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Ηανατροπή της κυρίαρχης μέχρι χθες πολιτικής σκηνής, που έφερε
το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου και η ανάδειξη
για πρώτη φορά στην μεταπολεμική Ευρωπαϊκή Ιστορία μιας Αρι-

στερής Κυβέρνησης, η σύνθεσή της, οι προγραμματικές της δηλώσεις, η σθε-
ναρή στάση της απέναντι στους εκβιασμούς των δανειστών, έχουν δημιουρ-
γήσει ένα τεράστιο κύμα αποδοχής και ελπίδων για ένα αύριο αξιοπρέπειας
μιας ριζικά νέας πορείας του κοινωνικού μας σχηματισμού. Κύμα που αγκα-
λιάζει ήδη μεγάλα στρώματα των ευρωπαϊκών λαών.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο χώρος της Παιδείας και Έρευνας, του Πολιτι-
σμού ευρύτερα, που θητεύει τούτο το ένθετο με συνέπεια για δέκα χρόνια τώ-
ρα, αποκτά ιδιαίτερο ποιοτικό βάρος και έντονη ιδεολογική σημασία. 

Απόδειξη η ένταση των επιθέσεων που προκάλεσαν οι προγραμματικές δη-
λώσεις του σ. Μπαλτά νέου Υπουργού Παιδείας. Πρόκειται σαφέστατα για βα-
θιές ιδεολογικό-πολιτικές αντιθέσεις στις οποίες πρωτοστατεί από την άλλη
μέρα της ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, όλο το ‘εκσυγχρονιστικό
μπλοκ’, της λεγόμενης ‘συναινετικής δημοκρατίας’ και του νεοφιλελεύθερου
καπιταλιστικού μονόδρομου. Χαρακτηριστικό το φύλο της ‘Καθημερινής’ της
επομένης της ψήφου εμπιστοσύνης (11 Φεβρουαρίου) που αφιερώνει όλη
την τρίτη σελίδα με κεντρικό τίτλο ‘Κατάργηση όλων των θεσμών αριστείας’
και άρθρα, δύο τέως Υπουργών Παιδείας της Μ. Γιαννάκου και της. Α. Δια-
μαντοπούλου που συστηματικά επιχείρησαν την αποδόμηση, στην διάρκεια
της θητείας τους, της ουσίας της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και την απαξίωση
των εκπαιδευτικών λειτουργών, του πρώην Προέδρου του ΕΣΥΠ πειθήνιου
όργανου αυτής της πολιτική Θάνου Βερέμη, με χαρακτηριστικό τίτλο του άρ-
θρου του ‘Ισοπέδωση, με φόντο τις επαναστατικές ιδέες’, του μέλους του Συμ-
βουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ Βάσως Κιντή και τέλος του Κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου της Ν. Δ Κυρ. Μητσοτάκη με τίτλο ‘Ένας Μαρξιστής στο υπουρ-
γείο Παιδείας’! 

Κοινό στοιχείο όλων ο χαρακτηρισμός των δηλώσεων του Υπουργού ως
‘αναχρονιστικές, ιδεοληπτικές και άκρως προβληματικές’ οι αναφορές του
στον λαϊκό πολιτισμό και την χαρά της μάθησης, ως ‘επιπέδου καφενείου ’
και υποταγής σε ‘συνδικαλιστικά αιτήματα’ όπως και ‘ρητά στην πολιτεία Πε-
λεγρίνη’, φτάνοντας στην …ευχή του Θ. Βερέμη ‘ο διάλογος με όλους τους φο-
ρείς της εκπαίδευσης, που εξήγγειλε ο Υπουργός ‘να μην φτάσει ακόμη και
με κουκουλοφόρους …ως τα ΑΕΙ, όπως εκείνος του Υπουργού Δικαιοσύνης
Ν. Παρασκευόπουλου ‘’.

Είναι σαφές ότι ακόμη και τα ψήγματα του οράματος και των συγκεκριμέ-
νων επεξεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ, - που αναπτύχθηκαν από τον υπουργό και
αν. υπουργό σ. Κουράκη στον περιορισμένο χρόνο ομιλίας τους στο κοινοβού-
λιο - για ένα δημόσιο, ανεξίθρησκο και δωρεάν παρεχόμενο εκπαιδευτικό σύ-
στημα, - από το νηπιαγωγείο ως τις μεταπτυχιακές σπουδές – το οποίο θα
απολαμβάνουν όλοι όσοι ζουν σ’ αυτή την χώρα, χωρίς διακρίσεις, ταξικούς,
πολιτισμικούς και κάθε είδους φραγμούς, προκαλεί τις νεοφιλελεύθερες δικές
τους ιδεοληψίες. Είναι αδιανόητο στην ελιτίστική αξιακή τους σκεύη, να απο-
δεχτούν ότι υπάρχουν ακόμη οράματα, ελευθερίας, ισότητας, αδελφότητας,
που οι επαναστάτες αστοί καθιέρωσαν και σήμερα προασπίζεται η Αριστερά!

Πώς να αποδεχτούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα πραγματικής ισότητας για
όλα τα παιδιά βασισμένο στη χαρά της μάθησης στην δημιουργία συνθηκών
ικανότητας αισθητικής απόλαυσης, στην κριτική γνώση, στην αξία της αλλη-
λεγγύης μέσα από τη συλλογική ζωή και δράση και το δημοκρατικό ήθος
αδελφότητας και ελευθερίας; Ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η πρακτική, η
κλασσική, η καλλιτεχνική, ευρύτερα η πολιτισμική παιδεία, θα δένουν λει-
τουργικά σ’ αυτό που ονομάζουμε σχολείο ‘θεωρίας και πράξης’. Με στόχο
την ανάδειξη των ιδιαίτερων προσόντων και ταλέντων κάθε μαθητή και μα-
θήτριας – ιδιαίτερα όπως τόνισε ο σ. Υπουργός εκείνων των πίσω θρανίων –
απαλλαγμένο από την εξεταστικοκεντρική αντίληψη και τις αντιπαιδαγωγι-
κές αντιλήψεις περί ‘αριστείας’, που επίσης ιδιαίτερα ενοχλεί τις αντιδημο-
κρατικές εμμονές τους. Ένα σχολείο προσαρμοσμένο και ανοικτό στον κόσμο
και τις ανάγκες της γειτονιάς ή του χωριού, ζωγραφισμένο από τους μαθητές
του, με δάσκαλους απαλλαγμένους από τον γραφειοκρατικό κορσέ ενός ενι-
αίου σε όλη τη χώρα αναλυτικού προγράμματος, με μόνιμες θέσεις. Ένα σχο-
λείο ουσιαστικά πατριωτικό, μα ταυτόχρονα βαθιά αντιμιλιταριστικό, πολυ-

πολιτισμικό με σεβασμό στην διαφορετικότητα , στους άλλους πολιτισμούς
και θρησκείες, μακριά από τις μεταξικού τύπου παρελάσεις και τις κενές πε-
ριεχομένου πατερναλιστικές ρητορείες. Ένα Σχολείο με αυτόνομες βαθμίδες
μαθησιακής ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα στο επίπεδο του Λυκείου το οποίο οφεί-
λει άμεσα να απαλλάξει τους μαθητές του από το άγος των φροντιστηρίων
και το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα Σχολείο χωρίς κάγκελα και
τσιμεντένια παντού αυλή, με χώρο για μαθητικό κήπο και όχι ένα τεράστιο
κρύο, άψυχο κι άχαρο περιφραγμένο οικοδόμημα. 

Με ένα αυτοδιοικούμενο και δημοκρατικά συνδιοικούμενο από τους φο-
ρείς που ζουν και εργάζονται σ’ αυτό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Σύστημα, με
άμεση κατάργηση του αντισυνταγματικού θεσμού των Συμβουλίων Ιδρύμα-
τος που έφτασαν στο αδιανόητο για όποια μορφή στοιχειώδους δημοκρατι-
κής λειτουργίας να προεπιλέγουν… ποιοι αρμόζει στις αντιλήψεις τους, να θέ-
τουν υποψηφιότητα για να ‘εκλεγούν’ Κοσμήτορες ή πρυτάνεις. Άλλη εξαγ-
γελία που η αντιδημοκρατική αυταρχική τους μονοδιάστατη σκέψη δεν μπο-
ρεί να συλλάβει όπως και την συμμετοχή στην διοίκηση των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
των φοιτητών και ας είναι κατάκτηση με την παπική βούλα…από το 1214
που αναγνώρισε την ‘ Universitas magistorum et scolarium’ παραχωρώντας
της επίσης το πρώτο κοσμικό άσυλο, άλλη ανατριχιαστική για τους ‘εκσυγ-
χρονιστές’ μας… πηγή ανομίας. Πώς να αντιληφθούν οι ανιστόρητοι αυτοί
κήρυκες της μονοδιάστατης σκέψης ότι οι αντιδράσεις τους πηγαίνουν πιο
πίσω και από τον Μεσαίωνα; Πώς να αποδεχτούν ότι οι φοιτητές είναι ενή-
λικοι πολίτες, που μαζί με τους δασκάλους τους, συναποτελούν την έννοια
της Universitas, του χώρου δηλαδή που μέσα από την συμμετοχή, το διάλο-
γο, την κριτική και μεθοδολογικά πειθαρχημένη αμφισβήτηση του υπάρχον-
τος, την σύν-κρουση και την δημιουργική σύνθεση, προχωρά την κριτική κα-
τανόηση της υπάρχουσας και την παραγωγή νέας γνώσης; Αποτελούν χώρο
Ελευθερίας ο οποίος σε λειτουργική σύνδεση με τα Ερευνητικά Κέντρα, απο-
δεσμευμένα από τον βραχνά της ιδιωτικής χρησιμοθηρίας, με εξασφαλισμένη
την ελευθερία και τη μονιμότητα του ερευνητή δημιουργούν τους ανα-
γκαίους όρους πολιτισμικής, οικολογικής οικονομικής και πολιτικής αέναης
ανασυγκρότησης των κοινωνικών σχηματισμών. Αυτό που προϋποθέτει η δι-
κή μας άποψη για ‘Ενιαίο χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας’. Για τον οποίο
όμως δεν ακούσαμε τίποτε στις προγραμματικές δηλώσεις, παρά τις πρόσφα-
τες επεξεργασίες που κατέθεσε η προηγούμενη ΕΚΚΕ Παιδείας σε αντίκρου-
ση του απαράδεκτου νομοσχεδίου της αλήστου μνήμης συγκυβέρνηση, μόλις
τον περασμένο Δεκέμβριο και κάναμε ως ένθετο ειδικό αφιέρωμα … 

Όλα αυτά δεν αποτελούν ανατρεπτικά οράματα απλά και μόνο δημιουρ-
γούν τους αναγκαίους όρους ουσιαστικοποίησης της συνταγματικής επιτα-
γής του Α 16 που τόσο άλλωστε έχει στοιχίσει - σε πολλούς και όχι μόνο της
απελθούσας συγκυβέρνησης- η αποτυχία αναθεώρησής του, μέσα από ένα
πολύμορφο αγώνα εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών, κοινωνίας. Τους είναι
αδιανόητη η ‘αλλαγή Παραδείγματος ‘,όπως ονομάζει ο Τόμας Κουν την κα-
τάρρευση μιας θεωρίας όταν αυτή παύει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
πραγματικότητας. Μιας νέας πραγματικότητας που έφερε το αποτέλεσμα των
εκλογών και η οποία διευρύνει καθημερινά και εντυπωσιακά η αποδοχή της
από το κοινωνικό σώμα. 

Αν και τα προηγούμενα αποτελούν επιταγές κάθε προοδευτικής παιδαγω-
γικής σκέψης είναι προφανές, ότι θα προχωρήσουν χωρίς αιφνιδιασμούς με
διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τις συνδικαλιστικές τους εκ-
φράσεις, τις πολιτισμικές ευαισθησίες της κοινωνίας, την εμπιστοσύνη της
οποίας οφείλει η ηγεσία του Υπουργείου να μην διαψεύσει με υπαναχωρή-
σεις—όπως αυτές που διαφαίνονται στην εξαγγελία για άμεση κατάργηση
των εξετάσεων εισόδου στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία και τη διάκρι-
ση κάποιων από αυτά ως…’ιστορικά’ - γραφειοκρατικές και κάθε άλλου εί-
δους αγκυλώσεις / δεσμεύσεις! 

Η ευθύνη της είναι μεγάλη και προφανής!
Προς αυτή την κατεύθυνση θα σταθεί - όπως πάντα κριτικά - τούτο το έν-

θετο παραμένοντας ανοικτό σε κάθε άποψη και πρωτοβουλία.                  [

ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ 

Με ελπίδα μα και ευθύνη
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Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε
ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ τώρα η ελληνική εκπαίδευση βιώνει οδυνηρά μια σισύφεια εναλλαγή
μεταρρυθμίσεων και αντιμεταρρυθμίσεων. Προσεγγίζει τις δύο εκατονταετίες η
παράδοση των μεταρρυθμίσεων «που δεν έγιναν», των παιδαγωγικών ουτοπιών
που “ματαιώθηκαν” πριν τις αγγίξει η πράξη, των μεγάλων προσδοκιών που τελικά
διαψεύστηκαν. 

Διαβάζουμε στο γνωστό έργο του Αλέξη Δημαρά “Η μεταρρύθμιση που δεν έγι-
νε”: 

«Από το 1821, το γένος επιθυμεί μια εκπαίδευση που […] θα ετοιμάζει όλα τα μέ-
λη της αυριανής κοινωνίας, έτσι ώστε να ζήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια· μια
εκπαίδευση που θα βοηθήσει να μεταβληθούν οι ραγιάδες σε πολίτες ενός ελεύ-
θερου κράτους. […] Από τότε και ύστερα το αίτημα έμεινε το ίδιο: Να γυρίσουμε σε
εκείνο που πρωτοζητήθηκε, να αποκτήσουμε σχολεία που να εκφράζουν το παρόν
και να ετοιμάζουν για το μέλλον. […] Η μεταρρύθμιση δεν έγινε.» 

Και να που κάνουμε σήμερα, μετά από μια θλιβερή περίοδο πρωτοφανούς ηθικής
καταρράκωσης, απίστευτης εξαθλίωσης, ακραίας εκπτώχευσης και εθνικής υπο-
τέλειας, τα πρώτα σταθερά βήματα μιας νέας αυτοδύναμης πορείας, για μια συνο-
λική μορφωτική και πολιτισμική αναγέννηση. 

Μπορούμε άραγε τώρα να αφήσουμε οριστικά στο παρελθόν  την εκπαιδευτική
πολιτική των στενών οριζόντων, της διεύρυνσης των μορφωτικών ανισοτήτων,
της οικονομικής ασφυξίας, του άκρατου ανταγωνισμού, των δυσβάσταχτων φρον-
τιστηριακών δαπανών; 

Ναι. Σήμερα ξέρουμε πως μπορούμε να φέρουμε σε πέρας ένα τέτοιο έργο. Και
το συνειδητοποιούμε πως είναι πια στο χέρι μας.

Η μεταρρύθμιση που… θα γίνει!
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ να σχεδιάσουμε και να πραγματώσουμε ένα σχολείο ανοιχτό
στην κοινωνία και τις ανάγκες ανάπτυξής της, εφαλτήριο της κοινής προσπάθειας
για μια Ελλάδα της προόδου και της δημιουργίας. Ένα δημόσιο σχολείο που δεν θα
αποδιώχνει αλλά θα αγκαλιάζει κάθε παιδί, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

Με σχολικό πρόγραμμα που το κατευθύνει η ίδια η ζωή και όχι οι ανάγκες της αγο-
ράς· που μορφώνει δημιουργικά και δεν εξετάζει εξοντωτικά· που αναζητά την
ομορφιά στην τέχνη και στη δημιουργία, και πλάθει πολίτες που αγαπούν τον τόπο
τους, προστατεύουν το περιβάλλον, αγωνίζονται για την ειρήνη και τη συνεργασία. 

Με διδακτικές μεθόδους που σέβονται την προσωπικότητα και το ρυθμό ανάπτυ-
ξης του παιδιού και δεν το κακομεταχειρίζονται με ύλη και βιβλία που δεν αντιστοι-
χούν στην ηλικία του. 

Με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που δεν ταξινομούν και δεν αποκλείουν επιστρα-
τεύοντας «τράπεζες θεμάτων» και συνεχείς εξεταστικές δοκιμασίες, αλλά στηρίζουν
το παιδί στις δυσκολίες του και το βοηθούν να αξιοποιήσει κάθε ταλέντο και ικανό-
τητά του. 

Με πλούσια σχολική ζωή που δεν διχάζει με το μίσος και το ρατσισμό, αλλά ενώνει
με την αλληλεγγύη και την αμοιβαία αποδοχή. 

Μπορούμε επιτέλους να πραγματώσουμε την ανατροπή που ταυτόχρονα σχεδιάζει
και οικοδομεί, ανοίγει δρόμο στην κοινή δράση, στη συμμετοχή, στη συνεργασία, στην
υπευθυνότητα. Το οφείλουμε στις παλιότερες γενιές, που βίωσαν την πικρή ματαί-
ωση ενός τέτοιου ονείρου. Το οφείλουμε σε μας τους ίδιους, που επιτρέπαμε στην
ιδιοτέλεια να αποδιώξει την αλληλεγγύη. Μα πάνω απ’ όλα το οφείλουμε στις γενιές
που έρχονται κατόπι μας, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και θα είναι ένα τέτοιο
συλλογικό μας έργο αναγκαία επανόρθωση και ύψιστη δικαίωση.

Συνωστισμός… αριστειο-φροσύνης 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ τον νέο «συνωστισμό» τα κυρίαρχα μέσα. Και σπεύδουν κατά δεκάδες
συνωστιζόμενοι και διαγκωνιζόμενοι οι αυτόκλητοι υπερασπιστές της εγχώριας μα-
θητικής «αριστείας» να αποκαθάρουν την παιδεία μας από το νεοφανές άγος. Πολλοί
από αυτούς δεν μπήκαν καν στον κόπο (κ. Γιατρομανωλάκη, που επισείετε «αποκε-
φαλισμούς των αρίστων») να εξετάσουν τι και προς τι ειπώθηκε, άλλοι προτίμησαν
τη συνειδητή διαστρέβλωση (κύριοι Μανδραβέλη, Κρανιδιώτη και Αναστασιάδη
κ.λπ.), αλλά κοινό το αποτέλεσμα.  Ήταν αναπόφευκτο ο «οδοστρωτήρας της Αριστε-
ράς» στην ελληνική εκπαίδευση, ελαυνόμενος από την αρχή της «ήσσονος προσπά-
θειας» να εισβάλει στην εκπαιδευτική μας «αριστεία» ως ταύρος εν υαλοπωλείω. 

Ας σπεύσουμε, παρ’ όλ’ αυτά, να καθησυχάσουμε τους οιστρηλατούμενους από
την διαπραχθείσα ύβρη. Η αριστεία ως ηθικό πρόταγμα και ιδεώδες της καθ’ ημάς
παιδείας ζει και βασιλεύει. Ζει και βασιλεύει στη βαθμοθηρία της σχολικής καθημε-
ρινότητας, στην εξάντληση των άνω ορίων της εικοσάβαθμης βαθμολογικής κλίμα-
κας, στην ένταση και τις πιέσεις που ασκούνται εκατέρωθεν όχι για τη γνώση αλλά
για το βαθμολογικό «ενδεικτικό» υποκατάστατό της. 

Αν όμως ο θολός καθρέφτης του διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος PISA
μπορεί να δείξει κάτι ενδιαφέρον, είναι τούτο: οι χαμηλές επιδόσεις της νεολαίας μας
δεν οφείλονται στην απουσία «αρίστων», πολλοί από τους οποίους άλλωστε διαπρέ-
πουν σε διεθνείς εξειδικευμένους διαγωνισμούς. Οφείλεται στην πληθώρα των λει-
τουργικά αναλφάβητων, των «αποτυχημένων των πίσω θρανίων», που αναπαράγει
σφυρίζοντας αδιάφορα η ισχύουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Γι’ αυτό και ο στόχος «να γεφυρωθούν τα μπρος με τα πίσω θρανία» είναι αυτός
που οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος και δείχνει τη λύση.           [

Π. Χ. 

PΣτο θολό τοπίο των ημερών ας μη βιάζεται κανείς.

p Ακόμα κι αν ασπρίσανε τα μαλλιά του στο καραούλι.
p Είναι εύκολες οι καραμπόλες…
p Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν.

PΤίτλοι τέλους στο όνειδος της «αξιολόγησης – χειραγώγησης» του
Λοβέρδου.

p Μυρίζει και το τέλος του υβριδικού αυτού όρου.
p Εξεμέτρησε το ζην.

PΚλαυθμός και οδυρμός για την «πρότυπη αριστεία».

p Τι να θέλει άραγε να πει ο ποιητής;
p Ότι καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις και επανέρχεται η κλή-
ρωση.
p Δηλαδή, ό,τι ίσχυε επί δεκαετίες.
p Από τα μέσα του ’80 και μετά.

PΚάγκελα, κάγκελα, κάγκελα [φεύγουν από] παντού.

p Και όχι μόνο από τη Βουλή.
p Άντε, και από τη Νερατζιώτισσα στην Αμυγδαλέζα!

P«Χρόνια πίσω μάς γυρίζουν οι πρώτες ανακοινώσεις του υπουργού
Παιδείας»

«Στα πιο δογματικά χρόνια της Αριστεράς».

ΟΞΥΤΟΝΑ ΑΙΧΜΕΣ
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ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ*

Το εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα η παι-
δεία στη χώρα μας, υπήρξε ανέκαθεν το μέσο
για να εφαρμοστούν πολιτικές, πειραματισμοί

και μοντέλα χωρίς να εντάσσονται σ΄ ένα γενικότερο
σχεδιασμό, ξεκομμένα από μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς και πολλές φορές αντιστρόφως ανάλογες με την
ποιότητα και τους στόχους της εκπαίδευσης.

