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Περιεχόμενα του φύλλου
α)  Αρθρα των εκδοτών: σελ. 2.

β) Αφιέρωμα: «Το σχολείο σε σταυροδρόμι»  
 σελ. 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.   

γ) Παρεμβάσεις: 
 Επιμόρφωση (σελ. 4), 
 Πρόληψη στο σχολείο  (σελ. 12), 
 Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών (σελ.12), 
 Πειραματικά σχολεία ΑΕΙ (σελ. 12), 
 Θρησκευτικά (σελ. 5), 
 Φυσική Αγωγή (σελ. 5), 
 Βιολογία (σελ. 5 & 13). 

δ)  Σχόλια: 
 Κρίση (σελ. 2), 
 Εκπαιδευτικά (σελ. 3), 
 Προσφυγικά του 3ου Κόσμου (σελ. 3), 
 Συνδικαλιστικά  (σελ. 6 & 16).

ε)  Συνδικαλιστικές απόψεις: σελ. 13, 14 & 15.
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Από τις «Ρωγμές» στις 
«Ρωγμές και Παρεμβάσεις»

Τον Ιούνιο του 1996 έληξε η 1η περίοδος της 
«Περιοδικής έκδοσης για την εκπαίδευση» 
στην περιοχή μας, την περιοχή της  Αχαΐας. Από 
τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι της συλλογικής 
μας ζωής. Είναι αλήθεια όμως ότι τα οκτώ φύλλα 
και η προσπάθεια των τριών ετών 1994-1996 
σημάδεψαν το αυτόνομο και ριζοσπαστικό 
εκπαιδευτικό κίνημα της περιοχής μας. Το 
τροφοδότησαν μεν θεωρητικά, μα τα καύσιμα 
εκείνα, ενώ παραμένουν σημαντικά, δεν 
φτάνουν για να απαντήσουμε στις σημερινές 
προκλήσεις.
Μέσα από το πρωτοσέλιδο του τελευταίου τεύχους, 
μας σημάδευαν δυο μάτια παιδικά, αυτά που 
σήμερα αποτελούν τη γενιά των ωρομισθίων των 
300 Ε στη δημόσια εκπαίδευση και των 700 Ε, όταν 
αποκτούν μόνιμη εργασία στον ιδιωτικό τομέα… 
Κάτω αριστερά τα λόγια του Ο. Ελύτη μας 
τόνιζαν τον αναγκαίο όρο, αλλά όχι ικανό, για να 
αντέξουμε και να δημιουργήσουμε στα τότε χρόνια 
της Ε.Ε.:

«Με τι πέτρες και τι σίδερο
και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι,

ενώ φαινόμαστε από σκέτο σύννεφο
και μας λιθοβολούν και μας φωνάζουν

αεροβάτες.
Δώσε το χέρι σου πριν συναχτούν τα 

πουλιά».
Το χέρι το έδωσαν αρκετοί και πολλές, μα δεν ήσαν 
ούτε τόσοι πολλοί, ούτε νέα σημαντικά συλλογικά 
υποκείμενα γέννησαν, ώστε να αποτρέψουν 
την πρώτη επιλογή της ελλαδικής, ευρωπαϊκής 
και παγκόσμιας ιστορίας: Την σκλήρυνση του 
καπιταλισμού, τη σημερινή βαθιά του κρίση 
και την αναζήτηση με όρους πλειοψηφικούς 
και ελπιδοφόρους την έξοδο απ’ αυτόν. 
Επομένως θ’ αρκεστούμε να 
μιλήσουμε με επίκεντρο το 
εκπαιδευτικό κίνημα. 
Είχαμε λοιπόν τότε στην 
εκπαίδευση την μεγάλη 
απεργία των καθηγητών – 
δυο μήνες μετά τις αποκριές 
του 1997 –  τη μάχη του 
ΑΣΕΠ (1998), τις τεράστιες 
κινητοποιήσεις ενάντια 
στην απορρύθμιση του 
ΠΑΣΟΚ (1999-2000)… Τα 
καύσιμα έφτασαν μέχρι τις 
πρόσφατες πανεπιστημιακές 
κινητοποιήσεις (2006-2008) και την αποτροπή της  
νεοφιλελεύθερης μεταρρύθμισης του συντάγματος 
(άρθρα 16, 24, 100, 102, 114, κλπ) και το σχετικό 
πάγωμα της εμπορευματοποίησης των ΑΕΙ της 
κυβέρνησης ΝΔ.
Σήμερα, μια νέα «ευγενική» προσπάθεια 
«εκσυγχρονισμού» της εκπαίδευσης ετοιμάζεται, 
με κέντρο το Λύκειο και τις εισαγωγικές εξετάσεις, 
με κεντρικό στόχο τους να κρυφτούν τα καίρια 
καυτά ζητήματα, αλλά και  η βαθιά αναζήτηση 

του περιεχόμενο του σχολείου. Γιατί μόνο έτσι 
μπορεί να ζωντανέψει ολόκληρο το σχολείο και να 
ανασάνουν όλα τα παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί. 
Οι συνθήκες όμως τώρα είναι διαφορετικές απ’ ότι 
τα περασμένα χρόνια, γιατί  έχουμε μια περίοδο 
δομικής παγκόσμιας κρίσης, το βάθος και η 
ένταση της οποίας φαίνεται ότι πάει πολύ μακριά. 
Μια κρίση είναι πάντα και μια πρόκληση 
αλλαγών για τα προσωπικά και συλλογικά 
υποκείμενα και τις κοινωνικές, πνευματικές 
και πολιτικές συνιστώσες τοπικά, ευρωπαϊκά 
και παγκόσμια. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου ήδη 
αρχίζουν να εκμεταλλεύονται προς το συμφέρον 
του την κρίση. Οι δυνάμεις του πολιτισμού, της 
εργασίας, της παιδείας και της δημοκρατίας 
οφείλουν να πράξουν το αυτονόητο: να 
βγουν συλλογικά, με παλιές και νέες μορφές, με 
παλιά και νέα καύσιμα και να διεκδικήσουν και να 
δημιουργήσουν αυτό που τους αναλογεί.
Εμείς ανοίξαμε το χορό του κοινωνικού 
εκπαιδευτικού αντιλόγου στις 12 Φλεβάρη. 
Ακολουθούν διστακτικά και άλλοι, αλλά 
ακολουθούν. Τα βασικά ντοκουμέντα αυτής 
της πετυχημένης - για τα σημερινά δεδομένα - 
εκδήλωσης αποτελούν το αφιέρωμα στο παρόν 
1ο φύλλο της νέας περιόδου. Κεντρικό επίσης 
χαρακτήρα έχει το κείμενο –παρέμβαση των 14 
συνέδρων το προηγούμενο (13ο) συνέδριο της 
ΟΛΜΕ, που υπογράφτηκε κατόπιν από άλλους 
5 συνέδρους, με ειδικό ρόλο τριών γνωστών 
στελεχών της Εκπ. Παρέμβασης Αχαΐας. Το θέμα το 
συμπληρώνει επάξια κείμενο-κουβέντα πάνω στην 
εκδήλωση από πατρινό πανεπιστημιακό.
Πλαισιώνονται όμως παράλληλα και από πολλά 
κείμενα εκπαιδευτικού κυρίως περιεχομένου και 
από πολλά δηκτικά ή μη σχόλια. Ειδικότερα γίνεται 
αναφορά στη Τεχνική Εκπαίδευση  (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 
και ειδικότητα ΤΕ) με φόντο την ενιαία γνώση και 
ενιαίο σχολείο, στην επιμόρφωση, τα εργαστήρια 

Φυσικών επιστημών, σε τρία 
μαθήματα, στην πρόληψη 
στα σχολεία, το ΤΕΕ ειδ. 
Αγωγής και τα πειραματικά 
σχολεία ΑΕΙ.
Η ενότητα συνδικαλιστικών 
κειμένων έχει ως επίκεντρο τα 
νέα δεδομένα στην ΠΟΣΔΕΠ, 
Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, Σύλλογο 
Δασκάλων και Νηπιαγωγών 
Πάτρας και ΠΥΣΔΕ Αχαΐας. 
Πλαισιώνονται με δηκτικά 
σχόλια, και τρία άρθρα 
για το μέλλον του εκπ. 

Συνδικαλιστικού κινήματος, 
γενικότερα και στην περιοχή μας.
Στην ευρύτερη ενότητα γίνεται ειδική αναφορά 
στην παγκόσμια κρίση, το ξέσπασμα του Δεκέμβρη 
και το προσφυγικό ζήτημα της Πάτρας.
 
Ελπίζουμε στο επόμενο φύλλο να μη γράψουν 
μόνο οι «γνωστοί – άγνωστοι» του ανοικτού χώρου 
των Παρεμβάσεων – Συσπειρώσεων της περιοχής 
μας, αλλά όλοι και όσες έχουν να πουν πράγματα. 

Την ευθύνη για τις 
«Ρωγμές και Παρεμβάσεις», 

τη περιοδική έκδοση για την εκπαίδευση που 
εκδίδονται στην Αχαΐα,  σ’ αυτό το 1ο φύλλο της 
Β΄ περιόδου  έχουν:
α)  Η συντακτική επιτροπή, την οποία αποτελούν 
οι: Παναγιώτης Μπούρδαλας (φυσικός - θεολόγος) 
Χρήστος  Τσουκαλάς (φιλόλογος) και Βασίλης 
Κακαρούμπας (δάσκαλος). 
β) Η οργανωτική και οικονομική επιτροπή, 
την οποία αποτελούν οι: Βασίλης Δημόπουλος 
(φυσικός), Γιάννης Αρβανίτης (Φιλόλογος) και 
Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου (φυσικός).
γ) Η κοινή ολομέλεια της Εκπαιδευτικής 
Παρέμβασης Αχαΐας (β/βάθμια εκπ/ση) και Αγων. 
Συσπείρωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπ/σης 
Πάτρας, που έχουν την πολιτικο-συνδικαλιστική 
ευθύνη.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε:
α) Σε όλες και όλους τους συναδέλφους όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Αχαΐας, 
αρθρογράφους και σχολιαστές, στη σκιτσογράφο 
μας Δόμνα Τεκτονίδου και στην Ελένη Βογιατζάκη 
για την υποστήριξη στην ηλεκτρονική επεξεργασία  
β) Στους συνεργάτες της έκδοσης που μας 
προμήθευσαν φωτογραφικό υλικό.
γ) Σε όλες και όλους εσάς που στηρίζετε έμπρακτα 
την δοκιμαστική έκδοση ώστε να συνεχίσουμε.
Σημειώνουμε ιδιαίτερα: 
Οι «Ρ και Π» στηρίζονται οικονομικά, αποκλειστικά,  
στην δική σας συνδρομή, και σε κανένα 
«διαπλεκόμενο» συμφέρον. Ειδικά για το πρώτο 
φύλο υπήρξε ειδική συνδρομή από τα μέλη και 
φίλους των δύο σχημάτων σε εθελοντική βάση, ώστε 
να δημιουργηθεί το πρώτο μικρό «κεφάλαιο».
Οι «Ρ και Π» είναι ανοικτές στο διάλογο 
με συναδέλφους ή συλλογικά εκπαιδευτικά 
υποκείμενα, αφού προηγουμένως έλθουν σε επαφή 
με την συντακτική επιτροπή για το μέγεθος των 
κειμένων τους. Τα ενυπόγραφα άρθρα ή σχόλια 
εκφράζουν κυρίως τους συντάκτες τους. Θεωρούμε 
σημαντική κατάκτηση να δημοσιεύονται για το ίδιο 
θέμα κείμενα με διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως 
και την αποστολή κριτικών σχολίων ή άρθρων για 
προηγούμενες δημοσιεύσεις, αρκεί να βρίσκονται 
στα όρια της δεοντολογικής ευπρέπειας.
Τα  πλήρη άρθρα βρίσκονται στο ιστολόγιο της 
Εκπ. Παρ.: http://eparemvasiax.wordpress.com

