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Ηημερομηνία έκδοσης τούτου του μηνιαίου ένθετου βρίσκε-
ται ανάμεσα σ’ αυτές τις δυό σημαντικές στιγμές της πορεί-
ας του νεοελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Τις μοναδι-

κές στην διαδρομή του 20ου αιώνα που η κοινωνία των πολιτών –
με την γκραμσιανή έννοια του όρου - αδιαμεσολάβητα, υπερβαίνον-
τας την κυρίαρχη πολιτική σκηνή, προβάλλει πρωταγωνιστικά στο
ιστορικό προσκήνιο και παράγει συγκλονιστικά υλικά αποτελέσμα-
τα. Κανείς δεν είχε σχεδιάσει ούτε φανταστεί τις δράσεις και αντι-
δράσεις που δημιούργησε. Ούτε ο θλιβερός και αντιφατικός δικτα-
τορίσκος του… Γ’ Ελληνικού Πολιτισμού, που αναγκάζεται να μπει
στον πόλεμο «όχι δια την νίκη αλλά για την Δόξα και την τιμή», μπο-

ρεί να κατανοήσει ότι ο λαϊκός ξεσηκωμός της επομένης σήμανε το
τέλος του φασιστοειδούς του καθεστώτος, μια που «η κράση του» -
όπως γράφει ο Σεφέρης - ήταν από εκείνες που δεν «αισθάνουνται
την ψυχή του λαού», αντίθετα τον φόβιζε υπέρμετρα…«η υπεραισιο-
δοξία του κόσμου»! Ούτε βέβαια ο συνωμότης εμπνευστής της «Ελ-
λάδος των Ελλήνων Χριστιανών», ο δοτός ’πρωθυπουργός’ του και
ο συνωμοτών εναντίον του ήδη από τον Αύγουστο συνταγματάρχης
της ΕΣΑ, είναι ικανοί να κατανοήσουν ότι η εξέγερση των νέων που
έβαψαν στο αίμα εκείνο τον Νοέμβρη, σήμανε το οριστικό τέλος του
δικτατορικού τους καθεστώτος.

Ακριβώς ίσως και γι’ αυτό τον αδιαμεσολάβητο χαρακτήρα τους,
αυτές οι ημερομηνίες - σταθμοί παραμένουν στη ζώσα μνήμη του
Λαού εσαεί επίκαιρες και ενεργές, παρά τις προσπάθειες του αστικού
συστήματος να τις μετατρέψουν σε εθνικές και σχολικές γιορτές. Με
όλο τον βερμπαλισμό των τελετουργιών και των παρελάσεων που
συνοδεύουν τέτοιου είδους εορτασμούς. 

Γι’ αυτό το βαθύτερο συστατικό τους, ο αντιστασιακός λαϊκός εξερ-
γεσιακός τους χαρακτήρας παραμένει άσβεστος και επικαιροποιείται
εντονότερα σε ώρες κρίσης. Όπως συνέβη την περσινή χρονιά με το
λαϊκό ΟΧΙ που ανέτρεψε το τυπικό τελετουργικό των παρελάσεων
στις 28 του Οκτώβρη και στη συνέχεια το κίνημα των πλατειών που
επανέφερε στην επικαιρότητα το δυνάμει πάντα επίκαιρο σύνθημα
του Πολυτεχνείου ‘73 «Ψωμί- Παιδεία - Ελευθερία»!

Και τα δυό αυτά αξιακά συνθήματα που γέννησε ο λαϊκός αντιστα-
σιακός βρασμός, σήμερα ειδικότερα στον χώρο που υπηρετεί τούτο
το ένθετο επτά χρόνια, νοηματοδοτούν τους αγώνες ενεργούς αντί-
στασης στην Κυβερνητική επιχείρηση διάλυσης ανάμεσα σε τόσα
άλλα και του Δημόσιου Αγαθού της Παιδείας και της Έρευνας, αδια-
φορώντας για τις μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες που αυτή η
επιχείρηση επιφέρει στο αύριο της κοινωνίας μας.

Η διαφορά του σήμερα από τις δυό προηγούμενες περιπτώσεις εί-
ναι ότι η παρούσα Κοινοβουλευτική τρικομματική Κυβέρνηση κατα-

νοεί το βαθύτερο και ουσιαστικό νόημα της επικαιροποίησης τούτων
των συνθημάτων στους κόλπους της κοινωνίας. Δεν πρόκειται για
δικτατορική Κυβέρνηση όσο και αν έχει απαξιωθεί από άποψη πο-
λιτικής ηθικής, βγήκε από εκλογές, έχει κοινοβούλιο όσο και αν το
ευτελίζει, έχει βουλευτές που όσο και αν τους μετατρέπει σε χειρο-
κροτητές και απλούς ψηφοφόρους των έργων της δεν είναι όλοι
άβουλα όντα, έχει δημοκρατικά εκλεγμένη αντιπολίτευση και μάλι-
στα αριστερή ριζοσπαστική αξιωματική αντιπολίτευση όσο και αν
την διαβάλει, έχει Σύνταγμα όσο και αν το παραβιάζει. Είναι υποχρε-
ωμένη να σέβεται στοιχειωδώς έστω την τυπική νομιμότητα όσο και
αν αδιαφορεί για την ουσιαστική νομιμοποίηση των έργων της με
μέτρα που παραβιάζουν ανοιχτά τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
Έχει πλήρη επίγνωση των εσωτερικών της αντινομιών και συγκρού-
σεων, του κινδύνου κάθε στιγμή κατάρρευσης της. Κατανοεί λοιπόν
πολύ καλά ότι η κοινωνία βρίσκεται σε βρασμό και ότι το ξέσπασμα
της είναι δυνάμει κάθε στιγμή υπαρκτό. Ακριβώς δε και γι’ αυτό φο-
βάται τούτες τις επετείους που θα επιθυμούσε να μην υπήρχαν
μπροστά της. Η επικοινωνιακή της πολιτική στρατηγική θα επιχει-
ρήσει με κάθε μέσο βέβαια να ουδετεροποιήσει με μεγάλα εθνοπρε-
πή κούφια λόγια το ιστορικό μήνυμα των δυό αυτών επετείων και
να διαστρεβλώσει τις κοινωνικές αντιδράσεις. Να εκφοβίσει με τους
κατασταλτικούς της μηχανισμούς την κοινωνία. Να χρησιμοποιήσει
την παρωχημένη θεωρία των δύο άκρων και την νεοναζιστική δρά-
ση της Χρυσής Αυγής, για να χτυπήσει και διαβάλει κάθε αυθόρμη-
τη ή συλλογική κοινωνική αντίδραση. Να ενσταλάξει στον καθένα
και την κάθε μία μας την παθητικότητα και άρα το μάταιο κάθε Αγώ-
να Αντίστασης και Πολιτικής Ανυπακοής!

Χρέος όχι μόνο της Αριστεράς, αλλά του κάθε κριτικά σκεπτόμε-
νου πολίτη και ειδικότερα των λειτουργών της εκπαίδευσης όλων
των βαθμίδων – με τον αξιακά κοινωνικά φορτισμένο πάντα ρόλο
και λόγο τους - είναι από τον μικρόκοσμο της τάξης τους, της γειτο-
νιάς τους, του κάθε χώρου που δρουν, να αντισταθούν σ’ αυτή την
ενορχηστρωμένη επικοινωνιακή πολιτική. Να αναδείξουν το βαθύ-
τερο νόημα της Αντίστασης και των Ανατροπών που επιφέρει, όταν
είναι καθολική και ενωτική. Και όταν η επίθεση που δεχόμαστε είναι
σε όλα τα μέτωπα της ζωής, κανένας ενδοιασμός ή μικροκομματικός
σωβινισμός δεν επιτρέπεται να διασπά το κοινό μέτωπο αυτού του
αγώνα! Ενός αγώνα που αποκτά πανευρωπαϊκό χαρακτήρα με την
εξαγγελθείσα απεργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση της 14ής Νο-
εμβρίου.

Το Χρέος αυτό αφορά εντονότερα από κάθε άλλη τάξη στρώμα ή
κοινωνική κατηγορία, τη νέα γενιά της Πατρίδας μας – εργαζόμενη
και σπουδάζουσα - που και τις συνέπειες της επελαύνουσας βαρβα-
ρότητας υφίσταται πιο έντονα από κάθε άλλον και το ΟΧΙ της έρχε-
ται να συμπορευτεί με το ΟΧΙ των συνομηλίκων της σε όλη την Νό-
τια Ευρώπη που παλεύουν για τα ίδια ιδανικά υπερασπιζόμενοι το
Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και της ακηδεμόνευτης από αγοραία
συμφέροντα Έρευνας. Να δεθεί ιστορικά με το έμπρακτο ΟΧΙ των τό-
τε δεκαεννιάρηδων Απόστολου Σιάντα και Μανώλη Γλέζου που
κουρέλιασαν την ναζιστική σημαία που κυμάτιζε στην Ακρόπολη.
Ενώ το σύνθημα ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, μετατρέπετε γι’
αυτούς, και στις τρείς λέξεις που το συνθέτουν, βιωμένη καθημερινή
πραγματικότητα. 

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι άγνωστες οι κοι-
νωνικές αντιδράσεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την δυ-
ναμική τους και τους τρόπους εμφάνισης της. Γνωστό όμως είναι το
δίδαγμα της Ιστορίας, Παγκόσμιας και Εθνικής, ότι μόνο με αγώνες
κατακτάται η Αξιοπρέπεια του Πολίτη και κυρίως ουσιαστικοποι-
ούνται και δεν φθίνουν οι Ελευθερίες και η Δημοκρατία!

ΑΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ

Από το «ΟΧΙ» του ’40 στο «ΨΩΜΙ - 
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Πολυτεχνείου ’73
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«Αξιολόγηση επειγόντως»  

«Eπειγόντως» απαιτεί την καθιέρωση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση ο
αρθρογράφος της Καθημερινής της Κυριακής (7-10) από τη στήλη «Εξ

αφορμής». Επικαλούμενος μάλιστα τη σχετική θεωρητική συζήτηση που έχει
αναπτυχθεί διεθνώς τονίζει ότι πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε τρεις όροι:
«πρώτον, να αξιολογούνται ατομικά όλοι οι εκπαιδευτικοί (και όχι μόνο το εν
γένει εκπαιδευτικό έργο ή οι σχολικές μονάδες), δεύτερον, να αξιολογούνται
υποχρεωτικά (και όχι προαιρετικά ή μόνο κατ’ αίτησιν) και, τρίτον, η αξιολόγηση
να επιφέρει συνέπειες στην υπηρεσιακή (άρα, έμμεσα, και μισθολογική) εξέλιξή
τους». Προφανώς, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την περίπτωση της Φινλανδίας. Και
αναφερόμαστε σε μια χώρα που έχει προβληθεί διεθνώς ως υπόδειγμα, όπως
και στη χώρα μας, για το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει. Στη Φινλανδία,

λοιπόν, δεν ισχύει ο πρώτος από τους τρεις όρους και, κατά συνέπεια, ούτε οι
άλλοι δύο. Δηλαδή, ενώ αξιολογείται συνολικά το εκπαιδευτικό έργο σε επίπεδο
σχολικής μονάδας, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση να αξιολογούνται ατομικά
οι εκπαιδευτικοί. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τη Φινλανδία να θεωρείται πρότυπο
ως προς την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού της συστήματος, και μάλι-
στα με τα κριτήρια του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ.

Κρίση και σχολική εγκατάλειψη

Eίχε προβλέψει η στήλη ότι η οικονομική κρίση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις
στην εκπαίδευση, ενισχύοντας τις μορφωτικές ανισότητες. Ήδη η δυσμενής

αυτή πρόβλεψη επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με στοιχεία σχετικής Έκθεσης που
έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η UNESCO, ένας στους πέντε νέους στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες δεν ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αλλά και
στις προηγμένες χώρες ένας στους πέντε ενηλίκους δεν διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις της εργασίας
του. Το ίδιο ανησυχητική είναι η πρόβλεψη ότι ως το 2012 ελάχιστες θα είναι
οι χώρες που θα έχουν επιτύχει τους έξι στόχους του προγράμματος «Εκπαίδευ-
ση για όλους». Η στασιμότητα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε αυτό
τον τομέα είναι κακός οιωνός. Ο νεοφιλελευθερισμός επελαύνει και σαρώνει
στο πέρασμά του δομές και υπηρεσίες ταγμένες στην προώθηση της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Η ανάγκη για μια άλλη πολιτική, για έναν άλλο κόσμο, είναι πε-
ρισσότερο αισθητή σήμερα. 

Περί επιστροφής των βιβλίων

Δεν ήταν αναγκαίο να ενσκήψει η οικονομική κρίση για να ξεκινήσει ο προ-
βληματισμός σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων.

Πριν αρκετά χρόνια ο τότε διευθυντής του 65ου Γυμνασίου Αθήνας προχώρησε
στην εφαρμογή ενός προγράμματος συγκέντρωσης και αξιοποίησης των μετα-
χειρισμένων σχολικών βιβλίων. Όσα από αυτά βρίσκονταν σε καλή κατάσταση
αξιοποιούνταν συμπληρωματικά την επόμενη σχολική χρονιά και τα υπόλοιπα
ανακυκλώνονταν. Οι πόροι που αποκόμισε το σχολείο από την ανακύκλωση
αξιοποιήθηκαν για τον εμπλουτισμό της καλά οργανωμένης σχολικής βιβλιο-
θήκης. Μάλιστα ο ευρηματικός διευθυντής είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες να αποδίδονται στο σχολείο και τα χρήματα που εξοικονομούνταν από
την επαναχρησιμοποίηση των βιβλίων. Η πρωτοβουλία αυτή δεν φαίνεται να
συγκίνησε το Υπ. Παιδείας, αν κρίνουμε από την πολιτική που μέχρι σήμερα
ακολούθησε. Ας σημειώσουμε όμως ότι πρέπει κάθε τέτοια πρωτοβουλία να συ-
νεκτιμά και κάποιες παιδαγωγικές και κοινωνικές παραμέτρους. Για παράδειγ-
μα, πρέπει να γίνεται σεβαστή η επιθυμία ενός παιδιού να κρατήσει ένα σχολικό
βιβλίο που πιθανόν του αρέσει ή το ενδιαφέρει. Όπως και είναι γενικά αποδεκτό
να μην περιορίζεται, με την προοπτική της επαναχρησιμοποίησης, η διδακτική
αξιοποίηση του βιβλίου (π.χ. με σημειώσεις, υπογραμμίσεις κ.λπ.). 

«Καγιέν» και «πιάτσα»

Eξόχως ενδιαφέρουσα και διδακτική η αντιπαράθεση απόψεων στη στήλη
«Επιστολές» της εφημερίδας τα Νέα (13-14 Οκτ.) μεταξύ του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων Μουσικού Σχολείου Αλίμου και αρμόδιας
δημοσιογράφου. Οι γονείς διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμε-
τωπίστηκε από την εφημερίδα στους «Προβολείς» το πρόβλημα της καθημερι-
νής μετακίνησης των παιδιών από και προς το σχολείο εξαιτίας των περικοπών.
Και ζητούν από τη δημοσιογράφο να βάλει τον εαυτό της στη θέση τους και να
κατανοήσει την έγνοια και την αγωνία τους, αν η μετακίνηση των παιδιών δεν
είναι ασφαλής και απρόσκοπτη. Η δημοσιογράφος ανταπαντά με ισχυρή δόση
ανάρμοστου χιούμορ ότι «η προτροπή [της] για πρωτοβουλία και αυτενέργεια
τράκαρε πάνω σε ένα «Καγιέν» και οι προθέσεις της έγιναν θρύψαλα». Το ποιες
ήταν οι προθέσεις της αποσαφηνίζεται από τη συνέχεια. Όπου σημειώνει: «προ-
τού φτάσουμε όμως όλοι στον φαναρτζή,… θα μπορούσαν να αναληφθούν κά-
ποιες πρωτοβουλίες που θα έδιναν μερική έστω λύση στο πρόβλημα». Και τέ-
τοιες πρωτοβουλίες θα ήταν, όπως αναφέρει, η οργάνωση μαθητικών συναυ-
λιών, που θα απέφεραν κάποιους πόρους για τη μεταφορά των παιδιών. Θα είχε
περιορισμένη σημασία η περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, αν δεν
ήταν ενδεικτική μιας γενικότερης νοοτροπίας που καλλιεργούν συστηματικά οι
υποστηρικτές του «ανήκεστου των δημοσιονομικών της χώρας». Δείτε, μας λέ-
νε, το 9ο Δημοτικό Σχολείο της Αγ. Παρασκευής. Γιατί εκεί οι γονείς «πληρώ-
νουν από το υστέρημά τους τα κόμιστρα για το σχολικό των παιδιών τους»; «Αυ-
τοί χαλάνε την πιάτσα», επιλέγει. Και, προφανώς, εννοεί την πιάτσα των Καγιέν.

ΟΞΥΤΟΝΑ ΑΙΧΜΗΣ

PΧιλιάδες κενά στη στελέχωση των σχολείων επισημαίνουν οι εκπαιδευτι-
κοί. Αποτέλεσμα και αυτό της μνημονιακής πολιτικής. Και ζητούν την

άμεση κάλυψή τους. Σοβαρότερες είναι οι ελλείψεις στον τομέα της ειδικής αγω-
γής. Και στην τεχνική εκπαίδευση. Όπως και στα καλλιτεχνικά και μουσικά σχο-
λεία. Και η αντίδραση του Υπουργείου; Ξεχάστε εκείνο το 1 προς 5. Η αναλογία
έχει εντελώς ξεφύγει. 

Τον περασμένο Αύγουστο αποχώρησαν 2.969 εκπαιδευτικοί και προσλήφθη-
καν 4. Η αναλογία; 1 προς 742…

PΚαι μια και μιλάμε για αναλογίες: Την πλάτη τους γύρισαν οι εκπαιδευτι-
κοί στην «αξιολόγηση» του Υπ. Παιδείας.

Μόλις 12.000 από ένα σύνολο 156.000 συμμετείχαν στο ‘διάλογο’ για την
αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επισημαίνει η
«Ημερησία» (16-10).

Σε πείσμα της παράτασης που δόθηκε. Κατά τα ειωθότα.
Είναι κι αυτή μια μορφή αξιολόγησης. Της ακολουθούμενης πολιτικής.

PΥποβάθμιση και ίσως αφελληνισμό της παιδείας διαβλέπει συνεντευξιαζό-
μενος ο Βύρων Πολύδωρας.

Και επιμένει ανεπίγνωστα στο «μείζον θέμα»: την «απόπειρα κατάργησης κά-
ποιων φωνηέντων και κάποιων συμφώνων» στο σχολικό βιβλίο της Γραμματι-
κής.

Α, ναι. Συνεπικουρούμενος και από καθηγητή της Παιδαγωγικής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, που άλλα έδειχνε στο ξεκίνημά του…

Και τι διαπιστώνει; ότι «δεν υπάρχει σκοταδισμός».
Ευτυχώς που υπάρχουν και σήμερα σθεναροί «φωνηεντολάτρες». Που αντιμά-

χονται τους «φωνηεντομάχους». 
Βυζαντινισμοί…

PΕντάξει, το καταλάβαμε. «Η ΟΠΑΠ ΑΕ αρωγός στην αντιμετώπιση της παι-
δικής παχυσαρκίας». Το είδαμε μια, το είδαμε δυο… Πόσες φορές πρέπει να

το ξαναδούμε για να το εμπεδώσουμε;
Και η εύλογη απορία: όταν με το καλό τελειώσει αυτή η επίπονη διαφημιστική

εκστρατεία, θα έχει απομείνει τίποτε για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης; 
Π.Χ.
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Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, 
Όντας φανατικός αναγνώστης από το πρώτο τεύχος του ένθετου «Παιδεία και

κοινωνία» παρακινήθηκα από την προτροπή της Συντακτικής ομάδας στο τ.75,
30 Σεπτέμβρη 2012, να σας γράψω τις σκέψεις μου για ένα καυτό πρόβλημα
που και εγώ το αντιμετωπίζω πλέον ως γονέας, αυτό της παραπαιδείας στην
Μέση εκπαίδευση.  

Αν θυμάμαι καλά, ελάχιστες έως μηδενικές πρέπει να είναι η αναφορές, στο
ένθετο «Παιδεία και Κοινωνία», στο μεγάλο αυτό θέμα που ταλαιπωρεί διαχρο-
νικά τις Ελληνικές οικογένειες, όπως ταλαιπώρησε και την δική μου, όταν
ήμουνα ακόμη μαθητής στην Πάτρα και εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σή-
μερα 36 χρόνια μετά, με εμένα πατέρα δύο παιδιών, ενός φοιτητή και μιας μα-
θήτριας γυμνασίου. 

Αναρωτιέμαι γιατί, εμείς που κάποτε μέσα από τις γραμμές του Ρήγα μιλάγα-
με για την «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών» δεν έχουμε καταφέρει τόσα χρόνια
μετά, να διατυπώσουμε μια βιώσιμη θέση που να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα
και να καταργήσει την ανάγκη του φροντιστηρίου. 

Αναρωτιέμαι γιατί, εμείς που μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού μι-
λάγαμε για δωρεάν δημόσια παιδεία, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να διατυπώ-
σουμε μία βιώσιμη και εφαρμοστέα πρόταση που να ακυρώνει ή να ελαχιστο-
ποιεί την ανάγκη και τον εξαναγκασμό των μαθητών για φροντιστήριο. 

Η οικονομική «αιμορραγία» των ελληνικών οικογενειών είναι ασύλληπτη και
τώρα με την δυσμενή οικονομική κατάσταση γίνεται εφιαλτική η ζωή κάθε Ελ-
ληνικής οικογένειας. Εφέτος είχαμε τους μαθητές να προσανατολίζονται σε επι-
λογές σχολών κοντά στον τόπο διαμονής τους. Στα επόμενα χρόνια θα έχουμε
οικογένειες που δεν θα μπορούν καθόλου να σπουδάσουν τα παιδιά τους. 

Ωστόσο εμείς έχουμε υποχρέωση να μιλήσουμε θαρραλέα για αυτή την πληγή
της Ελλάδας που γιγαντώνεται επικίνδυνα και εκτός από τις δυσμενείς οικονο-
μικές επιπτώσεις, επηρεάζει αρνητικά και υποβαθμίζει προκλητικά τον ρόλο
του σχολείου, ειδικότερα τον ρόλο του Λυκείου. 

Είμαστε έτοιμοι, αλήθεια να πάρουμε άμεσα μέτρα; Τι παρεμβάσεις μπορούμε
να προτείνουμε – κι όχι μόνο ως δράσεις αλληλεγγύης- προκειμένου να ακυ-
ρώσουμε κάθε δυνατότητα παραπαιδείας; 

Είμαστε έτοιμοι, αλήθεια να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο που
να αναβαθμίζουν την λειτουργία του και να αφαιρούν κάθε δυνατότητα ή και
ανάγκη παραπαιδείας; 

Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε την ανατροπή; Ε, τότε ας αποφασίσουμε να

συγκρουσθούμε με τους…  «εαυτούς» μας, αναδεικνύοντας τον διαφορετικό
προσανατολισμό της εκπαίδευσης που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ επαγγέλλεται. 

Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την παιδεία; Ε, τότε ας είμαστε αποφασισμένοι
να συγκρουσθούμε και με τους καθηγητές ΜΕ που κάνουν «ιδιαίτερα» ακόμη
και σε μαθητές τους! 

