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Διοίκηση, Παιδαγωγική και Πολιτική: 
Όψεις της συγκυρίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

στην περίοδο της ελληνικής κρίσης (2010 -) 
 

Χαράλαμπος Μπαλτάς 
 

Ένα βιβλίο που πρόσφατα μεταφράστηκε του Stephen Ball και της 
Deborah Youdell, Η κρυφή ιδιωτικοποίηση στη δημόσια εκπαίδευση (2010), είναι 
μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε γι’ αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική 
εκπαίδευση, διαβάζοντας το τι συμβαίνει στον αναπτυγμένο αλλά και τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. Η γραμμή που χαράζει το βιβλίο είναι αυτή που 
αφορά από τη μια, το τι θεωρούμε ιδιωτικοποίηση σήμερα, αλλά και από την 
άλλη, αυτά που μπορούμε να κάνουμε στην εκπαίδευση,  συμπεριλαμβάνοντας  
σ’ αυτά και την κρυφή ιδιωτικοποίηση. Ο στόχος στη προβληματική που 
αναπτύσσουμε εδώ είναι ο εκπαιδευτικός να δημιουργεί τους όρους για ένα 
άλλο σχολείο, αυτό που αποκαλούμε σχολείο της κοινότητας.1 Όπως γράφουν 
και οι Ball και Youdell στο βιβλίο τους, στην έκθεσή τους για λογαριασμό της 
αξιολόγησης της πορείας της εκπαίδευσης των αναπτυσσόμενων χωρών και των 
αναπτυγμένων χωρών,  

«στο ένα άκρο η εμπλοκή της κοινότητας στη διαχείριση του σχολείου αντανακλά 
τάσεις ενδογενούς ιδιωτικοποίησης με κατεύθυνση την αποκέντρωση, τη λογοδοσία και 
το μάνατζμεντ απόδοσης ή μια εξωγενή ροπή ιδιωτικοποίησης προς την κατασκευή 
ζήτησης. (…). Στο άλλο άκρο, η εμπλοκή της κοινότητας στην εκπαίδευση μπορεί να 
είναι μέρος της ανάπτυξης της κοινότητας ή τοπικών προσεγγίσεων συμμετοχικής 
δημοκρατίας, όπως όταν οι τοπικές κοινότητες διαχειρίζονται σχολεία, με την 
υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, για να καλύψουν τα ανάγκες τους. Η 
πρώτη περίπτωση είναι ένα ξεκάθαρο στοιχείο τάσεων ιδιωτικοποίησης, ενώ η δεύτερη 
αποτελεί ένα εν δυνάμει σημείο αντίστασης σε αυτές τις τάσεις».2  

Η χώρα μας είναι κι αυτή αναπτυσσόμενη κι ευάλωτη στα σχέδια του 
νεοφιλελευθερισμού. Πώς φτάνουμε όμως σ’ αυτή την αντιπαράθεση 
κοινότητας και εμπορευματοποίησης του αγαθού της εκπαίδευσης με βάση τη 
συσχέτιση του σχολείου με τους υποστηρικτικούς θεσμούς; Για τους 
συγγραφείς του βιβλίου η ιδιωτικοποίηση είναι δύο μορφών, ενδογενής και 
εξωγενής και την αναλαμβάνει η διοίκηση του σχολείου [management]. 
Χαρακτηριστικά της ενδογενούς ιδιωτικοποίησης είναι η κατά κεφαλήν 
χρηματοδότηση, το δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν σχολείο, η σύνδεση της 
αμοιβής με την παραγωγικότητα, η άρση των ορίων για τις εγγραφές των 
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παιδιών, η επιλογή των παιδιών από το σχολείο, η άρση μονιμότητας,  η 
ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων, η διεύθυνση με χαρακτηριστικά 
επιχειρηματία -  ακόμη και διευθυντές σχολείων χωρίς να είναι εκπαιδευτικοί -  
και σχολείο με χαρακτηριστικά επιχείρησης, αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας. Η εξωγενής ιδιωτικοποίηση αφορά τη συμμετοχή 
χορηγών στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, τον αυξημένο ρόλο των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις 
ευεργεσίες, τη φιλανθρωπία, την παραγωγή υλικών του αναλυτικού 
προγράμματος και τη διαφήμιση.    

Η διοίκηση και η παιδαγωγική γίνονται μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικές 
έννοιες.3 Η πολιτική σ’ αυτή την συγκυρία που διανύουμε τάσσεται μονομερώς 
με την διοίκηση, αποκλείοντας από αυτή τόσο το Σύλλογο Διδασκόντων, όσο 
και τον παραδοσιακό συνδικαλισμό των εκπαιδευτικών. Η διοίκηση αφορά την 
επιβολή του πλαισίου, ενώ η παιδαγωγική είναι μια διαδικασία απόκτησης της 
χαμένης αξιοπιστίας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Καθώς, μέσα από 
αυτές τις διαδικασίες, αυτό που απαξιώνεται είναι το πρόσωπο του δασκάλου. 
Και το ερώτημα είναι τότε: Μπορούμε  να μιλάμε για την δυνατότητα να 
δουλεύουμε τις παιδαγωγικές θεωρείς που διδαχθήκαμε; Μπορούμε να 
δουλεύουμε με τις τεχνικές του Celesten Freinet ή με την θεσμική 
παιδαγωγική; Μπορούμε να δουλεύουμε με την κριτική παιδαγωγική του Paulo 
Freire; Μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα του παιδιού και να αγωνιζόμαστε 
γι’ αυτά; Και η παιδαγωγική  τι θέση θα έχει σ’ αυτό το τοπίο όπου κυριαρχεί 
ο καπιταλιστικός τρόπος πρόσληψης του εκπαιδευτικού έργου;. Και πώς αυτά 
μπορούν να συσχετιστούν με την ελληνική εμπειρία; Η σύγκρουση της 
παιδαγωγικής με τη διοίκηση, η ενάντια και ανταγωνιστική παιδαγωγική, στο 
βαθμό που ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τους όρους της αντιπαράθεσης, μπορεί 
να συμβάλλει στην εκ νέου θεσμική πρόσληψη της παιδαγωγικής;  Αυτό είναι 
το πολιτικό ζήτημα. 