Η συντακτική και οργανωτική επιτροπή

Τι είναι η κρίση; Κρίση είναι… 
Του Χρήστου Τσουκαλά

- H τρομακτική ανισότητα:  Στην κατανομή του 
πλούτου, στην ιδιοκτησία, στην περιουσία, στο 
εισόδημα. Oι απολύσεις εργαζομένων, η «εθελουσία» 
έξοδος, τα κίνητρα αποχώρησης, οι αναγκαστικές 
άδειες, το παρτ ταιμ, τα σταιητς, η εβδομάδα των 65 
ωρών εργασίας, η ελαστική εργασία, η εβδομάδα των 
τριών ημερών εργασίας, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, 
η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η εργασία με το 
μπλοκάκι. Tα λαϊκά συσσίτια, το φτωχό ταμείο κατά 
της φτώχειας, οι ουρές των ανέργων, αυτές των 
αστέγων, οι γωνιές των δρόμων με τους ζητιάνους, 
που πληθαίνουν.                                     
- H χρεοκοπία των επιχειρήσεων: Το  «outsursing»  η 
μεταφορά επιχειρήσεων σε χώρες με χαμηλό εργατικό 
κόστος.  Η οδηγία Μπολκενστάιν, το σύμφωνο 
σταθερότητας, η ευρωσυνθήκη, τα ευρωομόλογα,  
«ο σώζων εαυτόν σωθήτω» της Μέρκελ, η απογραφή 
του Αλογοσκούφη. 
- Η γενιά των 700 ευρώ.  Το  βιτριόλι  στην 
Κωνσταντίνκα Κούνεβα και από  πάνω τα κόμματα να 
της ζητούν να μπει στα ψηφοδέλτιά τους. Το ΕΣΥ του 
Αβραμόπουλου με τον «Άγιο Ανδρέα» στριμωγμένο 
μαζί με το πανεπιστημιακό στο Ρίο. Χρεοκόπησε 
μήπως  το κρατικό  σύστημα υγείας ή ακόμα;         

- «Οι λεροί αδιάβατοι δρόμοι με τα λαμπρά 
μεγάλα ονόματά τους»: ο Διακονιάρης 
που ονειρεύεται  καιρούς  να γίνει λεωφόρος 
καταπίνοντας δεκαετίες και εκατομμύρια αλλά 
το μόνο που πετυχαίνει είναι  γεμίζει τις μεγάλες 
τσέπες των εργολάβων, τα ΣΧΕΔΙΑ επί χάρτου της 
Ιονίας Οδού για τα οποία το κράτος νομοθέτησε 
να  πληρώνουμε διόδια. Η Γέφυρα. Τα άθλια 
παραπήγματα των προσφύγων. (πάντα ήταν άθλια 
τα παραπήγματα των προσφύγων ακόμα και πριν 
το ’22).  Να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα 
μιας χώρας διεθνείς «οίκοι αξιολόγησης» λίγο πριν 
οι ίδιοι καταρρεύσουν  αλλά  η χώρα να πληρώνει 
δισεκατομμύρια πανωτόκια.                                                      
- Η πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους κατά 
Μαρξ: Ο  πληθωρισμός κεφαλαίου. Η σχετική 
και απόλυτη εξαθλίωση του προλεταριάτου. Να 
τυπώνουν οι κεντρικές τράπεζες χαρτονόμισμα 
χωρίς αντίκρισμα και να το δίνουν σε τράπεζες 
και επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να παράγουν 
εμπορεύματα που ο εργαζόμενος λαός δεν μπορεί να 
αγοράσει. Τα «δομημένα» ομόλογα, η λεηλασία των 
ασφαλιστικών ταμείων, το εφάπαξ  και  τα φάρμακα 
που δεν μπορούν να πάρουν οι συνταξιούχοι του 
δημοσίου.
- Το παράδοξο: Όσο πιο πολλές εμπορευματικές 
αξίες  παράγουν οι εργαζόμενοι τόσο μεγαλύτερη 

ένδεια να βιώνουν. Κρίση είναι «η επιτυχία της 
σύγχρονης παραγωγής, η μεγάλη της αφθονία, 
να επιστρέφει  στον  παραγωγό ως αφθονία της 
αποστέρησης». Το ότι ξεχάσαμε να θεωρούμε ιδιώτες 
και idiot, όσους δεν ενδιαφέρονται και δεν παίρνουν 
θέση στα κοινά. Το νέο ξεκλήρισμα της αγροτιάς με 
την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος. Το να 
θέλει ο αγρότης ένα ντάτσουν πορτοκάλια για να 
πιει μια πορτοκαλάδα στο Σύνταγμα. Η κλοπή του 
δημόσιου πλούτου και η μετατροπή του σε  ατομική 
ιδιοκτησία.
- Το σχολείο της αμάθειας: Το ρεκόρ 
εγκληματικότητας το 2008 στην Ελλάδα. Ο 
πολλαπλασιασμός  «εκπυρσοκροτήσεων»  όπλων των 
δυνάμεων κρατικής καταστολής, οι «ζαρντινιέρες», 
οι εξοστρακισμένες σφαίρες. Οι ασφυκτικά γεμάτες 
φυλακές με τις γρήγορες αποδράσεις. Ο διαρκής 
«πόλεμος του οπίου» και αυτοί που πουλάνε 
την ηρωίνη. Η μαζική ψυχική εξαθλίωση, η 
υπογεννητικότητα, η άνθιση της βιομηχανίας του 
sex. Οι μοναχοί-γιάπηδες και γκόλντεν μπόις ή χρυσά 
αγόρια του Αγίου Όρους, η Παναχαική του Κούγια.  
- Ο συνδυασμός κινδύνου και ευκαιρίας:  
Σύμφωνα με τους παλιούς κινέζους,  η μαμή της 
νέας κοινωνίας ίσως.  Το ότι αφήσαμε να ορίζουν 
τις ζωές μας οι ανέραστοι γραφειοκράτες. 

Το σημαντικό είναι ότι έχουμε καταγεγραμμένες 
πολλές οπτικές γωνίες στα πράγματα, δηλαδή από 
πολλά πολιτισμικά ρεύματα σκέψης και από όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που αποτελούν 
και τον πλούτο μας ενάντια στην μονομέρεια, 
την απολίθωση και το δογματισμό.
Αναμένουμε και τη δική σας πολύπλευρη συμβολή, 
αλλά και δημιουργική σας κριτική στάση.

 
 Η συντακτική επιτροπή
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Δηκτικά  εκπαιδευτικά σχόλια

1) Ένοχες ανοχές και σιωπές
► Η θέση της ΟΛΜΕ για 25 μαθητές κατά τμήμα (20 μαθητές η θέση της 
«παρέμβασης») σε μεγάλο βαθμό έχει επιβληθεί, κόντρα στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., από το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα και τους συλλόγους διδασκόντων.
Φαίνεται όμως, πως εκτός από τις σχολές «υψηλής ζήτησης» υπάρχουν και 
παρόμοια Γυμνάσια και Λύκεια, που λειτουργούν με 30 ή και με ολίγους έστω 
επιπλέον μαθητές. Έτσι ευνοείται η αλληλοσύγκριση με ιδιωτικά λύκεια που 
δημιουργούν τέτοια τμήματα με άλλοθι τη μεγάλη ζήτηση, λόγω υψηλής 
ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης και  υψηλά ποσοστά εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.-
Τ.Ε.Ι. Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν (sic),  που εργάζονται σε δημόσια λύκεια με 
μικρό αριθμό μαθητών πρέπει να ζηλεύουν, να ζητήσουν μετάθεση ή κάτι να 
υποψιάζονται;
► Αν κάποιος νέος εργαζόμενος απασχολείται 5 ημέρες την εβδομάδα και 
αμείβεται με 700 ευρώ το μήνα, τότε το ημερομίσθιο του είναι περίπου 700 : 
(5x4) = 35 ευρώ. Παρακαλούνται οι ολίγοι έστω συνάδελφοι που αμείβονται 
σε ιδιαίτερα, ακόμη και με 40 ευρώ την ώρα, να μειώσουν το ωρομίσθιο τους, 
τουλάχιστον στο ύψος του ημερομίσθιου αυτών των νέων, σαν έμπρακτη 
συμπαράσταση στη ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ 700 ΕΥΡΩ.
► Αυξάνεται και πληθύνεται ο αριθμός των δυσλεξικών μαθητών στην 
περιοχή μας  και μάλιστα σε μεγάλη ηλικία και βαθμίδα εκπαίδευσης. Έχει 
κάποια υπηρεσία ή φορέας παρακολουθήσει, αν η δυσλεξία συνεχίζεται και 
μετά τις πανελλήνιες με την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ή «θεραπεύεται»;
Μας ανησυχούν πάντως οι φήμεςpoy κυκλοφορούν, ότι κάποιοι συνάδελφοι 
«ειδικεύονται» σε κατ’ οίκον βοήθεια δυσλεξικών ... 
► Το υποχρεωτικό ωράριο μας που ξεκίνα από τις 21 και καταλήγει στις 
16 ώρες την εβδομάδα, έχει προκαλέσει κριτικές και ειρωνικά σχόλια, από 
όσους αθέλητα ή και ηθελημένα αγνοούν την ιδιαιτερότητα της διδακτικής  
ώρας αλλά και του εκπαιδευτικού έργου, πέρα από τα αυτονόητα του χρόνου 
της κατ’ οίκον προετοιμασίας, τη διόρθωση γραπτών, τα διοικητικής φύσης 
καθήκοντα κ.α.
Οι συνάδελφοι/-σες που ασχολούνται «ακούραστα» επί πολλές ώρες τα 
απογεύματα και τα βράδια με «ιδιαίτερα» εκτός των άλλων, αδυνατίζουν 
εξαιρετικά τη θέση του κλάδου για  μείωση του υποχρεωτικού μας ωραρίου, 
πράγμα που θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, σε μια χρονική 
συγκύρια δεκάδων χιλιάδων αδιορίστων  εκπαιδευτικών.

Παν. Παπαπ.