Αυτή δεν είναι η τραγική πραγματικότητα της Ελλάδας; Ως πότε οι εκπαιδευ-
τικοί του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα αλληθωρίζουν ή και θα στρουθοκαμηλίζουν;

Εγώ που πλήρωνα (για τον γιό μου) και ξαναπληρώνω (για την κόρη μου)
την παραπαιδεία με όποιον τρόπο κι αν πραγματώνεται, έχω να κάνω μια πρό-
ταση όχι ανατροπής, αλλά μετριασμού της οικονομικής επίπτωσης του φρον-
τιστηρίου σε κάθε οικογένεια: Να οργανωθούν φροντιστήρια μέσα στα σχολεία
και η αμοιβή των καθηγητών να καλύπτεται κατά 50% από το κράτος ως υπε-
ρωριακή απασχόληση και κατά 50% από τους γονείς. Αυτό δεν θα είναι σημαν-
τική ανακούφιση για κάθε οικογένεια; 

Την πλήρη ανατροπή της παραπαιδείας με διαδικασίες ενίσχυσης των λει-
τουργιών και δομών των δημόσιων σχολείων, θα την άφηνα στους πιο ειδικούς,
τους Αριστερούς εκπαιδευτικούς που κατέχουν το ‘’know how’’ της εκπαιδευ-
τικής μεταρρύθμισης.

ΠΑΤΡΑ 30-9-2012

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ

Aπό τη Σύνταξη
«Αυτά που αναφέρεις σύντροφε για την παρα-παιδεία είναι πολύ σοβαρά και σε μεγάλο βαθμό υπαρκτά.Αρκετές φορές έχουμε αναφερθεί στο Παιδεία και Κοινωνίαγια το πρόβλημα, αλλά αξίζει να το δούμε και πιο συστηματικάσε επόμενο τεύχος. 

Να αναλύσουμε τους κοινωνικούς λόγους που έχουν οδηγήσειστην υπάρχουσα κατάσταση, χωρίς όμως γενικεύσεις. Ιδιαίτερα σεμια περίοδο που εκατοντάδες εκπαιδευτικοί εθελοντικά στήνουν σχο-λεία με μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ αρνιούνται - παράτους κατεδαφιζόμενους μισθούς τους - να γίνουν συνεργοί σε μαύ-ρη εργασία παραπαιδείας.
Γνώμονας μας είναι πάντα οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κα-τάργηση/αχρήστευση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσηςκαι για μετακίνηση προς την ελεύθερη πρόσβαση στηντριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με υπο-στηρικτικά μέτρα εντός του επίσημου εκ-

παιδευτικού συστήματος.

Σχολείο ενισχυτικής διδασκαλίας 
στη Νότια Αθήνα

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και
οι φοιτητές παιδαγωγικών σχολών που θέλουν να βοηθήσουν στην οργάνωση και

λειτουργία ενός «σχολείου ενισχυτικής διδασκαλίας» για μαθητές και μαθήτριες της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη νότια Αθήνα (δήμοι Καλλιθέας,
Ταύρου και διπλανοί) ας επικοινωνήσουν με τους: 

Χρήστο Πιλάλη (τηλ.6974665664, christos.pilalis@gmail.com) 
και Μαρώ Τριανταφύλλου (τηλ. 6945976771, maro33@otenet.gr)

ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Λύσεις υπάρχουν. Διάθεση 
σύγκρουσης και ανατροπής, υπάρχει;

επιστολέ
ς
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ΆΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

«Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας πολιτικός
τρόπος

κατοχύρωσης ή τροποποίησης του λόγου μαζί με τις
γνώσεις και τις

εξουσίες που τον συνοδεύουν πάντοτε»
MichelFoucault, «Η Τάξη του Λόγου», 1984

«Η Ε.Ε. είναι ήδη πιο κοντά στην VISA απ’ ό,τι στο να
γίνει κράτος»

Mark Lenard*

Tριάντα περίπου χρόνια μετά την έλευση της νεο-
φιλελεύθερης ιδεολογίας1 και του μεταμοντερνι-
σμού2: το τέλος του ψυχρού πολέμου σήμανε όχι

την pax neolibera capitalisma του νομπελίστα Friedrich
von Hayek, λόγω της οποίας ο Francis Fukuyama3 είδε
το «τέλος της Ιστορίας», αλλά την κορύφωση μιας παγκο-
σμιοποιημένης σύγκρουσης λιγότερο θορυβώδους-πιο
ανελέητης: αυτής των καπιταλιστικών αγορών. Παράλλη-
λα, η επιστροφή του νεορεαλισμού στις πολιτικές επιλο-
γές της Ε.Ε με την υιοθέτηση της «πολιτικής της ισχύος»,
όχι πλέον με όρους έθνους-κράτους αλλά διεθνούς συ-
στήματος, θέτει την ανταγωνιστικότητα και τη μεγέθυνση
ως τα κορυφαία «οράματα» και της επόμενης προγραμ-
ματικής περιόδου 2014-2020, του πλαισίου «ΕΥΡΩ-
ΠΗ 2020».

Μέσα σε αυτό το νεοφιλελεύθερο, νέο-λειτουργικό
πλαίσιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης4, όπου η οικονομική
ενοποίηση εκτιμάται ότι -με σχεδόν μαγικό τρόπο- θα
οδηγήσει και σε περαιτέρω ενοποίηση –στο κοινωνικό,
πολιτισμικό πεδίο κτλ- με τη μορφή «υπερχείλισης», υιο-
θετείται άκριτα η πολιτικοοικονομική καθεστηκυία τάξη.
Ποια είναι η θέση της παιδείας σε αυτό το μεγάλο κάδρο
της «ΕΥΡΩΠΗΣ 2020»; Κυριολεκτικά ανύπαρκτη! Η αν-
τικατάσταση του όρου με το δίπτυχο «εκπαίδευση και κα-
τάρτιση» υπογραμμίζει τον βαθύ συντηρητισμό και την
αντιδραστικότητα του συγκεκριμένου σχεδίου. 

Ερωτήματα όμως σαν και αυτό ανοίγουν ουσιαστικά
και επιτακτικά το ζήτημα των προωθούμενων στοχεύ-
σεων για τη διαμόρφωση της Ευρώπης. Οι τρεις στόχοι
«Έξυπνη, Βιώσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς Μεγέ-
θυνση»5 εξειδικεύονται σε 7 Εμβληματικές Πρωτο-
βουλίες6, οι οποίες θα αποτελέσουν και τα εργαλεία για
την «Ευρώπη 2020». Ταυτόχρονα, η χρήση από πλευράς
των κορυφαίων Ευρωπαϊκών οργάνων των πολιτικών
εργαλείων του ΟΟΣΑ7 συντελούν στην ταχεία διεθνοποί-
ηση της εκπαίδευσης με όρους τους οποίους υπαγο-
ρεύουν ξεκάθαρα τα συμφέροντα του παγκόσμιου κεφα-
λαίου8.

Οι μεταμοντέρνες αντιφάσεις 
της νεοφιλελεύθερης θεώρησης

Η κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων9 ως η
επικράτηση της «αγοροκρατίας»: Ενώ οι -ισμοί απο-
καθηλώθηκαν από τη μεταμοντέρνα κριτική, το δόγμα
του ύστερου καπιταλισμού υπηρετείται με θρησκευτική
ευλάβεια. Η αδιαμφισβήτητη ανικανότητα της Ε.Ε. να αν-

ταποκριθεί στην οικονομική κρίση δεν είναι τυχαία. Είναι
εξόφθαλμη η απουσία κριτικής για τους στόχους και τις
διαδικασίες της Λισαβόνας, που δώδεκα χρόνια μετά
έχουν εντείνει την ταξικότητα στην εκπαίδευση, έχουν
οδηγήσει εκατομμύρια παιδιά εκτός εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και έχουν φορτώσει μεγαλύτερο οικονομικό βά-
ρος στις οικογένειες, ιδιωτικοποιώντας ένα μεγάλο τμήμα
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έλλειψη ορθολογικό-
τητας και η μεταμοντέρνα διάρρηξη της σχέσης αιτίας-
αιτιατού αναφορικά με την κρίση θυμίζει θρησκευτική πί-
στη, σε έναν μεταμοντέρνο κόσμο που -κατά τα άλλα- χα-
ρακτηρίζεται από τη δυσπιστία του απέναντι σε κάθε
«ολοκληρωτικό-οικουμενικό λόγο».10

Η επαναεννοιολόγηση ως γλωσσικό παίγνιο: Γί-
νονται ολοένα και συχνότερες οι αναφορές για «παρό-
χους/προμηθευτές» εκπαίδευσης-κατάρτισης, η άτυπη
και μη τυπική «μάθηση» εξισώνεται με την εκπαίδευση,
υποδηλώνοντας την ατομική ευθύνη του καθενός για τη
μόρφωσή του. «Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότη-
τες καθορίζουν τις πιθανότητες ενός ατόμου να επιτύχει
στην αγορά εργασίας… και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο

στην κοινωνία».11 Στην καρδιά του νεοφιλελεύθερου κα-
πιταλισμού, η «απασχολησιμότητα» έχει ήδη αντικατα-
στήσει την απασχόληση.

Ο πλουραλισμός ως η λανθάνουσα συρρίκνωση
του κράτους: Σύμφωνα με το «ΕΥΡΩΠΗ 2020», είναι
συμφέρουσα η «σύναψη αποδοτικών ρυθμίσεων επιμε-
ρισμού δαπανών, η παροχή δυνατοτήτων μάθησης στον
χώρο εργασίας και η […]συνεργασία μεταξύ των φορέων
του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων»13. Το ίδιο και
οι «συμμαχίες γνώσης», δηλαδή οι συνεργασίες μεταξύ
επιχειρήσεων και ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης, τα
βιομηχανικά διδακτορικά (industrialPhD) της Ε.Ε. [και]
οι τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Erasmus».14 Με βεβαιότητα μπορεί κανείς να πει
ότι τα Επίπεδα Αναφοράς Στόχων15 για την εκπαίδευση
θα παραμείνουν κενό γράμμα αν αφεθούν στην ιδιωτική
πρωτοβουλία μέσα σε ένα καθολικά απορρυθμισμένο το-
πίο. 

Ο θρυμματισμός του υποκειμένου και η απονο-
μιμοποίηση της Γνώσης: Ο μεταμοντέρνος κατακερ-
ματισμός του «εγώ» και η έκρηξη των ταυτοτήτων δια-

μόρφωσε τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν τη μονο-
μερή και βαθιά συντηρητική προσέγγιση του ανθρώπου
ως «πολυεργαζόμενου». Η νομιμοποίηση των εκπαι-
δευόμενων πολλαπλών ταχυτήτων με τα εκπαιδευτικά
πακέτα, κουπόνια κ.τ.λ. επιτυγχάνεται πλήρως, καθώς για
όλους προβλέπονται μόνο «οι βασικές δεξιότητες».16 Η
Εμβληματική Πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιό-
τητες και θέσεις εργασίας» για την πλήρη απασχόληση
αποκαλύπτει την εργαλειακότητα της εκπαίδευσης: το
πρόσωπο ορίζεται ως καταναλωτής λειτουργικής και
χρηστικής γνώσης. Η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει
να δίνει έμφαση στις δεξιότητες επιβίωσης και όχι σε αν-
θρωπιστικά, χειραφετιτικά ιδανικά της παιδείας. Μόνο οι
εργοδότες μπορούν να νομιμοποιούν τη Γνώση καθώς η
εγκυρότητα της ελέγχεται με τα κριτήρια της αγοράς. 

Η ρευστότητα/μεταβλητότητα ως η νομιμοποίηση
της επισφάλειας: Σε μια κοινωνία της οικονομικής, άρα
και επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής διακύ-
βευσης, όπου «οι πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια» θεω-
ρούνται «το καλύτερο μέσο εκσυγχρονισμού των αγορών
εργασίας»17, η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση-κατάρ-

τιση παράγουν τον απαραίτητο πολυειδικευμένο εργάτη
που χειρίζεται γνώσεις και πληροφορίες με στόχο την δι-
ευκόλυνση των μεταβάσεων του από τη μια θέση εργα-
σίας στην άλλη: Ο τρόπος; «[η] καθιέρωση πιο ευέλι-
κτων διαδικασιών μάθησης… μεταξύ άλλων με τον
χωρισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
επιμέρους ενότητες, [την] επικύρωση της ανεπίσημης
και της άτυπης μάθησης…[και η] ενοποίηση των συστη-
μάτων μάθησης και επαγγελματικού προσανατολι-
σμού»,18 αλλά και η «ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτή-
των, ικανοτήτων και επαγγελμάτων» (ESCO)19.

Η ρευστότητα του χωροχρόνου: Η Εμβληματική
Πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» αντιμετωπίζει τη
«γεωγραφική κινητικότητα ως μηχανισμό προσαρμογής
για την άμβλυνση περιφερειακών θυλάκων ανεργίας,
[που θα] ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς».20

Καθώς το συγκριτικό πλεονέκτημα του εργαζόμενου πρέ-
πει να είναι η προσαρμοστικότητα, η κινητικότητά του
δεν προκύπτει από επιθυμία ή φιλοδοξία αλλά από την
ανάγκη του για εργασία. 

Η περαιτέρω συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών και

«Ευρώπη 2020» και Παιδεία: Μια 
νεοφιλελευθερη, μεταμοντέρνα αντίφαση

* Eκπαιδευτικός, ΕΕΚΕ Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ
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ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ο ΒΥΡΩΝΑΣ».

Σε ειδική μισθολογική και οικονομική ζώνη στο
χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης επιχειρείται
να μετατραπούν τα κέντρα ξένων γλωσσών

(κατ’ αρχάς) στην Αττική, όπου για δεκαετίες εκατομ-
μύρια σπουδαστών φοίτησαν και χιλιάδες δάσκαλοι
κάθε λογής γλώσσας εργάστηκαν. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας το έτος 2011/2012
ο συνολικός αριθμός των αδειοδοτημένων ΚΞΓ ανήλ-
θε στα 6.564. Το σύνολο των διδασκόντων ήταν
21.837, εκ των οποίων οι 8.187 πτυχιούχοι πανεπι-
στημιακών σχολών γλωσσικής διδασκαλίας (ξενό-
γλωσσης φιλολογίας) και οι 13.650 ήταν κάτοχοι τίτ-
λου επάρκειας. Η αλματώδης αύξηση του αριθμού
των κξγ την τελευταία εικοσαετία και ο τεράστιος
αριθμός σπουδαστών (το Υπ. Παιδείας για το σχολικό
έτος 2011/2012 υπολόγισε σε 510.575 τον αριθμό
των σπουδαστών) καταδεικνύει την αδυναμία της δη-
μόσιας εκπαίδευσης να καλύψει την ανάγκη εκμάθη-
σης ξένων γλωσσών που καταλήγει να μετατρέπεται
σε μια ακριβή επένδυση για την ελληνική οικογένεια.
Η επιλογή των κυβερνήσεων να συγκεντρώσουν
αποκλειστικά τη γλωσσομάθεια των Ελλήνων στα χέ-
ρια ανεξέλεγκτων επιχειρηματικών συμφερόντων και
εταιρειών franchise (δικαιόχρησης) δεν αποκαλύπτει
μόνο την συνειδητή υποβάθμιση του δημόσιου σχο-
λείου, αλλά εξηγεί και τις αιτίες της συνεχούς υποτί-
μησης του εκπαιδευτικού έργου που πρόσφατα οι ερ-
γοδότες το κοστολόγησαν ανά ώρα, ισοδύναμο με δύο
εισιτήρια ή έναν καφέ.

Η νέα σύμβαση «cosa nostra» που υπέγραψαν το
Σεπτέμβριο οι εργοδοτικές ενώσεις Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών-Εuro-
palso και των φροντιστηρίων του ΟΜΗΡΟΥ με τον
εαυτό τους, το διαβόητο εργοδοτικό «σωματείο εργα-
ζομένων ξένων γλωσσών νομού Αττικής», καθορίζει
δύο βασικά μεικτά ημερομίσθια, το πρώτο 3,52 ευρώ
και το δεύτερο 6,60 ευρώ για καθηγητές που έχουν
συμπληρώσει πάνω από 900 ημερομίσθια. Αν ληφθεί
υπόψη η πραγματικότητα των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου, της υποαπασχόλησης και της ανασφάλιστης
εργασίας στον κλάδο ο παραπάνω αριθμός ημερομι-
σθίων αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 6 χρόνια εργασίας.
Επιχειρείται μείωση στις βασικές αποδοχές σε ποσο-
στό μεγαλύτερο του 64%, ενώ συνυπολογίζοντας τις
απώλειες από όλα τα κεφάλαια της σύμβασης η μεί-
ωση αγγίζει το 90% (!) έναντι της Δ.Α. 5/2011 για τα
κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας. Με την
αρωγή μεγαλοδικηγόρων του ΠΑΣΟΚ επιχειρείται
στον ευαίσθητο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης η
επιβολή πρακτικών «κίτρινου» συνδικαλισμού, η βί-
αιη μεταφορά πλούτου στις τσέπες των εργοδοτών, ο
αποκλεισμός των έμπειρων καθηγητών από την δι-
δασκαλία και η μετατροπή των απασχολουμένων σε
υποζύγια που οφείλουν αγόγγυστα να υπομένουν
την μοίρα τους.

Επειδή στις μέρες μας γίνεται πολύ λόγος για την
επιστροφή της Ελλάδας στην δραχμή, αναγάγαμε τα

3,50 ευρώ σε δραχμές και προέκυψε το ισοδύναμο
ποσό των 1.199,44 δραχμών (=3,52 ευρώ Χ 340,75
δρχ.).

Στη συνέχεια ανατρέξαμε είκοσι χρόνια πίσω και
βρήκαμε ότι το 1993, οι εργαζόμενοι στα κέντρα ξέ-
νων γλωσσών εργαζόντουσαν με βασικό ωρομίσθιο
1.142 δραχμές (Υπ. Εργασίας Π.Κ. 84/30.7.1993). Επι-
προσθέτως και σε αντίθεση με τις εν λόγω συμβάσεις
καθοριζόταν από τότε μηνιαίος μισθός για 18 ώρες
εργασίας την εβδομάδα, χορηγείτο για την προετοιμα-
σία του μαθήματος πρόσθετη αμοιβή μίας ώρας για
κάθε 10 ώρες διδασκαλίας και οι ημέρες εορτών Χρι-
στουγέννων και Πάσχα λογαριάζονταν ως αργίες και
πληρωνόντουσαν κανονικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον σημερινό και τον προ ει-
κοσαετίας τιμάριθμο, τις συνολικές περικοπές στο σύ-
νολο των ετησίων αποδοχών των καθηγητών και τις
μειώσεις του επιδόματος της αναγκαστικής καλοκαι-
ρινής ανεργίας προκύπτει ότι η αγοραστική δύναμη
των καθηγητών των και προσεγγίζει την προπολεμι-
κή εποχή, τότε που θεσπίστηκε ο κλάδος των φροντι-
στηρίων ξένων γλωσσών με τον ισχύοντα έως σήμε-
ρα Αναγκαστικό Νόμο 2545/1940.

Η εν λόγω σύμβαση και οι αντιδημοκρατικές μέθο-
δοι των εμπνευστών της παραπέμπουν στις πιο σκο-
τεινές σελίδες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του
τόπου, λειτουργούν διαλυτικά για τον κλάδο και προ-
καλούν σειρά συνδικαλιστικών παρεμβάσεων από
τον Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευ-
ση νομού Αττικής «ο Βύρων» και θύελλα καταγγε-
λιών από το εργατικό κίνημα και τα κόμματα της Αρι-
στεράς, ενώ 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΠ στις 21/9
κατέθεσαν στην Βουλή σχετική Ερώτηση προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας.

Σήμερα που η τρικομματική κυβέρνηση απροκάλυ-
πτα διαλύει τις δημόσιες υπηρεσίες παιδείας κάθε
βαθμίδας και η πλειοψηφία των γονέων καταβάλλει
αιματηρές προσπάθειες για να εξασφαλίσει τα δίδα-
κτρα για τον κάθε λογής φορέα ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης, τα καρτέλ της «ποιότητας» των εργοδοτικών
ενώσεων των κέντρων ξένων γλωσσών, διατηρώντας
τα υπερκοστολογημένα δίδακτρα της προηγούμενης
περιόδου σε δυσθεώρητα για την εποχή ύψη, προ-
σπαθούν να επωφεληθούν και ως συνεπείς εσωτερι-
κοί εκπρόσωποι της τρόικας να επιβάλλουν ένα δου-
λοκτητικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεών
τους.

Σε μια εποχή που προωθείται συστηματικά η απο-
σπασματική και η εργαλειακή γνώση για τις ανάγκες
της αγοράς, η ανεξέλεγκτη λειτουργία κάθε είδους
«εκπαιδευτικής» επιχείρησης, η μεταφορά πόρων από
τη δημόσια στην ιδιωτική εκπαίδευση και η φτωχο-
ποίηση του λαού μας, το αίτημα για αποκλειστικά δω-
ρεάν δημόσια και υψηλού επιπέδου ξενόγλωσσης εκ-
παίδευσης γίνεται επιτακτικό και επίκαιρο όσο ποτέ
άλλοτε. Η μόρφωση ως κοινωνικό και δημόσιο αγαθό
δεν μπορεί να παρέχεται παρά μόνο δωρεάν και χω-
ρίς διακρίσεις.

Ξενόγλωσση ιδιωτική εκπαίδευση 
με αποδοχές 1992/1993
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παρεμβάσεων για την Παιδεία σε σχεδόν όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ έχει ήδη επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα
στην κοινωνική συνοχή. Η έξαρση του φασισμού, οι έν-
τονα εθνικιστικές και εθνοτικές τάσεις που εμφανίζονται
πανευρωπαϊκά είναι δηλωτικές της σύγχυσης και των σα-
ρωτικών ανακατατάξεων. Η παγκοσμιοποίηση δεν πραγ-
ματοποιείται σε κενό αέρος, όπως παρουσιάζεται από την
κυρίαρχη αφήγηση, αλλά σε ένα πλαίσιο σφοδρών κοι-
νωνικο-πολιτικών αντιπαραθέσεων. 

Εντούτοις, οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε θέματα παιδείας είναι εξαιρετικά ση-
μαντικές: μιας παιδείας όπου η ιδιότητα του Ευρωπαίου
πολίτη θα βοηθά στην ατομική ολόπλευρη ανάπτυξη μέσα
σε ένα πλέγμα συλλογικοτήτων που θα προσφέρει περισ-
σότερα δικαιώματα, ελευθερίες και ευκαιρίες. Ο νεοφιλε-
λευθερισμός οπισθοδρομεί την Ευρώπη σε συντηρητικά,
αδιέξοδα μονοπάτια για τη συντριπτική πλειοψηφία των
ανθρώπων. Η Αριστερά έχει την ιστορική ευθύνη να προ-
ωθήσει ένα νέο παραδειγματικό πλαίσιο που θα προστα-
τεύσει το δημόσιο αγαθό της παιδείας, θα αποτρέψει τη
συρρίκνωση της πολιτείας-κράτους ως εγγυητή συγκρό-
τησης της συλλογικής ζωής με βάση τις αρχές της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Εξάλλου, είναι κοινή
παραδοχή ότι αυτή είναι η μόνη ικανή για ένα ποιοτικό,
ριζοσπαστικό άλμα με πεδίο αναφοράς τον ευρωπαϊκό και
διεθνή στίβο.
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σίας:Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση», Στρασβούργο,
23.11.2010COM(2010) 682 τελικό, σελ.2.
18 2010 COM(2010) 682 τελικό Σελ. 6.
19 2010 COM(2010) 682 τελικό Σελ.15, Αναβάθμιση και αντιστοίχιση δεξιοτήτων —
Βασική ενέργεια νο.7.
20 2010 COM(2010) 682 τελικό Σελ.12
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ*

Aπό την αρχή της εφαρμογής της μνημονιακής
πολιτικής, την άνοιξη του 2010, που επέβαλε
καταρχήν η κυβέρνηση Παπανδρέου και συ-

νέχισε η τρικομματική σημερινή κυβέρνηση, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., η κατάστα-
ση της χώρας μας επιδεινώθηκε σε όλους τους τομείς.
Στον εργασιακό τομέα με ανεργία στο 25% και σχεδόν
στο 50% για τους νέους, με πτώση των ρυθμών ανά-
πτυξης στο 7%, με ιδιωτικοποιήσεις όλων των νευραλ-
γικών τομέων (των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτροδό-
τησης, των συγκοινωνιών, των δημόσιων τραπεζών),
με αύξηση της φορολογίας και συνεχείς επιβαρύνσεις
(χαράτσια) μισθωτών και συνταξιούχων, με πώληση
της δημόσιας περιουσίας, με περιστολή των κοινωνι-
κών δαπανών και αποδιάρθρωση των κοινωνικών
αγαθών (υγείας, παιδείας, πολιτισμού, ασφάλισης).

