ήλιος εί-
ναι «διάπυρος λίθος» και ότι παρόμοια ισχύουν για τα άλλα 
ουράνια σώματα. Αργότερα καταδικάστηκαν πολλοί άλλοι φί-
λοι του Περικλή, ανάμεσά τους ο Πρωταγόρας, επειδή δήλω-
νε «Για τους θεούς, δεν μπορώ να ξέρω ούτε αν υπάρχουν ού-
τε αν δεν υπάρχουν, ούτε ποια είναι η μορφή τους. Γιατί πολ-
λά πράγματα εμποδίζουν τη γνώση». Όλοι τους σώθηκαν, ε-
πειδή με τη βοήθεια φίλων τους κατάφεραν να φύγουν έγκαι-
ρα από την Αθήνα. Με το νόμο περί ασεβείας του Διοπείθη 
καταδικάστηκε σε θάνατο και ο Σωκράτης, ο οποίος όμως 
αρνήθηκε να φύγει και προτίμησε να πιει το κώνειο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές και οι μαθή-
τριες ότι ο «απαράμιλλος», όπως λένε σε επίσημες ομιλί-
ες, πολιτισμός των αρχαίων δεν ήταν αποτέλεσμα του γεγο-
νότος, ότι τότε «οι Έλληνες ήταν ενωμένοι»,11 ήταν αποτέ-
λεσμα της επικράτησης της δημοκρατίας απέναντι στον αυ-
ταρχισμό των ολιγαρχικών, ήταν η επικράτηση «του καλού, 
του αγαθού και του αληθούς», ως βάση του πολιτισμού και 
ως σκοπός της Παιδείας. Και να γνωρίζουν βέβαια ότι δεν 
συμμερίζονταν όλοι τις αρχές της δημοκρατίας και την αξία 
του τρίπτυχου «το καλόν, το αγαθόν, το αληθές». Αυτό ίσχυε 
τότε και ισχύει επίσης τώρα. Η χρήση της φράσης ότι «οι 
Έλληνες μεγαλουργούμε, όταν είμαστε ενωμένοι» από τους 
εκάστοτε κυβερνώντες έχει έναν σκοπό: να υπονομεύσει, 
να καταπιέσει και να εξαφανίσει τη διαφορετική άποψη, ου-
σιαστικά τη δημοκρατία.

Ποιος τιμήθηκε, λοιπόν, το 2020 από την ελληνική κυβέρ-

10. Ernst Wüst HEKTOR UND POLYDAMAS: Von Klerus u. Staat in Griechenland. Rheinisches Museum für Philologie, Neue 
Folge, 98. Bd., 4. H. (1955), pp. 335-349, εδώ σ. 347-348

11. Τη φράση χρησιμοποίησε και ο πρωθυπουργός στην ομιλία του τον Οκτώβριο του 2019, προκαλώντας τη δημόσια παρατήρηση 
της Αρβελέρ, η οποία «με τον ευθύ λόγο που τη διακρίνει είπε πως «ο Δημάρατος δεν είχε δίκιο για τους Έλληνες όταν έλεγε πως ό-
ταν βρεθούν μπροστά τον ξένο γίνονται μία γροθιά, γιατί ο Ξέρξης πέρασε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αμαχητί», όπως αναφέρεται σε Δελ-
τίο Τύπου με τίτλο «Θερμοπύλες και Σαλαμίνα – Ο θρίαμβος της θέλησης» https://www.thermopylaesalamis2020.gr/%CE%B8%CE
%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B1%
CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%
BF%CF%82-%CF%84%CE%B7/

Να συμπληρώσουμε, ότι στο πλευρό των Περσών πολεμούσαν πολλές ελληνικές πόλεις από την Ιωνία και τα νησιά με μεγάλο α-
ριθμό πλοίων.
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νηση στις εκδηλώσεις για τα δήθεν 2500 χρόνια από τη μά-
χη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας; ο Πε-
ρικλής ή ο Διοπείθης; Είναι φανερό, ότι «τιμώ τον Περικλή» 
σημαίνει «υιοθετώ το καλός καγαθός» ως βάση του πολιτι-
σμού και σκοπό της Παιδείας, αν είμαι εχθρικός σ’ αυτό, τό-
τε τιμώ τον Διοπείθη. Η ελληνική κυβέρνηση τίμησε τον Δι-
οπείθη όσο κανείς άλλος μέχρι σήμερα στον κόσμο, αφαιρώ-
ντας το καλοκαίρι του έτους 2020 από το Λύκειο όλα τα μα-
θήματα που υπηρετούν το στόχο «καλός καγαθός». 

Η εξαφάνιση της καλοκαγαθίας από το Λύκειο 
μέχρι το τελευταίο ίχνος

Στις 15 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως απόφαση για το «Ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου». Η 
μεγάλη αλλαγή συνίσταται στο γεγονός ότι αφαιρέθηκαν όλα 
τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας (Εικαστικά, Μουσική, 
Θέατρο, Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης) και περιορίστηκαν σε 
βαθμό εξαφάνισης τα μαθήματα Πολιτικής Παιδείας. 

Πρόκειται για πρωτοφανή και μοναδική στον κόσμο πρά-
ξη, και το γεγονός, ότι συνέβη παράλληλα με τις εκδηλώσεις 
για την δήθεν επέτειο των 2500 χρόνων, αποτελεί πρόκληση. 
Εξοβελίστηκαν από το Λύκειο οι δύο εξαιρετικές καθηγήτρι-
ες, που συνάντησα και θαύμασα τον Μάιο του 2019 στο Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης. Με ποια λογική έγινε αυτό; Ασφα-
λώς δεν έγινε μετά από πρόταση κάποιας αυθεντίας σε παι-
δαγωγικά θέματα. Αυτή τη φορά η αυταρχική πράξη δεν χρει-
άστηκε ούτε την επίκληση αυθεντιών για να δικαιολογηθεί. 
Άλλωστε, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει παιδαγωγική αυθεντία, 
που θα αποδεχόταν τέτοιο ανοσιούργημα.

Η άποψη, ότι η τέχνη αποτελεί συστατικό της Παιδείας απο-
τελεί γέννημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, δεν αμφισβη-
τείται σε καμία χώρα και συναντάται σε όλα τα οργανωμένα εκ-
παιδευτικά συστήματα. Στην Ελλάδα προβλέπεται στα προγράμ-
ματα Σπουδών ήδη από τον 19ο αιώνα, όπως συμβαίνει από τό-
τε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σημαντικότεροι Παιδαγωγοί, α-
πό τον Pestalozzi έως τον Herbart, και οι διαμορφωτές εκπαι-
δευτικών συστημάτων, όπως ο Wilhelm von Humboldt, τόνισαν 
τη σημασία της Τέχνης για την «ολόπλευρη μόρφωση» του αν-
θρώπου. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η ε-
πίδραση του John Dewey, που πρότεινε να αποτελεί η Τέχνη τον 
πυρήνα της εκπαίδευσης. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
την εμπειρία του Ναζισμού, τα μαθήματα Τέχνης συνδέθηκαν 
με τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, με αναφορές στη σχέση 
Τέχνης και Δημοκρατίας στην Αρχαία Αθήνα και στο ρόλο της 
Τέχνης στα δημοκρατικά και απελευθερωτικά κινήματα του 19ου 
αιώνα στην Ευρώπη (χαρακτηριστική η ρήση του Friedrich 
Schiller «Η Τέχνη είναι κόρη της Ελευθερίας»). 

Ξαναγυρίζω στο Μόναχο και στον εξαιρετικό τρόπο που 
γιόρτασε την επέτειο των 2500 χρόνων το 2021. Απόλαυσα 
τότε τις διαλέξεις και την εξαιρετική έκθεση. Χαίρομαι τώ-
ρα όταν παίρνω κάθε τόσο στα χέρια μου τον κατάλογο, μό-
νο που κάθε φορά περνάει από το νου μου η σκέψη, ότι με 
το νέο ελληνικό κράτος συνδέει την πόλη αυτή, πρωτεύου-

σα της Βαυαρίας, μόνον ο πρώτος μας βασιλιάς, ο Όθωνας, 
ενώ με την Αρχαία Ελλάδα τη συνδέει το άρθρο 131 παρ. 2 
του Συντάγματος της Βαυαρίας. Εκεί ορίζονται οι βασικοί 
σκοποί της Παιδείας, και ως ένας από τους βασικούς σκο-
πούς ορίζεται, ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν άνθρωποι «ανοιχτοί στο 
αληθές, στο αγαθό και στο ωραίο12». 

Αναρωτιέμαι; είναι τυχαία η δική τους διαφορετική προ-
σέγγιση της επετείου των 2500 χρόνων από εκείνη της δι-
κής μας κυβέρνησης και ιδιαίτερα των υπουργών μας Πο-
λιτισμού και Παιδείας; Φοβούμαι, ότι η «εξαφάνιση των αρ-
χαιοτήτων μέχρι την τελευταία πέτρα» συμπληρώνεται σή-
μερα στην Ελλάδα με την εξαφάνιση του καλού, του αγαθού 
(στο οποίο περιλαμβάνεται αυτονόητα η φιλοξενία) και του 
αληθούς - μέχρι το τελευταίο ίχνος. 

Επίλογος
Πέρασαν ήδη δεκαπέντε χρόνια από την ημέρα που επι-

σκέφθηκα την έκθεση «Πολύχρωμοι Θεοί – Ο γεμάτος χρώ-
ματα κόσμος των Αρχαίων Ελλήνων» στο Hamburger 
Museum für Kunst und Gewerbe του Αμβούργου13. Παρών 
στην έκθεση και το παιδί της πόλης, ο Gottfried Semper, με 
τα δικά του σκίτσα. Ήταν η πρώτη έκθεση, όπου αρχαία γλυ-
πτά (ανακατασκευές και εκμαγεία) παρουσιάστηκαν στα αρ-
χικά τους χρώματα. 

Γεμάτη η αίθουσα με σχολικές τάξεις κάθε μέρα. Βλέ-
πεις, εκεί οι τέχνες είναι παρούσες σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, τότε και τώρα.

Πέρασαν δύο χρόνια από τότε που εξοβελίστηκαν οι Τέ-
χνες από τα ελληνικά Λύκεια. 

Σε άλλες χώρες οι μαθητές και οι μαθήτριες των Λυκείων α-
πολαμβάνουν ακόμη και «τον γεμάτο χρώματα κόσμο των Αρχαί-
ων Ελλήνων», φωτεινός και πολύχρωμος ο δικός τους κόσμος. 

Εδώ, γκρίζος ο κόσμος, ούτε το λευκό μάρμαρο πια για 
τα δικά μας παιδιά του Λυκείου. Ούτε θέατρο. Ούτε μουσι-
κή. Ούτε ζωγραφική. Ούτε σχέδιο. Ούτε Ιστορία της Τέχνης. 

Εδώ, η επέλαση της βαρβαρότητας. Πόσο καιρό ακόμη;

* Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Εικαστική Παι-
δεία”, τ. 38 έτος 2022, σελ. 40-47 (με διάταξη κειμένου 
και εικόνων).

12. Το «ωραίο» στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται με το «καλόν» των Αρχαίων.
13. Από τις 4 Απριλίου έως τις 12 Αυγούστου 2007. Κάποια από τα εκθέματα της έκθεσης εκτίθενται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
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Δεν έχασαν χρόνο. Τον Αύγου-
στο του 2019, κυβέρνηση και 
το ΥΠΠΟΑ, αποφάσιζαν να 

«δανειστούν»(!) για λογαριασμό 
της Ελλάδας, μια (λεηλατημένη α-
πό τους Γάλλους) μετόπη του Παρ-
θενώνα, η οποία από το 1788 βρι-
σκόταν στο Μουσείο του Λούβρου. 
Με αυτόν τον τρόπο θα εορτάζαμε 
πολιτιστικώς τα συμπληρωμένα 
200 χρόνια από την έναρξη του Α-
γώνα της …Ανεξαρτησίας. Παρε-
μπιπτόντως, η μετόπη αυτή, παρά 
τη δέσμευση της Γαλλικής κυβέρνησης, δεν ήρθε ποτέ στην 
Ελλάδα. Το ΥΠΠΟΑ δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση για αυ-
τό το φιάσκο υποτέλειας.

Στο όνομα της διαφήμισης της χώρας μας στο εξωτερι-
κό, στο τέλος του 2020, το ΥΠΠΟΑ ψήφιζε τη δυνατότητα μα-
κροχρόνιου «δανεισμού» (έως και 50 έτη!) ελληνικών αρ-
χαιοτήτων σε Μουσεία και Συλλογές του εξωτερικού. Μά-
λιστα η αρχική νομοθετική πρόταση προέβλεπε δανεισμό 
διάρκειας ενός αιώνα (!). Ας σημειωθεί ότι ο εκπατρισμός 
των αρχαιοτήτων ευνοείται από τα παράλληλα σχέδια της υ-
πουργού Λ. Μενδώνη για μετατροπή κρατικών Μουσείων σε 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Στο τέλος του 2021 το ΥΠΠΟΑ υποδεχόταν από το Πα-
λέρμο της Ιταλίας, με τη μορφή αντιδανείων ορισμένου χρό-
νου, άλλο λεηλατημένοθραύσμα (από τον λίθο VI) της ανα-
τολικής ζωφόρου του Παρθενώνα. Ευτυχώς, έπειτα από 
«γόνιμο διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης της Σικελίας και 
της Ελληνικής Κυβέρνησης» το Νέο Μουσείο Ακρόπολης 
θα είχε την τύχη να κρατήσει για πάντα το αρχαίο Γλυπτό, 
πανηγυρίζοντας την «παραχώρησή του…» (sic) από την γεί-
τονα, και διευκρινίζοντας, μάλλον ανακριβώς ή/και αναλη-
θώς: «…χωρίς δηλαδή να περιλαμβάνονται όροι όπως δω-
ρεά, δάνειο ή αγορά, τους οποίους έχει πάντοτε απορρίψει 
η Ελλάδα».

Πάντως ακριβώς την ίδια περίοδο, τέλος 2021, για το 
κυρίως λεηλατημένο κομμάτι των Γλυπτών του Παρθενώνα 
που εκτίθεται, ήδη από το 1817, στο Βρετανικό Μουσείο (18 
εναέτια αγάλματα, 15 μετόπες, καθώς και περίπου 50 λίθοι 
της ζωφόρου που καλύπτουν συνολικό μήκος 75 μέτρων), η 
προσέγγιση του Πρωθυπουργού επαναλάμβανε το σκεπτι-
κό ενός πρακτικού δανεισμού μας ή ενός ταυτόχρονου (α-
ντι-)δανείου, με αρχαιότητες …μόνο από την πλευρά της Ελ-

λάδας: «Στο τέλος της ημέρας, η διαφωνία μας δεν περιο-
ρίζεται στην ιδιοκτησία ή τη νομιμότητα» και «Η Ελλάδα εί-
ναι έτοιμη από την πλευρά της να επιτρέψει να εκτεθούν στο 
Βρετανικό Μουσείο κάποια από τα πλέον εμβληματικά δη-
μιουργήματα παγκοσμίως, έργα τέχνης, που ουδέποτε έ-
χουν βρεθεί εκτός Ελλάδας».

Τον Ιούνιο του 2022, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων 
(ΣΕΚΑ) δημοσίευε ανακοίνωσή του με τίτλο ««Σε λίγες η-
μέρες στα Christie’s», παρουσιάζοντας έναν μακρύ κατά-
λογο αρχαιοτήτων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που έ-
βγαινε κυριολεκτικά στο σφυρί, και καταγγέλλοντας, για 
πολλοστή φορά, ότι «οι προς πώληση αρχαιότητες αποτε-
λούν προϊόντα λεηλασίας και αρπαγής, και καμία «σύννο-
μη» αγοραπωλησία τους, καμία «τυπική» διαδικασία και 
καμία ιδιοκτησία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναγνωρί-
ζεται σε βάρος τους. Στην πραγματικότητα, όταν αναφερό-
μαστε σε οίκους δημοπρασιών που διαχειρίζονται αρχαιό-
τητες, μόνο επιφανειακά νομικίστικα προσχήματα τους δι-
ακρίνουν από τους καθαρόαιμους κλεπταποδόχους. Οι οί-
κοι δημοπρασιών έχουν μετατραπεί στο εργαλείο εκείνο 
που «νομιμοποιημένα» μεταφέρει μοναδικά δημιουργήμα-
τα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιωτικές 
προθήκες. Για να το πετύχουν αυτό, οι οίκοι μετατρέπουν τα 
ευρήματα της αρχαιοκαπηλίας σε «έργα τέχνης», καμώνο-
νται πως δεν γνωρίζουν την προέλευση των αρχαιοτήτων 
που κάθε φορά αγοράζουν, και δημοπρατούν. Για την ακρί-
βεια, εξυπηρετούνται όταν τα αρχαία αντικείμενα δεν έχουν 
ταυτότητα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παραδόξως, το ΥΠΠΟΑ απά-
ντησε στην ανακοίνωση του ΣΕΚΑ (ίσως επειδή η καταγ-
γελία γνώριζε ιδιαίτερη προβολή, καθότι άγγιζε μια σχε-
τικώς άθικτη παθογένεια), και σημείωσε μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:

Σ.ΕΚ.Α.
Σύλλογος Εκτάκτων 

Αρχαιολόγων
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«…κρίνοντας ότι η αγωνία για την τύχη των παράνομα δι-
ακινηθέντων ελληνικών πολιτιστικών αγαθών είναι κοινή, 
σας καλούμε ανεπιφύλακτα σε κάθε πιθανή συνεργασία 
στην προσπάθεια αυτή (…) Ας μας επιτραπεί επίσης να σας 
αναφέρουμε ότι η διεκδίκηση κινητών μνημείων άνευ επαρ-
κούς και σαφούς τεκμηρίωσης της παράνομης διακίνησής 
τους, όχι μόνο αντίκειται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαί-
σιο και στις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η ελλη-
νική πολιτεία, αλλά ελλοχεύει και τον κίνδυνο να εγερθεί α-
παίτηση αποζημίωσης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου 
από τους Οίκους Δημοπρασιών για συκοφαντική δυσφήμι-
ση ή διαφυγόντα κέρδη. (…) Εν κατακλείδι, το ΥΠΠΟΑ χει-
ρίζεται τα εν λόγω θέματα με την απαιτούμενη αξιοπιστία, 
εντός των πλαισίων των Διεθνών Συμβάσεων και κανόνων 
δεοντολογίας, χωρίς να παρασύρεται από οποιαδήποτε πο-
λιτική ή επικοινωνιακή εκμετάλλευση των θεμάτων αυτών».

Σήμερα, κυβέρνηση και ΥΠΠΟΑ, σχεδόν με διαδικασί-
ες κατεπείγοντος, φέρουν για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέ-
διο για την «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης 
και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του 
Ντέλαγουερ σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα ιδιω-
τικής συλλογής αρχαιοτήτων 161 αρχαιοτήτων του κυκλα-
δικού πολιτισμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη και την 
έκθεση αυτής στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέ-
ας Υόρκης». 

Πρακτικώς, κυβέρνηση και ΥΠΠΟΑ, επιτρέπουν να μέ-
νουν σε χέρια ιδιωτών προϊόντα λαθρανασκαφών και παρά-
νομης διακίνησης. Από τη Συλλογή «Στερν», στο Ίδρυμα Αρ-
χαίου Ελληνικού Πολιτισμού «Ντέλαγουερ», και από εκεί 
στην …πάτρια γη, Αμερική. Αφού εμπλούτισαν την έννοια 
του πατριωτισμού, εμπλουτίζουν και την έννοια του επανα-
πατρισμού, με τη διαφορά ότι οι αρχαιότητες για τον επόμε-
νο μισό αιώνα θα έχουν πατρίδα τους το Μητροπολιτικό 
Μουσείο της Νέας Υόρκης.

* Καταγγέλλουμε την πρακτική εκποίηση της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς από κυβέρνηση και ΥΠΠΟΑ!

* Δεν «δανειζόμαστε» τα δημιουργήματα της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, ούτε αναγνωρίζουμε «παραχώρησή» 
τους από τους διεθνείς άρπαγες! Η επαναφορά τους είναι υ-
ποχρέωση, όχι παραχώρηση, της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας!

* Να επιστραφούν στη χώρα μας όλες οι κλεμμένες λε-
ηλατημένες αρχαιότητες! Όχι στα νομικίστικα προσχήματα 
που καλύπτουν τις αγοραπωλησίες αρχαιοτήτων στους διε-
θνείς οίκους δημοπρασιών!

* Καταγγέλλουμε δημόσια την αποικιοκρατική συμφω-
νία που αφορά τον εκπατρισμό 161 μοναδικών κινητών μνη-
μείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς!

9/9/22

Η ψυχολογία είναι μία επιστήμη που μελετά 
την ανθρώπινη συμπεριφορά, την απόκτηση 

και ανάπτυξη της γνώσης, την διαχείριση των 
συναισθημάτων και των ανθρώπινων σχέσεων. 

Σε γενικές γραμμές, επιχειρεί να περιγράψει την 
«ανθρώπινη συνθήκη», τι σημαίνει, δηλαδή, να είσαι 

άνθρωπος, «σήμερα», στο «εδώ και τώρα». Για 
μπορέσει να περιγράψει την ανθρώπινη συνθήκη 
χρησιμοποιεί ποικίλα εννοιολογικά εργαλεία, τρία 

εκ των οποίων θα επιχειρήσουμε να εκθέσουμε 
εδώ: το «μοντέρνο», το «μεταμοντέρνο» και το 

«υπερμοντέρνο» (νεωτερικότητα, μετανεωτερικότητα 
και υπερνεωτερικότητα). Το ερώτημα που θα μας 

απασχολήσει είναι τριπλό: ποια είναι η ψυχολογία του 
μεταμοντέρνου ανθρώπου, τι σημαίνει η μετάβασή 
του στο υπερμοντέρνο και ποια είναι η ταυτότητα 

του εκπαιδευτικού μέσα σε αυτή την μετάβαση; 
Σε γενικές γραμμές, όταν σήμερα λέμε ότι κάτι/
κάποιος είναι «(μέτα-/υπέρ-) μοντέρνο(ς)» στην 

ουσία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να 
περιγράψουμε έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου σε 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή: αλλιώς σκεφτόταν 

στον διαφωτισμό ο μοντέρνος άνθρωπος, αλλιώς 
στον 20ο αιώνα ο μεταμοντέρνος και αλλιώς στον 

21ο ο υπερμοντέρνος.

Μοντέρνος άνθρωπος:  
ο άνθρωπος του διαφωτισμού

Ο μοντέρνος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του διαφωτι-
σμού. Ο διαφωτισμός (ο Αιώνας της Λογικής) θεωρείται ότι 
ξεκινάει το 1687, όταν διατυπώθηκε ο νόμος της παγκόσμι-
ας έλξης του Νεύτωνα. Μέσα σε αυτά τα ιστορικά πλαίσια, 
ο άνθρωπος του διαφωτισμού είναι ένας «μοντέρνος» άν-
θρωπος, είναι ο άνθρωπος που βάζει πίσω του τον σκοτα-
διστικό μεσαίωνα. Είναι ο άνθρωπος που πιστεύει στη δύ-
ναμη της λογικής, του ορθολογισμού και στη δυνατότητα της 
βελτίωσής του μέσα από την καλλιέργεια των θετικών επι-
στημών. Είναι ο άνθρωπος που είτε στέκεται κριτικά απέ-
ναντι στην παράδοση, είτε την απορρίπτει ως μη λειτουργι-
κή για το παρόν και το μέλλον του. Αρνείται κάθε αυθεντία 
και είναι ταγμένος στην αυτοβελτίωσή του. Στο ερώτημα «τι 
είναι διαφωτισμός», είναι χαρακτηριστική η απάντηση του 
Καντ, ο οποίος πιστεύει ότι διαφωτισμός είναι η έξοδος του 
Ανθρώπου από την ανωριμότητά του, για την οποία ο ίδιος 
είναι υπεύθυνος. Η έξοδος από την κατάσταση αυτή είναι 
δυνατή, επειδή υπάρχει μία καθολική, γενικά αποδεκτή 

Ο εκπαιδευτικός 
τον 21ο αιώνα: 
μία ψυχολογική 
προσέγγιση

γράφει ο Δημήτρης Ταχματζίδης*
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Αλήθεια, στην οποία ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει με τη δύ-
ναμη της λογικής και την τεχνική πρόοδο.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Francis Bacon πιστεύει ότι μία 
σοφή και με ηθικές αρχές ελίτ ανθρώπων θα μπορούσε να φέ-
ρει την πρόοδο στην ανθρωπότητα, ο Georg Hegel εκτιμά ότι 
στην αντικειμενική αλήθεια μπορούμε να φτάσουμε μέσα από 
μία διαλεκτική σύνθεση ιδεών η οποία προκύπτει μέσα από την 
θέση και την αντίθεση των απόψεων, ενώ ο Karl Marx διατυ-
πώνει την ενδιαφέρουσα ιδέα ότι οι οικονομικοί και ιστορικοί 
νόμοι καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή μέσα από την πάλη των 
τάξεων και η επίγνωση της κατάστασης αυτής μπορεί να οδη-
γήσει στην οικοδόμηση της ιδανικής κοινωνίας που, με τη σει-
ρά της, θα οδηγήσει στην ευτυχία και ευημερία του ανθρώπου.

Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, το Άουσβιτς, ο πυρηνικός εξο-
πλισμός, η συστηματική καταστροφή του περιβάλλοντος και 
άλλα ζοφερά ιστορικά γεγονότα έθεσαν σε κριτική τον διαφω-
τισμό. Ο άνθρωπος δεν είναι το λογικό ον που οι πρώτοι δια-
φωτιστές πίστευαν και η τεχνολογική πρόοδος αποδείχθηκε 
αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την ανθρώπινη ευη-
μερία. Τα αδιέξοδα της ανθρωπότητας οδήγησαν στην κριτική 
του διαφωτισμού, αλλά ταυτόχρονα και στην αναζήτηση μίας 
«μεταμοντέρνας» κατάστασης η οποία θα μπορούσε να περι-
γράψει πληρέστερα τον άνθρωπο του 20ου αιώνα.

Μεταμοντέρνος άνθρωπος:  
ο άνθρωπος του 20ου αιώνα

Ο όρος «μεταμοντέρνο» δεν χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να 
περιγράψει την ανθρώπινη συνθήκη. Για πρώτη φορά απαντάται 
το 1870 από τον John Watkins Chapman αναφερόμενος στην ει-
καστική τέχνη, λέγοντας ότι για να μπορέσουν οι ζωγράφοι να 
ξεφύγουν από τα αδιέξοδα του ιμπρεσιονισμού θα πρέπει να επι-
νοηθεί ένα «μεταμοντέρνο στυλ ζωγραφικής». Το 1914 ο J. M. 
Thompson θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο για να περιγράψει 
αλλαγές στις στάσεις και τις πεποιθήσεις κυρίως σε θέματα 
θρησκευτικής ηθικής, ενώ το 1926 ο Bernard Iddings Bell ανα-
φέρει τον όρο για να περιγράψει την μετάβαση από την μοντέρ-
να στη μεταμοντέρνα εποχή, ασκώντας την κριτική του στον Δι-
αφωτισμό. Η κριτική αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τον λόγο και 
τα έργα σημαντικών διανοητών (π.χ. Adorno, Marcuse, Wittgen-
stein κ.α.) και καταλήγει στην θέση ότι, τελικά, δεν υπάρχει μία 
καθολική, αντικειμενικά καθολική αλήθεια, όπως πίστευαν οι 
διαφωτιστές, αλλά (συν)υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές διαφορε-
τικές και αντιθετικές μεταξύ τους αλήθειες, οι οποίες είναι κοι-
νωνικά κατασκευασμένες μέσα από τον λόγο.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω και σε σχέση με την ανάπτυ-
ξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου και της 
οπτικό-ακουστικής αφήγησης διαμορφώθηκε η μεταμοντέρνα 
αντίληψη μέσα από το δίπολο «λόγος» και «εικόνα» ότι, δηλα-
δή: (α) η πραγματικότητα κατασκευάζεται μέσα από τον λόγο 
(κάτι είναι πραγματικό όχι επειδή το αντιλαμβάνομαι μέσα από 
τις αισθήσεις, αλλά επειδή είμαι ικανός να το αρθρώσω λεκτι-
κά) και (β) η πραγματικότητα δεν είναι «πραγματική» αλλά εί-
ναι «εικονική», που σημαίνει ότι η εικόνα δεν αναπαριστά την 
πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα, και συχνά η εικονική 
πραγματικότητα είναι πιο πραγματική από την πραγματική 
πραγματικότητα. Σε αυτή τη διπολική σχέση λόγου – εικόνας, 
η εικόνα υπερισχύει διότι, σύμφωνα με τον J.F. Lyotard, tο ει-
κονικό «αντιστέκεται» στην αναπαράσταση: κάθε φορά που 

προσπαθούμε να το παραστήσουμε με τη γλώσσα –να το λεκτι-
κοποιήσουμε– διαφεύγει. Σε αυτό το δίπολο στάθηκε κριτικά 
ο F. Jameson, ο οποίος εκτιμά ότι ο μεταμοντερνισμός είναι μια 
εντατικοποίηση και η τελευταία φάση του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού, αλλά παρόλα αυτά δέχεται τις βασικές μεταμοντέρνες 
θέσεις ότι η πραγματικότητα εξατμίζεται σε απλές εικόνες και 
ότι, στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας, είμαστε προ-
σκολλημένοι σε προϊόντα και εικόνες. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και προχωρώντας ακόμα περισσό-
τερο στην περιγραφή της μεταμοντέρνας κατάστασης, ο J. 
Baudrillard θα διατυπώσει τον αφορισμό ότι το μοντέρνο, το 
«πραγματικό» (όπως το περιέγραφε ο μοντερνισμός) και το sex 
έχουν πεθάνει. Η προσομοίωση, πλέον, είναι πιο πραγματική 
από την πραγματικότητα, ότι η πραγματικότητα δεν γίνεται αντι-
ληπτή από τις αισθήσεις αλλά από τον λόγο και ότι η ομιλία –η 
ρητορική– κατασκευάζει την πραγματικότητα. Γι αυτό το λόγο 
και ο U. Eco στο δοκίμιό του «Σημειολογικός Ανταρτοπόλεμος» 
θα επεκτείνει την σκέψη του K. Marx και θα πει ότι θα πρέπει 
να προβούμε στην κατάληψη των «μέσων παραγωγής νοήμα-
τος», διότι όποιος είναι σε θέση να «παράγει» δηλαδή να κα-
τασκευάζει νόημα, επομένως να φτιάχνει την πραγματικότητα, 
την επιβάλλει με τα μέσα που την παράγουν (ραδιόφωνο, τηλε-
όραση, κινηματογράφο κλπ).

Στην μεταμοντέρνα, επομένως, θεώρηση του κόσμου, η 
πραγματικότητα δεν είναι αντικειμενική, αλλά βρίσκεται στην 
υποκειμενική θεώρηση του κόσμου και κατασκευάζεται μέσα 
από τον λόγο του υποκειμένου, διαμορφώνοντας την διάσταση 
της εξουσίας με τον εξής τρόπο: εάν μπορώ να επιβάλλω την 
ρητορική μου έχω την εξουσία. Μπορούμε να δούμε πολλά πα-
ραδείγματα σε αυτόν τον τομέα, όπως, για παράδειγμα, την πρό-
σφατη περίπτωση της ρητορικής επιχειρηματολογίας τύπου 
ΤΙΝΑ (there is no alternative), όπου τα κυρίαρχα μέσα επιχεί-
ρησαν και κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο με συστηματική 
προπαγάνδα ότι δεν «υπάρχει εναλλακτική» στην παγκόσμια 
καπιταλιστική κρίση και ότι θα πρέπει το υπάρχον status quo 
να παραμείνει, ακόμα κι αν είναι αδιέξοδο. Παρόλα αυτά αξί-
ζει να αναφέρουμε, παρά το γεγονός ότι ο μεταμοντερνισμός 
δέχεται ότι υπάρχουν πολλές υποκειμενικές αλήθειες και ότι 
δεν υπάρχει κάποια αντικειμενική αλήθεια, ο B. Murray ανα-
φέρει ότι καμία μεταμοντέρνα θεώρηση σε καμία περίπτωση 
δεν θα καταφέρει να μας πείσει ότι, τελικά, δεν υφίσταται η μία 
και μοναδική αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο ότι, δηλαδή, υπάρ-
χουν φτωχοί και πλούσιοι.