«Δέος για την ευθύνη» ήταν τα πρώτα λόγια του
υπουργού. Ευθύνη γιατί μπροστά έχουμε τον «μεγάλο
ασθενή» το εκπαιδευτικό σύστημα που νοσεί. Μαζί του
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και όλη η ελληνική
κοινωνία. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα μηχανισμών, ερ-
γολάβων, ρουσφετολογικών ρυθμίσεων, με εκκρεμό-
τητες, αιτήματα, προσφυγές. Ένα χάος και στο βάθος
το αύριο που όλοι θέλουμε να είναι καλύτερο, γι αυτό
η αισιοδοξία και η προσφοράμας συνοδεύουν για να
πετύχουμε και ν’ αλλάξουμε αυτό το θολό τοπίο. 

Αναμφισβήτητα, οι προγραμματικές δηλώσεις της
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας προσανατολίζονται
στη σωστή κατεύθυνση,καθώς διαφαίνεται η πρόθεση
για ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και η δημιουρ-
γία μιας νέας οπτικής στο χώρο της παιδείας. Αποτε-
λεί την αρχή συγκρούσεων με συμφέροντα, έχοντας
ως γνώμονα το αύριο της νέας γενιάς και της αναγέν-
νησης.

Σημαντική η επισήμανση για το ρόλο των θεσμικών
οργάνων και φορέων και ο τρόπος που το υπουργείο
θα συζητά, θα απαντά στα αιτήματα και στα προβλή-
ματα. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν ατομικές ή ρου-
σφετολογικές ρυθμίσεις, αν δεν απαντούν στο γενικό
καλό και σε μια ενιαία λύση.

Σε ό,τι αφορά στο χώρο της προσχολικής αγωγής,οι
εξαγγελίες του αναπληρωτή υπουργού παιδείας για
την καθιέρωση της υποχρεωτικής διετούς προσχολι-
κής εκπαίδευσης, δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα
του αποκλεισμού των προνηπίων από το δημόσιο νη-
πιαγωγείο, πρόβλημα με κοινωνικές και οικονομικές-
διαστάσεις, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις
εργασίας.

Η δημιουργία «ενός σχολείου για όλους», όπου θα
υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και των παιδιών με
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η παράλ-
ληλη στήριξη στους μαθητές που την έχουν ανάγκη,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι τμήματος έντα-
ξης,η στελέχωση με ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητι-
κό προσωπικό,η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
στους μαθητές με αναπηρία και στις οικογένειές τους
και βεβαίως η αναβάθμιση των διαγνωστικών φορέ-
ων ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ, αποτελούν μέτρα «ανάσας»
για τον ευαίσθητο και παραμελημένο μέχρι τώρα από
την πολιτεία χώρο της ειδικής αγωγής.

Για την υλοποίηση,ωστόσο, των παραπάνω προ-
γραμματικών δεσμεύσεων αναγκαία προϋπόθεση εί-
ναι η έναρξηενός ειλικρινούς και αποτελεσματικού
διαλόγου(και όχι διαλόγου για το διάλογο…) της ηγε-
σίας του υπουργείου τόσο με τους θεσμικούς εκπρο-
σώπους των εκπαιδευτικών, όσο και με τους πραγμα-
τικά εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία,

που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες των πολιτι-
κών όλων των περασμένων ετών και που επιβαρύν-
θηκαν αφόρητα από τις μνημονιακές πολιτικές.

Είναιεπίσης, απαραίτητο ένα σαφές χρονοδιάγραμ-
μα σχετικά με τους διορισμούς, δηλαδή κάθε πότε, πό-
σοι και πώς θα διορίζονται, καθώς και μία ξεκάθαρη
και οριστική λύση στο χρόνιο πλέον πρόβλημα της
αξιοποίησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ση-
μειωτέον ότι πάγιο αίτημα όλων των φορέων των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι η άμεση μονιμο-
ποίησή τους, αφού χρόνια πλέον έχουν υπερβεί τον
αρχικό στόχο της καθιέρωσής τους, που ήταν η κάλυ-
ψη έκτακτων αναγκώνκαι καλύπτουνσυστηματικά

μόνιμες και διαρκείς ανάγκες χωρίς όμως τα δικαιώ-
ματα ενός μόνιμου εκπαιδευτικού. Είναι απολύτως
αναγκαία, συνεπώς, δεδομένων του ολοένα αυξανό-
μενου αριθμού συνταξιοδοτήσεων κάθε χρόνο και
των ελάχιστων διορισμών την προηγούμενη τετραε-
τία στην εκπαίδευση, η ύπαρξη πολιτικής βούλησης
για την άμεση κάλυψη των οργανικών κενών με μό-
νιμους διορισμούς και των λειτουργικών με προσλή-
ψεις αναπληρωτών.

Επανερχόμενη στην πρόθεση του Υπουργείου για
την καθιέρωση της διετούς προσχολικής αγωγής,
μιας εκ των σημαντικότερων παραμέτρων για την
επιτυχή εφαρμογή αυτού του όντωςαναγκαίου μέ-
τρου, είναι η υλικοτεχνική υποδομή, όπως η στέγαση
των νηπιαγωγείων σε κατάλληλους και ασφαλείς χώ-
ρους για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό,καθώ-
ςκαι η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων υποδομών.

Ως νηπιαγωγός, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας
υπενθυμίσω τη σημασία τόσο της δίχρονης υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης, την οποία και υποσχεθήκατε προ-
εκλογικά, όσο και τη σημασία άρτιας στέγασης των

νηπιαγωγείων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής,
απρόσκοπτη και υγιής εκπαίδευση των παιδιών αυ-
τών των ευαίσθητων ηλικιακών ομάδων.

Καταλήγοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι η επαρ-
κής χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, καθώς
και η άρτια στελέχωση των ολοήμερων τμημάτων με
εκπαιδευτικό προσωπικό και επαρκή υλικοτεχνικό
εξοπλισμό, μπορεί να αναβαθμίσει τα θεμέλια του εκ-
παιδευτικού συστήματος, καθώς δεν πρέπει να λη-
σμονούμε ότι ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, απο-
τελεί βασικό στήριγμα της σύγχρονης ελληνικής κοι-
νωνίας, με γονείς που εργάζονται πολλές ώρες την
ημέρα, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες που προ-

σπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά τους.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευελιξία και η

αποτελεσματικότητα στις σχολικές τάξεις, έχει άμεση
σχέση με τον αριθμό των παιδιών που απαρτίζουν το
κάθε τμήμα. Προσωπική μου άποψη, αλλά και πολ-
λών συναδέλφων που συνομιλούμε καθημερινά είναι
ότι τα 25αρια τμήματα, τα οποία συναντάμε κατά κύ-
ριο λόγο στα αστικά κέντρα, δεν μπορούν να είναι λει-
τουργικά και σίγουρα δεν εξασφαλίζουν ποιοτική και
πρότυπη εκπαίδευση, όπως είναι το επιθυμητό. 

Εύχομαι καλή αρχή στην καινούργια ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας και υπενθυμίζω ότι οι εκπαιδευ-
τικοί ήταν και συνεχίζουν να είναι σύμμαχοι των κυ-
βερνήσεων και όχι πολέμιοι, γι’ αυτό και δεν θα πρέ-
πει να παραγκωνίζονται οι απόψεις, οι ιδέες και οι
σκέψεις τους, οι οποίες έχουν πάντα κάτι θετικό να
προσφέρουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αριστεία
των σχολικών μονάδων προϋποθέτουν τη συνεργα-
σία, για να καταστεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα
πρότυπο και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,αφού
από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός.                              [

Η προσχολική αγωγή στη νέα εποχή της εκπαίδευσης

*Προέδρος του Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών
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Ως εκπαιδευτικός νιώθω ιδιαίτερα τυχερή που
έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων τον Αριστείδη Μπαλτά

Υπουργό και τον Τάσο Κουράκη Αναπληρωτή Υπουρ-
γό. Η διάθεση τους για να προσφέρουν ουσιαστικά στο
χώρο της Παιδείας φάνηκε ήδη από τις προγραμμα-
τικές τους δηλώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι δυ-
νατόν να ειπωθούν τα πάντα στις προγραμματικές δη-
λώσεις και αυτό αν θέλετε το είδα και στην ομιλία του
πρωθυπουργού όταν αναφέρθηκε στο χώρο της παι-
δείας. Το πλαίσιο όμως όπως το έβαλαν οι Υπουργοί,
μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει συνολικό πρό-
γραμμα σε πολλαπλά επίπεδα για την παιδεία, αναδει-
κνύοντας όλα εκείνα τα προβληματικά σημεία που δε
σταματάν σε αριθμούς και νούμερα, αντίθετα δίνουν
προτεραιότητα στον εξανθρωπισμό του σχολείου,
στην άμεση άρση όλων των μορφών διακρίσεων και
ανισοτήτων. Ο Μπαλτάς μίλησε αρχικά και πιο θεω-
ρητικά για όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε
καθημερινά στο σχολείο, για τον υποσιτισμό και τις λι-
ποθυμίες των μαθητών, για τα αδιέξοδα της ανεργίας
των γονιών ενώ δε παρέλειψε να αναφέρει το ρόλο
της εκπαίδευσης συνολικά ως ιδεολογικό μηχανισμό
του κράτους. Τόνισε την ανεπάρκεια των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων με μέτρα και μεταρρυθμίσεις με
ορίζοντα τετραετίας και χωρίς συνοχή η μια από την
άλλη ή μέτρα όπως η τράπεζα θεμάτων που με οικο-
νομικά κίνητρα και μόνο το μοναδικό τους αποτέλε-
σμα είναι να δημιουργούν όλα αυτά τα χρόνια ένα
απελπιστικά ασφυκτικό πλαίσιο για τους μαθητές χω-
ρίς ελευθερίες και κριτική σκέψη με τεράστια ποσοστά
μαθητικής διαρροής. Αναφέρθηκε ακόμα σε μια σειρά
κάκιστων ενεργειών όπως η αξιολόγηση χειραγώγη-
ση, οι απολύσεις, η στελέχωση της διοίκησης με κομ-
ματικά κριτήρια, η υποβάθμιση των ΕΠΑΛ και των
ΑΕΙ με το νόμο Διαμαντοπούλου και σημείωσε πως
πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Ο Κουράκης στις προ-
γραμματικές του δηλώσεις, ήρθε να συμπληρώσει πιο
πρακτικά όλα εκείνα τα οποία ταλανίζουν σήμερα την
εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της. Περιέγραψε
με αρτιότητα όλα αυτά που θα ήθελε να πει ένας εκ-
παιδευτικός αν είχε τη δυνατότητα να μιλήσει στο
Κοινοβούλιο, χωρίς να περιοριστεί μόνο σε παιδαγω-
γικό περιεχόμενο κάνοντας αναφορά και σε πειθαρχι-
κά μέτρα, αξιολόγηση κ.α. Έβαλε στο τραπέζι για διά-
λογο από δω και μπρος με όλη την εκπαιδευτική κοι-
νότητα τα ουσιαστικά προβλήματα της παιδείας και
ειδικά στην πρωτοβάθμια τονίζοντας την ανάγκη κοι-
νωνικού μετώπου και συνεργασίας και με τα υπόλοι-
πα υπουργεία. Επιτέλους έγινε μια σοβαρή αναφορά
στην ειδική αγωγή και στα χιλιάδες κενά που πρέπει
να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς προκειμένου
η εκπαίδευση να μη λειτουργεί εις βάρος των μαθη-
τών μας. 

Φυσικά υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να
ανοιχθούν από δω και πέρα, όμως το πάντρεμα των
προγραμματικών δηλώσεων για την παιδεία όχι μόνο
δια στόματος των προαναφερθέντων αλλά της συνο-
λικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης με καλύπτει αρ-

κεί να παλέψουμε όλοι μαζί να τα κάνουμε πράξη. 
Τα προβλήματα τα βασικά, αυτά που απαιτούν άμε-

ση λύση, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτά που ακούσαμε
στις προγραμματικές δηλώσεις για την παιδεία. Και
θεωρητικά και πρακτικά. Από τη μια μαθητές και μελ-
λοντικοί πολίτες με συγκεκριμένα ερεθίσματα και τε-
λικά μια κοινωνία απαθής που αναθέτει και από την
άλλη μια διαρκώς δύσκολη καθημερινότητα για όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που τις βλέπουμε να
πλήττονται. Παιδιά που πεινάνε, κτήρια χωρίς θέρ-
μανση, αίθουσες χωρίς εκπαιδευτικούς, ατέλειωτη
ύλη χωρίς ουσία πολλές φορές. Την ίδια στιγμή που η
εκπαίδευση έως τώρα είναι ιδιαίτερα ταξική και άνιση
πολλές φορές στις ευκαιρίες που δίνει στα παιδιά της,
τα ίδια τα παιδιά τα βλέπουμε να οδηγούνται σε πα-
ραβατικές και ρατσιστικές συμπεριφορές εις βάρος τε-
λικά της κοινωνίας ακόμα και αν αυτή είναι η μικρο-
κοινωνία του σχολείου. Βλέπουμε παιδιά με ειδικές
ανάγκες να μένουν πίσω, γιατί το ίδιο το κράτος δεν
έχει μέχρι στιγμής τις απαραίτητες και αυτονόητες
εκείνες δομές για να μπορούν όλοι οι μαθητές και οι

μαθήτριες να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Από την άλλη
βλέπουμε εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα, απολύ-
σεις και μια αξιολόγηση ατομική που σκοπό είχε την
τιμωρία των εκπαιδευτικών. Πειθαρχικά και αργίες
για συνδικαλιστικούς λόγους και φυσικά ατέλειωτους
πίνακες συναδέλφων για διορισμό τη στιγμή που τα
κενά είναι χιλιάδες και βουλώνονται με τρύπες. Δε
συζητάμε βέβαια για το πόσο ανοικτό και δημιουργικό
είναι το σχολείο αυτή τη στιγμή με τους ήδη διαμορ-
φωμένους όρους στην κοινωνία.

Η νέα κυβέρνηση μέσα σε αυτό το τόσο πυκνό διά-
στημα και του λίγου χρόνου ζωής που έχει μέχρι στιγ-
μής έχει δώσει σοβαρά δείγματα γραφής ότι δε θα μεί-
νει σε προγραμματικές δηλώσεις και θα προχωρήσει σε
πράξεις. Δεν θεωρώ τυχαία την ιδιαίτερα συγκινητική
και σημαντική αναφορά του Κουράκη σε όλες εκείνες
τις προσωπικότητες της εκπαίδευσης που έδωσαν τη
ζωή τους για το δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Προφα-
νώς δε γίνεται να λυθούν όλα τώρα, ενέργειες όμως
όπως το ότι κατέβηκε η πλατφόρμα της αξιολόγησης
Διαμαντοπούλου, για την οποία ο κλάδος πάλεψε δυ-
νατά για να ανατρέψει το προηγούμενο διάστημα, κα-
θώς και οι συγχωνεύσεις που πάγωσαν, η αναστολή σε
πειθαρχικά μου δείχνουν ότι τα πράγματα μπορούν να
αλλάξουν φυσικά με πολύ κόπο και υπομονή αλλά και
χρόνο. Οι σχολικοί φύλακες και οι απολυμένοι θα επι-
στρέψουν στα σχολεία με ενεργό και ουσιαστικό ρόλο
πια. Ο σύλλογος διδασκόντων θα γίνει ζωντανό κύττα-
ρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Περιμένω από τον
Υπουργό να συνθέσει και να καταθέσει μια συνολική
πρόταση για το σχολείο που ονειρευόμαστε και τον
Αναπληρωτή Υπουργό να την κάνει πράξη. Το στοίχη-
μα για τη νέα κυβέρνηση δεν είναι να αλλάξει την εκ-
παίδευση, αλλά να αλλάξουμε την παιδεία μας και για
να συμβεί αυτό πρέπει όλοι και όλες να αντιληφθούμε
το ρόλο μας μέσα και έξω από το σχολείο, ως εκπαιδευ-
τικοί και ως άτομα. Για να έρχονται στο σχολείο όλα τα
παιδιά χαρούμενα.                                                    [

Στόχος να αλλάξουμε την παιδεία

*δασκάλα

Το στοίχημα για
τη νέα κυβέρνηση δεν είναι
να αλλάξει την εκπαίδευση,
αλλά να αλλάξουμε την παιδεία μας 
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ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ*
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ**
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ***

Το κοινό, μαζικό, υποχρεωτικό σχολείο -παρά τα
ευτράπελα που κατά καιρούς γράφονται για
μαζική εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα ή Αί-

γυπτο - αποτελεί δημιούργημα του Διαφωτισμού και
μέσο για την απομάγευση του κόσμου. Αυτό αποτελεί
τον πυρήνα της ιδρυτικής του συνθήκης. Οι νέοι άν-
θρωποι πρέπει να αποκτήσουν ερμηνευτικά σχήματα
του κόσμου που τους περιβάλει με βάση την επιστήμη
και τον ορθό λόγο και με άξονες τη δημοκρατία, την
ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Έτσι θα διαμορφωθούν σε πολίτες ικα-
νούς να υπηρετούν τις αξίες αυτές και να αγωνίζονται
για την πρόοδο της κοινωνίας στην οποία ζουν αλλά
και για οικουμενικά ιδανικά. Το καθήκον αυτό το ανέ-
λαβε το κράτος, καθιστώντας την εκπαίδευση από τα
τέλη του 19ου αιώνα υποχρεωτική. Σαφώς η πορεία
αυτή χαρακτηρίζεται από διαφορές και διαφοροποι-
ήσεις ανάμεσα στους εθνικούς σχηματισμούς που με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο ασπάστηκαν τον Διαφωτι-
σμό, αλλά και με σημαντικές διαφορές στο περιεχόμε-
νο και τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Ωστόσο, τα βασικά του χαρακτηριστικά που
αναφέρθηκαν προηγουμένως διατηρούνται τουλάχι-
στον μέχρι τη δεκαετία του 70.

Αποτελεί κοινό τόπο -ανεξαρτήτως προσήμου - ότι
η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται
εδώ και τρεις-τέσσερις δεκαετίες από το σύνολο σχε-
δόν των αναπτυγμένων καπιταλιστικών κρατών χα-
ρακτηρίζεται από την προσαρμογή του σχολείου «στις
απαιτήσεις της αγοράς» και τον περιορισμό της κρα-
τικής δαπάνης. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποτε-
λούν μια ενιαία διαδικασία στον πυρήνα της οποίας
βρίσκεται η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την απο-
δόμηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. 

Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην εγκαθίδρυση μιας
χαλαρής σχέσης με τη γνώση και τη μάθηση. Στο σχο-
λείο μαθαίνει κανείς ό,τι θέλει, όταν θέλει και όπως το
θέλει. Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστική η
φράση του Α. Π. «Ο μαθητής μπορεί να διαμορφώσει
το δικό του κοσμοείδωλο, τη δική του κοσμοθεωρία,
τη δική του άποψη για τον κόσμο...». Η χαλαρή σχέση
με τη γνώση αναδιατάσσει τις ενδοεκπαιδευτικές δια-
δικασίες. Δηλαδή: α) δεν υφίσταται συγκεκριμένη
ύλη, την οποία ο μαθητής οφείλει να κατανοήσει, β) ο
εκπαιδευτικός δεν καθοδηγεί τον μαθητή, αλλά απλά
διαμορφώνει τα παιδαγωγικά περιβάλλοντα ώστε να
μάθει ο καθένας ό,τι και όπως το θέλει, γ) το σχολείο
μετατρέπεται σε «παιδική χαρά», στην οποία ανταλ-
λάσσονται ισοβαρείς γνώμες και εμπειρίες ανεξάρτη-
τα από την ορθότητά τους (όλοι έχουν δίκιο). Τα πα-
ραπάνω έχουν ως συνέπεια την ασφυξία του εκπαι-

δευτικού, τη σύγχυση των μαθητών και την απόγνω-
ση των γονιών. Το αποτέλεσμα είναι να τελειώνει ένα
παιδί το δημοτικό σχολείο χωρίς να έχει μάθει τα στοι-
χειώδη (π.χ. ανάγνωση, υπέρβαση δεκάδας, προπαί-
δεια). Μέσα από έναν καταιγισμό εικόνων1, μεταφυ-
σικών αναγνώσεων (π.χ. το πετρέλαιο μαγειρεύει) και
ασύνδετων συναφειών (διαθεματικότητα) το «έξυπνο
σχολείο» βγάζει αναλφάβητους αποφοίτους, το «νέο
σχολείο» οδηγεί τους μαθητές σε προνεωτερικές ανα-
γνώσεις και ερμηνείες του κόσμου.

Από αυτή την άποψη η διαφημιζόμενη προσαρμο-
γή του σχολείου «στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της
αγοράς» δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από τη νο-
μιμοποίηση της (δομικής) ανεργίας του ύστερου κα-
πιταλισμού, αφού αν κάποιος δεν έχει μάθει να κάνει
τίποτε μέσα στο «έξυπνο» και το «νέο» σχολείο, τότε
είναι άξιος της μοίρας του... Ταυτόχρονα εντείνει τις
ταξικές ανισότητες, αφού το σχολείο δεν παρεμβαίνει
πλέον αντισταθμιστικά, αλλά παρακολουθεί απλώς
την πορεία κάθε μαθητή.