Τα κυρίαρχα ζητήματα της περιόδου που διανύουμε στην Ελλάδα 
αποτελούν πολιτικές εκφάνσεις της ηγεμονικής πολιτικής «από τα πάνω», που 
μένει να δούμε να δούμε πως συσχετίζονται μεταξύ τους. Αυτές οι εκφάνσεις 
αφορούν τον τεχνολογικό και ψηφιακό εγγραμματισμό [digital literacy], χάριν 
της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις νέες τεχνολογίες 
(ΤΠΕ), τον εκφοβισμό στην αυλή [bullying], την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και την έξοδο της πολιτικής από το σχολείο, μέσω της 
υποβάθμισης του μαθήματος της Αγωγής του Πολίτη και της άρνησης του 
σχολείου να συζητήσει την ιδιότητα του πολίτη [citizenship]. Η διοίκηση και η 
παιδαγωγική συγκρούονται ακριβώς πάνω σ’ αυτές τις εκφάνσεις των 
ηγεμονικών εκπαιδευτικών πολιτικών. Γιατί δεν δίνεται στην ορατότητα η 
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συσχέτισή τους. Η αντίληψη της ψηφιακής εκπαίδευσης κάνει την παιδαγωγική  
να είναι μόνο παιδαγωγική της τάξης. Έτσι αυτό που είχαμε ως δεδομένο, το 
σχήμα τάξη – αυλή – κοινότητα κι οδηγούσε σε μια αντίληψη για το σχολείο 
τη κοινότητας, αμφισβητείται. Συγχρόνως, τα κλεισμένα στην τάξη παιδιά, 
εκτεθειμένα σε πολλές ώρες εικόνας, δια - δραστικού πίνακα και προσωπικών 
υπολογιστών, αντιμετωπίζουν την αυλή ως χώρο σωματικής εμπειρίας – γιατί 
ακριβώς στη τάξη αποσιωπήθηκε το σώμα. Η διοίκηση σε θέλει κλεισμένο στη 
τάξη γιατί εκεί παράγεται το γνωστικό και τα τόσα προβλήματα της αυλής, αν 
δεν οδηγήσουν στην απόλυση τον εκπαιδευτικό, αυτό που μπορεί να τον 
κάνουν, είναι να δουλεύει όλο και λιγότερο σ’ αυτή. Αυτό που δεν μας λένε 
είναι ότι, όπου συνδυάστηκαν αυτές οι δυο πολιτικές παιδείας, η έμφαση στον 
ψηφιακό εγγραμματισμό και τον εκφοβισμό, οδήγησαν στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, στην κατ’ οίκον εκπαίδευση [homeschooling] και στη δυνατότητα 
να επιστρέψει η αυθεντία των γονιών μέσα σ’ ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο.  

Η κοινότητα καθίσταται ακόμη περισσότερο αδιάβατη. Η αξιολόγηση 
του έργου του εκπαιδευτικού, αυτό που δεν μας λένε, είναι ότι  στο δυτικό 
κόσμο επέφερε απαξίωση του προσώπου του δασκάλου. Έτσι μπορεί να 
συνδυάζεται ο ψηφιακός εγγραμματισμός [digital literacy] με το τέλος του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και την αξιολόγηση του για το τι συμβαίνει 
στην αυλή, με την απόλυσή του, τη στιγμή που η έννοια της κοινωνικοποίησης 
εγκαταλείφθηκε και η παιδαγωγική της αυλής τελεί σε αναστολή. Η έξοδος της 
πολιτικής από το σχολείο είναι η απομάκρυνση όλο και πιο πολύ από τα 
δικαιώματα των παιδιών και η ποινικοποίηση της παιδικής ηλικίας [war on 
youth]. Ο  λόγος του φασισμού σημαίνει συγχρόνως πολιτικοποίηση της 
νεότητας, αλλά και άρνηση της πολιτικής στο πλαίσιο της αποπολιτικοποίησης 
και της εξόδου της πολιτικής από το σχολείο. Ο χώρος, η αυλή, η κοινότητα, η 
πόλη είναι έννοιες που παραδίνονται σ’ αυτό τον πολιτικό αγώνα μέσα από την 
ουδετερότητα του σχολείου. Ο εκπαιδευτικός που ζει την αξιολόγηση, ζει 
ακόμη μια φορά τον φόβο να υποστηρίξει τη δημοκρατία. Η απαξίωση της 
δουλειάς του εκπαιδευτικού περνά μέσα από την αποδοχή της αξιολόγησης και 
την άρνηση του πολιτικού  ρόλου που έχει στην κοινωνία. Η απαξίωση του 
εκπαιδευτικού προηγείται του σχολείου που εργάζεται και ο πόλεμος κατά της 
παιδικής ηλικίας είναι ένας συμψηφισμός των θέσεων της διοίκησης και του 
Συλλόγου Διδασκόντων, αφήνοντας τον εκπαιδευτικό χωρίς συμμαχίες με τα 
παιδιά. 