Ο τομέας της παιδείας, που αφορά όχι μόνο στους
εμπλεκόμενους άμεσα σ’ αυτή, δηλαδή δασκάλους
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σπουδαστές και
γονείς, αλλά όλη την κοινωνία ως πρωταρχικός παρά-
γοντας για την ανάπτυξή της, πλήττεται σε όλα τα επί-
πεδα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον για να περικο-
πούν οι δαπάνες για το δημόσιο σχολείο (δημοτικό, γυ-
μνάσιο-λύκειο, πανεπιστήμιο), σύμφωνα με τις επιτα-
γές της τρόικας, και δεύτερον γιατί ο κυριότερος στό-
χος τους είναι η εφαρμογή παιδείας «δύο ταχυτήτων».
Έτσι θα δίνεται εμπεριστατωμένη, πολύπλευρη γνώση
για τους «εκλεκτούς» και γνώση δεύτερης κατηγορίας
για τους προορισμένους για μισθούς πείνας και για
ελαστική εργασία. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοηθεί η διαφορά
από το παρελθόν, όταν η χώρα, πριν από τον καιρό τη
οικονομικής κρίσης, είχε μια σχετική ανάπτυξη, άρα
είχε διαφορετικό προσανατολισμό και στον τομέα της
παιδείας. Μπορεί ο χαρακτήρας και ο στρατηγικός στό-
χος να ήταν πάλι ταξικός και αυτό φαινόταν από τα
κοινωνικά στρώματα που είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση
στα ανώτατα ιδρύματα ή στο ταξικό περιεχόμενο σπου-
δών, αλλά η βασική διαφορά με τη σημερινή πολιτική
ήταν ότι σχεδόν όλοι οι νέοι είχαν μια σχετική πρόσβα-
ση στην παρεχόμενη γνώση, γιατί ήταν αναγκαίοι πε-
ρισσότεροι επιστήμονες και εξειδικευμένοι εργάτες.
Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να αδιαφορεί
για το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, αφού διώ-
χνει στην ουσία τους νέους επιστήμονες στο εξωτερι-
κό. 

Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, η γνώση πλη-
ρώνεται, ειδικά στην ανώτατη παιδεία και κυρίως στον
τομέα των μεταπτυχιακών. 

Έπειτα με το πλήθος των ανέργων γονιών, αλλά και
τη διαφορετική αντιμετώπιση των μεταναστών υπάρ-
χει μεγάλος φραγμός στην πρόσβαση στο σχολείο.

Με τις συγχωνεύσεις σχολείων και τα τεράστια τμή-
ματα αποδεικνύεται ότι η τρικομματική κυβέρνηση δεν
στοχεύει μόνο στις περικοπές, αλλά και στο παρεχόμε-

νο επίπεδο παιδείας.
Η μείωση των κονδυλίων για την υλικοτεχνική

υποδομή (496.00 ευρώ για όλα τα σχολεία του δήμου
Θεσσαλονίκης), η περιστολή δαπανών για αίθουσες
διδασκαλίας, για βιβλιοθήκες, εργαστήρια, για την ει-
δική αγωγή αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση υπηρε-
τώντας τις επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου, θέτει εμ-
πόδια στην ελεύθερη πρόσβαση των ελληνοπαίδων

στο σχολείο, γιατί θέλει να αποδιαρθρώσει το δημόσιο
σχολείο.

Στο επίπεδο της γνώσης, ειδικά στα βιβλία των κοι-
νωνικών μαθημάτων, απουσιάζει η κριτική ματιά στα
μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας και πολύ πε-
ρισσότερο η αφορμή για την πολιτικοποίηση των μα-
θητών. Στις θετικές επιστήμες, το κύριο χαρακτηριστι-
κό είναι η αποσπασματικότητα, που εμποδίζει το νέο
άνθρωπο να αντιληφθεί την ολότητα της φύσης και
των νόμων που την διέπουν ή η απουσία σύνδεσης
των διαφόρων φυσικών φαινομένων με την καθημε-
ρινή ζωή.

Τέλος η εισαγωγή νέων μαθημάτων, όπως τα pro-
jects, αφημένα στην κουλτούρα ή τον αυτοσχεδιασμό
του διδάσκοντα, και η αναμόρφωση του προγράμματος
με τον περιορισμό πιο σημαντικών διδακτικών ενοτή-
των, στοχεύει σε γνώση ανεπαρκή για τους μαθητές
και εκπαίδευση χωρίς στιβαρές βάσεις.

Η στάση της τρικομματικής κυβέρνησης απέναντι
στο διδάσκοντα αποδεικνύει επίσης ότι δεν την ενδια-
φέρει η παιδεία του λαού. Η χρόνια απαξίωση των δα-
σκάλων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με προ-
σβλητικές αναφορές (με την πρόθυμη συμβολή των
Μ.Μ.Ε.) στην ανικανότητά τους και στην ολιγόωρη ερ-
γασία τους φθάνει σήμερα και στην πραγματική υπο-
βάθμισή τους, με μισθούς πείνας, αύξηση των ωρών
διδασκαλίας και εκφοβισμό τους με την επαπειλούμε-
νη αξιολόγηση και την εφεδρεία, που συνεπάγονται
απολύσεις.

Αλλά ο φτωχός δάσκαλος ή και ο φοβισμένος δάσκα-
λος δεν είναι η καλύτερη εγγύηση για την πραγματική
και πολύπλευρη παιδεία του λαού.

Για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται η ανάπτυ-
ξη μιας αριστερής ριζοσπαστικής πολιτικής :

Για να κατανοήσει ο λαός ότι πλήττεται η δημόσια
δωρεάν παιδεία και ότι δημιουργείται παιδεία «δύο τα-
χυτήτων»

Για να αλλάξει ο ταξικός προσανατολισμός της εκ-
παίδευσης

Για να απαιτηθούν περισσότερες παροχές για το δη-
μόσιο σχολείο και να υπάρξει αντίσταση στις περιστο-
λές δαπανών

Για να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία
ότι «δάσκαλος φτωχός σημαίνει φτωχότερος λαός»

Για να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός ότι το προσωπικό
του πρόβλημα (αξιολόγηση, εφεδρεία, ασφαλιστικό,
φορολόγηση, έλλειψη δαπανών για την παιδεία) συν-
δέονται με την μνημονιακή πολιτική της οποίας είναι
απόρροια.

Για να αντιληφθεί ο γονιός ότι η υποβάθμιση του
σχολείου είναι αλληλένδετη με την υποβάθμιση του
μέλλοντος του παιδιού του

Τέλος για να συσπειρωθούν όλοι οι φορείς που εν-
διαφέρονται για την παιδεία σε ένα κοινό αγώνα εναν-
τίον της μνημονιακής πολιτικής και της κυβέρνησης,
που τη δημιουργεί και να απαιτήσουν την ανατροπή
αυτού του συστήματος που παράγει κρίσεις και μνημό-
νια.* Eκπαιδευτικός

Η μνημονιακή πολιτική στην εκπαίδευση και
η αριστερή ριζοσπαστική της αντιμετώπιση

Με τις συγχωνεύσεις σχολείων
και τα τεράστια τμήματα
αποδεικνύεται ότι 
η τρικομματική κυβέρνηση
δεν στοχεύει μόνο στις
περικοπές, αλλά και 
στο παρεχόμενο 
επίπεδο παιδείας
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ΜΑΡΙΑ Θ. ΣΤΟΥΜΠΟΥΔΗ* 
ΜΑΡΙΑ Α. ΚΩΝΣΤAΝΤΟΠΟΥΛΟΥ** 

Στην Ελλάδα το κύριο πρόβλημα που παρεμπο-
δίζει την ανάπτυξη της Έρευνας και Καινοτο-
μίας (Ε&Κ) είναι η διαχρονική απουσία συνολι-

κής εθνικής πολιτικής για την έρευνα. Το πρόβλημα
αυτό είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει: (α) την έλ-
λειψη χάραξης και εφαρμογής εθνικής στρατηγικής,
(β) τη σοβαρότατη υποχρηματοδότηση της έρευνας, (γ)
τη μη επικαιροποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισί-
ου, (δ) τη μη αντιμετώπιση του κατακερματισμού του
δημόσιου ερευνητικού συστήματος και (ε) την έλλειψη
ικανού αριθμού ερευνητικών τμημάτων και μονάδων
σχεδιασμού και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων
στον ιδιωτικό τομέα. 

Το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την Έρευνα
στην Ελλάδα παραμένει διαχρονικά κάτω του 0,6%. Το
ποσοστό αυτό, βέβαια, είναι κατά πολύ μικρότερο του
Ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,00% για τις 27 χώρες μέ-
λη το 2010). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη τε-
λευταία, δραστική μείωση της συνολικής επιχορήγη-
σης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (από 55Μ€
σε 45Μ€)- που καλύπτει μόλις τη μισθοδοσία του μό-
νιμου προσωπικού, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες
καλύπτονται από τα ερευνητικά προγράμματα που
διεκδικούν επιτυχώς οι Ερευνητές- μάλλον υποδει-
κνύει ότι στην Ελλάδα εκπονείται πλέον σχέδιο συρρί-
κνωσης του δημόσιου ερευνητικού συστήματος, βασι-
σμένο στην παντελή αδιαφορία των ιθυνόντων για τις
αναπτυξιακές δυνατότητές του.

Την ίδια στιγμή που η χρηματοδότηση της Ε&Κ
στην Ελλάδα είναι περίπου στο 1/4 του μέσου όρου
της Ευρωπαϊκής και με μικρότερο του μέσου όρου της
ΕΕ αριθμό ερευνητών, το Ελληνικό ερευνητικό σύστη-
μα εμφανίζεται εξαιρετικά επιτυχές στη διασφάλιση
ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από την ΕΕ, ενώ ο
αριθμός των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων και γενικά οι βιβλιομετρικοί δείκτες αυξάνονται
συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες, προσεγγίζοντας το
μέσο όρο της ΕΕ.

Ειδικότερα τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που επο-
πτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου
δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας που περιλαμ-
βάνει επίσης τα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς εκτός
ΓΓΕΤ (π.χ. τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθη-
νών) και εκτός Υπουργείου Παιδείας (π.χ. τα Ερευνη-
τικά Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ). 

Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ αποτελούν ένα ιδι-
αίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου,
καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε
αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως
ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητι-
κών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία
σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστή-

μονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα)
και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της
χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γί-
γνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνη-
τικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα.

Επιπλέον, είναι οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φο-
ρείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές
αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το
1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι
και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φο-
ρείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των
56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012
(εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ). 

Παρά το ότι η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση ανα-
διάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκλη-
ρωθεί και αποτιμηθεί, στο σύντομο διάστημα υπαγω-
γής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012
– 10/08/2012) προτάθηκαν προς συγχώνευση και πά-
λι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ. 

Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται στο
σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών
προσώπων του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα» (Άρθρα 7
και 9,
http://www.opengov.gr/minre-
form/?p=587) και αφορούν,
αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευ-
νας Τεχνολογίας & Ανά-
πτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ-
ΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που
απορροφάται από το
Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ,
ΝΠΙΔ ΕΚ) και το
Εθνικό Κέντρο Κοι-
νωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που
καταργείται και στη συνέχεια
συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ). 

Οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις των Ερευνη-
τικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:

l Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο
μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του
δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνη-
τικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι
φορείς), η οποία πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επι-
στημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη)
αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη. 

l Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπε-
ριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό
πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο
στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει
σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέ-
λους, κλπ.).

l Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά
παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος
προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευ-
νητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολό-
γηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης. 

l Εμπεριέχουν άμεσες απολύσεις Ερευνητών Γ’ και
Δ’ Βαθμίδας που υπηρετούν με θητεία (Άρθρο 15 του
εν λόγω ν/σ). 

l Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από την
συνταγματική υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως
δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα (με την κατάργηση
του ΕΚΚΕ και την μετατροπή των εργασιακών σχέσε-
ων ερευνητών και λοιπών εργαζομένων), για πρώτη
φορά στο δημόσιο τομέα, την άρση της συνταγματικά
κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών
και υπαλλήλων.

l Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επι-
στημόνων στο εξωτερικό (brain drain) και

την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα
(συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελ-

θείσες υπέρογκες περικοπές στο
ειδικό μισθολόγιο ερευνητών

και καθηγητών ΑΕΙ).
Επιπλέον, εκπονείται
από τη Γενική Γραμ-

ματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας και άλ-
λη αναδιάρθρωση,
και πάλι αποκλει-
στικά για τα Ερευ-
νητικά Κέντρα της
ΓΓΕΤ (η τρίτη κατά
σειρά μέσα σε ένα
χρόνο), με χρονικό
ορίζοντα εφαρμο-
γής το Φεβρουάριο
του 2013!!      

Η ερευνητική κοινό-
τητα, στηρίζοντας το δημό-

σιο, ακαδημαϊκό χαρακτήρα της
Έρευνας και τη θέση του ερευνητή

ως δημόσιου λειτουργού ζητά την απόσυρση των
Άρθρων του προαναφερθέντος σχεδίου νόμου που
αναφέρονται στις αποσπασματικές και μη τεκμηριω-
μένες συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ
και αντιπροτείνει:

- Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας
να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό
σχέδιο που θα βασίζεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες
κατευθυντήριες αρχές για συγχωνεύσεις, συμπράξεις
και άλλες συνεργασίες ακαδημαϊκών και ερευνητικών
φορέων (βλ., π.χ. www.hefce.ac.uk/media/hefce/con-
tent/pubs/2012/201206/12_06.pdf), με προεξάρχον-
τα τα επιστημονικά κριτήρια και με τελικό στόχο την

Συγχώνευση στα συγχωνευμένα! Δίχως
στόχο, δίχως σχέδιο, δίχως όραμα... 

* Πρόεδρος Δ.Σ.  Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
** Γενική Γραμματέας Δ.Σ.  Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων
μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων». 

- Η αναδιάρθρωση αυτή να συμπεριλάβει όλον το
δημόσιο ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα Ερευνητικά
Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη
ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ με στόχο τη δημιουργία ενός
Ενιαίου, παραγωγικού χώρου «Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Έρευνας - Ανάπτυξης», με ισότιμη συμμε-
τοχή των βασικών συντελεστών του.

- Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την ανα-
διάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευ-
νητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και
αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις
για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνη-
τικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα
βάσει νόμου.

Τα τελευταία 4 χρόνια τα ΕΚ της ΓΓΕΤ βρίσκονται
συνεχώς σε φάση αναδιάρθρωσης. Όμως γιατί ένας
χώρος ενιαίος, εξωστρεφής, παραγωγικός και δια-
φανής υφίσταται αυτήν τη συνεχή επίθεση; Μήπως
τελικά οι νυν διοικούντες δεν ενδιαφέρονται καθό-
λου για την υγιή ανάπτυξη, τη διαφάνεια, την εξω-
στρέφεια και την καταγεγραμμένη, μετρήσιμη παρα-
γωγικότητα, σε πλήρη αντίθεση με την ευρωπαϊκή
πρακτική που προβάλει την Έρευνα ως βασικό μο-
χλό ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση;

Η ερευνητική κοινότητα έχει πολλές φορές κατα-
θέσει προτάσεις για την ανάταξη και αναβάθμιση της
Ε&Κ στη χώρα, ως όφειλε. Αλλά δυστυχώς, αυτές
δεν βρήκαν την ανάλογη αντιμετώπιση από τους
εκάστοτε αρμόδιους που έχουν επιφορτιστεί με την
εκπόνηση και εφαρμογή εθνικής ερευνητικής πολι-
τικής.

Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για πολλοστή φορά, ότι
οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-
Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Και-
νοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφα-
τα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία
διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα
που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε
ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευ-
να και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύ-
τερο τρόπο την οικονομική κρίση» , θα πρέπει να
εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας.

1 Maire Geoghegan-Quinn «Η καινοτομία, κλειδί
για την ανάπτυξη στην Ελλάδα», εφημερίδα «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 22-04-2012 http://news.kathi-
merini.gr/4dcgi/_w_articles_co-
lumns_108_22/04/2012_479785
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O Ηρώδης
φοράει μαύρα
Τι να γράψει κανείς άραγε για τις νέες αξιώσεις της χρυσής αυγής αναφο-
ρικά με τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς φοιτητές που στεγάζονται στις
φοιτητικές εστίες; Η όποια αμηχανία, πάντως, δεν έγκειται σε έκπληξη

μπροστά στις να-
ζιστικής έμπνευ-
σης απαιτήσεις
του νεοφασιστι-
κού μορφώματος.
Άλλωστε, με απο-
τροπιασμό είχαμε
παρακολουθήσει
την ερώτηση του
ίδιου κόμματος
για τα στοιχεία
των νηπίων που
κάνουν χρήση
των βρεφονηπια-
κών σταθμών της
χώρας. Έγκειται
στην αδυναμία (ή
απουσία βούλη-
σης) του κράτους
να θέσει κάποια
στεγανά βασι-
σμένα στις παρα-
δεδομένες και
αυτονόητες κα-
τακτήσεις του
πολιτισμού μας.
Από εδώ, θα αρ-
κεστούμε να σχο-
λιάσουμε πως
μας χρειάζονται
περισσότερες αν-
τιδράσεις τύπου
«Δραγασάκη»
απέναντι σε
αξιώσεις τύπου
«Ζαρούλια». Εί-
ναι υποχρέωση

όλων μας να μη μείνουμε ενεοί και άπραγοι μπροστά στις φρικαλεότητες
του ναζιστικού παραληρήματος, νομιμοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την ύπαρξή του. Το τεύχος αυτό καταπιάνεται, μεταξύ άλλων, με το φαι-
νόμενο των νεοφασιστικών μορφωμάτων σε συνάρτηση με την παιδεία.
Δυστυχώς, η πραγματικότητα ξεπερνάει σε όγκο και σημασία το διαθέσι-
μο χώρο του περιοδικού μας. Είναι μείζονος σημασίας εκπαιδευτικοί και
μαθητές, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και φοιτητές να λειτουργήσουν με κάθε
διαθέσιμο μέσο ως το ανάχωμα στο σκοταδισμό και τη μισαλλοδοξία που
πάει να κατακλίσει την καθημερινότητά μας. Είναι ιερή υποχρέωση της
εκπαιδευτικής κοινότητας να περιφρουρήσει τη μόνη ελπίδα αυτής της
χώρας – τη μόνη ελπίδα κάθε χώρας – για ένα καλύτερο μέλλον, την
ελεύθερη εκπαίδευση. Ο αντιπρύτανης του «πανεπιστημίου Αιγαίου» διέ-
γραψε το κατάπτυστο e-mail του χρυσαυγίτη βουλευτή που απαιτούσε τα
στοιχεία των φοιτητών ως απαράδεκτο. Ας είναι αυτή απλώς η αρχή της
αντίδρασης στις δοσιλογικές πρακτικές των νοσταλγών του τρίτου Ράιχ. 

Συγχώνευση 
στα συγχωνευ-
μένα! Δίχως στόχο,
δίχως σχέδιο, 
δίχως όραμα... 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΜΗΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ*

Aναρωτιόμαστε γιατί αυξάνονται τα φαινόμε-
να φασισμού στην ελληνική κοινωνία. Γιατί
τα τελευταία χρόνια η Χρυσή Αυγή χαίρει τό-

σο υψηλών ποσοστών, ιδιαιτέρως σε νεαρές ηλικίες.
Συχνά αναλύονται οι κοινωνικοί λόγοι του φαινομέ-
νου. Λιγότερο συχνά όμως εξετάζουμε την εκπαίδευ-
ση που λαμβάνουν οι νέοι μας και το πόσο τελικά αυ-
τή προωθεί το συντηρητισμό και το αίσθημα ανωτε-
ρότητας της δικής τους φυλής, της ελληνικής φυλής.

Ας ξεκινήσουμε από τις πρώτες εικόνες που λαμ-
βάνει ένα παιδί καθώς έρχεται η ώρα να μαθητεύσει
σε κάποιο από τα σχολεία μας. Ο κώδων χτυπά και
όλοι παρατάσσονται σε σειρές. Σειρές που απαιτείται
να είναι τέλεια στοιχισμένες και οι ίδιοι να βρίσκονται
σε στάση προσοχής. Μας θυμίζει κάτι από στρατό όλο
αυτό άραγε; Μα φυσικά! Αυτός είναι και ο στόχος άλ-
λωστε. Να επιβάλλεται η τάξη στον προαύλιο, και όχι
μόνο, χώρο του σχολείου. Αυτός είναι και ο στόχος
των παρελάσεων, φασιστικό κατάλοιπο της δικτατο-
ρίας του Μεταξά, οι οποίες θεσμοθετούνται με την
Υπουργική Απόφαση Φ713/16/76245/30-08-1974. 

Εν συνεχεία ένα παιδί στέκεται μπροστά στα υπό-
λοιπα και με ευλάβεια απαγγέλει την προσευχή. Η
προσευχή είναι υποχρεωτική άλλωστε με την εγκύ-

κλιο Φ.200.21/16/139240/26-11-77 από την οποία
προκύπτει πως στην τόνωση του θρησκευτικού συ-
ναισθήματος των μαθητών βοηθά η καθημερινή
πρωινή προσευχή που υποχρεωτικά πρέπει να γίνε-
ται με την απαιτούμενη ευλάβεια σε κοινή συγκέν-
τρωση μαθητών και διδακτικού προσωπικού στον
προαύλιο χώρο. Σε πλήθος σχολικών μονάδων την
πρωινή προσευχή απαγγέλουν όλοι μαζί οι μαθητές
εν χορό. Αυτονόητο είναι πως επιβάλλεται να την ξέ-
ρουν απ’ έξω. Σε μια εποχή που σε πολλές περιοχές
της χώρας μας ζουν και μεγαλώνουν μαθητές πολ-
λών διαφορετικών θρησκειών, εμείς εμμένουμε στην
προσπάθεια προσηλυτισμού τους στη Χριστιανική
Ορθόδοξη πίστη. Αυτό το φαινόμενο λαμβάνει χώρα
ακόμα και σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας στα
οποία η πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού ασπά-
ζεται διαφορετική θρησκεία ή καμία. Οποιοσδήποτε
σταθεί υπέρμαχος της ανεξιθρησκίας πλήττεται και
έχει κυρώσεις. Τρανταχτό είναι το παράδειγμα της
Στέλλας Πρωτονοταρίου, πρώην διευθύντριας του
132ο Δημοτικού Σχολείου Γκράβας που διώχθηκε
από τη θέση της επειδή σε ένα σχολείο άκρως πολυ-
πολιτισμικό ¨τόλμησε¨ να αντικαταστήσει το ¨Πάτερ
ημών¨ με το ¨Πρωινό άστρο¨ του Γιάννη Ρίτσου.