Από παιδαγωγικής σκοπιάς η κατάσταση αυτή μπο-
ρεί να αναγνωστεί ως παιδική κακοποίηση. Το σημε-
ρινό σχολείο πειθαναγκάζει την πλειοψηφία των μα-
θητών σε μια ηδονιστική απομύζηση της καθημερινό-
τητας, αφαιρώντας τους κάθε δυνατότητα και ικανό-
τητα να κατανοήσουν τον κόσμο και τη θέση τους μέ-
σα σ’ αυτόν, να θαυμάσουν και να συνεχίσουν τα επι-
τεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού, της τέχνης και
της επιστήμης. Μοιάζει με mac-τάδε που οδηγεί στην
παχυσαρκία, σ’ ένα tittytaintment2 που απολήγει
στην πνευματική αποχαύνωση. Αποτελεί ένα τσίρκο
εκγύμνασης πελατών και όχι δημιουργικό χώρο δια-
μόρφωσης πολιτών. (Οι πρόσφατες προτάσεις του
Υπουργού Παιδείας για το Δημοτικό Σχολείο επιβε-
βαιώνουν τα παραπάνω και δεν αφήνουν καμία αμ-
φιβολία για το χαρακτήρα του σχεδιασμού και των
στόχων του.)

Για τους λόγους αυτούς (και για χίλιους δύο άλλους
που ο περιορισμένος χώρος δεν μας επιτρέπει να εκ-
θέσουμε) το σημερινό σχολείο πρέπει να αλλάξει
«αμελητί»’. Γνωρίζουμε πως δύο είναι οι τομείς που

συγκροτούν το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου: α)
η (εφαρμοζόμενη κάθε φορά) εκπαιδευτική πολιτική
και β) η παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου. Το
πλήθος εντολών, οι αλληλοεπικαλυπτόμενες δράσεις,
τα χρηματοδοτούμενα (για λίγους) προγράμματα που
ζητούν την υλοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές δεν καταφέρνουν να χαράξουν έναν
σαφή προσανατολισμό για το πού θέλουμε να πάνε τα
πράγματα. Η λογική του αχταρμά3 και η παιδαγωγική
σύγχυση δεν αφήνουν περιθώρια για το τι πρέπει να
μάθει ένας μαθητής τελειώνοντας μια συγκεκριμένη
τάξη του δημοτικού. Ωσάν πελάτης, ο μαθητής περι-
φέρεται στα ράφια της εκπαιδευτικής πολιτικής και
επιλέγει αυτό που θα του τραβήξει την προσοχή να
ασχοληθεί χωρίς ειρμό σκέψης και δράσης. Δεν θα
ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως όλη η εκπαιδευτική
πολιτική στο σημερινό δημοτικό σχολείο είναι ένα
πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Διαρκεί όσο χρηματοδοτείται το
πρόγραμμα και όταν αυτό τελειώσει ζούμε με την ελ-
πίδα ενός νέου προγράμματος με πιθανώς νέες κα-
τευθύνσεις. Παράλληλα, η κοινωνική πραγματικότη-
τα στα σχολεία εκδηλώνεται με παιδιά που προσέρ-
χονται νηστικά, αβοήθητα και σαφώς ανήσυχα λόγω
της κατάστασης που βιώνουν στα σπίτια τους.

Απέναντι σε όλα αυτά θα πρέπει να προταχθεί μια
άλλη οπτική για την εκπαίδευση, η οποία να στηρίζε-
ται σε μια άλλη εκπαιδευτική πολιτική και μια σύστοι-
χη με τους στόχους της παιδαγωγική. Βεβαίως γνω-
ρίζουμε ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα δε
μπορεί να γίνουν εν μια νυκτί και μάλιστα στη συγκε-
κριμένη συγκυρία. Μπορούν να διακριθούν σε άμεσες
και μακροπρόθεσμες. Οι δεύτερες σχετίζονται με την
αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος και τη συγ-
γραφή νέων εγχειριδίων. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει
από την επομένη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και
να ολοκληρωθεί σε βάθος τριετίας. Οι άμεσες ενέργει-
ες είναι κατά την άποψή μας οι ακόλουθες:

1. Να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη λει-
τουργία του σχολείου. Αυτό αφορά τους μαθητές, τους
εκπαιδευτικούς και τη χρηματοδότηση. Πιο συγκεκρι-
μένα: α) ένα πρόγραμμα για την ικανοποιητική δια-
τροφή και ένδυση των μαθητών, των οποίων οι οικο-
γένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίω-
σης, β) ένα συμβόλαιο τιμής ανάμεσα στην πολιτική
ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς το οποίο θα αφορά
στην ηθική και υλική αναγνώριση, το σεβασμό του έρ-
γου των εκπαιδευτικών, την παροχή επιστημονικής
και παιδαγωγικής στήριξης καθώς και τη διαμόρφω-
ση δομών, οι οποίες συναινετικά θα εγγυώνται την
αντικειμενικότητα, τη σοβαρότητα και τη διαφάνεια
των διαδικασιών (κρίσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις,
επιλογές στελεχών). Η πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα
απομακρυνθεί από όλες εκείνες τις πρακτικές επιλο-
γής στελεχών εκπαίδευσης με αδιαφανή κριτήρια ή
κομματικές σκοπιμότητες και διαβλητές διαδικασίες
επιλογής. Θα αποφύγει παλινωδίες, μονομερείς και

Για μια ριζοσπαστική παρέμβαση
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

*Δρ παιδαγωγικής ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων
**Δρ παιδαγωγικής ΦΠΨ Παν. Ιωαννίνων

***Δρ παιδαγωγικής ΦΠΨ Παν. Ιωαννίνων ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει
να αποκτήσουν ερμηνευτικά σχήματα
του κόσμου που τους περιβάλει 
με βάση την επιστήμη 
και τον ορθό λόγο και με άξονες
τη δημοκρατία, την ελευθερία,
την εθνική ανεξαρτησία 
και την κοινωνική δικαιοσύνη
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πρόχειρες αποφάσεις διοικητικού χαρακτήρα παρά ή
και ενάντια στη θέληση των εκπαιδευτικών και θα κα-
ταργήσει άμεσα το ισχύον απαράδεκτο πειθαρχικό δί-
καιο των δημοσίων υπαλλήλων, γ) να καλυφθούν με
διορισμούς όλα τα οργανικά κενά με τήρηση της σχέ-
σης δασκάλου-μαθητών 1: 25, δ) να διασφαλιστεί ένα
απαραίτητο ποσό για τη λειτουργία του σχολείου (κυ-
ρίως για θέρμανση, καθαριότητα και γραφική ύλη).
Όχι άλλους προτζέκτορες!

2. Αξιοποίηση των διαφόρων ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων. Είναι γνωστό πως η πληθώρα ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη
σημερινή κατάσταση του σχολείου και τη διαμόρφω-
ση του «σχολείου της αγοράς». Το σύνολο αυτών των
προγραμμάτων εφαρμόστηκε χωρίς καμία σύνδεση με
τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών από
δεκάδες φορείς που δημιουργούνταν «εν μια νυκτί»
και εξαφανίζονταν για να δημιουργηθούν άλλοι. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι φορείς αυτοί στελεχώ-
νονταν από τους ίδιους και ξανά τους ίδιους ανθρώ-
πους. Είναι ανάγκη άμεσα: α) να καθιερωθεί ως μονα-
δικό και αποκλειστικό κριτήριο υλοποίησης τέτοιων
προγραμμάτων η συνάφεια με τους στόχους του σχο-
λείου και η βοήθεια που προσφέρουν στην επίτευξη
αυτών των στόχων, β) να μη λειτουργούν παράλληλα
και ανεξάρτητα από το πρόγραμμα του σχολείου και
γ) να μην αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης και «προ-
σόν» κατάληψης θέσης στελέχους στην εκπαίδευση.

3. Να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι του
σχολείου για τους μαθητές κάθε τάξης. Οι διαθεματι-
κές ανοησίες μπορούν να τοποθετηθούν στη θέση
που τους αξίζει: στο καλάθι των αχρήστων! Οι μαθη-
τές, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς πρέπει να
γνωρίζουν, αλλά και να μπορούν να διαπιστώσουν αν
κατακτήθηκαν οι προβλεπόμενοι στόχοι, δηλαδή αν
υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για το πέρασμα
στην επόμενη βαθμίδα της σχολικής γνώσης. Προφα-
νώς υπάρχουν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τα
σχολικά βιβλία, τις αντιλήψεις που έχουν καλλιεργη-
θεί για χρόνια, αλλά και συμφέροντα που έχουν επεν-
δυθεί στον διαθεματικό αχταρμά. Ωστόσο ο προσδιο-
ρισμός των στόχων μπορεί να απελευθερώσει εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, να κινητοποιήσει τους γονείς
και κυρίως να δρομολογήσει μια πορεία προς τη γνώ-
ση.

4. Να υπογραμμισθεί πως ένας απ’ τους βασικούς
στόχους του σχολείου είναι η άμβλυνση των ανισοτή-
των που για κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστι-
κούς κ.α. λόγους φέρνουν μαζί τους οι μαθητές στο
σχολείο. Αυτό σημαίνει: α) να αποδομηθεί ο ακραίος
νεοφιλελεύθερος λόγος περί «διαφορετικότητας», ο
οποίος έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην ένταση της τα-
ξικότητας του σχολείου, ενοχοποιώντας τους μαθητές
για τις «επιδόσεις» τους, αφού χρεώνει σε αυτούς ως
εγγενή και μη αναγώγιμα τα χαρακτηριστικά του κοι-
νωνικό-οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντός
τους και β) να προβλεφθούν και να υλοποιηθούν από
το σχολείο δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μα-
θητές που μειονεκτούν να κατακτήσουν τη σχολική
γνώση. 

5. Να υπάρξει άμεσα όλο εκείνο το πλαίσιο που
απαιτείται ώστε – στην πράξη! – ο Σύλλογος διδα-
σκόντων να αποτελέσει το κυρίαρχο όργανο του σχο-
λείου, άρα και το όργανο που έχει την ευθύνη της λει-

τουργίας και της επίτευξης των στόχων στις συγκε-
κριμένες συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου.
Αυτό σημαίνει πως οι νεοφιλελεύθερες και αντιδρα-
στικές προτάσεις για τους «Διευθυντές – μάνατζερ»
πρέπει να αποβληθούν από την εκπαίδευση και οι εκ-
παιδευτικοί να μπορούν σε κλίμα δημοκρατίας να
σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να εκτιμήσουν τα
αποτελέσματα της διδασκαλίας τους. Αυτό προϋποθέ-
τει την άσκηση πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας
και όχι την υλοποίηση της «΄Εκθεσης ΟΟΣΑ», με βά-
ση την οποία – και τις αντίστοιχες αξιολογήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής- έχουν υλοποιηθεί ως τώρα
οι συντηρητικές αναδιαρθρώσεις στο σύνολο της εκ-
παίδευσης. Άμεσα πρέπει να καταργηθεί το νομοθετι-
κό πλαίσιο «Αξιολόγησης» που με αιχμή το Π.Δ.
152/2013 συγκροτεί ένα αυταρχικό-νεοφιλελεύθερο
πλέγμα ενοχοποίησης των εκπαιδευτικών και απο-
διοργάνωσης του εργασιακού βίου αλλά και της λει-
τουργίας του σχολείου.

6. Να διατυπωθεί ρητά και σ’ όλους τους τόνους ότι
το σχολείο βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει τους μαθη-
τές να μάθουν. Αυτό προϋποθέτει μια απλή παραδοχή:
στο σχολείο υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν (εκπαιδευ-
τικοί) και κάποιοι που δεν ξέρουν και για το λόγο αυτό
πηγαίνουν εκεί (μαθητές) Το κυρίαρχο και ως έναν
βαθμό αδιάβροχο οικογενειακό φαντασιακό, σύμφω-
να με το οποίο κάθε γονιός έχει και από ένα παιδί-
θαύμα που το στέλνει στο σχολείο για να επιδείξει
στους άλλους τα φοβερά και τρομερά του προσόντα,
πρέπει να υποχωρήσει. Αυτό δε σημαίνει επ’ ουδενί
υποτίμηση των όποιων ικανοτήτων φέρνουν μαζί
τους οι μαθητές ή ότι οι γονείς δεν πρέπει να έχουν

λόγο για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Απλά
χρειάζεται να αποσαφηνιστούν τα πεδία και τα όρια
της παρέμβασης των. 

7. Προαιρετικός χαρακτήρας όλων των θρησκευτι-
κών δογμάτων, ήτοι, εφόσον διατυπωθεί από ικανό
αριθμό γονέων αίτημα να διδάσκονται τα παιδιά τους
το τάδε δόγμα να υπάρχει η δυνατότητα αυτό να γίνει
πράξη με ευθύνη του αντίστοιχου θρησκευτικού φο-
ρέα, με σεβασμό στα άλλα δόγματα και σαφώς με παι-
δαγωγικούς όρους.

Τα παραπάνω, όπως είναι φανερό, ‘’είναι επακριβώς
κοστολογημένα’’, απαιτούν μ’ άλλα λόγια την ύπαρξη
πολιτικής βούλησης και την απελευθέρωση κινημα-
τικών διαδικασιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι δια-
δικασίες αυτές θα φέρουν στην επιφάνεια νέες δυνά-
μεις και προτάσεις, θα κάνουν πιο ορατές λύσεις που
σήμερα φαντάζουν ανύπαρκτες, κυρίως όμως θα δι-
ευρύνουν τις κοινωνικές δυνάμεις που θα στηρίξουν
μια κυβέρνηση της αριστεράς στο πεδίο των αναπό-
φευκτων συγκρούσεων. Μοναδική προϋπόθεση η πο-
λιτική ηγεσία να μην φαντάζεται ή να μην επιδιώκει
να είναι (στο σύνολό τους) πάντα σύμφωνες με τις δι-
κές της απόψεις.                                                     [

1 Πλειός Γιώργος, Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευ-
ση, εκ. Πολύτροπον, Αθήνα, 2005
2 Μισεά ΖΑΝ- Κλωντ, Η εκπαίδευση της Αμάθειας, εκ. Βι-
βλιόραμα, Αθήνα 2002
3 Νούτσος Μπ., «Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου-
δών: η ιδεολογία του αχταρμά», Εκπαιδευτική Κοινότητα,
τχ. 67 (2003)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΟΣ*

Ηψηφιακή σχολική εκπαίδευση είναι μόνο η
αφορμή ή το πρόσχημα αυτού του άρθρου.
Η ολόπλευρη προσέγγιση των ψηφιακών

διαστάσεων της σχολικής εκπαίδευσης απαιτεί από
μόνη της μια εκτεταμένη ειδική μελέτη. Η κεντρική
ιδέα, που κρύβεται πίσω από το πρόσχημα του άρ-
θρου και το διατρέχει συνολικά, είναι η σύνδεση της
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής. Η ίδια
αυτή ιδέα βρίσκεται (εκτός από την ψηφιακή διάστα-
ση της εκπαίδευσης) και πίσω από τις πάγιες θέσεις
της Αριστεράς για το Ενιαίο Σχολείο Θεωρίας και
Πράξης, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, για τη μορφή και το περιεχόμενο της Τεχνι-
κής Εκπαίδευσης και γενικότερα για τη σχέση παι-
δείας και κοινωνίας. 

Σε αντιδιαστολή με την ιστορική αναγκαιότητα της
σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή, η ση-
μερινή νεοφιλελεύθερη εξέλιξη υπαγορεύει μια ιδιό-
τυπη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κατανάλωση.
Η σχέση αυτή προωθείται κάτω από το πρόσχημα
και με τον όρο “σύνδεση της εκπαίδευσης με την
αγορά εργασίας”. Η μοντέρνα αναγνώριση της εκ-
παίδευσης ως ενός συνόλου υπηρεσιών και προϊόν-
των συμβαδίζει με τη γενικότερη τάση για εμπορευ-
ματοποίηση και με την επικράτηση της αγοραίας λο-
γικής πάνω στις πραγματικές κοινωνικές ανάγ-
κες. Πως αξιολογούμε το γεγονός ότι η ση-
μερινή κρατούσα αντίληψη θέλει την
εκπαίδευση να προσανατολίζεται
προς την εξυπηρέτηση των
αναγκών της αγοράς εργα-
σίας; 

Αυτό καταρχάς δε φαί-
νεται και τόσο κακό. Η
Αριστερά είναι ιστορι-
κά εκείνη που νοιάζε-
ται για τους νέους και
την κατάλληλη εκ-
παίδευσή τους, ώστε
να μην πέφτουν από
νωρίς στην ανεργία.
Αλλά και για την αντιμε-
τώπιση της ανεργίας των
μεγαλύτερων ηλικιών η
αξιοποίηση της εκπαίδευσης
μοιάζει απολύτως συμβατή με τις
αριστερές ιδέες. Ωστόσο, είναι κρίσιμο
να δούμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η σύν-
δεση των εννοιών και η μετάβαση από την αγο-
ρά εργασίας στις καταναλωτικές ανάγκες. Για την
εξυπηρέτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών οι
ανάγκες της αγοράς εργασίας συναρτώνται με τις γε-
νικότερες ανάγκες της αγοράς, οι οποίες προσανατο-

λίζονται κυρίως προς την επιλεκτική ανάπτυξη της
κατανάλωσης συγκεκριμένων προϊόντων σε συγκε-
κριμένες ιστορικές συγκυρίες. Για παράδειγμα, η αύ-
ξηση της ανάγκης για κατανάλωση προϊόντων κινη-
τής τηλεφωνίας ή τάμπλετς συνοδεύεται από αντί-
στοιχη αύξηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις κι-
νητών τηλεφώνων ή τάμπλετς, δηλαδή αντίστοιχη
μεταβολή στην αγορά εργασίας. Αυτό όμως δε ση-
μαίνει απαραιτήτως ότι στην κοινωνία υφίσταται
πραγματική αντίστοιχη ανάγκη παραγωγής κινητών
τηλεφώνων ή τάμπλετς τελευταίας γενιάς. Η θέση
της Αριστεράς – χωρίς ν’ αγνοεί τη σημασία των εξε-
λίξεων στην Αγορά γενικότερα και στην αγορά εργα-
σίας ειδικότερα – θα πρέπει κυρίως να προσανατο-
λίζεται προς τις πραγματικές ανάγκες της παραγω-
γής.

Μετά την παραπάνω αποσαφήνιση της παρατη-
ρούμενης γενικής τάσης για σύνδεση της εκπαίδευ-
σης με την κατανάλωση θέλω να επικεντρωθώ στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική ψηφιακή
εκπαίδευση επιχειρώντας την εισαγωγή μιας δυαδι-
κής αντίληψης στη σχέση μεταξύ παιδείας και παρα-
γωγής. Ένα χαρακτηριστικό, επιτυχημένο παράδειγ-
μα αυτής της δυαδικής αντίληψης βρίσκεται στην

πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευση, όπου οι δά-
σκαλοι και οι μαθητές είναι ταυτόχρονα και γιατροί
στα καθημερινά νοσοκομεία – εκπαίδευση και παρα-
γωγή συμβαδίζουν αρμονικά. Στις χαμηλότερες εκ-
παιδευτικές βαθμίδες, που μας ενδιαφέρουνεδώ,
επικρατεί ένα μείγμα παραδοσιακής Γενικής Παιδεί-
ας με προσμείξεις αγοραίων νεοφιλελεύθερων αντι-
παραγωγικών παραλλαγών. 

Η άτυπη γνώση και οι ψηφιακές δεξιότητες που
φέρνουν μαζί τους στο σχολείο οι μαθητές διαφορο-
ποιούνται ανάλογα με την κοινωνική ή / και γεω-
γραφική κατανομή σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθ-
μό. Η τυπική εκπαίδευση οφείλει να τις συστηματο-
ποιήσει και να τις αξιοποιήσει με συγκεκριμένους
τρόπους και μεθόδους, που θα οδηγήσουν στην πα-
ραγωγή νέας γνώσης, κατάλληλης είτε για υπόβα-
θρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε για την απευ-
θείας ένταξη στην παραγωγή. 

Ταυτόχρονα, ξέρουμε ότι οι χαμηλές βαθμίδες της
εκπαίδευσης είναι κατάλληλες περισσότερο για την
παροχή γενικής παιδείας με ανθρωπιστικό πρόσημο
και λιγότερο για την εξειδίκευση. Η κρατούσα αντί-
ληψη συνδέει την ένταξη στην παραγωγική διαδικα-
σία με την αναπόφευκτη εξειδίκευση. Έτσι, παρατη-

Για μια παραγωγική 
ψηφιακή σχολική εκπαίδευση

*Εκπαιδευτικός (ΠΕ 19) – Γυμνάσιο Κορώνειας –
Λαγκαδίκια Νομού Θεσσαλονίκης
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ρούμε μια τάση για πρόωρη έναρξη της εξειδίκευσης
ολοένα και νωρίτερα μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Αυτό δεν είναι ορθό, ακόμη κι αν κριθεί κατά
το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, πολύ περισσότερο όμως
είναι λαθεμένο όταν κρίνεται από τη θέση της Αρι-
στεράς. Η ραγδαία άνοδος του ρυθμού και το απρό-
βλεπτο των μεταβολών στην κατανάλωση υπαγο-
ρεύει στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο την εφεύρεση της
έννοιας των ευέλικτων εργαζομένων. Η πρόωρη
εξειδίκευση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις χωρίς το
συνυπολογισμό των ενδεχομένων μεταβολών στη
ζήτηση εργασίας μπορεί να κοστίσει ολόκληρες γε-
νιές εκπαιδευμένων ειδικών, που θα μπαίνουν στην
ανεργία, πριν καν προλάβουν να εργαστούν. Η πρό-
ωρη εξειδίκευση ανταγωνίζεται την ευελιξία. Για πα-
ράδειγμα, η ραγδαία υποχώρηση του έντυπου τύπου
και της τυπογραφίας γενικότερα απειλεί να πάρει
μαζί της στην ανεργία και όσες τεχνικές ειδικότητες
εμπλέκονται στη συμβατική τυπογραφία συμπερι-
λαμβανομένων και των δημοσιογράφων. Το υψηλό
κόστος της εξειδίκευσης αυτών των εργαζομένων
δεν αποσβέστηκε και τώρα πρέπει να εκπαιδευτούν
και πάλι σε μια νέα ειδικότητα με νέο υψηλό κόστος. 