Αυτές οι τέσσερις έννοιες - ψηφιακός εγγραμματισμός, εκφοβισμός, 
αξιολόγηση, πολιτειότητα - είναι πια μια ιστορική πραγματικότητα με πολλές 
αλύτρωτες δυνατότητες. Πολλά θα κριθούν το επόμενο διάστημα στη 
διαλεκτική ανάπτυξη αυτών των εννοιών. Τι βαρύτητα όμως έχει η  περίοδος 
της κρίσης; 

Κρίση σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και 
του άλλους εργαζόμενους που συσχετίζονται με το σχολείο, λιγότερα παιδιά, 
οικογενειακή κακοποίηση, παθολογία της οικογένειας και νέες ιδιωτικοποιήσεις 



 4 

αυτών που είχαν το όνομα του κοινού [common], του αγαθού [good] και του 
δίκαια μοιρασμένου πολιτικά. 

Κρίση σημαίνει ευάλωτη παιδική ηλικία. Τα παιδιά βάλλονται με τρόπο 
προ - φανερώματος του Οιδίποδα, καθώς,  είτε μειώνονται οι γεννήσεις, είτε 
επειδή μεταναστεύουν, είτε επειδή τα ίδια καθίστανται λειτουργικά και 
οργανικά αναλφάβητα και απουσιάζουν από τη δημόσια σφαίρα και την 
ορατότητα, είτε γιατί μένουν χωρίς υποκειμενικότητα. Η αύξηση των νεκρών 
βρεφών στο 24, 5% των γεννήσεων είναι ένα ακόμη δείχτης της βιοπολιτικής 
που ασκείται στη παιδική ηλικία, αυτών των αγέννητων παιδιών.4 Η μείωση των 
γεννήσεων είναι η νέα απώλεια της παιδικής ηλικίας μέσα στην ελληνική κρίση, 
καθώς επίσης και η μη απόδοση της ιθαγένειας και της υπηκοότητας στα 
παιδιά που είναι μετανάστες, φανερώνει τον πόλεμο κατά της νεολαίας, την 
άρνηση να συζητηθεί η ιδιότητα του πολίτη [citizenship] και η νέα βιοπολιτική 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης 5 Το δικαίωμα στη μητρότητα μέσα στη κρίση 
είναι το πλέον φεμινιστικό αίτημα.6 Τα αιτήματα προσφυγής στο «Χαμόγελο 
του Παιδιού» αυξήθηκαν κατά 80% και η παιδική κακοποίηση κι αυτή 
σημείωσε σημαντική αύξηση.7 Η κακοποίηση των παιδιών  από το θεσμό της 
οικογένειας, η παθολογία αυτού του θεσμού, με τα χαρακτηριστικά που 
αναπαρίστανται στον κινηματογράφο, όπως στον Κυνόδοντα (2009) του 
Γιώργου Λάνθιμου ή στο Miss Violence (2014) του Αλέξανδρου Αβρανά, 
συνδυάζει ένα τοπίο ιδεολογικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού με τον 
εκφασισμό της διαπροσωπικής ζωής. Οι γυναίκες στη κρίση κακοποιούνται κι 
αυτές.  Η κακοποίηση σε βάρος τους έχει σχέση με τη αύξηση της ανεργίας κι 
αποτελεί νέο ερευνητικό δεδομένο, το οποίο κι αυτό θα μας προσανατολίσει 
στο ξεπέρασμα των παραδοσιακών αντιλήψεων για τον θεσμό της οικογένειας.8  

                                                 
4
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Αυγή, 10/3/2013, σελ. 62.  
6
 Σύμφωνα με το Κέντρο Δημογραφικής Έρευνας Max Planck της Γερμανίας σε πρόσφατη 

έρευνα του 2013, η μείωση των γεννήσεων συσχετίζεται με την ανεργία και το φεμινιστικό 
αίτημα για μητρότητα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρο. Δες Χάρις Συμεωνίδου, 
«Κρίση και δημογραφικό», εφημερίδα Αυγή της Κυριακής, 14/7/2013, σελ. 1 -2. 
7
 Τα στοιχεία από το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι συγκλονιστικά. Ζήτησαν βοήθεια, το 