Ο μαθητής λοιπόν αυτός έρχεται στη συνέχεια να
διδαχθεί από τα σχολικά εγχειρίδια την ελληνική
ιστορία. Εκεί ανακαλύπτει όλους τους λάθος λόγους
για τους οποίους οφείλει να είναι περήφανος που εί-
ναι Έλληνας και είναι τόσοι πολλοί: ο Μέγας Αλέξαν-

δρος με τα φοβερά κατορθώματά του, ο Μέγας Κων-
σταντίνος στο Βυζάντιο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος (ψυ-
χή της Μικρασιατικής εκστρατείας) και πλήθος άλ-
λων επιφανών ανδρών. Μαθαίνει για τις μάχες που
δόθηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων και το αίσθη-
μα πατριωτισμού του όλο και μεγαλώνει. Μαθαίνει
πως η ιστορία γράφεται με το σπαθί… Αυτό που σπά-
νια συναντά στα σχολικά εγχειρίδια είναι οι αντιτιθέ-
μενες πηγές και ο πόνος που κατά καιρούς η χώρα
του έχει προκαλέσει. Κανένα σχολικό βιβλίο δεν του
μιλά για τις σφαγές που προκάλεσαν πολλοί από τους
μεγάλους αυτούς άντρες που θαυμάζει, για τα εγκλή-
ματα που έγιναν στο όνομα της Μεγάλης Ελλάδας
στα βάθη της Τουρκίας το 1922, για τον εμφύλιο πό-
λεμο και το βρώμικο παιχνίδι Άγγλων και Αμερικα-
νών. Αξιοσημείωτο είναι πως ο εμφύλιος πόλεμος,
στο νέο βιβλίο της Στ΄ τάξης Δημοτικού, αποτελεί μια
απλή αναφορά σε πέντε μόλις γραμμές, απουσίας βα-
σικών πληροφοριών, όπως η Συμφωνία της Βάρκι-
ζας. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μεγαλώνουν τα παιδιά
μας. Συγκροτούν ένα συντηρητικό κώδικα αξιών και
συμπεριφοράς αφού εκπαιδεύονται χωρίς σωστή
μόρφωση. Σύμφωνα με τον Αδαμάντιο Κοραή: «Μι-
κρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη, παρά η κακή
και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση. Είναι βέβαιο πως ανά-
μεσα στους αγράμματους ευκολότερα βρίσκει κανείς
άνθρωπο ενάρετο, παρά ανάμεσα σε εκείνους που εκ-
παιδεύτηκαν χωρίς σωστή μέθοδο».* Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα,
απ’ την παιδεία θα ξεκινούσα
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E ίναι παραπάνω από προφανές πως η εθνική
αυτοεικόνα των λαών παγκοσμίως βρίσκεται σε
άμεση συνάρτηση με την ποιότητα της παρεχό-

μενης εκπαίδευσης. Αιχμή του δόρατος αυτής της συ-
νάρτησης είναι το μάθημα της ιστορίας που μπορεί –
και γίνεται- πολιτικό εργαλείο στα χέρια όσων έχουν τη
δύναμη να το ελέγξουν. Το σημαντικότερο: τα αποτελέ-
σματα της κάθε φορά εφαρμοζόμενης «εκπαιδευτικής
πολιτικής», όχι απλώς μας συντροφεύουν στο παρόν
μας, αλλά έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν το μέλ-
λον μας. Και τούτο με τρόπο ανεξίτηλο, εξαιτίας της
απόλυτα εξαρτημένης σχέση του παρελθόντος με το
παρόν και του παρόντος με το μέλλον. «Μοιραία» λοι-
πόν, ένα κράτος που εφαρμόζει προοδευτική εκπαιδευ-
τική πολιτική θα αφήσει μια παρακαταθήκη εξωστρέ-
φειας, ανεκτικότητας, φιλομάθειας και καινοτομίας.
Στον αντίποδα, ένα κράτος που εφαρμόζει συντηρητική
εκπαιδευτική πολιτική, θα πάρει τη θέση του στον πλα-
νήτη ως εσωστρεφές, πιθανότατα δε, αυταρχικό και μι-
σαλλόδοξο. Και ούτω πώς στα εμφανή μακροκοινωνι-
κά αποτελέσματα μιας «εθνικοφρονίζουσας» διαχείρι-
σης της ιστορίας που διδάσκονται οι μελλοντικοί ενή-
λικες, αναπόφευκτα αντανακλώνται οι μικροπολιτικές
σκοπιμότητες της εκάστοτε εποχής και του εκάστοτε
εμπνευστή της. 

Το μάθημα της ιστορίας στην Ελλάδα είναι τόσο
πολύπαθο που θα μπορούσε να αποτελεί αυτόνομο κε-
φάλαιο της ίδιας της ιστορίας. Το αντίστοιχο βιβλίο της
ΣΤ’ Δημοτικού είναι το τελευταίο από μια σειρά σχολι-
κών βιβλίων που έγινε αντικείμενο πολιτικής και εκ-
παιδευτικής αντιπαράθεσης, με κατηγορίες για παρα-
λείψεις, και καλλιέργεια «εθνικών μύθων». Η συγγρα-
φική ομάδα του βιβλίου, με προεξάρχοντα τον Ιωάννη
Κολιόπουλο ήρθε να αποκαταστήσει την τάξη που δια-
τάραξε το γνωστό «εγχειρίδιο Ρεπούση.» Ο τότε επικε-
φαλής του υπουργείου παιδείας Ευριπίδης Στυλιανί-
δης έδωσε τον τόνο παροτρύνοντας την επιστημονι-
κή(!) ομάδα να συμβάλλει στην «ανάπτυξη της εθνικής
συνείδησης των μαθητών» χρησιμοποιώντας «πρότυ-
πα και ηρωικές πράξεις» (Ελευθεροτυπία, 21/6/2008).
Βέβαια δεν χρειάστηκε και πολύ για να πείσει προς αυ-
τή την κατεύθυνση τον πολυπράγμονα κ. Κολιόπουλο,
ο οποίος, μεταξύ άλλων, συνδέεται με το Ινστιτούτο
Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και είναι
μέλος της διοίκησης της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, με πρόεδρο τον πάλαι ποτέ αντιπρόεδρο της
χουντικής «Συμβουλευτικής», Νικόλαο Μέρτζο. Οι δύο
άνδρες, άλλωστε, στην ημερίδα της ΕΜΣ, με θέμα «Διε-
θνική Ιστορία και Εθνική Ιστορία: Αποδόμηση της
Ιστορίας και του Έθνους» (29 Απριλίου 2007 ), είχαν
αντιδράσει στο βιβλίο της Μαρίας Ρεπούση, κατηγο-
ρώντας το για αντεθνικό περιεχόμενο. Και ενώ ο «πα-
τριωτισμός» του κ. Μέρτζου είναι φύσει και θέσει κα-
ταφανής, ο κύριος Κολιόπουλος χρειάστηκε να τον δι-
ευκρινίσει στο βιβλίο του «Λεηλασία Φρονημάτων»
(1994) όπου εξηγεί πως οι Ταγματασφαλίτες «δεν

«Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές κατηγορίες αν-
θρώπων, πλούσιοι, μεσαίοι, φτωχοί. Πολλοί πλού-
σιοι κλέβουν, εξαπατούν, φοροδιαφεύγουν,
βάζουν τους φτωχότερους να δου-
λεύουν για λογαριασ μό τους για
λίγα ευρώ. Πολλοί φτωχοί, Έλλη-
νες και ξένοι δουλεύουν απ’ το
πρωί μέχρι το βράδυ για ένα
κομμάτι ψωμί.

Κάποιοι απ’ αυτούς κλέ-
βουν, σκοτώνουν για να λη-
στέψουν και πουλούν ναρκω-
τικά. Εγώ δε γουστάρω τους εγ-
κληματίες, όπως δεν γουστάρω
και τους πλούσιους που βγάζουν τα
λεφτά τους στην Ελβετία για να μην φο-
ρολογηθούν. Οι φασίστες τα βάζουν μόνο με τους
μετανάστες γιατί λέει είναι ξένοι και φταίνε αυτοί.
Εγώ λέω ότι τα βάζουν μαζί τους γιατί είναι ο εύ-
κολος στόχος και δε μπορούν να τα βάλουν με
τους ισχυρούς. Άλλωστε ξέρω καλά ότι να χτυπάς
το συμμαθητή σου δεν δείχνει δύναμη, αλλά αδυ-
ναμία. Η καημένη η γιαγιά δεν κέρδισε καμιά πα-
ρηγοριά από αυτή τη πράξη εκδίκησης και ο συμ-
μαθητής μου μας κοιτάει πια όλους με καχυποψία.

Κι έτσι, έχασα έναν Έλληνα φίλο και κέρδισα
έναν φασίστα.

Οι φασίστες όλο μιλάνε για την ένδοξη ελληνι-
κή φυλή και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι ίδιοι
όμως δεν ξέρουν καλά την ιστορία μας και δεν
γνωρίζουν τίποτα απ’τα έργα των αρχαίων Ελλή-
νων. Η καλύτερη απόδειξη ότι αγαπάς την χώρα
σου είναι να την υπερασπίζεσαι όχι
με μεγάλα λόγια,

αλλά με πράξεις. Έχω διαβάσει πως στον τελευ-
ταίο πόλεμο που έζησε η χώρα μας κάποιοι χωρίς

χρήματα, οπλισμό και βοήθεια από κανέναν
στήσανε αντάρτικο στρατό εναντίον

των κατακτητών Γερμανών.
Κάποιοι άλλοι, οι λεγόμενοι ταγ-
ματασφαλίτες, μπήκανε στην
υπηρεσία των Χιτλερικών, πή-
ρανε όπλα και λεφτά, φόρεσαν
κουκούλες, ρουφιανέψαν και
πολέμησαν τους Έλληνες.

Οι φασίστες σήμερα θεωρούν
τους ταγματασφαλίτες πατριώτες

και κάνουν εκδηλώσεις στη μνήμη
τους.

Τις προάλλες στο σχολείο συνέβη κάτι
άλλο. Η Ελένη η συμμαθήτρια μου, είναι φωνα-
κλού και τα «χώνει», η μάνα της είναι αριστερή.

Ο φασίστας συμμαθητής μου την χτύπησε εγώ
όμως δεν αντέδρασα. Είναι που η Ελένη καμιά
φορά γίνεται εκνευριστική και μέσα μου σκέφτη-
κα (καλά της έκανε). Μετά το ξανασκέφτηκα, αλλά
ήταν αργά πια, αργά και αισθάνομαι ότι έχω πέσει
στα μάτια της.

Κι έτσι, έχασα μια φίλη και κέρδισα έναν φασί-
στα.

Στο γήπεδο οι φασίστες φωνάζανε πίθηκο τον
καλύτερο παίκτη της ίδιας μας της ομάδας, γιατί
είναι από την Αφρική. Ο καλύτερος μας παίκτης
πικράθηκε και ζήτησε μεταγραφή.

Κι έτσι, έχασα τον παικταρά μας και κέρδισα
έναν φασίστα.

Οι φασίστες προωθούν το μίσος και την απαν-
θρωπιά. Μισούν και χτυπούν τους ξένους, τις γυ-
ναίκες, τους ομοφυλόφιλους, τους μορφωμένους,
τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους.
Μισούν ότι τους ξεπερνά και ότι δεν καταλαβαί-
νουν. Όποτε όμως βρεθούν απέναντι σε αντιφα-
σίστες το βάζουν στα πόδια. Τον τελευταίο και-
ρό με τόσους φασίστες που μ’ έχουν κερδίσει,
έχω αρχίσει να προσέχω τι λέω και να διστάζω
να πάρω θέση.

Κι έτσι, πριν χάσω το θάρρος μου για πάντα
με αντάλλαγμα το φόβο του φασίστα, ΣΟΥ
ΦΩΝΑΖΩ:

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ 
ΑΠ’ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ,

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ 
ΑΠ’ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!

Κι έτσι, ξανακέρδισα τον εαυτό μου,
χάνοντας μόνο έναν φασίστα».

ΠΗΓΗ: HTTP://WWW.ALFAVITA.GR

«Πώς έχασα ένα φίλο 
και κέρδισα ένα φασίστα»

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΦΗΒΩΝ 

ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΑΝΤΙΦΑΣΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Μεταξύ Σκύλλα
«Οι Ευσεβείς Ιστορικοί
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υστερούσαν σε πατριωτισμό έναντι εκείνων που ακο-
λούθησαν τους Αντάρτες» και απλώς αντέδρασαν
στην «κομμουνιστική-ολοκληρωτική εξουσία» του
ΕΑΜ. 

Ο Ιωάννης Κολιόπουλος, διαμορφωτής πλέον
της ιστορικής συνείδησης δωδεκάχρονων παιδιών,
έχει παρόλα αυτά μια ιδιόμορφη στάση απέναντι στην
παιδεία που υπηρετεί. Στην τηλεοπτική εποποιία του
ΣΚΑΪ «1821», με αφορμή τη συζήτηση για τον θρύλο
του «κρυφού σχολειού», ο ομότιμος καθηγητής ιστο-
ρίας δήλωνε πως μεταξύ των δύο Ιστοριών, της επι-
στημονικής του πανεπιστημίου και της εθνικής τού
σχολείου, «υπάρχει χάος, διότι στο πανεπιστήμιο έχου-
με να κάνουμε με ενήλικες, ενώ στα σχολεία έχουμε να
κάνουμε με ανήλικα παιδιά, τα οποία θέλουμε να τα
κάνουμε πρώτα - πρώτα να αγαπούν την πατρίδα τους
και το έθνος, την κοινωνία στην οποία ζουν και θέλου-
με να τους δώσουμε αξίες και αρχές πολλές φορές μέ-
σα από μύθους. Οι μύθοι δεν είναι κακοί.[…] Υπάρχουν
αυτοί οι ευσεβείς εθνικοί μύθοι […]για την εκκλησία,
για τους ιεράρχες…». 

Αλήθεια, πόσοι από τους φοιτητές του κ. Κολιόπου-
λου έφτασαν στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
ΑΠΘ, με τόσο βαθειά ριζωμένους τέτοιου τύπου μύ-
θους, που ούτε ο πεφωτισμένος καθηγητής δεν κατά-
φερε ποτέ να ξεριζώσει; Αλήθεια, πόσες θηριωδίες
έχουν γίνει στον ρου της ιστορίας με αφορμή «ευσεβείς
εθνικούς μύθους»; Τι συμβαίνει άραγε σε ένα λαό υπό
ριζοσπαστικοποίηση, όταν - διαχρονικά και συστημα-
τικά - του έχουν στερήσει το αγαθό της παιδείας και
της αλήθειας; Ποια είναι άραγε η γνώμη του κ. Κολιό-
πουλου για τη σχέση του όχλου έξω από το θέατρο
«Χυτήριο» ή τους μαχαιροβγάλτες ακροδεξιούς προ-
στάτες του έθνους με τους πάσης φύσεως ελληνοχρι-
στιανικής υφής μύθους; 

Στην περίπτωση που ουδεμία σχέση δεν μπορεί να
διακρίνει, θα τον παραπέμψουμε σε ένα κείμενο του
Ουμπέρτο Έκο με θέμα τα χαρακτηριστικά του πρωτο-
φασισμού, που αναδημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο
(http://gravityandthewind.blogspot.gr). Κάποια από
αυτά δε, απαντώνται αναμφίβολα στο εθνοκεντρικό βι-
βλίο της ΣΤ’ δημοτικού αλλά και στις κατά καιρούς δη-
λώσεις των συγγραφέων του:

«Το πρώτο χαρακτηριστικό του πρωτοφασι-
σμού είναι η λατρεία της παράδοσης.» Ο Έκο ταυτίζει
τον πρωτοφασισμό με τον ανορθολογισμό, ο οποίος
«βασίζεται επίσης στη λατρεία της δράσης για τη δρά-
ση.[…] Για τον πρωτοφασισμό, δεν υπάρχει αγώνας για
τη ζωή· αντίθετα, η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας.
Επομένως, ο ειρηνισμός ισοδυναμεί με συναλλαγή με
τον εχθρό.[…] Μέσα σ’ αυτή την προοπτική, όλοι μαθαί-
νουν πως πρέπει να γίνουν ήρωες. Σε κάθε μυθολογία,
ο ήρωας είναι ένα εξαιρετικό ον, αλλά για την πρωτο-
φασιστική ιδεολογία ο ηρωισμός είναι ο κανόνας.»

Το βιβλίο της ΣΤ’ δημοτικού, πράγματι, είναι γεμάτο
με ηρωικές σκηνές γεμάτες δράση που θα ζήλευε και
σεναριογράφος του Hollywood. Βέβαια οι ήρωες του,

με μοναδικές εξαιρέσεις τη Μπουμπουλίνα και τη
Μαντώ Μαυρογένους (σ. 92) είναι άντρες. Και εδώ ας
επιστρέψουμε στον Έκο: «[…]Ο πρωτοφασίστας μετα-
θέτει τον πόθο του για εξουσία στη σεξουαλική συμ-
περιφορά του. Έτσι προκύπτει ο ματσισμός [σ.τ.Μ.: το
αντριλίκι] που συνεπάγεται […] την περιφρόνηση
προς τη γυναίκα […]. Ο πρωτοφασίστας ήρωας προτι-
μά να παίζει με τα όπλα – σαν φαλλικό υποκατάστα-
το.» 

Ο Έκο συνεχίζει, εξηγώντας πως «ο πρωτοφασι-
σμός καλλιεργεί και αναζητεί τη συναίνεση με το να
οξύνει και να εκμεταλλεύεται το φυσικό φόβο του δια-

φορετικού. […] Στους ανθρώπους που νιώθουν πως
δεν έχουν πλέον ξεκάθαρη κοινωνική ταυτότητα, ο
πρωτοφασισμός λέει πως το μοναδικό τους προνόμιο
είναι το πιο κοινό, ότι έχουν γεννηθεί στην ίδια χώρα.
Αυτή είναι και η απαρχή του εθνικισμού. Άλλωστε, το
μοναδικό πράγμα που μπορεί να δώσει ταυτότητα στο
έθνος είναι οι εχθροί του.» Η εικόνα που επιφυλάσσει
το βιβλίο στους «μικρούς του φίλους», μέσω πηγής, για
τους Τούρκους είναι αποκαλυπτική: «[…] αν θελήσει ο
Πανάγαθος και φιλεύσπλαχνος Θεός και βοηθήσει να
ελευθερωθεί το δυστυχισμένο γένος μας από τον τρο-
μερό, απάνθρωπο, αντίχριστο και άσπλαχνο Τούρκο […
]». Η λογική της γενίκευσης βέβαια δεν αφορά μόνο
τον «εχθρικό» λαό αλλά και τον ενάρετο, μονίμως κα-
ταπιεσμένο ελληνικό λαό. Άλλωστε, σύμφωνα με τον
Έκο, στον πρωτοφασισμό «[…]ο Λαός γίνεται αντιλη-

πτός σαν ποιότητα, σαν μια μονολιθική οντότητα που
εκφράζει την Κοινή Βούληση. Και επειδή κανένα με-
γάλο σύνολο ατόμων δεν μπορεί ποτέ να έχει κοινή
βούληση, ο Ηγέτης παριστάνει το διερμηνέα τους.
Έχοντας χάσει την εξουσία της αντιπροσώπευσης, οι
πολίτες δεν πράττουν· καλούνται μόνο να παίξουν το
ρόλο του Λαού.» 

Τέλος, αποκορύφωμα της εθνικής ευαισθησίας που
επιδεικνύει το σχολικό σύγγραμμα είναι ο τίτλος του
9ου κεφαλαίου της Ε’ ενότητας, «Μια δεκαετία αγώ-
νων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)», ο
οποίος προφανώς συμπεριλαμβάνει στους αγώνες για
την ελευθερία και τον εμφύλιο πόλεμο. (ή μήπως θα

έπρεπε να χρησιμοποιούμε τον όρο «συμμοριτοπόλε-
μος»;)

Το κείμενο του Έκο κάνει λόγω για ένα ακόμη
χαρακτηριστικό του πρωτοφασισμού: το συνδυασμό
ετερόκλιτων εννοιών και ιστορικών εικόνων. Ας μην
απορούμε λοιπόν για το γεγονός ότι οι πλέον ένθερμοι
θιασώτες φασιστικών ιδεών επιδεικνύουν τεράστιο
πρόβλημα διάκρισης των Περσών από τους Τούρκους,
του Βυζαντίου από την αρχαία Ελλάδα, του χριστιανι-
σμού από το δωδεκάθεο, του ολυμπιακού πνεύματος
από τις χουντογιορτές στο Καλλιμάρμαρο. Ας μην απο-
ρούμε που η «εθνική» μας παιδεία ενθαρρύνει τον εγ-
κλωβισμό ενός ολόκληρου λαού ανάμεσα στη Σκύλλα
και τη Χάρυβδη του ανθρώπινου πνεύματος, ανάμεσα
στην αμάθεια και την ημιμάθεια. 

ας και Χάρυβδης
ί Μύθοι»
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Στην όξυνση της οικονομικής κρίσης που βιώνει
η ελληνική κοινωνία αυξάνονται καθημερινά
τα καταγγελλόμενα γεγονότα ρατσιστικής βίας

με θύματα μετανάστες και πρόσφυγες, τα οποία πλέον
έχουν φτάσει στο χώρο του σχολείου: Βουλευτές ακρο-
δεξιού κόμματος ζητούν λίστες παιδιών μεταναστών
από τους παιδικούς σταθμούς, τοπικές οργανώσεις του
ίδιου κόμματος απειλούν με απόλυση ή καταδιώκουν
αντιφασίστες εκπαιδευτικούς, καθηγητής απειλεί αλ-
λοδαπό μαθητή ότι θα φωνάξει τη χρυσή αυγή και
αποβάλλει όσους συμμαθητές του αντιδρούν, ενώ σε
πολλά σχολεία γίνονται συμπλοκές εφήβων με αφορ-
μή ρατσιστικά στερεότυπα. 

Παράλληλα, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα λαν-
θάνοντα μηνύματα από τον θεσμοθετημένο ρατσισμό
του κράτους τροφοδοτούν, ενισχύουν και νομιμοποι-
ούν ξενοφοβικές αντιλήψεις, στάσεις  και συμπεριφο-
ρές. 

Η αύξηση των κρουσμάτων ρατσιστικής βίας είναι
ιδιαίτερα ανησυχητική όταν αυτή η βία εκδηλώνεται
μέσα στο χώρο του ελληνικού σχολείου και όταν ο στό-
χος της είναι τα ίδια τα παιδιά, κυρίως πρόσφυγες και
μετανάστες μαθητές και μαθήτριες, που βάλλονται είτε
από συνομηλίκους τους είτε από ενηλίκους.

Στο δημοτικό σχολείο τέτοια φαινόμενα είναι ελάχι-
στα και συνήθως αφορούν μιμήσεις γεγονότων που τα
παιδιά βλέπουν στην τηλεόραση (πχ. ναζιστικό χαιρε-
τισμό, εντολή ΄΄Εγέρθητι΄΄ κ.ά.) Σε κάθε περίπτωση
είναι εύκολο να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν
αν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του είναι ευαισθη-
τοποιημένοι. Το γεγονός όμως ότι τις περισσότερες φο-
ρές δε γίνεται συστηματική και οργανωμένη αντιρα-
τσιστική δουλειά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφή-
νει τους μαθητές ανυπεράσπιστους όταν φτάνουν στη
δύσκολη ηλικία της εφηβείας. 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα είναι
πολύ πιο σύνθετα. Οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριες
ζώντας σε μια ανταγωνιστική και αντιφατική κοινωνία
με διάχυτη όχι μόνο την οικονομική  κρίση αλλά κυ-
ρίως την κρίση αξιών, αισθάνονται ανασφάλεια και
αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν γύρω τους. Οι γονείς
τους απειλούνται από την ανεργία και τη φτώχεια  και
οι ίδιοι καθημερινά βιώνουν απαξίωση, θυμό και φόβο
για το μέλλον το δικό τους και των αγαπημένων τους
προσώπων. Πολλοί απ’ αυτούς έχουν χαμηλή αυτοε-
κτίμηση που ενισχύεται από την απόρριψη ή τη χαμη-
λή επίδοση σε ένα σχολείο που εγκαταλείπεται όλο και
περισσότερο από την Πολιτεία. Νιώθουν αδύναμοι και
απροστάτευτοι από την αυξημένη νεανική παραβατι-
κότητα, την έλλειψη διεξόδων και υποστηρικτικών
κοινωνικών δομών. Μπορούν εύκολα να ενταχθούν
έτσι σε ομάδες που νομίζουν ότι τους προστατεύουν,
θέλοντας να αντλήσουν δύναμη και σεβασμό. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι μαθητές/τριες μετανάστες από κάποιες
χώρες της Βαλκανικής, θύματα οι ίδιοι ρατσιστικών
διακρίσεων, εντάσσονται σε νεοφασιστικές ομάδες ή
επικροτούν το ρατσισμό εναντίον ασιατών, αφρικανών
μεταναστών, ή τσιγγάνων. 