Αντίστοιχα, για έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό αρι-
στερής έμπνευσης, που συνδέει την εκπαίδευση με
την παραγωγή, η προετοιμασία για την ένταξη στην
παραγωγική διαδικασία μπορεί να αλλάξει τελείως
προσανατολισμό, ανάλογα με τη διαμόρφωση των
παραγωγικών αναγκών και κατ’ επέκταση των
αναγκών της αγοράς εργασίας. 

Όσο παραμένει υψηλή η ζήτηση ειδικών (specia-
lists), τόσο περισσότερο θα εισχωρεί η εξειδίκευση
στη χαμηλόβαθμη εκπαίδευση. Σήμερα ήδη φαίνεται
καθαρά στην αγορά εργασίας η δυσκολία της μακρο-
χρόνιας απορρόφησης εξειδικευμένων εργαζομένων.
Οι αβεβαιότητες των αγορών οδηγούν σε δαπανηρές
επιμορφώσεις και επανακαταρτίσεις των εργαζομέ-
νων, ώστε να καταστούν πιό ευέλικτοι. Η αύξηση της
ζήτησης “γενικών” (generalists) στη θέση των “ειδι-
κών” (specialists) της προηγούμενης γενιάς μπορεί
να αποτελέσει μια ρεαλιστική λύση για την αυριανή
διαμόρφωση της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, μια
τέτοια λύση θα σημάνει και τηνεπιστροφή στην αν-
τίληψη της γενικής παιδείας – τουλάχιστον στην
πρώτη και δεύτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Όσο σο-
βαρότερη γίνεται η γενική εκπαίδευση, τόσο καταλ-
ληλότερος καθίσταται ο αυριανός εργαζόμενος για
ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων με παράλληλη απόσβε-
ση του κόστους εκπαίδευσης και μείωση του κό-
στους επανεκπαίδευσης. 

Επομένως, η έγκαιρη προετοιμασία για ένταξη
στην παραγωγική διαδικασία μπορεί να απελευθε-
ρωθεί από το χαλινάρι της εξειδίκευσης και να βαδί-
σει αρμονικά μαζί με μια γενική παιδεία με ανθρω-
πιστικό πρόσημο. Σ’ αυτό το νέο πλαίσιο η εκπαίδευ-
ση έχει ανάγκη ενίσχυσης της δημιουργικότητας με
ψηφιακά μέσα και μεθόδους. Η καλλιτεχνική δημι-
ουργία μέσα στο σχολείο αποκτά τη σημασία ενός
προδρόμου της παραγωγικής διαδικασίας: οι μαθη-
τές βιώνουν έγκαιρα την αξία του “να παράγω κάτι
μόνος μου” έναντι του “να καταναλώσω κάτι μόνος
μου”. Η ψηφιακή υποστήριξη της διαδικασίας αυτής
ολοκληρώνει την παραγωγική εκπαίδευση μέσα σ’
ένα νέο πλαίσιο έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλή-

σεις του αύριο. 
Το ψηφιακό εργαστήριο λειτουργεί ταυτόχρονα ως

εκπαιδευτικό εργαλείο και ως παραγωγικός χώρος.
Οι μαθητές οδηγούνται σταθερά με προσομοίωση
της παραγωγικής διαδικασίας - στην αρχή χωρίς
τηνπαραμικρή θεωρητική νύξη, χωρίς να τους ανα-
τίθεται καμιά δουλειά ή διάβασμα για το σπίτι. Η θε-
ωρία πηγάζει αυθόρμητα από τους ίδιους μετά από
κάποιο χρόνο δημιουργικής πράξης. Έτσι εκπαι-
δεύονται εξίσου θεωρητικά όσο και μέσω της έντα-
ξής τους στην παραγωγή.

Κάθε μελλοντικό δίλημμα της ψηφιακής εκπαί-
δευσης θα πρέπει να ανάγεται στο θεμελιώδες ερώ-
τημα “θέλουμε κοινωνία της πληροφορίας ή κοινω-
νία τηςπληροφορικής;” Σήμερα η κυρίαρχη αντίλη-
ψη στην ψηφιακή εκπαίδευση αναφέρεται σε προ-
ϊόντα της αγοράς πληροφορικής, που συνδέεται ευ-
θέως με την κατανάλωση. Το περιεχόμενο της αυρια-
νής πληροφοριακής εκπαίδευσης θα μοιάζει μ’ ένα
τραίνο που πατάει με ασφάλεια πάνω σε δύο ράγες:
θα πρέπει να είναι η διαχείριση της πληροφορίας και
η παραγωγή γνώσης με υποστήριξη των ψηφιακών
μέσων και μεθόδων. Σήμερα το βάρος πέφτει ανισο-
μερώς πάνω στη γραμμή των ψηφιακών μέσων ως
προϊόντων προς κατανάλωση. Είναι αναγκαία η με-
τατόπιση του κέντρου βάρους προς την κατεύθυνση
της γνώσης. Για να πετύχουμε γρήγορους ρυθμούς
αυτής της αναγκαίας μετατόπισης, οι μαθητές θα
πρέπει να μαθαίνουν από νωρίς τη χρήση και τη
συμμετοχή σε κοινοτικές διαδικασίες κτήσης, διαχεί-
ρισης και διάθεσης της πληροφορίας με σκοπό την
παραγωγή γνώσης. Εγχειρήματα όπως η Βικιπαί-
δεια, το ανοιχτό λογισμικό ή η κατανεμημένη σχε-
δίαση και προγραμματισμός έχουν ήδη ανοίξει το

δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, η ανάγκη εφαρμογής μιας ενιαίας ψηφια-

κής πολιτικής στη διοίκηση της εκπαίδευσης με αυ-
τοδιαχειριστικό πρόσημο μπορεί να αξιοποιηθεί κι
αυτή στο δυαδικό πλαίσιο της παραγωγικής ψηφια-
κής εκπαίδευσης. Εδώ εντάσσεται η συζήτηση για τη
σημερινή, αυστηρά συγκεντρωτική αντίληψη πάνω
στην οποία βασίζονται οι νεοφιλελεύθερες ψηφιακές
επιλογές για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσηςκαθώς
και για την τύχη των σημερινών υποδομών. 

Σήμερα η διοίκηση της εκπαίδευσης υποστηρίζεται
από ένα συγκεντρωτικό, κλειστό, αδιαφανές ιδιοκτη-
σιακό ψηφιακό σύστημα διαχείρισης. Οι σχολικές
μονάδες υποχρεώνονται απλώς να καταχωρούν τα
δεδομένα τους στο κεντρικό σύστημα με τον περιο-
ριστικό τρόπο που καθορίζει η ιδιωτική επιχείρηση
η οποία πουλάει το σύστημα στο Υπουργείο Παιδεί-
ας. Με τον τρόπο αυτό ο φυσικός συλλέκτης και κά-
τοχος των σχολικών δεδομένων, δηλ. η σχολική μο-
νάδα, στερείται τα δεδομένα της και το δικαίωμα να
τα διαχειριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της. Το κεν-
τρικό σύστημα παραχωρεί στη σχολική μονάδα μόνο
μικρά αποσπάσματα των δεδομένων της και πάντα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιδιωτικής
επιχείρησης που συντηρεί το σύστημα. Μια από τις
χαρακτηριστικότερες αδυναμίες αυτής της αδιαφα-
νούς συγκεντρωτικής αντίληψης αποτελεί η κατα-
στροφική διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων. Κανείς δε γνωρίζει τους όρους, τις διαδι-
κασίες ή τους πιθανούς αποδέκτες των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο
Υπουργείο Παιδείας. Το σύστημα δεν προβλέπει κα-
μιά διαδικασία ασφάλειας προσωπικών δεδομένων
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.

Αυτό πρέπει να αντιστραφεί ολοκληρωτικά. Τα δε-
δομένα ανήκουν στο σχολείο, που οφείλει να τα δια-
χειρίζεται σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές προ-
διαγραφές ασφάλειας και δικαιούται να τα χρησιμο-
ποιεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Άν το
κράτος έχει την ανάγκη να συλλέξει δεδομένα από
τις σχολικές μονάδες, μπορεί να τα ζητήσει αιτιολο-
γώντας το αίτημά του και τηρώντας πάντα τους ανα-
γκαίους όρους, και το κάθε σχολείο οφείλει να τα
διαθέσει τηρώντας τους ίδιους όρους. Όμως τα δεδο-
μένα εξακολουθούν να ανήκουν στο σχολείο. 

Η ένταξη της σχολικής μονάδας στην παραγωγική
διαδικασία αναδεικνύεται ένας από τους πλέον υπο-
στηρικτικούς παράγοντες του διπολικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος θεωρίας – πράξης. Η σύνδεση της
αυριανής παιδείας με την αυριανή παραγωγή θα
πρέπει να συνοδεύεται από μια νέα αυτοδιαχειριστι-
κή αντίληψη της ψηφιακής διαχείρισης σχολικών
υλικών, δεδομένων και πληροφοριών. Οι ψηφιακοί
εργάτες και διαχειριστές αυτού του συνόλου, οι μα-
θητές, οι δάσκαλοι και οι λοιποί εργαζόμενοι στη
σχολική μονάδα θα πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο
μερίδιο της ευθύνης των πληροφοριακών ροών από
και προς το σχολείο, ενώ η κεντρική διοίκηση απλώς
θα συντονίζει. Ένα παράδειγμα σημαντικού παρά-
πλευρου αποτελέσματος της αυτοδιαχειριστικής ψη-
φιακής αντίληψης στο σχολείο είναι η ενίσχυση της
εκπαίδευσης σε ζητήματα διαχείρισης ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων.                                      [

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το περιεχόμενο της αυριανής
πληροφοριακής εκπαίδευσης 
θα μοιάζει μ’ ένα τραίνο
που πατάει με ασφάλεια πάνω
σε δύο ράγες: θα πρέπει να είναι
η διαχείριση της πληροφορίας 
και η παραγωγή γνώσης
με υποστήριξη των ψηφιακών 
μέσων και μεθόδων. 
Σήμερα το βάρος πέφτει
ανισομερώς πάνω στη γραμμή
των ψηφιακών μέσων 
ως προϊόντων προς κατανάλωση. 
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ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ*

Ηπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση
γνωρίζουμε πλέον ότι έχει δύο διακριτούς
στόχους: Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μα-

ζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά ανα-
βαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, από την
άλλη. 

Μέχρι τώρα τα νεοφιλελεύθερα διλήμματα του τύ-
που «ποιοτική εκπαίδευση για λίγους ή μαζική εκπαί-
δευση χαμηλού επιπέδου», «αριστεία ή δημοκρατία»,
ήταν προσχηματικά, και αναπαράγουν διαχρονικά επι-
χειρήματα των συντηρητικών δυνάμεων. Για
την Αριστερά, η απόλαυση του αγαθού της Παι-
δείας από όλους και όλες ανεξαιρέτως αποτε-
λούσε πάντα όπλο κοινωνικής και προσωπικής
χειραφέτησης και μέσο εμβάθυνσης της δημο-
κρατίας. Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η
γνώση και η κριτική της είναι η δύναμη, όχι
μόνο για την κατανόηση, αλλά και για την αλ-
λαγή της κοινωνίας. Αυτή η δύναμη οφείλει να
βρίσκεται στα χέρια των πολλών και όχι των λί-
γων.

Αυτό πρέπει να ισχύει και στην Ειδική Εκπαί-
δευση που είναι ένα μεγάλο τραυματισμένο κομμάτι
της Εκπαίδευσης.

Το άρθρο 21, παρ. 6 του Συντάγματος ορίζει ότι «τα
άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν
μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγ-
γελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινω-
νική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας». Με τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες το Κράτος δεσμεύεται και υποχρεώνεται,
αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και με σκοπό την άσκηση του δικαιώ-
ματος αυτού να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα
που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των νόμων και
των πρακτικών τους που διασφαλίζουν μεταξύ άλλων
ότι:

Α) τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρε-
ωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
βάσει αναπηρίας και μπορούν να έχουν ενιαία ποιοτι-
κή και ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτήν σε ίση βάση με
τους άλλους,

Β) τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες λαμβάνουν μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα την απαιτούμενη υποστήριξη προκειμένου να
διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους,

Γ) στα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες παρέχεται εύλογη προσαρμογή στις ατομικές
ειδικές ανάγκες και αποτελεσματικά εξατομικευμένα
μέτρα υποστήριξης.

Όταν ένας μαθητής χρήζει ειδικής εκπαίδευσης, εί-
ναι μαθητής με ιδιαιτερότητες. Δεν χρειάζεται η ανα-
φορά στον όρο «παθήσεις» που μπορεί να είναι δόκιμος
στην ιατρική αλλά σε καμία περίπτωση στην εκπαίδευ-
ση. Βασική προϋπόθεση είναι η μετατροπή των σχολεί-
ων σε χώρους, έτοιμους και πρόθυμους να υποδεχτούν
τους μαθητές.

c Η διακηρυγμένη αρχή «ένα σχολείο για όλους»
αναφέρεται στο σχολείο της γειτονιάς, στο οποίο εγγρά-
φονται όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως δυσκολιών και το
οποίο υποστηρίζεται, στελεχώνεται, εξοπλίζεται και

διαμορφώνεται έτσι ώστε να υλοποιείται με συνέπεια,
σταθερότητα και διάρκεια ο στόχος της ένταξης και
συμπερίληψης.

Τα παιδιά με ‘’αναπηρία’’ και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες δεν θα απομονώνονται χιλιόμετρα μακριά από
το σπίτι τους αλλά σε ένα σχολικό περιβάλλον του σχο-
λείου της γειτονιάς που τα βοηθάει να ενταχθούν στο
κοινωνικό σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

c Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέ-
ρος της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές
παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να
είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης,
να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στό-
χους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική δια-
δικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώ-
ρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκ-
παίδευσης.

c Την ευθύνη για την εκπαίδευση κάθε μαθητή έχει
το σχολείο στο οποίο εγγράφεται. Το σχολείο διατηρεί
την αυτοτέλεια και αυτονομία ως προς τις αποφάσεις
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι όποιες υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες εφόσον αυτές αναφέρονται σε αμι-
γώς εκπαιδευτικά θέματα έχουν συμβουλευτικό και
γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η εγγραφή ή μετεγγραφή σε
ειδικό πλαίσιο, όπου και όταν απαιτείται γίνεται με την
σύμφωνη γνώμη του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα
του παιδιού.

c Τα δικαιολογητικά, υποστηρικτικά και υποβοηθη-
τικά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή σε κάθε οργανωμέ-
νη εκπαιδευτική διαδικασία καθ΄ όλη τη διάρκεια της
ζωής τους δηλαδή στην προσχολική, σχολική και ακα-

δημαϊκή ζωή καθώς και σε κάθε μορφή δια βίου εκπαί-
δευσης και κατάρτισης.

c Tο εύρος, η ποικιλία, η διεπιστημονικότητα και
μερικές φορές το μέγεθος και η ένταση των ειδικών εκ-
παιδευτικών αναγκών και των εμποδίων λόγω αναπη-
ρίας επιβάλλουν την διεπιστημονική, πολύπλευρη εκ-
παιδευτική αντιμετώπιση.

c Η συμμετοχή όλων των κλάδων είναι ισότιμη και
η προσέγγιση έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και
όχι ιατρικό.

c Ενιαία και ισότιμη μισθολογική, διοικητική εξέλι-
ξη όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική

μονάδα χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυ-
πικά και ουσιαστικά προσόντα. Η νομοθε-
σία διευκολύνει την ενιαία συνδικαλιστική
έκφραση και υπηρεσιακή κρίση όλων των
εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα.

c Η ειδική εκπαίδευση παρέχεται απο-
κλειστικά και μόνον από δημόσια σχολεία
δωρεάν και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Η πολιτεία δεσμεύεται ότι η ειδική εκπαί-
δευση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμε-
νο εμπορευματοποίησης πολύ δε μάλλον

κερδοσκοπίας.
c Η χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης γίνε-

ται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ευρωπαϊκά
προγράμματα και κονδύλια δεν υποκαθιστούν την
κρατική υποχρέωση για χρηματοδότηση αλλά λειτουρ-
γούν ενισχυτικά με την εφαρμογή καινοτόμων δράσε-
ων. Χαρακτηρίζονται δε από διαφάνεια και αποτελε-
σματικότητα.

c Η αρχή «από το γενικό στο ειδικό», βασική προ-
ϋπόθεση για την θεραπεία κάθε επιστήμης, θα πρέπει
να ισχύει και για την παιδαγωγική προετοιμασία όλων
των εργαζομένων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης.
Σημείο αναφοράς αποτελεί το γενικό σχολείο. Οι εργα-
ζόμενοι σε ειδικά πλαίσια καθώς και συμβουλευτικές
υπηρεσίες θα πρέπει να διευκολύνονται ώστε ύστερα
από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να επανέρχονται
και να υπηρετούν στο γενικό σχολείο.

c Σε έναν χώρο που στηρίζει και στηρίζεται στην
ισονομία, και αποδέχεται την ισοτιμία των ανθρώπων,
δεν μπορεί παρά όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα. Στόχος
μας η υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων εκείνων
που θα εξασφαλίσουν στα παιδιά με αναπηρίες και ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματική πρόσβαση
στα εφόδια της εκπαίδευσης.

Με απλά λόγια, το σχολείο που θέλουμε για την ειδι-
κή εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική,
α/βάθμια, β/βάθμια, γ/βάθμια) είναι ανθρωποκεντρικό,
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε συνεργα-
σία με γονείς και υπηρεσίες υποστήριξης.

Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
είναι υποσχέσεις και παροχές είναι ευθύνη μας και
υποχρέωση μας η αναδόμηση από μηδενική βάση της
Ειδικής Εκπαίδευσης.                                               [

Ένα aνθρωποκεντρικό σχολείο, 
για μαθητές και εκπαιδευτικούς 
σε συνεργασία με γονείς και υπηρεσίες υποστήριξης

Ο ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

*Ψυχολόγος



ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ*

Ηφράση αυτή του πρωθυπουργού κατά την
ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων
προκάλεσε αίσθηση. Γιατί η Αριστερά μιλού-

σε για ένα Σύνταγμα που δεν είχε ψηφίσει. Αλλά ταυ-
τόχρονα ένα άρθρο του Συντάγματος το 120, το ακρο-
τελεύτιο σημειώνει «ότι η τήρηση του παρόντος συν-
τάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων
οι οποίοι μπορούν να το υπερασπισθούν με κάθε τρό-
πο». Ακόμη και ένοπλα, αν παραστεί η ανάγκη. Και
αυτό το άρθρο συμπυκνώνει όλη την ιστορική εμπει-
ρία των αγώνων και των θυσιών του λαού στην νεώ-
τερη ιστορία της χώρας. Με την έννοια αυτή ο Αλέξης
Τσίπρας και η κυβέρνηση του δηλώνουν ότι υπερα-
σπίζονται όχι μόνο το παρόν Σύνταγμα, αλλά και όλα
όσα εκείνα συγκροτούν την συλλογική μνήμη του λα-
ού όσον αφορά στους αγώνες του, στις θυσίες του και
στις κατακτήσεις του. Επίσης είναι πρόδηλο ότι το
Σύνταγμα τα χρόνια των μνημονίων κακόπαθε. Επο-
μένως η νέα κυβέρνηση μιλά για το αυτονόητο που
είχε καταστεί ακριβό ζητούμενο τα τελευταία 5 χρό-
νια. Η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων
από τον πρωθυπουργό σημαδεύτηκε και με ακόμα
ένα σημαντικό στοιχείο. Την προσωπική ειλικρινή
συγκίνηση. Η δέσμευση του ίδιου, άρα και της κυβέρ-
νησης του, προς τον Ελληνικό λαό ήταν σαφής. Δεν
θα κάνουμε πίσω, δεν θα σας προδώσουμε. Και η αι-
τιολογική βάση στέρεη: Γιατί είμαστε σάρκα από την
σάρκα του λαού. Γιατί τελικά ενδομύχως ο λαός γνω-
ρίζει ότι η Αριστερά έχει το ηθικό πλεονέκτημα να το
πει αυτό. Γιατί φάνηκε και από την στήριξη που μέχρι
τώρα της παρέχει. Αν όντως κάτι έχει αλλάξει στη χώ-
ρα μετά τις εκλογές, δεν είναι ότι λύθηκε το πρόβλημα
της ανεργίας ή ότι επουλώθηκαν οι λοιπές πληγές
των μνημονίων. Είναι ότι ξαναήρθε το χαμόγελο στα
χείλη των κουρασμένων από την κρίση πολιτών. Ναι
εμφανίζεται η ελπίδα. Ξαφνικά οι «αόρατοι» άνθρω-
ποι, αυτοί που κρύφτηκαν θαμμένοι κάτω από τα
πολλά προβλήματα ξαναβγαίνουν στις πλατείες και
στους δρόμους. Που πια αυτές οι πλατείες και οι δρό-
μοι δεν είναι γεμάτοι με κλούβες. Και αυτό σημαίνει
πολλά. Από εκεί θα ξεκινήσει η ανάταση.