2012, 41.897 παιδιά και δέχθηκε για περιστατικά κακοποίησης 437 καταγγελίες. Δες Εύη 
Σάλτου, «41.897 παιδιά ζήτησαν βοήθεια το 2012», εφημερίδα Τα Νέα, 28/2/2013, σελ. 
16. 
8
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κακοποιήσεις γυναικών. Δες Κατερίνα Παναγοπούλου, «Γυναίκες, τα μεγαλύτερα θύματα 
της κρίσης», εφημερίδα FreeSunday, 7/4/2013, σελ. 18.  
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Η βιοπολιτική πάνω στη παιδική ηλικία έχει ως επίπτωση μια σειρά από 
μειώσεις στις δομές στο θεσμό της εκπαίδευσης. Οι επιπτώσεις αφορούν την 
μείωση των σχολείων, τη μείωση των εκπαιδευτικών και τη μείωση των 
συμμετοχών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το κλείσιμο των Πανεπιστήμιων 
και με την αύξηση της σχολικής διαρροής. Οι νέες αντιλήψεις για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση συναντούν αυτόν τον σκόπελο, όπου οι μελλοντικές 
στρατηγικές είναι να μειωθούν τα χρόνια του δημοτικού σχολείου, όπως στη 
Γερμανία και τη Γαλλία. Η σχολική διαρροή έφτασε στο 13,1% και η 
μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο μόνο σε λίγες σχολικές μονάδες 
γίνεται μεταβατικό πρόγραμμα, αλλά κι όταν γίνεται αυτό δεν επιφέρει αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά της δομής του γυμνασίου τα οποία παραμένουν εν 
πολλοίς αυταρχικά. Οι πολλαπλοί εγγραμματισμοί αποσιωπούνται προς 
όφελος των κυρίαρχων πολιτικών της απορύθμισης του παραδοσιακού 
σχολείου, με στόχο, σύμφωνα και με τα σχέδια του υπουργείου παιδείας της 
Γερμανίας για τη χώρα μας, την ένταξη στην παραγωγική διαδικασία. Οι 
στόχοι του προγράμματος EUROPA για μείωση της σχολικής αποτυχίας στο 
10% είναι ανέφικτοι από την επιβεβαιωμένη και από το Συνήγορο του 
Παιδιού, εγκατάλειψη των παιδιών από τους θεσμούς του κράτους. Η διαρροή 
αφορά παιδιά Ρομά, αλλά και παιδιά χωρίς ιθαγένεια και υπηκοότητα, αλλά και 
παιδιά που έχουν τη καταγωγή τους από τουριστικά μέρη. Τα παιδιά των 
μεταναστών είναι αυτά κυρίως που συνεχίζουν μέσα στη κρίση να διαρρέουν.9  
 Κρίση σημαίνει αιτήματα για υποστηρικτικούς θεσμούς προκειμένου το 
σχολείο να ανταποκριθεί στα δύσκολα κοινωνικά περιβάλλοντα. 

 Τα αιτήματα υγείας την περίοδο της ελληνικής κρίσης ανέβηκαν 
κατακόρυφα.10 Τα Κέντρα Πρόληψης, με το νέο νόμο μπορούν να 
συνεργαστούν για θέματα Αγωγής Υγείας θεσμοθετημένα με τα σχολεία. 
Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός είναι αντιμέτωπος με την ματαίωση της οικογένειας 
και του παιδιού και πολλές φορές η κατάσταση στρέφεται εναντίον του. Ο 

                                                 
9
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πρώην Ινστιτούτου Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, το 2008/2009 φοίτησαν 119.815 αλλοδαποί μαθητές και 14.747 
παλιννοστούντες, ενώ την χρονιά 2012/ 2013 φοιτούν μόνο 92. 096 μαθητές. Δες Στελλίνα 
Μαργαριτίδου, «Τα θρανία αδειάζουν», εφημερίδα Η Εφημερίδα των Συντακτών, Νησίδες, 
τχ. 46, 28 – 29/9/ 2013, σελ. 10.  
10

 Έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθηνών 
σχετικά με τα προγράμματα Αγωγής Υγείας από τους εκπαιδευτικούς το 2012. Ο αριθμός 
τους ήταν 448, πολύ περισσότερα από τον μέσο όρο της δεκαετίας λειτουργίας των 
γραφείων στο διάστημα 2001/2011, όπου ο αριθμός ήταν περίπου 150. Τα περισσότερα 
προγράμματα ήταν ψυχικής υγείας, ακολουθούσαν τα προγράμματα διατροφής και έπονταν 
τα προγράμματα στοματικής υγιεινής, των δικαιωμάτων του παιδιού, τα προγράμματα κατά 
του εκφοβισμού, της ψυχικής ανθεκτικότητας και του ασφαλούς διαδικτύου. Επίσης σε 
υψηλούς δείκτες κινήθηκε και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από φορείς υγείας και 
πολιτισμού. Η κρίση ανέδειξε δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών, αυτούς που στη κρίση πήραν 
περισσότερες πρωτοβουλίες κι αυτούς που η κρίση τους δημιούργησε μια μηδενιστική 
διάθεση με επιπτώσεις στη ψυχική υγεία και των ίδιων. Το 2014 τα προγράμματα Αγωγής 
Υγείας στην Α΄ Διεύθυνση Αθηνών ανήλθαν σε 1.000. 
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λόγος απόλυσης μπορεί να είναι, σύμφωνα και με τον τελευταία ψηφισθέντα 
νόμο, μια απλή καταγγελία που γίνεται σε βάρος του. Μια ακόμη απαξίωση 
της δουλειάς του. Η ψυχική υγεία, η πρόληψη κατά της χρήσης ουσιών, η 
διατροφή, ο εκφοβισμός και η αντιμετώπισή του, καθώς και η ψυχική 
ανθεκτικότητα, αυξήθηκαν ως αίτημα με βάση τα αστικά χαρακτηριστικά και 
τις συγκεντρώσεις ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων στη πόλη. Τα 
προγράμματα που υλοποιούνται από τα Κέντρα Πρόληψης (ή το ΚΕΘΕΑ ή 
το Κέντρο Ημέρας - ΒΑΒΕΛ), είναι στην κατεύθυνση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα 10/16 της «Βαβέλ» στα σχολεία, ειδικότερα 
της Κυψέλης στην Αθήνα, δείχνει την ανάγκη για μεταβατικές διαδικασίες από 
το δημοτικό στο γυμνάσιο, την ανάγκη για ανθεκτικότητα των παιδιών και την 
ανάγκη για συνολικές υπηρεσίες ψυχικής φροντίδας, εκπαίδευσης και 
πολιτισμού.11 Όμως το πρόγραμμα ήταν χρηματοδοτούμενο από τον ιδιωτικό 
φορέα «Σταύρος Νιάρχος» και έχει ανασταλεί. Το πρόγραμμα ψυχολογικής 
υποστήριξης «Διάπολις» σε  σχολικές μονάδες (ή της διαχείρισης της κρίσης 
του Πανεπιστήμιου Αθηνών), μέσα από τις παρεμβάσεις τους, είναι ένας ακόμη 
δείχτης της κατάστασης της ψυχικής υγείας στο σχολικό πληθυσμό, με κύρια 
χαρακτηριστικά της παρέμβασης την πρόληψη και την ατομική και ομαδική 
συμβουλευτική, λόγω της διαπιστωμένης κακοποίησης ή παραμέλησης του 
παιδιού από την οικογένεια.12 Η παρουσία της ΕΨΥΠΕ για ζητήματα 
εκφοβισμού [bullying] ήταν αισθητή σε πολλές σχολικές μονάδες. Όμως οι 
γνωματεύσεις τελικά δεν κάνουν αντίστροφη τη διαδικασία απόλυσης ενός 
εκπαιδευτικού, ούτε την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια για την 
προστασία του. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να απολυθεί για λόγους παθολογίας 
των θεσμών, τόσο της οικογένειας όσο και του σχολείου και οι συντηρητικές 
φωνές ζητούν από τον ίδιο την εμπέδωση της σχολικής ρουτίνας και μόνο. 

Κρίση σημαίνει διατροφή και αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών. 
Η διατροφή είναι κεντρική στη κρίση με πολλές καταστάσεις παιδιών 

που στερούνται τα στοιχειώδη.13 Συγχρόνως η απουσία νομοθετικού πλαισίου 

                                                 
11

 Τα στοιχεία που δίνει το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» για το πρόγραμμα «10/16» είναι πως 
δέχτηκε τα δύο τελευταία χρόνια 161 αιτήματα, ανέλαβε 132, πραγματοποίησε 1785 
επισκέψεις και 2.427 παρεμβάσεις. Προσεγγίσθηκαν 38 σχολεία από τα οποία τα 35 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία και στα 13 έγινε παρέμβαση. Επίσης το πρόγραμμα 
ψυχικής ανθεκτικότητας βασισμένο στο βιβλίο της Μαρίας Ζαφειροπούλου, Τα φιλαράκια, 
(Πεδίο 2012), υλοποιήθηκε σε 13 σχολεία. 
12

 Δες Άγγελος Σανδραβέλης (επιμέλεια), Ενημερωτικό Δελτίο,  Πρόγραμμα Ψυχολογικής 
Υποστήριξης, τχ. 6, Ιανουάριος – Μάρτιος 2013. Τα σχολεία που εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα είναι περίπου 100[www.diapolis.auth.gr]. 
13

 Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθήνας το 2011 έδινε πάνω από 250 μερίδες φαγητού για 
σαράντα σχολικές μονάδες και το 2014 δίνει 1.000. Την ίδια στιγμή η καμπάνια του 
Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μεσογειακή 
διατροφή στα σχολεία κατέληξε σε ένα φιάσκο γιατί στάλθηκαν μόνο αφίσες και έγινε 
διανομή φρούτων και λαχανικών μόνο μια φορά. Η κρατική πολιτική στο θέμα της 
διατροφής την επόμενη χρονιά αφορούσε την συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, 
αλλά κι αυτή η συνεργασία δύο χρόνια μετά, το 2013, ακόμη δεν έχει ευοδωθεί για να 
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στη σχολική κοινότητα, να μαγειρεύουν οι ενήλικες ή να συνεργάζεται το 
σχολείο με συλλογικές κουζίνες, επιδεινώνει το πρόβλημα. Η πτώση της 
αγοράς του ψωμιού είναι ένας ακόμα δείκτης.14 Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και 
Γονέων διχάστηκαν για το ποια έπρεπε να είναι η επιλογή τους απέναντι στις 
χορηγίες και οι εκπαιδευτικοί διχάστηκαν σ’ αυτούς που αρνούνται  να κάνουν 
κάτι και σ’ αυτούς που έλεγαν και λένε να αυξηθούν οι προσπάθειες μέσα στη 
κρίση. Η απαξίωση της δουλειάς του εκπαιδευτικού είναι ορατή και οι 
προσδοκίες ακόμη και για τη δημοκρατία και την υπεράσπιση της, 
μειωμένες.15 Η χρονιά του 2013/2014 άρχισε με τους ίδιους προβληματισμούς 
αλλά και τη φτώχεια να είναι πιο αισθητή από ποτέ. Η έρευνα του 
Πανεπιστήμιου Αθηνών σε συνεργασία με την UNISEF είναι ενδεικτική καθώς 
το 1/3 των παιδιών της χώρας είναι φτωχά και αδυνατούν να έχουν πλήρη 
διατροφή.16 Η φτώχεια χαρακτηρίζει τα παιδιά κι είναι ορατή. Οι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την προηγούμενη δεκαετία 
αρνούνταν τον προνοιακό ρόλο της εκπαίδευσης  - Ολοήμερα Σχολεία, 
Διατροφή, Κέντρα Πρόληψης - αλλά τώρα τα δεδομένα άλλαξαν και η 
ευαισθησία αφορά πια τις στοιχειώδεις ανάγκες.  