2) Ποιος αλήθεια νοιάζεται;
► Πριν το τέλος  της χρονιάς… ο απολογισμός. Η ύλη δε βγαίνει (όπως πάντα 
άλλωστε) ή … «βγαίνει», όπως βγαίνει πάντα. Αλλά ποιος νοιάζεται;
Το υπουργείο μαζεύει τα χαρτάκια του που πιστοποιούν ότι η ύλη 
«ολοκληρώθηκε» και μάλιστα μέχρι το τέλος Μάρτη - ο Απρίλης είναι των 
επαναλήψεων -  είναι καλυμμένο… Οι καθηγητές με τη θηλιά στο λαιμό, όλη τη 
χρονιά αγώνα ταχύτητας για να ‘ναι εντάξει με την ύλη. Ας τους θεωρήσουμε 
καλυμμένους… Οι μαθητές, οι μόνιμα «τιμωρημένοι», που ξέρουν καλύτερα 
απ’ όλους και βλέπουν, δεν είναι καλυμμένοι…  Αλλά ποιος νοιάζεται;
Κι εκεί κάπου στο δρόμο, χάσαμε όλοι το 
τραίνο της γνώσης, της ουσιαστικής, όχι της 
«χρήσιμης», του διαλόγου δηλαδή, που θέλει 
το χρόνο του και δε γίνεται ταχύρρυθμος… 
για να προλάβουν να γεννηθούν τα γιατί, να 
διατυπωθούν και να κουβεντιαστούν - από 
ανθρώπους που ψάχνουν, ερευνούν στις 
επιστημονικές περιοχές όλοι μαζί και όχι από 
λίγους που δίνουν και τους πολλούς που 
καταπίνουν έτοιμες απαντήσεις... Αλλά και 
πάλι ποιος νοιάζεται;
Ευτυχώς, προλάβαμε το επόμενο τραίνο… 
θα μας πάει σε όποιον τουριστικό προορισμό 
τραβάει η καρδιά μας, Ελλάδα ή εξωτερικό. Τα 
προγράμματα να ‘ναι καλά και τα λεφτά που 
δεν υπάρχουν όταν τα χρειάζεται η καθαυτή 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά πέφτουν από 
τον ουρανό (τον ευρωπαϊκό βέβαια) όταν 
είναι να πάνε τα παιδιά εκδρομή. Με μια 
προϋπόθεση βέβαια: να μην έχουν χαθεί 
ώρες από καταλήψεις, αποχές και άλλες 
κακές συνήθειες. Έτσι, το μάθημα περνάει σε 
δεύτερη ζήτηση και όλα θυσιάζονται, ακόμα και 
η στενοχώρια για τα χάλια του εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται καλά και τα 
αντιδραστικά μας αντανακλαστικά κοιμίζονται προκειμένου να γίνει η τριήμερη, 
η τετραήμερη η πενταήμερη κ.ο.κ. Εκμαυλισμός; Μύηση των παιδιών σε μια 
συνηθισμένη «εκεί έξω»  συμπεριφορά, να εξαγοράζονται; Ποιος αλήθεια 
νοιάζεται;

Ντ. Μπελ.

 
3) Άντε και του χρόνου την πρωτομαγιά !!!  
► 12-13 θα σταματήσουν φέτος τα μαθήματα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας 
(είδηση από το Alfavita). Τα ιερά και τα όσια των εξετάσεων!!!
Μήπως πρέπει κάποτε να φωνάξουμε ότι δεν μπορεί το ένα πέμπτο περίπου 
της σχολικής χρονιάς να αφιερώνεται στις εξετάσεις κάθε είδους και όχι σε 
άλλα  ενδιαφέροντα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνονται στα σχολεία 
μας όπως πολιτιστικές (θεατρικά-μουσικές εκδηλώσεις-εκθέσεις ζωγραφικής 
και φωτογραφίας), περιβαλλοντικές, αθλητικές κλπ δραστηριότητες που 
ασφυκτιούν μέσα στο καθημερινό 7ωρο.  Μήπως λέω… 

Γιωργ. Ντ.

Προσφυγικά του 3ου κόσμου ...

► Το «σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο» που ψηφίστηκε σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2009, είναι το πιο περιοριστικό 
πλαίσιο (μέσα στο οποίο κάθε κράτος μπορεί να διαφοροποιείται) που σχεδόν 
εκμηδενίζει τις δυνατότητες ασύλου στην Ευρώπη και περιστέλλει τις λίγες 
ελευθερίες και τα δικαιώματα που είχαν μέχρι σήμερα οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες.
► Η ανθρώπινη ιστορία πάντα διαμορφωνόταν από μετακινήσεις, 
μεταναστέυσεις πληθυσμών οι οποίες αναμειγνύουν τους διαφορετικούς 
πολιτισμούς και δημιουργούν νέους. Η «γκετοποίηση» των μεταναστών όχι 
μόνο δεν επιτρέπει την πρόσμιξη των πολιτισμικών στοιχείων, αλλά επί πλέον 
δημιουργεί κοινότητες αποκλεισμένων και απογοητευμένων ανθρώπων.
► Αδιαφορώντας για το παρόν και το μέλλον των 3.000 αποκλεισμένων 
στον καταυλισμό της Πάτρας, αδιαφορούμε για το συλλογικό μέλλον όλων 
μας, προκαλώντας την ανθρώπινη ανεκτικότητα, τη δυσαρέσκεια και την 
επιθετικότητα.

Μαρ. Μουρ.

► Βεβαίως και είναι όμορφο να μην ξεκληρίζονται οι λαοί από τις εστίες 
τους με βίαιους τρόπους. Και είναι πολιτισμικά ομορφότερο να ταξιδεύουν με 
όρους ελευθερίας. Κράτη και κεφάλαια όμως σε μια παγκοσμιοποιημένη εκδοχή 
εισβάλλουν στους λαούς του τρίτου κόσμου, είτε μέσω «δανεισμών», είτε μέσω 
πολεμικών «καταιγίδων», αφού δεν βολεύονται στις «εθνικές» εκμεταλλεύσεις. 
Όταν όμως σπρώχνουν βίαια τους εξαθλιωμένους και τους διαχέουν «για φτηνά 
μεροκάματα» στον δικό τους κόσμο, ε τότε δεν μπορούν να υποκρίνονται.
► Το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό 
(αυτό είναι το πρώτο για τις γρηγορούσες συνειδήσεις). Είναι πολιτικό κυρίως, 
αφού πολιτικά εκδιώκονται πρόσφυγες και μετανάστες από τις πατρίδες τους, 
πολιτικά χρησιμοποιούνται ως «προλεταριάτο» και ως «αποθήκη» ανέργων, 
πολιτικά δεν τους δίνεται άσυλο ή ταξιδιωτικά έγγραφα. Επομένως και πολιτικά 
οφείλουμε να δράσουμε εμείς οι λαοί του «ανεπτυγμένου» κόσμου.
► Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες επί πλέον, εάν «χρησιμοποιηθούν», 
είτε με όρους διάλυσης των δικών τους εστιών, πολιτισμών και πατρίδων, 
είτε με όρους δικής μας πατριδοκαπηλίας, τοπικισμού και εθελοτυφλίας, θα 
αποτελέσουν το «κρίσιμο κοινωνικό στρώμα» για πλήρη αλλαγή των παντός 
είδους συσχετισμών. 
► Ο ιθαγενής μας σύμμεικτος πολιτισμός θα κριθεί κυρίως από τον τρόπο 
που θα μας οδηγήσει στην αντιμετώπιση της «καυτής πατάτας». Οι διεθνικές 
μας ιδεολογίες θα κριθούν εάν οδηγήσουν σε πολιτικές και τακτικές στρατηγικές 
που θα ενσωματώσουν  όσους μετανάστες δεν πρόκειται πια να επιστρέψουν 
πίσω στις πατρίδες που εγκατέλειψαν βίαια. Εμείς θα κριθούμε από το πως θα 
βιώσουμε και τις δυο αυτές διαστάσεις, πέρα από τον ανθρωπισμό που οφείλουμε 
όλες και όλοι να επιδείξουμε στην Πάτρα.

Παν. Μπ. 

 Ο πράσινος καπιταλισμός και ο αντάρτης 
καλόγερος…

Το «τέλος της ιστορίας» σηματοδοτεί το τέλος του 
κυρίαρχου οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού 
συστήματος. Η κρίση του νεωτερικού πολιτιστικού 
παραδείγματος αποτυπώνεται τραγικά και πλανητικά 
στην έκρηξη της κοινωνικής ανισότητας και την 
οικολογική κρίση. Για την τελευταία οι κοσμοκράτορες 
προπαγανδίζουν διάφορα «εναλλακτικά» και 
«πράσινα» ιδεολογήματα σωτηρίας. Στις 28 Μαρτίου 
μας παρότρυναν να σβήσουμε τα φώτα. Στο 
απόσπασμα από «Το Ποντίκι»  (5.6.2008) που 
ακολουθεί, ένας απλός καλόγερος στο Άγιο Όρος 
(παλιός αντάρτης του ΕΛΑΣ), απαντά εύγλωττα στον 
παχυλό σκοταδισμό που μας σερβίρουν…   
«Πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, μια παρέα 
Θεσσαλονικιών και Αθηναίων δημοσιογράφων… 
διανυκτέρευσε σε ένα κελί, που κρατούσε ένας 
μοναχός. Στην ολονύχτια κουβεντούλα … ο γερο-
μοναχός έθεσε στην παρέα το ερώτημα: Ποιο θα είναι 
το μεγάλο πρόβλημα που θα βρει μπροστά του ο 
παγκόσμιος καπιταλισμός τα επόμενα χρόνια;
…Η σχεδόν ομόφωνη απάντηση ήταν 
«η καταστροφή του περιβάλλοντος». 

Οι δημοσιογράφοι…, αγόρευαν φανατικά... για το πώς το κεφάλαιο, έχοντας 
ως μόνο κίνητρο και οδηγό το κέρδος, θυσιάζει αδίστακτα το περιβάλλον…. 
Πώς τα κράτη σε Δύση και Ανατολή... Πώς οι κυβερνήσεις … Πώς οι πολίτες - 
καταναλωτές…. 
Ο γερο-μοναχός… είπε «ευλογώντας» το τελευταίο καραφάκι: «Ρε κορόιδα 
δημοσιογράφοι, ο καπιταλισμός, την προστασία του περιβάλλοντος θα την κάνει 
βιομηχανία. Θα λανσάρει καινούργια αυτοκίνητα, καινούργιες μορφές ενέργειας, 
καινούργιες τεχνολογίες, καινούργια προϊόντα οικολογικά, κάθε είδους. Και θα 
μας βάλει να τα αγοράζουμε, να τα χρησιμοποιούμε, να τα επιδοτούμε. Αυτοί που 
καταστρέφουν σήμερα το περιβάλλον, αύριο θα απαιτούν να τους πληρώσουμε 
για να το σώσουν.
«Και τότε ποιο θα ’ναι το μέγιστο πρόβλημα, γέροντα, τα χρόνια που ’ρχονται» 
ρώτησαν. «Οι ορδές των πεινασμένων στον τρίτο κόσμο και των φτωχών 
και ανέργων στον ανεπτυγμένο» απάντησε ο γέρος και καληνύχτισε, 
στραγγίζοντας το ποτήρι του. «Ευλογημένο να ’ναι» μουρμούρισε...».
Και τώρα που κατεβάσαμε του γενικούς διακόπτες τι άλλο θα κάνουμε 
εμείς;

Γ. Μάλφ.
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Στο διήγημα «Η 
μηχανή που κάνει 
τα μαθήματα του 
σχολείου» του Τζιάνι 
Ροντάρι  ένας μαθητής 
πουλά  ως άλλος 
Φάουστ την ψυχή του 
στο διάβολο θέλοντας 
να απαλλαγεί  από το 
βάρος των σχολικών 
μαθημάτων. Αγοράζει 
με την ανοχή του 
πατέρα του μια μηχανή 
που του κάνει όλα τα 
σχολικά μαθήματα και 
καταλήγει έγκλειστος 
σε ένα κλουβί αφού 
σταδιακά χάνει το 
μυαλό του και μαζί μ’ 
αυτό τη βαρύτητα της 
ύπαρξής του… Ηθικό 
δίδαγμα–διαφύλαξε 
το μυαλό σου από τις 
ευκολίες, αξιοποίησε 
τις δυνάμεις σου. 
Το διήγημα είναι 
γραμμένο αρκετά 
χρόνια πριν, τότε που 
το σχολείο δεν είχε 
μετατραπεί σε τέτοιο 
βαθμό σε  γκέτο  
περιθωριοποιημένων  
νεανικών ψυχών,  
γι’ αυτό και θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον  
να φανταστούμε μια 
μεταγραφή του στη 
σύγχρονη εποχή που 
η μαθητική κούραση 
έχει μετατραπεί 
σε υπερφόρτωση 
και  που ο δείχτης 
ανασφάλειας έχει 
χτυπήσει προ πολλού 
κόκκινο. Ο σημερινός  
μαθητής   πολύ απλά  
θα ήθελε να αφήσει τη 
θηριώδη  μηχανή στο 
θρανίο να αναπαράγει 
σ ο β α ρ ο φ α ν ε ί ς 
ασημαντολογίες και 
ο ίδιος να πετάξει 
μακριά από τη σχολική 
αίθουσα.  Γιατί 
κατάλαβε πως η ζωή 
βρίσκεται αλλού. 
 Αν θέλαμε να 
τοποθετήσουμε  εμείς 
οι εκπαιδευτικοί τον 
εαυτό μας στο πλαίσιο 
του διηγήματος ποιο 
ρόλο αλήθεια θα 
διαλέγαμε;  Θα ήμασταν 
οι δεσμοφύλακες, 
οι «κάνω τα στραβά 
μάτια», ή οι βοηθοί 
της απόδρασής του; 
Αν θεωρήσουμε  ότι 
ήρθε και για μας η ώρα 
της απόδρασης από 
ένα σχολείο-φυλακή 
θα πρέπει ταυτόχρονα 
να σκεφτούμε τους 
όρους οικοδόμησης 
ενός σχολείου της 
δημιουργίας, κεντρική 
θέση στο οποίο δεν 
μπορεί παρά να έχει η 
απολεσθείσα έννοια 
της επιμόρφωσης. 
Απόλυτα εύλογες οι 
καταγγελίες και οι 
διαμαρτυρίες για την 
απουσία κρατικού 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς , 