Η μειονότητα της Θράκης
«Σώζουμε την χώρα,
σώζουμε την μειονότητα»

Αυτή η φράση του Μουσταφά Μουσταφά βουλευτή
και πάλι του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη εκφράζει την αρι-
στερή ματιά. Γιατί στ’ αλήθεια δεν μπορεί να υπάρχει
μια δυστυχισμένη χώρα και μόνο μια νησίδα ευτυχι-
σμένων Γαλατών. Λύνοντας τα ζητήματα του όλου λύ-
νεις και εκείνα του μέρους. Ύστερα με πιο ήρεμη συν-
θήκη εξετάζεις και τα όποια ιδιαίτερα ζητήματα υπάρ-
χουν. Η μειονότητα της Θράκης έδωσε μεγάλα ποσο-
στά στον ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε
ήταν στην Ροδόπη και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ξάν-
θη. Όταν ο Αλέξης ο Τσίπρας ήρθε στην Κομοτηνή
πριν από τις εκλογές μίλησε σε μια εκδήλωση που
όμοια της δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Και για

πρώτη φορά εδώ και χρόνια πλήθος συμπολιτών από
την μειονότητα ήταν εκεί. Και άκουσαν μια φράση
από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο πρωθυπουργός είπε ότι σας
νοιώθει συμπατριώτες του. Εγώ σας λέω ότι είστε
συμπατριωτές μου». Περιέγραψε δε ποιο ήταν το δια-

κύβευμα των εκλογών και για την μειονότητα. Ήταν
ακριβώς αυτό που εννοούσε και ο Μουσταφά. Στα κα-
φενεία και στα χωριά της Ροδόπης οι συμπολίτες της
μειονότητας περίμεναν να ακούσουν αυτήν φράση.
Για πρώτη φορά δημόσια ένας εν δυνάμει τότε πρω-
θυπουργός δήλωνε το αυτονόητο. Πως οι πολίτες της
μειονότητας είναι αντικειμενικά συμπατριώτες μας.
Και έβγαζε ένα μεγάλο βάρος πάνω από τις πλάτες
των πολιτών αυτών. Γιατί το αυτονόητο ειπώθηκε και
δεν ήταν πια ζητούμενο. Και ουσιαστικά είπε ότι από
εδώ και πέρα πρέπει να λύσουμε τα μεγάλα προβλή-
ματα όλοι μαζί. Και η μειονότητα ανταποκρίθηκε σε
αυτή την πρόσκληση.

Για ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα
Όλα τα παραπάνω οφείλουν να εδράζονται για να

έχουν βάση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπως το πε-
ριέγραψε ο Α. Μπαλτάς, ο νέος υπουργός παιδείας.
Και εδώ πολύ ορθά έβαλε την προτεραιότητα. Αφενός
επουλώνουμε τις πληγές των μνημονίων στην εκπαί-
δευση, δηλαδή να μην υπάρχουν παιδιά που να λιπο-
θυμούν από την πείνα στα σχολεία, ή να μην υπάρ-
χουν σχολεία που να παγώνουν μαθητές και εκπαι-
δευτικοί,αφετέρου από την νέα σχολική χρονιά πρέ-
πει να φτιάξουμε ένα σχολείο που τα παιδιά δεν θα εί-
ναι είλωτες μιας στείρας απομνημόνευσης, οι δε εκ-
παιδευτικοί δεν θα έχουν από πάνω τους την δαμό-
κλειο σπάθη μιας τιμωρητικής «αξιολόγησης». Γιατί
στ’ αλήθεια δεν μπορεί να νοηθεί μια κοινωνία που
αγαπά την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την δημοκρα-
τία, αν το εκπαιδευτικό της σύστημα κινείται σε αντί-
θετη κατεύθυνση. Και όπως πολύ σωστά σημείωσε ο
Μπαλτάς, αυτή η προσπάθεια θέλει χρόνο για να απο-
δώσει. Δεν φτάνει μια τετραετία. Εν τέλει είναι πολλές
οι ευχές των ανθρώπων που συνοδεύουν αυτήν την
κυβέρνηση. Είτε την ψήφισαν είτε όχι. Γιατί στ’ αλή-
θεια θέλουν οι πολίτες να πετύχει. Γιατί καταλαβαί-
νουν. Και τότε σύντροφε Υπουργέ επί της Παιδείας,
του Πολιτισμού και των Θρησκευμάτων θα δώσουν
απλόχερα και άλλο χρόνο στην κυβέρνηση να κάνει
το εκπαιδευτικό σύστημα πάνω στο οποίο θα πατήσει
η σύνολη αλλαγή.                                                   [
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«Ο πρωθυπουργός είπε
ότι σας νοιώθει συμπατριώτες του.
Εγώ σας λέω 
ότι είστε συμπατριωτές μου». 
Για πρώτη φορά δημόσια ένας
εν δυνάμει τότε πρωθυπουργός
δήλωνε το αυτονόητο. 
Πως οι πολίτες της μειονότητας είναι
αντικειμενικά συμπατριώτες μας. 
Και έβγαζε ένα μεγάλο βάρος πάνω
από τις πλάτες των πολιτών αυτών.
Γιατί το αυτονόητο ειπώθηκε 
και δεν ήταν πια ζητούμενο.
Και ουσιαστικά είπε ότι από εδώ
και πέρα πρέπει να λύσουμε 
τα μεγάλα προβλήματα όλοι μαζί.
Και η μειονότητα ανταποκρίθηκε 
σε αυτή την πρόσκληση.

*Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Eίμαστε η κάθε λέξη του Συντάγματος...
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΔΑ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ

1.
Οι προγραμματικές δηλώσεις για την παιδεία,
σε όσα αφορούν την προσχολική αγωγή, την

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κα-
λύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προσδοκώμενα
απ’ όλους κι όλες μας που μεγαλώνουμε παιδιά. Ίσως
θα ήταν σκόπιμη η πληρέστερη αναφορά (μία φορά
αναφέρεται η λέξη, γονείς, σε χιλιάδες λέξεις προ-
γραμματικών δηλώσεων…) στο συντεταγμένο γονεϊκό
κίνημα και στον θεσμικό ρόλο που καλείται να δια-
δραματίσει στο πλαίσιο της ουσιαστικής στήριξης των
προγραμματικών στόχων της κυβέρνησης της Αρι-
στεράς.

Άλλωστε εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές η εφαρμογή των βάρβαρων μνημονιακών
πολιτικών, έπληξε και τους γονείς που πληρώνουν
«το μάρμαρο» μιας ψευδεπίγραφης δωρεάν παιδείας. 

2.
Τα χρόνια προβλήματα στον χώρο της εκπαί-
δευσης σε συνδυασμό με την ανθρωπιστική κα-

ταστροφή των τελευταίων χρόνων, αναδεικνύουν την
ανάγκη σχεδιασμένων μέτρων επείγοντος χαρακτή-
ρα.

Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της
ανθρωπιστικής καταστροφής στα σχολεία.

Με την ευθύνη των συντελεστών της σχολικής κοι-
νότητας –διευθυντής/τρια, σύλλογος διδασκόντων,
σύλλογος γονέων, συμβούλιο σχολικής κοινότητας-
αλλά και με την συμβολή των κοινωνικών υπηρεσιών
των Δήμων, μπορούν να καταγραφούν –με την απαι-
τούμενη διακριτικότητα- οι ανάγκες. Άμεση προτεραι-
ότητα δίνεται στα παιδιά των οικογενειών άνεργων,
ανασφάλιστων και μεταναστών χωρίς χαρτιά. Χωρίς
την εμπλοκή των κάθε λογής ΜΚΟ και χορηγών.

α. Σίτιση: Η παροχή ενός δωρεάν μικρογεύματος
(σάντουιτς και χυμός) σε κάθε μαθητή και μαθήτρια
(ξεκινώντας από αυτούς που το έχουν άμεση ανάγκη),
οφείλει να είναι-σε πρώτη φάση- η ελάχιστη συμβολή
της Πολιτείας.

β. Υγεία: Ο προληπτικός εμβολιασμός και η ιατρο-
φαρμακευτική μέριμνα είναι τα πρώτα βήματα. Η κα-
θιέρωση της κάρτας υγείας μαθητή/τριας, το αμέσως
επόμενο.

γ. Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη: Η ανάληψη πρω-
τοβουλίας για την άμεση υλοποίηση της –από τον
Μάρτη κι όχι αργότερα, τον Σεπτέμβρη- είναι αυτο-
νόητο καθήκον, δεδομένων των εκρηκτικών προβλη-
μάτων σε πολλές σχολικές μονάδες.

Ζητήματα που χρονίζουν, βαραίνοντας οικονομικά
τις οικογένειες και που η αντιμετώπιση τους –χωρίς
να κοστίζει ιδιαίτερα – ανακουφίζει αλλά και εξορθο-
λογίζει τομείς της εκπαίδευσης.

α. Πιστοποιήσεις: Όταν τα παιδιά μας διδάσκονται
χρήση Η/Υ και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα από την
Α’ Δημοτικού, είναι αυτονόητη η απόκτηση αντίστοι-
χων πιστοποιητικών με την ολοκλήρωση του κύκλου
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με ευθύνη της Πο-
λιτείας, δωρεάν.

β. Δευτεροβάθμια Μουσική Παιδεία: Μπορεί επιτέ-
λους να εφαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία για την
πιστοποίηση της οργανοχρησίας των μαθητών/τριών
των Μουσικών Σχολείων.

γ. Ενιαίος Δημόσιος Φορέας Μεταφορών: Ο σχεδια-

σμός και η υλοποίηση του λύνει τα ζητήματα της με-
ταφοράς μαθητών/τριών των διαδημοτικών σχολεί-
ων, καθώς και των σχολείων σε περιοχές αραιοκατοι-
κημένες. Με προσωπικό ειδικευμένο – μιας και μιλά-
με για παιδιά. Με τα κατάλληλα εξοπλισμένα οχήμα-
τα. Ο φορέας αυτός θα αναλαμβάνει και την μεταφορά
στις εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκδρομές.

δ. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ): Ιδιαίτερη
αντιμετώπιση οφείλει η Πολιτεία –έτσι κι αλλιώς, πό-
σω μάλλον με κυβέρνηση της Αριστεράς – στον σχε-
διασμό και την θωράκιση του κτιριακού εξοπλισμού
των σχολικών μονάδων. Η ουσιαστική επαναλειτουρ-
γία του ΟΣΚ, η κατάργηση των ΣΔΙΤ, είναι άμεσης
προτεραιότητας. Ο προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων
και η επιστημονικά ορθή και τεκμηριωμένη αναβάθ-
μιση τους –ενεργειακή κι όποια άλλη –επίσης.

ε. Συγχωνεύσεις: Είναι οπωσδήποτε θετική η ανα-
στολή των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και
τμημάτων.

Οι σύλλογοι γονέων κι ο ρόλος τους. Θεσμικός και

κινηματικός.
Όσοι κι όσες συμμετέχουμε στους συλλόγους γο-

νιών, θέλοντας και μη αφουγκραζόμαστε τις διεργα-
σίες στην κοινωνία. Πρωτογενώς. Κάπως έτσι ξεπή-
δησαν οι πρώτες μαζικές δομές αλληλεγγύης: ενισχυ-
τική διδασκαλία, χαριστικά κι ανταλλακτικά παζάρια,
συλλογικές κουζίνες κ.λπ. Η συμβολή μας στο σπάσι-
μο της λογικής της ανάθεσης ξεκινάει από την ενερ-
γοποίηση του κόσμου της γειτονιάς.

Με την αξιοποίηση της εμπειρίας μας από τις δρα-
στηριότητες πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα

των συλλόγων, αλλά κι απ’ τις επιμορφωτικές εκδη-
λώσεις –π.χ. σχολές γονέων – μπορούμε να συμβάλ-
λουμε στην διαμόρφωση σχολείων κέντρων της γει-
τονιάς. Ανοιχτών χώρων πολιτισμού και κοινωνικής
αλληλεγγύης.

3.
Διάλογος. Οι όποιες αλλαγές, στην όποια έκτα-
ση, κάνουν επιτακτική την σύμπηξη μετώπου

Παιδείας, εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Ώστε
μέσα από συντεταγμένο διάλογο να καταγράφονται οι
ανάγκες, να ιεραρχούνται από τους εμπλεκόμενους –
με την συμβολή των «τεχνοκρατών»- να αναδει-
κνύονται οι προτεραιότητες της κοινωνίας κι όχι της
αγοράς. Να αναδεικνύονται τα πειραματικά και βιω-
ματικά στοιχεία στην διδασκαλία. Να γίνεται η εκπαί-
δευση Παιδεία. υψηλών προδιαγραφών, Δημόσια και
Δωρεάν. Για όλους κι όλες. Χωρίς αποκλεισμούς.

Με γνώμονα τις ανάγκες των πολλών κι όχι τα κέρ-
δη των λίγων.

Με όνειρο την έφοδο στον ουρανό.                      [
* ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΠΑ, Μέλος του ΔΣ της 

Φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 

Τοποθέτηση επί των προγραμματικών
δηλώσεων για την Παιδεία
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Παίρνουμε μιαν ανάσα και συνεχίζουμε…
ΘΕΜΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ*

Ανακούφιση νιώσαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί
με την πολιτική αλλαγή της 25 Γενάρη
2015.

Νιώσαμε όλοι – και αυτό ανεξάρτητα από το τι ψή-
φισε ο καθένας – ότι παίρνουμε μια ανάσα.

Μια δημοκρατική ανάσα που συνοδεύεται από την
αίσθηση πως αρκετά πράγματα στη χώρα μας αλλά
και στην εκπαίδευση πιο συγκεκριμένα μπορούν να
αλλάξουν.

Πέντε χρόνια, οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας
και περικοπών έχουν φέρει το δημόσιο σχολείο και
τους εκπαιδευτικούς σε τραγική κατάσταση.

Όπως άλλωστε και όλα τα δημόσια κοινωνικά αγα-
θά, την υγεία, την ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια
κ.λπ.

Πέντε χρόνια που σημαδεύτηκαν από περικοπές
δαπανών, διαθεσιμότητες – απολύσεις, κλείσιμο σχο-
λείων, αυταρχισμό με αξιολόγηση και πειθαρχικό και
αντιεκπαιδευτικές αλλαγές.

Στην χώρα μας, η εφαρμογή των μνημονίων απο-
τέλεσε εργαστήριο παραγωγήςακραίας νεοφιλελεύθε-
ρης πολιτικής, οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτής της
πολιτικής είναι δραματικές για τους εργαζομένους· εί-
ναι όμως ακόμη πιο δραματικές για την πιο ευαίσθη-
τη ομάδα πολιτών, τους νέους. H ανεργία ανάμεσα
στους νέους φτάνει το 60%, το ποσοστό των νέων χω-
ρίς πρόσβαση στην εργασία ή στην εκπαίδευση και
κατάρτισηέφτασε το 21% το 2012, o δείκτης φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού στους νέους ηλικίας κά-
τω των 18 έφτασε το 35,4% το 2012.

Ας δούμε ποιες είναι οι σημαντικότερες επιπτώσεις
αυτής της πολιτικής στη δημόσια εκπαίδευση και τι
πρέπει να γίνει:

c Μείωση των δημόσιων δαπανών για την παιδεία
κατά 35% (2009-2015) που προβλέπεται να φτάσει το
42,4% μέχρι το 2018. Ο δημόσιες δαπάνεςγια την
παιδεία είναι στο 2,7% του ΑΕΠ το 2014 και σύμφω-
να με τα μνημόνια θα έπεφταν στο 1,9% το 2018. Θα
πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα και να σχε-
διαστεί η σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών.
Είναι όρος για την ύπαρξη του δημόσιου σχολείου.

c Κλείσιμο σχολείων και κατάργηση των εκπαι-
δευτικών υποστηρικτικών δομών (σχολικές βιβλιοθή-
κες, ενισχυτική διδασκαλία, κατάργηση συμβουλευτι-
κών σταθμών, δομών ΣΕΠ κ.λπ.). Πάνω από 2.000
σχολεία έκλεισαν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση από το 2009. Θα πρέπει να εξε-
ταστούν όλες οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές παρά-
μετροι των σχολείων και των υποστηρικτικών δομών
που έκλεισαν και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες
αποφάσεις για την επαναλειτουργία τους.

c 28.500 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σημαίνει μείωση
κατά 27,3 % του συνόλου των εκπαιδευτικών της δη-
μόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το
2010.Αναγκαίος εδώ ο σχεδιασμός μόνιμων προσλή-
ψεων που να καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτι-
κών αναγκών με αλλαγή βεβαίως του ν.3848.

c 2.400 εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης καταδικάστηκαν σε διαθεσιμότητα και διαλύ-
θηκαν σημαντικές δομές της. Η επαναλειτουργία των
τομέων και των ειδικοτήτων της ΤΕΕ που καταργή-
θηκαν και η επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών στις
θέσεις τους είναι η μόνη δίκαιη λύση που θα αποκα-
ταστήσει την εκπαιδευτική λειτουργία της ΤΕΕ.

c Η μείωση των ετήσιων αποδοχών των εκπαιδευ-
τικών από 22% έως και 45% με βάση τα έτη υπηρε-
σίας έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση ιδιαίτερα τους νέ-
ους συναδέλφους μας. Η σταδιακή οικονομική απο-
κατάσταση (π.χ. με πρώτο βήμα το ξεπάγωμα του μι-
σθολογίου) είναι αναγκαία όσο ποτέ.

c Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου δημιούργησε
αυξημένο εργασιακό φόρτο στους εκπαιδευτικούς και
έχει αρνητική επίπτωση στο διδακτικό έργο. Η απο-
κατάστασή του είναι πράξη που θα συμβάλει στη βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας για τους εκπαιδευτι-
κούς και μάθησης για τους μαθητές.

c Αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμαα-
πό 25 στους 30. Κανένα τμήμα δεν πρέπει να έχει πε-
ρισσότερους από 25 μαθητές, με προοπτική να χαμη-
λώσει το όριο αυτό σταδιακά στους 20.

c Καθιέρωση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών, που βασίζεται και στις επιδόσει-
ςτων μαθητών σε εθνικής κλίμακας εξετάσεις και
επηρεάζει τη μισθολογική και τη βαθμολογική εξέλι-
ξη, οδηγεί στη χειραγώγηση αλλά ακόμα και σε απο-
λύσεις εκπαιδευτικών. Μαζί με το αυταρχικό πειθαρ-
χικό δημιούργησαν ένα αποπνικτικό κλίμα φόβου στα
σχολεία. Η ακύρωσή τους θα αποκαταστήσει ένα κλί-
μα εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς που είναι
οξυγόνο για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ν.4186/13 για την εκπαίδευση δημιούργησε ένα
σκληρό εξεταστικό σύστημα σε όλες τις τάξεις τόσο
στο γενικό όσο και το επαγγελματικό Λύκειο, που, είχε
ως αποτέλεσμα την αύξηση της μαθητικής διαρροής
και των φροντιστηρίων. Ένας μεγάλος αριθμός ανή-
λικων μαθητών οδηγείται πρόωρα στη φτηνή κατάρ-
τιση μετά το Γυμνάσιο. Ένα τμήμα της Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης παραχωρήθηκε στους ιδιώτες και
θεσμοθετήθηκε η μαθητεία ακόμα και σε ανήλικους
μαθητές. 

Οι πρόσφατες εξαγγελίες της νέας πολιτικής ηγε-
σίας του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή, για ελά-
φρυνση του εξεταστικού φόρτου στο Λύκειο με την

κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και τις αλλαγές στο
εξεταστικό, η επαναφορά τομέων και ειδικοτήτων στα
ΕΠΑΛ και επιστροφή των καθηγητών που είχαν τεθεί
σε διαθεσιμότητα σε αυτά, το σταμάτημα των διαδικα-
σιών αξιολόγησης, η κατάργηση των εξετάσεων στα
Πρότυπα-Πειραματικά και η υπόσχεση ειλικρινούς
διαβούλευσης για τις μελλούμενες εκπαιδευτικές αλ-
λαγές είναι σαφώς μέτρα σε θετική κατεύθυνση και
δημιουργούν προσδοκίες με την υλοποίησή τους για
ένα καλύτερο αύριο στο δημόσιο σχολείο.

Είναι σαφές βέβαια πως για να αναταχθεί η κατά-
σταση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα απαιτούν-
ται τεράστιες προσπάθειες, χρήματα, επιμόρφωση και
εκπαιδευτικό σχέδιο που να απαντά στις σύγχρονες
ανάγκες της νεολαίας και της κοινωνίας.

Ο αγώνας μας για ένα Άλλο σχολείο συνεχίζεται με
προτεραιότητες:

Να διαφυλάξουμε τη δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση,
θέτοντας ως στόχο την ισορροπημένη και πολύπλευ-
ρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώ-
πων,

Να επαναπροσδιοριστεί η εκπαιδευτική πολιτική
δίνοντας έμφαση στις ανθρωπιστικές αξίες, 

Να ενισχυθεί η δημοκρατία στο σχολείο με τη συμ-
μετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών,

Να πολεμήσουμε τις διακρίσεις και τους αποκλει-
σμούς και να σεβαστούμε τα δικαιώματα των παιδιών,

Να διεκδικήσουμε την αύξηση των δαπανών για
την παιδεία, ακόμη και στην εποχήτης κρίσης. Η
επένδυση στην εκπαίδευση είναι ο σίγουρος δρόμος
για να βγούμε από την κρίση. Αποτελεί επένδυση για
ένα καλύτερο μέλλον. 

Να αγωνιστούμε για να βελτιωθούν οι εργασιακές
συνθήκες, οι μισθοί των εκπαιδευτικών καθώς και τις
επιστημονικές και κοινωνικές δομές που υποστηρί-
ζουν το έργο τους.

Πρέπει τέλος να αγωνιστούμε, σε συνεργασία με
τους συναδέλφους μας σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες,
για να σταματήσουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε
όλη την Ευρώπη που πλήττουν και τη δημόσια εκπαί-
δευση.

Για μια Δημόσια Δωρεάν Παιδεία για Όλους χωρίς
Διακρίσεις.