Υπερμοντέρνος άνθρωπος:  
ο άνθρωπος του 21ου αιώνα

Η έννοια του υπερμοντέρνου έρχεται να περιγράψει τη σχέ-
ση του σύγχρονου ανθρώπου με τον χώρο, τον χρόνο και τα αντι-
κείμενα. Ο όρος «υπερμοντέρνο» εισάγεται το 1992 από τον 
Γάλλο κοινωνικό ανθρωπολόγο Marc Auge στη μελέτη του Non-
Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. 
Στην απλούστερη διατύπωσή του, υπερμοντερνισμός είναι η 
εντατικοποίηση του μεταμοντέρνου. Ετυμολογικά, ο όρος απο-
δίδει την υπερβολή: το πρόσφυμα υπέρ- παραπέμπει στην 
θέση ότι κάποιες διαστάσεις του μοντέρνου και του μεταμο-
ντέρνου «υπερβάλλουν και υπερβάλλονται». Σε ό,τι αφορά τον 
χώρο, ο Auge εισάγει την έννοια του «μη-τόπου» (non-place) 
για να περιγράψει τους (αστικούς) χώρους που δεν έχουν την 
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απαραίτητη «σημασία» για να θεωρηθούν ως «τόπος». 
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, ένας «χώρος» (space) μπο-

ρεί να θεωρηθεί «τόπος» (place) μόνο εάν μέσα σε αυτόν ο άν-
θρωπος μπορεί να αναπτύξει ουσιαστικές προσωπικές σχέ-
σεις. Στην αντίθετη περίπτωση ο χώρος αυτός είναι μη-τόπος. 
Για παράδειγμα, το πατρογονικό σπίτι είναι τόπος επειδή σε 
αυτό έζησαν τα μέλη της οικογένειας, υπάρχουν συγκεκριμέ-
νες αναμνήσεις, με συγκεκριμένες συναισθηματικές επενδύ-
σεις. Όταν το πατρογονικό σπίτι, όμως, μετατρέπεται σε ενοι-
κιαζόμενο δωμάτιο (π.χ. τύπου airbnb) τότε σε αυτό το σπίτι δεν 
μπορούν να υπάρξουν μακροχρόνιοι δεσμοί καθώς οι ένοικοί 
του εναλλάσσονται διαρκώς και για τον λόγο αυτό το σπίτι δεν 
έχει πλέον ταυτότητα, δεν παράγει ιστορία, είναι πλέον μη-
τόπος. Οι μη-τόποι δεν δημιουργούν μία (ενιαία) ταυτότητα (πο-
λιτιστική, προσωπική κλπ.), δεν δημιουργούν σχέσεις, αλλά πα-
ράγουν μοναξιά, αποξένωση, ομοιομορφία και ομοιότητα. Με 
τον τρόπο αυτό, οι μη-τόποι καταργούν την προσκόλληση του 
ανθρώπου με το παρελθόν.

Τι είναι αυτό που μετατρέπει τον μη-τόπο σε τόπο; Η απά-
ντηση είναι ο χρόνος. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να συνάψει 
σχέσεις με έναν τόπο χρειάζεται χρόνος, να επιτρέψει, δηλα-
δή, στον εαυτό του να εμπλακεί συναισθηματικά με άλλους αν-
θρώπους που μοιράζονται τον μη-τόπο. Αυτή είναι μία χρονο-
βόρα και συχνά επίπονη διαδικασία. Στο σημείο αυτό ο υπερ-
μοντερνισμός έρχεται να περιγράψει τη σχέση του ατόμου με 
τον χρόνο. Οι άνθρωποι σήμερα είναι «βιαστικοί», τα πάντα γί-
νονται με μία αίσθηση κατεπείγοντος (π.χ. speed-dating, 
powersleep κ.ο.κ.). Ο υπερμοντερνισμός στέκεται κριτικά απέ-
ναντι στον καπιταλισμό θεωρώντας ότι οι σύγχρονες καπιταλι-
στικές σχέσεις διαφθείρουν τη σχέση του ατόμου με τον προ-
σωπικό του χρόνο, ο οποίος βιώνεται ως «κάτι που πρέπει να 
γίνει άμεσα - γρήγορα» για να μεταβεί αμέσως σε κάτι άλλο που 
πρέπει να γίνει ακόμη πιο γρήγορα κ.ο.κ. Σβήνοντας το παρελ-
θόν και συμπιέζοντας το παρόν σε ένα άμεσα πιεστικό μέλλον, 
ο χρόνος συμπιέζεται και θεωρείται ένα αγαθό το οποίο δεν εί-
ναι για χάσιμο, για ξόδεμα, δεν μπορεί να «επενδυθεί» σε μα-
κροχρόνια σχέδια και για το λόγο αυτό δεν δημιουργεί δέσιμο 
με τους άλλους οι οποίοι θεωρούνται «αντί-κείμενα».

Στο σημείο αυτό ο υπερμοντερνισμός περιγράφει τη σχέση 
του ατόμου με τα αντικείμενα. Σύμφωνα με τη N. Aubert, στον 
υπερμοντερνισμό το αντικείμενο αντικαθίσταται από τις ιδιό-
τητές του: ένα αντικείμενο είναι αντικείμενο επειδή έχει τις ιδι-
ότητες του αντικειμένου και όχι τη μορφή του: η οθόνη αφής 
είναι «πληκτρολόγιο» επειδή έχει τις ιδιότητες (και τη λειτουρ-
γία) του πληκτρολόγιου και όχι τη μορφή του. Από τη στιγμή, 
μάλιστα, που χρησιμοποιούμε περισσότερο την οθόνη αφής 
από το παραδοσιακό πληκτρολόγιο, η οθόνη αφής είναι το 

«πραγματικό» πληκτρολόγιο. Συνδυάζοντας τις προηγούμενες 
παραδοχές του μεταμοντερνισμού, ότι δηλαδή η εικονική πραγ-
ματικότητα είναι πραγματική, τότε αρκεί μία εικόνα να έχει συ-
γκεκριμένες λειτουργίες για να μπορέσει να θεωρηθεί και αυτή 
ως πραγματική. Τα pokemon, για παράδειγμα, είναι «εικονι-
κά», είναι ψηφιακά, αλλά επειδή έχουν συγκεκριμένες λειτουρ-
γίες (μπορώ να αλληλεπιδράσω μαζί τους, να μου απαντήσουν, 
να τα χρησιμοποιήσω κλπ) για το λόγο αυτό είναι αληθινά, υφί-
στανται επειδή τα βλέπουμε στο κινητό μας και με έναν ευφυή 
αλγόριθμο μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μέσα από σε κα-
τάλληλο περιβάλλον, επαυξημένης πραγματικότητας 
(augmented reality). Επεκτείνοντας την σκέψη αυτή, ο πραγ-
ματικός μου εαυτός είναι ο εικονικός μου εαυτός: εφόσον χρη-
σιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ψηφιακός μου 
εαυτός είναι αυτός που βλέπουν οι άλλοι και έχει τις βασικές 
ιδιότητες της αλληλεπίδρασης (επικοινωνώ με τους άλλους, 
τους γνωρίζω, με γνωρίζουν, ανταλλάσσουμε μηνύματα κλπ) ο 
ψηφιακός μου εαυτός είναι πιο πραγματικός από τις προγενέ-
στερες έννοιες που παλιότερα μπορούσαν να τον περιγράψουν. 

Μπορούμε να κατανοήσουμε τα παραπάνω με το παράδειγ-
μα της βιβλιοθήκης (εικόνα 1). Στην μοντέρνα θεώρηση «βιβλι-
οθήκη» είναι αυτό που δηλώνει η λέξη: μία θήκη για βιβλία. 
Υπάρχει μόνο μία «αλήθεια» και μόνο μία χρήση για την βιβλι-
οθήκη και αυτή είναι να βάζω τα βιβλία μου (η λειτουργία είναι 
συγκεκριμένη και πρέπει να φαίνεται). Στη μεταμοντέρνα θε-
ώρηση η έννοια της βιβλιοθήκης είναι πιο ρευστή: δεν υπάρ-
χει συγκεκριμένη λειτουργία για βιβλιοθήκη, μπορώ να βάζω 
και άλλα αντικείμενα. Στον αιώνα του υπερμοντέρνου οτιδήπο-
τε μπορεί να είναι βιβλιοθήκη εφόσον έχει τη λειτουργία της 
βιβλιοθήκης. Το αντικείμενο το αντικαθιστά η λειτουργία: βι-
βλιοθήκη είναι η λειτουργία του διαβάσματος και της αποθή-
κευσης βιβλίων σε μορφή pfd στο cloud (οτιδήποτε μου δίνει 
τη δυνατότητα να έχω συγκεντρωμένο το αναγνωστικό μου υλι-
κό και να το επεξεργάζομαι με τη βοήθεια της τεχνολογίας).

Ο υπερμοντέρνος κόσμος είναι ένας κόσμος που καθορί-
ζεται από τις λειτουργικές ιδιότητες των αντικειμένων. Η λο-
γική είναι η εξής: εφόσον θέλω να έχω κάποιες ιδιότητες, οι 
ιδιότητες αυτές είναι πραγματικές γιατί τις αποκτώ και τις δι-
αμορφώνω μέσα από την τεχνολογία (π.χ. οθόνη αφής). Εάν 
τις ιδιότητες μπορεί να τις προσφέρει η τεχνολογία, τότε η τε-
χνολογία είναι εκείνη που θα καθορίσει την ανθρώπινη ταυ-
τότητα. Ο νέος αυτός κόσμος που έχει ως γνώμονα τις ιδιότη-
τες καθοδηγείται από την άνοδο της τεχνολογίας και φιλοδο-
ξεί να συγκλίνει την τεχνολογία με την βιολογία και κυρίως την 
πληροφορία με την ύλη. Αυτό σημαίνει ότι ο υπερμοντερνι-
σμός επικυρώνεται δίνοντας έμφαση στην αξία της τεχνολο-
γίας την οποία χρησιμοποιεί για να ξεπεράσει τους φυσικούς 

περιορισμούς και επιτρέπει στις 
ιδιότητες ενός αντικειμένου να πα-
ρέχουν ακόμη μεγαλύτερη ατομικό-
τητα, δηλαδή: σημασία έχει το άτο-
μο και το κατά πόσο το άτομο μπο-
ρεί να αποκτήσει τις λειτουργίες 
(σημασία έχει το άτομο έναντι ομα-
δικού - προτεραιότητα στην ατομι-
κή ηδονή, στην εξατομικευμένη, 
δηλαδή, εμπειρία χρήσης). Εδώ 
ακριβώς βρίσκεται η πρόκληση για 

Εικόνα 1: Μοντέρνα, μεταμοντέρνα και υπερμοντέρνα βιβλιοθήκη
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τον σύγχρονο ρόλο του 
εκπαιδευτικού. Στις 
παλαιότερες θεωρή-
σεις η έλευση των 
ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών θεωρούνταν 
πρόκληση για τον εκ-
παιδευτικό: ο δάσκα-
λος  στην  τάξη  θα 
έπρεπε να μάθει να 
χρησιμοποιεί τον Η/Υ 
ως επικουρικό εργα-
λείο στη διδασκαλία 
του. Στην πραγματικό-
τητα συνέβη ακριβώς 
το αντίθετο. Εφόσον οι 
μαθητές μαθαίνουν 
μέσα από τον υπολογι-
στή, σύμφωνα με την 
υπερμοντέρνα θεώρη-
ση, για να μπορέσει ο 
εκπαιδευτικός να δι-
δάξει θα πρέπει να 
αποκτήσει τις λειτουρ-

γίες του αντικειμένου που παρέχει τη μόρφωση, που σημαί-
νει ότι θα πρέπει ο ίδιος να γίνει και να λειτουργεί ως κο-
μπιούτερ. Αυτό είναι το λανθάνον αίτημα της οργανωμένης 
κοινωνίας απέναντι στον εκπαιδευτικό: η μετατροπή του ίδιου 
από άτομο σε μηχάνημα.

Ο εκπαιδευτικός  
στην υπερμοντέρνα κατάσταση

Κατά καιρούς σε διάφορες επιμορφώσεις, αλλά και στην 
τρέχουσα ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, έγινε προσπάθεια να κα-
ταγραφεί το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού το οποίο 
ερχόταν πάντα σε αντιπαραβολή με το προφίλ των εκπαιδευ-
τών προηγούμενων δεκαετιών. Έτσι για παράδειγμα, προβαλ-
λόταν η άποψη ότι παλιότερα, ο εκπαιδευτικός του 1950 ήταν 
ο μοναδικός φορέας της γνώσης, η απόλυτη αυθεντία μέσα 
στην τάξη, αυτός, που έχει τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του και 
έχει διαρκώς πρόσβαση σε αυτά και σε τελική ανάλυση είναι 
αυτός που «διδάσκει» που μεταλαμπαδεύει δηλαδή τις γνώ-
σεις του στους μαθητές. Σε αντίθεση με αυτόν, ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός του 2020 είναι διαχειριστής της γνώσης, ένας 
ερευνητής, που χειρίζεται τα βιβλία, έχει το κριτήριο να φιλ-
τράρει την ποιότητα των πληροφοριών και των γνώσεων που 
διατρέχουν το διαδίκτυο και δεν διδάσκει στην πραγματικό-
τητα, αλλά καλλιεργεί στρατηγικές μάθησης και μαθαίνει 
στους μαθητές του πως να μαθαίνουν. Στην πραγματικότητα 
και οι δύο αυτές θεωρήσεις είναι παραπλανητικές και ψευ-
δείς. Στην μεταμοντέρνα θεώρηση εάν τη γνώση την προσφέ-
ρει ο Η/Υ, διαδίκτυο κ.ο.κ. τότε ο εκπαιδευτικός σήμερα πρέ-
πει να έχει τη λειτουργία του αντικειμένου που προσφέρει τη 
γνώση, δηλαδή θα πρέπει να γίνει ο ίδιος ηλεκτρονικός υπο-
λογιστής και να βεβαιώσει ότι η πληροφορία μεταφέρθηκε 
σωστά. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο εκπαιδευτι-
κός από την κοινωνία και την οργανωμένη πολιτεία συνηγορεί 
υπέρ αυτής της άποψης.

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα ας πάρουμε ένα παρά-
δειγμα από το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Β’ Λυκείου. Στο 
κεφάλαιο του ανθρωπισμού αναφέρονται δύο πηγές σχετικά με 
το πως έβλεπαν στην Αναγέννηση τότε τον καθολικό άνθρωπο 
(πολύ πριν έρθει ο μοντέρνος άνθρωπος του διαφωτισμού…):
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Εάν διαβάσουμε προσεκτικά τις πηγές θα δούμε ότι ο τέ-
λειος και σοφός άνθρωπος της εποχής ήταν εκείνος που ήξε-
ρε αρχαία, λατινικά, εβραϊκά, αραβικά, μαθηματικά, φυσική, 
χημεία, βοτανική, αστρονομία, παίζει μουσική, γράφει ποίηση, 
αλλά στο τέλος είναι σε θέση να πάρει το σπαθί του και να πάει 
να σκοτώσει κόσμο. Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να έχουν τέ-
τοιο ημερήσιο πρόγραμμα. Μπορούμε να χαμογελάσουμε δια-
βάζοντας τα απίστευτα πράγματα που έπρεπε να κάνει ένας άν-
θρωπος τον μεσαίωνα για να γίνει σοφός, αλλά μπαίνω στον 
πειρασμό να παραφράσω την πηγή, να παραχαράξω την ιστο-
ρία και να την μεταφέρω στο εδώ και τώρα αλλάζοντας τον τίτ-
λο από «Μόνο ο σοφός είναι ο αληθινός άνθρωπος» σε «Μόνο 
ο ψυχωτικός είναι ο αληθινός εκπαιδευτικός»:

Περιμένω και θέλω να μάθεις τέλεια όλες τις διδακτι-
κές μεθόδους: πρώτα την κλασική κατά μέτωπο διδασκα-
λία, έπειτα, τη μέθοδο Project όπως την εισήγαγε ο 
Vygotsky και την τροποποίησε ο Frey, την ανεστραμμένη 
τάξη, την blended learning, την σύγχρονη και την ασύγχρο-
νη μάθηση, την ατομική και την ομαδική διδασκαλία.

Θα πρέπει να γνωρίζεις σε ποιο γνωστικό επίπεδο βρί-
σκονται και οι 125 μαθητές που βλέπεις κάθε μέρα για 45 
λεπτά, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κρατάς σε ησυχίες 
τους 25 μαθητές της τάξης χωρίς αντιπαιδαγωγικό αλλά με 
παιδαγωγικό τρόπο. Θα πρέπει να κάνεις το μάθημά σου 
ενδιαφέρον ώστε να προσέχουν ακόμα και αν αδιαφορούν 
για το μάθημα που διδάσκεις, αλλά και να προσέχεις εάν 
σε μαγνητοσκοπούν ή σε ηχογραφούν την ώρα του μαθήμα-
τος, διότι ό,τι πεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.

Θα πρέπει επίσης να επιμερίσεις δίκαια και όμορφα τα 
45 λεπτά της ώρας στους 25 μαθητές (0,41 λεπτά ανά παιδί) 
ώστε να λύνεις τις απορίες τους, να τα εμπνέεις για μάθηση, 
αλλά να βγάλεις και την ύλη και να κάνεις και επαναλήψεις 
χωρίς να μείνεις πίσω στα διαγωνίσματα. Επίσης θα πρέπει 
να διασπάς το μάθημα σε chunck πληροφοριών σύμφωνα με 
τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών του Gagne, αλλά να 
έχεις και μία ολιστική σπειροειδή ανάπτυξη του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών κάνοντας εξωδιδακτικές παρεμβά-
σεις και υλοποιώντας πρωτοπόρα και καινοτόμα εκπαιδευ-
τικά σενάρια χωρίς, όμως, να βγεις εκτός ύλης. 

Θέλω να διαμορφώσεις το εκπαιδευτικό σου ύφος ανά-
λογα με το επίπεδο των 25 μαθητών που έχεις σε κάθε ένα 
από πέντε διαφορετικά τμήματα στα οποία μπαίνεις μέσα 
κάθε μέρα και επιθυμώ να μην υπάρχει παιδί του οποίου τα 
στοιχεία να μην γνωρίζεις στο τμήμα στο οποίο είσαι υπεύ-
θυνος και να είσαι σε διαρκή επικοινωνία με τους γονείς. 

Θα πρέπει να μπαίνεις στο myschool και να καταχωρί-
ζεις κάθε μέρα κάθε απουσία που κάνει κάθε μέρα ή κάθε 
ώρα κάθε μαθητής ή μαθήτρια και να την δικαιολογείς σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία που υπάρχει. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να γνωρίζεις τη νομοθεσία και τις αλλαγές 
που γίνονται σε αυτή κάθε εβδομάδα. Μάθε όλους τους κα-
νόνες σύμφωνα με τους οποίους κάποιος μαθητής ή μαθή-
τρια θα πρέπει να έρχεται ή όχι στο σχολείο αν έχει covid: 
εάν είναι εμβολιασμένος, εάν έχει νοσήσει πρόσφατα, αν 
δεν έχει κάνει το εμβόλιο ή αν είναι στενή επαφή σταυρω-
τά, διαγώνια ή εντός εκτός και επί τα αυτά. Έπειτα διάβασε 
προσεκτικά όλη τη νομολογία για να ξέρεις ποια απουσία 
δικαιολογείται, πως και με ποιο τρόπο. Θα πρέπει να κοι-

τάς συχνά και τα e-mail σου, καθώς κάποιος γονιός μπορεί 
να θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου για την επίδοση του 
παιδιού του, αλλά και αν δεν θέλει κάνε το εσύ: στους γο-
νείς θα πρέπει να στέλνεις κάθε ημέρα ενημερωτικό e-mail 
για την πρόοδο και τις απουσίες των παιδιών. 

Από το σχολείο θέλω στα κενά σου να σηκώνεις τηλέ-
φωνα, να κάνεις επιτηρήσεις και να προσέχεις τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες. Αν κάποιος χτυπήσει θα πρέπει να 
γνωρίζεις πρώτες βοήθειες, αλλά να είσαι αμέσως έτοιμος 
να μπεις μετά για μάθημα για να μη χαθεί καμία ώρα. Ο σω-
στός εκπαιδευτικός είναι και ψυχολόγος, γι’ αυτό θα πρέ-
πει να είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος σε όλους τους μα-
θητές σου όταν σε ζητήσουν ανά πάσα στιγμή.

Σε ότι αφορά την ύλη θα πρέπει να την βγάλεις τουλά-
χιστον δύο φορές πριν τις εξετάσεις 
και εκτός από αυτήν να έχεις κάνει 
και θέματα από την τράπεζα θεμά-
των. Από τις υλικοτεχνικές υποδο-
μές θέλω να γνωρίζεις πως γίνεται 
επέκταση οθόνης από το laptop στον 
projector, πως συνδέεται το καλώδιο 
hdmi σε αντάπτορα VGA (και ανάπο-
δα) και πως να κάνεις κωδικοποίη-
ση χαρακτήρων ASCII όταν υπάρχει 
πρόβλημα συμβατότητας εγγράφων. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρί-
ζεις να μετατρέπεις αρχεία pdf σε 
doc (και το ανάποδο), αλλά και μία 
οπτικοποίηση των βαθμών σε αρχείο 
excel θα απογειώσει την παρουσία-
ση των βαθμών. Ούτε στη χρήση του 
διαδραστικού πίνακα θα πρέπει να 
υστερείς, αλλά θα πρέπει και να ανε-
βάζεις ασκήσεις και υλικό στο eclass και να γνωρίζεις πως 
να οργανώνεις την ηλεκτρονική σου τάξη στο moodle, ορί-
ζοντας τις ανάλογες δικλείδες βαθμολόγησης. 

Τέλος, όταν γίνεις άντρας ή γυναίκα και φύγεις από το 
σχολείο θα πρέπει να αφήσεις την ήρεμη ζωή και την ησυ-
χία του σπιτιού σου και πριν ξεκινήσεις το διόρθωμα γρα-
πτών θα πρέπει να κάνεις επιμορφώσεις στις νέες παιδα-
γωγικές μεθόδους, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στις 
έμφυλες διαστάσεις της εκπαίδευσης, στη σεξουαλική δι-
απαιδαγώγηση, στην ψυχολογία των μαθητών, στις πιστο-
ποιήσεις και τις τεκμηριώσεις, ώστε να μπορείς να υπερα-
σπίζεσαι τη δουλειά σου σε όλες τις δύσκολες στιγμές που 
προκαλούνται από τις ενέργειες των υπουργών παιδείας.

Είναι σαφές ότι μόνο ένα άτομο που έχει τις λειτουργί-
ες του υπολογιστή μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις 
απαιτήσεις. Και όμως αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας 
από τον δάσκαλο. Και είναι σαφές, με τον τρόπο αυτό τα 
σχολεία μας μετατρέπονται από τόποι σε μη-τόποι και οι 
συνάδελφοι στο σύλλογο μπορούν να θεωρηθούν άνθρωποι 
μόνο όταν έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες.

* Ο Δημήτρης Ταχματζίδης είναι διδάκτωρ γνωστικής – ανα-
πτυξιακής ψυχολογίας, ακαδημαϊκός υπότροφος στο πανεπιστή-
μιο δυτικής Μακεδονίας και υποδιευθυντής στο 4ο ΓΕΛ Βέροιας
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Ανάγνωση συνειδητοποίησης  
με αφορμή γεγονότα πολεμικών συρράξεων

Ήμουν πτυχιούχος δάσκαλος το 1982 (λίγο πριν το διορισμό μου 
ως δασκάλου) που διάβασα στις εφημερίδες για την επιδρομή των 
φανατικών χριστιανών φαλαγγιτών στο στρατόπεδο προσφύγων της 
Τσατίλα, στη δυτική Βηρυτό (16 Σεπτεμβρίου 1982). Οι φαλαγγίτες 
χριστιανοί σκότωσαν εκατοντάδες αθώους, κυρίως γυναίκες, παι-
διά και γέροντες/σσες μουσουλμάνους/ες. Σ’ εκείνη την επίθεση 
συμμετείχαν και πολλά αγόρια – παιδιά στρατιώτες (Χριστιανοί). 
Αυτό το γεγονός έρχεται πρώτο στη μνήμη μου κάθε φορά που θα 
πρέπει (έπρεπε) να οργανώσουμε στην τάξη κάποια δράση για την 
Ειρήνη.2 Το γεγονός της σφαγής στο στρατόπεδο Τσατίλα τότε επη-
ρέασε και έθεσε το ερώτημα του ρόλου του σχολείου απέναντι σε ζη-
τήματα αφενός σχέσεων διαφορετικών πολιτισμών ως εμπέδωση 
της Ειρήνης και αφετέρου αλλαγής- μετασχηματισμού του σχολείου 

και των αναλυτικών προγραμμάτων. Με άλλα λόγια το σχολείο δεν 
μπορεί να στέκεται με «μια παιδαγωγική απάθεια» απέναντι σε τέ-
τοια γεγονότα. Ας μην ξεχνάμε ότι την περίοδο εκείνη θεωρούνταν 
ταμπού για το σχολείο η ενασχόληση, η ανάδειξη και πολύ περισσό-
τερο η διερεύνηση τέτοιου τύπου γεγονότων. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση, αν συνέβαινε, ήταν φυσικό να δοθούν οι προεκτάσεις της κοινω-
νικής και πολιτικής ευαισθητοποίησης, όπως αυτή διατυπώνονταν 
στα κινήματα Ειρήνης (από την εποχή του 1950). Η διερεύνηση γε-
γονότων με εργαλεία ερμηνείας των κινημάτων θεωρούνταν τότε ότι 
ήταν ζητήματα κάποιων αριστερών το πολύ σοσιαλδημοκρατικών ορ-
γανώσεων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο3. Αυτή η διάσταση ως 
εκπαιδευτική ενασχόληση αποτελούσε ασυμβίβαστη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα (αποστροφή) για τον συντηρητισμό του Ελληνικού 
σχολείου. Από το 1960 (και μετά) καταγράφονται παγκόσμια οι κοι-
νωνικές και πολιτικές προεκτάσεις των κινημάτων Ειρήνης με την 
συμμετοχή πολλών επώνυμων προσωπικοτήτων, που τύχαιναν πα-

γράφει ο Άγγελος Χατζηνικολάου*

«Η εκπαίδευση στους δρόμους για ΕΙΡΗΝΗ»: 
από την απόγνωση της προσφυγιάς, τον πόνο και την φρίκη του πολέμου 
στους δρόμους για αφοπλισμούς, μια διαχρονική πρόκληση στο σχολείο

1. Freire Paoulo (2000). Διεργασία Γραμματισμού ενηλίκων ως πολιτισμική δράση για ελευθερία. Στο: Τζέλλα Σκουρα Βαρνάβα κ.α. (επιμ.) Γλωσ-
σική Ανάπτυξη. Γλώσσα και γραμματισμός στην κοινωνική πρακτική. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). σ. 307-318. στην Διακήρυξη της Σαλα-
μάνκα (1996) και στο ΕΑΠ Εδώ σελ 307.

2. Χρησιμοποιώ ενεστώτα χρόνο αν και πρέπει παρελθοντικό μιας και σήμερα είμαι –ένα χρόνο τώρα– συνταξιούχος
3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των κινημάτων των πορειών Ειρήνης τις οποίες οργάνωσε στην Ελλάδα ο Βουλευτής της ΕΔΑ Γρ. Λαμπράκης.

Εισαγωγικά
«Όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές προϋποθέτουν μια θεωρητική στάση από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Αυτή η 
στάση προϋποθέτει με τη σειρά της –μερικές φορές με περισσότερη, μερικές φορές με λιγότερη σαφήνεια– μια 

ερμηνεία του ανθρώπου για τον κόσμο»1.
Η πρόταση του Παόυλο Φρέιρε αποτυπώνει με πολιτική ενάργεια τον τρόπο πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχτεί το 

σχολείο, όταν τίθενται ζητήματα προσφυγιάς, πολέμου, αφοπλισμών και ειρήνης. Το ζήτημα που προκύπτει από το 
θέμα έχει να κάνει με τη θεώρηση του σχολείου ως ενός θεσμού και χώρου διαλεκτικής όσον αφορά κατ’ αρχήν τα 
σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα. Ταυτόχρονα το σχολείο ως χώρος διαλεκτικής θα βρίσκεται σε διαρκή όσμωση– 
«ζύμωση» με την κοινωνία, όχι όμως ως θεσμός παρατηρητής έξω από αυτήν αλλά εντός της ως συν-δημιουργός. 

Συνακόλουθα με το προηγούμενο ζήτημα τίθενται ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται αυτή 
η διαλεκτική σχέση στην ώρα της διδασκαλίας. Κάθε προσπάθεια διατύπωσης απαντήσεων στα ζητήματα αυτά 

προκύπτει αναμφίβολα ως διαπίστωση-διάσταση η σχέση της εκπαίδευσης, της διδασκαλίας και της παιδαγωγικής 
με την πολιτική. Η συνειδητοποίηση αυτής της σχέσης από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδίως των 

παιδιών έχει να κάνει πρώτα- πρώτα με τις πληροφορίες και τις επιρροές που δέχονται καθημερινά, σε συνδυασμό 
με το πλαίσιο των συνθηκών που βιώνουν οι οικογένειές τους. Επιπλέον κάθε διαδικασία συνειδητοποίησης του 

δίπολου Ειρήνη - Πόλεμος στο σχολείο περνά από το ερμηνευτικό πλαίσιο προσέγγισης και μελέτης γεγονότων που 
παρουσιάζονται στην συγκυρία. Αυτά δεν είναι μόνο απλές αφορμές για συζήτηση στην τάξη. Η διερεύνησή τους 
ως πρόγραμμα διδασκαλίας αντικατοπτρίζει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και των μελών τής σχολικής 

κοινότητας. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει την πολιτική, οικονομική, ηθική και πολιτιστική διάσταση των γεγονότων. 
Με άλλα λόγια, τα γεγονότα, σε συνδυασμό με την προσέγγισή τους, αποτελούν μια σημαντική διαδικασία 

μετασχηματισμού του σχολείου στην προοπτική ενός πολιτικού και πολιτισμικού γραμματισμού για την Ειρήνη.
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γκόσμιας αποδοχής, όπως του Νομπελίστα Μπέρτραντ Ράσελ. Όμως 
η υπόθεση της Ειρήνης στο ελληνικό σχολείο ακόμη και σήμερα για 
πολλές περιπτώσεις αποτελεί αφορμή δυστυχώς μόνο για πρόσκαι-
ρη και επιφανειακή ενασχόληση4. Από τότε όμως για πολλούς/ες δα-
σκάλους/ες θεωρούνταν αυτονόητο ότι ο ρόλος μας δεν μπορεί να 
μην διαμορφώνεται από τα εκάστοτε σύγχρονα παγκόσμια προβλή-
ματα, καθώς και τα γεγονότα που συνταράζουν την ανθρωπότητα σε 
συνδυασμό με τον κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο (κινήματα), που 
αυτά δημιουργούν. Αυτά τα ερωτήματα από τότε και μέχρι σήμερα εί-
ναι τα υλικά με τα οποία σφυρηλατείται η ευθύνη του δασκάλου 
μπροστά στα ζητήματα της Ειρήνης. Άλλωστε πάντα με συγκινούσε 
η ρήση του Καζαντζάκη για την «ευθύνη» στο βιβλίο του «Ασκητι-
κή»: «Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον 
κόσμο. Αν χαθεί, εγώ φταίω»5.