για την παντελή 
έλλειψη μακρόπνοου 
σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ 
και αντίστοιχης 
χρηματοδότησης και 
για την παραχώρηση 
και αυτού του δημόσιου 
αγαθού που θα έπρεπε 
να απολαμβάνει ο 
κάθε εκπαιδευτικός 
σε ιδιώτες προς άγραν 
πελατείας. Αν θέλουμε 
ωστόσο να πάμε  ένα 
βήμα πάρα πέρα, 
αν ενδιαφερόμαστε 
ειλικρινά για την 
αποκατάσταση της 
χαμένης τιμής  της 
έννοιας θα πρέπει να 
παραδεχτούμε κάποιες 
ενοχλητικές ίσως 
αλήθειες.

Αλήθεια πρώτη: 
αν στόχος της 
επιμόρφωσης είναι 
η απελευθέρωση 
της  δημιουργικής  
δύναμης και του 
κριτικού  στοχασμού 
των εκπαιδευτικών, 
θα πρέπει να 
αποστασιοποιηθούμε 
πλήρως από την 
αντίληψη που ταυτίζει 
την επιμόρφωση με 
από την από καθέδρας 
διδασκαλία. Η  
μετωπική διδασκαλία 
σε συνδυασμό  με τον 
άνωθεν σχεδιασμό 
και τις απαραίτητες 
γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ έ ς 
π ι ν ε λ ι έ ς 
« φ ι λ ο τ ε χ ν ο ύ ν » 
ένα μουντό τοπίο 
μέσα στο οποίο η 
πρωτοβουλία παγώνει 
και η αυτοέκφραση 
εξανεμίζεται. Είναι 
απολύτως κατανοητό 
να διψά κανείς για 
επιμόρφωση, καθότι 
αγαθό εν ανεπαρκεία, 
αλλά εντελώς 
αδιανόητο να σύρεται 
σε μια διαδικασία 
όπου αναπαράγονται 
τα ίδια  παρωχημένα 
μοντέλα μάθησης με 
μικροαλλαγές στην 
ονομασία ή στον 
οργανωτικό φορέα. Σε 
τι στ’ αλήθεια διαφέρει 
ο μαθητής που 
αγοράζει τη μηχανή 
αυτόματης εκτέλεσης 
μαθημάτων από τον 
εκπαιδευτικό που 
μαθαίνει να αντιγράφει 
π ε ρ ι σ π ο ύ δ α σ τ α 
«σχέδια μαθημάτων» 
κάθε είδους 
συμβούλων που 
ελάχιστη σχέση έχουν 
με την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα; Θα 
μεταφέρει ή όχι - και 
μάλιστα με περισσότερο 
ζήλο «αφού 
επιμορφώθηκε» - στη 
σχολική τάξη τα ίδια 
εκείνα επιστημονικά 
και παιδαγωγικά 
στερεότυπα που 

κάνουν τους μαθητές 
να θέλουν να 
επισπεύσουν την 
απόδρασή τους; Θα 
βλέπει ή όχι σταδιακά 
την υπόθεση της 
επιμόρφωσης ως 
υπόθεση συλλογής 
β ε β α ι ώ σ ε ω ν , 
πιστοποιήσεων και 
κάθε είδους εγγράφου 
με στόχο τη διόγκωση 
του ατομικού του 
φακέλου; Και γιατί 
όχι άλλωστε; Όσο 
καταστέλλεται η έφεση 
για  δημιουργία τόσο 
δεν διεγείρεται η έφεση 
για χρησιμοθηρία;

Αλήθεια δεύτερη: 
αν στόχος της 
επιμόρφωσης είναι 
η απελευθέρωση 
της  δημιουργικής  
δύναμης και του 
κριτικού  στοχασμού 
των εκπαιδευτικών, 
θα πρέπει να 
αποστασιοποιηθούμε 
και από τις μορφές 
εκείνες που ενδύονται 
τον πολυφορεμένο 
στην εποχή μας 
μανδύα της βιωματικής 
διδασκαλίας για να 
καλύψουν το ισχνό 
έως ανύπαρκτο 
περιεχόμενό τους. 
«Βιωματικά» σεμινάρια 
ξεφυτρώνουν πλέον 
παντού, ταχύρυθμα, 
μακράς διαρκείας, 
ακρ ιβοπληρωμένα 
ή μη, περί παντός 
επιστητού,  υπό την 
αιγίδα πανεπιστημίων, 
συλλόγων, φορέων 
του δημοσίου και 
κυρίως του ιδιωτικού 
τομέα. Τι είναι αυτό 
που θα μπορούσε 
να συνενώσει όλα 
αυτά τα ετερόκλητα 
στοιχεία; Μα η 
πλήρης απουσία του 
βάθους των εννοιών 
και των στόχων που 
επικαλούνται. Αν 
βίωμα δεν είναι μια 
επιπλέον εμπειρία 
που συσσωρεύεται 
αθροιστικά στο 
οικοδόμημα των 
άλυτων αντιφάσεων και 
των καλά ριζωμένων 
στερεοτύπων μας, 
αλλά μια ρήξη με 
τους καθιερωμένους 
τρόπους που 
σκεφτόμαστε, μιλάμε, 
α ι σ θ α ν ό μ α σ τ ε , 
χ ε ι ρ ο ν ο μ ο ύ μ ε , 
α ν α π ν έ ο υ μ ε , 
αγγίζουμε, ζούμε …
αν διδασκαλία δεν 
είναι ένα σύνολο 
από καθρέφτες που 
αντικατοπτρίζουν σε 
ποικίλα μεγέθη το 
είδωλό μας, αλλά η 
συντριβή ακριβώς 
αυτών των ειδώλων 
που μας εμποδίζουν να 
αντικρίζουμε κατάματα 

τους πραγματικούς 
ανθρώπους, δηλαδή 
τους μαθητές 
μας, τότε ανοίγει 
πραγματικά ο δρόμος 
για μια αυθεντικά 
βιωματική διδασκαλία. 
Σχέδια επί χάρτου που 
ικανοποιούν απλώς 
την ανάγκη ύπαρξης 
και επικυριαρχίας 
γ ραφε ι ο κρα τ ι κών 
μ η χ α ν ι σ μ ώ ν 
παντός τύπου, 
« ι λ ο υ σ τ ρ α σ ι ό ν » 
σεμινάρια που 
υπηρετούν τη λογική 
της αρπαχτής και της 
ευκολίας θα πρέπει 
σιγά –σιγά να μας 
αδειάζουν τον τόπο για 
να μπορέσουμε σε ένα 
αποκαθαρμένο πλέον 
τοπίο να αντικρίσουμε 
την.. 

Αλήθεια τρίτη και 
φαρμακερή: για να 
μπορέσει ο μαθητής 
που απέδρασε από 
την τάξη - φυλακή να 
ανοίξει τα φτερά του, 
να πετάξει ελεύθερα 
και να επιστρέψει 
- όχι για να την 
καταστρέψει, αλλά για 
της δώσει το σχήμα 
των ονείρων του-θα 
πρέπει να έχει στο πλάι 
του ένα δάσκαλο που 
θα τον ακολουθήσει 
τόσο στην πτήση 
του όσο και στην 
επιστροφή του. Όχι 
ως σοφός μέντορας 
και μοναδικός επαΐων, 
αλλά ως απλός 
συνταξιδιώτης και 
συνομιλητής. Αυτό 
το φαινομενικά  απλό 
συν-μπορεί να το 
κατακτήσει μόνο 
αν εμπιστευτεί τις 
δικές του δυνάμεις. 
Τη δύναμή του να 
ακούει χωρίς να 
υποτιμά, τη δύναμή 
του να αντικρίζει 
με ανθρωπολογική 
περιέργεια τον ίδιο 
του τον εαυτό και 
τις αδυναμίες του, 
τη δύναμη του να 
μην  τις προσπερνά 
βιαστικά, αλλά  να τις 
ξεπερνά δημιουργικά. 
Το υπόστρωμα 
και η αφετηρία 
κάθε απόπειρας 
επιμόρφωσης δεν 
μπορεί παρά να 
είναι η άγρυπνη κι 
ανήσυχη συνείδηση 
που θέτει συνεχώς 
σε αμφισβήτηση τον 
εαυτό της και που 
συνεχώς εμπνέεται 
και δυναμώνει από τη 
διάθεση εξερεύνησης 
του άλλου. Από εκεί 
κι έπειτα η επιλογή 
των δρόμων και των 
τρόπων είναι σχετικά 
απλή υπόθεση ….

Επιμόρφωση: Αναζητώντας τη  χαμένη  έννοια
της Διονυσίας Ασπρογέρακα,

 Γυμνάσιο Δεμενίκων, dionisiaaspr@yahoo.gr

 
1. Στη συζήτηση για το σύστημα 
πρόσβασης  των υποψηφίων,  οφείλουμε να 
επισημάνουμε τους οικονομικούς, κοινωνικούς και 
εκπαιδευτικούς όρους που επιδρούν, στη διάρκεια 
της φοίτησης, πολύ πριν οι μαθητές, ως υποψήφιοι, 
φτάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις…  
2. Δεν υπάρχει «φαεινή ιδέα» για το 
εξεταστικό, πολύ περισσότερο δεν υπάρχει 
αντίπαλη πρόταση αν δεν τοποθετηθεί κανείς για 
την ουσία της σχολικής εκπαίδευσης… Οφείλουμε 
να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και το σχολείο σε 
συνάρτηση με τις υπαρκτές σχέσεις παραγωγής, 
με το σύστημα εκμετάλλευσης που προσδιορίζει 
και καθορίζει τη σχολική εκπαίδευση…
3. Χρειάζεται, επίσης, να αποκαλύψουμε 
ότι η «αυτονομία» ή «αποδέσμευση του 
Λυκείου» δεν εξαρτάται, σε τελευταία ανάλυση, 
από τις εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση…
4. Στα πλαίσια αυτά: α. Πρέπει να σταθούμε 
κριτικά απέναντι στο περιεχόμενο, τις μορφές και 
τις κατευθύνσεις των αναλυτικών προγραμμάτων 
και βιβλίων και στις σχολικές πρακτικές…   β. 
Πρέπει να σταθούμε κριτικά απέναντι στην 
τεμαχισμένη, αποσπασματική και τυποποιημένη 
γνώση που δημιουργεί στρατιές ημιαναλφάβητων 
ή προσοντούχων άσχετων…