Με σιγουριά πως «το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο
του αν δεν βάλουμε χέρι και μείς..».                        [

*Πρόεδρος ΟΛΜΕ
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ,
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΜΤΖΗ*

Πέντε χρόνια μνημονίου, εξαθλίωσης, έντασης
της διαφθοράς και μιας συνολικής αποδιορ-
γάνωσης, η οποία προφανώς και δεν θα

άφηνε ανεπηρέαστοτο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Σχολεία δίχως θέρμανση, απουσία καθηγητών, λιπο-
θυμίες παιδιών. Τα προβλήματα που επέφερε η αν-
θρωπιστική κρίση στην εκπαιδευτική διαδικασία, εν-
τάθηκαν από τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις
που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με μόνο
σκοπό την εντατικοποίηση της εκπαίδευσης, την εξέ-
ταση, το βαθμό και το πτυχίο στο επίκεντρο καιμε κύ-
ριο αποτέλεσμα την διαρροή των μαθητών του λυ-
κείου σε τεχνικά ή ακόμα και στο τέλος των σπουδών
τους, πριν καν ολοκληρώσουν τηγενική τους εκπαί-
δευση. 

Τα τελευταία χρόνια ένας παράγοντας που συνετέ-
λεσε στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης
ήταν η ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης της,
φθάνοντας σε επίπεδα εξαιρετικά μειωμένου προϋπο-
λογισμού σε σχέση με το μέσο όρο των εκπαιδευτικών
δαπανών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Όλη
αυτή η διαδικασία υποβάθμισης εκδηλώθηκε και
εκτονώθηκε με την εφαρμογή του νέου λυκείου και
της τράπεζας θεμάτων. Οι πανελλήνιες αυτές εξετά-
σεις και στις 3 τάξεις του λυκείου είχαν ως αποτέλε-
σμα την διαρροή μαθητών από τα γενικά λύκεια, λό-
γω της απαιτητικής φύσης του συστήματος. Το γεγο-

νός αυτό επέφερε τον αποκλεισμό των μαθητών από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή τη στροφή τους στα τε-
χνικά λύκεια, όπου μειώθηκε αισθητά το πλήθος των
τομέων και των ειδικοτήτων, γεννώντας υποψίες
εσκεμμένης πολιτικής υπέρ του κέρδους των ΙΕΚ.
Όσοι μαθητές παρέμειναν στο γενικό λύκειο ήρθαν
αντιμέτωποι με τις υψηλές απαιτήσεις του νέου λυ-
κείου που προκάλεσε τη δυσκολία κατανόησηςτης
υπέρογκης εξεταστέας ύλης. Η αδυναμία κατανόησης
ορισμένων μαθημάτων σε συνδυασμό με την κατάρ-
γηση της ενισχυτικής διδασκαλίαςπου παρείχε το
κράτος ώθησε τους μαθητές στα φροντιστήρια και
στην παραπαιδεία, την ανάγκη που μόνο οικονομικά
εύπορες οικογένειες μπορούσαν να ικανοποιήσουν.
Έτσι το μορφωτικό αγαθό της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης έγινε προνόμιο. Η δυνατότητα εισόδου στο Πανε-
πιστήμιο κατέληξε να αφορά μιαμικρότερη μερίδα μα-
θητών και οι ταξικές ανισότητες στο χώρο της εκπαί-

δευσης οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο.
Σαφώς η προαναφερθείσα εξέλιξη στην εκπαίδευση

είχε καταστροφικές συνέπειες στην ψυχολογία των
μαθητών και στην απομείωση του ελεύθερου τους
χρόνου. Η διαδρομή φροντιστήριο-σπίτι κατέληξε μια
κουραστική και ψυχοφθόρα ρουτίνα. Οι μαθητές δεν
έχουν την ελευθερία να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους
δημιουργικά με δραστηριότητες της επιλογής τους για
την πολύπλευρη καλλιέργειά τους. Σαν μαθητές σας
επιβεβαιώνουμε ότι ακούμε συχνά τη φράση ‘’Δεν αν-
τέχω να διαβάζω βιβλία μετά από τόσες φροντιστήριο,
πονάνε τα μάτια μου απ’ τα γράμματα‘’. Το πιεστικό
πρόγραμμα των μαθητών απωθεί την ενασχόληση
τους με κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα
τα οποία θα έπρεπε ανησυχούν έναν νέο. Όλες οι πα-

ραπάνω τάσεις σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό
κλίμα που προωθεί η εκπαίδευση δημιουργούν αγχω-
μένους μαθητές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τις
αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.

25 Ιανουαρίου του 2015 όμως η Ελλάδα άλλαξε σε-
λίδα. Στις προγραμματικές δηλώσεις ανακοινώθηκαν
τα μέτρα που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση στο χώρο
της εκπαίδευσης. Η απόφαση για την κατάργηση του
νέου λυκείου και της τράπεζας θεμάτων ήταν ένα μέ-
τρο που όλοι οι μαθητές επιθυμούσαν. Το γεγονός ότιο
υπουργός πολιτισμού παιδείας και θρησκευμάτων
Αριστείδης Μπαλτάς αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολ-
λά προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ελπιδοφόρο
καθώς δείχνει διάθεση για την αντιμετώπιση τους .
Θετική ήταν επίσης η στάση των μαθητών απέναντι
στην αναγγελία για την αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης μέσα στο σχολεία διότι μέτρα όπως η
δωρεάν σίτιση αποτελούν ανάγκη δυστυχώς σήμερα
για πολλούς μαθητές. Είναι ενθαρρυντικό ότι ο αρμό-
διος υπουργός τόνισε τη σημασία του πολιτισμού και
του αθλητισμού στην διαδικασία της εκπαίδευσης διό-
τιαποτελούν πολύ καθοριστικοί παράμετροι για την
ολοκληρωμένη παιδεία και την πολύπλευρη ανάπτυ-
ξη των μαθητών.

Ως μαθητές θαρρούμε πως είναι καθήκον μας να
τροφοδοτήσουμε την νέα κυβέρνηση με τις δικές μας
ιδέες για το εκπαιδευτικό σύστημα.Καταρχάς επιθυ-
μούμε την εισαγωγή νέων αναλυτικών προγραμμά-
των που θα κάνουν το περιεχόμενο των μαθημάτων
περισσότερο ουσιαστικό και χρήσιμο στην ζωή του
μαθητή.Επίσης θεωρούμε αναγκαία την δημιουργία
ενός λιγότερο ανταγωνιστικού τρόπου εξέτασης ώστε
να αποφευχθούν φαινόμενα όπως η ‘’παπαγαλία’’. Πι-
στεύουμε πως είναι απαραίτητο να συνδέεται το σχο-
λείο με την κοινωνία και την παραγωγή πολιτισμού
και όχι με την αγορά εργασίας. Θέλουμε ένα κοινωνι-
κά χρήσιμο σχολείο όπου θα αποτελεί χώρο δημιουρ-
γίας αθλητισμού, αλληλεγγύης και πνευματικής καλ-
λιέργειας. Περιμένουμε από το νέο εκπαιδευτικό σύ-
στημα να μην οδηγεί στην προσφυγή των μαθητών
στην παραπαιδεία λόγω της αδυναμίας κάλυψης της
εξεταστέας ύλης σε σχέση με τις συνολικές διδακτικές
ώρες. Τέλος, κύριο αίτημά μας είναι το νέο εκπαιδευ-
τικό σύστημα να σέβεται την ανάγκη του μαθητή για
ελεύθερο χρόνο, δημιουργία και απόκτηση πολύπλευ-
ρης γνώσης.

Μετά από καιρούς καταπίεσης, τα νέα ελπιδοφόρα
μέτρα του υπουργείου παιδείας έχουν θετική χροιά
και οι μαθητές ελπίζουν στην ικανοποίηση των αιτη-
μάτων τους. Ένα από τα λιγοστά κινήματα που γεννή-
θηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν το μαθητικό κίνημα
που είχε ως επίδικο το νέο λύκειο και την τράπεζα θε-
μάτων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι έρχεται μία
νέα κυβέρνηση και επιτέλους εισακούει και ικανοποι-
εί τα αιτήματα της μαθητικής κοινότητας. Η κίνηση
αυτή δείχνει διάθεση για τηνδημιουργία του πολιτι-
κού υπόβαθρου που θα δίνει τη δυνατότητα για την
άμεση σχέση της κοινωνίας με την κυβέρνηση.Είναι
καθήκον μαςνα προετοιμάζουμε το έδαφος για αλλα-
γές και υποχρέωση των κυβερνήσεων να τις ικανο-
ποιούν.                                            [

Γκρεμίζουμε το παλιό χτίζοντας το νέο

*μαθητές
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΙΤΑΣ*

Οι εκλογές της 25ης Γενάρη δεν αποτέλεσαν
μία ακόμη απλώς εκλογική αναμέτρηση, αλ-
λά πολύ περισσότερο συμπύκνωσαν τη σύγ-

κρουση δύο κόσμων που στα τέσσερα χρόνια της μνη-
μονιακής εξαθλίωσης, αναμετρούνταν καθημερινά
στους χώρους δουλειάς, στις σχόλες, στα σχολεία και
στις γειτονιές. Η ιστορική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε
σημείο αναφοράς για την εργατική τάξη, τη νεολαία
και τις δυνάμεις της κοινωνικής αντίστασης που
ένιωσαν ότι οι αγώνες τους δικαιώθηκαν και ότι τώρα
αρχίζει η κρίσιμη μάχη ώστε «να τα πάρουμε όλα πί-
σω». 

Τα εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η τε-
ράστια μετεκλογική λαϊκή στήριξη της νέας κυβέρνη-
σης, όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αλλά
και στις πλατείες, καθιστούν σαφές, ότι το μήνυμα των
εκλογών δεν είναι άλλο από την κατάργηση των μνη-
μονίων και την ανατροπή της λιτότητας. Πρόκειται
για μια καθαρή εντολή ταξικής μονομέρειας στην πο-
λιτική της νέας κυβέρνησης, στην οποία η συμμετοχή
των ΑΝΕΛ μόνο ως ανάχωμα του συστήματος μπορεί
να λειτουργήσει. Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη στιγμή το κί-
νημα και η κοινωνία συνολικότερα έχουν συσπειρω-
θεί γύρω από τις διεκδικήσεις απέναντι στους δανει-
στές και αποτελούν το σημαντικότερο εγγυητή μιας
συνεπούς ριζοσπαστικής πορείας που θα έχει ως γνώ-
μονα τις ανάγκες του κόσμου και όχι τα κέρδη των λί-
γων. Το βασικό αίτημα, άλλωστε, της ίδιας της κοινω-
νίας είναι να μην υπάρξει καμία υποχώρηση ή συμβι-
βασμός από το πρόγραμμα της ΔΕΘ, ώστε το τελευ-
ταίο να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για το ξήλωμα
των μνημονίων και την αντιστροφή των πολιτικών
διαρκούς λιτότητας. Στις προγραμματικές δηλώσεις
υπήρξε επιμονή στη μη παράταση του μνημονίου,
στην αντίσταση στους εκβιασμούς της ευρωζώνης,
στις βασικές δεσμεύσεις για αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ, στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, στην επαναφορά
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στις επανα-
προσλήψεις απολυμένων και διαθέσιμων, στην επα-
ναλειτουργία της ΕΡΤ κλπ, δίνοντας το στίγμα μιας
πολιτικής ανακούφισης των πληττόμενων στρωμά-
των από την κρίση. Το ζήτημα είναι η νέα κυβέρνηση
αντλώντας δύναμη από τις λαϊκές κινητοποιήσεις, να
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και να μην υπαναχω-
ρήσει προκειμένου να ικανοποιήσει εγχώρια ή διεθνή
συμφέροντα. 

Ένας από τους πολλούς κατεστραμμένους χώρους
που άφησε πίσω της η πολιτική της συγκυβέρνησης
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος της παιδείας συνολικά και
συγκεκριμένα ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια ολομέτωπη επίθεση
στο δημόσιο πανεπιστήμιο, την οποία καλείται να στα-
ματήσει άμεσα η νέα κυβέρνηση. Πρόκειται για την
υλοποίηση ενός συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου

που ως στόχο είχε αφενός την είσοδο του ιδιωτικού
κεφαλαίου στο πανεπιστήμιο και αφετέρου την πει-
θάρχηση, την εντατικοποίηση και την καταστολή σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι νόμοι Διαμαντοπούλου - Αρβανιτό-
πουλου καθώς και το σχέδιο Αθηνά οδήγησαν σε συγ-
χωνεύσεις τμημάτων, κλείσιμο σχολών, περικοπές σε
σίτιση-στέγαση-μεταφορά-συγγράμματα, διασπάσεις
πτυχίων, αποκλεισμό των φοιτητών από τα κέντρα
λήψεως των αποφάσεων (συμβούλια διοίκησης), εξι-
σώσεις πτυχίων με αντίστοιχα ιδιωτικών κολλεγίων
και συνολικότερη υποχρηματοδότηση των ιδρυμά-
των, δημιουργώντας άθλιες συνθήκες σπουδών. Η κα-
τάσταση έφτασε στο απροχώρητο με τις μαζικές απο-
λύσεις διοικητικών υπαλλήλων πέρυσι καθώς και με
τις εργολαβίες, τους security και τις διαγραφές των
«αιώνιων φοιτητών» φέτος. Εκτός, όμως, από τα πα-
ραπάνω προβλήματα, ίσως το σημαντικότερο που
έλειπε και λείπει από το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι
η δημοκρατική λειτουργία του, στην οποία φοιτητές,
καθηγητές και εργαζόμενοι θα έχουν ισότιμο λόγο.
Τους τελευταίους μήνες, γίναμε μάρτυρες ενός πρω-
τοφανούς κρεσέντο αυταρχισμού στο ΕΚΠΑ από τον
τέως πρύτανη και νυν βουλευτή της ΝΔ, Θ. Φορτσά-
κη, που εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες και
θέτοντας τις βάσεις για τη σημερινή πολιτική του κα-
ριέρα, αντιμετώπιζε το πανεπιστήμιο ως τσιφλίκι του.
Lock out σχολών, ΜΑΤ γύρω από τα κτίρια, αποκλει-
σμός των φοιτητών και των διοικητικών υπαλλήλων
από τις συγκλήτους και απειλές για πειθαρχικά, είναι
λίγα από τα πεπραγμένα του πρώην πρύτανη και από
το όραμα της προηγούμενης κυβέρνησης για το δη-
μόσιο πανεπιστήμιο.

Η νέα κυβέρνηση οφείλει να αφήσει πίσω τις πα-
θογένειες του παρελθόντος και να δώσει ένα εντελώς
νέο περιεχόμενο στις δομές και στη λειτουργία των
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Καλείται να επιτύχει τις ριζοσπαστικές
εκείνες τομές προκειμένου να αποτελέσει και πάλι το
πανεπιστήμιο ένα χώρο ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα
χώρο όπου δε θα παρέχεται στεγανοποιημένη γνώση

αλλά θα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να
αναζητούν, να διεκδικούν και να σκέφτονται. Είναι
πολύ σημαντικό το πανεπιστήμιο να γεννά προβλη-
ματισμό και ο προβληματισμός αμφισβήτηση, γιατί
μόνο έτσι, διαλεκτικά, μέσα από αντιθέσεις και συγ-
κρούσεις, οι κοινωνίες εξελίσσονται και δε μένουν
στάσιμες και υποτελείς. Για την επίτευξη των παρα-
πάνω στόχων είναι απαραίτητο να καταργηθεί κάθε
δομή ή ρόλος που λειτουργεί με μορφή «μάνατζερ»
στις σχολές. Ήδη ο υπουργός παιδείας Α. Μπαλτάς
ανακοίνωσε το τέλος των συμβουλίων ιδρύματος,
ενώ στα άμεσα σχέδια είναι και η επαναφορά του
ασύλου. Τον πρώτο λόγο για το δημόσιο πανεπιστή-
μιο πρέπει να τον έχουν οι άνθρωποι που ζουν, εργά-
ζονται και κινούνται σε αυτό, δηλαδή οι φοιτητές, οι
καθηγητές και οι εργαζόμενοι γι αυτό και είναι ανα-
γκαίο να επισπευθεί η επαναφορά των διοικητικών
υπαλλήλων στη δουλειά τους. Οι κοινές συνελεύσεις
φοιτητών, καθηγητών κι εργαζομένων πρέπει να
αποτελέσουν τα νέα κύτταρα δημοκρατίας και λήψε-
ως των αποφάσεων στις σχολές που θα αλλάξουν το
χαρακτήρα της εκπαίδευσης και θα τσακίσουν τους
ταξικούς φραγμούς. Είναι ζωτικής σημασίας ανάγκη
η νέα κυβέρνηση να εγγυηθεί την εκπαιδευτική δια-
δικασία με αξιοπρεπείς όρους ώστε να μην αποκλεί-
εται κανείς. Πρέπει να ξαναποκτήσει νόημα το δι-
καίωμα στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση μέσα από
την επαναφορά των φοιτητικών παροχών, την άρση
των διαγραφών και τη σύγκρουση με κάθε εργολαβία
και ιδιωτικό συμφέρον στα πανεπιστήμια.

Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα απλό γε-
γονός. Έδωσε τη δυνατότητα να απελευθερωθούν κα-
ταπιεσμένες κοινωνικές δυνάμεις από κάθε χώρο και
να ανοίξει ένα ευρύ φάσμα διεκδικήσεων χαμένων
κεκτημένων. Στο χέρι μας είναι να μην ακολουθήσου-
με μια αναθετική λογική και μια στάση αναμονής, αλ-
λά να αξιοποιήσουμε τις νέες συνθήκες που ανοίγον-
ται μπροστά μας προκειμένου να χτίσουμε τον κόσμο
που θέλουμε.                                                          [

Η νίκη της αριστεράς στην κοινωνία
και η αντανάκλασή της στο πανεπιστήμιο

*φοιτητής



ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ*

Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρ-
νησης, δια στόματος του Πρωθυπουργού Αλέ-
ξη Τσίπρα και του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-

δείας και Θρησκευμάτων, συναδέλφου Αριστείδη
Μπαλτά, διατυπώθηκαν, αναφορικά με τα πανεπιστή-
μια, ρητές θέσεις και άμεσα μέτρα για την επαναφορά
των διαθέσιμων-απολυμένων διοικητικών υπαλλή-
λων των ΑΕΙ και την κατάργηση των Συμβουλίων
Ιδρυμάτων. Θέματα για τα οποία οι αριστερές και αν-
τιμνημονιακές πανεπιστημιακές δυνάμεις, των διδα-
σκόντων, των εργαζόμενων και των φοιτητών κινη-
τοποιήθηκαν σε όλη την προηγούμενη περίοδο. Και
επομένως οι εξαγγελίες αυτές, σε συνέπεια με τις προ-
εκλογικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να εκλη-
φθούν και ως νίκη του πανεπιστημιακού κινήματος,
που γεννά αισιοδοξία για το μέλλον του δημόσιου πα-
νεπιστημίου, αλλά και ευθύνη για την συνέχεια αφού
είναι ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για το δημό-
σιο, ακαδημαϊκό και δημοκρατικό πανεπιστήμιο που
διεκδικούμε.

Τη σημασία της πρώτης δέσμευσης για τους διοικη-
τικούς υπαλλήλους ουδείς μπορεί να την αμφισβητή-
σει, αφού ακόμη και οι σχετικές μελέτες, επί των μνη-
μονιακών κυβερνήσεων, έχουν στοιχειοθετήσει ότι οι
υπηρετούντες σήμερα στα ΑΕΙ υπάλληλοι είναι κατά
πολύ λιγότεροι από τους απαιτούμενους.

Η σημασία της δεύτερης θέσης, για την κατάργηση
των Συμβουλίων, ενός αποτυχημένου θεσμού, όπως
και το successstory της τέως συγκυβέρνησης, βρίσκε-
ται στην άρση της παραβίασης της συνταγματικής
επιταγής για το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.

Το Συμβούλια αποτέλεσαν τον πόλο γύρω από τον
οποίο συγκροτήθηκε όλο το θεσμικό πλαίσιο της αν-
τιμεταρρύθμισης του νόμου 4009/11 - του αποκαλού-
μενου «νόμος Διαμαντοπούλου» - και των μετέπειτα
τροποποιήσεων του. Ένα θεσμικό πλαίσιο για το οποίο
όλα τα συλλογικά ακαδημαϊκά όργανα και η πλειοψη-
φία της πανεπιστημιακής κοινότητας, διδάσκοντες,
εργαζόμενοι και φοιτητές, είχαν απορρίψει όταν πα-
ρουσιάστηκε. Όλοι αυτοί, θα ένοιωσαν, τουλάχιστον

ανακούφιση, ακούγοντας το νέο υπουργό ΠΟ. ΠΑΙ.Θ.
να διατυπώνει με σαφήνεια και έμφαση στη Βουλή
ότι «Ο νόμος Διαμαντοπούλου υπήρξε η απόλυτη κα-
ταστροφή για την ανώτατη εκπαίδευση». Ας μην ξε-
χνούμε ότι το μέχρι τώρα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
των πανεπιστημίων επιβλήθηκε εν μέσω κλίματος
πολύ έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των πανεπιστη-
μιακών, αλλά και εκστρατείας συκοφάντησης του δη-
μόσιου πανεπιστημίου και των λειτουργών του τόσο
από στελέχη των προηγούμενων κυβερνήσεων
(2010-14), αλλά και των συστημικών ΜΜΕ. 

Η ανακούφιση από την εξαγγελία της κατάργησης
των συμβουλίων δεν ήταν καθολική, παρά το γεγονός
ότι υπάρχουν συμφωνίες, έστω με επιφύλαξη και από
«φωνές» που μέχρι πρόσφατα ήταν πλήρως ταυτισμέ-
νες με το έως τώρα θεσμικό πλαίσιο. 