Κρίση σημαίνει φτώχεια της παιδικής ηλικίας και μεγαλύτερες 
ανισότητες. Η φτώχεια είναι αυτή που χαρακτηρίζει πια την παιδική ηλικία. Οι 
παιδικοί σταθμοί είναι δυσεύρετοι κι αν δεν υπήρχε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αμφίβολο το τι θα γίνονταν τα 
παιδιά. Η οικογένεια από την άλλη αυξάνει, με την παραμονή του παιδιού στο 
σπίτι, τις κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες κι αποτελεί πια ένα θεσμό που 
δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στα παιδιά. Οι ανισότητες δημιουργούνται 
στον ιδιωτικό θεσμό της οικογένειας. Η κατάργηση του Ολοήμερου Σχολείου 
από την άλλη δημιουργεί μια επιστροφή την οικογένεια. Το νέο τοπίο της 
οικογένειας είναι ομιχλώδες. Συγχρόνως το Ολοήμερο Σχολείο, αυτό το 
σχολείο που αποδοκιμάστηκε εν πολλοίς τα προηγούμενα χρόνια, πλήττεται. 
Όμως η αντίστροφη μέτρηση και η υπεράσπισή του έχει αρχίσει.  Η ψυχική 
ανθεκτικότητα είναι το αίτημα στην κρίση κι αφορά τόσο τα παιδιά όσο και 
τους ενήλικες. Η παράδοση και η νεωτερικότητα συγκρούονται είτε με τη φυγή 
προς τα μπροστά είτε με την επίκληση του ελληνικού παρελθόντος με την 
οικογένεια να έχει την τιμητική της. Ο φασιστικός λόγος πρωτοστατεί στη 

                                                                                                                                            
έχουμε την πολυπόθητη διατροφή των παιδιών στα σχολεία. Κυρίως στα σχολεία διχάζουν 
οι χορηγίες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». 
14

 Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας η κατανάλωση του ψωμιού έχει 
μειωθεί 20% και αφορά γυναίκες, ηλικιωμένους και μη εργαζόμενους. Δες Πέτρος Ζερβός, 
«Ο άρτος ημών ο επιούσιος», εφημερίδα  Η Εφημερίδα των Συντακτών, 15-17/3/2013, σελ. 
2. 
15 Δες για παράδειγμα το ρεπορτάζ της Νικολίτσας Τρίγκα, «Οι χορηγίες διχάζουν τα 
σχολεία», εφημερίδα Έθνος 23/10/2012, σελ. 23. 
16

 Δες την έρευνα του Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του καθηγητή Δημοσθένη 
Δασκαλάκη, Υπεύθυνο του Παρατηρητηρίου Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας, όπου ο 
αριθμός των φτωχών παιδιών ανέρχεται σε  594.000, στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου, 
Εδώ Πανεπιστήμιο, αριθμός φύλλου 196, Ιούνιος 2013, σελ. 10 – 11. 
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δημιουργία νέων σχέσεων αποπολιτικοποίησης και συμφυρμού του 
νεοφιλελευθερισμού με τον αυταρχισμό. Ο λόγος της οικογένειας γίνεται 
άσυλο της αναδυόμενης αυθεντίας της και το σχολείο αμύνεται. 

Κρίση σημαίνει μια άλλη στάση απέναντι στον πολιτισμό, καθώς η 
κρίση δημιουργεί νέες υποκειμενικότητες με σύμβολα. 

Ο πολιτισμός είναι ένα ακόμη αίτημα, όπως η υγεία και η πολιτειότητα 
[citizenship] στο σχολείο που βάλλεται. Η εκδοτική πολιτική για το παιδικό 
βιβλίο έχει ανασταλεί και τα προγράμματα για τις δημόσιες βιβλιοθήκες 
φανερώνουν τη στήριξη του βιβλίου, αλλά όχι την αγορά και την ενίσχυση των 
εκδοτικών οίκων να συνεχίζουν την εκδοτική παραγωγή τους. Επίσης η 
τηλεόραση με τις λίγες παιδικές εκπομπές της, είναι ακόμη ένα πλήγμα. Ο 
επίσημος φορέας του βιβλίου, το ΕΚΕΒΙ, τελεί κι αυτός σε αναστολή και οι 
συγγραφείς που έφταναν στα σχολεία τώρα είναι ένα ερώτημα πώς θα φτάνουν. 