Άλλοτε πάλι από τις εφημερίδες μάθαινα ότι ο τρόπος που χρη-
σιμοποιούνται λέξεις και περιεχόμενα διαστρεβλώνονται εννοιολο-
γικά προκειμένου να ωραιοποιηθούν πολιτικές αδικίες. Διάβαζα ό-
τι η αποτυχία μιας πολεμικής εισβολής σε κάποια χώρα θεωρείται 
απλά ως λάθος και όχι αδικία, που προκαλεί η ίδια η εισβολή. Θεω-
ρούνταν ότι η αποτυχία είναι η διάσταση που κρίνει το αποτέλεσμα 
μιας πολεμικής έκβασης. Ο «ηθικός κώδικας» λοιπόν, που διαμορ-
φώνεται στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας από γεωπολιτικούς ανα-
λυτές και στρατιωτικούς, δεν καταδικάζει την αδικία και την εκμε-
τάλλευση αλλά την αποτυχία. Από τις εφημερίδες λοιπόν πληροφο-
ρήθηκα για το βιβλίο του Ρομπερτ Μακναμάρα6, που ήταν από τους 
πρωταγωνιστές σχεδιασμού του πολέμου στο Βιετνάμ. Στο βιβλίο του 
αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν ένα λάθος. Σ’ αυτόν τον 
πόλεμο σκοτώθηκαν περίπου τρία εκατομμύρια Βιετναμέζοι και ε-
ξήντα χιλιάδες Αμερικανοί. Αυτός ο πόλεμος όμως δεν ήταν λάθος 
κατά τον Μακναμάρα, επειδή ήταν άδικη η εισβολή των ΗΠΑ, αλλά 
επειδή τον ξεκίνησαν γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να τον κερδί-
σουν. Το πολιτικό ολίσθημα έγκειται στην ήττα και στην αποτυχία και 
όχι στην αδικία. Το ότι η παγκόσμια στρατιωτική υπερδύναμη έριξε 
σε μια μικρή χώρα περισσότερες βόμβες από όσες χρησιμοποιήθη-
καν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι μια λεπτομέρεια ήσσο-
νος σημασίας για τους δημιουργούς του πολέμου. Καταγράφεται λοι-
πόν ότι οι σχέσεις που διαμορφώνει η εξουσία με το λόγο (των μέ-
σων επικοινωνίας και της πολιτικής) είναι κατ’ αρχήν κοινωνικές και 
πολιτικές πράξεις, που καθορίζουν την κοινωνία και τον πολιτισμό. 
Ταυτόχρονα αποτελούν μορφές επιβολής πολιτική θεώρησης και 
δράσης, που σημαίνει ότι έχουν ιδεολογικές επιπτώσεις και ιστορι-
κότητα, με στόχο την άκριτη αποδοχή από την κοινωνία των όποιων 
κυρίαρχων επιχειρημάτων. Με άλλα λόγια, οι λόγοι είναι «ευέλικτα, 
ευπροσάρμοστα και μεταβαλλόμενα κοινωνικά προσωπεία που έ-
χουν στενή σχέση τόσο με την ιστορία όσο και με τους θεσμούς» 
(Κουτσογιάννης, 2011: 52)7 και στην σύγχρονη εποχή επιτυγχάνει να 
επιβάλλει εκείνη η μορφή τους, η οποία εκφράζει την κυρίαρχη πο-
λιτική του ιμπεριαλισμού στην περίπτωσή μας. Η αποκάλυψη των η-
θικών, ιδεολογικών και μορφωτικών εκτροπών αποτελεί μια δεύτε-

ρη διάσταση της παιδαγωγικής ευθύνης στο πλαίσιο ενασχόλησης 
διαστάσεων της Ειρήνης. 

Επιπλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, που διαμόρφωναν την 
παιδαγωγική και εκπαιδευτική παρέμβασή μου για το ζήτημα, ή-
ταν οι πολεμικές επιχειρήσεις –η εισβολή– στο Ιράκ και στην Σερ-
βία για την δήθεν αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την προστα-
σία των Δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως αιτιολογήθηκαν από 
τους εισβολείς. Εδώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι στην εκπαί-
δευση έχουμε την δυνατότητα να κρίνουμε τη χρήση των εννοιών σε 
επιχειρήματα λόγου σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των πολιτι-
κών επιλογών και επιδιώξεων. Είναι συγκεκριμένες οι εννοιολογι-
κές και πολιτικές διαστάσεις για παράδειγμα του απελευθερωτι-
κού αγώνα ενός λαού για την αποκατάσταση της δημοκρατίας από 
ένα ρατσιστικό ή καταπιεστικό και δικτατορικό καθεστώς. Σε αντι-
διαστολή με το προηγούμενο αποτελεί εννοιολογική εκτροπή (πο-
λιτική και ηθική) η εισβολή ενός κράτους βομβαρδίζοντας ένα άλ-
λο με το πρόσχημα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Διαστά-
σεις που βλέπουμε να επικαλούνται οι εισβολείς προκειμένου να 
υλοποιήσουν αφενός πολιτικές εκμετάλλευσης του σύγχρονου α-
ποικιοκρατικού και ιμπεριαλιστικού μοντέλου και αφετέρου να δι-
αμορφώσουν εξουσιαστικές σφαίρες γεωπολιτικών επιρροών. 
Προφάσεις που καταγράφονται και στην σύγχρονη πολεμική εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία (σε συνδυασμό με την απαίτηση της 
ουδετερότητας της Ουκρανίας).

Τον Σεπτέμβριο του 2000 αρχηγοί των κρατών συναντήθηκαν 
στα Ηνωμένα Έθνη, για να απευθύνουν έκκληση δράσης για έναν 
πιο Ειρηνικό και δίκαιο κόσμο με ευημερία. Θεωρήθηκε ως σημα-
ντική ιστορικά η χρονική στιγμή του τέλος της δεύτερης χιλιετίας 
και η αρχή της τρίτης να αποτελέσει μια ευκαιρία, για να ληφθούν 
πολιτικές αποφάσεις που θα αφορούσαν όλο τον πληθυσμό της γης 
στην προοπτική της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της δημοκρατί-
ας. Στο κείμενο της συνάντησης, όπως συμβαίνει σε όλες αυτού 
του είδους τις συναντήσεις, αποτυπώθηκαν ως συμπεράσματα κά-
ποιες προτάσεις- νουθεσίες προς τα συμβαλλόμενα κράτη, γνω-
στές με τον βαρύγδουπο τίτλο: Διακήρυξη της Χιλιετίας. Αυτή όπως 
και το σύνολο των διακηρύξεων συστήθηκε για υλοποίηση από ό-
λα τα μέλη κράτη. Η διακήρυξη πλαισιώθηκε από μια σειρά διατυ-
πωμένων θεμελιωδών αξιωμάτων και αρχών, των οποίων το περι-
εχόμενο έχει διαχρονική αξία με πιο χαρακτηριστικά: την Ελευθε-
ρία, την Ισότητα, την Αλληλεγγύη, το Σεβασμό στη φύση και στον 
άνθρωπο κλπ. Η υλοποίησή τους περιέχει λέξεις και έννοιες, θα 
τις λέγαμε κλειδιά: με πρώτη- πρώτη την Ειρήνη, την ασφάλεια και 
τον αφοπλισμό και συνακόλουθα σε συνδυασμό με τις προηγούμε-
νες την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, την διαφύλαξη 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προστασία των ευάλωτων, 
φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων. Όλα τα προηγούμενα συμ-
φωνήθηκαν και υπογράφηκαν ως παγκόσμιοι στόχοι προς υλοποί-
ηση μέσω πολιτικών από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη του ΟΗΕ8. 
Και όμως σε αυτά τα 20 χρόνια, που μεσολάβησαν από τότε, κατα-

4. Ο Γ. Τσιάκαλος ο.π. παραπάνω μας θυμίζει την προσπάθεια προσωπικοτήτων, οι οποίες ευαισθητοποιήθηκαν από την δεκαετία του 1950 στη 
συγκέντρωση υπογραφών (500εκατομμύρια), όταν οι πυρηνικές βόμβες ήταν ελάχιστες (που διέθεταν μόνο οι ΗΠΑ και η τότε Σοβιετική Ένωση). Για 
την σημασία του ρόλου της ευθύνης των επιστημόνων στην υπόθεση του πολέμου ο Ράσελ αφιερώνει ένα σημαντικό άρθρο το1952 στο: Μπέρτραντ 
Ράσελ (1975). Επιστήμη και κοινωνία. Αθήνα. Ζαχαρόπουλος. Σελ. 84-91. 

5. Καζαντζάκης Ν (2002) Ασκητική. Αθήνα. Εκδ. Καζαντζάκη
6. Και αργότερα το ξαναδιάβασα στο εξαιρετικό βιβλίο του Εντουάρντο Γκαλεάνο (2000). Ένας κόσμος ανάποδα. Γεωρ. Ζακολούλου (μετ). Αθήνα, Στάχυ.
7. Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
8. Διακήρυξη Χιλιετίας https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/10/diakirixi_tis_xilietias.pdf 
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γράφονται πέντε σημαντικοί πόλεμοι (στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, 
στην Λιβύη, στην Συρία και τώρα στην Ουκρανία). Αυτοί έρχονται ως 
γεγονότα να διαψεύσουν τις αισιόδοξες διατυπώσεις και τα χαμό-
γελα της τότε συνδιάσκεψης. Η χρήση του όρου «διάψευση» ως ερ-
μηνευτικό σχόλιο είναι επιεικής χαρακτηρισμός. Η απόδοση ευθυ-
νών για τους πολέμους παραπέμπουν σε συγκεκριμένες πολιτικές 
επιλογές και συγκεκριμένα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέρο-
ντα, τα οποία επικουρούνται από το σύγχρονο λόγο των μέσων μα-
ζικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης. Στην 
πραγματικότητα οφείλουμε να θέτουμε το ζήτημα ως «πολιτική υ-
ποκρισία» αυτών που έχουν την πολιτική δύναμη σε διεθνές επί-
πεδο και διαμορφώνουν τις όποιες ιμπεριαλιστικές συνθήκες9.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την βομβιστική επίθεση στους Δίδυ-
μους πύργους (11/9/2001) διαστρεβλώθηκε κάθε έννοια που απο-
τυπωνόταν στους στόχους της Διακήρυξης της Χιλιετίας, προκει-
μένου να στηθούν πόλεμοι στο όνομά τους όπως: για την αποκατά-
σταση της Δημοκρατίας, το σεβασμό των Δικαιωμάτων και την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα επιχειρήματα στον λόγο των κρα-
τούντων σε γενικές γραμμές δεν διαφέρουν. Ο δε τίτλος της αιτίας 
της εισβολής είναι ίδιος: Στο όνομα των δικαιωμάτων των μειονο-
τήτων και αποκατάσταση της δημοκρατίας από ένα ναζιστικό κα-
θεστώς ο σημερινός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, 
όπως και τότε την δεκαετία του ΄90 στον πόλεμο του ΝΑΤΟ εναντί-
ον της Σερβίας. 

Τα παραδείγματα των πολεμικών συρράξεων της τελευταίας 
20ετίας καταγράφουν με ενάργεια την πολιτική υποκρισία των ι-
σχυρών. Στην πολιτική εκμετάλλευση του περιεχομένου των Δικαι-
ωμάτων οφείλουμε να προσθέσουμε και την σημαντική πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουνέσκο για την καθιέρωση – ο-
ρισμό του 2008 ως έτους Διαλόγου των Πολιτισμών10. Η αξιοποίη-
ση μιας τέτοιας σημαντικής πρότασης ισχυροποιεί το επιχείρημα 
της πολιτικής υποκρισίας των κυρίαρχων. Εννοείται ότι στο τραπέ-
ζι του διαλόγου προϋποτίθεται ως βάση η διακήρυξη της ισότητας. 
Στην πραγματικότητα όμως δεν υφίσταται διάλογος ανάμεσα σε α-
νώτερους και κατώτερους, σε ισχυρούς και αδύναμους, αλλά επι-
βολή των όρων αυτών που έχουν την δύναμη. Επιβάλλονται –κυρι-
αρχούν– «οι γνωστοί ισχυροί» στην πραγματικότητα με την πολιτι-
κή και οικονομική βία, πολλές φορές και χωρίς πόλεμο. Ας αφή-
σουμε επιπλέον κατά μέρος τους προβληματισμούς σε ποια γλώσ-
σα θα οργανωθεί ο διάλογος των εμπλεκομένων. Ποιός θα ορίσει 
την ατζέντα; Επιπλέον αν αναλογιστούμε πόσοι είναι οι απόντες α-
πό τη ζωή (σκοτωμένοι ή πεθαμένοι από την πείνα και τις αρρώ-
στιες) και οι πρόσφυγες, τότε και μόνο τότε κάθε προσπάθεια δια-
λόγου ίσως αποκτήσει διαστάσεις πολιτικής ειλικρίνειας. Παρόλα 
αυτά μιλάμε για ισότιμο διάλογο πολιτισμών χωρίς τους απόντες 
και τους πρόσφυγες. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σχετικό κείμενο της 

Ουνέσκο για τον Διάλογο των Πολιτισμών, αφού πρώτα ορίζεται στο 
κείμενο η έννοια του πολιτισμού, καταγράφεται ως προτροπή ότι 
«ο σεβασμός για την ποικιλότητα των πολιτισμών, η ανοχή, ο διά-
λογος και η συνεργασία σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κα-
τανόησης αποτελούν μεταξύ άλλων τους καλύτερους εγγυητές για 
διεθνή Ειρήνη και ασφάλεια»11. Παρά τις αντιφάσεις αποτελεί εκ-
παιδευτική πρόκληση για το σχολείο κατά πρώτον η συνειδητοποί-
ηση της όλης κατάστασης. Επόμενο βήμα έχοντας το σχολείο ως 
«όπλο του» - μέθοδό του -τον ορθό λόγο μπορεί να αποκαταστήσει 
το νόημα των εννοιών στις πραγματικές διαστάσεις και να τις απο-
δώσει ως πράξη ιστορικής και πολιτικής ευθύνης διαυγείς καταρ-
χήν στην σχολική κοινότητα και συνακόλουθα στην κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση η σημαντική μεταβλητή για την εξάλειψη των 
πολέμων και την εξάλειψη της φτώχειας, που θέτει η πρόταση της 
χιλιετίας, είναι οι εξοπλισμοί. Ο στόχος λοιπόν των αφοπλισμών εί-
ναι ο παράγοντας υλοποίησης των όποιων αναπτυξιακών προοπτι-
κών και της προόδου, που θέτει η ατζέντα της χιλιετίας. Χωρίς κα-
μιά περιστροφή των λόγων μας, στην εκπαίδευση οφείλουμε να θέ-
τουμε ως κατηγορική πρόταση – προσταγή - ότι ο καλύτερος τρόπος 
πρόληψης των πολέμων ήταν και θα είναι να καταργηθούν και να 
«ξεριζωθούν» τα όπλα. Τα όπλα δεν συμβάλουν στην ασφάλεια, αλ-
λά στην επιβολή κυριαρχίας. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρω-
πότητας δεν υπήρχαν τόσα όπλα και οι περισσότεροι άνθρωποι να 
αισθάνονται ανασφάλεια και περισσότερο φόβο. Η εκπαίδευση ως 
σύμμαχος της ειρήνης οφείλει να αμφισβητεί το αξίωμα της ασφά-
λειας δια των όπλων και επιπλέον να αμφισβητεί τις πολιτικές, που 
επινοούν επιχειρήματα ιδεολογικής ενίσχυσής τους. Ακόμα και αν 
οι πολεμικές δαπάνες και τα όπλα θεωρούνται μέρος της άμυνας, ε-
ξακολουθούν να απειλούν άλλους. Κατά συνέπεια δεν είναι βέβαιο 
ότι η χώρα, που διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών ή αρτιότε-
ρα εξοπλιστικά προγράμματα και μηχανές, είναι εκείνη που διασφα-
λίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Η ιστορία των πολεμικών συρ-
ράξεων των τελευταίων 70 χρόνων έχει δείξει ότι καμιά χώρα δεν 
μπορεί να είναι σίγουρη ότι θα κερδίσει τον πόλεμο με τελευταίο πα-
ράδειγμα τον πόλεμο στο Αφγανιστάν12. Χώρια το γεγονός ότι τα σύγ-
χρονα οπλικά συστήματα, που βασίζονται σε πολύπλοκες τεχνικές, 
είναι τόσο καταστρεπτικά, οπότε δεν θα εκμηδενίσουν μόνο τον ο-
ποιοδήποτε εχθρό.

Από το 1989 καταγραφές και έρευνες της Γιοούνισεφ παρείχαν 
σημαντικές διαπιστώσεις, που αφορούσαν όχι την κατάργηση των 
όπλων, αλλά τον περιορισμό τους. Παρουσίαζαν οικονομικά μεγέ-
θη του τύπου πως αν τα βιομηχανικά κράτη μείωναν κατά 5% τις ε-
ξοπλιστικές δαπάνες, θα απελευθερωνόταν κάποιες δεκάδες ως 
εκατοντάδα δις δολάρια. Η μείωση λοιπόν αυτή απελευθερώνει έ-
να σημαντικό ποσόν, που είναι απαραίτητο και ικανό για να αντιμε-
τωπιστεί η χειρότερη μορφή της παγκόσμιας φτώχειας - ασιτίας. 

9. Η συγκλονιστική ομιλία του γερουσιαστή Μπέρι Σάντερς (υποψηφίου προέδρου των δημοκρατικών) στο κοινοβούλιο των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο 
στην Ουκρανία είναι αποκαλυπτική για τον ρόλο της υπερδύναμης στο παγκόσμιο πολεμικό σκηνικό των τελευταίων δεκαετιών. Η ομιλία είναι αναρτημένη σε 
πολλές ιστοσελίδες του διαδικτύου. Εδώ: https://tvxs.gr/news/kosmos/i-omilia-toy-mperni-santers-sto-koinoboylio-ton-ipa-gia-tin-oykrania-binteo

10. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=LEGISSUM:l29017 http://interculture.culture.gr/: Προτάσεις και διαστάσεις για το θέμα 
από την Ε.Ε και από το Ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού, που ανέλαβε την υλοποίηση τιου προγράμματος από πλευράς της Ελληνικής κυβέρνησης.

11. UNESCO, 2017d. Χαρίκλεια Πίτσου Νίκη Αστεριώτη (2018). Η προώθηση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου στην εικοσαετή ατζέντα της UNESCO 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση (1998-2017):Από τη θεωρία στην πράξη;. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Τομ.11. Αρ 
2 (2018). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/
article/view/14790

12. Ο πόλεμος στήθηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στη βάση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας των Ταλιμπάν. Σήμερα 20 χρόνια από την 
εισβολή των Αμερικανικών και Νατοϊκών στρατευμάτων για την επιβολή της δημοκρατίας στο Αφγανιστάν, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση «των δη-
μοκρατικών στρατευμάτων κατοχής» επανήλθαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν.
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Δεδομένου δε ότι η φτώχεια είναι μια από τις κυριότερες αιτίες 
συρράξεων και εμφυλίων πολέμων, η εξάλειψή της θα αποτελού-
σε ένα αποφασιστικό βήμα και για την απαλοιφή των πολέμων σε 
πολλές περιοχές της γης.

Με άλλα λόγια η υπόθεση της Ειρήνης δεν είναι απλώς η έλ-
λειψη πολέμου. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί αυτό. Ο αγώνας για 
την ειρήνη περνά πρώτα από όλα από την εξάλειψη, το ξερίζωμα, 
της φτώχειας της αδικίας και της εκμετάλλευσης των φυσικών πό-
ρων των φτωχών χωρών από τις κυρίαρχες οικονομίες. Οι τρεις αυ-
τοί οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι οι σημερινές αιτί-
ες των πολέμων και λειτουργούν ως φαύλος κύκλος. (Ένας φαύλος 
κύκλος της πείνας, της αγοράς όπλων και του πολέμου). Ο Τσόμσκι 
σε πρόσφατη συνέντευξή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία θίγει 
το ζήτημα της πείνας και του πολέμου στην φράση: «Αναρωτιέται 
κανείς γιατί το πιο πολιτισμένο τμήμα του κόσμου, κυρίως ο φτω-
χός Νότος, αντικρίζει το θέαμα που περιγράφουμε εδώ με έκπλη-
ξη και καχυποψία;13»

Η προοπτική μετασχηματισμού των ατομικών στάσεων και συ-
μπεριφορών των πολιτών σε συνδυασμό με την πολιτική συνειδη-
τοποίησή του ζητήματος του φαύλου κύκλου μπορεί να αποτελέσει 
για τους δασκάλους/ες μια επιπλέον σημαντική παιδαγωγική προ-
τεραιότητα. Για μας θεωρείται αυτονόητη ερμηνεία και αποδεχό-
μαστε ως επιχείρημα ότι η περίπτωση της πείνας είναι ο γενεσι-
ουργός παράγοντας των πολέμων. Αποδεχόμαστε και διατυμπανί-
ζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσει το πρόβλημα των 
πολέμων, αν αλλάξει η πραγματικότητα της παγκόσμιας φτώχειας 
και πείνας. Παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
πεθαίνουν από την πείνα, και καταγράφεται - γίνεται αποδεκτό- αυ-
τό το γεγονός ως φυσιολογικό. Η αποδοχή της φυσικοποίησης της 
φτώχειας και της πείνας είναι πολιτική και κοινωνική εκτροπή, που 
επιβάλλει η σύγχρονη μορφή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. 
Το γεγονός αυτό υιοθετείται από κοινωνικές και πολιτικές πλειο-
ψηφίες δυστυχώς ως εγγενές κοινωνικό στοιχείο και όχι διαδικα-
σία άδικων επιλογών. Επιπλέον υιοθετείται το επιχείρημα ότι δεν 
υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει η πείνα και η φτώχεια, γιατί εί-
ναι εγγενής, φυσική, οικονομική και κοινωνική συνθήκη-
κατάσταση. Επιπλέον δεν υπάρχει δυνατότητα αναδιοργάνωσης και 
μετασχηματισμού της κοινωνίας, επειδή θεωρείται ότι η κατάστα-
ση της φτώχειας δεν μπορεί να αλλάξει. Σαν να λέμε αυτή είναι η 
πραγματικότητα, τελεία και παύλα. Αυτή είναι η θεώρηση της κυ-
ρίαρχης ιδεολογίας, που επιβάλλει την αδράνεια και πως το φαι-
νόμενο της πείνας δεν επιδέχεται αλλαγές για την εξάλειψή της. Το 
γεγονός αυτό αναδεικνύει την δύναμη της ιδεολογίας (εδώ του κα-

πιταλισμού) καθώς και του καθορισμού της από τα κυρίαρχα συμ-
φέροντα14. Στην δικιά μας ουτοπία αποδεχόμαστε την δυναμική και 
μετασχηματιστική διάσταση, που της έδωσε ο Φρέιρε, σύμφωνα με 
την οποία ουτοπία είναι η καταγγελία της υπάρχουσας καταπιεστι-
κής κατάστασης και η αναγγελία μιας νέας ανθρώπινης και δικαι-
ότερης15. Σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής το ερώτημα αν θα μπορού-
σε ο φαύλος κύκλος της φτώχειας-πείνας – εξοπλισμών - πολέμων 
να εξαλειφτεί, απαντάμε ναι, αν σταματήσουν οι εξοπλισμοί και ε-
ξαλειφθούν οι πολιτικές παραγωγής και εμπορίας των όπλων. 

Οφείλουμε εδώ να αναδείξουμε την πολιτική υποκρισία ηγε-
τών χωρών, που παράγουν οπλικά συστήματα, όταν θέτουν ζητήμα-
τα περιορισμού ή επιβολής μέτρων απαγόρευσης όπλων στο μικρο-
επίπεδο της ατομικής χρήσης. Αξίζει να ανατρέξει κανείς στο πε-
ριεχόμενο του πολιτικού τους λόγου για το ζήτημα: Με αφορμή το 
πρόσφατο μακελειό στο Σακραμέντο ο Τζο Μπάιντεν απευθυνόμε-
νος στο Κογκρέσο δήλωσε: «Απαγορεύστε τα όπλα-φαντάσματα. Α-
παιτήστε έλεγχο ιστορικού για όλες τις πωλήσεις όπλων. Απαγο-
ρεύστε τα τουφέκια εφόδου και τους γεμιστήρες μεγάλης χωρητι-
κότητας. Αναιρέστε την ασυλία των κατασκευαστών όπλων»16. Βέ-
βαια σε μια τέτοια προτροπή δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά 
πράγματα. (Φαίνεται πως είναι πολλά τα λεφτά που μοιράζουν οι ε-
ταιρείες όπλων σε γερουσιαστές και βουλευτές). Στην πραγματικό-
τητα στην «μητρόπολη της δημοκρατίας», το δικαίωμα στην οπλο-
κατοχή είναι ισχυρότερο από το δικαίωμα στη ζωή. Αλλά και για την 
πρόσφατη περίπτωση της αποτρόπαιης όντως επίθεσης του 19χρο-
νου σε σχολείο του Τέξας είναι χαρακτηριστική ανάμεσα στα άλλα 
η ρύση στη δήλωση του προέδρου Μπάιντεν «….Πότε, για τ’ όνομα 
του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των ό-
πλων;…»17 Μια απλή σύγκριση της παρέμβασης του προέδρου των 
ΗΠΑ στο Κογκρεσο με τα πολιτικά παζάρια εμπορίας οπλικών συ-
στημάτων σε διάφορες χώρες καταγράφει την πολιτική υποκρισία. 
Αν αυτό συνδυαστεί με το γεγονός των σκοτωμών χιλιάδων παιδιών 
σε εμπόλεμες περιοχές της γης, τότε ο λόγος του προέδρου μόνο 
ως ειρωνεία και φαρσοκωμοδία μπορεί να εκληφθεί, τη στιγμή που 
η χώρα του πρωτοστατεί στην παραγωγή και εμπορία οπλικών συ-
στημάτων18. 

Μια απλή καταγραφή των πολεμικών συρράξεων από τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ο αριθμός προσεγγίζει και ξεπερνά τις 10019. 
Λίγοι πόλεμοι έγιναν στην Ευρώπη και κανένας στην Β΄  Αμερική. 
Οι περισσότεροι έλαβαν χώρα στον λεγόμενο αναπτυσσόμενο κό-
σμο ή τον προκάλεσε ο αναπτυγμένος κόσμος. Πάντως οι βιομηχα-
νικές χώρες είχαν –και έχουν– το μερίδιο συμμετοχής στην πρό-
κληση πολέμων άμεσα ή έμμεσα, οπότε κατά κάποιον τρόπο είναι 

13. Στην συνέντευξη για το Truthout ο Τσόμσκι αναλύει διεξοδικά τη αναγκαιότητα ειλικρινούς διπλωματικής παρέμβασης της Δύσης και κυρίως των 
ΗΠΑ για την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Νόαμ Τσόμσκι: Η προτεραιότητά μας στην Ουκρανία θα έπρεπε να είναι πώς θα σώσουμε ζωές, 
όχι πως θα τιμωρήσουμε τη Ρωσία. 23.Απριλίου 2022. https://www.rednblack.gr/arthra/tsomski-i-proteraiotita-mas-stin-oukrania-tha-eprepe-na-einai-
pos-tha-sosoume-zoes-ochi-pos-tha-timorisoume-ti-rosia/?fbclid=IwAR0nf34fk9VhBtFTVV3PDMCsiw9zViaUKxYNmbxPqpB2D7x0zYYd9ur3aMc

14. Φρέιρε Π. (2020) Παιδαγωγική της Αλληλεγγύης. Γ. Τσιάκαλος ( επιμ).Θεσσαλονίκη. Επίκεντρο. Σελ.99
15. Φρειρε Αγωγή του καταπιεζόμενου. Γ Κριτικός (μετ). Θεοφ. Γέρου (εισαγ.) Αθηνα .Ραππα/. Παόυλο Φρείρε (1977) Πολιτιστική δράση για την κατά-

κτηση της ελευθερίας Τσάμης Σ ( μετ). .Ν. Μπαλής (επιμ) Αθηνα Καστανιώτης. Σελ. 50
16. ΗΠΑ: Μακελειό με 6 νεκρούς στο Σακραμέντο (4.Απριλίου 2022). https://www.reporter.gr/Diethnh/Diethneis-Eidhseis/518343-HPA-Makeleio-

me-6-nekroys-sto-Sakramento.
17. Διάγγελμα Μπάιντεν μετά το μακελειό στο δημοτικό σχολείο του Τέξας. Εφημ. Των Συντακτών, 25.05.22. https://www.efsyn.gr/kosmos/boreia-

ameriki/345321_diaggelma-mpainten-meta-neo-makeleio-se-dimotiko-sholeio-toy-texas
18. Η πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Αμερική με τη συζήτηση συμμετοχής της Ελλάδας στην παραγωγή του πολεμικού αεροπλά-

νου με την ονομασία F35 κλπ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα επαλήθευσης του χαρακτηρισμού «υποκρισία»
19. Ηλίας Λιμπέρης, Ελληνική επιτροπή συνεργασίας Unicef ((επιμ) (1993). Τα Δικαιώματα των παιδιών του κόσμου. Ένα εγχειρίδιο Εκπαίδευσης για 

την ανάπτυξη. Αθήνα. Unicef. σελ. 118 
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οι κυρίως υπεύθυνες ή συνυπεύθυνες. Κάθε ιστο-
ρικός απολογισμός των πολεμικών συρράξεων 
μετράει θύματα, θανάτους, πρόσφυγες και κατα-
στροφές. (Γνωστές οι θηριωδίες στην Ρουάντα). Ε-
πίλογος αυτών των απολογισμών δεν μπορεί να εί-
ναι άλλος από την καταδίκη των πολέμων σε συν-
δυασμό με την καταδίκη της παγκόσμιας εμπορί-
ας πολεμικών μηχανών και οπλικών συστημάτων.

Συνακόλουθα με την καταγραφή του αριθμού 
των πολεμικών συρράξεων οφείλουμε να θέσου-
με το σκληρό όντως ζήτημα της στρατολόγησης μικρών παιδιών, 
κυρίως σε περιοχές που μαίνονται οι εμφύλιες συρράξεις. Το 
2002 παγκόσμια μελέτη του ΟΗΕ και της Διεθνούς Αμνηστίας δεί-
χνει ότι περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά στρατολογή-
θηκαν δια της βίας, τόσο από εθνικούς στρατούς όσο και από πα-
ραστρατιωτικές ομάδες. Πολλά από αυτά συμμετείχαν σε πολεμι-
κές συγκρούσεις ή μετέφεραν όπλα και υλικά στα μέτωπα συ-
γκρούσεων20. Νεότερα στοιχεία από τον ΟΗΕ το 2012 κατέγραψαν 
250 χιλιάδες παιδιά αγόρια. Αυτά αντί να παίζουν με παιχνίδια 
«παίζουν με όπλα». Στην πραγματικότητα πρόκειται για ομήρους 
αυταρχικών καθεστώτων και εμφυλίων πολέμων, καθώς και διε-
θνών καρτέλ ναρκωτικών και διαμαντιών. Για κάποια από αυτά το 
παιχνίδι πολέμου είναι καθημερινή απασχόληση αντί να ζωγρα-
φίζουν και να φοιτούν σε κάποιο σχολείο21. Τα παιδιά αυτά πριν 
καν κατανοήσουν την παιδική ηλικία γίνονται δολοφόνοι. Παιχνί-
δι τους είναι το όπλο και το πάτημα της σκανδάλης.