Οι έφηβοι είναι πολύ πιο ευάλωτοι στο να εντυπω-
σιαστούν από τη στρατιωτική δομή και τη συνοχή αυ-
τών των ομάδων και να υιοθετήσουν πρότυπα δύνα-
μης που παρουσιάζονται με δήθεν “αντισυστημικές”
πρακτικές και “ηρωοποιούνται” από κάποια ΜΜΕ. Από
τα ίδια εμπορευματοποιημένα μέσα άλλωστε έχουν γα-
λουχηθεί τόσο στην λατρεία βίαιων αντιηρώων όσο
και στη νοοτροπία του ποδοσφαιρικού οπαδού και δεν
είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι τη φανατική προσήλωση
σε εθνικιστικά συνθήματα. Σε έναν κόσμο παρακμής,
που απαξιώνει τους δημοκρατικούς θεσμούς, λοιδορεί
τους συλλογικούς αγώνες  για την κοινωνική δικαιο-
σύνη, και που η ιστορική γνώση, οι θηριωδίες και η
φρίκη που επιφύλαξε στην ανθρωπότητα ο εθνικισμός
και ο ρατσισμός δεν είναι στις προτεραιότητες των σχο-
λικών αναλυτικών προγραμμάτων, “το αυγό του φιδι-
ού”  εκκολάπτεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Ο ρατσισμός είναι ήδη μπροστά στις ανοχύρωτες πύ-
λες του ελληνικού σχολείου. Εύλογα λοιπόν γεννούν-
ται ερωτήματα όπως:
Z Ποιες μπορεί να είναι οι πρωτοβουλίες και οι παρεμ-
βάσεις των εκπαιδευτικών για την πρόληψη ή την αν-
τιμετώπιση ρατσιστικών απόψεων, στάσεων και συμ-
περιφορών μέσα στο σχολικό πλαίσιο;
Z Πώς το σχολείο θα θωρακίσει τα σύγχρονα παιδιά,
θα τους καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και θα τα εκ-
παιδεύσει σε αξίες και δεξιότητες, ώστε να αντιστα-
θούν στη χειραγώγηση, στην παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων,  στην προσβολή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας;
Z Πώς τέλος το ίδιο το σχολείο θα παρέμβει διεκδικών-
τας ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στα δικαιώματά όλων
των παιδιών και πώς, κυρίως, θα σπάσει μια σιωπή
που του επιβάλλεται και υπονομεύει το δημοκρατικό
θεσμό της εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας το ρατσισμό
από όπου κι αν προέρχεται;

Στο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν δυνατότητες
παρέμβασης. Ο σκοπός, οι στόχοι της εκπαίδευσης και
τα αναλυτικά προγράμματα δίνουν την ευχέρεια στους
εκπαιδευτικούς να δουλέψουν θέματα σχετικά με την
ξενοφοβία, το ρατσισμό, τα δικαιώ-
ματα, τις αξίες. Και οι μάχιμοι
εκπαιδευτικοί, παρά τις δυ-
σκολίες, την έλλειψη στήρι-
ξης και αναγκαίων υποδο-
μών, δίνουν καθημερινά μάχες
κατά των προκαταλήψεων, των
διακρίσεων, της ρατσιστικής ιδε-
ολογίας. 

Για να είναι όμως αποτελε-
σματική η όποια παρέμβα-
ση, είναι αναγκαίο να δια-
περνά ολόκληρη την εκ-
παιδευτική διαδικασία
και να διαχέεται στην
ευρύτερη σχολική
κοινότητα, με ένα
σχολείο “ανοιχτό
στην κοινωνία”, ένα
σχολείο που θα αναδείξει
τον πλούτο που όλα τα παι-
διά μεταφέρουν, Έλληνες και με-

τανάστες μαθη-
τές και μαθή-
τριες, πλούτο
που λειτουργεί
προς όφελος
όλων των παι-
διών κα της κοι-
νωνίας γενικότερα. 
Z Συγχρόνως, οι εκ-
παιδευτικοί έχουμε υπο-
χρέωση, εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, να καλλιερ-
γήσουμε στα παιδιά δεξιότητες και να τα εκπαιδεύσου-
με σε πανανθρώπινες αξίες (π.χ. συνεργασία, αυτοεκτί-
μηση, ενσυναίσθηση, αποδοχή, αυτοσεβασμός, σεβα-
σμός στους άλλους, αλληλεγγύη, κ.ά). Και σε  κάθε πε-
ρίπτωση να αποδομούμε μύθους και προκαταλήψεις
που τα παιδιά μεταφέρουν από την οικογένεια, τα
ΜΜΕ ή την ευρύτερη κοινωνία, περιθωριοποιώντας
και απαξιώνοντας από τη γέννησή της οποιαδήποτε
ρατσιστική συμπεριφορά. Γιατί κάθε πράξη που μει-
ώνει την προσωπικότητα του άλλου, και κατά συνέ-
πεια καταπατά τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του,
είναι πράξη βαρβαρότητας, καταστρέφει την αυτοεκτί-
μηση των παιδιών και τις σχέσεις που έχουν δομηθεί,
γεννά έντονα αρνητικά συναισθήματα και βίαιη συμ-
περιφορά και δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και φό-
βου στο χώρο του σχολείου. 

Ενισχυτική στα παραπάνω, αφού το πρόβλημα είναι
ευρύτερα κοινωνικό, θα ήταν η παρέμβαση των ενώ-
σεων-συλλόγων των εκπαιδευτικών που, ανάλογα με
τις τοπικές ανάγκες, μπορούν να επεξεργάζονται τρό-
πους και μέσα πρόληψης του ρατσισμού και του νεο-
φασισμού υποστηρίζοντας τη δουλειά των συναδέλ-
φων σε κάθε σχολείο.

1 Ο υπότιτλος εμπνεύστηκε από επιστολή του Γ. Τσιά-
καλου προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων  κ. Γεώργιο Παπανδρέου (5 Δεκεμβρίου
1994).

Εκπαίδευση και Αντιρατσισμός 

* Διευθύντρια του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
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ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,
ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΜΕΡΟΣ

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ”1



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ*

Eνας από τους κοινούς τόπους της εποχής μας,
που οι κυρίαρχες δυνάμεις επίμονα αναπαρά-
γουν, είναι ότι οι αγώνες δεν μπορούν να φέ-

ρουν αποτέλεσμα. Όμως, υπάρχουν και εκείνες οι εξαι-
ρέσεις που αποδεικνύουν πως, όταν υπάρχει συλλογι-
κότητα, αποφασιστικότητα και κλιμάκωση της σύγ-
κρουσης, οι αγώνες μπορούν να φέρουν απτές νίκες.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι φετινές κινητοποιήσεις
των διδασκόντων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με τις διδά-
σκουσες και τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου σε απόγνωση. Το Υπουργείο Παιδείας δήλωνε
ότι για φέτος δεν θα δίνονταν καθόλου πιστώσεις για
συμβασιούχους διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80,
γεγονός που θα σήμαινε ότι περίπου 100 διδάσκοντες
του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα έμεναν χωρίς απασχό-
ληση, ενώ από τα προγράμματα σπουδών θα αφαι-
ρούνταν εκατοντάδες μαθήματα και τα τμήματα δεν θα
μπορούσαν να προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμ-
ματα σπουδών. Την ίδια στιγμή γινόταν σαφές ότι δεν
θα γίνονταν διορισμοί εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ
και ΕΕΔΙΠ, εντείνοντας ακόμη περισσότερο το πρό-
βλημα. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες περικοπές στους
τακτικούς προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων υπο-
νόμευαν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, την ώρα
που οι σχεδιαζόμενες μισθολογικές περικοπές και το
όραμα λεκτόρων που θα παίρνουν 950 ευρώ και τα-
κτικών καθηγητών που θα παίρνουν 1900 ευρώ βιώ-
νονταν ως ένας ακόμη εξευτελισμός της ανώτατης εκ-
παίδευσης.

Ταυτόχρονα, το ίδιο το μέλλον του Πανεπιστημίου
Αιγαίου φαινόταν να διακυβεύεται και να ακυρώνεται
ο κόπος και η συλλογική περιπέτεια να φτιαχτεί ένα
δυναμικό περιφερειακό πολυνησιωτικό πανεπιστήμιο.
Επανειλημμένες διαρροές από το Υπουργείο Παιδείας
στοχοποιούσαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και περιλάμ-
βαναν τμήματά του στις διάφορες «λίστες προγραφών»
του περιβόητου «Σχεδίου Αθηνά» για τη «χωροταξική
αναδιάρθρωση» της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην
πραγματικότητα για τη συρρίκνωση – και μάλιστα με
όρους ιστορικής οπισθοχώρησης – της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη έχει
κοστολογηθεί η εξοικονόμηση πόρων από τις συγχω-
νεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και ιδρυμάτων στο
πλαίσιο των πακέτων μνημονιακής λιτότητας.

Και βέβαια υπήρχε και το θέμα της επιμονής της κυ-
βέρνησης στην εφαρμογή των νόμων 4009/11 και
4076/12, παρά τη σαφή αντίθεση της πανεπιστημια-
κής κοινότητας. Ειδικά η διενέργεια των εκλογών για
τα Συμβούλια Ιδρύματος βιώνεται από σημαντικό τμή-
μα των διδασκόντων, ως απόπειρα κατάλυσης της δη-
μοκρατικής αυτοδιοίκησης και ως αποφασιστική τομή

προς την επιχειρηματική μετάλλαξη των πανεπιστη-
μίων. Αρκεί να αναλογιστούμε τι θα σήμαινε για ένα
δημόσιο πανεπιστήμιο να επιλεγούν ως «εξωτερικά
μέλη» π.χ. οι επιχειρηματίες της ακτοπλοΐας που ευθύ-
νονται για την απομόνωση των νησιών από την υπό-
λοιπη Ελλάδα.

Όλα αυτά συνέβαλαν σε μια ιδιαίτερα μαζική συσπεί-
ρωση των συναδέλφων γύρω από το Σύλλογο ΔΕΠ,
στη μαζικοποίηση των γενικών συνελεύσεων (παρά
τις δυσκολίες που εμπεριέχει η διενέργεια συνελεύσε-
ων ταυτόχρονα σε πολλά μέρη με χρήση τηλεδιάσκε-
ψης) και στη διάθεση για δυναμικές κινητοποιήσεις, σε
συντονισμό και με τους υπόλοιπους συλλόγους του
πανεπιστημίου αλλά και με την Πανελλαδική Συνάν-
τηση των Συλλόγων ΔΕΠ.

Αυτό που κυρίως βγήκε σαν κλίμα ήταν η απαί-
τηση για κινητοποίηση δυναμική, με πραγματικό αν-
τίκτυπο προς τα μέσα και προς τα έξω, που να υπερ-
βαίνει τη λογική της προειδοποιητικής ή συμβολικής
απεργιακής κινητοποίησης με μικρή διάρκεια. Αντίθε-
τα, όλο το Σεπτέμβρη εντεινόταν η πίεση και απαίτηση
για απεργιακό αγώνα διαρκείας που να βγάλει στο
προσκήνιο τη συσσωρευμένη οργή.

Με αυτό τον τρόπο και ύστερα από μια εβδομάδα
απεργίας μέσα στην εξεταστική – που είχε σημαντική
συμμετοχή, καθώς υπήρξαν τμήματα όπου αναβλήθη-
καν όλες οι εξετάσεις – και μια εβδομάδα που χρησιμο-
ποιήθηκε για να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, στις 28
Σεπτέμβρη αποφασίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία
να ξεκινήσει απεργία διαρκείας, η οποία ανανεώθηκε
και την επόμενη εβδομάδα. Η επιλογή απεργίας διαρ-
κείας με την τυπική έναρξη του εξαμήνου (1 Οκτώβρη)
ήθελε ακριβώς να δείξει ότι δεν μπορούμε να ξεκινή-
σουμε τα μαθήματα μέσα σε μια συνθήκη που δεν επέ-
τρεπε την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος. Ιδιαίτερα
σημαντική – και ελπιδοφόρα – παράμετρος ήταν και το

αίσθημα αλληλεγ-
γύης που κυριάρχησε
προς τους συμβασιού-
χους διδάσκοντες με βάση
το ΠΔ 407/80, που φαίνονταν να
είναι τα πρώτα θύματα της επίθεσης.

Η απεργία είχε σημαντική επιτυχία, καθώς
για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μια απεργία των
διδασκόντων, που δεν συνέπιπτε με φοιτητικές κατα-
λήψεις, είχε πλειοψηφική συμμετοχή. Όμως, δεν ήταν
μόνο η συμμετοχή που ήταν σημαντική, αλλά και η
ενεργοποίηση των συναδέλφων. Αυτό φάνηκε ιδιαίτε-
ρα στις τοπικές παρεμβάσεις που έγιναν, στη συστημα-
τική προσπάθεια δημοσιοποίησης του θέματος, στην
απεύθυνση προς τοπικούς βουλευτές και αυτοδιοικη-
τικούς παράγοντες, στο συντονισμό με κοινωνικούς
και συνδικαλιστικούς φορείς. Φάνηκε ακόμη στις πολύ
πετυχημένες μαζικές κοινές συζητήσεις και συνελεύ-
σεις στα νησιά με τα υπόλοιπα κομμάτια της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, αλλά και σε πρωτοβουλίες
όπως τα αντιμαθήματα. Όλα αυτά κατάφεραν να ανα-
δείξουν ότι είναι ένας αγώνας για την επιβίωση και
την αξιοπρέπεια ενός πανεπιστημίου και όχι απλώς
για κάποια επιμέρους αιτήματα. Η κινητοποίηση αυτή,
αλλά και ενέργειες όπως η μονοήμερη αναστολή λει-
τουργίας που αποφάσισε το πρυτανικό συμβούλιο,
άσκησαν πίεση που εκφράστηκε και με μια πληθώρα
ερωτήσεων και παρεμβάσεων στη Βουλή. 

Τελικά, στις 12 Οκτώβρη το Υπουργείο Παιδεί-
ας ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει πιστώσεις 407/80 σε
όλα τα Πανεπιστήμια με μια μικρή μείωση σε σχέση με
την περασμένη χρονιά (στο πανεπιστήμιο Αιγαίου η
μείωση ήταν ακόμη μικρότερη). Η απόφαση αυτή απο-
τέλεσε μια πολύ μεγάλη νίκη της κινητοποίησης στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι
μέχρι και το Σεπτέμβριο το Υπουργείο Παιδείας διαβε-
βαίωνε σε όλους τους τόνους ότι φέτος δεν θα δοθούν
καθόλου πιστώσεις, ενώ ακόμη και μέσα στο πανεπι-
στημιακό κίνημα οι περισσότεροι σύλλογοι θεωρούσαν
ότι ως προς το θέμα αυτό δεν υπάρχει καμιά ελπίδα.
Ευτυχώς, η συλλογικότητα και η αποφασιστικότητα
στο Αιγαίο έδειξε ότι ακόμη και σήμερα η δυναμική
διεκδίκηση μπορεί να έχει αποτέλεσμα.

Η αναστολή της απεργίας διαρκείας ύστερα
από αυτή την πρώτη νίκη δεν σημαίνει και το τέλος
των κινητοποιήσεων. Αντίθετα, νέες μεγάλες μάχες
ανοίγονται μπροστά μας: Να ματαιώσουμε τις εκλογές
για τα Συμβούλια Ιδρύματος, με όποιο τρόπο και εάν
αυτές διενεργηθούν, να αποτρέψουμε τις συγχωνεύ-
σεις και καταργήσεις τμημάτων και βέβαια, σε συντο-
νισμό με τους υπόλοιπους εργαζομένους, να αποτρέ-
ψουμε τις νέες σαρωτικές μνημονιακές μισθολογικές
περικοπές. Όμως, τουλάχιστον τώρα, έχουμε την αυτο-
πεποίθηση, ότι ο αγώνας και η κλιμάκωση της σύγ-
κρουσης μπορούν να έχουν αποτέλεσμα!

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 
οι αγώνες φέρνουν αποτέλεσμα

* Διδάσκων (ΠΔ 407/80), Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΔΕΠ
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η αναστολή της απεργίας
διαρκείας ύστερα 
από αυτή την πρώτη νίκη
δεν σημαίνει και το τέλος
των κινητοποιήσεων. 
Αντίθετα, νέες μεγάλες μάχες
ανοίγονται μπροστά μας
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Eνας τιτάνιος αγώνας διεξάγεται και κορυφώνεται
αυτές τις ημέρες, από εκείνες τις πανεπιστημια-
κές δυνάμεις που εξακολουθούν να πιστεύουν

ότι η ανάδειξη των Συμβουλίων των πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων θα είναι η ταφόπλακα του δημόσιου, δημο-
κρατικού και δωρεάν Πανεπιστημίου.

Ένας αγώνας, που έχει ξεκινήσει εδώ και δυο χρόνια
από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τους φοιτητές
και τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ
της χώρας, με τη συμπαράσταση της Συνόδου των Πρυ-
τάνεων. 

Ένας αγώνας που στοχεύει στην κατάργηση των νό-
μων 4009/2011 και 4076/2012. 

Για μας δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι νόμοι αυ-
τοί αποτελούν μια ακόμη έκφραση της καταστροφικής
προσπάθειας για τη δήθεν ̈ αναδιάρθρωση¨ της ανώτα-

της εκπαίδευσης (συνθήκες τύ-
που Μπολόνια), ότι είναι από-
λυτα ενταγμένοι στην μνημο-
νιακή λογική για τα Πανεπι-
στήμια και τα ΤΕΙ που στοχεύει
στην μετατροπή των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΕΙ) σε αυταρχικά, επιχειρηματι-
κά κέντρα παραγωγής εξειδικευμέ-
νου και όχι επιστημονικού προσωπικού,
αποκλειστικά για φοιτητές που μπορούν να πληρώσουν
τις ακριβές σπουδές τους.

Δίνεται μια σκληρή και άνιση μάχη, ενάντια στις κυ-
βερνητικές πολιτικές που μαθηματικά οδηγούν την
Ανώτατη Παιδεία, και όχι μόνο αυτή, σε μαρασμό, και σε
απαξίωση, προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων,
θέτοντας συνάμα ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα αυτών των κυβερνητικών πολιτικών
είναι σήμερα περισσότερο ορατά παρά ποτέ. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα παρακάτω:

Z Αδυναμία των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των να ανταποκριθούν σε βασικές εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές τους υποχρε-
ώσεις εξαιτίας του οικονομικού τους
στραγγαλισμού.
Z Αδυναμία διδασκαλίας ακόμη και

υποχρεωτικών μαθημάτων εξ αιτίας της διακοπής των
πιστώσεων για έκτακτο διδακτικό προσωπικό και της
άρνησης της κυβέρνησης να διορίσει 900 περίπου
εκλεγμένους καθηγητές διαφόρων βαθμίδων κατά την

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων υπο-
γραμμίζει τις δραματικές συνθήκες
κάτω από τις οποίες έχουν περιορισθεί
να λειτουργούν σήμερα τα Πανεπιστή-
μια, με την πλήρη κατάλυση της διοι-
κητικής και οικονομικής τους αυτοτέ-
λειας, σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο
16 του Συντάγματος. Οι Πρυτανικές
Αρχές διοικούν πλέον τα Πανεπιστή-
μια υπό τη Δαμόκλειο σπάθη της πα-
ράβασης καθήκοντος και την προσεπί-
κληση του Εισαγγελέα κατ’ εντολή
των Αρχών. Τα αδιέξοδα στα οποία
οδηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες
αναδεικνύουν τα προβλήματα του
ν.4009/11-4076/12 και επιβάλλουν
την κατάδειξη τους στην πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Παιδείας. Η αίτη-
ση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας για την αντισυνταγματικότη-
τα διατάξεων των ν.4009/11 και
4076/12 υποβάλλεται μετά από απο-
φάσεις των συλλογικών οργάνων των
Πανεπιστημίων και συνοδεύεται με
αίτηση ακύρωσης αναφορικά με τις
εκλογικές διαδικασίες της ταξινομι-
κής, επιστολικής/ηλεκτρονικής ψή-
φου και άλλων που στερούνται φερεγ-
γυότητας ως προς την αξιοπιστία τού
εκλογικού αποτελέσματος. Με αυτά τα
δεδομένα, με Συμβούλια εκλεγμένα ή
διορισμένα, τα Πανεπιστήμια δεν μπο-
ρούν να επιτελέσουν την αποστολή

τους.
Η προτεινόμενη νομοθετική

ρύθμιση που προβλέπει τη
μεταβίβαση της πανεπι-
στημιακής περιουσίας
στο ΤΑΙΠΕΔ (προσθήκη
στο άρθρο 5Α του
ν3986/11) και την
αφαίρεση της διαχείρι-
σης και αξιοποίησης της
(αντικατάσταση του άρθρου
27, §25α, του ν1892/90), ουσια-
στικά δημεύει τις υποδομές και την
περιουσία των Πανεπιστημίων, χάριν
κάλυψης του δημοσίου χρέους. Απαι-
τείται να εξαιρεθεί από το εν λόγω νο-
μοσχέδιο η πάσης φύσεως πανεπιστη-
μιακή περιουσία καθώς και τα περιου-
σιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πε-
δίο του άρθρου 109 του Συντάγματος.
Z Για τον ίδιο σκοπό, δημεύονται ιδιω-
τικοί πόροι από ελευθέρια επαγγέλμα-
τα, όπως των μηχανικών, που μέσω
του ΤΣΜΕΔΕ διανέμονταν σε όλα τα
πανεπιστήμια που διαθέτουν Τμήματα
και Σχολές Μηχανικών, καθώς και στα
Πολυτεχνεία της χώρας, για να ενι-
σχύσουν το εκπαιδευτικό τους έργο.
Το σχετικό άρθρο πρέπει να απαλει-
φθεί άμεσα πριν την ψήφιση του σχε-
τικού νομοσχεδίου στη Βουλή.
Z Η ανυπέρβλητη οικονομική δυ-
σπραγία μέσω της δραματικής συρρί-

κνωσης της ετήσιας δημόσιας επιχο-
ρήγησης, καθώς και της απαγό-

ρευσης της ρευστοποίησης
και χρήσης των αποθεμα-

τικών (που παρέμειναν
μετά το αυθαίρετο κού-
ρεμα των ομολόγων),
για την κάλυψη των

άμεσων αναγκών, απει-
λεί τη βιωσιμότητα των

Πανεπιστημίων.
Z Σχετικά με το σχέδιο “Αθηνά”

απαιτείται η άμεση αλλαγή του προτα-
θέντος χρονοδιαγράμματος των 40
ημερών. Δεν νοείται υλοποίηση οποι-
ασδήποτε διαδικασίας με την απουσία
ενός οργανωμένου και επιστημονικά
τεκμηριωμένου διαλόγου, χωρίς τη
συμμετοχή της Συνόδου και χωρίς να
ληφθούν υπόψη ακαδημαϊκά, ανα-
πτυξιακά και εθνικά κριτήρια, τα
οποία ωστόσο δεν μπορούν να επιμε-
ρισθούν περιφερειακά.
Z Όλοι οι εργαζόμενοι των Πανεπι-
στημίων απειλούνται με εξοντωτική
μείωση των μισθών τους και εργασια-
κή ανασφάλεια, ενώ δεν διορίζονται
τα εκλεγμένα μέλη από καμία κατηγο-
ρία προσωπικού.
Z Ο περιορισμός της φοιτητικής μέρι-
μνας οδηγεί σε ουσιαστική κατάργησή
της, σε μια εποχή που είναι περισσότε-
ρο από ποτέ αναγκαία για τις ελληνι-

κές οικογένειες.
Σε σχέση με τα κρίσιμα αυτά ζητή-

ματα καλούμε την κυβέρνηση να ανα-
λάβει τις ευθύνες της ώστε να μην αλ-
λοιωθεί ο ρόλος και η λειτουργία του
Δημόσιου Πανεπιστημίου και να μην
καταστραφούν οι θεσμοί, οι δομές και
υποδομές του, εξαιτίας της προσπάθει-
ας υλοποίησης του νέου θεσμικού
πλαισίου για τα ΑΕΙ και της εφαρμο-
γής τού μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015. Τα Πανεπιστήμια καλούν σε
ενότητα και κοινή δράση όλες τις πα-
νεπιστημιακές δυνάμεις, ώστε να αν-
τεπεξέλθουν στην κρίση που τα απορ-
ρυθμίζει και τα οδηγεί στην ουσιαστι-
κή διάλυσή τους. Η Σύνοδος των Πρυ-
τάνεων εκφράζει την αλληλεγγύη της
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης που δοκιμάζεται από την
οικονομική και θεσμική εξόντωση και
βρίσκεται υπό συνεχείς ενέργειες της
Πολιτείας για τη διερεύνηση της δια-
χείρισής του. Η συστηματική επίθεση
κατά του ΑΠΘ βάλλει κατά του δημό-
σιου πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναθέτει
στο Συντονιστικό όργανό της την κα-
τεπείγουσα συνάντηση με την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
και των συναρμόδιων Υπουργείων για
την άμεση επίλυση των θεμάτων.