Το γιατί έγινε αυτό είναι ένα θέμα που δεν απαντήθηκε παρά μόνο από 
ανθρώπους που αγάπησαν αυτό το θεσμό.17 Ένας μεγάλος αριθμός 
βιβλιοθηκών, περίπου 50, έκλεισαν και οι βιβλιοθήκες της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, περίπου 500, λειτουργούν χωρίς υπεύθυνο εκπαιδευτικό, όπως τα 
προηγούμενα χρόνια. Η χρηματοδότηση της πολιτικής για το βιβλίο είναι εν 
πολλοίς ιδιωτική.18 Όμως το αίτημα για βιβλίο παραμένει και η ανάγνωση, με 
το θέατρο και στο σινεμά, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Η παρουσία επίσης 
της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» 
στο σταθμό Λαρίσης, στην Αθήνα, μέσω ενός χώρου πολιτισμού για παιδιά, 
δείχνει τις αυξημένες ανάγκες για πολιτισμό και διαχείριση του ελεύθερου 
χρόνου.19 Με τον τρόπο της τελικά η οικονομική κρίση σημαίνει περισσότερη 
ανάγνωση και περισσότερο θέατρο και κινηματογράφο. Οι αναγνώστες μπορεί 
να αριθμούνται στο 5% της ελληνικής κοινωνίας, ωστόσο αυτό που είναι σε 
κρίση είναι το εμπορικό βιβλίο το οποίο είχε συνδεθεί με την μεγέθυνση των 
οικονομικού δεικτών και το αλόγιστο κέρδος. 

Η κρίση συσχετίζεται με το τοπίο των τεσσάρων εννοιών που εκθέσαμε 
στην έναρξη της προβληματικής. Οι πολιτικές της σχολικής μονάδας 
περιστρέφονται γύρω από την κινητικότητα της λήψης αποφάσεων που παίρνει 
η διοίκηση, αγνοώντας τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και την 
παιδαγωγική, τόσο την κριτική όσο και την θεσμική. Τι συμπεράσματα 
μπορούν να βγουν; Σίγουρα πως το σχολείο είναι μπροστά σ’ ένα σταυροδρόμι 
με επιλογές, αν θα διαλέξει τον δρόμο του νεοφιλελευθερισμού ή το δρόμο του 

                                                 
17

 Για τους λόγους που έκλεισε το ΕΚΕΒΙ δες Μυρσίνη Ζορμπά, «Γιατί έκλεισαν το 
ΕΚΕΒΙ:», εφημερίδα  Athens Voice, 17 – 23/1/2013, σελ. 15. 
18

  Δες www.FutureLibrary.gr. 
19

 Το «Εργαστήρι Πολιτισμού» για παιδιά εγκαινιάστηκε στις 19/10/2012 από το «Δίκτυο 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού» στη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα και βρίσκεται κοντά 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έχει πολλές ομάδες ενδιαφερόντων (βιβλιοθήκη, υπολογιστές, 
εφημερίδα, αρχιτεκτονική, μουσική, ραδιόφωνο, κινηματογράφος, δικαιώματα του παιδιού, 
διατροφή, προφορική ιστορία, ποδήλατο, ενισχυτική διδασκαλία) και απασχολεί περίπου 
500 παιδιά. 

http://www.future/
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Σχολείου της Κοινότητας [Community School]. Το ζήτημα όμως είναι, 
σύμφωνα και με την ανάγνωση του βιβλίου των Stephen Ball και Deborah 
Youdell, Η κρυφή ιδιωτικοποίηση στη δημόσια εκπαίδευση (2010), αν όλες αυτές οι 
σχέσεις που δημιουργούνται με την κρυφή ιδιωτικοποίηση, αν θα είναι προς 
όφελος ενός Σχολείου της Κοινότητας ή θα είναι προς όφελος της εμπέδωσης 
του νεοφιλελευθερισμού και στη χώρα μας. Το ζήτημα είναι να δούμε με 
ποιους όρους θα γίνει η αποσχολειοποίηση [deschooling] και πως το σχολείο 
θα γίνει ανοιχτό, ανταποκρινόμενοι σ’ ένα ιστορικό αίτημα από το παρελθόν.20 

Οι αντιπαραθέσεις που ξέρουμε αφορούν το αγγλοσαξονικό μοντέλο 
από τη μια και το φιλανδικό από την άλλη. Το πρώτο δίνει έμφαση στη 
Γλώσσα και τα Μαθηματικά και έχει δημιουργήσει ως πρότυπο του τα 
μισθωμένα σχολεία [charter schools]. Το άλλο δίνει έμφαση στη σχολική ζωή, 
την ημερήσια διάταξη, τις συλλογικές δράσεις, τη δημόσια σφαίρα, την 
αρχιτεκτονική, την κοινότητα και τη διαθεματικότητα. Σήμερα στη χώρα μας, 
τόσο τα Πειραματικά Σχολεία όσο και τα Σχολεία Ζωνών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (ΖΕΠ), συμβουλεύονται το αγγλοσαξονικό μοντέλο. Το 
Σχολείο της Κοινότητας [Community School], το οποίο εργάζεται πάνω στο 
τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα,  είναι η ανταπάντηση σ’ αυτό το μοντέλο.21 
Το βιβλίο των Stephen Ball και Deborah Youdell, Η κρυφή ιδιωτικοποίηση στη 
δημόσια εκπαίδευση (2010), μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε γιατί ήρθε η 
ώρα της απαξίωσης της δουλειάς του εκπαιδευτικού. Ακριβώς γιατί η 
λογοδοσία, η ετοιμασία για τις εξετάσεις, η έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες 
και η αξιολόγησή του, είναι για να έχουμε μια εκπαίδευση της διοίκηση χωρίς 
σταθερό προσωπικό, χωρίς σχολεία, παρά μόνο σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, εκεί που επιτρέπουν οι συγκεντρώσεις του πληθυσμού, με 
βάση την κίνηση του κεφαλαίου και των ροών της μετανάστευσης. Η σύσφιξη 
των σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως και στα ΣΔΙΤ που έχουμε 
πρόσφατα και στην παιδεία), κάνει ακαθόριστο το μέλλον του σχολείου, έτσι 
όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
δημιουργούν τα πρώτα ιδιωτικοποιημένα δημόσια σχολεία, τα οποία αγγίζουν 
την πρώτη εκατοντάδα. Κι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα σ’ αυτό που έρχεται.  