Στο αφελές ερώτημα γιατί στρατολογούνται παιδιά; Το τρίπτυ-
χο της απάντησης είναι αφ-οπλιστικό (το όπλο είναι συνέχεια του 
χεριού τους): 1.Δεν κοστίζουν ακριβά και επιδέχονται χειραγώγη-
σης. 2. Η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης ευνοούν τη στρατο-
λόγηση. 3 Ιδεολογικοί, πολιτισμικοί και ψυχολογικοί λόγοι ωθούν 
παιδιά στη στράτευση. 

Αν θα θέλαμε να περιγράψουμε το προφίλ των παιδιών στρατι-
ωτών, θα λέγαμε ότι τα παιδιά αυτά επιδέχονται «πλύση εγκεφά-
λου» και λιποτακτούν λιγότερο22. Παράλληλα εκπαιδεύονται ευκο-
λότερα να διαπράττουν πράξεις βαρβαρότητας και φόνους ακόμα 
και σε οικογενειακά τους πρόσωπα. Κάποια θέλουν να εκδικηθούν 
δολοφονίες προσφιλών τους προσώπων ή αναλαμβάνουν να εκτε-
λέσουν αποστολές με βάση ιδεώδη δήθεν «ιερού πολέμου». Πολ-
λά από αυτά είναι ορφανά ή κατάγονται από εξαθλιωμένες οικογέ-
νειες, οπότε ένα παιδί στρατιώτης είναι ένα στόμα λιγότερο. 

Ο Αντόρνο στο δοκίμιo (ομιλία) «Η εκπαίδευση μετά το Άου-
σβιτς» τόνιζε: «Κάθε πολιτικό μάθημα τέλος θα έπρεπε να έχει 
ως επίκεντρο το να μην επαναληφθεί το Άουσβιτς. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να γίνει μόνο αν ασχολείτο ανοιχτά με αυτό το πιο ση-
μαντικό από όλα τα ζητήματα, ιδίως χωρίς το φόβο της σύγκρου-
σης με οποιεσδήποτε δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό το πολιτικό μά-

θημα θα έπρεπε να μεταμορφωθεί σε κοινωνιο-
λογία, να διδάσκει δηλαδή τα σχετικά με το παι-
χνίδι των κοινωνικών δυνάμεων, το οποίο βρί-
σκεται κάτω από την επιφάνεια των πολιτικών 
μορφών»23. 

Η σημασία της εκπαίδευσης στην προοπτική 
της ειρήνης καταγράφεται από την πρώτη πρότα-
ση του Αντόρνο ως μια διαχρονική παιδαγωγική α-
ξία. Μεταφέροντας το περιεχόμενο της πρότασης 
του Αντόρνο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό ιστορικό 

γίγνεσθαι βιώνουμε τα αποτελέσματα των σύγχρονων πολέμων της 
Συρίας και της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, με κύριο απο-
τέλεσμα την προσφυγιά. Ταυτόχρονα άνθρωποι σε όλα τα μήκη και 
πλάτη του πλανήτη ζουν το δικό τους πόνο και τη δική τους φρίκη, 
ίσως διαφορετικά από εκείνο του Άουσβιτς, αλλά πάντως ζουν τον 
πόνο και τη φρίκη ενός άλλου πολέμου. 

Παραφράζοντας τον τίτλο του δοκιμίου του Αντόρνο «Η εκ-
παίδευση μετά το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα» μας βάζει 
μπροστά σε όλα εκείνα τα ζητήματα του ρόλου, που καλείται να 
διαδραματίσει το σύγχρονο Ελληνικό σχολείου (και όχι μόνο, αλ-
λά και η παγκόσμια σκέψη) απέναντι στις ζωές χιλιάδων παιδιών 
προσφύγων24. 

Ο Γιανους Γκόρτσακ παιδαγωγός ορφανοτροφείου στο Γκέτο 
της Βαρσοβίας θα γράψει θέλοντας να τονίσει τη διαχρονικότη-
τα της φρίκης και του πόνου: «Όλα τα δάκρυα είναι πικρά. Ό-
ποιος κατανοεί αυτό το γεγονός έχει την ικανότητα να διαπαιδα-
γωγεί παιδιά. Όποιος δεν το κατανοεί δεν έχει τα προσόντα να 
είναι παιδαγωγός»25. Γι αυτό στην εκπαιδευτική διερεύνηση της 
ειρήνης κρίνεται αναγκαία η ενδελεχής αναφορά στα αποτελέ-
σματα του πολέμου. Στα 38 χρόνια της εκπαιδευτικής μου στα-
διοδρομίας ως δάσκαλου, δεν υπήρξε διδακτικό έτος που να μην 
δόθηκε αφορμή από κάποια πολεμική σύρραξη για συζήτηση 
στην τάξη. Πρόσφυγες, γενοκτονίες και συγκλονιστικές εκρή-
ξεις με άδικους θανάτους αποτέλεσαν πολλές φορές το περιε-
χόμενο όχι απλών συζητήσεων, αλλά τέθηκε ως γραμματισμός 
με συγκεκριμένη στόχευση την πολιτική συνειδητοποίηση, σε 
συνδυασμό με την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
Πολλές φορές υιοθετήσαμε για τις δράσεις μας τον προκλητικό 
τίτλο «μια τάξη χωρίς σύνορα», που δεν μπορεί να λειτουργεί ως 
«τάξη θερμοκήπιο», σαν να μην συμβαίνει τίποτε στην κοινωνία 
και στο κόσμο. Σε αυτή την προοπτική -την διάσταση μόρφω-
σης- προκύπτει το ερώτημα που είναι συνυφασμένο με την σύγ-
χρονη πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία και πριν με-
ρικά χρόνια στην Συρία: αν δηλ. ως δάσκαλοι/ες και μαθητές/
τριες μπορούμε να αφήσουμε να ρυθμίζουν την καθημερινή μας 
σχολική ζωή τα αναλυτικά προγράμματα, σαν να μην συμβαίνει 
τίποτε στην γεωγραφική γειτονιά μας. 

20. Ρεν Μαργκαρετ Μπελ (2006) Οι μικροί στρατιώτες. όταν τα παιδιά γυρίζουν από τον πόλεμο. Διεθνής Αμνηστία. Αθήνα. Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος.
21. http//www.tomaxairi.com
22. Μάργκαρετ Μπελ (2006) ο.π.
23. Αντόρνο Τεοντόρ Βίζενγκρουντ. (2017). Η εκπαίδευση μετά το Άουσβιτς. Σαγκριώτης Γιώργος (μετ). Αθήνα, Νήσος.
24. Χατζηνικολάου Αγγελος (2020) Εξανθρωπιστικές και χειραφετικές εκπαιδευτικές (διδακτικές) διαδικασίες γραμματισμού για μια (ανα)νοηματοδότη-

ση της θεωρίας. Ένα παράδειγμα με παιδιά και γονείς Ρομά από το Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης. Στο: Χατζηδάκη Ασπασία, Θώμου Παρασκευή, Κοντο-
γιάννη Διονυσία, Μιχελακάκη Θεοδοσία, Αργυρούδη Μαρία (επιμ). Πρακτικά 5ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών:Γλώσσες και 
πολιτισμοί στο σχολείο και στην οικογένεια Ρέθυμνο, 1-3 Ιουνίου 2018. Ρέθυμνο, Mάρτιος 2020 σ Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελε-
τών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.: Web site: https://clc5.ediamme.edc.uoc.
gr. 170-185 ISBN 978-960-98062-8-2.

25. Γ. Τσιάκαλος (2002). Η Υπόσχεση της παιδαγωγικής . Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.
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Δράσεις πολιτικού και πολιτισμικού 
γραμματισμού του σχολείου για την Ειρήνη

Οι πληροφορίες για τις συνθήκες επιβίωσης σε εμπόλεμες 
καταστάσεις, που βιώνουν άλλα παιδιά σε μακρινούς τόπους και 
η επακόλουθη ανάδειξή τους στην σχολική τάξη είναι πολιτικές 
πράξεις συνειδητοποίησης. Το σύνθημα που φωνάζαμε από πα-
λιά «σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά» και το αντίθετο απο-
τελούν το «πλατύσκαλο» για να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε την 
«κλίμακα της Ειρήνης», που από ότι φαίνεται είναι δύσκολη και 
απαιτεί προσπάθειες διαπραγματεύσεων σε κάθε σκαλί, όπως α-
κριβώς συμβαίνει και στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των δι-
εθνών σχέσεων.

Αυτή η πρώτη εκπαιδευτική προσέγγιση, αναζήτηση, της Ει-
ρήνης μπορεί να επηρεάσει τη στράτευση της εκπαίδευσης στην 
προοπτική της ηθικής και της δημοκρατίας για τη συγκρότηση του 
συνειδητοποιημένου παιδιού- πολίτη26. Εκ των πραγμάτων μια τέ-
τοια στράτευση διερευνά γνώσεις και αντιλήψεις, για να διαμορ-
φώνει στάσεις, και συμπεριφορές απέναντι στα παγκόσμια προ-
βλήματα των πολεμικών συρράξεων και των οπλικών ανταγωνι-
σμών. Στην τάξη μέσα η πρόταση του γραμματισμού στην Ειρήνη 
(έτσι το θέτουμε) κατ’ αρχήν αποκτά διαστάσεις γλωσσικές, ιστο-
ρικές, πολιτικές και πολιτισμικές, γι αυτό σχεδιάζεται και υλο-
ποιείται μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, που κατατείνουν στην 
διερεύνηση αποτελεσμάτων κάθε πολέμου. Φαίνεται πως είναι α-
πλή και σύντομη η περιγραφή των αποτελεσμάτων, που δημιουρ-
γεί ο πόλεμος: εγκλήματα, εκτοπισμούς, προσφυγιά, γενοκτονί-
ες και καταστροφές. Όμως η πραγματικότητα των όσων βιώνουν 
οι άνθρωποι και τα παιδιά του πολέμου είναι πολύπλοκη, δύσκο-
λη, γεμάτη φρίκη, αγωνία και πόνο27. Γι αυτό η διερεύνησή τους 
απαιτεί και άλλες διαδικασίες. Αυτές είναι οι διαδικασίες της αλ-
ληλεγγύης και εν-συναίσθησης, οι οποίες στο σχολείο αποτελούν 
-στην πρότασή μας- βασικές εκπαιδευτικές στοχεύσεις. Δεν εί-
ναι άγνωστο στο χώρο της εκπαίδευσης ότι αυτές (αλληλεγγύη και 
εν-συναίσθηση) εύκολα και απλά διατυπώνονται, αλλά δύσκολα 
εδραιώνονται ως στάσεις και συμπεριφορές λόγω του πάγιου ε-
θνοκεντρικού –και πολλές φορές εθνικιστικού- προσανατολισμού 
του κρυφού αναλυτικού προγράμματος του σχολείου28. Για μας ό-
μως η πρόταση αυτού του είδους γραμματισμού στην τάξη αποκτά 
τη δική της πολιτική σημασία, επειδή διεμβολίζει το σύνολο της 
πολιτισμικής ζωής του σχολείου και προκαλεί τον παγιωμένο συ-
ντηρητισμό του.

Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία29 αλλά και από την καθημε-
ρινότητα ότι η πολιτισμική αναπαραγωγή του σχολείου κατέχει κυ-
ρίαρχη θέση στο σχολικό χρόνο και στη σχολική ζωή. Η πρότασή 
μας –θα την λέγαμε κινηματική διερεύνηση στους δρόμους για 

την Ειρήνη– έχει την ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία, γιατί θα μας 
ωθήσει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην παραγωγή πολυ-
τροπικών κειμένων με στόχο τη διαμόρφωση όχι απλώς και μόνο 
κάποιων αντιλήψεων σε γνωστικό επίπεδο, αλλά στη διαμόρφω-
ση στάσεων και συμπεριφορών, που θα εδράζονται στην εν-
συναίσθηση και την αλληλεγγύη προς τα θύματα του πολέμου. Ά-
μεσα σε πρώτη φάση, δυο θα είναι οι διαστάσεις της σχολικής 
δουλειάς η διερεύνηση των σύγχρονων πολεμικών γεγονότων και 
η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όπως διατυπώθηκε. Αυτά τό-
σο ως περιεχόμενο πληροφοριών όσο και ως συλλογική δημιουρ-
γία της τάξης αποτελούν πολιτισμικά σχολικά γεγονότα και στη 
συνέχεια πολιτικά γεγονότα συνειδητοποίησης30. Με εργαλείο την 
διερεύνηση κυρίως αποτελεσμάτων των πολεμικών συγκρούσε-
ων, θα μπορέσουμε να μπολιάσουμε την μονότονη σχολική ζωή 
(ρουτίνα) με την ιστορική πορεία του σχολικού θεσμού ως ενός 
πολιτικού θεσμού συμμάχου της Ειρήνης και της Δημοκρατίας. Η 
συστηματική αυτή μορφωτική διαδικασία προσδίδει κύρος στις 
εμπειρίες των παιδιών από την καθημερινότητα. Η μετατροπή των 
εμπειριών σε γνωστικές και πολυτροπικές κειμενικές δημιουρ-
γίες είναι ιστορικές παρακαταθήκες πολιτικής συνειδητοποίησης 
του/της μαθητή/τριας πολίτη (σήμερα και αύριο). Σε αυτό το πλαί-
σιο εκ των πραγμάτων το σχολείο θα μπορέσει να εξετάσει τα σύγ-
χρονα ζητήματα των πολεμικών συρράξεων και να δομήσει την 
παιδαγωγική αλληλεγγύη στην προσφυγιά, την πείνα, τον πόνο και 
τη φτώχεια, που βιώνουν οι άνθρωποι. Το σχολείο με αυτόν τον 
τρόπο δεν αναπαράγει τα κοινωνικά δεδομένα, αλλά παράγει νέ-
ες στάσεις και συμπεριφορές με κοινωνικό πρόσημο την αλλη-
λεγγύη και την ιστορική αλήθεια. Ο Ζιρού (θεωρητικός της κριτι-
κής εκπαίδευσης) τονίζει ότι «είναι απαραίτητο να προχωρήσου-
με από τα ζητήματα της κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαρα-
γωγής σε ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής παραγωγής. Α-
πό το ζήτημα του πώς αναπαράγεται η κοινωνία υπέρ των συμφε-
ρόντων του κεφαλαίου και των θεσμών, στο ζήτημα στο πώς οι α-
ποκλεισμένες πλειοψηφίες έχουν και μπορούν να αναπτύξουν θε-
σμούς, αξίες και πρακτικές που εξυπηρετούν τα δικά τους αυτό-
νομα συμφέροντα»31.

Σε τελική ανάλυση μια εκπαιδευτική πρόταση ευρύτερου 
γραμματισμού και με περιεχόμενο διερεύνησης το δίπολο Πόλε-
μος και Ειρήνη μπορεί να αποκτά διαστάσεις μορφωτικές, κοι-
νωνικές και πολιτικές και να θέτει τις βάσεις εκπαιδευτικού με-
τασχηματισμού. Μέσα από τις παραγόμενες μορφωτικές διαδι-
κασίες θα τίθενται εκ των πραγμάτων οι βάσεις προσωπικού με-
τασχηματισμού ως πολιτών με αυτονόητες πλέον τις αναζητήσεις 
και διεκδικήσεις για πολιτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. 
Στο σημείο αυτό εδράζεται το περιεχόμενο του όρου «Στο δρό-
μο…», που επιλέξαμε στον τίτλο. Στην προοπτική αυτή δάσκαλοι/

26. Θεωρούμε ότι το παιδί είναι πολίτης σήμερα και δεν περιμένουμε την υλοποίηση της πολιτειότητας στο μακρινό μέλλον της ενηλικίωσης.
27. Ο Γ. Τσιάκαλος περιγράφει στον Οδηγό Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης στοιχεία, πίνακες κλπ της παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης και της με-

τανάστευσης. (Γ. Τσιάκαλος, 2000, Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής).
28. Στην πλούσια βιβλιογραφία για το ζήτημα, εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά τις μελέτες των: Τσουκαλάς Κ. (1987) Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο 

κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα. Ν. Σβορώνος (πρόλ.) Αθήνα Θεμέλιο. Νούτσος Χ (1979). Προγράμματα μέσης εκπαι-
δευσης και κοινωνικός έλεγχος. Αθήνα, Θεμέλιο. Φραγκουδάκη Αννα (1985) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα, Παπαζήσης. Φραγκουδάκη Άννα 
(1993) Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της γλώσσας. Αθήνα, Οδυσσέας. Φραγκουδάκη Α., Δραγώνα Θ. (επιμ) (1997) «Τι είν’ η πατρί-
δα μας». Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα, Αλεξάνδρεια. Τσουκαλάς Κ (1999). Η εξουσία ως λαός και ως έθνος. Περιπέτειες σημασιών. Αθή-
να, Θεμέλιο. Γ. Τσιάκαλος (2006). Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισμού. Αθήνα, Τυπωθήτω- Αντιρρήσεις.

29. Δεν κάνουμε εδώ παρουσίαση της βιβλιογραφίας λόγω άπειρου αριθμού μονογραφιών και άρθρων για το θέμα.
30. Συνειδητοποίηση στη Φρεϊριανή διάσταση όπως αυτή αναλύεται στο σύνολο του έργου του Πάουλο Φρέιρε.
31. Giroux H. (1983) Theory and Resistance in Education: Pedagogy for the Opposition South Hadley, MA: Bergin 8c Garvey. (283)
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ες μαζί με τους/τις μαθητές/τριες μπορούν να μετασχηματίσουν 
την πολιτισμική πολιτική του σχολείου δίνοντας νέο περιεχόμε-
νο αξιοποιώντας πολλές φορές τα υπάρχοντα υλικά. Για παρά-
δειγμα μπορούν να μετασχηματίσουν δάσκαλοι/ες και παιδιά το 
υπάρχον περιεχόμενο των βιβλίων ακόμα και της Ά τάξης, τα ο-
ποία τα χαρακτηρίζει η απλούστευση πολλές φορές της απόκτη-
σης κάποιων τεχνοκρατικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διδασκαλία του δίψηφου φω-
νήεντος –ει-. Δανείζομαι εδώ το σχετικό περιεχόμενο από τα α-
ναγνωστικά της Ά τάξης δημοτικού του 1984 (Γλώσσα Α΄ Δημοτι-
κού). Στην πρόταση του μαθήματος παρουσιάζεται η μικρή Ειρή-
νη (προ-νήπιο) να κάθεται στο σπίτι και ακούει να την φωνάζουν 
χιλιάδες φωνές από το δρόμο (ΕΙΡΗΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ). Βγήκε στο 
μπαλκόνι και είδε στο δρόμο χιλιάδες ανθρώπους να την φωνά-
ζουν. Το σχετικό κείμενο συνοδεύεται από σχετική ζωγραφιά- 
σκίτσα ανθρώπων σε πορεία Ειρήνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
βιβλίο του δασκάλου (επίσημο βοήθημα του τότε Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου) προτείνει για συζήτηση μέσα από τις ενδεδειγμένες 
(προτεινόμενες) ερωτήσεις το ζήτημα της Ειρήνης μόνο για την 
«κατανόηση του κειμένου». Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος του 
μαθήματος προτείνεται από την συγγραφική ομάδα η διεξαγωγή 
μιας σειράς ασκήσεων εμπεδωτικού και ορθογραφικού χαρακτή-
ρα του διψήφιου φωνήεντος -ει-: συμπλήρωσή του σε φράσεις 
και επιρρήματα: «Με όλες τις γραπτές εργασίες που ακολουθούν 
επιδιώκεται να ασκηθούν τα παιδιά στην ορθογραφία και στη σω-
στή χρήση των ποσοτικών επιρρημάτων»32. Αν σταθούμε μόνο 
στις οδηγίες του βιβλίου των δασκάλων και στην πρόταση του βι-
βλίου του μαθητή, μπορεί τα παιδιά να εμπέδωναν την χρήση του 
–ει-, όμως σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο γνώσης που προ-
τείνονταν στο συγκεκριμένο μάθημα ήταν ένας μονομερής τεχνο-
κρατικού τύπου γραμματισμός. Το περιεχόμενο του μαθήματος 
ήταν για τα δεδομένα της εποχής προκλητικό. Θέτοντας δυο βα-
σικά ερωτήματα στα παιδιά: 1. Γιατί βγήκαν οι άνθρωποι στο δρό-
μο και φωνάζουν Ειρήνη; 2. Τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς; Ό-
σο στρατευμένα κι αν φαίνονται τα ερωτήματα ανοίγουν το δρό-
μο της συζήτησης για τη διαμόρφωση της πολιτικής συνειδητο-
ποίησης ακόμα και για παιδιά πρώτης τάξης δημοτικού. Κάπως 
έτσι διαμορφώνεται το πλέγμα της κινηματικής και αλληλέγγυ-
ας παιδαγωγικής πρότασης ως καθημερινή εκπαιδευτική πρό-
κληση, για να φτιάξουμε (όπως φτιάξαμε και τότε το 1985 στην 

τάξη) τα δικά μας πλακάτ με το σήμα της ειρήνης σε γλώσσες του 
κόσμου. 

Αυτή η προοπτική του σχολείου δεν τελείται άπαξ και ισχύει 
δια παντός, αλλά είναι μια καθημερινή παιδαγωγική κινηματική δι-
αδικασία.

Ο Γ. Τσιάκαλος σε ένα κείμενό του το 199633 παραθέτει από-
ψεις του Φρενέ σχετικά με το ρόλο των δασκάλων ως φυσικών 
συμμάχων της Ειρήνης. Παρόλο που οι έννοιες δάσκαλος και πό-
λεμος σχετίζονται μεταξύ τους όπως οι έννοιες «φωτιά και νερό» 
(επικαλούμενος τον Φρενέ), κινδυνεύουν πολλές φορές οι διαδι-
κασίες υπεράσπισης της Ειρήνης στην εκπαίδευση να ξεστρατί-
σουν από τους όποιους ηθικολογισμούς και τις αντιφάσεις των 
θεμάτων με τα οποία ασχολείται το σχολείο. Μια ματιά στα βιβλία 
Ιστορίας του δημοτικού σχολείου φανερώνει ότι στην πλειονότη-
τα τους σε όλα των κεφάλαια περιγράφονται πόλεμοι34. Αν στις πε-
ριγραφές των βιβλίων συνυπολογίσουμε τις εθνικές επετειακές 
σχολικές γιορτές που οργανώνονται, και κυρίως το περιεχόμενο 
των πανηγυρικών που εκφωνούνται, εύκολα διαπιστώνει κανείς/
μια ότι οι πολεμικές συρράξεις καλύπτονται στο σχολείο ως απο-
λύτως φυσιολογικές διαδικασίες. Μαθαίνουμε στα σχολεία να πε-
ριγράφουμε τους πολέμους χωρίς να προσπαθούμε να κατανοή-
σουμε γιατί γίνονται35. Πριν 25 χρόνια οργανώσαμε με το τμήμα υ-
ποδοχής παιδιών Ρομά αντιπολεμική δραστηριότητα: ζητήσαμε 
από τα παιδιά του σχολείου να φέρουν, αν θέλουν και αν έχουν πα-
λιά πολεμικά παιχνίδια, για να τα καταστρέψουμε36. Την επιστολή 
την ετοίμασαν τα παιδιά του τμήματος και την παρέδωσαν στους/
στις δασκαλους/ες του σχολείου. Πριν καν κοινοποιηθεί η πρότα-
ση στα παιδιά, δασκάλα εξέφρασε την επιφυλακτικότητά της στην 
δράση. Ήταν χαρακτηριστική η αποστροφή του λόγου της. «Τι εί-
ναι αυτά; Θα μας κυνηγήσουν παιδιά και γονείς». Και μόνο η δι-
ατύπωση της επιφύλαξης καταγράφει πως άλλο η συζήτηση γε-
νικά για την Ειρήνη και άλλο η διαμόρφωση στάσεων και συμπε-
ριφορών ακόμη και σε παιχνίδια που προάγουν την επιθετικότη-
τα. Η υπόθεση της Ειρήνης είναι μια δύσκολη υπόθεση και γίνε-
ται ακόμη δυσκολότερη, όταν θα πρέπει για χάρη της να στερη-
θούμε κάποια μικροπράγματα- αθύρματα. 

Το παρόν κείμενο το συνοδεύουν (κάποια από τα πολλά για το 
θέμα) κείμενα των παιδιών Ρομά που αφορούν το θέμα. Τα κείμε-
να διαμορφώθηκαν με αφορμή γεγονότα, που συνέβησαν τις τε-
λευταίες δεκαετίες στην γεωγραφική γειτονιά μας, καθώς και με 

32. Α.Βουγιούκας, Δ Μελάς, Α Μπλούνας ( κ.α.) (1989). Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο του δασκάλου. Τάξη. ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οργα-
νισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. ( σελ. 110-111)

33. Γ. Τσιάκαλος (1996). Εκπαίδευση για την Ειρήνη. Το σχολείο του μέλλοντος, τ. 18. Διαστάσεις του περιεχομένου του αποτυπώνονται και στο πρό-
σφατο κείμενό του « Παιδιά χωρίς τον φόβο του πολέμου», στο Ένθετο Σκασιαρχείο της εφημ. των Συντακτών, 5 Απριλίου 2022.

34. Έφη Αβδελά (1997). Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: «εμείς» και «οι άλλοι»27-48. Στο: Άννα Φραγκουδάκη, Θά-
λεια Δραγώνα ο.π. σελ. 27-48. Άννα Φραγκουδάκη (1997). «Απόγονοι» Ελλήνων «από την μυκηναϊκή εποχή»: Η ανάλυση των εγχειριδίων ιστορίας. Στο 
Άννα φραγκουδάκη, Θάλεια δραγώνα (1997) ο.π. σελ. 344-400. Είναι κάποιες από τις σημαντικές αναλύσεις για τον εθνοκεντρισμό της εκπαίδευσης α-
πό τις πολλές που περιγράφονται στο συλλογικό τόμο επιμέλειας των Άννας Φραγκουδάκη και Θάλειας Δραγώνα ο.π.

35. Σημαντική ανατροφοδότηση για την εκπαιδευτική διαδικασία μας αποτελεί η πρόταση της Κριτικής παιδαγωγικής για την Ειρήνη. Διαστάσεις 
αυτής της πρότασης, που αναλύθηκε από τον J. Galtung και άλλους, περιγράφονται από τον Κυρ. Μπονίδη (2014): Κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης: 
Έρευνα Θεωρία και Πράξη.(Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Α.Π.Θ. Εκδ. 1.0. Θεσσαλονίκη Διαθέσιμο από το διαδίκτυο: https://opencourses.auth.gr/
modules/document/file.php/OCRS325/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%
CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/04.2.%201%20%CE%9F%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8-
C%CF%82%2C%20%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AD%CF%82%2C%20%CF%83%CF%84%CF%
8C%CF%87%CE%BF%CE%B9%2C%20%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF.pdf

36. Άγγελος Χατζηνικολάου (2005). Αλφαβητισμός παιδιών Ρομά μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δυνα-
τότητες και περιορισμοί. Διδακτορική διατριβή. ΠΤΔΕ/ΑΠΘ. Σελ.418.
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αφορμή τις παγκόσμιες μέρες, που όρισαν διεθνείς οργανισμοί: 
Μέρες αφοπλισμού(25-30 Οκτωβρίου), Μέρες δικαιωμάτων, Μέ-
ρα κατάργησης της πείνας (16 Οκτωβρίου), Μέρα του Κόκκινου 
χεριού (11 Φεβρουαρίου και αφορά τα παιδιά στρατιώτες), 9η Μαϊ-
ου Μέρα λήξης του Β Παγκοσμίου Πολέμου και άλλες. Όλα αυτά 
τα κείμενα αποτέλεσαν περιεχόμενο βιβλίων των παιδιών.37 Τα 
κείμενα των παιδιών κατατίθενται επικουρικά προκειμένου να ε-
νισχύσουν με το περιεχόμενό τους την πρόταση της συνειδητοποί-
ησης και δεν θα αναλυθεί η παιδαγωγική και διδακτική διαδικα-
σία της παραγωγής τους38.

Επίλογος 
Στην σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι και οι λαοί καυχόμαστε πολ-

λές φορές πως έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα της εξέλιξης και 
της προόδου στις τέχνες, στις επιστήμες και σε όλες γενικά τις πτυ-
χές του πολιτισμού. Σε αυτήν όμως την εποχή η αποτυχία μας στην 
ανεύρεση πανανθρώπινων ειρηνικών λύσεων σε περιπτώσεις δια-
φωνιών και αντιθέσεων, που θα αποτρέπουν τους φονικούς και κα-
ταστροφικούς πολέμους, δείχνει ότι στον κόσμο μας υπάρχουν α-
κόμα τεράστια πνευματικά πολιτικά και μορφωτικά κενά που ζη-
τούν πλήρωση.

Ακούμε τις φωνές και τα κλάματα παιδιών του πολέμου τώρα 
στην Ουκρανία. Σίγουρα διαβάζοντας θα «ακούσουμε» τις φωνές 
τους στα βιβλία της ζωής τους, που θα δημοσιευθούν τους επόμε-
νους μήνες. Τα ακούμε να έρχονται, όπως ακούσαμε τις φωνές ε-
κείνων των παιδιών της Συρίας πάνω από τα κύματα του Αιγαίου 
πριν μερικά χρόνια. Ακούμε τις φωνές των χιλιάδων παιδιών που 
χάνονται και που χάθηκαν τότε. Επειδή γι’ αυτές τις φωνές κανείς 
δεν λογοδοτεί, το σχολείο οφείλει τουλάχιστον να υποσχεθεί ότι θα 
ανοίξει τις πόρτες και τις αίθουσες να τις ακούσει. 

Ο πόνος είναι αβάσταχτος, όταν βλέπουμε και ακούμε μικρά ή 
μεγαλύτερα παιδιά να κλαίνε για τους γονείς τους, τα αδέλφια τους, 
τους παππούδες και τους συγγενείς τους, που σκοτώθηκαν μπρο-
στά στα μάτια τους. Παιδιά που εγκαταλείπουν τις εστίες τους και 
φεύγουν από τα σχολεία τους. Εκατομμύρια άμαχοι ακολουθούν τον 
δρόμο της προσφυγιάς, με ψυχές τραυματισμένες και μια ζωή γε-
μάτη πλέον από τον φόβο και την οδύνη του θανάτου, την απελπι-
σία και την αδικία. 

Η φρίκη, η αγριότητα και η βαναυσότητα των πολεμικών συρ-
ράξεων που βιώνουμε στο 1ο τέταρτο του 21ου αιώνα κάνει ιδι-
αίτερα αισθητή την ανάγκη να βρεθεί, από κοινού, ένας μόνιμος, 
έγκυρος και αποδεκτός τρόπος διαλόγου από όλους τους λαούς. 

Πρόταγμα αυτού του διαλόγου σε αυτήν την φάση είναι η κατά-
παυση του πυρός και να τεθεί σοβαρά το ζήτημα του περιορι-
σμού και της κατάργησης των οπλικών συστημάτων. Και από αυ-
τόν τον διάλογο δεν μπορεί να απουσιάζει η χώρα μας, μιας και 
τα τελευταία μεταπολιτευτικά χρόνια (όπως τα αποκαλούμε) 
συμμετέχει πολλές φορές πρωτοστατώντας σε αυτόν τον ξέφρε-
νο χορό των εξοπλισμών. Είναι γνωστά τα εξοπλιστικά προγράμ-
ματα της «αγοράς του αιώνα» παλαιότερα, μέχρι τις τελευταίες 
παραγγελίες των πιο σύγχρονων εξοπλιστικών προγραμμάτων, 
γύρω από τα οποία στήνεται και στήθηκε ένας ξέφρενος χορός 
δισεκατομμυρίων ευρώ, με πρόσχημα το ιδεολόγημα της ενίσχυ-
σης της ασφάλειας και της ειρήνης .