γ. Πρέπει να μιλήσουμε για κάποιες χιλιάδες 
μαθητών για τους οποίους η συζήτηση για το 
σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση 
είναι έξω από το οπτικό τους πεδίο καθώς δεν 
ολοκληρώνουν ούτε καν την υποχρεωτική - εδώ 
και αρκετές δεκαετίες - 9χρονη εκπαίδευση. 
δ. Πρέπει να μιλήσουμε για το διπλό ανισότιμο, 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά, σχολικό δίκτυο.
ε. Τέλος πρέπει να αναδείξουμε τη στενά 
ωφελιμιστική (εργαλειακή = εξετάσεις), συνεπώς 
μονοδιάστατη και θνησιγενή παιδεία…
5. Το στρατηγικό αίτημα του κόσμου της 
εργασίας «μόρφωση και δουλειά για όλους» 
είναι το μόνο έδαφος το οποίο μπορεί να 
αξιοποιήσει μια πρόταση αγώνα για το σήμερα που 
θα στοχεύει στο να μορφώνονται όσο το δυνατόν 
περισσότεροι, όσο το δυνατόν καλύτερα… 
6. Όσες προτάσεις έχουν κατατεθεί μέχρι 
σήμερα από τη μεριά του ΥΠΕΠΘ και των 
φορέων του (ΕΣΥΠ - Βερέμης, Επιτροπή 
Μπαμπινιώτη) αλλά και του κόμματος της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του ΣΥΝ – ΣΥΡΙΖΑ 
πριμοδοτούν στην κατεύθυνση της τροποποίησης, 
μετάθεσης ή και «κατάργησης» των πανελλαδικών 
εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αποκρύπτοντας ή υποτιμώντας ή αφήνοντας άθικτες 
όλες τις παραπάνω λειτουργίες και πρακτικές της 
σχολικής εκπαίδευσης, τους μηχανισμούς της  
κοινωνικής επιλογής στο σχολείο… 

Ολόκληρη η εισήγηση βρίσκεται στο ιστολόγιο της 
Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Αχαΐας.

Το σχολείο πριν από τις 
εξετάσεις πρόσβασης  στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Του Χρήστου Κάτσικα
Αποσπάσματα από την εισήγηση στην Πάτρα στις 

12-02-2009
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Κείμενο 
προβληματισμού

για τη 
διδασκαλία του 
Μαθήματος των 
Θρησκευτικών

  
των 14 Αχαιών 

εκπαιδευτικών θεολόγων

....................
Ως εκπαιδευτικοί θεολόγοι όμως 
αισθανόμαστε επιτακτική την ανάγκη 
να τονίσουμε και πιθανώς να 
υπενθυμίσουμε ότι:

Από το 1981(!) και από τους ίδιους 
τους θεολόγους (Α΄ Συνέδριο 
Θεολόγων Βορείου Ελλάδος) έχει 
τεθεί το ζήτημα για τον χαρακτήρα 
του ΜτΘ (κατηχητικό, ομολογιακό, 
βιβλικό, πολιτιστικό, θρησκειολογικό 
κτλ). Από τότε μέχρι και σήμερα 
έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας πολλά 
συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, έχουν 
εκδοθεί σοβαρές μελέτες και πλούσια 
αρθρογραφία. Εύκολα κανείς μπορεί 
να αναζητήσει και να ενημερωθεί για 
την πορεία αυτής της συζήτησης και 
του προβληματισμού που δεν έχει 
αφήσει απαθείς και αδιάφορους τους 
θεολόγους.

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα, όπως και παντού άλλωστε, 
λειτουργεί με βάση κάποιες 
γενικές αρχές και παραδοχές που 
αποτυπώνονται είτε στο Σύνταγμα, 
είτε στα αναλυτικά και ωρολόγια 
προγράμματα των επιμέρους 
μαθημάτων, είτε στους σκοπούς και 
τους στόχους των μαθημάτων κάθε 
τάξης. Στους μαθητές παρέχεται 
η αναγκαία επιστημονική γνώση, 
προσαρμοσμένη στην ηλικία τους και 
στις ανάγκες τους και αυτή διδάσκεται 
με ευθύνη των εκπαιδευτικών, 
έστω και αν η ανεπάρκειά τους 
-πολλές φορές για λόγους ίσως και 
ανεξάρτητους από τη θέλησή τους- 
προκαλεί παρεξηγήσεις, προβλήματα 
και αδιέξοδα τα οποία συνήθως 
αποδίδονται στο ίδιο το μάθημα.

Το ΜτΘ δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να έχει κατηχητικό χαρακτήρα, 
πολύ περισσότερο σήμερα. Έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή όπου 
ο αυτοθαυμασμός λόγω των τίτλων 
του παρελθόντος και ο θρησκευτικός 
ρητορισμός, ο οποίος -κατά τον 
Αλέξανδρο Σμέμαν- «συντίθεται  από 
ένα μείγμα αισιοδοξίας, αναγκαστικής 
θριαμβολογίας και καταπληκτικής 
αυτοδικαίωσης», μπορούσε να 
καλύψει τις όποιες αδυναμίες του 
ΜτΘ. Η κοινωνία και επομένως και τα 
σχολεία μας είναι πολυπολιτισμικά, με 
μαθητές ετερόδοξους ή αλλόδοξους 
αλλά και θρησκευτικά ουδέτερους 
ή αδιάφορους. Δεν μπορεί λοιπόν 
παρά να αλλάξει ο χαρακτήρας 
και το περιεχόμενο του ΜτΘ για να 
υπηρετεί τη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα, και όχι να 
καταργηθεί, όπως στην πράξη 
επιχειρείται  σήμερα με την έκδοση 
εγκυκλίων. Στην κατεύθυνση του 
αναπροσανατολισμού, από το 2001, 
το ΜτΘ άλλαξε με την εφαρμογή 
των ΔΕΠΠΣ στα γυμνάσια, ενώ 
γράφτηκαν νέα αξιόλογα βιβλία 
πολύ διαφορετικά από τα παλαιότερα 
από άποψη περιεχομένου, δομής 

και αισθητικής.  Σήμερα κανείς 
δεν αμφιβάλλει ότι ο δρόμος είναι 
ανοιχτός  για ακόμη μεγαλύτερη 
βελτίωση αφού πλέον οι συνθήκες 
είναι ώριμες.

Υπάρχει μια διεθνής εμπειρία από τη 
διδασκαλία του ΜτΘ στα σχολεία 
των ευρωπαϊκών χωρών  την οποία 
χρειάζεται να αξιολογήσουμε και να 
λάβουμε υπόψη μας, πριν οδηγηθούμε 
σε επιπόλαιες απλουστεύσεις που 
θίγουν και την εκπαιδευτική πολιτική 
που κάθε φορά ακολουθείται και 
επιπλέον αποπροσανατολίζουν γονείς 
και μαθητές που είναι ταυτόχρονα 

πολίτες του κόσμου αλλά και φορείς 
ιστορίας και πολιτισμού. 

Το πλαίσιο των σχέσεων 
Εκκλησίας και Πολιτείας, όπως 
μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί, 
έχει φανεί και από πολλές άλλες 
συγκυρίες ότι δημιουργεί μια στρεβλή 
πραγματικότητα η οποία παλινωδεί  
ανάμεσα στο πολιτικό κόστος και το 
απειλούμενο κύρος της διοικούσας  
Εκκλησίας. Ο εκπαιδευτικός 
θεολόγος ούτε μπορεί, ούτε πρέπει 
και δεν ανήκει στις αρμοδιότητές 
του να κάνει «μισθωμένη 
ιεραποστολή», να υποκαθιστά 
την Εκκλησία μέσα στο σχολείο, 
να μεταφέρει την εμπειρία της 
ή να απολογείται για τις όποιες 
επιτυχείς ή ατυχείς επιλογές της. 
Ο θεολόγος είναι επιστήμονας 
και παιδαγωγός, λειτουργός της 
μέσης εκπαίδευσης, που κουβαλά 
μαζί του ό,τι κουβαλά και ο κάθε 
άλλος δάσκαλος: την επιστημονική 
του κατάρτιση, την παιδαγωγική 
του ευαισθησία, τη διδακτική του 
επάρκεια, τις ελπίδες και τα όνειρά 
του .................................

Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Ανδριόπουλος Παναγιώτης, 
Γιαννόπουλος Ανδρέας, Γλαρού 
Άννα, Ζωχιού Μαρία, Κοτσόκολος 
Νικόλαος, Λότσος Αντώνης, Μαλεβίτης 
Ηλίας, Μάλφας Γεώργιος, Μαραθιά 
Διονυσία, Μασσαράς Θεοχάρης, 
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος, 
Παπασωτηρόπουλος Χριστόφορος, 
Φάκος Βασίλειος, Φωτόπουλος 
Χρήστος.

Απόσπασμα από το «Κείμενο προβληματισμού 
εκπαιδευτικών θεολόγων για τη διδασκαλία του 
μαθήματος των θρησκευτικών». Ολόκληρο το 
κείμενο και οι υπογραφές στο σύνδεσμο:

http://www.dide.ach.sch.gr/thriskeftika/news/
keimeno_problhmatismou.pdf

Η σημασία της φυσικής αγωγής
Η φυσική αγωγή  θα έπρεπε να έχει  έναν πρωταρχικό ρόλο μέσα στην παιδεία 
από την προσχολική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, και αν δούμε την παιδεία με 
την πρωταρχική έννοια της, δηλαδή ως τη συνεχή και αδιάλειπτη διαδικασία 
ανάπτυξης και καλλιέργειας της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα στην 
κοινωνία, τότε η φυσική αγωγή συνεχίζει να έχει σημαντικό ρόλο μέχρι το 
τέλος του βίου.  
Μέσα στην εκπαίδευση, συνιστά ένα από τα λίγα μαθήματα που μπορούν με 
φυσικό τρόπο (παιχνίδι, κίνηση, δραστηριότητα σε φυσικό περιβάλλον) να 
προάγουν την ανάπτυξη και το σμίλευση του ανθρώπου ως ολότητα 
και όχι μέσα από τον κατακερματισμό του σε σώμα, μυαλό και ψυχή. Αυτή 
είναι μια παράμετρος στην οποία εντοπίζεται ένα από τα βασικά προβλήματα 
της σύγχρονης παιδαγωγικής: ο διαχωρισμός της πνευματικής από 
τη σωματική δραστηριότητα. Συγχρόνως, θα μπορούσε να είναι ένα 
εργαλείο για τη μάθηση κοινωνικών αξιών (συνεργασία, σεβασμός του άλλου, 
δικαιοσύνη, ισότητα, αποδοχή της ήττας και της νίκης) και ατομικών αρετών 
(δημιουργικότητα, επινόηση, θέληση, αυτοπειθαρχία, ψηλάφηση των ορίων, 
πείσμα, αγωνιστικότητα).
Το βασικό πλεονέκτημα της φυσικής αγωγής είναι η αδιάρρηκτη σχέση της 
με το παιχνίδι, για όποια μορφή κι αν μιλάμε, παιχνίδι με μπάλα, παιχνίδι 
σωματικών αισθήσεων με τον αέρα, το νερό, τον αέρα κ.λπ., το παιχνίδι 
ανακάλυψης των ικανοτήτων κ.ο.κ. Γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι είναι για τον 
άνθρωπο ένα ζωογόνο και δημιουργικό κίνητρο που τον ωθεί στην προσπάθεια, 
στην εξερεύνηση, στην ωριμότητα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, όλα αυτά, 
τηρουμένων των αναλογιών, να τα εκτιμούσανε ιδιαίτερα οι αρχαίοι έλληνες 
και γι’ αυτό κατείχε η φυσική αγωγή κεντρική θέση στην αγωγή των νέων, ο 
γυμναστής ήταν ισότιμος και αντάξιος κοινωνικά με τον γιατρό και οι αγώνες 
ήταν όχι θέαμα και ανταγωνισμός όπως στις μέρες μας, αλλά αναπόσπαστο 
μέρος της πνευματικής και της πολιτισμικής έκφρασης.
Βέβαια, όλα τα παραπάνω διατυπώνονται με ευκολία και ίσως χαίρουν τη 
γενική αποδοχή, στην πραγματικότητα όμως μέσα στο υπάρχον εκπαιδευτικό 
σύστημα και ειδικά στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος, που 
έχει άλλες προτεραιότητες και βασίζεται σε άλλες αρχές, τα πράγματα 
είναι από δύσκολα έως αδύνατα. Για να γίνω πιο σαφής, στο δημοτικό για 
παράδειγμα δίνονται μόνο 2 ώρες φυσικής αγωγής, στο γυμνάσιο από 2 έως 
3 ώρες, ενώ στο λύκειο μόνο από 1 έως 2 ώρες. Αυτή η συνθήκη από μόνη 
της θέτει σοβαρούς περιοριστικούς όρους, αφού τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν 
ανάγκη από παιχνίδι και κίνηση καθημερινά. 
Συνεπώς το παιχνίδι - η κίνηση, η φυσική δηλαδή ανάγκη των νέων, θα 
μπορούσε να αποτελεί το μέσο για την προώθηση της μάθησης διαφόρων 
πραγμάτων. (Εν αντιθέσει, στο σύστημά μας τα παιδιά είναι καθηλωμένα για 
περισσότερες από 5 ώρες σε μια καρέκλα, παραταγμένα απέναντι από τον 
πίνακα και κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους). Αν συνυπολογίσουμε ότι το 
μάθημα της φυσικής αγωγής διεξάγεται σε χώρους ακατάλληλους (τσιμεντένια 
αυλή, δίπλα σε πολυσύχναστο δρόμο και περικυκλωμένη από κτήρια) από 
έναν καθηγητή φυσικής αγωγής που έχει επωμιστεί 20-30 μαθητές, τότε είναι 
ευνόητο γιατί οι περισσότεροι «εκπαιδευτικοί της αυλής» καταλήγουν 
σχεδόν να παραιτούνται, λέγοντας το γνωστό «πάρτε μπάλες και παίξτε» 
ή γιατί από νωρίς τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο 
μάθημα, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα.
Στα παραπάνω εν συντομία προσπαθώ να δείξω τη σημασία του μαθήματος, 
αλλά και τα εμπόδια πραγμάτωσης μιας φυσικής αγωγής.