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων και Πρόεδρων Δ.Ε. των ελληνικών πανεπιστημίων

ΟΜΟΦΩΝΟ
ΨΗΦΙΣΜΑ

* Πανεπιστημιακός, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β Αθηνών

Οι νόμοι 4009/2011 και 4076/2012 
δεν πρέπει εφαρμοστούν
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ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ: 

Η κατάλυση κάθε
δημοκρατικής διαδικασίας
εκλογών

Με αφορμή την επιλογή της επιστολικής & ηλεκτρο-
νικής ψήφου ως διαδικασία εκλογής των Συμβουλίων
Διοίκησης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Τάσος ΚΟΥΡΑΚΗΣ, Θεανώ ΦΩΤΙΟΥ, Χρή-
στος ΜΑΝΤΑΣ, Απόστολος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ευκλείδης
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ και Γιώργος ΣΤΑΘΑΚΗΣ έκαναν την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η μεταμφίεση του ν.4076/2012 δεν άλλαξε ούτε
το πνεύμα ούτε το γράμμα του αντιδημοκρατικού
νόμου Διαμαντοπούλου για την Ανώτατη Εκπαί-
δευση. Οι μεθοδεύσεις των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ φαίνονται
στα κείμενα των νόμων αυτών, αλλά και σε εκείνα
που συζητούνται τώρα στην Βουλή: Κατάλυση δη-
μοκρατικών διαδικασιών, παράλληλα με την εκ-
ποίηση της δημόσιας περιουσίας των ΑΕΙ και υπα-
γωγή της στο διαβόητο ΤΑΙΠΕΔ!

Εδώ και δύο χρόνια η ακαδημαϊκή κοινότητα δίνει μια
σκληρή μάχη, όχι για να υπερασπιστεί το παλαιό κατε-
στημένο διαπλοκής και συνενοχής, αλλά για να διασφα-
λίσει την επιβίωση του τελευταίου ίσως κυττάρου Δημο-
κρατίας στην ελληνική κοινωνία. 

Στον αντίποδα, η μνημονιακή κυβέρνηση προσπαθεί
μανιωδώς να μετατρέψει τις δημοκρατικές διαδικασίες
σε διαδικασίες ‘a la carte’, επιβάλλοντας ψήφο για τα
Συμβούλια Διοίκησης μέσω ταχυδρομείου ή μέσω διαδι-
κτύου! 
Z Η πρακτική αυτή προσπαθεί να αλλάξει την έννοια της
αντιπροσώπευσης στη Δημοκρατία, διότι ο πολίτης-ψη-
φοφόρος δεν γνωρίζει ποιο πρόσωπο εκπροσωπεί τη Δη-
μόσια Αρχή, ούτε η Αρχή γνωρίζει επακριβώς την ταυτό-
τητα και τη φυσική θέση του πολίτη. Με τον τρόπο αυ-
τό κλονίζεται η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των
αμφοτέρωθεν συμμετεχόντων.
Z Η υλοποίηση των διαδικασιών εκλογής με τους παρα-
πάνω τρόπους θα αποτελέσει προκρούστεια κλίνη για
την εφαρμογή αυτών των αντιδημοκρατικών μέσων σε
ευρύτερη κοινωνική κλίμακα. Οι «εκλογές» με κάθε τρό-
πο και κάθε μέσο στο πλαίσιο μιας «δημοκρατίας εκτά-
κτων αναγκών», όπως την επιθυμεί διακαώς η Τρόικα
και η εγχώριοι σύμμαχοί της, θα έχουν σπουδαίο παρά-
δειγμα προς μίμηση: ‘…όπως και στα ΑΕΙ!’.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ εναντιώθηκε από την πρώτη
στιγμή τόσο στον καταστροφικό νόμο Διαμαντο-
πούλου όσο και στη μεταμφίεσή του με τις ρυθμί-
σεις Αρβανιτόπουλου. Τώρα φανερώνεται το πραγ-
ματικό πρόσωπο των νόμων αυτών, αλλά και των
βαθύτερων μεθοδεύσεων που με γοργό βηματισμό
επιβάλουν: Λιγότερη Δημοκρατία παντού! Εμείς
απαντάμε:

«Χωρίς Εκκλησία (ανοικτή συλλογική διαβού-
λευση), Δήμος (Δημοκρατία) δεν υφίσταται»
Z Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των ακαδημαϊκών λει-
τουργών, διδασκόντων και εργαζομένων και των φοιτη-
τών ενάντια στις χαλκευμένες εκλογές για τα Συμβούλια
Διοίκησης που είναι η αρχή του τέλους για τη Δημοκρα-
τία, τόσο στην Ανώτατη Εκπαίδευση όσο και στην υπό-
λοιπη κοινωνία.
Z Οι νόμοι 4009/11 και 4076/12 πρέπει να ακυρωθούν.»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

τελευταία τριετία.
Z Υποβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας (συγγράμ-
ματα, σίτιση, στέγαση) που δυστυχώς, σε συνδυασμό
με την τόσο βάρβαρη και άδικη δημοσιονομική πο-
λιτική της κυβέρνησης, πληθώρα φοιτητών αναγκά-
ζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. 

Η κατάργηση της δημοκρατικής δομής διοίκησης
των ελληνικών ΑΕΙ, με τη συγκέντρωση εξουσιών
σε μη εκλεγμένα πρόσωπα και όργανα, η διάσπαση
της ενότητας των γνωστικών αντικειμένων, η συρ-
ρίκνωση των βασικών σπουδών στην τριετία, η επι-
βολή διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές, η με-
θόδευση για τη επιβολή διδάκτρων και στις προπτυ-
χιακές σπουδές, η μετατροπή των Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ σε Ανώνυμες Εταιρίες, η αποδόμηση των ερ-
γασιακών σχέσεων, η συρρίκνωση των μισθών, είναι
μερικά στοιχεία της λεγόμενης ¨αναδιάρθρωσης¨
και ̈ μεταρρύθμισης¨ που ευαγγελίζονται οι προανα-

φερθέντες νόμοι. Σε όλα αυτά εμείς είμαστε αντίθε-
τοι.

Γι αυτό αγωνιζόμαστε για την μη εφαρμογή και
για την κατάργηση των νόμων αυτών. Και επειδή
για την εφαρμογή τους θα πρέπει να υπάρχουν όρ-
γανα διοίκησης, τα λεγόμενα Συμβούλια Ιδρυμάτων,
να γιατί όλο αυτό τον καιρό, έχουμε εστιάσει τις προ-
σπάθειές μας στην μη εκλογή των Συμβουλίων αυ-
τών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο τρόπος
εκλογής των Συμβουλίων δια μέσου της λεγόμενης
ταξινομικής ψήφου και με την απολύτως διαβλητή
διαδικασία της επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου
μας, αλλά και η σύνθεσή των Συμβουλίων, μας βρί-
σκουν αντίθετους. Αλλά για μας, παρά το γεγονός ότι
καταγγέλλουμε και αυτή τη διαδικασία, ο τρόπος
εκλογής του Συμβουλίου Ιδρύματος και η σύνθεσή
τους δεν είναι το κυρίαρχο αίτημά μας.

Εμείς αντιστεκόμαστε στις λυσσαλέες προσπάθειες
των κυβερνήσεων να κατεδαφίσουν το κοινωνικό
αγαθό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. 

Γι αυτό και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των πα-
νεπιστημιακών λειτουργών, διδασκόντων και εργα-
ζομένων και των φοιτητών ενάντια στις εκλογές για
τα Συμβούλια Διοίκησης που θα είναι η αρχή του τέ-
λους για την ανώτατη εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ότι δίνουμε μια σκληρή και άνιση μά-
χη, απέναντι σε μια αυταρχική κυβέρνηση που τόσο
προκλητικά και ανερυθρίαστα δεν αφήνει τίποτα όρ-
θιο.

Μα και αυτή η μάχη θα κερδηθεί. Πρέπει να κερ-
δηθεί, όπως κερδήθηκε και η μάχη που δώσαμε για
την προάσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ εναντιώθηκε από την πρώτη
στιγμή τόσο στον καταστροφικό νόμο Διαμαντοπού-
λου όσο και στη νέα εκδοχή του με τις ρυθμίσεις Αρ-
βανιτόπουλου, καταθέτοντας στη Βουλή, αμέσως με-
τά τις εκλογές του Ιουνίου 2012, σχέδιο νόμου για
ένα άλλο μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο, στη λογική
της υπεράσπισης της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης
των ΑΕΙ και της ακύρωσης της μνημονιακής πολι-
τικής που τα διαλύει. 

Οι νόμοι 4009/11 και 4076/12 πρέπει να ακυρω-
θούν. 

Δίνεται μια σκληρή 
και άνιση μάχη, ενάντια
στις κυβερνητικές πολιτικές
που μαθηματικά οδηγούν
την Ανώτατη Παιδεία, 
και όχι μόνο αυτή, σε
μαρασμό, και σε απαξίωση,
προς όφελος επιχειρηματικών
συμφερόντων, θέτοντας
συνάμα ταξικούς 
φραγμούς στην εκπαίδευση
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Αγαπητοί συνάδελφοι που έχετε θέσει
υποψηφιότητα για εσωτερικά μέλη του
Συμβουλίου Διοίκησης.

Επειδή το θέμα των σκουπιδιών, παρά την επι-
τακτική και πάντως τοπική σπουδαιότητά του,
είναι παρωνυχίδα μπροστά στο μέγεθος των
ασήκωτων προβλημάτων, που ορθώνονται προ-
σεχώς μπροστά στην ανώτατη εκπαίδευση της
χώρας εν συνόλω, ας δοκιμάσουμε  για λίγο να
εστιάσουμε στα ουσιώδη, δηλαδή πρωτίστως
στην ίδια την αξιοπρεπή επιβίωση των ΑΕΙ στο
εγγύς μέλλον. 

Διαβάζουμε κενόηχες διακηρύξεις ευχών του
τύπου "να βάλουμε το Αριστοτέλειο στο χάρτη
των μεγάλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων" ή να
χαράξουμε για το Αριστοτέλειο μια νέα στρατη-
γική ανάπτυξης, αντάξια των (μονίμως απροσ-
διόριστων) "προκλήσεων" του μέλλοντος. Και άλ-
λα μεγαλόστομα, τα οποία από αναλυτικής από-
ψεως στερούνται προδήλως κάποιου δεσμευτι-
κού νοήματος και μάλλον κινούνται στο χώρο
του αοράτου. Ωστόσο, η απόσταση από το όραμα
μέχρι την αυταπάτη ή την ψευδαίσθηση μπορεί
να γίνει επικίνδυνα μικρή, εάν αγνοούμε βασικά
γνωρίσματα της ξεροκέφαλης πραγματικότητας
(Ο Φρόυντ ίσως θα έκανε εν προκειμένω λόγο
για Realitaetsverlust). Ας αρκεσθούμε, λοιπόν,
σε μερικά απαραγνώριστα δεδομένα της σκλη-
ρής πραγματικότητας. Προσωρινά παρακάμ-
πτοντας σκοπίμως το μέγα θεσμικό πρόβλημα,
που ήδη ταλανίζει τα ΑΕΙ της χώρας.

1) Η κρατική χρηματοδότηση στα ελληνικά
Πανεπιστήμια χρόνο με το χρόνο θα συνεχίσει
να ψαλιδίζεται ολοένα περισσότερο. Παρά την
αιματηρή "λιτότητα", το δημόσιο χρέος αυξάνει.
Υπάρχει τρομακτική ύφεση της οικονομίας  και
συνάμα σωρευτική μείωση του ακαθάριστου
εθνικού εισοδήματος κατά 25% την τελευταία
πενταετία, με ανεργία 25% και άλλα ζοφερά φαι-
νόμενα. Ήδη για το 2012 οι ποικιλώνυμες κυ-
βερνήσεις έχουν αθετήσει τις υποσχέσεις τους,
δίνοντας πολύ λιγότερα κονδύλια από αυτά που
προϋπολογίσθηκαν από τα ελληνικά ΑΕΙ. Δι-
καιολογημένα λοιπόν έχουμε την αίσθηση ότι εν
όψει τέτοιας κυνικής αφερεγγυότητας των κυ-
βερνώντων κάθε προγραμματισμός για ανάπτυ-
ξη, πόσο μάλλον για τη μοδάτη "αριστεία", καταν-
τά κακόγουστο αστείο.

2) Η περιουσία των ΑΕΙ, καθότι αυτά ΝΠΔΔ,
θα περιέλθει στην αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ, δη-
λαδή του Ταμείου για την αξιοποίηση της δημό-
σιας περιουσίας, κατ' ουσίαν για εκποίησή της σε
τιμές πολύ χαμηλότερες της λεγόμενης αντικει-
μενικής αξίας των ακινήτων. Άρα τα ΑΕΙ θα στε-
ρηθούν της δυνατότητας να αποκτούν και να
διαχειρίζονται  πόρους από δική τους περιουσία.

3) Το ισχύον Σύνταγμα της χώρας επιτάσσει
παρά ταύτα δωρεάν παροχή ανώτατης εκπαί-

δευσης, άρα απαγορεύει -και ορθώς- δίδακτρα
εις βάρος των φοιτητών και φοιτητριών, τουλά-
χιστον σε προπτυχιακό επίπεδο. Ούτε αυτό, επο-
μένως, μπορεί να ισχύσει ως "λύση", παρά μόνο
με συνταγματική εκτροπή ή αναθεώρηση.

4) Η διαβόητη τρόικα επιβάλλει στην ελληνική
πλευρά μία συρρίκνωση του χώρου της ανώτα-
της εκπαίδευσης της τάξεως του 40%. Αυτό ση-
μαίνει ότι επίκεινται σαρωτικές συγχωνεύσεις
και καταργήσεις Σχολών και Τμημάτων, με απο-
λύσεις πιθανώς εκατοντάδων συναδέλφων. Ακό-
μη και τα Τμήματα που δεν θα συγχωνευθούν με
άλλα θα εξωθηθούν με ποικίλους τρόπους να
περιορίσουν δραστικά τις θέσεις των ήδη υπηρε-
τούντων μελών ΔΕΠ.

Κατόπιν τούτων, χωρίς κρατική χρηματοδότη-
ση της προκοπής, χωρίς δική τους περιουσία,
επικρέμαται πλέον ζήτημα ζωής ή θανάτου για
τα ελληνικά ΑΕΙ. Εύλογα επομένως διερωτάται
κανείς: πώς ακριβώς αντιμετωπίζετε εσείς, ως
μέλλοντες διοικητές του Πανεπιστημίου, το πρό-
βλημα της εξεύρεσης πόρων κάτω από τις δια-
γραφόμενες συνθήκες οικονομικού στραγγαλι-
σμού των ΑΕΙ της χώρας; Τελικά ποια νομίζετε
ότι θα είναι η διοικητική ύλη που θα σας απα-
σχολήσει, εφόσον εκλεγείτε; Θα είναι ίσως κάτι
καλύτερο από την καθημερινή διαχείριση της
εκπτώχευσης των ΑΕΙ; 

Γίνεται φανερό ότι υπ' αυτές τις συνθήκες ζη-
τούμενο για συνετό άνθρωπο δεν θα είναι, φευ,
να φτάσουμε την Οξφόρδη. Ζητούμενο θα είναι
εκ των πραγμάτων, δυστυχώς, το Πανεπιστήμιο
απλώς να συνεχίσει να λειτουργεί, έστω και στοι-
χειωδώς. Δηλαδή πλέον σε επίπεδο κατώτερο
από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα. Και
μάλιστα -για όσους θέλγονται από παρόμοιο επι-
χείρημα- και σε πολύ κατώτερη κατάταξη στις
διεθνείς λίστες αξιολόγησης από τις πολύ καλές
θέσεις, τις οποίες μέχρι πέρσι κατελάμβανε π.χ.
το Αριστοτέλειο. 

Προλαμβάνω την πιθανή (;) αντίρρηση, ότι δεν
αποκλείεται να σημειωθεί αίφνης ανάταξη της
ελληνικής οικονομίας, ώστε το τοπίο να αλλάξει
θετικά, εκτός των άλλων, και για τα ελληνικά
ΑΕΙ.  Θα παρακαλέσω, όμως, όποιος τυχόν υπο-
ψήφιος ή υποψήφια διατυπώσει ανάλογη πρό-
γνωση (;) να μπει στον κόπο να εξηγήσει στους
αδαείς περί τα οικονομικά, εν δυνάμει ψηφοφό-
ρους του/της, πού στο καλό ακριβώς θεμελιώνει
την εκτίμησή του/της αυτή.

Με τη βεβαιότητα ότι ο παραπάνω προβλημα-
τισμός είναι λίγο-πολύ διάχυτος στη σκέψη των
περισσότερων συναδέλφων, ιδού μία καλή ευ-
καιρία να σπάσει αυτός ο περίεργος κλοιός της
σιωπής γύρω από τις εκλογές για Συμβούλιο του
Ιδρύματος.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ,
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΠΘ

Προς Υποψηφίους 
για τα Συμβούλια ΔιοίκησηςTo ΑΠΘ

και
ΕΜΕΙΣ

Είναι σε όλους σαφές ότι το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο βρίσκεται στο μάτι του κυβερνη-
τικού κυκλώνα λόγω της στάσης της Πρυτα-
νείας του αλλά και της ενωτικής και αγωνι-
στικής δράσης των συλλόγων Φοιτητών, Διοι-
κητικών και κυρίως Διδασκόντων απέναντι
στην επιχείρηση διάλυσης του Δημόσιου Αυ-
τοδιοίκητου Συμμετοχικού Πανεπιστημίου.
Τις συντονισμένες – δυστυχώς και με την συ-
νέργεια μικρού τμήματος διδασκόντων – αυ-
τές ενέργειες κατήγγειλε από την πρώτη
στιγμή που εμφανίστηκαν, ο χώρος της Ανα-
νεωτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στήριζε
και στηρίζει ανυποχώρητα τα δύο τελευταία
χρόνια τον αγώνα αντίστασης που διεξάγει το
ΑΠΘ με επικεφαλής την Πρυτανική του αρχή.
Απόδειξη, η επίσκεψη του Προέδρου της Κ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ μαζί με βουλευτές – πανεπι-
στημιακούς, στην Πρυτανεία του Αριστοτε-
λείου με την οποία άρχισε την επίσκεψή του
στην συμπρωτεύουσα ως Αρχηγός της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης στα πλαίσια της διε-
θνούς έκθεσης. 
Ιδιαίτερα μάλιστα, αυτό το ένθετο φιλοξέ-

νησε επανειλημμένα άρθρα και συνεντεύξεις
του Πρύτανη του Αριστοτελείου συν Μηλό-
πουλου. Στο τελευταίο μάλιστα τεύχος μας
υπήρχε αναλυτικό κείμενο του αντιπρύτανη
του Πανεπιστημίου συν Παντή όπου αναιρού-
σε με λεπτομερή στοιχεία την τελευταία επί-
θεση για «οικονομικές ατασθαλίες» που δέχ-
θηκε το Αριστοτέλειο όπως επίσης και άρθρο
του Προέδρου του ΕΣΔΕΠ συν Κρεστενίτη για
τις πρόσφατες αγωνιστικές κινητοποιήσεις
της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ.
Αυτή την στάση είναι σαφές ότι θα ακολου-
θήσουμε και στο μέλλον. 
Το γεγονός όμως αυτό δεν θα μας εμποδί-

σει να ασκήσουμε κριτική σε επιλογές της
Πρυτανείας που θεωρούμε - όπως και όλων
των άλλων Πρυτανικών αρχών – λανθασμένες
ή ορθότερα μη αναμενόμενες - με βάση ακρι-
βώς την μέχρι τώρα ανένδοτη στάση της στον
αγώνα αναίρεσης στην πράξη του νόμου
4009/2011 όπως και της λειτουργικής ανα-
θεώρησής του από τον νέο νόμο 4076/12 ως
προς την αποδοχή έναρξης των διαδικασιών
ανάδειξης Συμβουλίου Διοίκησης του Πανε-
πιστημίου . Η καλοπροαίρετη κριτική – όχι
πολεμική, σε καμιά περίπτωση - όσο αυστηρή
και αν είναι αποτελεί πάντοτε στοιχείο της
δημοκρατικής μας κουλτούρας ιδίως με
όσους θεωρούμε σύντροφους στον αγώνα
προάσπισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου

Α.Ρ.



ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ

19

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ*

Oι νόμοι - εκτρώματα Διαμαντοπούλου - Αρβα-
νιτόπουλου μεταξύ των πολλών προβληματι-
κών τους σημείων σε σχέση με την θεσμική αρ-

χιτεκτονική των ΑΕΙ εμπεριέχουν και μια σειρά από δια-
τάξεις οι οποίες θεσμοθετούν την δυνατότητα εισροής
ιδιωτικών κεφαλαίων για την χρηματοδότηση της έρευ-
νας στα ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα. Η «καινοτομία»
αυτή παρουσιάστηκε (και συνεχίζει να παρουσιάζεται)
από τους εγχώριους θιασώτες του νεοφιλελεύθερου εκ-
παιδευτικού μάρκετινγκ ως μία «προσπάθεια σύνδεσης
των ελληνικών ΑΕΙ με την αγορά εργασίας». 

Εντούτοις, η θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ιδιω-
τικών συμφερόντων να χρηματοδοτούν την έρευνα, κα-
θώς και η σταδιακή οικονομική εξάρτησή της τελευταί-
ας από ιδιωτικά κεφάλαια, αν δεν ανατραπούν, είναι πι-
θανό να αλλάξουν ριζικά την δομή ολόκληρης της ερευ-
νητικής αρχιτεκτονικής των ελληνικών πανεπιστημίων.
Ο νόμος έρχεται να μεταβάλλει τους μεταπτυχιακούς και
διδακτορικούς κύκλους σπουδών σε κατευθυνόμενα
μορφώματα, τα οποία θα έχουν ως στόχο να προσελκύ-
σουν χρήματα, και τους ερευνητές σε διεκπεραιωτές
ιδιωτικών συμφερόντων και υποθέσεων. Δεδομένου ότι
προβλέπεται η κρατική χρηματοδότηση να εξαρτάται
από το κατά πόσο ένα ίδρυμα καταφέρνει να προσελκύει
ιδιωτικά κεφάλαια, τα ΑΕΙ είναι πολύ πιθανό να αναγ-
κάζονται να οργανώνουν τα ερευνητικά τους προγράμ-
ματα με τρόπο, και σε σχέση με θέματα, που θα τους
υπαγορεύονται από τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό,
το πανεπιστήμιο θα προσφέρεται πλέον στο ιδιωτικό κε-
φάλαιο ως μία δεξαμενή μαζικής και φτηνής ερευνητι-
κής εργασίας επιστημόνων και η έρευνα θα οδηγηθεί
στην απόλυτη εξάρτηση από ιδιωτικά οικονομικά συμ-
φέροντα.