Τα νούμερα είναι απελπιστικά. Περίπου 100.000 χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
θα μείνουν (από περίπου 200.000), περίπου 10.000 σχολεία (από 15.000), 
περίπου 5.000 καθηγητές πανεπιστήμιου (από περίπου 9.000), περίπου 50.000 
φοιτητές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 25 πανεπιστήμια από 40, παιδική 
εργασία κάτω των 18 ετών για πάνω από 30.000 παιδιά και σταθεροποίηση του 
τριτογενούς τομέα και ιδιαίτερα του τουρισμού με έμφαση την εκπαίδευση στα 
τουριστικά επαγγέλματα με τα Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
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να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ των τάξεων της βαθμίδας του 
γυμνασίου - το οποίο μάλλον θα επιμηκυνθεί στις τελευταίες τάξεις του 
δημοτικού. Επίσης έχουμε 200.000 παιδιά χωρίς ιθαγένεια κι υπηκοότητα κι 
άρα άμεσα απελάσιμα και μια παιδική ηλικία η οποία συρρικνώνεται στο 
1.200.000 παιδιά (από 1.500.000 περίπου παιδιά), με 100.000 νέους ήδη να 
έχουν μεταναστεύσει. Κι όλα αυτά για το ανέφικτο πάντρεμα καπιταλιστικής 
οικονομίας κι εκπαίδευσης με την οικονομία να είναι ο λόγος επί της 
εκπαίδευσης. Ο απολυόμενος εκπαιδευτικός είναι η αρχή του ξετυλίγματος του 
κουβαριού της ιστορίας. Το νέο τοπίο ερήμωσης της παιδείας είναι ο 
διασυρόμενος εκπαιδευτικός και η προστασία του μέσα από τις πελατειακές 
σχέσεις με τη διοίκηση ή ο εκτοπισμός του στην πνευματική εξορία, στη νέα 
εκδοχή του «Παρθενώνα» της Μακρονήσου, των νησίδων της σκέψης που 
επιζητεί την αυτονομία της και μεταβάλλεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. 
Αυτό είναι το αγωνιστικό πρόσωπο  του εκπαιδευτικού ανάμεσα στους πολλούς 
που αποβλέπει στα κοινά [commons], ένας μάρτυρας χωρίς μάρτυρα, όπως θα 
μας έλεγε ο Paul Celan. 

 Το πώς και το γιατί του πλαισίου αυτών που συμβαίνουν και μας 
διαφεύγουν βρίσκονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Το άρθρο 16 του 
συντάγματος για δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, 
ειδικότερα μετά τους αγώνες του 2007, την μεγάλη απεργία των δασκάλων το 
2006 και την αριστερή στροφή της ελληνικής κοινωνίας μετά το 2008. Η 
χρήση δομών υποστήριξης είναι απαραίτητες περισσότερο από ποτέ στο νέο 
σχολικό περιβάλλον. Η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, όπως τα παραπάνω, 
σύμφωνα και με τον Συνήγορο του Παιδιού, περνά μέσα από το Σχολείο της 
Κοινότητας.22 Το Σχολείο της Κοινότητας είναι αυτό που αρχίζει να 
αισθητοποιείται μέσα από την κρίση, καθώς τα σχολεία δημιούργησαν 
συνολικά αιτήματα που ξεπερνούν τον μειοψηφούντα εκπαιδευτικό, όμως οι 
νέες διοικητικές πολιτικές για την εκπαίδευση, η άνοδος ναζιστικών αξιώσεων 
για την ιδιότητα του πολίτη [citizenship] και η δημιουργία καταστάσεων 
φτώχειας, δημιουργούν νέα ζητήματα.  Η αίσθηση των δύσκολων καιρών που 
ζούμε, η δυνατότητα να πάρουμε αυτόν ή τον άλλο δρόμο, το σταυροδρόμι 
της σκοτεινιάς της κρίσης [judgement] σαν το τρίστρατο του Οιδίποδα, είναι η 
τραγωδία μας αλλά και η λυτρωτική μας έξοδος. 

 
Ο Χαράλαμπος Μπαλτάς είναι δάσκαλος στο 35ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 
Αθηνών. Τα σχολικά έτη 2010/2012 ήταν Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας στην Α΄ 
Διεύθυνση Αθηνών. babisbaltas@gmail.com 
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