….Συνεχίζεται με άλλες σκέψεις…. στο επόμενο φύλλο.

 Μαρίνα Μουρατίδου, Γυμνάστρια

Συνοπτικά για τη άλλη βιολογία του νέου 
Βιβλίου Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου

 του  Παναγιώτη Μπούρδαλα, Φυσικού 
 
Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με την τεράστια οικολογική καταστροφή πολλών 
οικολογικών οικοσυστημάτων στη Χώρα μας, αλλά και σε πολλά μέρη της Νότιας 
Ευρώπης. Ταυτόχρονα πολλοί εκπαιδευτικοί συμμετείχαμε αρχές Σεπτέμβρη 
στα ψευτο-σεμινάρια για πολλά νέα βιβλία Γυμνασίου. Σ’ αυτά δεν είχαμε την 
δυνατότητα να κάνουμε πολλές παρατηρήσεις. Τα βιβλία αυτά, μαζί με μια νέα 
διδακτική ως περίβλημα, έφεραν και νέα «γνώση», συχνά αποσπασματική 
και στρογγυλοποιημένη. 
Σε ένα σχολείο που αγκομαχά με επτάωρα, έλλειψη σοβαρής αντισταθμιστικής 
εκπαίδευσης, εξετασιομανία, παιδαγωγική, επιμορφωτική και οικονομική 
συρρίκνωση των εκπαιδευτικών, κλπ, φέρνουν ως επικάλυμμα την 
«προοδευτική» ιδέα της «διαθεματικότητας». Πολλοί όμως συνάδελφοι, 
όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, κατανόησαν πως πραγματική διαθεματικότητα, 
πάνω σε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα των μαθητών, είναι τουλάχιστον αφύσικο 
να γίνει και να προοδεύσει. 
Δεν άργησαν όμως να βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα αντιφατικά 
και επικίνδυνα. Την πρώτη θέση πήρε το βιβλίο Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου. 
Η  πρόκληση για την προώθηση των μεταλλαγμένων  τροφών το έφερε πρώτο 
στην  κορυφή της συζήτησης. Μελετώντας το, τα αυτιά μου «βούηξαν» από 
μια εκκωφαντική σιωπή και για άλλα παράπλευρα θέματα που λείπουν ή 
συσκοτίζονται, μάλλον όχι τυχαία. 
Η «γκρίζα» διαφήμιση των μεταλλαγμένων (γενετικά τροποποιημένων) 
τροφών, μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο ευθεία προσπάθεια των συγγραφέων και 
αξιολογητών, για να περάσουν τις «νέες ιδέες» της νεοταξικής καπιταλιστικής 
παγκοσμιοποίησης στο χώρο της Βιολογίας, στο Γυμνάσιο. Δεν είναι μόνο η 
παράθεση φωτογραφιών τομάτας γυαλιστερής  (μεταλλαγμένης) δίπλα σε ήδη 
σαπισμένη τομάτα συμβατικής, με ό, τι αυτό συνεπάγεται στα μάτια και σκέψη 
των μαθητών. 
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Το να μιλήσει κανείς 
σήμερα και σε σχετικά 
σύντομο χρόνο για 
το μεγάλο ζήτημα 
της τεχνικής και 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς 
εκπαίδευσης είναι 
ένα πολύ δύσκολο 
και πολύπλοκο 
εγχείρημα. Είναι 
δύσκολο γιατί η 
ανάγκη τόσο των 
γενικών, όσο και των 
ειδικότερων  γνώσεων 
που απαιτούνται για 
μια τέτοια εκπαίδευση 
δεν προσδιορίζονται 
εύκολα. Εξάλλου 
υπάρχουν πολλές, 
διαφορετικές και 
πολλές φορές αντίθετες 
απόψεις. 
Παρατηρήσεις για το 
ΕΠΑΛ:
α). Το ΕΠΑΛ μπορεί να 
λέγεται ισότιμο με το 
Γενικό Λύκειο, αλλά οι 
μαθητές που φεύγουν 
στις ΕΠΑΣ δεν είναι 
καθόλου ισότιμοι, οι 
γενικές γνώσεις εντός 
του «όλου ΕΠΑΛ» είναι 
σαφώς πολύ λιγότερες 
από το Γενικό.  
β). Επιπρόσθετα είναι 
σοβαρά συζητήσιμο το 
αν η γενική παιδεία που 
προσφέρει το  ΕΠΑΛ 
στους μαθητές είναι 
επαρκής, δεδομένου 
ότι και αυτή του 
Γενικού Λυκείου είναι 
υπό αμφισβήτηση 
σήμερα. Επίσης φυσικά 
και δεν διαφαίνεται ότι 
η πολιτική βούληση 
της κυβέρνησης είναι 
να ωθήσει τους πιο 
επαρκείς μαθητές στο 
ΕΠΑΛ… 
γ). Πρέπει στο σημείο 
αυτό να τονιστεί 
μια μεθοδευμένη 
εκπαιδευτική πολιτική 
στην εννιάχρονη 
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή 
εκπαίδευση η οποία 
φαίνεται να μειώνει τη 
στέρεα γνώση με την 
επικοινωνιακή πολιτική 
της «ευέλικτης ζώνης», 
την «διαθεματικότητα» 
και την αμφισβήτηση 
της όποιας 
α ν τ ι σ τ α θ μ ι σ τ ι κ ή ς 
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 
(ενισχυτική, ολοήμερα, 
ειδική αγωγής, κ.λ.π. 
).
δ). Παρότι συνεχίζεται 
ο διπλός δρόμος μετά 
το Γυμνάσιο (και ο 
τριπλός μετά την 
Α΄ ΓΕΛ - ΕΠΑΛ, η 
πρόσβαση στις ΕΠΑΣ 
ένα χρόνο αργότερα 
απ’ ότι στις σχολές 
μαθητείας (ΟΑΕΔ, 
κλπ), η όποια οριζόντια 
διασύνδεση στις αρχές 
της Β΄ Λυκείου, 
και η δημιουργία 
τομέων φαίνεται να 
ελαφρύνει λίγο την 

πρόωρη εξειδίκευση, 
αλλά αν επικρατήσει 
και το σενάριο της 
κατάργησης της Α΄ 
Δημοτικού, τότε θα 
είμαστε πολύ πιο πίσω 
σήμερα  σε πρόωρες 
αποφάσεις των 
παιδιών. 
ε). Η είσοδος στα 
ΑΕΙ - ΑΤΕΙ φαίνεται 
να είναι απλά μια 
δυνατότητα για πολύ 
λίγους μαθητές και 
σε ορισμένες μόνο 
σχολές και εκφράζει 
απλά την αποδοχή 
της πιθανότητας για 
ένα μαθητή ένα τέτοιο 
σενάριο. Είναι πάντως 
μια κατάκτηση του 
κινήματος από την 
εποχή Αρσένη. Πρέπει 
και αυτή όμως να 
ιδωθεί από την οπτική 
των νέων ρυθμίσεων 
για την πρόσβαση και 
τα πολλά φίλτρα για 
την έξοδο από την 
Ανώτατη εκπαίδευση.
στ). Φαίνεται πως οι 
απόφοιτοι του ΕΠΑΛ 
ως πτυχιούχοι, θα είναι 
αναγκασμένοι για πάρα 
πέρα ειδίκευση και 
κατάρτιση, πράγμα που 
σημαίνει ότι θα είναι 
δέσμιοι του ΟΕΕΚ και 
των ιδιωτικών ΙΕΚ, όχι 
μόνο λόγω ευελιξίας 
και επανακατάρτισης, 
αλλά και λόγω έλλειψης 
επάρκειας.
Για τις 
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς 
σχολές (ΕΠΑ.Σ):
α). Ο ιδρυτικός νόμος 
ξεκαθαρίζει εξαρχής 
ότι αυτές απευθύνονται 
σε μαθητές οι 
οποίοι επιθυμούν 
να φοιτήσουν σε 
ειδικότητες «που 
δεν απαιτούν 
ισχυρή θεωρητική 
υποστήριξη, αλλά 
ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι 
κυρίως στην πρακτική 
εξάσκηση, ώστε οι 
απόφοιτοι τους να 
εντάσσονται άμεσα 
στην αγορά εργασίας 
ως ειδικευμένοι 
τεχνίτες». Πρόκειται 
επομένως για την 
αποθέωση της 
ταξικότητας στα 
χαμηλά κοινωνικά 
και μορφωτικά 
στρώματα, σε μια 
εποχή μάλιστα που 
αυτή η εκπαίδευση θα 
απαξιώνεται νωρίς, 
οπότε θα πέσουν 
οι απόφοιτοι με το 
«πτυχίο» τους στα 
χέρια των (κυρίως 
ιδιωτικών) ΙΕΚ ή στην 
απόλυτη απαξίωση. 
β). Το ότι «μπορούν 
να ιδρύονται και να 
λειτουργούν υπό 
την εποπτεία και 
ευθύνη και άλλων 

Υπουργείων», αυτό 
δεν σημαίνει ότι απλά  
διατηρούνται οι ήδη 
υπάρχουσες σχολές 
σ’ αυτά. Επί πλέον 
σημαίνει ότι πρόκειται 
και για ένα «Δούρειο 
ίππο» στο χώρο 
της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που 
μπορεί να οδηγήσει, 
κάτω από δύσκολες για 
το εκπαιδευτικό κίνημα 
πολιτικές συνθήκες και 
στον ιδιαίτερο ρόλο της 
αγοράς στις ειδικότητες 
της κατάρτιση επιπέδου 
«2», στην στρατηγική 
σχεδόν πλήρους 
α π ε ξ ά ρ τ η σ η ς 
των ΕΠΑΣ από το 
ΥΠΕΠΘ. 