Διερωτόμαστε άραγε για την συσχέτιση του πολέμου με το φαι-
νόμενο της κλιματικής κρίσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων; Δεν θα τολμήσουμε να το απαντήσουμε 

Εν κατακλείδι με αφορμή την εισβολή των ρωσικών στρατευ-
μάτων στην Ουκρανία θα δανειστούμε λίγες γραμμές από το βι-
βλίο (νουβέλα) «Το χωράφι της μάνας» του αείμνηστου Ρώσου 
συγγραφέα Αϊτμάτωφ. Βιβλίο το οποίο θεωρείται από τα αρι-
στουργήματα της Ρωσικής λογοτεχνίας για την Ειρήνη: Μια μάνα 
η Τολγκανόη έστειλε στον πόλεμο (τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο) έ-
ναν –έναν τους γιους της. Κάθε φορά που κάποιος κατατασσόταν 
στο στρατό με αβέβαιη την επιστροφή, η μάνα, Τολγκανόη, γεμά-
τη πόνο και αγωνία για τα παιδιά της, πήγαινε στο χωράφι για τσά-
πισμα. Εκεί μονολογούσε με το χωράφι, όπου της μίλησε η ΓΗ: 
«Ε!!! άνθρωποι που ζείτε πίσω απ’ τα βουνά και πέρα από τις θά-
λασσες! Τι θέλετε; Γη; Εδώ είμαι ‘γώ. Φυτέψτε ένα κλαδάκι. Κι ε-
γώ θα σας το κάνω πλάτανο. Πάρτε ζώα κι εγώ θα σας δώσω χορ-
τάρι. Χτίστε σπίτι κι εγώ θα γίνω θεμέλιο. Κι ύστερα μου μιλάς ε-
σύ γιατί οι άνθρωποι κάνουν πόλεμο. Αυτό εξαρτάται από τη δική 
τους κρίση, από τη δικής τους θέληση»40. 

Ο άνθρωπος περπάτησε αιώνες για να φτάσει στην Χιροσίμα, 
στο Ναγκασάκι, στο Τσερνομπιλ, στο βομβαρδισμό της Βαγδάτης, 
της Συρίας και τώρα της Ουκρανίας. Αφού ναρκοθέτησε τον πλα-
νήτη ΓΗ πορεύεται και προς τα άστρα. Ποιός ξέρει λέει ένας ποι-
ητής, θα τα γεμίσει και αυτά με τα όπλα της ματαιότητας που επι-
νόησε στην ΓΗ; Ένα πάντως είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος έχει ως 
«υπερόπλο» την εκπαίδευση και την πολιτική συνειδητοποίηση 
για να βαδίσει στο δρόμο του αφοπλισμού και της ΕΙΡΗΝΗΣ.

* Ο Α.Χ. είναι δάσκαλος, ΔΡ παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ/ΑΠΘ

37. Βιβλία παιδιών Ρομά που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Ρομά του ΑΠΘ και βιβλίο παιδιών Ρομά υπό δημοσίευση με τον τίτ-
λο Δικαιωματιά. Εδώ δεν θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία παραγωγής των κειμένων. Ούτε θα προβούμε σε ερμηνείες και αναλύσεις του γραπτού λόγου 
των παιδιών. Τα κείμενα κατατίθενται για ενημέρωση των αναγνωστών/στριών ως δυνατότητες παρέμβασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παιδιών 
για τα ζητήματα που μας απασχολούν.

38. Για τη διαδικασία γραμματισμού συνειδητοποίησης μέσα από την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στο τμήμα με παιδιά Ρομά μπορεί 
κάποιος κάποια να ανατρέξει στο άρθρο: Άγγελος Χατζηνικολάου (2020). Εξανθρωπιστικές και χειραφετικές εκπαιδευτικές (διδακτικές) διαδικασίες 
γραμματισμού για μια (ανα)νοηματοδότηση της θεωρίας. Ένα παράδειγμα με παιδιά και γονείς Ρομά από το Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης. Στο: Χα-
τζηδάκη Ασπασία, Θώμου Παρασκευή, Κοντογιάννη Διονυσία, Μιχελακάκη Θεοδοσία, Αργυρούδη Μαρία (επιμ). Πρακτικά 5 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σταυ-
ροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Γλώσσες και πολιτισμοί στο σχολείο και στην οικογένεια, Ρέθυμνο, 1-3 Ιουνίου 2018. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και 
Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). ΠΤΔΕ/ Σχολή Επιστημών Αγωγής/Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο. 170-185. ISBN 978-960-98062-8-2 Web 
site: https://clc5.ediamme.edc.uoc.gr. Στο συγκεκριμένο κειμένο μπορεί κάποιος/α να βρει περισσοτερες πληροφορίες για το ζήτημα, σε συνδυασμό 
με πλούσια βιβλιογραφία.

39. Τσουκαλά Χαρά (επιμ) (2016). Μονόλογοι από το Αιγαίο. Το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων. Αθήνα. Πανελλήνιο δίκτυο για 
το Θέατρο στην εκπαίδευση. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

40. Τζιγκίζ Αϊτμάτωφ (1973), Το χωράφι της μάνας, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή.
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Από το ξέσπασμα της πανδημίας η έννοια της δημόσι-
ας υγείας έχει καταλάβει de facto ένα μεγάλο κομμά-
τι του δημόσιου διαλόγου. Ωστόσο το τι ακριβώς αυ-

τή συνιστά δεν είναι απολύτως σαφές από τον ευρύτερο 
πληθυσμό, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στρεβλώσεων ό-
σον αφορά στα χαρακτηριστικά της, τα όριά της, τις λειτουρ-
γίες που την προάγουν και τις υπηρεσίες που την υποστη-
ρίζουν. Μια γενικότερη σύγχυση που υπάρχει, ιδίως στην 
Ελλάδα, είναι ότι η δημόσια υγεία αφορά στις υπηρεσίες υ-
γείας του δημόσιου συστήματος υγείας. Ως δημόσια υγεία 
ορίζεται, αφενός, η κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού 
σε μια περίοδο και σε ένα καθορισμένο γεωγραφικό χώρο 
και αφετέρου, ως επιστήμη, η αποτύπωση της υγείας και οι 
οργανωμένες προσπάθειες της κοινωνίας (μέσω της επι-
στήμης, της διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης) για την προ-
στασία της, μέσα από την πρόληψη των νόσων, την προαγω-
γή της υγείας και τη βελτίωση της ζωής. Υπό αυτό το πρί-
σμα, η δημόσια υγεία αφορά όλο το φάσμα της πολιτικής και 
όχι μόνο τις υπηρεσίες περίθαλψης(1). 

Σε αντίθεση με την επικρατούσα, κυρίως νεοφιλελεύθε-
ρης προέλευσης, αντίληψη ότι η ασθένεια είναι ατομική ευ-
θύνη και ότι καθορίζεται από τη συμπεριφορά μας, η υγεία 
επηρεάζεται κατά βάση από το φυσικό και τεχνητό περιβάλ-
λον στο οποίο μεγαλώνουμε, ζούμε, εργαζόμαστε, μετακι-
νούμαστε και κοινωνικοποιούμαστε. Η υγεία των ατόμων, 
των κοινοτήτων και των πληθυσμών συνδιαμορφώνεται από 
ένα σύνολο βιοψυχοκοινωνικών, περιβαλλοντικών, κοινω-
νικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, τους λεγό-
μενους προσδιοριστές της υγείας, οι οποίοι πολύ συχνά αλ-
ληλοεπιδρούν και είναι αρκετά δύσκολο, έως αδύνατο, να 
διερευνηθούν στην ολότητά τους(2). Οι συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης (ως σύνολο γιατί το εισόδημα καθορίζει και 
το επίπεδο διαβίωσης), είναι από τους βασικότερους προσ-
διοριστές της υγείας(3). Η σύνδεση συνθηκών εργασίας και 
υγείας έγινε από την περίοδο της πρώτης βιομηχανικής ε-
πανάστασης1 και ήταν επί της ουσίας η αιτία ανάπτυξης της 
επιστήμης της δημόσιας υγείας όπως τη γνωρίζουμε σήμε-
ρα, αλλά και δημιουργίας του κοινωνικού κράτους. 

Η ψυχική και συναισθηματική υγεία αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της υγείας και ευημερίας των ατόμων και 
οποιαδήποτε αποσύνδεση των δύο συνιστά στίγμα. Υπολο-
γίζεται ότι 264 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κα-
τάθλιψη2, μια από τις κύριες αιτίες δυσκολίας στη λειτουρ-
γικότητα, με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους να υπο-
φέρουν επίσης από συμπτώματα άγχους. Υπάρχουν πολλοί 
παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία στο εργασιακό 
περιβάλλον, οι περισσότεροι από τους οποίους σχετίζονται 
με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του είδους της εργασίας, του 
οργανωτικού και διευθυντικού περιβάλλοντος, των δεξιοτή-
των και των ικανοτήτων των εργαζομένων και της υποστή-
ριξης που παρέχεται στους εργαζόμενους για την εκτέλεση 
της εργασίας τους. Ένα αρνητικό περιβάλλον εργασίας μπο-
ρεί να οδηγήσει σε προβλήματα σωματικής αλλά και ψυχι-
κής υγείας, καθώς και σε συμπεριφορές επιβλαβείς για την 
υγεία, όπως η υπέρμετρη χρήση αλκοόλ.3 Ωστόσο, μία από 
τις σύγχρονες απειλές για την ψυχική υγεία των εργαζομέ-
νων, είναι η έκθεση σε καταστάσεις που ξεπερνούν το φά-
σμα παρέμβασης σε ατομικό επίπεδο, όπως η κλιματική αλ-
λαγή, η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση και η συμπί-
εση των κεκτημένων δικαιωμάτων από ολοένα και πιο αυ-
ταρχικά κράτη. Έχει παρατηρηθεί ότι διπλάσιος αριθμός αν-
θρώπων βιώνουν συναισθηματική δυσφορία στα κράτη με 

γράφει ο Θάνος Μυλωνέρος

1. Ο πρώτος τόμος του Κεφαλαίου του Καρλ Μαρξ περιλαμβάνει μεγάλο όγκο ιατρικών αναφορών και καταγραφές ε-
μπειριών των εργαζομένων στη βιομηχανική Αγγλία και για πιο εύκολα αναγνώσματα οι αναγνώστες μπορούν να ανατρέ-
ξουν στον Τσαρλς Ντίκενς.

2. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/mental-health-in-the-
workplace

3. Για τον Ένγκελς, το αλκοόλ ήταν το μέσο διαφυγής της εργατικής τάξης από μια άθλια καθημερινότητα, ενώ ο Σαλ-
βαντόρ Αλιέντε το χαρακτήριζε ως το αναισθητικό των Χιλιανών εργατών.
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νεοφιλελεύθερες καπιταλιστικές οικονομίες όπου κυριαρ-
χούν οι ανισότητες, σε σύγκριση με πολίτες κρατών που δεν 
προχώρησαν σε πλήρη απορρύθμιση του κράτους πρόνοι-
ας, τάση που συμπίπτει χρονικά με την έναρξη εφαρμογής 
αυτών των πολιτικών από τη δεκαετία του 1980 και μετά (4). 

Σε αυτή τη σισύφεια καθημερινότητα ήρθε να προστεθεί 
και η πανδημία η οποία όξυνε τις επιπτώσεις όλων των πα-
ραπάνω, επηρεάζοντας παράλληλα τη σωματική και ψυχική 
υγεία του παγκόσμιου πληθυσμού. Όλο και περισσότερα 
στοιχεία συγκλίνουν στο ότι αυξήθηκαν σημαντικά τα προ-
βλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με αυτή, συμπερι-
λαμβανομένης της εκτεταμένης κατάθλιψης και του άγχους, 
ενώ άτομα με προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές έχουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες νόσησης και θανάτου από COVID-19 
και θα πρέπει να θεωρούνται ομάδα κινδύνου κατά τη διά-
γνωση της λοίμωξης (5), γεγονός που οδηγεί σε ένα φαύλο 
κύκλο πολυνοσηρότητας. Μόνο για τα πρώτα πανδημικά κύ-
ματα αναφέρθηκε παγκοσμίως αύξηση περιπτώσεων μείζο-
νος καταθλιπτικής διαταραχής κατά 27% και αγχώδους δια-
ταραχής κατά 25%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατη-
ρούνται σε περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα, συνδέο-
ντας την αιτιότητα με το ξέσπασμα της πανδημίας(5). Σύμφω-
να με έρευνες4 στην Ελλάδα η πανδημία επηρέασε περισσό-
τερο τις εργαζόμενες, που φαίνεται να εμφάνισαν υψηλότε-
ρα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και σωµατοποίησής τους α-
πό τους άνδρες, γεγονός που συνδέεται με τις κοινωνικές α-
νισότητες και την επικρατούσα πατριαρχία, όπου οι γυναίκες 
έχουν τις περισσότερες φορές δυσανάλογα περισσότερες ευ-
θύνες στην εργασία και στην οικογένεια.

Οι κοινωνικές ομάδες που δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ψυ-
χολογική πίεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν η ερ-
γατική τάξη, οι πρόσφυγες, οι άνεργοι, τα στρώματα με χα-
μηλά εισοδήματα και οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι της 
λεγόμενης «πρώτης γραμμής»: υγειονομικοί, μεταφορείς, 
υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ, μετέπειτα και εκπαιδευτι-
κοί. Ο αυξημένος κίνδυνος έκθεσης στον ιό στην εργασία 
και κατά τη διάρκεια μετακίνησης από και προς αυτή, η α-
νασφάλεια σχετικά με το μέλλον της εργασίας, οι νέες συν-
θήκες εργασίας με τις αυξημένες απαιτήσεις και η βίαιη 
προσαρμογή σε αυτές, όλα είχαν επίπτωση στη ψυχική υ-
γεία των εργαζομένων, που αρκετά συχνά βίωναν και συ-
μπτώματα σωματοποιημένου άγχους ή και άλλων ψυχικών 
διαταραχών, όπως το όλο και πιο συχνό πλέον burn out. Μέ-
σα σε αυτό το σύμπλεγμα, η προφανής διαχείριση της παν-
δημίας μέσα από ένα πρίσμα βιοπολοτικής και βιοεξουσί-
ας, διόγκωσε την αίσθηση της ματαιότητας και διάβρωσε 
την εμπιστοσύνη στην επιστήμη (6). Παράλληλα, αυξήθηκε 
όλο το φάσμα κοινωνικής επιτήρησης και αστυνόμευσης, 
ως μέρος της στρατηγικής για την αντιμετώπιση κοινωνι-
κών αντιδράσεων (7), οι συνθήκες εργασίας έγιναν δυσμε-
νέστερες, οι μισθοί μειώθηκαν, οι ώρες εργασίας αυξήθη-
καν, η πίεση που δέχθηκαν τα κοινωνικά στρώματα προκά-
λεσε κοινωνική ανασφάλεια και ακολούθως έξαρση των 
ψυχικών και ψυχοσωματικών νοσημάτων, αλλά και αύξηση 
της βλαβερής για την υγεία συμπεριφοράς, όπως και τα 
χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης (8). 

Όπως τα μεταδοτικά νοσήματα μεταξύ των συγχρωτι-
σμένων εργαζομένων στις εκβιομηχανισμένες χώρες της 
Ευρώπης του 19ου αιώνα, έτσι και η πανδημία της COVID-19 
ανέδειξε ξανά τη σημασία των συνθηκών εργασίας και δι-
αβίωσης, καθώς και του ρόλου που οφείλει να έχει η πολι-
τεία στην προστασία της υγείας. Ακόμα περισσότερο όμως, 
βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η ψυχική και συναισθημα-
τική υγεία δεν είναι πλέον στίγμα και αποδεδειγμένα συν-
δέεται με ένα ευρύτατο φάσμα άλλων νοσημάτων, ενώ απο-
τελεί τον πυρήνα της ευημερίας ενός πληθυσμού. 

Η πανδημία κάποια στιγμή θα θεωρηθεί παρελθόν, το με-
τατραυματικό στρες όμως θα παραμείνει, όπως και θα παρα-
μείνουν οι νέες συνθήκες εργασίες σε ένα νέο ρεαλισμό ό-
που η έλευση της επόμενης πανδημίας θα είναι πάντα επι-
κείμενη. Το δικαίωμα των εργαζομένων, λοιπόν, στην προ-
στασία της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας είναι αναμ-
φίβολα ένας από τους επόμενους στόχους των συλλογικών 
προσπαθειών της κοινωνίας μας ώστε να γίνει κεκτημένο. 

Στον αντίποδα του νεοφιλελευθερισμού που ενθαρρύνει τον 
ατομικισμό και την ατομική ευθύνη, οι συλλογικές προσπάθει-
ες αναγνώρισης του δικαιώματος στην προστασία της ψυχικής 
υγείας των εργαζομένων δρουν συγχρόνως στο παρόν και για το 
μέλλον. Η ψυχική υγεία είναι κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα και 
όχι ατομικό ή, όπως πολύ σωστά το έθεσε ο Μαρκ Φίσερ, «πρέ-
πει να αντιστρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του άγχους και να α-
ναγνωρίσουμε ότι η ψυχική υγεία είναι πολιτικό ζήτημα» (9). 
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Μετά την άλωση της Τροίας, έξω από τα ερείπια της πό-
λης, μπροστά από τις σκηνές των αιχμαλώτων Τρωαδιτισσών, 
παρουσιάζεται ο Ποσειδώνας και διεκτραγωδεί τα πάθη της 
κουρσεμένης πόλης. 
Τώρα η πόλη
μες στις φωτιές καπνίζοντας εχάθη,
τ’ αργίτικο την κούρσεψε κοντάρι. […] 
Έρημα τ’ άλση, στους ναούς πλημμύρα
τρέχει το αίμα· ο Πρίαμος σφαγμένος
μπρος στο βωμό του σπιτικού του Δία.
Πλήθος χρυσάφι φρυγικό και κούρσος
οι Έλληνες στα πλοία τους κουβαλάνε. […] 
Ο Σκάμανδρος1* βουίζει από τους θρήνους
των σκλαβωμένων γυναικών που βάζουν 
κλήρο γι’ αυτές οι αφέντες. Άλλες πέφτουν
στους Θεσσαλούς ή στους Αρκάδες κι άλλες
στα τέκνα του Θησέα, των Αθηναίων 
τους αρχηγούς.  (στ. 8 – 31) 

Οι αρχόντισσες της πόλης, λέει, βρίσκονται τώρα στις 
σκηνές και θα τις πάρουν σκλάβες οι αρχηγοί των Αχαιών. 
Την καταστροφή της πόλης επιδίωξε και πέτυχε η Αθηνά. Ο 
ίδιος αγαπούσε τους Τρώες. Δε βρίσκει, όμως, πλέον κανέ-
να νόημα να παραμείνει προστάτης της πόλης,
γιατί μια πολιτεία αν ερημώσει
σβήνει η λατρεία των θεών, δεν τους τιμάνε (!) (στ. 26 – 7)

Πριν καλά-καλά αρχίσει το έργο, το θέατρο μουδιάζει. Ο 
κυνισμός με τον οποίο ο «προστάτης» θεός εγκαταλείπει 
τους ανθρώπους της αλωμένης πολιτείας αφήνει τους θεα-
τές ενεούς. Το δράμα, ωστόσο, των Τρώων -που τόσο παρα-
στατικά παρουσίασε ο θεός- ζωντανεύει μπρος στα μάτια 
τους εικόνες από μια άλλη καταστροφή και τους κάνει να 
νιώθουν άβολα. Γιατί αυτοί οι ίδιοι που τώρα παρακολουθούν 
την παράσταση, μόλις μερικούς μήνες πριν, κατέστρεψαν 
ολοσχερώς τη Μήλο, επειδή δε θέλησε να γίνει σύμμαχός 
τους. Σκότωσαν όλους τους άντρες και εξανδραπόδισαν όλες 
τις γυναίκες και τα παιδιά.2 Να θέλει, άραγε, ο Ευριπίδης να 
τους ψέξει γι’ αυτή τους τη στάση; Δεν ξέρουν ακόμη ποιες 

είναι οι προθέσεις του ποιητή. Η παρουσία, όμως, της Αθη-
νάς, την ώρα που ο Ποσειδώνας ετοιμαζόταν να αποχωρήσει, 
περιπλέκει την κατάσταση. 

Η θεά είναι πολύ οργισμένη με τους Έλληνες, γιατί άφη-
σαν ατιμώρητο τον Αίαντα που βίασε την Κασσάνδρα μέσα στο 
ναό της. Απαιτεί, λοιπόν, να αφανιστούν στη θάλασσα, καθώς 
θα επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Ο Ποσειδώνας -άλλο που 
δεν ήθελε- συμφωνεί. Συναγωνίζονται, μάλιστα, μεταξύ τους 
για το ποιος θα προκαλέσει μεγαλύτερο κακό. Το Αιγαίο, από 
τη Μύκονο και τη Δήλο ως τη Λήμνο, τη Σκύρο και τις ακτές 
της Εύβοιας θα γεμίσει κεραυνοχτυπημένα, τσακισμένα 
πλοία και κουφάρια πνιγμένων.

Οι θεατές, βέβαια, γνωρίζουν ότι πολλοί από τους Έλλη-
νες που πήραν μέρος στην Τρωική εκστρατεία αφανίστηκαν 
στο ταξίδι του γυρισμού. Η εικόνα, όμως, της απόλυτης κα-
ταστροφής των νικητών Αχαιών τούς κάνει να σαστίζουν. Τι 
θα παρακολουθήσουν τελικά σ’ αυτό το έργο; Θρήνο για την 
άλωση της Τροίας ή την καταστροφή των νικητών-Αχαιών; Οι 
θεατές είχαν συνηθίσει να καθορίζει ο ποιητής στον πρόλο-
γο τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί, να τους δείχνει τα 
νήματα της υπόθεσης, να τους δίνει μια πορεία «πλεύσης». 
Σ’ αυτόν τον πρόλογο, όμως, νιώθουν μπερδεμένοι· δεν κα-
ταλαβαίνουν προς τα πού θα κυλήσει η υπόθεση. Μένουν με-
τέωροι, μέχρι που ακούν τον Ποσειδώνα να φωνάζει:
Άμυαλος είναι όποιος κουρσεύει πόλεις·
ναούς και τάφους κι ιερά των πεθαμένων
ρημάζει· θα χαθεί κι αυτός κατόπι. (στ. 95 – 7)

Το ράπισμα είναι ηχηρότατο. Είναι πλέον προφανές ότι ο 
Ευριπίδης επιτίθεται στους συμπολίτες του που κατέστρεψαν 
τη Μήλο. Γιατί, όμως, προλέγει το χαμό τους; Αυτοί μόλις 
έχουν αποφασίσει να εκστρατεύσουν στη Σικελία. Η χαρά και 
η περηφάνια τους για την άνευ προηγουμένου στρατιωτική 
προετοιμασία είναι πολύ μεγάλη. Γιατί τους στέλνει ένα τόσο 
βαρύ μήνυμα; Όταν άρχιζε η σικελική εκστρατεία ελάχιστοι 
μπορούσαν να συμμεριστούν την αγωνία του ποιητή για την 
έκβασή της και -ακόμη λιγότεροι- να αποδεχθούν την καταγ-
γελία του για τα εγκλήματα στα οποία οδηγούσε η επεκτατι-

Τρωάδες του Ευριπίδη

γράφει η Μαρία Δανιήλ

Το τραγούδι 
των ηττημένων – 

Τραγούδι  
για τους ηττημένους

1. Ποταμός της Τροίας.
2. Το έργο διδάχθηκε την άνοιξη του 415 πΧ. Οι Αθηναίοι θέλησαν να αναγκάσουν τους Μηλίους να μπουν στη συμμαχία τους το κα-

λοκαίρι του 416 και τους κατέστρεψαν λίγους μήνες μετά. 
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κή πολιτική της πόλης τους. Όταν η εκστρατεία απέβη σε 
ολοκληρωτική καταστροφή, αρκετοί θα τον θυμήθηκαν.

Όταν οι δυο θεοί αποχωρούν, η Εκάβη –πεσμένη έξω από 
τις σκηνές– ξεσπά σε θρήνο πικρό για τη χαμένη πατρίδα και 
προσπαθεί να δώσει κουράγιο στον εαυτό της. 
Το κεφάλι σου, δύστυχη, σήκωσε,
Το λαιμό σου αναστύλωσε· η Τροία
δεν υπάρχει· δεν είμαι της Τροίας βασίλισσα.
Βάστα κι υπόμεινε της τύχης το γύρισμα.
Όπως πάνε τα πράγματα αρμένιζε
Με τη φόρα της τύχης, μη βάζεις
τη ζωή σου στης μοίρας το κύμα κατάπλωρα. (στ. 98 – 104)

Πώς να αντέξει, όμως, τη συμφορά που της πήρε την πα-
τρίδα, τα παιδιά, τον άντρα και την πέταξε «πανάθλιο κουβά-
ρι» στο χώμα; Πώς να εκτονώσει αυτόν τον αφόρητο πόνο που 
της έχει διαλύσει «το κεφάλι, τα μελίγγια, τα πλευρά»; Μόνη 
της δεν μπορεί. Καλεί, λοιπόν, τις γυναίκες που βρίσκονται 
στις σκηνές να μοιρολογήσουν μαζί, 
 σαν το πουλί που τα μικρά του
με λάλημα πικρό φωνάζει. (στ. 147 – 9) 

Ο ποιητής -όπως έκανε στη «Μήδεια» και στην «Εκά-
βη»- ανοίγει πάλι την αγκαλιά των πολλών για να αποφορτί-
σει τον πόνο του ενός.

Οι γυναίκες βγαίνουν από τις σκηνές και ρωτούν την Εκά-
βη τι συμβαίνει. Τις πληροφορεί ότι οι Έλληνες ετοιμάζονται 
να φύγουν κι αυτές καταλαβαίνουν ότι άλλη μια συμφορά 
πλησιάζει. Γυναίκες του χορού και βασίλισσα θρηνούν μαζί 
για την πατρίδα που χάνουν και τη σκλαβιά που έρχεται. Πού 
θα βρεθούν; Ποιος θα τις πάρει; Η σκλαβιά είναι ίδια για 
όλους. Ισοπεδώνει τις κοινωνικές διαστρωματώσεις. Αλλά η 
συμφορά είναι για τη βασίλισσα μεγαλύτερη. Γιατί δε χάνει 
μόνο την ελευθερία και την πατρίδα της. Χάνει και τις τιμές 
που είχε κάποτε.
Άαχ! άαχ!
η μαύρη, σε ποιον, σε ποια χώρα
δούλα θα γίνω, η γερόντισσα,
σαν κηφήνας αχρείαστη, σαν άθλια
μορφή πεθαμένου, ένας ίσκιος,
άαχ!
στο κατώφλι να στέκω πορτιέρισσα
ή παιδιά να ταΐζω
εγώ, που τιμές είχα κάποτε
στην Τροία βασίλισσας. (στ. 194 – 202)

Ο χορός συνεχίζει το θρήνο της Εκάβης. Ο ατομικός θρή-
νος μετατρέπεται σε συλλογικό. Οι γυναίκες ψάχνουν κάτι 
που θα απαλύνει το βάρος της σκλαβιάς κι εύχονται να μην 
βρεθούν στην Κόρινθο ή στη Σπάρτη. Προτιμούν την Αθήνα. 
Οι θεατές χαμογελούν, καθώς αντιλαμβάνονται αμέσως τον 
υπαινιγμό του ποιητή, ότι η Αθήνα είναι καλύτερη από τις δυ-
νάμεις που την ανταγωνίζονται. Οι γυναίκες του χορού, όμως, 
αναφέρονται και σε μια πόλη της Σικελίας 
που τήνε ξέρουν όλοι για τη δόξα της
απ’ τα στεφάνια νίκης στους αγώνες (στ. 228 – 9)

και που θρέφει άξια παλικάρια. Ο δεύτερος αυτός 
υπαινιγμός για το πόσο δύσκολη είναι η εκστρατεία των 

Αθηναίων εναντίον των Συρακουσών στη Σικελία είναι προ-
φανής... Το χαμόγελο εξανεμίζεται από τα πρόσωπα των 
θεατών.

Ο ερχομός του Ταλθύβιου διακόπτει το θρήνο του χορού. 
Ο κήρυκας των Αχαιών έρχεται για να ανακοινώσει πώς μοί-
ρασαν οι Έλληνες αρχηγοί τις δούλες Τρωαδίτισσες. Την 
Κασσάνδρα την παίρνει ο Αγαμέμνονας. Την Πολυξένη την τά-
ξανε δούλα στον τάφο του Αχιλλέα. Την Ανδρομάχη, τη γυναί-
κα του Έκτορα, την παίρνει ο γιος του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλε-
μος, και την ίδια την Εκάβη ο Οδυσσέας. 

Κάθε καινούρια αναγγελία προκαλεί ξεχωριστό κλονισμό 
στην Εκάβη. Για την Κασσάνδρα, μένει έκπληκτη που ο Αγα-
μέμνονας παίρνει ως παλλακίδα του μια κόρη που ο Απόλ-
λωνας έχει ορίσει να μείνει παρθένα. Για την Πολυξένη τα χά-
νει. Τι είναι αυτό; Νόμος ή συνήθεια των Ελλήνων να ορίζουν 
δούλους σε τάφους; Για την Ανδρομάχη δεν έχει να πει λέξη. 
Τι να πει που δίνουν τη γυναίκα του Έκτορα στο γιο του φονιά 
του; Τεράστιο χάος χωρίζει την ηθική των νικητών από την 
ηθική των νικημένων. Το δικό της τον αφέντη, όμως, δεν τον 
αντέχει με τίποτα.
Χτύπα το κουρεμένο σου κεφάλι,
τα μάγουλά σου σκίσε με τα νύχια. 
Άαχ, αχ, αλίμονό μου.
Μ’ έχουν κληρώσει σκλάβα
σε μισητό, πανούργο άντρα
που εχθρεύεται το δίκιο, άνομο τέρας,
που με τη δίβουλή του γλώσσα όλα
τα φέρνει πάνω κάτω και τ’ αλλάζει. (στ. 285 – 91)

Ο Ταλθύβιος δίνει εντολή να βγάλουν από τη σκηνή την 
Κασσάνδρα, για να την πάει στον Αγαμέμνονα. Αυτή, όμως, 
βγαίνει μόνη της κρατώντας αναμμένους πυρσούς κι αρχίζει 
τραγούδι και χορό ξέφρενο. 
Ω! Υμέναιε3 αφέντη· καλότυχος
ο γαμπρός και καλότυχη εγώ
που θα πάω στο Άργος νυφούλα
σ’ ενός βασιλιά το κρεβάτι. […]
Εγώ για το γάμο μου
τις λαμπάδες ανάβω, το φως
να φωτίσει, να λάμψει […]
Καθώς είναι
στις παρθένες συνήθεια
που νυφούλες στο γάμο πηγαίνουν.
Έλα, ανάλαφρο σέρνε χορό,
πήδα, πήδα, ψηλά. (στ. 315 – 32)

Ο θεατής παρακολουθεί αμήχανος. Τι συμβαίνει με την 
Κασσάνδρα; Έχει καταληφθεί από ιερή μανία; Μήπως την 
τρέλανε η συμφορά; Ή χαίρεται στ’ αλήθεια που θα πάψει να 
είναι αφιερωμένη στον Απόλλωνα και θα γίνει παλλακίδα του 
Αγαμέμνονα; Μόνο όταν καλεί τον Απόλλωνα να σύρει πρώ-
τος το χορό, συγκλονισμένος ο θεατής συνειδητοποιεί ότι 
αυτό το ξεφρένιασμα της Κασσάνδρας είναι ένας ευτελιστι-
κός σαρκασμός για το θεό που την άφησε απροστάτευτη. Κι 
όταν η Εκάβη προσπαθεί να τη συνεφέρει, ο σαρκασμός με-
τατρέπεται σε ευθεία αμφισβήτηση της ύπαρξης του θεού! 
Αν ο Λοξίας4 υπάρχει. (στ. 365)

για την τέχνη &
 τη λογοτεχνία

3. Ο θεός του γάμου.
4. Επίθετο του Απόλλωνα
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Ζητά μετά από τη μάνα της να χαίρεται(!) για το βασιλικό 
της γάμο. Γιατί αυτός ο γάμος θα ξεθεμελιώσει το παλάτι του 
Αγαμέμνονα. Πρώτα θα σκοτωθεί αυτός και η ίδια. Μετά θα 
ξεσπάσει αγώνας μητροκτόνος. Έτσι θα εκδικηθεί το θάνατο 
των αδελφών και του πατέρα της. Προφανώς αναφέρεται στη 
δολοφονία του Αγαμέμνονα από την Κλυταιμήστρα και τον Αί-
γισθο, καθώς και στη δολοφονία αυτών των δύο από τον Ορέ-
στη και την Ηλέκτρα. Η παρέμβαση, όμως, που κάνει ο ποι-
ητής στο μύθο είναι πολύ σημαντική, καθώς προβάλλει την 
αιχμάλωτη να αποδέχεται συνειδητά το γάμο της με τον αρ-
χηγό του Ελληνικού στρατού, για να αφανίσει την εξουσία και 
το σπιτικό του. Ο αδύναμος δούλος εμφανίζεται αποτελεσμα-
τικότερος και ισχυρότερος από τον παντοδύναμο κατακτητή!