Πολύ γρήγορα εμφανίστηκαν και αντιδράσεις. Δή-
θεν ακομμάτιστοι, μέλη και μη της πανεπιστημιακής
κοινότητας, οργανώνουν «κινηματικές» διαδικασίες
και αρθρογαφούνγια να πετύχουν την ματαίωση της
κατάργησης των Συμβουλίων, προβάλλοντας ως λό-
γους διατήρησής τους την εξασφάλιση της αυτοδιοί-
κησης και το τέλος του κομματικού εναγκαλισμού των
πανεπιστημίων. Τα επιχειρήματα αυτά είναι σαθρά. Η
διετής και πλέον ύπαρξη των Συμβουλίων, αλλά και
πολιτική τους, επιβεβαιώνουν: την δημιουργία προ-
στριβών με τις πρυτανικές αρχές, την πλήρη αποδοχή
της νεοφιλελεύθερης και μνημονιακής πολιτικής
αναφορικά με τις διαθεσιμότητες/απολύσεις του διοι-
κητικού προσωπικού, την μη αναπλήρωση του συν-
ταξιοδοτούμενου διδακτικού προσωπικού, τις μει-
ώσεις των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων, την αύ-
ξηση των εργολαβιών σε βασικές πανεπιστημιακές
λειτουργίες, την αποτυχία διασύνδεσης με την κοινω-
νία και τον ακαδημαϊκό περίγυρο. Τα Συμβούλια ήταν
και παρέμειναν ένα ξένο προς το δημόσιο ελληνικό
πανεπιστήμιο σώμα, με θεσμοθετημένη την αλαζονι-
κή τους πολιτική και αυτό ανεξάρτητα από τις προθέ-
σεις όσων. από ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού
προσέτρεξαν να τα στελεχώσουν.Το πλέον τρανταχτό
παράδειγμα αλαζονικής συμπεριφοράς αποτελεί ο
χειρισμός του θέματος της πρυτανικής εκλογής στο
ΑΠΘ από το οικείο Συμβούλιο που οδήγησε στην ακύ-
ρωση της πρυτανικής εκλογής στο ΑΠΘ, μετά από
προσφυγή στο ΣτΕ.

Η ενίσχυση της δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης
στα πανεπιστήμια, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με όρ-
γανα που κατά το ήμισυ εκλέγονται από τους διδά-
σκοντες και κατά το υπόλοιπο ήμισυ συμπληρώνονται
από τους αρχικά εκλεγμένους και δεν λογοδοτούν. Αν-
τίθετα, η δημοκρατία ενισχύεται όταν διευρύνεται η
συμμετοχή και με τους εργαζόμενους και τους φοιτη-
τές. Όταν υπάρχει διαβούλευση και δημόσιος έλεγχος.

Αλλά η αντιμεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια δεν θα
ανατραπεί από τις έως τώρα θετικές κυβερνητικές
εξαγγελίες. Χρειάζονται πολλά άλλα να υλοποιηθούν
που μπορούν να συνοψιστούν σε (α) νέο θεσμικό πλαί-
σιο δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ, με κοινωνικό
έλεγχο και (β) εξασφάλιση πόρων για την απαραίτητη
διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία
των ιδρυμάτων. Ώστε τα πανεπιστήμια και οι πανεπι-
στημιακοί, μαζί με τα ερευνητικά κέντρα και τους
ερευνητές να έχουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική
και παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. 

Στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, μετά
την κυβερνητική αλλαγή, είναι απαραίτητο το πανε-
πιστημιακό κίνημα να διαμορφώσει πρακτικές ουσια-
στικής παρέμβασης για όλα τα ζητήματα που απασχο-
λούν τους πανεπιστημιακούς και τα πανεπιστήμια. 

Η πλήρης ανατροπή της απορρύθμισης που επιβλή-
θηκε με την μνημονιακή πολιτική και η αλλαγή πο-
ρείας δεν θα είναι αυτόματη, εξαρτώμενη μόνον από
την κυβερνητική πολιτική.Είναι επίσης απαραίτητος
και ένας διεκδικητικός συνδικαλισμός, που σε καθη-
μερινή βάση διεκδικεί την οικονομική αναβάθμιση,
την θεσμική διασφάλιση και την βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής στα Πανεπιστήμια και αγωνίζεται ατα-
λάντευτα για το δημόσιο, ακαδημαϊκό και δημοκρατι-
κό πανεπιστήμιο που παρέχει εκπαίδευση υψηλού
επιπέδου, προωθεί την έρευνα και ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 

Για το λόγο αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία και συ-
νέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, που ξεκινά σε λίγες μέρες,
όπου η «Συσπείρωση Πανεπιστημιακών» και οι άλ-
λες δυνάμεις που συγκρότησαν την «Συνάντηση
Πανεπιστημιακών Δασκάλων», στο προηγούμενο
συνέδριο, στοχεύουν στην διαμόρφωση ενός αγωνι-
στικού πλειοψηφικού συσχετισμού που θα έχει την
ευθύνη της ηγεσίας της ομοσπονδίας των πανεπι-
στημιακών.                                                           [

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ*

Τα τελευταία χρόνια, από τον εφαρμοστικό νόμο
του μνημονίου το 2012 μέχρι σήμερα, και στο
χώρο της έρευνας βρίθουν οι νεο-φιλελεύθε-

ρης κατεύθυνσης νομοθετικοί πειραματισμοί των
προηγούμενων κυβερνήσεων. Η ατυχής και κάθε άλ-
λο παρά τυχαία σύνδεση της έρευνας με τα μνημόνια
συνοδεύτηκε από σωρεία «μεταρρυθμίσεων» στο
ερευνητικό τοπίο οι οποίες κινδυνεύουν να επιφέ-
ρουν την πλήρη διάλυση του υφιστάμενου ερευνητι-
κού ιστού και κυρίως του δημόσιου ερευνητικού συ-
στήματος της χώρας. Η ερευνητική κοινότητα βιώνει
εδώ και χρόνια: Συρρίκνωση και ασφυξία στο δημόσιο
ερευνητικό σύστημα της χώρας με καταργήσεις και
συγχωνεύσεις ινστιτούτων. Υποχρηματοδότηση της
λειτουργίας και της ανάπτυξης των ερευνητικών κέν-
τρων. Υποβάθμιση της βασικής έρευνας και της έρευ-
νας ελεύθερης επιλογής. Απαξίωση των ερευνητών
ως δημόσιων λειτουργών παρά το γεγονός ότι έχουν
αξιολογηθεί και αριστεύουν στη βάση διεθνών κριτη-
ρίων, από διεθνείς κριτές και επί σειρά ετών. 

Την άλωση του ερευνητικού τοπίου από κάθε εί-
δους «επενδυτές» που άκριτα και αδιάκριτα ετοιμά-
ζονται να εισβάλουν σ’ αυτό έρχεται να τροφοδοτήσει
και ο νεοψηφισθείς - τον Δεκέμβριο του 2014 - νόμος
για την έρευνα, αλλοιώνοντας περαιτέρω και εκτοπί-
ζοντας την ακαδημαϊκή επιστημονική φυσιογνωμία
της έρευνας και της καινοτομίας.

Τώρα που οι εκλογές τελείωσαν, που η νέα η κυβέρ-
νηση συγκροτήθηκε και που οι προγραμματικές της
δηλώσεις ψηφίστηκαν είναι η ώρα υλοποίησης των
δεσμεύσεων. Ήδη, είναι πολύ θετικό το ότι ο χώρος
της έρευνας ανακτά το δικό του Υπουργείο. Αναμφί-
βολα, η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί την υψηλής
προτεραιότητας θέση της έρευνας και της καινοτομίας
στην κυβερνητική ημερήσια διάταξη και τονίζει την
πολιτική βούληση για την υποστήριξή τους στη νέα
εποχή. Με τον τρόπο αυτό, το αίτημα της ερευνητικής
κοινότητας για διοικητική και λειτουργική αναβάθμι-
ση της έρευνας δικαιώθηκε. Αρκεί όμως η στέγαση
της έρευνας και της καινοτομίας σε δικό τους Υπουρ-
γείο να μην αναιρέσει τη βασική προεκλογική διακή-
ρυξη ενός «ενιαίου χώρου έρευνας και παιδείας» και
να μην αναδείξει νέα πεδία διάκρισης και ανταγωνι-
σμών. Αρκεί να συμπληρωθεί με την κατάργηση του
πριν, από μόλις δύο μήνες, ψηφισθέντα «νέου νόμου
για την έρευνα» όπως ολόκληρη η ερευνητική κοινό-
τητα αναμένει. Και η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί προ-
εκλογικά ότι θα το πράξει. 

Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα τα οποία συνηγο-
ρούν υπέρ της κατάργησης του νεοψηφισθέντος νό-
μου για την έρευνα. 

Κατ’ αρχήν ο λόγος για τήρηση των συμφωνηθέν-
των στο προεκλογικό κοινωνικό συμβόλαιο. Επίσης,
πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, είναι ότι ο νόμος αυ-

τός πρέπει να καταργηθεί για να αποκατασταθεί η
Συνταγματική τάξη και να επιστρέψει η σχετική με
την έρευνα Συνταγματική επιταγή στην «κανονικότη-
τα». Το Σύνταγμα ορίζει την κρατική εγγύηση και
προστασία της ελεύθερης και ανεξάρτητης έρευνας
και αναδεικνύει την έρευνα ως «δημόσιο αγαθό».
Πρέπει λοιπόν ο κοινός νομοθέτης να αποκαταστήσει
την ηθική και νομική αξία της προστασίας του «δημό-
σιου αγαθού» της έρευνας. 

Δεύτερον, και «επί το ουσιαστικότερον» η Υπουργο-
ποίηση της Έρευνας δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη
χρήση του παραπάνω νόμου ως εργαλείου χάραξης
και άσκησης μιας αναβαθμισμένης εθνικής πολιτικής
για την έρευνα. Διότι πρώτα χαράσσεται μια εθνική
πολιτική και κατόπιν επινοούνται τα εργαλεία – μετα-
ξύ των οποίων και τα νομοθετικά - για την υλοποίησή
της. Ο υφιστάμενος νόμος, ως προς αυτό, χαρακτηρί-
ζεται από φιλοσοφική, ιδεολογική, λογική και πολιτι-
κή ανακολουθία καθώς προτάσσει τα εργαλεία από
την πολιτική. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί στο σύ-
νολό του γιατί το «μαντάρισμα» των διατάξεών του
δεν αναιρεί τη φιλοσοφία και την σκοποθεσία ολό-
κληρου του νομοθετήματος. 

Τρίτον, ο νόμος αυτός υπήρξε προϊόν διασάλευσης
της κοινοβουλευτικής νομοθετικής τάξης και διαδικα-
σίας. Άλλο νομοθετικό κείμενο αναρτήθηκε προς δια-
βούλευση και άλλο αναντίστοιχο κείμενο εισήχθη
προς ψήφιση. Το ίδιο το κείμενο του νόμου χαρακτη-
ρίστηκε κατά την ψήφισή του από μεγάλη ελαστικό-
τητα αφού διατάξεις 50 μόλις άρθρων «επεκτάθηκαν»

για να «χωνέψουν» πάνω από 100 τροπολογίες που
κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της ψήφισης. Ως
αποτέλεσμα το τελικό κείμενο χαρακτηρίζεται από αλ-
ληλοαναιρούμενες και αλληλοσυγκρουόμενες διατά-
ξεις. Η κατάργηση του νόμου θα επιφέρει την απαι-
τούμενη θεσμική δικαίωση και αποκατάσταση της
ομαλότητας της κοινοβουλευτικής νομοθετικής δια-
δικασίας. 

Είναι καιρός η επιχειρηθείσα από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις διάλυση του υφιστάμενου ερευνητικού
ιστού να σταματήσει και να αναταχθεί. Μάλιστα, προς
αυτήν την κατεύθυνση δεν αρκεί μόνον η κατάργηση
του νεοψηφισθέντος νόμου για την έρευνα αλλά επι-
βάλλεται και η κατάργηση όλου του πλέγματος των
μνημονιακών ρυθμίσεων που απορρύθμισαν τη φυ-
σιογνωμία και τη λειτουργία των ερευνητικών θε-
σμών της χώρας και δημιούργησαν κλίμα επισφάλει-
ας και αβεβαιότητας για τους ερευνητές. Διότι οι ιδέες
δεν μπορούν να ανθίσουν σε περιβάλλον ασαφές και
ομιχλώδες. Η καθαρή ματιά του ερευνητή που είναι
απαραίτητη για την πολιτεία και την κοινωνία δεν
μπορεί να φυλακίζεται μέσα σε «τοξικές» διατάξεις ορ-
γάνωσης και λειτουργίας της έρευνας και της καινο-
τομίας ούτε και να εκβιάζεται από ασθενείς χρηματο-
δοτήσεις ώστε να τρεμοπαίζει και να βλεφαρίζει μπρο-
στά στην εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων προ-
κειμένου να επιβιώσει. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος
για το πεδίο της κοινωνικής έρευνας η οποία οδηγεί-
ται σε οριστική τύφλωση αν οι δημόσιοι θεσμοί που
την υπηρετούν δεν υποστηριχθούν γενναία με θεσμι-
κές κυρίως παρεμβάσεις και αλλαγές. 

Εν κατακλείδι μια νέα εθνική πολιτική για την
έρευνα δεν μπορεί να διακατέχεται από ιδεοληψίες
και προϊδεάσεις που χαρακτηρίζουν κάθε τι δημόσιο
ως «όνειδος». Η έρευνα εξ ορισμού υπηρετεί το δημό-
σιο συμφέρον και μάλιστα σε πεδία που μόνο δημό-
σιας αποστολής και αντικειμένου μπορεί να είναι
όπως το πεδίο της κοινωνικής έρευνας που υπηρετεί
αποκλειστικά και μόνο την κοινωνία, τον κοινό της
στόχο, την ύπαρξή της, τα «δίκια» της, τις πληγές της
και το μέλλον της. Επειδή λοιπόν δεν νοείται έρευνα
και καινοτομία που να μην υπηρετεί το δημόσιο συμ-
φέρον, μια νέα εθνική πολιτική για την έρευνα δεν
μπορεί παρά να αναβαθμίσει τον υφιστάμενο από δε-
καετίες, δομικά και λειτουργικά αξιόλογο και αξιόμα-
χο δημόσιο ερευνητικό ιστό της χώρας. Σε αυτόν τον
ιστό θα στηριχθεί η πολιτεία και αυτόν πρέπει να υπο-
στηρίξει, να αναβαθμίσει και να αναδείξει ως προνο-
μιακό πυλώνα μιας αποτελεσματικής εφαρμογής των
νέων πολιτικών της. 

Είναι πλέον καιρός να μεταβούμε από τις «μεταρ-
ρυθμίσεις» που επέφεραν την απορρύθμιση του ερευ-
νητικού ιστού και της κοινωνίας ολόκληρης σε μεταρ-
ρυθμίσεις που να αποσκοπούν στη ρύθμιση των ζω-
τικών θεμάτων της έρευνας και της καινοτομίας προ-
κειμένου να εισέλθει η χώρα σε μια πραγματικά νέα,
δημιουργική εποχή.                                               [

…Mια νέα εθνική πολιτική
για την έρευνα δεν μπορεί 
να διακατέχεται από ιδεοληψίες
και προϊδεάσεις που χαρακτηρίζουν
κάθε τι δημόσιο ως «όνειδος». 
Η έρευνα εξ ορισμού υπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον και μάλιστα 
σε πεδία που μόνο 
δημόσιας αποστολής
και αντικειμένου μπορεί να είναι…

Έρευνα και καινοτομία: 
Από τη «μεταρρύθμιση» στη ρύθμιση

*Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ
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Ηπαιδαγωγική ομάδα ‘Το σκασιαρχείο’ το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου παρου-
σίασε στον ιστορικό Κινηματογράφο ‘Αλκυονίς’ για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα την ταινία του D. Losset ‘Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονει-

ρεύονται‘ η οποία αναφέρεται στη δράση και τις πρωτοποριακές παιδαγωγικές αν-
τιλήψεις του δάσκαλου Celeestιn Freinet τις οποίες ακολουθεί και διαδίδει η συγ-
κεκριμένη ομάδα. Πρόκειται για μια ταινία της Γαλλικής Δημόσιας Τηλεόρασης του
2006 που παρακολουθεί στις ταραγμένες δεκαετίες του μεσοπολέμου την δράση
αυτού του φωτισμένου παιδαγωγού στην γαλλική επαρχία για ένα ανοικτό στην
κοινότητα σχολείο. Ένα δημοκρατικό σχολείο που αφήνει πραγματικά τους μαθητές
του να ονειρεύονται, να δημιουργούν με βάσει τις ευαισθησίες τους, να τα τυπώ-
νουν οι ίδιοι όλα αυτά, εμπλουτίζοντας την σχολική βιβλιοθήκη, να λειτουργούν
συλλογικά σε άμεση επαφή με τη φύση αλλά και τα επαγγέλματα της μικρής τους
πόλης. Την θερμή υποδοχή αλλά και φανατική άρνηση των πειραματισμών αυτού
του κομμουνιστή δάσκαλου σε μια περίοδο ανόδου του φασιστικού και ναζιστικού
φαινομένου. 

Δεν πρόκειται σ’ αυτό το σημείωμα να ασχοληθούμε με το άψογο γύρισμα της
ταινίας, ούτε πολύ περισσότερο με τις ιδέες του Σελεστέν Φρενέ που ακολουθούν
σήμερα παιδαγωγικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Θα σταθούμε λίγο στην παιδα-
γωγική ομάδα που εμπνέεται από αυτές και η οποία πήρε το όνομά της από την
ομώνυμη ταινία για τον Φρενέ του 1949 που εδώ προβλήθηκε μόλις το 2010. Πρό-
κειται για «μια ομάδα ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών καθώς και εκ-
παιδευτικών » που δουλεύει εθελοντικά: «για μια ενότητα των ανθρώπων της παι-
δείας, του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής και της τέχνης με σκοπό τις δημιουργι-
κές σχέσεις πολιτισμού, πολιτειότητας κι εκπαίδευσης με κύρια χαρακτηριστικά τον
πολιτισμό του βιβλίου, του κινηματογράφου και των Μέσων Ενημέρωσης… (για να
δημιουργήσει) μια ‘μικρή κιβωτό’ ιδεών και παιδαγωγικών αντιλήψεων θεσμικής
και κριτικής παιδαγωγικής στην κοινωνία, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο για
να είμαστε χρήσιμοι στη δημόσια εκπαίδευση». Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε
τον δάσκαλο του 35ου Δημοτικού Χαράλαμπο Μπαλτά τακτικό συνεργάτη αυτού
του ένθετου που μας έφερε σε επαφή με αυτή την ομάδα και τους προβληματι-
σμούς που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την ταινία.

Δημιουργικούς προβληματισμούς, εμπειρίες, ελπίδες, μα και άγχη από το ασφυ-
κτικό και αντιπαιδαγωγικό αναλυτικό πρόγραμμα, την γραφειοκρατία του Υπουρ-
γείου, αλλά και τις προσδοκίες που γεννά η νέα περίοδος και η καινούργια πολι-
τική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν μια από καρδιάς συζήτηση εκπαιδευ-
τικών λειτουργών όλων των βαθμίδων, μελών συλλόγων γονέων καθώς και εκ-
προσώπων άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερα θα σταθούμε στην παρέμ-
βαση της λειτουργού από το σχολείο ‘Δεύτερης Ευκαιρίας’ των φυλακών Κορυδαλ-
λού αλλά και στις παρεμβάσεις για τη χαρά της μάθησης, το ανεξίθρησκο πολυπο-
λιτισμικό σχολείο, τον ουσιαστικό επανακαθορισμό των εθνικών σχολικών γιορτών,
την κατάργηση των παρελάσεων, τη σημασία του παιχνιδιού, της ζωγραφικής
στους σχολικούς τοίχους, της αισθητικής αγωγής, την κατάργηση της αριθμητικής
βαθμολογίας, του σχολείου χωρίς κάγκελα, της σημαντικής δημιουργίας σχολικών
κήπων, της αντίθεσης με τα σχολεία μαμούθ… και τόσα ακόμη που ο χρόνος δεν
άφησε να ξεδιπλωθούν. Και τα οποία αξίζει να αφουγκρασθεί θετικά η νέα ηγεσία
του Υπουργείου για ένα δημόσιο δημοκρατικό σχολείο ανοικτό στην κοινωνία και
τις αντιφάσεις της.

Προβληματισμούς στους οποίους είναι ανοικτές οι σελίδες τούτου του ένθετου

γιατί πίστευε, πιστεύει και διακηρύσσει εδώ και δέκα χρόνια ότι η αλλαγή στο δη-
μόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί αναγκαίο όρο για τον κοινωνικό μετασχη-
ματισμό της κοινωνίας.                                                                                      [

Α. Ρ.

Υ.Γ. Για όσους και όσες ενδιαφέρονται, η ταινία για τον Φρενέ σε C.D. βρίσκεται στη διά-
θεσή τους όπως και το C.D. με την ύλη του περιοδικού ‘Οι φιλίες των παιδιών’ που έφτιαξε
ο Χ. Μπαλτάς σε συνεργασία με συναδέλφους του και μαθητές του ιστορικού 35ου Δημο-
τικού της οδού Κωλέττη, που φέρει το όνομα του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. 

Μια πρωτοβουλία που αξίζει να μνημονεύσουμε 

Στιγμιότυπα από την
προβολή της ταινίας
του D. Losset
«O δάσκαλος
που άφηνε τα παιδιά
να ονειρεύονται»
(φωτο: δεξιά)
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ της

Βρέμης αποφάσισαν να εκ-
μεταλλευτούν τις καρναβαλι-
κές εκδηλώσεις για να διαμαρ-
τυρηθούν ενάντια στις περικοπές
και την πολιτική της λιτότητας. Στα
σχέδιά τους είναι η «εισβολή» στο Δη-
μαρχείο, όπου προτίθενται να κόψουν με
ψαλίδι όσες περισσότερες γραβάτες από το προσωπικό μπορέσουν. Εκ-
πρόσωποι των σχολείων θα διαβάσουν γράμματα διαμαρτυρίας που αφο-
ρούν τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και θα απαιτήσουν τον τερματι-
σμό των περικοπών, την οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών
με μαθησιακές δυσκολίες και των παιδιών μεταναστών πρώ-
της γενιάς. 