Η πορεία προς το 
ενιαίο σχολείο 
και η στήριξη της 
δημόσιας ΤΕΕ μέχρι 
την κατάκτησή του:
«1ο. Το ενιαίο 
12χρονο υποχρεωτικό 
σχολείο δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί απευθείας 
σ’ όλες τις τάξεις του 
σημερινού μαθητικού 
συνόλου. Γιατί οι 
κοινωνικές, ταξικές και 
μορφωτικές διαφορές 
είναι τέτοιες που 
πιθανή εφαρμογή του 
θα οδηγήσει σε μια 
καρικατούρα. 
2ο. Απαιτείται να 
ξεκαθαρίσουμε πως 
τα προγράμματα ενός 
τέτοιου σχολείου θα 
είναι ενιαία, δηλαδή 
να πούμε «τέλος ο 
διαχωρισμός α/θμιας 
και β/θμιας». Πως δεν 
θα έχουν επικαλύψεις 
και δεν θα στηρίζονται 
στη ποσοτική γνώση. 
Πρέπει  να εξηγήσουμε 
πως το σχολείο 
όπως το εννοούμε, 
προσφέρει στέρεες 
και γενικές  γνώσεις 
υποβάθρου απ’ όλα τα 
πεδία  του ανθρωπίνου 
πνεύματος, όπως 
προσδιορίστηκαν στην 
ιστορική του πορεία. 

3ο. Πρόκειται λοιπόν 
για ένα  σχολείο ενιαίο, 
δημοκρατικό, ανοικτό 
στους συλλογικούς 
φορείς,  συμβατό 
με τη διαχρονικά 
σωρευμένη και τη νέα 
γνώση, παιδαγωγικά 
ελεύθερο και κλειστό 
στην  επιχειρηματική 
άλωση και σε κάθε ιδέα 
του «επιχειρείν», αλλά 
οραματικό σε κάθε ιδέα 
του «δημιουργείν».  
Πρόκειται για ένα 
σχολείο της ζωής, της 
δημ ιουργ ικότητας , 
της συλλογικότητας, 
της γνώσης, της 
α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ η ς , 
της ανοχής. Για 
ένα  σχολείο της 

διεπιστημονικότητας 
και όχι απλά μιας 
διαθεματικότητας και 
ενός αφυδατωμένου 
επιστημονισμού. 
Για ένα σχολείο ανοικτό 
στο όλο  μυστήριο 
της ζωής και όχι απλά 
ανεκτικό μιας τυπικής 
θρησκευτικότητας και 
ενός ανορθολογικού 
μυστικισμού. Ένα 
σχολείο που θα 
απευθύνεται στην 
καρδιά, το νου και το 
σώμα της νέας γενιάς 
αδιαίρετα. 
Θα απευθύνεται 
ισότιμα στις μαθήτριες 
και τους  μαθητές 
τόσο ως  προσωπικά 
υποκείμενα, όσο και ως 
συλλογικά υποκείμενα, 
α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς 
βαθιά το όραμα της 
καθολικής αλήθειας, 
της εσωτερικής και 
κοινωνικής  ελευθερίας, 
της ετερότητας, 
της αλληλεγγύης, 
της διεθνικής 
ο ι κουμεν ικότητας , 
χωρίς να παραβλέπεται 
το φύλο, η τοπικότητα 
– εθνικότητα, η 
γλώσσα, ο πολιτισμός, 
η θρησκευτικότητα.  
Ένα τέτοιο σχολείο 
δεν μπορεί παρά 

να είναι στέρεα 
δημόσιο, δωρεάν και 
υποχρεωτικό. 
4ο. Πρέπει να 
εξηγήσουμε πως οι 
απόφοιτοι αυτού του 
σχολείου εισάγονται 
ελεύθερα στην γ/
θμια εκπαίδευση, 
χωρίς δηλαδή 
επιπλέον ενδιάμεσα 
φίλτρα (εξετάσεις ή 
προπαρασκευαστικά 
έτη). Γιατί με το 
περιεχόμενο που 
δίνουμε σ’ αυτό το 
σχολείο, οι κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντα, δηλαδή 
ο προσανατολισμός 
των νέων θα είναι 
σαφώς οριοθετημένα 
«εν πολλοίς» στο τέλος 

αυτού του σχολείου. 
Για όσους όμως 
επιθυμούν γρήγορη 
ένταξη στην αγορά 
εργασίας (γιατί 
βεβαίως το σχολείο 
που προτείνουμε, 
δεν πρόκειται 
να καταργήσει 
τον καπιταλισμό)  
προτείνουμε και 
διεκδικούμε την 
δημιουργία δημόσιων 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν 
σχολών ενταγμένων 
στη δομή του 
ενιαίου 12χρονου 
και μετά το τέλος 
του  με ταυτόχρονη  
ενσωμάτωση των ΙΕΚ. 
5ο. Με μισοσηκωμένη 
τη σημαία του 
ενιαίου 12χρονου 
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ύ 
σχολείου, δώσαμε 
μάχη σκληρή με 
την αντιδραστική 
μεταρρύθμιση Αρσένη-
Ευθυμίου και κερδίσαμε 
πολλά. Κατά τη γνώμη 
μας θα είχαμε κερδίσει 
πολύ περισσότερα, εάν 
η σημαία του ενιαίου 
12χρονου είχε σηκωθεί 
πολύ ψηλότερα. 
Το σχέδιο της 
κυβέρνησης για το 
Επαγγελματικό Λύκειο 
εκφράζει ακριβώς 

αυτό που κερδίσαμε 
και που «χάνουμε» 
(με την έννοια πως 
δεν προσπαθήσαμε 
επαρκώς για το ενιαίο 
12χρονο σχολείο).  
Ά μ ε σ ε ς 
διεκδικήσεις:
Η δημιουργία των 
ΕΠΑΣ, η συνέχιση του 
συστήματος ΟΕΕΚ – 
ΙΕΚ,  τα σχέδια για την 
πρόσβαση, φοίτηση και 
έξοδο στα ΑΕΙ_ΑΤΕΙ, 
οι εκολλαπτόμενες 
αλλαγές σε νηπιαγωγείο 
– Δημοτικό – Γυμνάσιο 
ΓΕΛ (ευέλικτη ζώνη, 
εξασθένιση της 
όποιας αντιστάθμισης, 
π ρ ό τ α σ η 
προπαρασκευαστικού 
έτους από ΕΣΥΠ, 
πρόταση για εξετάσεις 
με ρωτήσεις μόνο 
κλειστού τύπου-
Μ π α μ π ι ν ι ώ τ η ς , 
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς 
εξετάσεις από νωρίς, 
η νομιμοποίηση 
των ιδιωτικών 
συμφερόντων στο 
δημόσιο σχολείο (ΣΔΙΤ, 
εταιρίες στην ευέλικτη 
ζώνη, μικροχορηγοί 
στα προγράμματα, 
κ.λ.π.) και ΑΕΙ – 
ΑΤΕΙ, που αυξάνονται 
και διευρύνονται, 
σε συνδυασμό με 
την ύφεση του 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ 
κινήματος,  τείνουν 
να εξανεμίσουν τις 
όποιες κατακτήσεις 
των προηγούμενων 
χρόνων. Και να κάνουν 
την «έσχατη πλάνη 
χείρων της πρώτης»…
Είναι φανερό 
επομένως πως ήλθε η 
ώρα να απαιτήσουμε 
ως κεντρικό αίτημα 
για την ουσιαστική 
αναβάθμιση της 
ΤΕΕ την κατάργηση 
του ΟΕΕΚ και την 
μετατροπή των ΙΕΚ 
σε επαγγελματικές 
σχολές μετά το Λύκειο, 
ενταγμένες σ’ αυτό 
και το ΥΠΕΠΘ. Είναι 
ο απαραίτητος 
ενδιάμεσος στόχος 
μέχρι την πλήρη 
κατάκτηση του στόχου 
μας για ενιαίο 12χρονο 
υποχρεωτικό σχολείο 
για όλα τα παιδιά. 
Καμιά μορφή ΣΔΙΤ για 
την ΤΕΕ (π.χ. ΕΠΑΣ ή 
ΣΕΚ).
Τελειώνοντας, ένα 
πράγμα για μας είναι 
σαφές: 
Η  κατάκτηση 
του ενιαίου 
12χρονου σχολείου  
σ υ μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι 
με την ανάπτυξη 
των ιδεολογικών 
π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ώ ν 
του,  μέσα στην ίδια 
την κοινωνία από 

Η ενιαία γνώση  και το ενιαίο σχολείο 
στον αστερισμό των ΕΠΑΣ και του ΕΠΑΛ. 

Αποσπάσματα από άρθρο του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα
Αποσπάσματα από  εισήγηση για την ΤΕΕ σε εκδήλωση της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας (Μάιος 2006) 

Για τις αναθέσεις των Δ.Ε. στην ΤΕΕ
«Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση  στην ΤΕ.Ε., επιβάλλεται 
η ταυτόχρονη παρουσία σε αυτά ενός συναδέλφου ΠΕ και ενός 
συναδέλφου ΤΕ ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών. Με βάση αυτή τη 
συλλογιστική και σε συνδυασμό με το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε 
συναδέλφου να θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης, αλλά και διορισμού 
(βάση η Α΄ ανάθεση), είναι αδιανόητο να μην δίνεται Α΄ ανάθεση 
στα εργαστηριακά μαθήματα και στους συναδέλφους των κλάδων 
ΤΕ». 
Σε κάθε περίπτωση  οφείλει το ΥΠΕΠΘ να μετατρέψει τους διορισμένους 
(συνήθως με πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας) ΤΕ σε ΠΕ. Μπορεί να 
γίνει κατά το πρότυπο των δασκάλων  των παιδαγωγικών διετών 
ακαδημιών και να μη γίνονται άλλοι διορισμοί ΤΕ στην ΤΕΕ. Μέχρι 
τότε οι συνάδελφοι να έχουν ισότιμα δικαιώματα με τους ΠΕ. Δεν 
σκοτώνουμε τα άλογα όταν γεράσουν…

Π. Μ.
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Είμαστε εγγράμματοι εργαζόμενοι1. 

Σε 80.000 περίπου υπολογιζόμαστε οι εκπαιδευτικοί 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είμαστε ένας 
πραγματικός γίγαντας. Ένας γίγαντας όμως που 
τελούμε εν υπνώσει. Άλλοι τόσοι υπολογίζονται και 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το περσινό τους 
κινηματικό ξύπνημα άφησε πράγματα, αλλά όχι 
τόσο για το περιεχόμενο του σχολείου σήμερα. Δεν 
πρέπει να αφήσουμε από τη σκέψη μας και εκείνο 
το κομμάτι των πανεπιστημιακών που «πετιέται» 
στο περιθώριο της έρευνας και της μονιμότητας, 
από τις αλλαγές που προωθούνται στην ανώτατη 
εκπαίδευση.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εκατοντάδες 
χιλιάδες εκπαιδευτικοί είμαστε «εγγράμματοι 
εργαζόμενοι», η συνεισφορά μας στην πολιτική 
κουλτούρα της χώρας, έξω από το στενό χώρο του 
σχολείου, είναι μηδαμινή. Το ερώτημα είναι πόσο 
είναι σημαντική και μέσα. Εδώ δεν αναφερόμαστε 
στον επίσημο ρόλο μας. Σ’ αυτόν ακόμα κρατιόμαστε 
στατιστικά στο επίπεδο του αναγκαίου. Όχι όμως 
πάντοτε στα μάτια των γονέων – άδικα ή δίκαια - 
αδιάφορο. 
Τα αιτήματά μας, όπως εκφράζονται στο επίπεδο 
του ΔΣ της ΟΛΜΕ ή των συμπολιτευόμενων την 
Κυβέρνηση ή των αντιπολιτευόμενων σεχταριστικά 
το ΔΣ της ΟΛΜΕ, είναι παγιωμένα κι αυτά εδώ και 
είκοσι χρόνια. Περιορίζονται βασικά σε, δίκαιες 
μεν, μισθολογικές και ασφαλιστικές κυρίως 
διεκδικήσεις, που όμως δεν φαίνονται ικανές να 
συνεγείρουν τον κλάδο έτσι ώστε να παλέψει γι’ 
αυτές, αλλά και για την συνολική ανατροπή της 
εισοδηματικής πολιτικής. Φυσικά γίνονται επί 
μέρους προσπάθειες και για το περιεχόμενο του 
σχολείου με μικρή επιτυχία. 