Το ήθος της Κασσάνδρας εξαίρεται ακόμη περισσότερο, 
όταν προσπαθεί να στηρίξει τη μάνα της ώστε να μη λυπάται 
για την Τροία. Τι κέρδισαν οι Έλληνες; Χιλιάδες απ’ αυτούς 
σκοτώθηκαν. Όχι για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, 
αλλά για το χατίρι μιας γυναίκας που με τη θέλησή της παρά-
τησε το σπίτι της. Τώρα είναι θαμμένοι σε ξένη γη, χωρίς να 
δουν τα παιδιά τους, χωρίς να τους νεκροστολίσουν οι γυναί-
κες τους. Και στην πατρίδα τους οι γυναίκες τους έμειναν χή-
ρες κι οι γέροντες γονείς τους χωρίς παιδιά. Ενώ οι Τρώες 
χάνονταν για την πατρίδα, μια δόξα τρανή κι ωραία. Κι όσοι 
σκοτώνονταν μεταφέρονταν στα σπίτια τους και τους έθαβαν 
στην πατρική τους γη. Όσοι γυρνούσαν απ’ τη μάχη ζούσαν με 
τα παιδιά και τη γυναίκα τους, χαρές που λείπαν απ’ τους 
Αχαιούς. Οι Έλληνες έχασαν τη ζωή και τις χαρές της για ένα 
τίποτα. Οι Τρώες για να υπερασπιστούν κάτι πολύτιμο. Και 
καταλήγει. 

Ο μυαλωμένος πρέπει ν’ αποφεύγει 
τον πόλεμο· αν βρεθεί όμως στην ανάγκη
να πολεμήσει, ωραίο στεφάνι δόξας
για την πατρίδα με τιμή να πέσει (στ.409 – 411)
Ο Ευριπίδης, για πολλοστή φορά μέσα στο έργο, αντιτί-

θεται στην επιθετική πολιτική της Αθήνας και στην εκστρα-
τεία που ετοιμάζουν οι συμπολίτες του. Οι Αθηναίοι μουδιά-
ζουν. Όπως ακριβώς και ο Ταλθύβιος, που επί ώρα έμενε 
βουβός. Όταν καταφέρνει να μιλήσει, αποκαλεί την Κασσάν-
δρα τρελή. Ο ίδιος δε θα παντρευόταν ποτέ μια τέτοια γυναί-
κα! Τη διατάζει, ωστόσο, να τον ακολουθήσει στο πλοίο του 
Αγαμέμνονα.

Ο ποιητής, όμως, κρατά τον τελευταίο λόγο για την Κασ-
σάνδρα. Ειρωνεύεται τον κήρυκα, που δεν είναι τίποτα πε-
ρισσότερο από ένας υπηρέτης, και περνά στην αντεπίθεση. 
Σειρά να δεχθεί τα βέλη της έχει ο Οδυσσέας, ο οποίος τολ-
μά να θέλει δούλα τη μάνα της. Δέκα χρόνια θα κάνει να φτά-
σει στην πατρίδα του. Κι από τη Χάρυβδη θα περάσει κι απ’ 
τον ανθρωποφάγο Κύκλωπα κι από την Κίρκη που θα κάνει 
τους ανθρώπους του γουρούνια και ναυάγια θα τον βρούνε, 
μέχρι στον Άδη θα κατέβει. Κι όταν θα φτάσει στην πατρίδα 
του, εκεί τον περιμένουν άλλες ντροπές. Μέσα σε δώδεκα 
στίχους και σχεδόν απνευστί, προφητεύει τις περιπέτειες 
που θα περάσει ο Ιθακήσιος βασιλιάς. Η χαρά της για όσα θα 
πάθει αυτός που θα πάρει δούλα τη μάνα της είναι φανερή. 
Η ίδια βιάζεται να την πάνε στο πλοίο του Αγαμέμνονα. Όσο 
πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο χαμός 
του. Αποχαιρετά τη μάνα της και φεύγει.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο επεισόδιο, ο ποιητής έχει 

ανατρέψει απόλυτα την αίσθηση της άνεσης και της αυτάρ-
κειας που είχαν οι συμπολίτες του. Προφανώς το έργο ανα-
φέρεται στο δράμα και το θρήνο των ηττημένων. Πίσω, όμως, 
από το δράμα των ηττημένων, σε δεύτερο επίπεδο, παρουσι-
άζονται τα υποτιθέμενα κέρδη αλλά και οι συμφορές των νι-
κητών. Με την εκρηκτική παρουσία της Κασσάνδρας, οι ητ-
τημένοι κατισχύουν των νικητών, καθώς προβάλλονται να 
έχουν πολύ μεγαλύτερο ηθικό σθένος από αυτούς!

Η Εκάβη δε σχολιάζει καθόλου τις προφητείες της Κασ-
σάνδρας. Τι την ενδιαφέρουν οι συμφορές των εχθρών της; 
Αυτή τη στιγμή ένα πράγμα τη νοιάζει. Ότι χάνει την κόρη της. 
Μόλις η Κασσάνδρα φεύγει, η μάνα σωριάζεται καταγής. Οι 
γυναίκες του χορού ταράζονται και ζητούν από τις ακόλου-
θες της βασίλισσάς τους να τη σηκώσουν. Αυτή όμως αρνεί-
ται. Η ψυχή της έχει υποστεί τέτοια βία, που το κορμί της δεν 
μπορεί να δεχθεί καμιά παρηγοριά. Προτιμά να μείνει πεσμέ-
νη στο χώμα. Κι αφού δεν μπορεί να δεχθεί παρηγοριά από 
κανέναν άνθρωπο μέσα στον απόλυτό της πόνο, επικαλείται 
τους θεούς. Για να συνειδητοποιήσει αμέσως μετά ότι επικα-
λείται άσπλαχνους βοηθούς!

Παρότι οι γυναίκες του χορού συμπάσχουν με τη συμφο-
ρά της, η Εκάβη δεν μπορεί τώρα πλέον να τη μοιραστεί μαζί 
τους. Θέλει να προκαλέσει στον εαυτό της ακόμη μεγαλύτε-
ρο πόνο και ανακαλεί μία προς μία τις συμφορές της. Το θά-
νατο των γιων της, τη σφαγή του άντρα της, την αρπαγή των 
θυγατέρων της. Προηγουμένως, όμως, έχει θυμηθεί τα χρό-
νια της ευτυχίας της. Έτσι, η δυστυχία της γίνεται ακόμη πιο 
βαριά. Σε τι μπορεί να ελπίζει τώρα; Ας την πάρουν κι αυτήν 
σκλάβα, να πλαγιάζει στο χώμα με προσκεφάλι πέτρινο. Μετά 
την αρπαγή της Κασσάνδρας, η μάνα παραδίδεται στη μοίρα 
της και βυθίζεται σ’ έναν πόνο που την εξουθενώνει. Οι γυ-
ναίκες του χορού θρηνούν για την άλωση της Τροίας, για την 
παγίδα που τους έστησαν με το ξυλάλογο, για τα παιδιά που 
ψάχναν τις μανάδες τους, για τις ανείπωτες σφαγές. Προβάλ-
λουν τον πόνο το συλλογικό, μήπως αυτό βοηθήσει την Εκά-
βη να βγει απ’ το βαθύ πηγάδι του πόνου του ατομικού.

Έρχεται, όμως, η Ανδρομάχη που μεταφέρεται με άρμα 
μαζί με το παιδί της προς το πλοίο του Νεοπτόλεμου. Οι δυο 
γυναίκες συναντιούνται. Σπασμένες κουβέντες, θρήνοι ανο-
λοκλήρωτοι, στίχοι κομμένοι συνθέτουν τη συνάντησή τους. 
Η ψυχική τους επαφή, όμως, είναι τόσο άμεση και η μεταξύ 
τους επικοινωνία τόσο βαθιά, που η μια συμπληρώνει τα λό-
για της άλλης. Ένα εκπληκτικό σπάραγμα λεκτικής επικοι-
νωνίας!
ΕΚΑΒΗ: Άαχ!
ΑΝΔΡΟΜ.: Γιατί στενάζεις;
ΕΚΑΒΗ: Άαχ!
ΑΝΔΡΟΜ.: για τα βάσανά μου
ΕΚΑΒΗ: Ω! Δία.
ΑΝΔΡΟΜ.: και για τη συμφορά. […]
ΕΚΑΒΗ: Αχ, που μας βρήκαν
ΑΝΔΡΟΜ.: οι συμφορές.
ΕΚΑΒΗ: Τύχη φριχτή
ΑΝΔΡΟΜ.: της πόλης μας
ΕΚΑΒΗ: που μέσα στις φωτιές καπνίζει.
ΑΝΔΡΟΜ.: Αχ! Άμποτε να ’ρχόσουνα καλέ μου
ΕΚΑΒΗ: Τον άντρα σου απ’ τον Άδη κράζεις δόλια.

 (στ. 584 – 602)
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Ο ποιητής χρησιμοποιεί με αριστουργηματικό τρόπο την 
τεχνική της αντιλαβής5 για να αποδώσει την απόγνωση των 
δύο γυναικών.

Μετά από τον πρώτο πνιγμένο θρήνο, οι δυο γυναίκες κα-
ταφέρνουν να μιλήσουν αναλυτικά μεταξύ τους. Η Εκάβη για 
να καταγγείλει τους θεούς,
βλέπω τις πράξεις των θεών να υψώνουν
ψηλά σαν πύργους όσα δεν αξίζουν
κι όσα είναι άξια να τ’ αφανίζουν (στ. 633 – 4)

κι η Ανδρομάχη για ν’ αναφέρει ότι είδε την Πολυξένη σφαγ-
μένη πάνω στον τάφο του Αχιλλέα. Άλλη μια βαριά απώλεια για 
την Εκάβη. Η Ανδρομάχη, όμως, θεωρεί τον εαυτό της πιο δύ-
στυχο από την Πολυξένη. Η Εκάβη διαφωνεί, γιατί στο θάνατο 
δεν υπάρχει τίποτα, ενώ στη ζωή υπάρχει η ελπίδα. Η Ανδρομά-
χη επιμένει. Τι μπορεί να ελπίζει; Ο Έκτορας ήταν ο αγαπημέ-
νος της και τώρα τη δίνουν γυναίκα στο γιο του φονιά του. Αν 
αφήσει την καρδιά της στον καινούριο της αφέντη, θα προδώ-
σει το νεκρό. Αν τον μισήσει, θα την μισήσει κι αυτός. Ό,τι και να 
γίνει πάντως, χαρά στη ζωή της δεν πρόκειται να ξανανιώσει. Η 
Εκάβη της δίνει τότε μια συμβουλή απίστευτη από πεθερά προς 
νύφη. Να μη σκέφτεται τον Έκτορα! Αυτό που πρέπει να έχει στο 
μυαλό της είναι να ξανακατοικηθεί η Τροία από τους απογόνους 
του! Κι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να καλοπιάσει το 
νέο της αφέντη, ώστε να μπορέσει να αναθρέψει το γιο της για 
να ξανακατοικήσουν οι απόγονοί του τη χαμένη τους πατρίδα! 

Η μάνα κατάφερε να αρθεί πάνω από την αγάπη της για το γιο 
της κι από τον πόνο για το χαμό του, γιατί σε ένα πράγμα μόνο ελ-
πίζει: να ξανάρθει η ζωή στην πατρίδα της. Πού να ’ξερε ότι οι κα-
τακτητές γνωρίζουν σε τι ελπίζουν οι ηττημένοι και ότι έχουν απο-
φασίσει να τους στερήσουν και την παραμικρή ελπίδα!

Και είναι τόσο σκληρή η απόφασή τους, που ο Ταλθύβιος δεν 
μπορεί να την ανακοινώσει και ζητά από την Ανδρομάχη να μην 
τον μισήσει για όσα χωρίς τη θέλησή του θα πει. Σαν κεραυνός 
πέφτει στη δύστυχη μάνα η είδηση ότι οι Αχαιοί, μετά από πρό-
ταση του Οδυσσέα, αποφάσισαν να σκοτώσουν το γιο της γκρεμί-
ζοντάς τον από τα τείχη της Τροίας. Μόνη αιτιολογία για το έγκλη-
μα η επιθυμία τους να μη ζήσει ο γιος ενός ανδρείου πατέρα! 

Οι θεατές γνωρίζουν, βέβαια, από τη μυθολογία αυτό το 
φρικτό έγκλημα. Ο ποιητής, όμως, τους ωθεί στα όρια ενός 
ακρότατου αποτροπιασμού. Οι κατακτητές, όχι μόνο σκοτώ-
νουν αιχμάλωτο και μάλιστα παιδί, αλλά απαιτούν από τη 
μάνα του να μην πει κακό λόγο γι’ αυτούς, γιατί αλλιώς θ’ 
αφήσουν το παιδί άταφο!

Ποια μάνα όμως ακούγοντας μια τέτοια είδηση μπορεί να 
σκιαχτεί από την οποιαδήποτε απειλή; Οι Έλληνες είναι 
εχθροί και το παιδί της σφαχτάρι στα χέρια τους. Τους χτυ-
πάει, λοιπόν, κατά πρόσωπο τη συγκλονιστική της αλήθεια. 
«Ε, εσείς, Έλληνες, που βρήκατε πράξεις βάρβαρες κι αι-
σχρές»! Κι οι θεατές παγώνουν. Γιατί με το «ἐξευρόντες» 
που χρησιμοποιεί ο ποιητής στη φράση 
ὦ βάρβαρ’ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά (στ. 786) 

διατυπώνει μια από τις σοβαρότερες καταγγελίες που 
έχουν γίνει ποτέ από ομοεθνή προς τους ομοεθνείς του. Οι Έλ-
ληνες δεν έκαναν απλώς πράξεις βάρβαρες. Τις επινόησαν!

Οργή και μίσος για τους φονιάδες, θρήνος πικρός για το 

παιδί. Αυτά τα δύο στοιχεία εναλλάσσει ο ποιητής στα λόγια 
της Ανδρομάχης για να συνθέσει έναν από τους πιο εκρηκτι-
κούς μονολόγους του έργου του.
Μονάκριβέ μου γιε, θα σ’ αφανίσουν
οι εχθροί μας και τη μάνα σου θ’ αφήσεις
μέσα στη δυστυχία. […] 
Κλαις παιδί μου; Νιώθεις
τις συμφορές σου που θα ’ρθουν; Τι απλώνεις
στα ρούχα μου τα χέρια και με σφίγγεις,
σαν το μικρό πουλί που αποζητάει
στης μάνας τις φτερούγες προστασία; […] 
Μικρό μου εσύ, χαρά της αγκαλιάς μου,
κορμάκι μοσχομύριστο, του κάκου
σε βύζαξε το στήθος μου όταν ήσουν
στα σπάργανα, του κάκου τόσους μόχθους
ετράβηξα κι υπόφερα απ’ τις έγνοιες. 
Τώρα, στερνή φορά, φίλα τη μάνα,
πέσε στον κόρφο μου, έλα, αγκάλιασέ με, 
στο στόμα φίλησέ με. Εσείς, Αργίτες
που βάρβαρες, φριχτές, βρήκατε πράξεις,
γιατί σκοτώνετε χωρίς να φταίει
το παιδί τούτο; Εσύ ω! Τυνδαρίδα, […]
να χαθείς· με τα ωραία 
τα μάτια σου φριχτά έχεις αφανίσει
τους ξακουσμένους κάμπους της Φρυγίας.
Μπρος, πάρτε το, γκρεμίστε το, αφού έτσι
σας φαίνεται σωστό· εμπρός, σπαράξτε
τις σάρκες του παιδιού. […]
Το άθλιο κορμί μου
ρίξτε σ’ ένα καράβι να μη βλέπω·
ωραίο, στ’ αλήθεια, πάω να κάμω γάμο,
αφού έχω χάσει η δόλια το παιδί μου. (στ. 762 – 801)

Ο Ταλθύβιος παίρνει το παιδί και φεύγει. Ας έστελναν, 
λέει, κάποιον άλλον, άσπλαχνο, σ’ αυτή την αποστολή. Δεν 
αντέχει τέτοιες καταστάσεις η δική του καρδιά. Ο αποχωρι-
σμός της Ανδρομάχης απ’ το παιδί της τον έχει συγκλονίσει.

Παίρνουν την Ανδρομάχη για το πλοίο του Νεοπτόλεμου 
κι η Εκάβη, χτυπώντας το κεφάλι και τα στήθη της καταφέρ-
νει μόλις και μετά βίας να αρθρώσει δυο θρηνητικές κουβέ-
ντες για το φοβερό πλήγμα.
Παιδί μου, βλαστάρι του γιου μου του δόλιου,
τη ζωή σου τη χάνουμε άδικα
κι εγώ κι η μητέρα σου. Αχ! τι να γίνω;
Τι να κάνω για σένα κακόμοιρο;
Τούτο μόνο για χάρη σου:
Το κεφάλι, τα στήθη χτυπάμε∙
μόνο αυτά σου προσφέρουμε. (στ. 812 – 7)

Είναι ανάγκη, πλέον, να μιλήσει ο χορός. Οι γυναίκες 
θρηνούν παλιές και νέες συμφορές της Τροίας. Για τον 
Αστυάνακτα, όμως, δε λένε τίποτα. Τόσο απόπληκτες τις 
άφησε αυτή η συμφορά.

Όταν, λοιπόν, έρχεται ο Μενέλαος λέγοντας
σήμερα πόσο ωραία λάμπεις, ω! ήλιε,
που τη γυναίκα μου θα κάνω σκλάβα,
την Ελένη (στ. 869 – 71)

για την τέχνη &
 τη λογοτεχνία

5. Αντιλαβή είναι ο διάλογος ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που διεξάγεται στίχο προς στίχο, αλλά με στίχους λειψούς-κομμένους. Ένας 
τρόπος να δηλωθεί η έντονη συναισθηματική φόρτιση των προσώπων. 



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 13372

οι θεατές εξανίστανται. Ε, όχι κι έτσι! Μόλις πριν από λίγο 
έχει γίνει ένα από τα στυγερότερα εγκλήματα της ανθρωπό-
τητας, κι αυτός ξέγνοιαστος χαίρεται τη λάμψη του ήλιου, 
επειδή θα κάνει σκλάβα του την Ελένη;! Το γεγονός ότι η χαρά 
του Μενέλαου παρουσιάζεται αμέσως μετά την αρπαγή του 
Αστυάνακτα -και μάλιστα μπροστά στην Εκάβη- συνιστά σο-
βαρότατη καταγγελία για την παντελή απουσία ήθους και την 
αναλγησία των κατακτητών, που ούτε νοιάζονται ούτε σέβο-
νται τα συναισθήματα και τον πόνο των ηττημένων. Ο νικητής 
Μενέλαος δεν είναι παρά ένας αχρείος. Κι ο ποιητής αποφα-
σίζει να τον παρουσιάσει σαν ολοστρόγγυλο μηδενικό.

Μη νομίσει κανείς ότι αυτός ήρθε στην Τροία για τη γυ-
ναίκα του. Όχι! Γι’ αυτόν που του την άρπαξε ήρθε. Και τώρα, 
που αυτός κι η χώρα του τιμωρήθηκαν, οι σύντροφοί του τού 
έδωσαν τη γυναίκα του να τη σκοτώσει ή να την πάρει μαζί 
του στην Ελλάδα. Ο ίδιος αποφάσισε να την πάρει στην Ελλά-
δα και να την παραδώσει στους συγγενείς αυτών που χάθη-
καν στην Τροία για να τη σκοτώσουν. Μπορούμε κάλλιστα να 
φανταστούμε κάποιον νεαρό από το κοίλον να φωνάζει “να το 
δω κι ας πεθάνω!” ή κάποιους μεγαλύτερους να αναρωτιού-
νται “το εννοεί;”. Η απάντηση έρχεται πολύ σύντομα, όταν τον 
ακούνε να λέει
Ήρθα τη Σπαρτιάτισσα να πάρω
- δε στέργω να τη λέω με τ’ όνομά της - (στ. 878 – 9) 

Δηλώνει ότι δεν αντέχει ούτε καν να αναφέρει το όνομα 
τής πρώην γυναίκας του. “Το ’χεις πει, γελοίε. Το ξέχασες;” 
φωνάζει ο νεαρός από το κοίλον. Και όντως το έχει πει μόλις 
πριν από οχτώ στίχους!
θα κάνω σκλάβα την Ελένη (στ. 870 – 1)

 Είναι πολύ πιθανό το θέατρο να ξέσπασε σε καγχα-
σμούς…

Η Εκάβη, βουτηγμένη μέσα στο πένθος της, δεν μπορεί 
να συλλάβει τέτοιες λεπτές αποχρώσεις του λόγου του. Θε-
ωρεί ότι η γυναίκα που τόσες συμφορές έφερε στην Τροία, 
επιτέλους, θα τιμωρηθεί. Νιώθει την ανάγκη να ευχαριστή-
σει την ανώτατη δύναμη. Ποια δύναμη, όμως, είναι αυτή που 
κυβερνά τη γη; Ο Δίας, οι νόμοι της φύσης ή ο νους των αν-
θρώπων;
Ζεύς, εἲτ’ ἀνάγκη φύσεος εἲτε νοῦς θνητῶν (στ. 895)

Όποια κι αν είναι η δύναμη αυτή, η Εκάβη την προσκυνά! 
Ο Δίας, η φυσική ανάγκη και ο νους των ανθρώπων βρίσκο-
νται στην ίδια αξιολογική βαθμίδα! Πιο καθαρή αμφισβήτη-
ση της κατίσχυσης του δωδεκάθεου οι θεατές δεν είχαν πα-
ρακολουθήσει ποτέ σε μια τραγωδία.

Η ρημαγμένη βασίλισσα θέλει να βεβαιωθεί για τη θανά-
τωση της Ελένης. Γνωρίζει πόσο πλανεύτρα είναι η ομορφιά 
της και προτείνει στο Μενέλαο να μην τη δει, να φύγει από 
μπροστά της για να μην τον κυριεύσει ο πόθος της. Αλλά οι 
στρατιώτες του Μενέλαου ήδη βγάζουν την Ελένη από τη 
σκηνή της κι αυτή τον παρακαλεί να μην τη σκοτώσει πριν 
ακούσει τι έχει να του πει. Η Εκάβη του ζητά να της δώσει το 
δικαίωμα να της απαντήσει. Κι ο Μενέλαος συμφωνεί.

Η Ελένη αρχίζει κατηγορώντας την Εκάβη που γέννησε 
τον Πάρη και τον Πρίαμο που τον άφησε ζωντανό. “Έλεος!” 
φωνάζει ο νεαρός από το κοίλον. Η Ελένη, ωστόσο, συνεχί-
ζει. Αναφέρει τη δική της εκδοχή σχετικά με την προσφορά 
που του έκανε η καθεμιά από τις τρεις θεές –Αθηνά, Ήρα και 
Αφροδίτη– για να πάρει από τον Πάρη το βραβείο της ομορ-

φιάς. Η Αθηνά τού υποσχέθηκε ότι θα υποτάξει την Ελλάδα 
σ’ αυτόν, η Ήρα ότι θα τον κάνει βασιλιά σ’ Ασία και Ευρώπη 
κι η Αφροδίτη ότι θα του δώσει την ομορφότερη γυναίκα, δη-
λαδή την Ελένη. Νίκησε η Αφροδίτη κι αυτό είναι καλό για 
τους Έλληνες γιατί δεν υποδουλώθηκαν στους βαρβάρους. 
Κι αν την κατηγορούν πως ξεπόρτισε, ο Μενέλαος φταίει που 
την άφησε μόνη στο σπίτι με τον Πάρη και πήγε στην Κρήτη. 
Η Αφροδίτη τότε υλοποίησε την υπόσχεσή της. Θα τιμωρή-
σει ο Μενέλαος ακόμη και τη θεά γι’ αυτό που έκανε; Όταν 
πέθανε ο Πάρης και με τη βία ήθελε να την έχει δική του ο 
αδελφός του ο Διήφοβος, αυτή πολλές φορές προσπάθησε 
να δραπετεύσει, αλλά οι φρουροί δεν την άφησαν. Για ποιο 
λόγο, λοιπόν, θα τη σκοτώσει; Ο ένας άντρας την κρατούσε 
κοντά του επειδή έτσι το θέλησε η θεά κι ο άλλος με τη βία.

Ο χορός τα χάνει με τα λόγια της Ελένης. Σαν πολύ λογι-
κά ακούστηκαν. Θα καταφέρει η Εκάβη να τα αντικρούσει; 

Όμως το πάθος της Εκάβης να εκδικηθεί τη γυναίκα που 
θεωρεί πηγή των συμφορών της την οδηγεί όχι απλώς να 
αντικρούσει, αλλά να διαλύσει τα «επιχειρήματά» της. Ποιος 
θεωρεί τόσο ανόητες την Αθηνά και την Ήρα, ώστε ενώ υπο-
στηρίζουν τους Έλληνες να θέλουν να τους υποτάξουν σ’ ένα 
Τρώα; Κι αν πήραν μέρος σ’ αγώνα ομορφιάς, για παιχνίδι το 
’καναν. Ψάχνει η Ήρα για καλύτερο άντρα από το Δία ή μή-
πως η Αθηνά δε θέλει να ’ναι πια παρθένα; Κι αλήθεια ο Πά-
ρης την πήρε με τη βία επειδή έλειπε ο Μενέλαος; Και πώς 
τ’ αδέλφια της, ο Κάστορας κι ο Πολυδεύκης, δεν την άκου-
σαν να καλεί σε βοήθεια; Πότε την έπιασαν να προσπαθεί να 
δραπετεύσει; Η ίδια η Εκάβη τη συμβούλευε να φύγει για να 
τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή, όμως, έμενε γιατί της άρεσαν τα 
μεγαλεία του παλατιού του Πάρη. Και τώρα, για να πλανέψει 
τον άντρα της, βγήκε η ξεδιάντροπη φορώντας όλα τα στολί-
δια της. Ενώ θα ’πρεπε να βγει ταπεινή κι απ’ το φόβο της 
να τρέμει.

Αληθινός καταπέλτης ο λόγος της Εκάβης, πείθει το Με-
νέλαο για την ενοχή της Ελένης. Αυτή πέφτει στα πόδια του και 
του ζητά συγγνώμη, ενώ η Εκάβη, για να διασφαλίσει τη θανά-
τωσή της, του προτείνει να μην μπει στο ίδιο πλοίο μαζί της. Ο 
Μενέλαος συμφωνεί, παίρνει τη γυναίκα του και φεύγει.

Ποιος πιστεύει ότι ο Μενέλαος θα καταφέρει να αντιστα-
θεί στα θέλγητρα της Ελένης κι ότι θα την οδηγήσει στο θά-
νατο; Κανείς. “Δηλαδή, θα τη γλιτώσει το γύναιο;” αναρωτιέ-
ται ο νεαρός στο κοίλον. “Ναι. Αυτή είναι η ηθική και ο νόμος 
των νικητών” του απαντά ο σοφιστής δίπλα του. 

Οι γυναίκες του χορού αντιλαμβάνονται ότι η αιτία των 
συμφορών τους όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά επιστρέφει 
στην πατρίδα της βασίλισσα, κι οργίζονται μ’ αυτή την αδικία. 
Κατευθύνουν αρχικά την οργή τους στο Δία. 
Κι έτσι, ω! Δία, στους Αργίτες
το ναό της Τροίας έχεις δώσει,
το βωμό για τις θυσίες
και των προσφορών τη φλόγα. […]
Χάθηκαν για σένανε οι θυσίες
κι οι γλυκόλαλοι ψαλμοί μες στο σκοτάδι
κι οι γιορτές οι ολονύχτιες των θεών. […]
Θα ’θελα να ξέρω, ω! Δία,
αν τα σκέφτεσαι όλα τούτα
στον ουράνιο καθισμένος
θρόνο σου ψηλά στα αιθέρια
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τώρα που αφανίζεται η πατρίδα 
και τήνε ρημάζουν οι φωτιές. (στ. 1071 – 90)

Μόλις, όμως, φέρουν στο νου τους τούς σκοτωμένους 
άντρες τους, που τα κορμιά τους μένουν άταφα, και τα παιδιά 
που κλαίνε για τη σκλαβιά που έρχεται, η αίσθηση της αδικί-
ας γίνεται εντονότερη και καταριούνται το Μενέλαο και την 
Ελένη να μη φτάσουν ποτέ στη Σπάρτη. Κεραυνός να πέσει 
και να βουλιάξει το πλοίο τους!

Στη σκηνή μπαίνει ο Ταλθύβιος με στρατιώτες που μετα-
φέρουν το σώμα του Αστυάνακτα πάνω σε μια ασπίδα. Είναι 
η ασπίδα του Έκτορα, που η Ανδρομάχη παρακάλεσε το Νε-
οπτόλεμο να μην την πάρει μαζί του, αλλά πάνω σ’ αυτήν να 
θάψουν το γιο της. Κι αφού δεν έχει άλλη επιλογή, μιας και 
ο Νεοπτόλεμος βιάζεται να φύγει και η ίδια δεν μπορεί να 
φροντίσει το παιδί της, ζητά, μέσω του κήρυκα, από την Εκά-
βη να το νεκροστολίσει με τα καλύτερα στολίδια που της 
έχουν απομείνει. Ο ίδιος ο Ταλθύβιος έχει ήδη πλύνει τις 
πληγές του παιδιού. Τώρα φεύγει για να σκάψει τον τάφο. Το 
γεγονός ότι ο Ταλθύβιος έβαλε τα κλάματα καθώς έφευγε η 
Ανδρομάχη και φρόντισε να μη δει η Εκάβη ματωμένο το 
σώμα του παιδιού, για να μειώσει την οδύνη της, σώζει κά-
πως την κατάσταση από πλευράς Αχαιών. Υπάρχουν κι Έλλη-
νες που συμπάσχουν με τον πόνο των συνανθρώπων τους, 
έστω κι αν είναι απλοί υπηρέτες. Αυτοί διαφυλάσσουν κάπως 
την υπόληψη του έθνους τους!