Το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό ή υποθετικό. Η διε-
θνής εμπειρία δείχνει ξεκάθαρα πόσο μπορεί να βλάψει
μια τέτοια νεοφιλελεύθερη «κοσμοθεώρηση», όχι μόνο
την ερευνητική ζωή στα πανεπιστήμια, αλλά και την κα-
θημερινότητα των πολιτών. Ατράνταχτα παραδείγματα
που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω συναντά κανείς άπει-
ρα στην «Μέκκα» του νεοφιλελευθερισμού, τις ΗΠΑ,
όμως ένα θα μπορούσε να ξεχωρίσει ως πιο τρανταχτό
και αφορά στον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική πο-
λιτεία ανέχθηκε επί δεκαετίες (και συνεχίζει να ανέχε-
ται) τις βλαπτικές πρακτικές μιας εταιρίας, της Monsan-
to, που στοίχησαν την ζωή σε πολλούς αμερικανούς πο-
λίτες, αλλά και σε ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανή-
τη. Η πολυεθνική εταιρία Monsanto αποτελεί ένα από
τα μεγαθήρια της αμερικανικής χημικής βιομηχανίας
και παράλληλα έναν από τους βασικότερους χρηματο-

δότες της έρευνας σε θέματα δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ.
Πάγια πολιτική της είναι η χειραγώγηση της έρευνας
μέσω της χρηματοδότησης, ώστε τα προϊόντα της να πα-
ρουσιάζονται ως «φιλικά» στον καταναλωτή και στο πε-
ριβάλλον. Μεταξύ αυτών των «φιλικών» προϊόντων εί-
ναι και τέρατα όπως το ζιζανιοκτόνο «roundup», η
άκρως καρκινογόνα «αυξητική ορμόνη», η χημική ου-
σία DDT, ή το φυτοφάρμακο «agent orange» που χρησι-
μοποιήθηκε ως απόλυτο όπλο χημικού πολέμου από
τον αμερικανικό στρατό στο Vietnam. Παρά τα διαχρο-
νικά αυτά εγκλήματα, η Monsanto δαπανά κάθε χρόνο
μεγάλα ποσά για «έρευνα» και χρηματοδοτεί πάρα πολ-
λά ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλ-
λες χώρες όπως η Βρετανία, οικοδομώντας το «οικολο-
γικό» της προφίλ. 

Η ανεξέλεγκτη δράση της Monsanto συνδέεται σα-

φώς λοιπόν με το γεγονός ότι, στις ΗΠΑ, διατέθηκαν
διαχρονικά απειροελάχιστες δημόσιες χρηματοδοτήσεις
για ανεξάρτητη έρευνα στο θέμα. Τα παραπάνω είναι
γνωστά, παρουσιάζει ενδιαφέρον όμως το γεγονός ότι η
αλήθεια σε σχέση με το roundup, το προϊόν «φάρο» της
εταιρίας, αποκαταστάθηκε πρόσφατα από μία ομάδα
ερευνητών, πραγματικά ανεξάρτητων, ενός δημοσίου
γαλλικού πανεπιστημίου (και μάλιστα «περιφερει-
ακού»), όπως εκείνα που ευχαρίστως θα έκλεινε, ως «μη
ανταγωνιστικά», κάποιος νεοφιλελεύθερος υπουργός
παιδείας. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Caen, λοι-
πόν, τεκμηρίωσαν ότι το «οικολογικό» ζιζανιοκτόνο ro-
undup επιφέρει ανεπανόρθωτη καταστροφή στον υδρο-
φόρο ορίζοντα και ευθύνεται για τον πολλαπλασιασμό
των καρκίνων επί του πληθυσμού, στις περιοχές που
χρησιμοποιείται. Σε συνέχεια αυτής της ουσιαστικής
ερευνητικής ανακάλυψης, πολλές χώρες, (μεταξύ των

οποίων δεν βρίσκεται η Ελλάδα), έσπευσαν να αποσύ-
ρουν το προϊόν αυτό από τις αγορές τους. Είναι σαφές
ότι μία τέτοια έρευνα δεν θα χρηματοδοτούνταν ποτέ
από «ιδιώτη». Εν αντιθέσει πραγματοποιήθηκε από
ερευνητές ενός δημοσίου πανεπιστημίου. 

Κι αν το παράδειγμα αυτό φαντάζει μακρινό, τι θα
μπορούσε να πει κανείς για το θέμα της δημιουργίας με-
ταλλείων χρυσού την Χαλκιδική, στο Κιλκίς ή στην Θρά-
κη; Ήδη το εταιρικό κονσόρτιο θα ήταν ιδιαίτερα πρόθυ-
μο να επενδύσει στην «έρευνα», χρηματοδοτώντας με-
λέτες με τον όρο να «τεκμηριώσουν» ότι δεν καταστρέ-
φεται ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, από τις γε-
μάτες με τοξική λυματολάσπη χαβούζες. Όταν μάλιστα
αυτές οι «έρευνες» θα μπορούσαν να προέλθουν από
ερευνητικές ομάδες δημοσίων πανεπιστημίων που θα
χρηματοδοτεί για αυτό τον σκοπό η Eldorado Gold ή η

ελληνική θυγατρική της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, τότε το
επικοινωνιακό αποτέλεσμα θα ήταν ακόμη πιο βολικό. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ανεξάρτητη
επιστημονική έρευνα και ιδιωτική χρηματοδότηση είναι
δύο έννοιες ασύμβατες. Στόχος της πανεπιστημιακής
έρευνας θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της ποιότητας
ζωής των ανθρώπων, η προστασία του περιβάλλοντος
και η πρόσβαση στην αλήθεια και την αντικειμενική
γνώση. Εν αντιθέσει, η «ιδιωτική πρωτοβουλία» μπορεί
να μετατρέψει την έρευνα σε εργαλείο επιβολής της
βούλησης ανεξέλεγκτων οικονομικών συμφερόντων,
μετατρέποντάς την σε μία ακόμα «fast track νεοφιλε-
λεύθερη επένδυση». Με οδηγό την κοινωνία, το μεγάλο
πανεκπαιδευτικό μέτωπο της Αριστεράς και όσοι συμ-
μετέχουμε σε αυτό, στεκόμαστε απέναντι σε μία τέτοια
προοπτική και αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις
για την ανατροπή της. 

Το τέλος της ανεξάρτητης και 
αδέσμευτης έρευνας στην ελληνική
τριτοβάθμια εκπαίδευση

* Πολιτειολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής
Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

28 OKTΩΒΡΙΟΥ 2012                      τχ. 76

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ
ΜΙΑΣ «FAST
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ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ»
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

24 Αυγούστου 2011: Με τα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας κλειστά λόγω κα-
λοκαιρινών διακοπών, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,
ΛΑΟΣ και Δημοκρατική Συμμαχία
ψηφίζουν στη Βουλή το νόμο Διαμαν-
τοπούλου για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. «Σήμερα γράφτηκε ιστορία. Για
πρώτη φορά τα 3/4 της βουλής (250+
βουλευτές) υπερψήφισαν το νομοσχέ-
διο για την Ανώτατη Εκπαίδευση»,
έσπευσε να ανακοινώσει η τότε
υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντο-
πούλου μέσω twitter. Στελέχη του
ΛΑΟΣ χαιρέτιζαν την τοποθέτηση της
υπουργού για το άσυλο: «Το άσυλο
όπως το γνωρίζαμε καταργείται και
στο πανεπιστήμιο θα ισχύει πλέον ότι
και σε όλους τους δημόσιους χώρους»
. Πιο ξεκάθαρα όμως αναφέρθηκε στο
θέμα ο γκουρού του νεοφιλελευθρι-
σμού Στέφανος Μάνος: «Αξίζει συγχα-
ρητηρίων η κ. Διαμαντοπούλου που,
χωρίς συμβιβασμούς σε ζητήματα αρ-
χής, κατάφερε να οδηγήσει τη συζή-
τηση σε ένα επωφελή συμβιβασμό με-
ταξύ των μη αριστερών κομμάτων της
Βουλής. Η απομόνωση της αριστεράς
και των αριστερόφρονων πανεπιστη-
μιακών συντεχνιών ελπίζω να επε-
κταθεί και στην αντιμετώπιση των οι-
κονομικών προβλημάτων της χώ-
ρας». Η φιέστα όμως δεν κράτησε πο-
λύ. Για μία ακόμα φορά το αστικό πο-
λιτικό προσωπικό υποτίμησε την πα-
νεπιστημιακή κοινότητα και επιχείρη-
σε να κάνει μια πρόβα συγκυβέρνη-
σης σε ένα από τα πιο δύσκολα για
αυτούς πεδία μάχης: την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Απέναντι στην πρωτοφανή
επίθεση το φοιτητικό κίνημα απαν-
τά με ένα μήνα καταλήψεων σε πα-
νελλαδική κλίμακα, οι καθηγητές
απομονώνουν την συμβιβασμένη
ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ και ετοιμάζονται
για κινητοποιήσεις και οι εργαζόμενοι
στα ιδρύματα, έχοντας πληγεί ήδη
από τις αλλεπάλληλες μειώσεις μι-
σθών και ερχόμενοι αντιμέτωποι με
τις απολύσεις που κατ’ευφημισμόν
ονομάστηκαν “εφεδρεία” αντιλαμβά-
νονται πως η εφαρμογή του νόμου θα
είναι το τελειωτικό χτύπημα. Ακόμα
και οι σύγκλητοι κρατούν μια θέση τό-
σο κάθετα αντιθετη στο νόμο που το
μήνυμα είναι σαφές: Σύσσωμη η πα-

νεπιστημιακή κοινότητα αντιτίθεται
στο νόμο Διαμαντοπούλου και δε θα
επιτρέψει την εφαρμογή του. Με κύ-
ριο όπλο τις συνελεύσεις φοιτητών-
καθηγητών-εργαζομένων ανά ίδρυμα
και τις από κοινού δράσεις των πλητ-
τόμενων κομματιών του πανεπιστημί-
ου, η πανεπιστημιακή κοινότητα,
αψηφώντας πειθαρχικές και ποινικές
διώξεις από την πλευρά των υποστη-
ρικτών του νόμου, κερδίζει την 1η μά-
χη: 1 χρόνο μετά την ψήφισή του, δεν
έχει εφαρμοστεί ούτε μία φράση από
το πιο διαφημισμένο νομοσχέδιο των
τελευταίων χρόνων.

Το καλοκαίρι του 2012 ο νέος
υπουργός παιδείας, Κ. Αρβανιτόπου-
λος, σε μια απελπισμένη προσπάθεια
να συνάψει συμμαχίες εντός του πα-
νεπιστημίου κάνει τροποποιήσεις στο
νόμο Διαμαντοπούλου, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν αλλάζουν τον
πυρήνα του νομοσχεδίου: Η τριτο-
βάθμια εκπαίδευση από δικαίωμα
των πολλών που ήταν ως σήμερα,
πρέπει να γίνει προνόμιο των λίγων:
ένταση των ταξικών φραγμών με την
εισαγωγή διδάκτρων και την περικο-
πή συγγραμμάτων και φοιτητικών
παροχών, διάλυση των εργασιακών
δικαιωμάτων και των προγραμμάτων
σπουδών, έρευνα προς όφελος των
ιδιωτών και των πολυεθνικών. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επίτευ-
ξη των παραπάνω; Η αυταρχικοποί-
ηση της συλλογικής ζωής των ιδρυ-
μάτων με την κατάργηση του ασύλου
και τη δημιουργία μιας αντιδημοκρα-
τικής, μη ελεγχόμενης διοικητικής

δομής με την επωνυμία Συμβούλιο
Διοίκησης. Η διεξαγωγή εκλογών για
την ανάδειξη των συμβουλίων αυ-
τών ορίστηκε ως πρώτη πρωτεραι-
ότητα από το Υπουργείο προκειμένου
ακριβώς να αποτελέσουν τους μο-
χλούς εφαρμογής του νόμου-πλαί-
σιο. Καταληκτική ημερομηνία για τη
σύσταση των συμβουλίων η 25η
Οκτωβρίου.

Απέναντι στις μεθοδεύσεις
του υπουργείου και των ελάχιστων
συμμάχων του εντός πανεπιστημίου,
η πανεπιστημιακή κοινότητα αντιλή-
φθηκε σωστά το κύριο διακύβευμα
της συγκυρίας και απάντησε με σαφή-
νεια: “Τα συμβούλια διοίκησης θα μει-
νουν στα χαρτιά”. Προς το παρόν είναι
αλήθεια ότι πουθενά στην Ελλάδα δεν
έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές μετά
από δυναμικές παρεμβάσεις φοιτη-
τών, καθηγητών κι εργαζομένων. Θλι-
βερή εξαίρεση προς το παρόν αποτε-
λεί μόνο το Χαροκόπειο πανεπιστήμιο
όπου οι εκλογές έγιναν εν τέλει ψη-
φιακά (διαδικασία όμως που εγείρει
πάρα πολλά ερωτηματικά ως προς
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία
της και προβλέπεται να προσβληθεί
και νομικά).

Η ιεράρχηση του μπλοκαρί-
σματος των συμβουλίων διοίκησης
ως πρωτεραιότητα σημαίνει ότι μας
καλύπτει η υπάρχουσα δημοκρατία
στα ιδρύματα? Σαφέστατα και όχι.
Όπως σε ένα πραγματικά δημόσιο και
δωρεάν πανεπιστήμιο, δε θα υπήρχαν
ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, κρυφά

κερδοσκοπικά projects, συμβασιούχοι
καθηγητές και εργαζόμενοι, φοιτητές
αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλ-
ληλα με τις σπουδές τους για να αντα-
πεξέλθουν οικονομικά,  έτσι και από
ένα δημοκρατικό πανεπιστήμιο θα
απουσίαζαν φαινόμενα διαπλοκής και
αδιαφάνειας όπως για παράδειγμα οι
συνδιαλλαγές ΠΑΣΠ – ΔΑΠ και κομ-
ματιού των καθηγητών, οι πελατει-
ακές σχέσεις, οι εν κρυπτώ αποφάσεις
των οργάνων διοίκησης. Είναι μάλι-
στα καθήκον μας όταν βρεθεί η κοι-
νωνία και πάλι σε θέση να αποφασίζει
για τον εαυτό της (και ελπίζουμε αυτό
να συμβεί σύντομα...) να ανοίξουμε
από την αρχή μια συζήτηση εντός των
ιδρυμάτων για τη δημοκρατία και τη
συμμετοχή στις συνδικαλιστικές και
διοικητικές μας δομές. Ωστόσο στην
παρούσα συγκυρία το μπλοκάρισμα
των συμβουλίων ανάγεται σε κομβικό
σημείο ρήξης με το υπουργείο και το
νόμο Διαμαντοπούλου – Αρβανιτό-
πουλου καθώς μέσα από τα συμβού-
λια περνάει ολόκληρη η εφαρμογή
του νόμου.

Η πετυχημένη μέχρι τώρα ματαί-
ωση των εκλογών για την ανάδειξη
συμβουλίων διοίκησης σε καμία περί-
πτωση δε σηματοδοτεί οριστική νίκη
της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η
μάχη χαρακωμάτων θα συνεχιστεί.
Παράλληλα, η οικονομική ασφυξία
των ιδρυμάτων οφειλόμενη στην
υποχρηματοδότηση και το ρεβανσι-
σμό του υπουργείου που συνδέει τη
χρηματοδότηση των ιδρυμάτων με
την εφαμογή του νόμου, θα φέρει την
πανεπιστημιακή κοινότητα μπροστά
σε νέες προκλήσεις και διλήμματα. Για
εμάς όμως υπάρχει μόνο ένας δρόμος:
Απέναντι στη μονολιθικότητα του νε-
οφιλελευθερισμού προτάσσουμε το
τρίπτυχο αντίσταση-δημοκρατία-αλ-
ληλεγγύη. Η πανεπιστημιακή κοινό-
τητα οφείλει να συνεχίσει να μάχεται
αρραγής, με συμμετοχικές και δημο-
κρατικές διαδικασίες και ανακαλύ-
πτοντας παράλληλα νέες δομές αλλη-
λεγγύης και αυτοοργάνωσης (κοινω-
νικά φροντιστήρια, αυτοδιαχειριζόμε-
να κυλικεία κλπ). 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα θα νι-
κήσει γιατί θα αντέξει μια μέρα παρα-
πάνω από τους αντιπάλους της. Θα
αντέξει μέχρι να δει στα δελτία των 8
έναν περίλυπο Πρετεντέρη να αναγ-
γέλει με πικρία ότι και αυτός ο νόμος
έμεινε ανεφάρμοστος... 

Μάχη Χαρακωμάτων
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Τρίτη 2 Οκτωβρίου

Σχεδόν εκτός λειτουργίας βρίσκε-
ται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμ-
φωνα με τους διδάσκοντες του
ιδρύματος, που από χθες βρίσκον-
ται σε απεργία διαρκείας. Με την
έναρξη του νέου εξαμήνου έρχονται
δύσκολοι καιροί για το περιφερειακό
Πανεπιστήμιο, αφού μια σειρά προβλημά-
των έχουν φτάσει την κατάσταση σε οριακά
σημεία. Οι διδάσκοντες, αρνούμενοι να συμβιβα-
στούν με τα προβλεπόμενα μέτρα του υπουργείου,
αποφάσισαν να αντιδράσουν, ενώ διαμαρτυρίες
έχουν ξεκινήσει και οι φοιτητές.

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου

Με μια διαδικασία έωλη επιχειρεί το υπουρ-
γείο Παιδείας να προχωρήσει στην επιβολή
ενός συστήματος «αξιολόγησης» των εκπαι-
δευτικών που δεν θα υπηρετεί την εκπαίδευση,
αλλά το «χρέος». Οι εκπαιδευτικοί καλούνται από
το υπουργείο Παιδείας να απαντήσουν διαδικτυα-
κώς και ανωνύμως σε ένα ερωτηματολόγιο για την
αξιολόγηση που, παρά τη φαινομενική του αθωό-
τητα και ουδετερότητα, δεν καταφέρνει να κρύψει
τους πραγματικούς στόχους που θα υπηρετεί το σύ-
στημα. Και οι στόχοι αυτοί είναι: Να χρησιμοποιηθεί
η αξιολόγηση ως όχημα για τη μισθολογική καθή-
λωση των εκπαιδευτικών στην καλύτερη περίπτωση
ή για απολύσεις στη χειρότερη. Και, δεύτερον, να ξε-
κινήσει η κατηγοριοποίηση των σχολείων, που είναι
το όχημα για την επιβολή μιας νέας τάξης πραγμά-
των στην εκπαίδευση.

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου

Για αθέτηση δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά το θέμα
της μεταφοράς 200.000 μαθητών καταγγέλ-
λουν το υπουργείο Εσωτερικών, με απόφασή
τους, οι περιφερειάρχες. Το Δ.Σ. της Ένωσης Πε-
ριφερειών Ελλάδας κατέληξε στην απόφαση αυτή
αφού το υπουργείο τόσο στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου όσο και στο σχέδιο νόμου για την κύ-
ρωσή της, που κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή, δεν
αναλαμβάνει να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα
που έχει δημιουργήσει η ίδια η κυβερνητική πολι-
τική μέχρι σήμερα.

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου

Τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, την ερχόμενη Τρίτη,
αποφάσισε η Σύγκλητος του ιδρύματος, εκπέμ-
ποντας S.O.S. για τη μέλλον του πανεπιστη-
μίου. Σε μια δραματική ανακοίνωσή της, η Σύγκλη-
τος του ιδρύματος τονίζει ότι το Πανεπιστήμιο έχει
περιέλθει σε δεινή κατάσταση και αν δεν υπάρξουν
λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθεί σε αδυναμία λειτουρ-
γίας.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου

Κλειστό θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο το
ΑΠΘ ύστερα από σχετική απόφαση της Συγ-
κλήτου του και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα
μεγάλα προβλήματα που οφείλονται στην υπο-
χρηματοδότηση του πανεπιστημίου.Σήμερα οι
πρυτανικές αρχές θα δώσουν σχετική συνέντευξη
Τύπου, ενώ κατά το προσεχές διήμερο έχει προγραμ-
ματιστεί σειρά κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα οι πε-
ρίπου 800 εργολαβικοί υπάλληλοι του ιδρύματος
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ όλο το ΑΠΘ
έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο σκουπιδότοπο.
Χθες οι εργολαβικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε κα-
τάληψη της νομικής σχολής, ενώ εξαιτίας της απερ-
γίας των εργολαβικών υπαλλήλων που είναι επι-
φορτισμένοι με το έργο της καθαριότητας δεν λει-
τουργεί εδώ και μέρες η οδοντιατρική σχολή, λόγω
ακατάλληλων συνθηκών υγιεινής.

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις μαθητών, γο-
νέων και αυτοδιοικητικών φορέων για το πρό-
βλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των
παιδιών στα σχολεία. Χθες, συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας στην Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησαν
γονείς, μαθητές και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης από τη Δυτική Αττική, ενώ σήμερα ραν-
τεβού έξω από το υπουργείο Οικονομικών δίνουν
στις 11.30 το πρωί οι δημοτικές αρχές, γονείς και μα-
θητές της Ανατολικής Αττικής.

Tη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις των πα-
νεπιστημιακών λειτουργών και των φοιτητών
ενάντια στις εκλογές για την ανάδειξη Συμβου-
λίων Διοίκησης στα πανεπιστήμια, εκφράζουν,
με δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Τ.

Κουράκης, Θ. Φωτίου, Χρ. Μαντάς και Απ. Αλεξό-
πουλος. Οι τέσσερις βουλευτές τονίζουν ότι τόσο ο
νόμος Διαμαντοπούλου όσο και η μετέπειτα μεταμ-
φίεσή του από τον Κ. Αρβανιτόπουλο πρέπει να ακυ-
ρωθούν, καθώς αποτελούν έκφραση της καταστρο-
φικής αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης
και είναι απόλυτα ενταγμένοι στη μνημονιακή λο-
γική.

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 

Σε κατάληψη βρισκόταν το ΕΠΑΛ Γλαύκης
στον νομό Ξάνθης, όπως και το 4ο Λύκειο Ξάν-
θης και το 2ο ΕΠΑΛ της πόλης. Η αιτία; Τα ΚΤΕΛ
δεν μεταφέρουν τα παιδιά γιατί δεν έχουν πληρωθεί.
Αποτέλεσμα; Όσον αφορά τη Γλαύκη, τα παιδιά της
3ης λυκείου αναγκάζονται να έρχονται στο σχολείο
με μηχανάκια, τα οποία ακινητοποιεί η αστυνομία,
ή στριμώχνονται 80 παιδιά σε λεωφορεία που χω-
ρούν 20, πληρώνοντας βέβαια αλμυρό εισιτήριο, που
σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και τα 10 ευρώ την
ημέρα, η τιμή εξαρτάται από το πόσο μακριά από το
σχολείο είναι το κάθε χωριό.