Μεξικό
Ο ΑΓΩΝΑΣ των Μεξικάνων εκ-
παιδευτικών για ένα δημοκρα-
τικό εκπαιδευτικό σύστημα, για
τα εργασιακά τους δικαιώματα,
για αξιοπρεπείς μισθούς και χρη-
ματοδότηση της παιδείας, καθώς
και για τον τερματισμό της αστυνο-
μικής καταστολής, συνεχίζεται αυτό το
μήνα στην πόλη του Μεξικού. Δάσκαλοι
από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν στην πλα-
τεία Zocalo, από όπου είχαν διωχτεί βίαια το 2013, μετά από τις κινητοποι-
ήσεις τους.

Βόρεια
Ιρλανδία
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ της
Βόρειας Ιρλανδίας ετοιμάζονται
για απεργιακές κινητοποιήσεις. Η
Β. Ιρλανδία, όπως και οι άλλες
επικράτειες που υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Ενωμένου Βασι-
λείου, αντιμετωπίζει τεράστιες
μειώσεις στον προϋπολογισμό
των δημοσίων δαπανών, μεταξύ

των οποίων και στην Παιδεία. Ο συντηρητικός David Cameron έχει δε-
σμευτεί, εν όψει των εκλογών του Μαΐου, για περαιτέρω μειώσεις στην
Παιδεία της τάξης του 10  %. Το εκπαιδευτικό σωματείο INTO αποφάσισε
να αντιδράσει δυναμικά σε αυτές τις εξαγγελίες. 

Π.Γ.Δ.Μ.
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα Σκόπια κινητοποιούν-
ται δυναμικά ενάντια στο νέο νόμο για
την Ανώτατη Εκπαίδευση, καταλαμ-
βάνοντας πανεπιστημιακά τμήματα
και ανακηρύσσοντάς τα «αυτόνομες
περιοχές». Οι φοιτητές απαιτούν την
άμεση απόσυρση του νέου νόμου, ο
οποίος προβλέπει υποχρεωτικές εξε-
τάσεις με την επίβλεψη εξωτερικού
φορέα. Παράλληλα απαιτούν τη συμμε-
τοχή τους στο διάλογο για τη διαμόρφωση
ενός νέου εκπαιδευτικού πλαισίου στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση και κατηγορούν την κυβέρνηση για
τον αποκλεισμό τους από τις διαδικασίες. «Θα παραμείνουμε εδώ μέχρι
να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Θα κοιμόμαστε εδώ και θα τρώμε
εδώ. Καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν στην “αυτόνομη πε-
ριοχή” μας, γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί» αναφέρει μια φοιτητική
ανακοίνωση.

Γαλλία
ΓΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ απεργούν και
διαδηλώνουν ενάντια στις μειώσεις
μισθών και την εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό
σωματείο, FSU, διαμαρτύρεται για τα
μέτρα λιτότητας και την αποτυχία της
κυβέρνησης Ολάντ να πραγματοποι-
ήσει την υπόσχεσή της για ανάσχεση
των περικοπών της προηγούμενης
κυβέρνησης Σαρκοζύ. Η τελευταία
κατάργησε 60.000 θέσεις εργασίας
στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την
αριθμητική επιβάρυνση των τάξεων
και τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαι-

δευτικό προ-
σωπικό. 

Τουρκία
ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ που διαδή-
λωναν υπέρ της κοσμικής παιδείας
δέχτηκαν επίθεση τον περασμένο μή-
να από αστυνομικές δυνάμεις. Μαζί
με ακτιβιστές και ακαδημαϊκούς της
χώρας βρίσκονται εν μέσω μιας εκ-
στρατείας ενάντια στα σχέδια της κυ-
βέρνησης για την προώθηση σε υπο-
χρεωτική βάση της θρησκευτικής εκ-
παίδευσης. Το κίνημα υποστηρίζουν,
μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό σω-
ματείο Egitim Sen, πολιτικά κόμματα
και το κίνημα του πάρκου Gezi. Το κί-
νημα των εκπαιδευτικών στη Τουρκία
αντιμετωπίζει μια μακρά παράδοση
καταστολής εκ μέρους του κράτους
και ιδιαίτερα κατά την περίοδο διακυ-
βέρνησης Ερντογάν. 
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Το 1933 ανατέλλει με μια Κυβέρνηση μειοψη-
φίας του Λαϊκού Κόμματος αντιμέτωπη με επι-
δείνωση όλων των οικονομικών δεδομένων,

τη δραχμή να έχει χάσει το 75% της αξίας της, την εγ-
χώρια παραγωγή να έχει μειωθεί κατά 27.7%, το έλ-
λειμμα του προϋπολογισμού να ξεπερνά τα 700 εκα-
τομμύρια, τους ξένους κάτοχους ομολόγων να πιέ-
ζουν. Κι’ όλα αυτά μ’ ένα εχθρικό κρατικό μηχανισμό
και ένα αυξανόμενο θεαματικά κύμα απεργιών. 

Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών Ι. Μεταξάς αντιμετω-
πίζει αυτό το κύμα απεργιών με ένταση της κρατικής
καταστολής, κάθοδο του στρατού στους δρόμους της
πρωτεύουσας ακόμη και… την σύλληψη των κομμου-
νιστών βουλευτών Σκλάβαινα και Νεφελούδη. Η βου-
λευτική ασυλία προφανώς δεν έλεγε για τον Μεταξά
και πολλά πράγματα. 

Το γεγονός δημιουργεί νέες εντάσεις, ενώ οι κρα-
τούμενοι στις φυλακές Συγγρού βουλευτές αρχίζουν
απεργία πείνας που κρατά 11 μέρες και λήγει με την
αποφυλάκισή τους και την υποχώρηση της Κυβέρνη-
σης στα αιτήματα των τροχιοδρομικών. 

Η ένταση μεταφέρεται στην Βουλή, ο Βενιζέλος
απαιτεί την παραίτηση των Μεταξά. Κονδύλη και Χα-
τζηκυριάκου, ο Τσαλδάρης τάσσεται αλληλέγγυος με
τους Υπουργούς του και ζητά ψήφο Εμπιστοσύνης. Το
αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο. Η Κυβέρνηση του πέ-
φτει. Ο Βενιζέλου αναλαμβάνει για μια ακόμη φορά –
και τελευταία - την Κυβέρνηση και προκηρύσσει
εκλογές για τις 5 Μαρτίου. Οι εκλογές διεξάγονται μέ-
σα σε εντεινόμενο διχαστικό κλίμα ανάμεσα στους δυο
αστικούς κόσμους και όλα δείχνουν ότι νικητής θα εί-
ναι ο «Εθνικός Συνασπισμός» των βενιζελικών. Κι
όμως ελέω εκλογικού συστήματος – πλειοψηφικό με
στενή περιφέρεια – ο ‘Εθνικός Συνασπισμός δηλαδή
το σύνολο των βενιζελογενών Κομμάτων παρ’ ότι κυ-
ριάρχησε σε ψήφους έβγαλε μόνο 110 έδρες, ενώ η
‘Ηνωμένη Αντιπολίτευση’ δηλαδή το σύνολο των λαϊ-
κογενών κομμάτων 136. Οι κομμουνιστές έμεναν χω-
ρίς έδρα εκτός Βουλής, ενώ οι ‘Αγροτικοί’ με το μισό
από αυτούς ποσοστό, κέρδισαν 2 έδρες. 

Και μια σειρά πραξικοπήματα ξεκινούν 
Το ίδιο βράδυ των εκλογών ο Πλαστήρας, με την

(τουλάχιστον) ανοχή του Πρωθυπουργού ακόμη Βε-
νιζέλου, προχωράει στην πραξικοπηματική κατάληψη
της αρχής. Ένας νέος κύκλος ενεργούς ανάμειξης των
στρατιωτικών στην παραπαίουσα Δημοκρατία αρχίζει,
όσο και αν αυτό το κίνημα δεν κράτησε παρά 18ώρες,
αφήνοντας πίσω του τρείς νεκρούς. Ακολουθεί μια
μεταβατική Κυβέρνηση αντιστράτηγων υπό το Οθω-
ναίο και διαφυγή του Πλαστήρα στο εξωτερικό. Τελι-
κά στις 10 Μαρτίου η Κυβερνητική αρχή παραδίνεται
στον νικητή των εκλογών Παναγή Τσαλδάρη. Ο Με-
ταξάς δυναμιτίζει τις προσπάθειες υπέρβασης της κρί-
σης του νέου πρωθυπουργού, καταθέτοντας πρόταση
«περί καταδιώξεως του Ελευθερίου Βενιζέλου…». Μά-
ταια ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκτονώσει την

κατάσταση η πραγματικότητα τον έχει ξεπεράσει. Το
ενδοαστικό κλίμα πόλωσης εντείνεται από τα δυναμι-
κά στοιχεία και των δύο πολιτικών κόσμων ενώ ο δι-
πλωμάτης Παναγιώτης Πιπινέλης οργανώνει παρά-
νομη φιλοβασιλική οργάνωση. Θα ακολουθήσει λίγο
αργότερα στις 6 Ιουνίου η απόπειρα δολοφονίας του
Βενιζέλου, στην περιοχή ‘Παράδεισος Αμαρουσίου’. Το
ποτήρι της νέας φάσης του ‘Εθνικού Διχασμού’ ξεχει-
λίζει. 

Η χώρα σύμφωνα με τον γραφικό τρελό της εποχής
Αρμάνδο Δελαπατρίδη, ‘αρχηγό του κόμματος των
κυανολέυκων’, έχει μετατραπεί σε ένα … «ενεργόν
ηφαίστειον», στο οποίο κυριαρχεί επιδημία δικτατορι-
κών λύσεων, όπως σημειώνει ο Αλ. Παπαναστασίου ο
μόνος πολιτικός που μαζί με τον αδύναμο πρωθυ-
πουργό και δύο μόνο Υπουργούς του - τους Δ. Μάξιμο
και Γ. Πεσμαζόγλου - και λίγους σοσιαλιστές διανοού-
μενους, δεν μολύνονται από την επιδημία που έχει
καταλάβει και τους δύο αστικούς πολιτικούς κόσμους. 

Το ΚΚΕ φυσικός θεωρητικά αντίπαλος αυτών των
τάσεων για μια ακόμη φορά μέσα σε μια γραμμή απο-
μονωτισμού του, αδυνατεί να αναλύσει την αντικειμε-
νικά κατάσταση, θεωρεί τους πάντες το ίδιο υπεύθυ-
νους και ιδιαίτερα βέβαια εκείνους των άλλων αριστε-
ρών τάσεων: «…λαϊκοί, βενιζελικοί, τροτσικιστές, σο-
σιαλφασίστες, αγροτοφασίστες, όλο το τσούρμο των
δημίων, όλο το σκυλολόι των αντεπαναστατών χέρι-
χέρι…ακονίζουν το σπαθί της ανοιχτής φασιστικής δι-
κτατορίας…». Την ίδια ώρα ο Βενιζέλος που ήδη από
καιρό έχει προσχωρήσει σε δικτατορικές αντιλήψεις,
οργανώνει τους δικούς του αξιωματικούς για ένα νέο
κίνημα. Ενώ οι ισχυροί άνδρες της Κυβέρνησης των
Λαϊκών – Κονδύλης και Μεταξάς - συναγωνίζονται σε
ακραία αυταρχικές δηλώσεις, η κρατική καταστολή
εντείνεται με φυλακίσεις, εξορίες βίαιες διαλύσεις του
απεργιακού κύματος, εργατών, δημοσίων υπαλλήλων
και τις αυθόρμητες αγροτικές εξεγέρσεις Οι μεγάλης
κυκλοφορίας αστικές εφημερίδες γεμίζουν τις στήλες
τους με εικόνες και άρθρα του Μουσολίνι και του Χίτ-
λερ. Η εξάπλωση των φασιστικών και ναζιστικών κα-
θεστώτων στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια
και ο μύθος ενός ισχυρού Δικτάτορα ο οποίος θα λύ-
σει δια μαγείας με τη βία τα οξυμένα κοινωνικά και
πολιτικά προβλήματα που η Δημοκρατία δεν μπορεί
να λύσει με ειρηνικά μέσα; συγκινεί υπέρμετρα
αστούς και μικροαστούς. «οι κοινοβουλευτικές αυτα-
πάτες διαλύονται και η λογική των πραγμάτων ωθεί
ακατάσχετα σε λύσεις δικτατορικές» όπως παρατηρεί
διεισδυτικά ο Σεραφείμ Μάξιμος.

Και οι φοιτητές; 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο - όπου η πλειονότητα του

πληθυσμού βρίσκεται με εισόδημα χαμηλότερο του
αναγκαίου για στοιχειώδη επιβίωση - το πανεπιστή-
μιο και ειδικά το φοιτητικό του σώμα βρίσκεται σε
αναβρασμό. Οι συγκεντρώσεις, οι ομιλίες, οι αποχές
από τα μαθήματα είναι τακτικά φαινόμενα, ενώ στα

πάγια φοιτητικά αιτήματα, για δίδακτρα, συγγράμμα-
τα, βιβλιοθήκες κ.λπ. προστίθεται και η άθλια κατά-
σταση του συσσιτίου.

α) Στη Θεσσαλονίκη 
Την σκυτάλη των αγωνιστικών κινητοποιήσεων

προς το τέλος αυτής της χρονιάς παίρνουν οι φοιτητές
της Θεσσαλονίκης. Η Σύγκλητος αντιδρά με βιαιότητα
απέναντι στην πολιτικοποίηση του φοιτητικού σώμα-
τος, αποβάλει για ένα χρόνο 20 φοιτητές ενώ μετατρέ-
πει τα εστιατόρια και τις αίθουσες συνάθροισης και
ψυχαγωγίας της Φοιτητικής Λέσχης σε αναγνωστή-
ρια απαγορεύοντας επίσης τις πολιτικές συζητήσεις
στους πανεπιστημιακούς χώρους. Το γεγονός ενέχει
μια μεγάλη αντίφαση χαρακτηριστική της σκλήρυν-
σης των προοδευτικών αστών της περιόδου. Σε ένα
πανεπιστήμιο το οποίο διεκδικεί σε αντίθεση με εκεί-
νο των Αθηνών ένα θετικό πνευματικό φιλελευθερι-
σμό, που για πρώτη φορά έγιναν δεκτές διδακτορικές
διατριβές στη δημοτική γλώσσα και θητεύουν τις επι-
στήμες καθηγητές όπως οι Αλ. Δελμούζος. Μαν.
Τριανταφυλλίδης,, Γιαν. Αποστολάκης, Χαρ. Θεοδωρί-
δης, Γιαν, Κακριδής, Αβρ.. Ελευθερόπουλος, Γιαν, Ιμ-
βριώτης και τόσοι ακόμη να μην ακούγεται δημόσια
έστω και μια αντίρρηση σ’ αυτές τις πράξεις της Συγ-
κλήτου. Πολύ αργότερα στα 1962 σ ο Γιάννης Ιμβριώ-
της ίσως και αυτοκριτικά, πάντως παρεπιπτόντως σε
κείμενο του για την πορεία αυτού του Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος κάπου αναφέρει: «…τούτο το
πανεπιστήμιο δεν στάθηκε πάντοτε απόλυτα σε υψη-
λό προοδευτικό επίπεδο ….Η αντίδραση στην κάθε
προαγωγική ιδέα και η άρνηση για την κατανόηση
των φοιτητικών ζητημάτων δεν ήταν και δεν είναι
κάτι σπάνιο…». Όλα δείχνουν ότι το πνεύμα του ισχυ-
ρού άνδρα της Νομικής Σχολής και τέως Πρύτανη του
Ιδρύματος καθηγητή Βουζουκίδη -που είδαμε τις αν-
τιλήψεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των φοιτη-
τών – παραμένει κυρίαρχο, αδυνατώντας να αποδε-
χτεί την αλληλεπίδραση με το πανεπιστημιακό γίγνε-
σθαι των κοινωνικό-πολιτικών και πολιτιστικών νέων
πραγματικοτήτων που συντελούνται στον κοινωνικό
σχηματισμό., και κυρίως μέσα στο φοιτητικό σώμα.
Όπως αδυνατούν να αποδεχτούν τους φοιτητές ως
συνιστώσα της Πανεπιστημιακής ζωής που μόνο με
τον διάλογο αντιμετωπίζονται οι θέσεις και τα αιτήμα-
τά τους και ποτέ με διοικητικά μέτρα.

Έτσι οι πράξεις της Συγκλήτου οδηγούν στην μεγα-
λύτερη συσπείρωση των φοιτητών και ανεβάζουν την
αγωνιστικότητα τους. Και αν έκλεισαν οι χώροι της
συνάθροισής τους στην Πανεπιστημιακή Λέσχη,
υπάρχει πάντα το θρυλικό πια από τις προηγούμενες
φοιτητικές κινητοποιήσεις καφενείο του ‘Μήττα’ στην
πλατεία του Σιντριβανιού. Το καφενείο γίνεται και πά-
λι το κέντρο των εξελίξεων. Ο Γιώργος Αναστασιάδης
το παραλληλίζει με το καφενείο ‘Η Ωραία Ελλάς ‘ κέν-
τρο του αντιδυναστικού αγώνα εναντίον του Όθωνα
στα τέλη του 1860. Οι φοιτητές τραγουδούν: «Αντί της
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Λέσχης, το κυλικείο, στου Μήττα το καφενείο
/κι εκεί σκεφτόμαστε/ και εκεί τα λέμε / τα αι-
τήματά μας / πως θα πάμε εμπρός», στο δε ρυθ-
μό του λατινοαμερικάνικού ‘Λα Κουκαράτσα’
συνθέτουν ένα ακόμη τραγουδάκι « Ο γραμμα-
τέας και αν φρκάξη/ αστυνομίες και αν φωνά-
ξει/ ο σκοπός μας είναι ένας/ δεν μας σταματάει
κανένας/ στην απεργία. Στην απεργία/ εμπρός
με θάρρος φοιτητές/ στον αγώνα ενωμένοι/ για
να βγούμε νικητές».

β) Στην Αθήνα 
Στις αρχές του 1934 στο πανεπιστήμιο Αθη-

νών με αφορμή την ιδιωτική διαχείριση του
εστιατορίου στην Φοιτητική Λέσχη που έχει ως
συνέπεια την άθλια ποιότητα των τροφών,
έχουμε νέο απεργιακό φοιτητικό κύμα. Με
πρωτοβουλία της ‘Αριστερής Παράταξης’ συγ-
καλείται Γενική Συνέλευση και κηρύσσεται
απεργία η οποία μαζί με τα γνωστά φοιτητικά
αιτήματα προσθέτει και το αίτημα για δωρεάν
συσσίτιο των φτωχότερων φοιτητών καθώς και
τη διαχείριση του συσσιτίου από τους ίδιους
τους φοιτητές. Για τον συντονισμό του αγώνα
εκλέγεται 20 μελής επιτροπή που κυκλοφόρη-
σε ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων - όπως κα-
ταγράφουν οι Ζήλιας, Ιερεμίας και Καρατζάς
στην ιστορία τους για τα φοιτητικό κίνημα –
ανέφεραν: «Ερωτώμεν, όμως τι έπραξεν ο κ.
υπουργός και η πρυτανεία δια την ελλάτωσιν
των διδάκτρων και εξετάστρων, δια την καθιέ-
ρωσιν τεσσάρων πλήρων εξεταστικών περιό-
δων, δια την συμπλ΄ξρωσιν των κενών καθη-
γητικών εδρών, δια τον υποβιβασμόν του κό-
στους των βιβλίων και ιδιαιτέρως δια την σχε-
τικήν στάσιν των καθηγτών της Ιατρικής Σχο-
λής, δια τον τον επαρκή πλουτισμόν των βι-
βλιοθηκών, δια την βελτίωσιν του συσσυτίου
και την εν αυτώ δωρεάν σίτισιν των π-τωχών
φοιτητών δια συνεισψοράς του Κράτους και
του Πανεπιστημίου, δια την καθιέρωσιν τετρα-
μήνου στρατιωτικής θητείας, δια την επαναφο-
ράν των αποβληθέντων, δια την παροχήν ευκο-
λιών των τόσων αναγκαίων ιδιαιτέρως δια
τους πτωχούς φοιτητάς μέσα εις την σημερινήν
οικονομικήν κρίσιν…». 

Στις νέες κινητοποιήσεις αντιδρούν βίαια όχι
μόνο η αστυνομία, αλλά και οι φασιστικών ιδε-
ών φοιτητές του «Εθνικού Παμφοιτητικού Συλ-
λόγου». ΟΙ ενδοφοιτητικές συγκρούσεις είναι
έντονες και βίαιες όσο μικραίνει η επιρροή των
φασιστικών και ακροδεξιών ιδεοληψιών στο
φοιτητικό σώμα και η επιρροή της ‘Αριστερής
Παράταξης’ εδραιώνεται. Όπως σημειώνει ο
Γιάνναρης πρόκειται για σπασμωδικές και
στιγμιαίες εκδηλώσεις μικροομάδων φανατι-
κών που σε καμιά περίπτωση δεν συγκροτούν
κίνημα. Όπως εκείνη με την βοήθεια «Τριεψι-
λιτών» - της γνωστής φασιστικής Οργάνωσης
των τριών έψιλον της Θεσσαλονίκης – και
αστυνομικών τον Νοέμβριο εναντίον των γρα-
φείων του ‘Ριζοσπάστη’. Η επίθεση όχι μόνο
κατέστρεψε τα γραφεία της εφημερίδας του
ΚΚΕ αλλά οδήγησε και στη…σύλληψη όσων
προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον χώρο των
γραφείων!                                                     [
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