Τι να πρωτοθρηνήσει η Εκάβη από μια ζωή που τη ρήμα-
ξε ο πόλεμος; Από πού ν’ αρχίσει το μοιρολόι όταν βλέπει το 
νεκρό κορμάκι πάνω στην ασπίδα του Έκτορά της; Πρώτα να 
καταγγείλει τους φονιάδες θέλει, που κινούμενοι από φόβο 
παράλογο έκαναν έγκλημα φριχτό. Και τώρα αυτή έχει μπρο-
στά της νεκρό το παιδί, το παιδάκι της, που δεν πρόφτασε να 
γευτεί τις χαρές της νιότης του. Και το κεφαλάκι του, πώς του 
το κάναν έτσι τα τείχη τα πατρογονικά; Αυτό που του το χτέ-
νιζε και το φιλούσε η μανούλα του! Τώρα
γελάει ο φόνος μες απ’ τα σπασμένα 
κόκκαλα. (στ. 1184 – 5)

Και τα χεράκια του, που μοιάζαν με του Έκτορα, συντρίμ-
μια. Και το μυριάκριβο το στόμα χάθηκε. Αυτό που τόσο τρυ-
φερά της έλεγε πως θα προσφέρει την πιο όμορφη μπούκλα 
απ’ τα μαλλιά του στον τάφο της. Κι όλα τα νανουρίσματα που 
του ’πε και τα φιλιά που του ’δωσε χαμένα. Στον τάφο του, 
τώρα, σαν τι τάχα θα του γράψουν;
«Εδώ είναι
θαμμένο ένα παιδί, που κάποια μέρα
το σκότωσαν οι Αργίτες από φόβο;»
Επίγραμμα ντροπής για την Ελλάδα. (στ. 1998 – 9)

Κι απ’ το γονιό του δεν πήρε τίποτα, πάρεξ την ασπίδα 
του. Αυτή που έχει στο λουρί της το χνάρι του χεριού του. 
Αυτή που στο στεφάνι της στάλαζε, καθώς ακουμπούσε κου-
ρασμένος απ’ τη μάχη, ο ιδρώτας του Έκτορά της!

Τι θρήνος κι αυτός! Πόσο βαθιά και τρυφερά έχει εντρυ-
φήσει ο ποιητής στον ανθρώπινο πόνο για να μπορέσει να συ-
μπυκνώσει μέσα σ’ ένα μοιρολόι την οδύνη της μάνας που 
χάνει το παιδί της που γλυκά το φρόντιζε· του πατέρα που 
’βλεπε ότι ο γιος του τού μοιάζει και θα πάρει τη θέση του· 
της γιαγιάς που χαιρόταν τον εγγονό κι έχει ακόμη ζωντανά 
τα σημάδια του χαμένου της γιου!

Οι γυναίκες φέρνουν τα στολίδια για το νεκρό παιδί κι η 

Εκάβη το στολίζει θρηνώντας. Μαζί της θρηνεί κι ο χορός. 
Ξαφνικά η Εκάβη διακόπτει το θρήνο. Μια οργή τη συνεπαίρ-
νει για τους θεούς, που άλλη δεν είχαν έννοια απ’ το να δια-
λύσουν την Τροία. Μα τι κι αν τα ’φεραν οι θεοί ανάποδα; Οι 
Τρώες θα γίνουν τραγούδι στο στόμα των ανθρώπων. Οι κα-
τακτητές θέλησαν, με το φόνο του Αστυάνακτα, να σβήσουν 
κάθε ελπίδα από τους ηττημένους. Οι ηττημένοι, όμως, κό-
ντρα στη θέληση των θεών και των κατακτητών τους, θα ζή-
σουν στη μνήμη των ανθρώπων!

Κι εφόσον ο θρήνος για τον Αστυάνακτα έχει ολοκληρω-
θεί, η Εκάβη τον παραδίδει για ταφή με τα λίγα του στολίδια. 
Του είναι, όμως, αρκετά, γιατί
τους πεθαμένους δεν τους νοιάζει
αν πλούσιες θα ’χουν προσφορές· ετούτο
κούφια των ζωντανών είναι περφάνια. (στ. 1258 – 60)

Πικρό σχόλιο του Ευριπίδη για τους νικητές που με την 
έπαρσή τους έσφαξαν την Πολυξένη στον τάφο του Αχιλλέα, 
τάχα για να τον τιμήσουν. 

Σ’ αυτό το έργο μόνο πικρά ή καταγγελτικά σχόλια για τους 
νικητές κάνει ο ποιητής. Θέλει να πει τραγούδι για τους ητ-
τημένους. Κι όταν οι Έλληνες βάζουν φωτιά στη ρημαγμένη 
πόλη, το τραγούδι των ηττημένων προβάλλει.

ΕΚΑΒΗ: Η δύσμοιρη, αχ· το τέλος λοιπόν νάτο,
να η κορφή σ’ όλες τις συμφορές μου·
απ’ την πατρίδα φεύγω, καιν την πόλη.
Εμπρός, γέρικα πόδια μου βιαστείτε
να πω το έχε γεια στη δόλια χώρα.
Ω! Τροία, που μεγάλη κάποτε ήσουν. […]
Σε καίνε
και μένα μακριά σκλάβα με παίρνουν.
Άχου! θεοί· γιατί να τους φωνάζω;
Τους φώναζα και πριν, μα δε μ’ ακούγαν. […]
Τρεμάμενά μου πόδια προχωράτε·
προχώρα, δύσμοιρη, προχώρα·
μέρες σκλαβιάς σε καρτερούν. 
ΧΟΡΟΣ: Αχ! πόλη μου δυστυχισμένη·
σύρε τα πόδια σου και τράβα
για τα καράβια των Ελλήνων. (στ. 1284 – 1347)

Το έργο τελειώνει κι οι θεατές είναι μουδιασμένοι. Οι 
θρήνοι της Εκάβης, το παραλήρημα της Κασσάνδρας, ο μο-
νόλογος της Ανδρομάχης, η απάντηση στην Ελένη, το μοι-
ρολόι για τον Αστυάνακτα, ο θρήνος για τη χαμένη, καμμέ-
νη πατρίδα, κάθε μια σκηνή –σαν βέλος αυτόνομο από ελεύ-
θερο σκοπευτή– τους έβρισκε κατευθείαν στην καρδιά. Σε 
καμιά περίπτωση ο Ευριπίδης δεν τους προϊδέασε με το τέ-
λος μιας σκηνής για το τι θα ακολουθήσει. Δεν έδωσε σ’ 
αυτό το έργο τη «δεμένη» πλοκή που έχουν τα άλλα του 
έργα. Σ’ αυτό είπε το τραγούδι της Εκάβης, της Κασσάν-
δρας, της Ανδρομάχης, της μάνας, της γιαγιάς, των Τρωά-
δων. Το τραγούδι των ηττημένων. Οι νικητές μπορούν να μέ-
νουν με τις μέχρι τώρα δάφνες τους και με την επιθυμία να 
αποκτήσουν νέες. Τον ποιητή, αυτές οι δάφνες τον αφήνουν 
παγερά αδιάφορο. Ούτε καν τώρα –και πολύ περισσότερο 
τώρα– που οι συμπολίτες του ετοιμάζονται για την εκστρα-
τεία στη Σικελία. Προκαλεί, συνεπώς, έκπληξη ότι οι Αθη-
ναίοι του έδωσαν βραβείο, έστω κι αν ήταν το δεύτερο. Το 
πρώτο το πήρε κάποιος Ξενοκλής.

για την τέχνη &
 τη λογοτεχνία
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Ο Φ. Σίλλερ είναι μια από τις πιο γνωστές μορ-
φές της παγκόσμιας προοδευτικής λογοτεχνίας. 
Να μιλήσεις για το Σίλλερ, τη ζωή και το έργο 
του, σημαίνει να έχεις δυνατότητες να μιλή-
σεις πολύ, έτσι όπως συμβαίνει όταν έχεις 
μπροστά σου ένα μεγάλο καλλιτέχνη, μια 
μεγάλη μορφή της παγκόσμιας τέχνης.

Για το Σίλλερ, όμως, μπορείς να ανα-
φερθείς συνοπτικά αν δεις ακριβώς τη 
θέση που κατέχει στην παγκόσμια λογοτε-
χνία, σαν εμπνευστής των συγχρόνων του 
και ολόκληρων γενεών. Ο μεγάλος ποιητής 
Χάινε θεωρεί τον Σίλλερ σημαιοφόρο των με-
γάλων ιδεών της «επανάστασης», ενώ ο Μπιε-
λίνσκι τον χαρακτηρίζει «εκπρόσωπο της ανθρω-
πότητας, αγγελιοφόρο του ουμανισμού για κάθε τι ό-
μορφο».

Γεννήθηκε στις 10 Νοέμβρη του 1759 στη πόλη Μάρ-
μπαχ της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η μητέρα του ήταν θυγατέ-
ρα ενός αρτοποιού του χωριού και ο πατέρας νοσοκόμος του 
στρατού. Μεγάλωσαν και διαπαιδαγώγησαν ένα αγαπητό 
παιδί με ένα πλούσιο ψυχικό «κόσμο». Θέλοντας να του ε-
ξασφαλίσουν το μέλλον του, τον εισήγαγαν στη στρατιωτική 
ακαδημία, το μόνο σχολείο που υπήρχε στην περιοχή. Ο Σίλ-
λερ αποφοιτά από τη σχολή, έχοντας σπουδάσει στρατιωτι-
κή ιατρική. Η καλλιτεχνική του φύση, όμως, τα όνειρά του 
και ιδιαίτερα το πάθος για την τέχνη και το μεγάλο ταλέντο 
του τον οδηγούν να αφιερωθεί στη λογοτεχνία. Από τότε που 
ήταν στο σχολείο έγραψε το πρώτο δράμα με τίτλο «Οι λη-
στές», που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του θεάτρου. Το 
θέατρο της πόλης το ανέβασε στη σκηνή, με τον συγγραφέα 
να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την άδεια για να δει το δρά-
μα του. Οι συνθήκες αυτές τον υποχρέωσαν τελικά να πάρει 
τα χειρόγραφά του και να φύγει από την πόλη του, περιφε-
ρόμενος ολόκληρα χρόνια στη Γερμανία. Η ζωή του «πλανό-
διου», με όλες τις δυσκολίες της, τον ωρίμασε σαν συγγρα-
φέα, ποιητή και μελλοντικό δραματουργό, με τη γνώση της 
πραγματικότητας, με την αγάπη για τη ζωή και τους απλούς 
ανθρώπους, που τους έκανε ήρωες των έργων του. 

Μετουσιώνοντας τον ενθουσιασμό της νεότητάς του, ο 
Σίλλερ κατόρθωσε να δώσει στον κόσμο της εποχής του τα 
πρώτα μηνύματα ενός νέου κινήματος. Ο ρομαντισμός κή-
ρυξε την αγάπη για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, για την 
τιμωρία των ενόχων, για τη ζωή, την ελπίδα, για το αύριο του 
ανθρώπου.

Ζώντας σε μια εποχή που εγκυμονούσε την επανάστα-
ση, αισθάνθηκε –όσο κανένας άλλος δημιουργός– και συ-
νειδητοποίησε την ανάγκη της μεγάλης ανατροπής. Μέσα 
από τα έργα του (το «Βίλχελμ Τελλ», το «Λουΐζα Μίλλερ», 
το «Έρωτας και ραδιουργία» ή το «Ενάντια στους τυράν-
νους») έκανε έκκληση για την ανατροπή των τυράννων και 
για τη λευτεριά, φωτίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες του 

λαού, ώστε με τον αγώνα του να ανοίξει το δρόμο για 
το «καινούριο» και να εξασφαλίσει έτσι μια κα-

λύτερη ζωή. Οι ιδέες του εκφράστηκαν πιο ξε-
κάθαρα στο δράμα «Βίλχελμ Τελλ» και έγιναν 

πηγή έμπνευσης για τη γερμανική εργατική 
τάξη την άνοιξη του 1848, όταν στα οδο-
φράγματα του Βερολίνου παίζονταν το 
«δράμα» του αυτό.

Η δεύτερη περίοδος του Σίλλερ, αυτή 
του κλασικισμού, περιλαμβάνει σειρά άλ-
λων έργων, όπως «Η παρθένα της Ορλεά-

νης», το δράμα «δον Κάρλος», όπου υψώνε-
ται δυνατή η φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στις 

κοινωνικές ανισότητες και τις καταπιεστικές 
συνθήκες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λαϊκή αντί-

σταση. Το θέμα που προτιμά ο Σίλλερ, αυτό της λαϊκής 
εξέγερσης.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στο τελευταίο μέρος της 
Ενάτης Συμφωνίας του Μπετόβεν υπάρχει ένα στοιχείο και-
νοτομίας, που είναι η χρήση χορωδίας και τεσσάρων μονω-
δών στη μελοποίηση του ποιήματος «Ωδή στη Χαρά» του Σί-
λερ. Σε αυτό παρουσιάζεται όλη η αισιοδοξία για τη ζωή και 
η ιδέα ότι ο κόσμος είναι όμορφος και αυτόν πρέπει να τον 
χαρούν οι άνθρωποι πολεμώντας την αδικία. Σε στίχους του 
ποιητή βασίζεται επίσης χορωδιακό έργο του Γιοχάνες 
Μπραμς, ορισμένες μελοποιήσεις από τον Φραντς Σού-
μπερτ και όπερες του Τζουζέπε Βέρντι, που βασίστηκαν, ως 
προς το λιμπρέτο τους, σε έργα του Σίλλερ.

Για τα θέματα αυτά οι ηγέτες του παγκόσμιου προλετα-
ριάτου Μαρξ και Ένγκελς εξήραν το έργο του. Ο Ένγκελς τον 
θεωρεί το μεγαλύτερο ποιητή της Γερμανίας, ενώ τα δρά-
ματά του τα πρώτα με πολιτικές τάσεις. Έντρομη η αστική 
τάξη από τις προοδευτικές ιδέες του από καιρού σε καιρό 
προσπάθησε να απαγορέψει το έργο του Σίλλερ όχι μόνο ό-
σο ζούσε, αλλά και πολλά χρόνια αργότερα. Ακόμη και όταν 
το επέτρεπε, προσπαθούσε να το διαστρεβλώνει και να αρ-
νείται την επαναστατική και ταξική του ουσία, την ισχυρή 
διαμαρτυρία ενάντια στο απόλυτο φεουδαρχικό καθεστώς 
και τις οπισθοδρομικές κοινωνικές δυνάμεις.

Το έργο του Σίλλερ αφιερώνεται στο λαό και είναι κτήμα 
του, και μάλιστα όχι μόνο του γερμανικού λαού. Έχει ε-
μπνεύσει πολλούς από εκείνους που αγωνίζονταν ενάντια 
στον παλαιό κόσμο, ενάντια στην καταπίεση και εκμετάλ-
λευση, αφού διαπνεόταν από το πάθος της λευτεριάς και τα 
βαθιά ανθρώπινα αισθήματα.

Το έργο του, με τις αρχές του και την καθαρή ηθική του 
διαύγεια, έθρεψε πολλούς επαναστάτες που οδηγήθηκαν 
ακόμη και στο θάνατο, στο όνομα της πραγματοποίησης 
των ιδανικών του ουμανισμού και του καλού. Οι πνευματι-
κές παρακαταθήκες του Σίλλερ «διψούν» για νέες συνθή-
κες ζωής, όπου την πρώτη θέση την κατέχει η λευτεριά 
των λαών.
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Φρειδερίκος Σίλλερ
«Απέναντι στην εξέχουσα προσωπικότητα δεν υπάρχει ελευθερία, πάρα μόνο η αγάπη»

(από γράμμα που απευθύνει στον Γκαίτε ο Σίλλερ τις 2-7-1796)
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Κόρη 
εσύ των Ηλυσίων,
ω Χαρά, σπίθα πανέμορφη, Θεϊκή,
ένα πύρινο μεθύσι
στο δικό σου το ναό μας οδηγεί.
Η κακιά ό,τι σκόρπισε συνήθεια
να τα μάγια σου το δένουνε ξανά,
όλοι οι άνθρωποι, ω θεά, αδερφώνονται, όπου
η φτερούγα η απαλή σου τριγυρνά.
Όλα τα έθνη αγκαλιαστείτε! Σε όλον, όλο
στέλνω εγώ τον κόσμο τούτο το φιλί.
Έναν έχουμε πατέρα, αδέρφια, εκεί
απ’ των άστρων πιο ψηλά το θόλο.

Όποιος ενός φίλου ο φίλος είναι,
όποιος πέτυχε τέτοια έξοχη ζαριά,
όποιος βρήκε μια καλή γυναίκα, ας σμίξει
τη φωνή του στα χαρούμενα βουητά.
Φτάνει μόνο μια ψυχή στον κόσμο τούτον
να μπορεί κανείς δικιά του να την πει.
Αλλ’ αυτός που δεν το πέτυχε ποτέ του,
κλαίοντας έξω από τον κύκλο ας τραβηχτεί.
Τη συμπάθεια να τιμά και να λατρεύει
όποιος ζει σ’ αυτή τη γη.
Προς τ’ αστέρια αυτή οδηγεί
όπου του Άγνωστου είν’ ο θρόνος κι αφεντεύει.

Όλα τα όντα από τα στήθια της μεγάλης
Φύσης τη χαρά ρουφούν,
και οι καλοί μα και κακοί τα ρόδινά της
ίχνη πάντα ακολουθούν.
τα φιλιά και τα σταφύλια αυτή μας δίνει,
ένα φίλο, κι ως το θάνατο πιστό.
Ηδονή και το σκουλήκι ακόμα νιώθει,
στέκει ορθό το Χερουβείμ μπρος στο Θεό.
Έθνη, εσείς χάμω θα πέσετε, εσείς μόνο;
Πες! Τον πλάστη τον μαντεύεις, κόσμε εσύ;
Θα τον βρεις πάνω απ’ των άστρων τη σκηνή.
Πάνω απ’ τ’ άστρα το μεγάλο του έχει θρόνο.

Η φτερούγα η δυνατή στην αιώνια φύση
ονομάζεται χαρά.
Τους τροχούς μες στο τρανό ρολόϊ του κόσμου
η χαρά τους σπρώχνει πάντοτε μπροστά.
Απ’ τα ουράνια, στης χαράς το κάλεσμα ήλιοι
ξεπετιούνται, κι απ’ τα σπέρματα οι ανθοί.
Η χαρά μέσα στο χάος γυρίζει σφαίρες
που αστρονόμου δεν τις γνώρισε γυαλί.
Όπως οι ήλιοι αναγαλλιάζοντας πετάνε
στην ουράνια, την υπέρλαμπρη απλωσιά,
μπρος!, αδέλφια, με χαρούμενη καρδιά,
όμοιοι με ήρωες που γραμμή στη νίκη πάνε.

Απ’ τον πέτρινο καθρέφτη της αλήθειας
στον ερευνητή χαμογελά.
Στην τραχιά της αρετής κορφή ανεβάζει
τον που σηκώνει ένα φορτίο και δεν βογκά.
οι σημαίες της κυματίζουνε στης πίστης
το βουνό το φωτερό.
σπάει το φέρετρο και μέσα απ’ τις ραγάδες
λάμπει εκείνη στων αγγέλων το χορό.
Λαοί, θάρρος! η αντοχή να μη σας λείψει,
και για ανώτερο έναν κόσμο υπομονή!
Πάνω εκεί, περ’ απ’ των άστρων τη σκηνή,
ένας θεός στέκει τρανός, και θ’ ανταμείψει.

Με τους θεούς πώς να τα βάλεις; Είν’ ωραίο
να τους μοιάσεις. τούτο αρκεί.
Ας σιμώσουν οι φτωχοί κι οι πονεμένοι
να χαρούν με τους χαρούμενους κι αυτοί.
Όχι εκδίκηση και μίση. ας ξεχαστούνε.
στον θανάσιμον οχτρό συγγνώμη πια.
ας μην πιέζουνε τα μάτια του τα δάκρυα,
κι άλλο τύψη ας μην του τρώει πια την καρδιά.
Μας χρωστούν; Όλ’ ας σκιστούνε τα τεφτέρια!
Συμφιλίωση γενική!
Όπως κρίναμε, αδελφοί,
έτσι κρίνει κι ο Θεός ψηλά απ’ τ’ αστέρια.

Η χαρά σπιθοβολάει μες στα ποτήρια.
μέσα στο αίμα το χρυσό του σταφυλιού
ηρωισμού ρουφούν ορμή οι απελπισμένοι,
κι οι κανίβαλοι γαλήνεμα του νου.
Το ποτήρι όταν το γύρο του θα κάνει,
απ’ τις θέσεις σας αδέρφια μου, όλοι ορθοί!
Ως ψηλά τον ουρανό οι αφροί ας ραντίσουν
προς το πνεύμα του Αγαθού τούτη η σπονδή!
Που γι αυτόν χορός αγγέλων ύμνους ψάλλει
και των άστρων τον δοξάζουν οι χοροί.
Προς το πνεύμα του Αγαθού τούτη η σπονδή
περ’ απ’ τ’ άστρα, μες στου απείρου την αγκάλη.

Αντοχή στα πικρά βάσανα, βοήθεια
όπου ένας αθώος θρηνεί,
σταθερότητα στον όρκο, την αλήθεια
και σ’ οχτρούς μα και σε φίλους αντικρύ.
μπρος σε θρόνους ρηγικούς αντρείκια στάση,
κι αν, αδέλφια μου, στοιχίσει ή αίμα ή βιός,
το βραβείο να πάει σ’ αυτόν που δούλεψε άξια,
και στις γέννες της ψευτιάς ξολοθρεμός!
Πιο σφιχτά στον άγιο κύκλο αυτόν πιαστείτε,
όρκο δώστε 
στο σπιθάτο αυτό κρασί
πως θα μείνετε στο τάξιμο πιστοί.
Στον ουράνιο δικαστή μας ορκιστείτε.

Μετ. Θρασύβουλου Σταύρου

για την τέχνη &
 τη λογοτεχνία

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΣΙΛΕΡ: Ωδή στη Χαρά
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Ο Δημήτρης Παπαχρήστου πάντα 
ενεργός, μαχητικός με παρεμβατικό 
ρόλο, μας πρόσφερε πρόσφατα άλλο 
ένα λογοτεχνικό πόνημά του που κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ. 
Ο επιφωνηματικός και λεκτικά πρωτό-
τυπος χαρακτήρας του τίτλου του “Αχ! 
Μουρλο-σκοτωμένο” λειτουργεί προ-
κλητικά στον αναγνώστη καθώς δίνε-
ται η αίσθηση ενός αινίγματος που 
βρίσκει τη λύση του μόνο μέσα από την 
ολοκλήρωση της ανάγνωσης και κυρί-
ως από τον διάλογο μεταξύ του αφηγη-
τή και της μητέρας του: 

“ Η μάνα που με γέννησε ξέχασε τ 
’όνομα μου. Πώς με λένε μάνα;

Αύριο γιορτάζω Αχ! Μουρλοσκοτω-
μένο μου.

Αύριο σε λένε γιόκα μου.
Το σήμερα δεν σε χωράει”
Πρόκειται για έργο που έχει τα χα-

ρακτηριστικά της μυθιστορηματικής 
βιογραφίας, που ωστόσο αν μέναμε 
μόνο σε αυτό, θα περιορίζαμε το εύ-
ρος του. Αποτελεί ουσιαστικά μια 

σπουδή στην κρίσιμη περίοδο της 
πρόσφατης ιστορίας, σταθμό στην πε-
ριπετειώδη πορεία του ελληνικού λα-
ού, της δικτατορίας και του αντιδικτα-
τορικού αγώνα. Σπουδή στις διεργασί-
ες κοινωνικοπολιτικές, συνειδησια-
κές, σπουδή στην προσωπικότητα του 
ίδιου του συγγραφέα, που ως ένας α-
πό τους πρωταγωνιστές της εποχής 
αυτής, με τη φωνή του, το λόγο του, τη 
δράση του, τα κείμενά του τη σφράγι-
σε με παραδειγματικό τρόπο. Επιχει-
ρεί επιπλέον την αποτίμηση της μετα-
πολιτευτικής περιόδου: οικονομική 
κρίση, δανεισμός, βάθεμα της εξάρ-
τησης, εμπορευματοποίηση ζωής και 
θανάτου, έως την διάψευση των ονεί-
ρων από το ΣΥΡΙΖΑ, την επικράτηση 
του νεοφιλελευθερισμού, την απαξίω-
ση της πολιτικής και των προβλημά-
των που επιτακτικά έφερε στο προ-
σκήνιο η πανδημία.

Σαν ένας σύγχρονος Όμηρος πλέ-
κει το έπος της σύγχρονης ιστορίας, με 
αφήγηση που ρέει, μελίρρυτη και συ-
ναρπαστική. Το “γίγνεσθαι” και η μνή-
μη αποτελούν τις δυνάμεις που την 
πυροδοτούν και συνιστούν τη δημιουρ-
γική της πνοή. Έτσι, μπροστά στον α-
ναγνώστη ξεδιπλώνονται οι παυσίλυ-
πες αναμνήσεις και συγκλονιστικές ε-
μπειρίες του αφηγητή-συγγραφέα, μυ-
θιστορηματικά αποτυπωμένες, ως α-
πόρροια ενός πείσματος “για να μην 
εκχωρήσουμε τα δικαιώματα μας σ 
’αυτούς που φθονούν και δηλητηριά-
ζουν τη ζωή μας”.

Η απεικόνιση της εποχής, μάλι-
στα, πραγματοποιείται με έναν ιδιαί-
τερα ενδιαφέροντα τρόπο, όχι μονο-
σήμαντο, αλλά πολυδιάστατο αφηγη-
ματολογικά και θεματικά, προσφέρο-
ντας αρκετές οπτικές προσέγγισης 
του έργου. Εναλλάσσονται περίτεχνα η 
λογοτεχνική αφήγηση, ο αφηγηματι-
κός λόγος του ντοκιμαντέρ και του κι-
νηματογράφου γενικότερα, ο διάλο-
γος, η περιγραφή και ο ποιητικός οί-
στρος. Πρόσωπα, γεγονότα, ιστορικές 
συνθήκες παρουσιάζονται με αυστη-
ρή πιστότητα και ενάργεια. Και η πλο-

κή προχωρά όχι ευθύγραμμα, αλλά με 
μετακινήσεις στο χωροχρόνο. Κυρίως 
παρατηρείται μια κίνηση, μια παλιν-
δρόμηση μεταξύ δύο ιστορικών ορό-
σημων, της Εθνικής Αντίστασης και 
του Αντιδικτατορικού Αγώνα, που ανα-
πόφευκτα θίγει φλέγοντα ιστορικά θέ-
ματα, ανασύρει στην επιφάνεια τις 
πληγές και τον πόνο των αγωνιστών, 
προκαλεί τον πολιτικό στοχασμό, φω-
τίζει υμνητικά τη γενναιότητα των αν-
θρώπων που στάθηκαν όρθιοι μπρο-
στά στον Γερμανό κατακτητή, τον δο-
σίλογο, αλλά και τον χουντικό. Σμίγουν 
οι ήρωές του στον αιώνιο χορό του α-
νυποχώρητου αγώνα και γίνονται σύμ-
βολα. Το συγκεκριμένο αποκτά καθο-
λικό και διαχρονικό χαρακτήρα.

Ο Δημήτρης Παπαχρήστου με συ-
νειρμούς, άλματα σε διαφορετικά χρο-
νικά επίπεδα και παρεκβάσεις διεισ-
δύει στη σύγχρονη ιστορία, αποδίδει 
το πνεύμα της στην ολότητά της. Για 
παράδειγμα μέσα από τη δράση των η-
ρώων του παρουσιάζει τις συνθήκες 
σπουδών την περίοδο της δικτατορίας, 
τη σταδιακή ανάπτυξη του αντιδικτα-
τορικού αγώνα, τον παλμό της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου. Φωτίζει, όμως, 
παράλληλα τη σημειολογία των ενδυ-
ματολογικών επιλογών και των εκφρά-
σεων, τις πνευματικές ανησυχίες των 
φοιτητών, σκιαγραφεί την ιδιοσυγκρα-
σία των χουντικών (καρικατούρες με 
περιορισμένη πνευματική εμβέλεια), 
αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραμάτι-
σε ο φόβος και η υπέρβασή του ως συ-
νεκτικός και διαμορφωτικός δεσμός. 
Μέσα από τα σχόλια του αφηγητή και 
την παρατήρηση της συμπεριφοράς 
των ανθρώπων αναλύεται με διαλεκτι-
κό τρόπο η συνειδησιακή τους κατά-
σταση και ερμηνεύεται η στάση ζωής 
τους. Επιβεβαιώνεται, έτσι, η διαπί-
στωση του αφηγητή πως: “Το σπέρμα 
του έρωτα για τη ζωή, για την ελευθε-
ρία είχε πέσει σε γόνιμο έδαφος, έγι-
νε δέντρο του αγώνα, δάσος της αντί-
στασης και της ελπίδας!”. 

Στην αφηγηματική ροή παρεμβάλ-
λονται μικρής έκτασης περιγραφές-
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“Αχ! Μουρλοσκοτωμένο”
Δημήτρης Παπαχρήστου 

“Ο ποιητής του αντιδικτατορικού αγώνα”
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βιβλιοπαρουσίαση-βιβλιοκριτική
μαργαριτάρια, που αποδίδουν την ο-
πτική και τη συναισθηματική κατά-
σταση του αφηγητή, αλλά ταυτόχρο-
να προσδίδουν στο λόγο υψηλή αι-
σθητική. Το στοιχείο αυτό –σε συν-
δυασμό με τον άλλοτε καταγγελτικό, 
άλλοτε ειρωνικό και άλλοτε ποιητικό 
λόγο– καθιστά το μυθιστόρημα ένα 
ελκυστικό ανάγνωσμα, που απορρο-
φά το ενδιαφέρον και την προσοχή 
του αναγνώστη.

Τόλμη και ευθυκρισία διακρίνει 
και την εξιστόρηση των γεγονότων 
της μεταπολιτευτικής περιόδου μέ-
χρι και τις μέρες μας, όπου ο φακός 
εστιάζει στην αδιάλειπτη δράση του 
αφηγητή στο κοινωνικοπολιτικό και 
πνευματικό επίπεδο. Δίνεται έτσι η 
δυνατότητα της συνολικής εποπτεί-
ας της αληθινής ιστορίας της χώρας 
μας, αλλά και η κατανόηση της προ-
σωπικότητας του Δημήτρη Παπαχρή-
στου, στην πολιτική, κοινωνική, συ-
ναισθηματική και ερωτική διάσταση. 
Πρόκειται για μια γνήσια πολιτική ο-
ντότητα ή καλύτερα έναν ποιητή της 
πολιτικής.

Μέσα από τα μάτια του αφηγητή, 
τις διαπροσωπικές του σχέσεις και 
τις πολιτικές του πρωτοβουλίες προ-
βάλλονται και ακτινογραφούνται οι 
πνευματικές και καλλιτεχνικές δυνά-
μεις της χώρας μας, ένας κόσμος ξε-
χωριστός που στέκεται δίπλα στους 
αγωνιστές και ήρωες και από κοινού 
διαμορφώνουν την ταυτότητα της 
σύγχρονης Ελλάδας. Σεφέρης, Ρί-
τσος, Βάρναλης, Παντελής Βούλγα-
ρης, Αλέξης Δαμιανός, Κούνδουρος, 
Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Φούντας, 
Περικλής Κοροβέσης, Μάνος Κατρά-
κης, Μάνος Χατζιδάκης, Μίκης Θεο-
δωράκης μαζί με Άρη Βελουχιώτη, 
Μανώλη Γλέζο, Λάκη Σάντα και ό-
λους τους ήρωες του αντιφασιστικού 
αγώνα, επώνυμους και ανώνυμους, 
συνθέτουν το κάδρο της σύγχρονης 
Ελλάδας, νοηματοδοτούν την ίδια της 
την ύπαρξη και σηματοδοτούν το 
μέλλον της. Μέσα στο κάδρο, φυσι-
κά κέρδισε τη θέση του και ο ίδιος ο 
Δημήτρης Παπαχρήστου, που έκανε 
πράξη αυτό που η ρήση του Ναζίμ 
Χικμέτ ορίζει: “Αν δεν καώ εγώ, αν 
δεν καείς εσύ, πως θα γίνουν τα σκο-
τάδια μας φως”. 