Τρίτη 16 Οκτωβρίου

Το 10% των σχολικών μονάδων ετοιμάζεται να
συγχωνεύσει ο Κ. Αρβανιτόπουλος. Οι συγχω-
νεύσεις θα σαρώσουν και την ανώτατη εκπαίδευση,
ώστε οι μαθητές να συμπληρώσουν ένα εντελώς δια-
φορετικό μηχανογραφικό δελτίο. Σχεδιάζεται νέα
μείωση των επιχορηγήσεων στα πανεπιστήμια. Δα-
νεικά και χρεωμένα σε κάθε οικογένεια θα είναι τα
σχολικά βιβλία, προς κατάργηση τα συγγράμματα.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

Μετά το «κούρεμα» των ομολόγων τους, τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κινδυνεύουν
να χάσουν και την ακίνητη περιουσία. Με νο-
μοθετική ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης η περιουσία τους μεταβιβάζεται προς εκ-
ποίηση στο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περι-
ουσίας.  Ξεσηκωμός στην πανεπιστημιακή κοινότητα
μετά τις αποκαλύψεις της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ
Θεανώς Φωτίου.  Συνάντηση σήμερα πρυτάνεων με
υπουργό Παιδείας και έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων
αύριο.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 

Ουδέποτε στις μέχρι τώρα συνεδριάσεις της,
Σύνοδος πρυτάνεων είχε να αντιμετωπίσει τέ-
τοιο αντιπανεπιστημιακό Αρμαγεδδώνα, όπως
αυτή που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάβ-
βατο, στο υπό δήμευση Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.
Όλα τα μέτωπα ανοικτά, πυρά από παντού και τα πα-
νεπιστήμια υπό κατάρρευση. Οι δύο νέες βόμβες, δη-
λαδή η σχεδιαζόμενη μεταβίβαση της πανεπιστημια-
κής περιουσίας στο διαβόητο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και η
κατάργηση της εισφοράς του 1% υπέρ των πολυτε-
χνείων και των πολυτεχνικών σχολών της χώρας,
αν ψηφιστούν, αποτελούν τη χαριστική βολή για την
ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση

σημειώσειςστοHMEΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ
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Oπως είδαμε στο προηγούμενο, η συνηθισμέ-
νη πρακτική των Κυβερνήσεων, παλαιότε-
ρων μα και σημερινών, να ψηφίζουν νόμους

για την Ανώτατη Παιδεία, ή των Συγκλήτων να παίρ-
νουν αποφάσεις ιδιαίτερα αρνητικές για τους φοιτη-
τές το κατακαλόκαιρο για ευκολονόητους λόγους,
επαναλήφθηκε και τον Αύγουστο του 1927 όπου με
συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και ανάλογη
απόφαση της Συγκλήτου του ‘Αθήνησι’ αποφασίστη-
κε η τεράστια αύξηση των διδάκτρων και των εξετά-
στρων. Σύμφωνα με τις αυξήσεις αυτές, όπως μας
πληροφορεί ο Ριζοσπάστης και παραθέτει η Χριστο-
δούλου, οι φοιτητές όλων των ετών της Φιλοσοφικής,
Φυσικομαθηματικής και Θεολογικής όφειλαν να
πληρώσουν 2.000 δρχ, της Νομικής 2.500, ενώ εκεί-
νοι της Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας και του
Οδοντιατρικού Σχολείου 3.500 δρχ. Τα επανεξέταστρα
του Οκτωβρίου ορίζονταν στις 100 δρχ για κάθε μά-
θημα, ποσό που εισπράττανε κατ’ ευθείαν οι καθηγη-
τές. Παράλληλα οι φοιτητές καλούνταν να πληρώ-
σουν και 60 δρχ συνδρομή για τη Φοιτητική Λέσχη
που δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. 

Το γεγονός όπως ήταν φυσικό αναστάτωσε τον
φοιτητικό κόσμο και έγινε αφορμή για μια νέα αγω-
νιστική του περίοδο μετά από ένα υποτονικό πρώτο
εξάμηνο του 1927. 

Ένα εξάμηνο κατά την διάρκεια του οποίου οι Φοι-
τητικοί Σύλλογοι υπολειτουργούσαν ή και δεν λει-
τουργούσαν καν, η Ομοσπονδία είχε χάσει κάθε κύ-
ρος, οι απόπειρες Γενικών Συνελεύσεων αποτύγχα-
ναν. «Και οι περισσότεροι φοιτητές έδειχναν μεγάλη
αδιαφορία και αδράνεια για τις οργανώσεις. Δεν γρά-
φονταν στους σχολικούς συλλόγους και δεν έπαιρναν
μέρος στη ζωή του …Για παράδειγμα αναφέρω – γρά-
φει ο Φλούντζης – τις αρχαιρεσίες του συλλόγου της
Νομικής που έγιναν στις αρχές του Φλεβάρη 1927.
Χρειάστηκε να γίνει δεύτερη συνέλευση και σ’ αυτή
δεν ήταν ούτε 80 παρόντες…». 

Την ίδια περίοδο συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα
στην πολιτισμικό-πολιτική ζωή, όπως η πρώτη διά-
σπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου, που επηρεάζει αρ-
νητικά τη πορεία της ‘Φοιτητικής Συντροφιάς’. Εντεί-
νονται λόγω και της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας
οι αντιθέσεις συντηρητικών και προοδευτικών μέσα στο
φοιτητικό σώμα, αλλά και ανάμεσα στα μέλη της νεα-
ρής ‘Φοιτητικής Αχτίδας’ της ΟΚΝΕ ως αντανάκλαση
της διαπάλης στο εσωτερικό του ΚΚΕ, της αποχώρησης
από την ηγεσία του Παντελή Πουλιόπουλου και την ορ-
γάνωση αντιπολιτευτικής ομάδας. Την ομάδα αυτή
ακολούθησαν και αξιόλογα στελέχη της Φοιτητικής
Αχτίδας όπως ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, ο
Πάνος Παπάς, ο Λάμπης Χρονόπουλος και άλλοι. 

Μια νέα αγωνιστική περίοδος αρχινά 
Το προεδρείο της ‘Ομοσπονδίας Ελλήνων Φοιτη-

τών’ θεώρησε ότι ο αναβρασμός στο φοιτητικό σώμα
αποτελούσε ευκαιρία δυναμικής επανεμφάνισής της
και ξεπεράσματος του φθαρμένου κύρους της. Προς
τον σκοπό αυτό βιάζεται να προκηρύξει ανοιχτή συγ-
κέντρωση στο Θέατρο ‘Αλάμπρα’ για τις 4 Σεπτεμ-
βρίου λησμονώντας ακόμη και την υπογραφή του
ποιος οργανώνει το κάλεσμα. Η συγκέντρωση βια-
στικά προκηρυγμένη και χωρίς καμιά προετοιμασία
με τους περισσότερους φοιτητές μακριά από το Πα-
νεπιστήμιο κατέληξε σε θλιβερή αποτυχία. Η Ομο-
σπονδία προκηρύσσει νέα συγκέντρωση την 1η

Οκτωβρίου στο Δημοτικό θέατρο για τις 6 το από-
γευμα – με την έγκριση μάλιστα της Πρυτανείας – με
μόνο ομιλητή τον Πρόεδρό της Ι. Σκαλτσά. Στο κατά-
μεστο θέατρο το προεδρείο μετά την ομιλία του προ-
έδρου διάβασε ψήφισμα και προσπάθησε να κλείσει
εκεί την συγκέντρωση. Το γεγονός οδήγησε όπως
ήταν φυσικό σε έντονη αντίδραση την πλειονότητα
των παρευρισκομένων φοιτητών, καθώς αρκετοί εί-
χαν ήδη γραφτεί για να μιλήσουν. Επακολούθησαν
έντονα επεισόδια, το προεδρείο της Ομοσπονδίας κα-
θαιρέθηκε και, μετά από ομιλία του Π. Πανά που κα-
τήγγειλε ότι τα μέτρα στοχεύουν να αποκλείσουν
τους φτωχούς φοιτητές και να καταστήσουν το Πα-
νεπιστήμιο κτήμα της ‘αριστοκρατικής νεολαίας’,
εκλέχτηκε επιτροπή για την σύνταξη νέου ψηφίσμα-

τος και διαχείριση του όλου θέματος. Από τα 8 μέλη
της επιτροπής τα 5 ήταν και μέλη της κομμουνιστι-
κής Αχτίδας γεγονός που αποδείκνυε την αυξανό-
μενη επιρροή των κομμουνιστών στο φοιτητικό
σώμα, όχι τόσο για τα ιδεολογικά τους πιστεύω, αλλά
κυρίως για το πάθος και την αγωνιστικότητά τους.
Εντωμεταξύ οι υποστηριχτές της Ομοσπονδίας κλεί-
νουν τα φώτα και ορμάνε και αρπάζουν το νέο ψή-
φισμα. Ακολουθούν έντονες συμπλοκές που καταλή-
γουν σε έντονο ξυλοκόπημα των υποστηρικτών της
Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια οργανώνεται πορεία για
να επιδώσει το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό. Η πο-
ρεία με συνθήματα «δεν πληρώνουμε», «Πανεπιστή-
μιο ανοιχτό για τους φτωχούς», «Εκπαίδευση για
όλους» διασταυρώνετε με το αυτοκίνητο του Υπουρ-
γού Συγκοινωνιών της Οικουμενικής Κυβέρνησης
Ιωάννη Μεταξά, του οποίου έσπασαν τα τζάμια και
αποδοκίμασαν έντονα τον επιβαίνοντα σε αυτό Αρ-
χηγό του κόμματος των… Ελευθεροφρόνων. Με προ-
τροπή του τελευταίου και του μέλους του κόμματός
του, Υπουργού Παιδείας Θεολ. Νικολούδη – σύμ-
φωνα με τον ‘Ριζοσπάστη’ της επομένης - ο πρωθυ-
πουργός αρνήθηκε να δεχθεί την Επιτροπή προφα-
σιζόμενος συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Οι φοιτητές με επικεφαλής την Επιτροπή αποφάσι-
σαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς το σπίτι του
Πρύτανη Ι. Αλιβιζάτου με αμεσότερα τώρα πολιτικά
συνθήματα όπως :«κάτω η Κυβέρνησις», «κάτω ο φα-
σισμός», «ζήτω οι φτωχοί φοιτητές». Έξω από τα γρα-
φεία της ‘Πολιτείας’ – της εφημερίδας του Νικολούδη
– έγιναν επεισόδια, επενέβη με την γνωστή της…
αβρότητα η αστυνομία με την ενίσχυση και αντλίας
νερού, ενώ, σύμφωνα πάντα με τον ‘Ριζοσπάστη’, «ο
ανθυπασπιστής Μαυρογιαννάκης με το πιστόλι στο
χέρι ηπείλει τους φοιτητάς ότι θα τους ‘σκοτώσει σαν
σκυλιά», ενώ έγιναν και μερικές… απαραίτητες συλ-
λήψεις. Οι φοιτητές υποχωρούν για να ανασυνταχ-
θούν στα Προπύλαια όπου μίλησε λόγο δυνατής φω-
νής ο φοιτητής Μπάμπης Κλάρας. 

Την επομένη η επιτροπή επέδωσε το ψήφισμα της
συγκέντρωσης τόσο στον Υπουργό Παιδείας όσο και
στον Πρύτανη, ενώ συγκάλεσε νέα συγκέντρωση για
τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο «Απόλλων’, για τις 5 το
απόγευμα. Το τι έγινε αξίζει να παρακολουθήσουμε
από δυό διαμετρικά αντίθετες ιδεολογικό-πολιτικά
εφημερίδες της 4ης Οκτωβρίου όπως τις παραθέτει ο
Φλούντζης:

Ριζοσπάστης: «Η χθεσινή Παμφοιτητική Συγ-
κέντρωσις. Άγριον ξυλοκόπημα και αποδο-
κιμασίαι των φασιστών. Ενεκρίθη η λογοδο-
σία της Επιτροπής. Χθές εις την αίθουσαν του
θεάτρου ‘Απόλλων’ περί ώραν 5ην απογευματινήν,
εγένετο η αγγελθείσα δευτέρα παμφοιτητική συγ-
κέντρωσις. Εις την συγκέντρωσιν αυτήν επρό-
κειτο να λογοδοτήση η κατά την πρώτην συγκέν-
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Ένας νέος κύκλος φοιτητικών 
κινητοποιήσεων ξεκινά

«Η χθεσινή Παμφοιτητική
Συγκέντρωσις. Άγριον
ξυλοκόπημα και αποδοκιμασίαι
των φασιστών. Ενεκρίθη 
η λογοδοσία της Επιτροπής.
Χθές εις την αίθουσαν του
θεάτρου ‘Απόλλων’ περί ώραν
5ην απογευματινήν, 
εγένετο η αγγελθείσα δευτέρα
παμφοιτητική συγκέντρωσις. 
Εις την συγκέντρωσιν αυτήν
επρόκειτο να λογοδοτήση 
η κατά την πρώτην
συγκέντρωσιν εκλεγείσα
Επιτροπή. Ξυλοκοπούνται
οι φασίσται». 
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τρωσιν εκλεγείσα Επιτροπή. Ξυλοκοπούνται οι
φασίσται. Ενώ όμως ο πρόεδρος της Επιτροπής
Γ. Ρώτας ήρχισε να προβαίνη εις την λογοδοσίαν,
γνωστοί τύποι φασιστικών στοιχείων ανηκόντων
εις την μοναρχικήν παράταξιν, ως οι Παπακων-
σταντίνου (σ.σ. δεν πρόκειται για τον γνωστό μας
αριστερό τότε Θεοφύλακτο) και Σαραντόπουλος
προσεπάθησαν βοηθούμενοι υπό της αστυνομίας,
όπως προκαλέσωσιν επεισόδια και ματαιωθή η
συγκέντρωσις. Προς αποφυγήν επεισοδίων η Επι-
τροπή δίδει τον λόγον εις έναν εκ των τύπων αυ-
τών, όστις μετά δεκάλεπτον αρλουμπολογίαν κατά
του κομμουνισμού, των αθέων, μαλλιαρών, κλπ
έφερεν εις τοιούτον σημείον την συγκέντρωσιν,
ώστε να αηδιάση και να ζητήση από την επιτροπή
την αφαίρεση του λόγου. Οι φασίσται τότε επετέ-
θησαν κατά της Επιτροπής, βοηθούμενοι και την
φοράν αυτήν πάλιν από την αστυνομία. Ολόκλη-
ρος όμως η συγκέντρωσις ετάχθη με το μέρος της
Επιτροπής φωνάζουσα ‘Κάτω ο Φασισμός’, ’Κάτω
οι λακέδες της Πρυτανείας’ και οι ζωηρότεροι μά-
λιστα των φοιτητών εξυλοκόπησαν αγρίως τους
φασίστας, τους οποίους η αστυνομία δεν κατόρ-
θωσε αυτήν την φορά να διασώση…Ούτω οι φα-
σίσται δερόμενοι και χιουχαϊζόμενοι εξεβλήθησαν
της αιθούσης, η δε συγκέντρωσις εξέφρασε την
εμπιστοσύνη εις την Επιτροπην. Η λογοδοσία εγ-
κρίνεται…Μετά τον Πρόεδρον ομιλεί εκ μέρους
της Επιτροπής ο Ι. Ζαγκαρόλας…και το μέλος της
Επιτροπής Π.Παπάς…».

Πολιτεία: «Η χθεσινή συγκέντρωσις των φοι-
τητών. Διαμαρτυρία δια τας αταξίας των
κουμμουνιστών. Χθές το απόγευμα συνήλθον
εις το Θέατρον ‘Απόλλων’ οι φοιτηταί προκειμέ-
νου να διαμαρτυρηθώσι δια την αύξησιν των δι-
δάκτρων. Ομάς κομμουνιστών φοιτητών παρι-
στάμενη εις την συγκέντρωσιν υπέδειξεν ως μέλη
της Επιτροπής …ομοίδεάτας των με πρόεδρον τον
κ. Πανάν, συντάκτη του ‘Ριζοσπάστη’. Το τοιούτον
ηνάγκασε τους εκ των μελών του Προεδρίου κ.κ.
Παπακωνσταντίνου και Σαραντόπουλον να πα-
ραιτηθούν και να αποχωρήσουν μαζί με πολλούς
άλλους διαμαρτυρόμενοι διότι οι κομμουνισταί
εκμεταλλεύονται τον αγώνα των. Οι υποληφθέν-
τες εις το Θέατρον κατήρτισαν ψήφισμα το
οποίον θα υποβάλλωσιν εις την Κυβέρνησιν… Οι
αποχωρήσαντες εκάλεσαν εις νέαν συνέλευσιν
τους φοιτητάς δι’ αύριον. Η Διεύθυνσις Ασφα-
λείας είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
διαρκούσης της συγκεντρώσεως και έιχεν εγκα-
ταστήσει ισχυράν δύναμιν ενόπλων χωροφυλά-
κων έξωθι του Θεάτρου. Η διαμαρτυρία των.
Σήμερον και ώρα 4 μ.μ.συνήλθομεν οι ενταύθα
φοιτηταί του Παν/μίου όπως διαμαρτυρηθώμεν
δια την νέα αύξησιν των διδάκρων και εξετά-
στρων. Επωφεληθέντες όμως ολίγοι κομμουνι-
σταί φοιτηταί, οι λάθρα παρεισφρύσαντες υπέδει-
ξαν ως Επιτροπήν την δεκάδα των κομμουνιστών
με πρόεδρον τον Πανά, συντάκτη του ‘Ριζοσπά-
στου’. Τούτους πάντες οι φοιτηταί του Πανεπιστη-
μίου αποκηρύσσομεν και καλούμεν δι’ αύριον Τε-
τάρτη, ώρα και τόπον ορισθώμενα δια προσκλή-
σεως εις γενικήν συνέλευσιν άπαντες τους φοι-
τητάς. Αθήναι 3. 10. 27 Η Επιτροπή Χρ. Σκλήρης,
Μ. Σκλήρης, Ν Σταυρούλας, Χ. Κανελλόπουλος,

Π. Κωνσταντίνου, Α Δενιόζος, Ν. Σαραντόπουλος.
Ανακοίνωσις Δηλούμε προς άπαντας τους φοι-
τητάς ότι η χθεσινή συγκέντρωσις εις τον ‘Απόλ-
λωνα’ και η Επιτροπή αυτής ουδεμίαν σχέσιν ή
εξουσιοδότησιν εκ μέρους επισήμων σχολικών
Συλλόγων, οίτινες ανοίκουν εις την Ομοσπονδίαν,
έχουσι. Η Ομοσπονδία εξακολουθούσα τας ενερ-
γείας της προς ευνοϊκήν λύσιν του φοιτητικού
ζητήματος συμφώνως προς την εντολήν της 1ης

Οκτωβρίου θα ανακοινώση τα αποτελέσματα αυ-
τών εντός ολίγου, συνιστά δε εις την αυτοσχεδια-
σθείσαν επιτροπην ως αντιπροσωπείαν των φοι-
τητών να παύση ακάρπους ενεργείας, ίνα μη
λόγω χρωματισμού της ως κομμουνιζούσης, πα-
ρακωλύη το έργον ημών το εξυπηρετούν τα φοι-
τητικά συμφέροντα και μόνο τα φοιτητικά συμ-
φέροντα. Αθήναι 3 Οκτωβρίου 1927. Το Διοικη-
τικόν Συμβούλιον Πρόεδρος Ι. Σκαλτσας. Τα μέλη
Μ.Κουκάκης, Π.Παριαρχέας, Ν. Σκανδάλης,
Γ.Τζώρτζης. Ανακοινωθέν των κομμουνιστών.
Εξ’ άλλου υπό της Επιτροπής της φοιτητικής
συγκεντρώσεως του ‘Απόλλωνος’ ήτις επρωτο-
στάτησεν εις τας σκηνάς…εξεδόθη το κάτωθι ανα-
κοινωθέν: Κατόπιν των δημοσιευθέντων εις τον
Τύπον… υπό τινος δήθεν Επιτροπής φοιτητών και
της Ομοσπονδίας δήθεν των φοιτητών είμεθα

υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε τα εξής: 1) Η
Επιτροπή των κ. Σκλήρη, Σταυρούλια κλπ αυτο-
σχεδιασθείσα άνευ ουδεμίας εγκρίσεως συνελεύ-
σεως δεν εκπροσωπεί ουδένα….Διαψεύδωμεν κα-
τηγορηματικώς την κατηγορίαν ότι ο συνάδελφος
Πανάς, μέλος της Επιτροπής μας, είναι και συν-
τάκτης του ‘Ριζοσπάστη’…ο έλεγχος είναι ευκολώ-
τατος εκ των ταμειακών βιβλίων της εφημερίδος.
2) Η αποκήρυξις εγένετο μόνον παρά του κ.
Σκαλτσά…οι δε συνάδελφοι πρόεδροι των σχολι-
κών Συλλόγων ουδεμίαν γνώσιν έλαβον της πρά-
ξεως ταύτης του κ. Σκαλτσά ως θέλουσι δηλώση
δια του Τύπου. Η Επιτροπή μας σήμερον στέλνει
επιστολήν προς τους συναδέλφους προέδρους
καλούσα αυτούς ως εκπροσώπους της Ομοσπ. να
συνεργασθώσι μεθ’ ημών».

Πράγματι δυο μέρες αργότερα υπήρξε δήλωση της
πλειονότητας των Προέδρων των Συλλόγων και με-
λών του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας υπέρ
της Επιτροπής και εναντίον του Προέδρου της Σκαλ-
τσά που «δια της σφραγίδος της Ομοσπονδίας εκφρά-
ζει την ατομικήν του γνώμην» στην ανακοίνωση που
έβγαλε. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν υπέγραψαν ήταν
ο Πρόεδρος της Νομικής και βέβαια ο Προέδρος της
Φιλοσοφικής Πατριαρχέας. 

Παραθέσαμε μεγάλα αποσπάσματα από τον τύπο
και τις φοιτητικές ανακοινώσεις και αντιανακοινώ-
σεις, γιατί είναι χαρακτηριστικές του κλίματος και της
έντασης στους κόλπους του φοιτητικού σώματος
όπως και του καθαρευουσιάνικου κυρίαρχου ακόμη
Λόγου της εποχής.

Αντικομμουνιστικός συναγερμός 
Η αγωνιστική παρουσία των κομμουνιστών φοιτη-

τών στο προσκήνιο της πανεπιστημιακής ζωής – όσο
και αν δεν σήμαιναν την στροφή του φοιτητικού σώ-
ματος προς τον κομμουνισμό – θορυβούν έντονα
Πρυτανεία, Κυβέρνηση και βέβαια την Ειδική Ασφά-
λεια. «Εν εκ των κυβερνητικών μέτρων, τα οποία θέ-
λουσι τεθή αμέσως εις εφαρμογήν, θα είναι και η ορ-
γάνωσις της κατά του κομμουνισμού υπηρεσίας, περί
της οποίας ελήφθησαν αποφάσεις κατά το προχθεσι-
νόν Υπουργικόν Συμβούλιον», γράφει ανήμερα της
συγκέντρωσης στο Θέατρο ‘Απόλλων’ η εφημερίδα
‘Πολιτεία’ του Υπουργού Παιδείας Νικολούδη έχον-
τας μάλιστα τίτλο «Η Κυβέρνησης εννοεί να παγιώση
την έννοιαν του Κράτους. Θα τεθή οριστικόν τέρμα
εις τας κατά της τάξεως αποπείρας των ταραχοποιών.
Αι υποδείξεις της επιτροπής και τα κυβερνητικά μέ-
τρα προς εξουδετέρωσιν του κομμουνισμού». Και συ-
νεχίζει: «Η ορισθείσα προς μελέτην του ζητήματος
Επιτροπή θα συνέλθη την 5 μ.μ. σήμερον εν τω Αρ-
χηγείω της χωροφυλακής υπό την προεδρίαν του
στρατηγού Πέτσα. Υπ’ όψιν της Επιτροπής θα τεθή
έκθεσις του διευθυντού της διαλυθείσης Ασφαλείας
του Κράτους κ. Φεσσόπουλου, η οποία υπεβλήθη υπ’
αυτού εις το Πολιτικό Γραφείο. Δια της εν λόγω ογ-
κώδους εκθέσεως παρέχονται πλήρη στοιχεία περί
της οργανώσεως των Κομμουνιστών εν Ελλάδι και
των πόρων αυτών ως και της επαφής εις ήν τελούν
προς ξένας δυνάμεις».

Το τι αποφασίστηκε στην ειδική αυτή Επιτροπή,
καθώς και τις αντιδράσεις της Πρυτανείας, τις απο-
βολές φοιτητών, αλλά και την συνέχεια των κινητο-
ποιήσεων τους, θα τα δούμε στο επόμενο. 

ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ 

«Η χθεσινή συγκέντρωσις 
των φοιτητών. Διαμαρτυρία
δια τας αταξίας 
των κουμμουνιστών. 
Χθές το απόγευμα συνήλθον
εις το Θέατρον ‘Απόλλων’ 
οι φοιτηταί προκειμένου 
να διαμαρτυρηθώσι δια την
αύξησιν των διδάκτρων. 
Ομάς κομμουνιστών φοιτητών
παριστάμενη εις την
συγκέντρωσιν υπέδειξεν 
ως μέλη της Επιτροπής …
ομοίδεάτας των με πρόεδρον 
τον κ. Πανάν, συντάκτη 
του ‘Ριζοσπάστη’». 
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