γράφει ο Θανάσης Πουτόκας

Με ευφρόσυνη διάθεση –και με 
νωπή και ξέχειλη τη μνήμη από ήχους 
και εικόνες μιας καλοκαιρινής συναυ-
λίας του Θανάση Παπακωνσταντίνου– 
πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του φι-
λολόγου Λέοντα Α. Ναρ με τίτλο «Να 
βρω ξανά του νήματος την άκρη…»: 
Σχεδίασμα ποιητικής βιογραφίας του 
Θανάση Παπακωνσταντίνου. 

Με το βιβλίο αυτό ο Ναρ δε στήνει 
μια εύπεπτη «αγιογραφία» του καλλιτέ-
χνη, σαν κι αυτές που διαβάζαμε έφη-
βοι για αγαπημένα ροκ συγκροτήματα. 
Επιστρατεύοντας τη φιλολογική σκευή 
του και αξιοποιώντας τις κουβέντες που 
είχε με τον δημιουργό, ανατέμνει τον ι-
διότυπο στιχουργικό κόσμο των τραγου-
διών του, φωτίζοντας τις καταβολές του 
έργου του, καθώς και τις θεματικές γύ-
ρω από τις οποίες περιστρέφεται.

Το κύριο μέρος του βιβλίου απαρ-
τίζεται από δύο κεφάλαια. Στο πρώτο 
κεφάλαιο, με τον χαρακτηριστικό τίτ-
λο «Με τη δική του περπατησιά», ο 
Ναρ διερευνώντας την ισχυρή επιδρα-
στικότητα του έργου του Θανάση Πα-
πακωνσταντίνου στο συμπαγές κοινό 
του -ένα κοινό που αποτελείται από 
νεαρά αγόρια και κορίτσια αλλά και α-
πό τους πιστούς συνοδοιπόρους του 
της μακρινής μα τόσο κοντινής δεκα-
ετίας του ‘90- την αποδίδει στην σκο-
λιά, θα λέγαμε, αισθητική του Θανάση 
Παπακωνσταντίνου που χαρακτηρίζε-
ται από πειραματισμό και υβριδικότη-
τα και αναπτύσσεται στον αντίποδα 
της κυρίαρχης αισθητικής. Στο ίδιο 
κεφάλαιο ο συγγραφέας προβαίνει σε 
ένα ενδιαφέρον διάβημα, καθώς μας 
μπάζει στο εργαστήρι του δημιουργού 
και μας παρουσιάζει μέσα από τη 
μαρτυρία του ίδιου του Παπακωνστα-
ντίνου τις μεθόδους με τις οποίες 
σαρκώνονται τα τραγούδια του.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που φέρει 
τον τίτλο «Θεματική και καταβολές», ο 

Ναρ, παραθέτοντας στίχους τραγου-
διών και αξιοποιώντας πραγματολογι-
κά και κάποια βιογραφικά στοιχεία -ό-
πως ο τόπος καταγωγής του Θανάση 
Παπακωνσταντίνου- διαπραγματεύεται 
τη γόνιμη και δημιουργική σχέση του 
έργου του με την παραδοσιακή μουσι-
κή, καθώς και την κομβική παρουσία 
της φύσης που αποτελεί ζωογόνα, μυ-
θική δύναμη, διαμορφώνει τους αν-
θρώπους που την κατοικούν και αλλη-
λεπιδρά μαζί τους. Επιπλέον, ο συγ-
γραφέας εστιάζει στον υπαρξιακό χα-
ρακτήρα των τραγουδιών του, καθώς 
και στην κοινωνική και ευρύτερα πολι-
τική διάστασή τους. 

Ενδιαφέρον έχουν και οι διάσπαρ-
τες μέσα στο βιβλίο μαρτυρίες του 
καλλιτέχνη για τις οφειλές του σε δι-
άφορους ποιητές που διάβασε και οι 
οποίες αποκαλύπτουν τον διακειμενι-
κό χαρακτήρα του έργου του. 

Διαβάζοντας το βιβλίο γίνεται εύ-
κολα αντιληπτό πως ο Λέων Α. Ναρ 
προσλαμβάνει τους στίχους των τρα-
γουδιών του Θανάση Παπακωνσταντί-
νου ως ποιητικό έργο. Ωστόσο, διατη-
ρώ αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα αυ-
τής της αναβάπτισης ενός εξαιρετικού 
τραγουδοποιού όπως είναι ο Θανάσης 
Παπακωνσταντίνου σε ποιητή. Ίσως 
πάλι αυτές οι αμφιβολίες να οφείλο-
νται σε μια προσωπική μου αδυναμία 
να απαγκιστρώσω τους στίχους από τη 
μουσική και να τους διαβάσω νηφάλια 
ως ποιητική ύλη. Θαρρώ, όμως, πως η 
ποίηση, ακόμα κι όταν είναι συνθεμέ-
νη σε ελεύθερο στίχο, διαθέτει έναν ε-
σωτερικό ρυθμό ο οποίος αντηχεί δια-
φορετικά στη σιωπή του εσωτερικού ε-
αυτού κάθε αναγνώστη. Τα τραγούδια 
του Θανάση Παπακωνσταντίνου είναι 
χείμαρροι που φουσκώνουν και η μου-
σική όπως το νερό παρασέρνει σαν τα 
λιθάρια τα λόγια τους. Πώς να αποσπά-
σεις αυτές τις πέτρες από το νερό;

Α. Ναρ, «Να βρω ξανά του 
νήματος την άκρη…»: 

Σχεδίασμα ποιητικής βιογραφίας  
του Θανάση Παπακωνσταντίνου,  

εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2022
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Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδό-
σεις «ατεχνως» το βιβλίο «Αλήθειες και 
ψέματα για το λιμό της Ουκρανίας» (με ε-
πιμέλεια Νίκου Μόττα). Πρόκειται για ένα 
βιβλίο «μικρό» σε μέγεθος (74 σελ.) με ση-
μαντική όμως αξία-σημασία. Είναι άλλωστε 
το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στη 
χώρα μας (φυσικά έχουν γραφτεί ανάλογα 
άρθρα στο παρελθόν) που ασχολείται –από 
τη «σωστή πλευρά της ιστορίας»– (για να 
χρησιμοποιήσουμε μία φράση των τελευ-
ταίων μηνών) μ’ ένα ζήτημα που έχει ξανα-
έλθει στην επιφάνεια με αφορμή τον συνε-
χιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

1. Πρόκειται για ένα βιβλίο επίκαιρο, α-
νεξάρτητα αν ασχολείται με γεγονότα του 

παρελθόντος. Και αυτό γιατί αν κανείς ψά-
ξει σημερινά δημοσιεύματα και σε ελληνι-
κά ΜΜΕ θα διαπιστώσει ότι βρίθουν από α-
ναφορές στο παρελθόν της Ουκρανίας με 
αιχμή ζητήματα της σοσιαλιστικής οικοδό-
μησης,  ιδιαίτερα δε το περίφημο 
Holodomor («Λιμός στην Ουκρανία»). Προ-
σπαθούν δηλαδή να «φορτώσουν» τις εξε-
λίξεις εκεί όχι στο σημερινό καπιταλιστικό 
έδαφος, στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς κλπ, αλλά στο σοσιαλιστικό παρελ-
θόν, με προφανή στόχο να συκοφαντήσουν 
τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, να εμφανί-
σουν π.χ τη Ρωσία ως «προαιώνιο εχθρό» 
με την Ουκρανία κ.α. 

Εδώ να σημειώσουμε τη σημασία που έ-
χει το πρώτο μέρος του βιβλίου στο οποίο υ-
πάρχει μία ιστορική διαδρομή με τίτλο 
«Πλευρές της ιστορίας της Ουκρανίας 1802-
20ο αιώνας». Με συνοπτικό τρόπο (ουσιαστι-
κά χρονολογικά) αναφέρονται πλευρές (ά-
γνωστες στο πλατύ κοινό) για την πορεία της 
Ουκρανίας από τον καπιταλισμό, στην επα-
νάσταση και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. 
Δείχνει τα προβλήματα και τις δυσκολίες της 
πορείας αυτής, αλλά και χρήσιμες «λεπτο-
μέρειες», όπως π.χ τη δράση εθνικιστικών-
αντιδραστικών δυνάμεων στην προπολεμική 
περίοδο (που εντάθηκαν στον Β’ Π.Π), τη 

στάση «γειτονικών χωρών», την πορεία κο-
λεκτιβοποίησης και την αντίσταση των κου-
λάκων κ.α.

2. Πρόκειται για ένα βιβλίο πολιτικά-
ιδεολογικά χρήσιμο. Απαντά στην ουσία των 
όσων από την χιτλερική περίοδο έχουν γρα-
φτεί και τα επόμενα χρόνια συνέχισαν «πα-
σπαλισμένα» με διάφορες «αναλύσεις» και 
«ντοκουμέντα» πανεπιστημιακών και δη-
μοσιολόγων. Με γλώσσα απλή, χρησιμοποι-
ώντας πλήθος ντοκουμέντα, αποδομεί τα α-
ντικομμουνιστικά –αντισοβιετικά- αντιστα-
λινικά «επιχειρήματα» που προβάλλονται, 
παρουσιάζει τις αλήθειες (κυρίως την πο-
ρεία της κολεκτιβοποίησης και των δυσκο-
λιών που υπήρχαν και εξαιτίας της δράσης 
της αντεπανάστασης) που πάνε να κρυ-
φτούν πίσω από αυτά. 

Φυσικά το βιβλίο δεν εξαντλεί το όλο 
ζήτημα. Δίνει όμως ερέθισμα για ακόμη  
βαθύτερη μελέτη, αλλά και ένα ισχυρό θε-
ωρητικό-πολιτικό όπλο για άμεσες απαντή-
σεις σε όλους όσοι στηριγμένοι στο ψέμα 
και στη διαστρέβλωση προσπαθούν να ξα-
ναγράψουν την ιστορία, ώστε η ιδεολογική 
της χρήση να είναι «βολική» στις σημερι-
νές στοχεύσεις (και γεωπολιτικές) της νέ-
ας ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων…

γράφει η Ευγενία Καβαλλάρη

Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Αλήθειες και  
ψέματα για το λιμό της Ουκρανίας»

Νίνα Γεωργιάδου

και «χαιρόμαστε να σας ακούμε» ήταν μερικές από τις βαρυ-
σήμαντες δηλώσεις του Κούλη, στις πολλαπλές διακοπευτικές του 
εξορμήσεις και στο Twitter. 

Όταν προσωπικά ανέλαβε –άμα τη εκλογή του– την εποπτεία 
της ΕΥΠ και των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, λίγοι σκέφτηκαν 
πως η οξυμμένη πρωθυπουργική ακοή συνοδεύεται από ειδικό λο-
γισμικό στα άδυτα του παρακράτους. Για τη δεύτερη εποπτεία, ακό-
μη πιο ελάχιστοι ή και κανένας δεν σκέφτηκε πως είχε μπουκώσει 
η παράταξη από παιδεραστές.

• Η μετονομασία της ΚΥΠ σε ΕΥΠ, σε τίποτα δεν διαφοροποί-
ησε διαχρονικά το παρακράτος των μυστικών υπηρεσιών, που ορ-
γανώθηκε μετεμφυλιακά από τη CIA, η οποία επίσης χρηματοδο-
τούσε τη βρώμικη « Κόκκινη Προβιά».

• Ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπέρτσος, που αποκάλυψε τους δο-
λοφόνους του Λαμπράκη (1963) τοποθετήθηκε επικεφαλής της ΚΥΠ, 
σε μια τρίπλα «ενσωμάτωσης» ενός ακέραιου ανθρώπου. Η αποχώ-
ρησή του (1964) συνοδεύτηκε από ένα πόρισμα-φωτιά, στο οποίο απο-
κάλυπτε πως 1) η ΚΥΠ ήταν παρακλάδι της CIA, 2) απεργαζόταν φασι-
στικές εκτροπές, πραξικόπημα-δικτατορία 3 χρόνια μετά και 3) πως 
διαχειριζόταν έναν πακτωλό μυστικών κονδυλίων. 

• Η παρακολούθηση τώρα ενός αρχηγού κόμματος, με μικρό 
πολιτικό εκτόπισμα, είναι σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στις 
15.475 εντολές παρακολουθήσεις που συνυπέγραψε πρόσφατα η 

αρμόδια εισαγγελέας, η κάθε μια από τις οποίες αφορά σε μεγά-
λο αριθμό πολιτών.

• Το αίτημα της αντιπολίτευσης, όπως και το κείμενο των 55 
πανεπιστημιακών, για «σύσταση εξεταστικής επιτροπής», είναι 
ανέκδοτο, επιπέδου Τοτού, όταν είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως 
οι «εξεταστικές επιτροπές» είναι σανό καθυσηχασμού, που κλεί-
νει μαύρα κεφάλαια, αντί να τα ανοίγει. 

• Η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά από αί-
τημα(!) του υπουργού «Δικαιοσύνης», υπακούει στα καταρρακω-
μένα μοτό, όλα στο φως και το μαχαίρι ως το κόκκαλο 

Με δεδομένο το μακρύ χέρι της CIA, στο τι και πώς θα διαρ-
ρεύσει, μάλλον το άστρο του Κούλη τρεμοπαίζει στο στερέωμα από 
το οποίο εμφανίστηκαν, στο πρόσφατο παρελθόν, οι εξωγήινοι του 
Υμηττού. 

Η μετατροπή όλης της χώρας-χώρου σε αμερικάνικη βάση, η 
ολοκληρωτική εκποίησή της στους δανειστές, η συνοδοιπορία με 
τον έτερο σαλτιμπάγκο της Ουκρανίας που εκποίησε τη γη της χώ-
ρας του στις MONSANTO, DUPONT, η διαχείριση του ενεργειακού 
σε όφελος του αμερικάνικού LNG, η οικειοθελής εκχώρηση της 
ελευθερίας και κάθε δικαιώματος μέσω της πανδημικής τρομο-
κρατίας και ο πακτωλός 7,5 δις σε απ’ ευθείας αναθέσεις, δείχνουν 
πως η αποστολή μάλλον ολοκληρώθηκε. 

Mission Accomplished, που λένε οι Αμερικάνοι.

« Σ Α Σ  Α Κ Ο Υ Μ Ε »
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γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου



Το φορτηγό πάρκαρε στη γωνία της Κα-
ποδιστρίου στο Πέραμα, στις τέσσερις α-
κριβώς. Ο Αντώνης πήδηξε έξω κι έδειξε 
στον οδηγό το σπίτι.

«Να, εδώ, στον ημιώροφο».
Τρεις άντρες με μπλε φόρμες όρμησαν 

μαζί με τον Αντώνη μέσα στο σπίτι και ξε-
κίνησαν να αδειάζουν το σπίτι. Η Κωνστα-
ντίνα τους έβλεπε να πηγαινοέρχονται με 
φούρια, κατεβάζοντας το ένα μετά το άλλο, 
τον καναπέ, την τραπεζαρία με τις καρέ-
κλες, τις βαλίτσες με τα ρούχα του Αντώνη. 
Άδειασαν και το καμαράκι που έκανε ο Α-
ντώνης τα ιδιαίτερα μαθήματα. Γραφείο, 
περιστρεφόμενη καρέκλα, βιβλία, όλα στο 
πεζοδρόμιο.

Την ώρα που πέρασαν από μπροστά της 
κρατώντας το μεγάλο καθρέφτη του σαλο-
νιού, η Κωνσταντίνα κοιτάχτηκε αδιάφορα. 
Μάτια πρησμένα, μαλλιά ανακατωμένα, 
πιασμένα πρόχειρα μ’ ένα μολύβι. Τριγύρι-
ζε ανάμεσα στους μεταφορείς σαν φάντα-
σμα, ενώ αυτοί συνέχιζαν να αδειάζουν το 
σπίτι, ανεβοκατεβαίνοντας από ταράτσα ως 
αποθήκη. Πήραν τα εργαλεία, τα χαλιά κι ο 
Αντώνης αφού σάρωσε με μια ερευνητική , 
αρπακτική ματιά την αποθήκη, έτρεξε και 
φορτώθηκε τη σούβλα για το πασχαλινό αρ-
νί. Τέλος, λοιπόν. Θα έφευγε.

«Τα πήρες όλα;»
«Ναι, νομίζω πως τελειώσαμε». 
«Το κρεβάτι, πώς και το άφησες;»

«Η Ελένη πήρε καινούργια κρεβατοκά-
μαρα. Το στρώμα θέλω μόνο, το χρειάζεται 
η μάνα μου για το σπίτι στο χωριό. Τώρα δε 
χωράει στο φορτηγό, έχουμε φουλάρει. Θα 
περάσω να το πάρω άλλη φορά».

Τέλος λοιπόν. Τώρα πια δεν υπήρχε κα-
νένα εμπόδιο. Η κόρη τους η Μαρίνα είχε 
περάσει στη Φιλοσοφική της Κρήτης και 
είχε φύγει τον Σεπτέμβριο. Το διαζύγιο εί-
χε δρομολογηθεί. Έτσι, πριν μπει ο χειμώ-
νας, θα έφευγε και ο Αντώνης για να σπιτω-
θεί κανονικά στης Ελένης, αφού είχε κάνει 
το χρέος του απέναντι στην κόρη του. Την 
περίμενε να τελειώσει το λύκειο, να δώσει 
πανελλήνιες, να περάσει στο πανεπιστήμιο 
–μην πάνε χαμένα και τόσα λεφτά στα φρο-
ντιστήρια– και να μπει, τελοσπάντων, στον 
δρόμο τoυ Θεού, όπως όλα τα παιδιά του 
κόσμου. 

«Θα σε πάρω τηλέφωνο, πριν έρθω να 
το πάρω. Α, πάρε και τα κλειδιά».

«Όπως θέλεις, Αντώνη»
«Έφυγα».
Ο Αντώνης έριξε μια τελευταία ματιά 

στο σπίτι και κουτρουβάλησε τη σκάλα. Α-
κούστηκε το κλείσιμο της εισόδου και το 
φορτηγό να γκαζώνει. Έπειτα σιωπή.

Το βλέμμα της Κωνσταντίνας καρφώ-
θηκε στο διπλό καρυδένιο κρεβάτι που το 
είχε στρώσει με φροντίδα, ενώ περίμενε 
τον Αντώνη, με τα δυο μεγάλα μαξιλάρια να 
φουσκώνουν καμαρωτά στο κεφαλάρι. Το 

μοναδικό πράγμα που άφησε πίσω του ο Α-
ντώνης, ενώ το είχε πληρώσει ο ίδιος όταν 
παντρεύτηκαν. Της άφησε μόνο το κρεβάτι 
του Προκρούστη, τη συζυγική κλίνη του 
μαρτυρίου της, γέρικη και σκεβρωμένη, να 
της θυμίζει πώς την έδενε με τα λόγια και 
πώς την τέντωνε με τις ενοχές τόσα χρόνια 
μέχρι να τη φέρει στα μέτρα του. 

«Τώρα θα δούμε, παλιοπούστη, τι 
στρώμα θα πας στο χωριό σου».

Άρπαξε στρώμα, σεντόνια, μαξιλάρια 
και τα πέταξε στη σκάλα. Μετά τα έσυρε ως 
τη γωνία με τους κάδους των σκουπιδιών 
και τα παράτησε εκεί. Ανέβηκε στο σπίτι 
και βγήκε στο μπαλκόνι. Κάπνιζε και κοι-
τούσε το στρώμα. Οι κουρτίνες απ’ τα απέ-
ναντι παράθυρα σάλευαν. Ήξερε πως οι 
γείτονες κρυφοκοιτούσαν.

« Παλιάνθρωποι, γαμώ τα σπίτια σας».
Η Κωνσταντίνα κατάπινε καπνό και έ-

φτυνε χαμηλόφωνα βρισιές, αλλά δεν άφη-
νε το στρώμα από τα μάτια της. Περίμενε 
όρθια εκεί μέχρι να σουρουπώσει. Σε λίγο 
φάνηκαν. Έρχονταν κάθε μέρα, λίγο πριν 
σκοτεινιάσει και ψαχούλευαν τα σκουπίδια. 
Ένας άντρας ψηλός και κοκαλιάρης και μια 
γυναίκα με σαπισμένα δόντια και ξεβαμμέ-
να μαλλιά. Ήταν πρεζάκια που μένανε στις 
εγκαταλειμμένες παράγκες της Ναυαρίνου. 
Οι αρουραίοι, όπως τους λέγανε στη γειτο-
νιά. Μόλις είδαν ο στρώμα, το βούτηξαν α-
μέσως. Το φορτώθηκαν, ο ένας μπρος και 

Λίγα λόγια για την Εύη Μυλωνάκη
Με την Εύη γνωριστήκαμε μέσα από τα διηγήματά μας που διακρί-

θηκαν σε διαγωνισμό και κυκλοφόρησαν στον συλλογικό τόμο «Αντιθέ-
σεις» από τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ. Θυμάμαι ότι φυλλομετρώντας το βιβλίο, 
ξεχώρισα αμέσως το διήγημα της Εύης «Για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια», 
για το θέμα , για την τεχνική στη δομή και για τη λιτότητα στην έκφρα-
ση. Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, όμως, η γραφή της Εύης, όπως φαί-
νεται και στα άλλα διηγήματά της, ξεχωρίζει γιατί περιβάλλει τις ανθρώ-
πινες αδυναμίες με σεβασμό και διακριτικότητα , αφήνοντας παράλλη-
λα την αλήθεια των ιστοριών της να αναδύεται ατόφια , χωρίς ωραιοποι-
ήσεις. Οι ήρωές της είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που βιώνουν 
τα δικά τους αδιέξοδα, άλλοτε συνθλίβονται, άλλοτε ανυψώνονται, άλ-
λοτε χαίρονται τις μικρές και μεγάλες νίκες των καθημερινών αγώνων 
τους ήρεμα και ταπεινά, σαν να γεύονται σταγόνες μέλι, σαν να χαίρο-
νται μια χειμωνιάτικη λιακάδα. 

Με την Εύη «συναντιόμασταν» στα αντιτετράδια της εκπαίδευσης. Είχα συνηθίσει να βλέπω τα κείμενα και τα δι-
ηγήματά μας να δημοσιεύονται μαζί, να γειτονεύουν στις σελίδες του περιοδικού. Η αιφνίδια απώλεια της Εύης με συ-
γκλόνισε και λυπάμαι βαθύτατα που δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω από κοντά. Μου τη θυμίζουν τα μηνύματα που ανταλ-
λάξαμε και η συλλογή διηγημάτων που στάθηκε αφορμή για τη γνωριμία μας. Η Εύη είχε να μας χαρίσει πολλές ιστο-
ρίες ακόμα. Ας κρατήσουμε αυτές που πρόλαβε να μας αφηγηθεί.

Το διήγημα που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Εύης Μυλωνάκη.

Στρώσε το στρώμα σου για δυο
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γκα. Πέρασαν μπροστά απ’ το σπίτι. Η Κων-
σταντίνα τους παρατηρούσε ακίνητη, λες 
και περνούσε κηδεία. Τους έβλεπε να απο-
μακρύνονται, δεν ένιωθε τίποτα. Μόλις ό-
μως χάθηκαν στη στροφή του δρόμου, πα-
νικοβλήθηκε. 

Το’ θελε πίσω το στρώμα. Κατέβηκε 
στον δρόμο κι έτρεξε ξοπίσω τους, ενώ οι 
σαγιονάρες της χτυπούσαν με δύναμη στην 
άσφαλτο. Τους πρόλαβε πριν πάρουν τον α-
νήφορο και τους φώναξε:

«Σταματήστε! Είναι δικό μου! Αφήστε 

το κάτω αμέσως αλλιώς θα φωνάξω την α-
στυνομία!»

Οι αρουραίοι δίστασαν για λίγο, αλλά 
μετά το πετάξανε κάτω και πήραν δρόμο.

Η Κωνσταντίνα σήκωσε το στρώμα και το 
έσπρωξε προς το σπίτι. Το ανέβασε σκαλί, 
σκαλί μουγκρίζοντας απ’ το ζόρι. Κατόρθω-
σε να το σύρει ως την κρεβατοκάμαρα και να 
το στήσει στον τοίχο. Τα σανίδια του κρεβα-
τιού έχασκαν γυμνά. Άναψε τσιγάρο και κά-
θησε στο πάτωμα. Το παρατηρούσε το στρώ-
μα σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Το α-
νοιχτό γαλάζιο στρίφωμα, τα μπακλαβαδά-

κια των ραφών, το βούλιαγμα που είχε στη 
μέση. Χρόνια τώρα έλεγε στον Αντώνη να το 
αλλάξουν, αλλά αυτός ήταν ανένδοτος. Τόσα 
λεφτά είχε πληρώσει πριν είκοσι χρόνια, ή-
ταν καλό στρώμα, φίρμα και ανατομικό. 

Το τσιγάρο τέλειωσε. Η Κωνσταντίνα 
σηκώθηκε και έσβησε τη γόπα πάνω στο 
στρώμα. Μυρωδιά από καμένο πανί και μια 
μικρή μαύρη τρύπα σα σημάδι από σφαίρα.

Ο Αντώνης θα ξαναγύριζε έστω για μια 
φορά, για να πάρει το στρώμα. Θα τον περί-
μενε.

γράφει η Δήμητρα Κωσταρά

Ο Πετρής ήταν αυτό που λέμε «ο τρελός του χωριού». Κα-
νείς δεν τον φώναζε με το κανονικό του όνομα, το παρατσού-
κλι είχε ριζώσει για τα καλά, τόσο που μπορεί και ο ίδιος να μη 
θυμόταν πια πώς τον λένε. Πετρής, λοιπόν, γιατί είχε μια «πε-
τριά», αλλά, επίσης, γιατί του άρεσε να κάθεται με τις ώρες στο 
ποτάμι του χωριού και να πετάει πέτρες. Εκεί τον έβρισκαν 
πολλές φορές οι χωριανοί να κοιμάται κατάχαμα, ημιαναίσθη-
τος από το ποτό, «ξύπνα Πετρή, μεσημέριασε, πάνε στο σπίτι 
σου». Παλιότερα έκανε κάνα μεροκάματο στα χωράφια, τώρα 
ζούσε από δω και από κει. Πάντως, δεν πεινούσε, όλο και κά-
ποιος του έδινε ένα πιάτο φαγητό. Κατά τις δώδεκα το μεση-
μέρι, κινούσε για το καφενείο. Ήξερε ότι θα πετύχει τους ά-
ντρες του χωριού, ήδη από τις έξι στο πόδι, να σβήνουν τον κά-
ματο της ημέρας με ένα τσίπουρο και θα είχε και αυτός τα τυ-
χερά του. Καθόταν μόνος, μακριά απ’ όλους και περίμενε καρ-
τερικά μέχρι κάποιος να πει στον καφετζή «άιντε, κέρνα και έ-
ναν τον Πετρή». Κάποιες φορές, αν είχαν κέφια, του έλεγαν να 
τους τραγουδήσει. 

Βλέπετε ο Πετρής είχε φωνή αϊδονιού, κάτι που ήξεραν ό-
λοι στο χωριό. Ακόμη και όταν έρχονταν εκδομή οι Αθηναίοι, 
ανάμεσα στις φωτογραφίες με τα τρακτέρ, με τις μαυροφορε-
μένες γιαγιάδες και τους ρόζους στα χέρια των αγροτών - «α-
ξιοθέατα» προς επίδειξη στους φίλους της Πρωτεύουσας, α-
κόμα και αυτοί πετούσαν ένα δίευρο στον Πετρή και του ζητού-
σαν να τους τραγουδήσει. Και αυτός, γελούσε σαν μικρό παιδί 
και στη συνέχεια υπάκουος, εξασφαλίζοντας τον κράσο της η-
μέρας, έπιανε ένα τραγούδι που έβγαινε από τα βάθη της ψυ-
χής του, αφήνοντάς τους όλους σιωπηλούς, να τραβάνε βίντεο, 
περήφανοι που σε αυτή την κουτσουλιά στο χάρτη της Ελλάδας 
ανακάλυψαν στο πρόσωπο ενός ξεδοντιάρη, μεθύστακα παρία, 
ένα πηγαίο ταλέντο. Και κάπως έτσι, ως ατραξιόν, έβγαζε ο Πε-
τρής το μεροκάματο. 

Λίγες φορές μόνο τραγουδούσε για τον εαυτό του. Κάποια 
βράδια του καλοκαιριού, στο ποτάμι, έπιανε ένα βαρύ μοιρολόι, 
τόσο απόκοσμο και μυσταγωγικό που θαρρείς το νερό του ποτα-
μού πάγωνε, τα κοάσματα των βατράχων σταματούσαν και τα τρι-
ζόνια κρατούσαν την ανάσα τους. Οι χωρικοί άκουγαν το θρήνο 
του Πετρή και τότε θυμούνταν, αυτόν, τον Κωνσταντή, δεκάχρο-
νο αγόρι που είδε τον ίδιο τον πατέρα του, μπροστά στα μάτια του, 
να σκοτώνει τη μάνα του με μια πέτρα από το ποτάμι.

Ι.
(Ποιητής ρεμβάζων σε υπαίθριο καφενείο)

Τα καλάμια θροΐζουν σκιές στον απέναντι τοίχο.
Οι διαβάτες περνούν βιαστικοί και μου κόβουν τη θέα.
Μα εγώ απ’ τον χρόνο εκτός μεταφράζω τον ήχο
κι αχνοφέγγουν τοπία ονείρων θαμπά, φευγαλέα.

Σαν μελάνι που απλώνεται στ’ άσπρο χαρτί, μες στον στίχο
διευρύνετ’ ο κόσμος κι ανοίγει παράξενη αυλαία.
Σε μια ζούγκλα από λέξεις κατάφυτη ίσως πετύχω
το κεφάλι να βάλω στου λύκου τα δόντια τα ωραία.

Ποια ποτάμια, ποια κοίτη βαθιά, σκοτεινή με τραβάει;
Πώς ξεχνιέμαι ξανά, αναδιευθετώ και ρεμβάζω; 
Ποιο είν’ το κύμα αυτό το μεταφυσικό που με πάει;

Το ρευστό της ψυχής μου, αδιαμόρφωτο μάγμα, αδράζω.
Με τη μνήμη, τις λέξεις, το ποίημα χρυσό να κυλάει,
με το βλέμμα, πρωτάνθιστο ρόδο, τον κόσμο θαυμάζω.

ΙΙ.
(Το πέρασμα του ποδηλάτη)

Οι δρόμοι που άλλοτε δεν αντιδρούσαν
στων σπασμωδικών τροχοφόρων το διάβα,
που άποροι και σιωπηλοί αδρανούσαν,
ξυπνάνε ρευστοί σαν την άμορφη λάβα.

Κι αν άλλοτε δίχως φορά εκκρεμούσαν 
σαν μέσα στα «Όνειρα» του Κουροσάβα
-παρ’ όλο που λάθρα, κρυφά διαβιούσαν-
μπορείς να τους βρεις, βάδισέ τους και τράβα.

Ανέμελος ο θαλερός ποδηλάτης
ιλιγγιωδώς ξετυλίγει τοπία,
τον κόσμο αφυπνίζει δεινός αναβάτης

καθώς οι τροχοί του χαράσσουν πορεία.
Καμπύλης φυγόκεντρης, λες, ακροβάτης
στο βλέμμα του υπόσταση αποκτά η ουτοπία. 

Θανάσης Πουτόκας

Μποέμ ικα σονέτα Ο  Π ε τ ρ ή ς
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