2. Το βάρος της ευθύνης μας

Όμως σήμερα οι εκπαιδευτικοί φέρουμε το 
βάρος μιας ευθύνης που ξεπερνά τα στενά 
κλαδικά όρια και αγκαλιάζει το σύνολο 
της κοινωνίας. Πρόκειται για την υπεράσπιση 
του μορφωτικού αγαθού, της παιδείας και 
του πολιτισμού γενικά. Η υπεράσπιση αυτή 
δεν εξαντλείται στα επίσης δίκαια, μα συχνά 
γενικόλογα αιτήματα για αύξηση των δαπανών 
για την παιδεία και ένα δωδεκάχρονο δημόσιο 
δωρεάν σχολείο. Αυξήσεις ναι, αλλά για ποιο 
σκοπό; Δώδεκα χρόνια στο σχολείο; Σύμφωνοι, 
αλλά με ποιο περιεχόμενο και ποιους στόχους; 
Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε πλέον καμία 
δικαιολογία. Οφείλουμε να παρέμβουμε άμεσα και 
δυναμικά ορθώνοντας ένα τείχος απροσπέλαστο 
στην επίθεση της βαρβαρότητας του εμπορεύματος 
και της εμπορευματοποίησης της γνώσης και του 
πολιτισμού.
Γι’ αυτό είναι ανάγκη να ξανα-θυμηθούμε 
έμπρακτα το διπλό μας ρόλο. Διπλό ρόλο 
στο χώρο του σχολείου (υπαλληλικός και 
αποκαλυπτικός). Διπλό ρόλο στο χώρο της γνώσης 
(κέντρο το σχολείο, κέντρο και ο ιδιαίτερος ρόλος 
μας στις τοπικές και όχι μόνο κοινωνίες).

3. Ο στόχος του κεφαλαίου σήμερα

Το κεφάλαιο σήμερα ενδιαφέρεται καταρχάς 
για την παραγωγή πειθήνιων στελεχών, κοινώς 
εξαρτημάτων, πιστών υπαλλήλων της απρόσωπης 
μεγαμηχανής πολλαπλασιασμού των κερδών μιας 
ισχνής μειοψηφίας, που κερδοσκοπεί σε βάρος των 
ανθρώπων και της φύσης σε όλο τον πλανήτη, που 
δωροδοκεί γερά το 1/3, συντηρεί το άλλο 1/3 και 
εξουθενώνει τους υπόλοιπους. 
Η επιστήμη, η τέχνη, η τεχνολογία και η τεχνική 
παράγονται από την εποχή της πρώτης βιομηχανικής 
επανάστασης και με ένταση στην εποχή μας, όχι για 
να διευρύνουν τη γνώση σε όλους, να κατανείμουν 
πιο δίκαια τα αγαθά και να προωθήσουν τον 
αλληλέγγυο και συλλογικό τύπο ανθρώπου, 
αλλά για το αντίθετο: Να κατακερματίσουν τη 
γνώση, να διευρύνουν τις ταξικές αποστάσεις, να 

υποβαθμίσουν τα πολιτισμικά – εθνικά υποδείγματα, 
να ξεζουμίσουν τη φύση και να εξατομικεύσουν 
ανταγωνιστικά τον άνθρωπο. 
Γι’ αυτό και στο επίπεδο του σχολείου η 
επαγγελματική κατάρτιση δεν στοχεύει στην παροχή 
ευρύτερων γνώσεων και γενικής εκπαίδευσης - 
γεγονός που αποτελεί έναν από τους στόχους της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης - αλλά περιορίζεται 
σε παροχή καθαρά εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων, σχεδιασμένη καθώς φαίνεται με πολύ 
τέχνη, παρά τα μοιραία λάθη τακτικής… Δηλαδή 
χρησιμοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες όχι 
για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, 
αλλά για τη διάσπαση και το πολυκερματισμό 
τους, για το μοίρασμα της φτώχιας μέσω της 
καταρτισιμότητας.
Στο δυτικό κόσμο οι περισσότεροι και ειδικά οι νέοι, 
οι γυναίκες και οι μετανάστες, προορίζονται για ν’ 
αποτελέσουν τους εξαρτημένους απασχολήσιμους 
και άβουλους καταναλωτές, χωρίς εργασιακή 
ασφάλεια, με περιορισμένες «χρήσιμες» γνώσεις, 
χωρίς όμως κρίση, παιδεία, συλλογική 
ταυτότητα και άρα πολιτισμό. Για την τελευταία 
λοιπόν αυτή κατηγορία, δεν… «χρειάζεται» παιδεία 
και πολιτισμός και μένει ν’ αποτελεί τον εξαθλιωμένη 
από τη βία και τα ναρκωτικά κεντρικό πόλο της 
«ανώνυμης μάζας» των παραγκουπόλεων στον 
τρίτο κόσμο και των φτωχογειτονιών γύρω από τις 
πλούσιες μητροπόλεις στον δυτικό. 
Την προβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας γι’ αυτά 
την έχει αναλάβει κατεξοχήν η τηλεόραση και 
συνεπικουρούν τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Το σχολείο 
έτσι «καλείται» να αναπαράγει την κοινωνική 
ιεραρχία, που περιγράφηκε παραπάνω, μέσα 
από την αναμόρφωση των προγραμμάτων, τα 
νέα βιβλία, τις «νέες μεθόδους διδασκαλίας», 
τα πρότζεκτ, τα ευέλικτα προγραμματάκια, τη 
μονομέρεια των εργαστηριακών εξοπλιστικών 
πακέτων στην ΤΕΕ, που προωθούν την επίδειξη, 
αντί της εργαστηριακής εξάσκησης - απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας! 
Εξ ου και η υποχρηματοδότηση της παιδείας 
με την άλλη της όψη: τη «γενναιοδωρία» ή 
«φιλανθρωπία» σε προγράμματα κατάρτισης 
και επιχειρηματικότητας, σε ιδιωτικοποιήσεις, σε 
διεκδίκηση της έρευνας από το κεφάλαιο, στον 
κατακερματισμό της γνώσης, στην αναθεώρηση 
– νεοφιλελευθεροποίηση - του συντάγματος, 
στο ξαναγράψιμο της ιστορίας, στην ουσιαστική 
κατάργηση της γλωσσικής διδασκαλίας, στα 
κουτάκια στο Δημοτικό, στο κατέβασμα της ύλης 
προς τα κάτω. Έτσι, το σχολείο, ειδικά το ελληνικό, 
φαντάζει σήμερα σαν ένας βράχος στον ωκεανό 
που αντιστέκεται στα αγριεμένα κύματα, για πόσο 
ακόμα όμως; 
Η επίθεση που δέχεται η κοινωνία από το κεφάλαιο 
δεν περιορίζεται στην οικονομική εκμετάλλευση. 
Στόχος του δεν είναι μόνο να εμπορευματοποιήσει 
τα πάντα, αλλά να παραγάγει εκείνον τον 
ανθρωπολογικό τύπο, που θα αποδέχεται και 
θα επιζητά την κυριαρχία του εμπορεύματος, που 
θα έχει μετατραπεί ο ίδιος και σε εμπόρευμα και 
σε χρήστη, που θα υποτάσσεται στην «άυλη» 
υπεραξία του τίποτα επί της ουσίας. 
Το πρόβλημα για το κεφάλαιο δεν είναι τόσο να 
επιβάλει στην κοινωνία το… Mall, αλλά κυρίως να 
φτιάξει έναν πανομοιότυπο παγκόσμιο καταναλωτή, 
που θα θεωρεί αυτού του τύπου την αγορά, το 
περιβάλλον και τις σχέσεις που συνεπάγεται το 
Mall, τον ιδανικό… τρόπο ζωής. 

4. Πως υπερασπίζουμε το δημόσιο σχολείο;

Επομένως σήμερα, αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα να εντάξουμε ως ΟΛΜΕ στα 
αιτήματά μας το ζήτημα του περιεχομένου 
της παρεχόμενης γνώσης και του γνωστικού 
εύρους της προετοιμασίας των νέων στο 
συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικά είναι ανάγκη να 
επιμείνουμε στην αντιστοίχηση του περιεχομένου 
του σχολείου με την ηλικία, στην κριτική στα 

σχολικά εγχειρίδια, στα ωρολόγια προγράμματα, 
στο τρόπο και ρόλο των εξετάσεων και τέλος 
στην όλη λογική του σημερινού σχολείου. Να 
προβάλουμε δηλαδή την δημιουργική κριτική 
μας στα παλιά και νέα προγράμματα σε όλες τους 
τις μορφές. Να εξηγήσουμε τους τρόπους με 
τους οποίους δημιουργείται συχνά ο σημερινός 
λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο οποίος συχνά 
ξετινάζει τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, των 
απομονωμένων, των μειονοτήτων, των μεταναστών, 
κλπ, και τα μετατρέπει σε καταρτιζόμενους τύπου 
«βίδας».
Στην ανάγκη δημιουργίας των βιβλιοθηκών, 
ολοήμερων αναγνωστήριων, εργαστηρίων για όλα 
τα σχολεία και τις αντιφάσεις που δημιουργούνται 
όταν αυτά υπάρχουν, λόγω των παρενεργειών της 
ασήμαντης αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, των 
φίλτρων και της ανάγκης των φροντιστηρίων.
Δεν έχει νόημα να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο 
σχολείο μόνο γενικά και αόριστα. Είναι ανάγκη - από 
χθες - να υπερασπιζόμαστε τη γλωσσική διδασκαλία 
με σταθερότητα, ειδικά όταν εκτός σχολείου 
προωθείται κυρίως η χρήση της συνθηματολογικής 
έκφρασης. Να παλέψουμε για την μνήμη της 
ιστορικο - πολιτισμικής συνείδησης, όταν 
στη θέση της αναγκαίας αφήγησης που 
χρειάζονται οι μαθητές, επικράτησε ήδη το 
θραύσμα της ιστορικής πληροφορίας και της 
αποσπασματικής γνώσης.
Να παλέψουμε για την οργανική σύνδεση της 
διεθνικής συνείδησης με την εθνική. Δεν είναι 
δυνατόν με πρόφαση ότι αντιπαλεύουμε τον 
εθνικισμό, να καταλήγουμε να υπερασπιζόμαστε 
έναν άπατρι κοσμοπολιτισμό, που προωθείται 
για χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
Επιχειρήσεων…
Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε το ξαναγράψιμο 
της ιστορίας των λαών στα πλαίσια αυτών των 
υπερεθνικών ενώσεων, ώστε να τροποποιηθεί η 
συλλογική μνήμη προς όφελος της εμπορευματικής 
κυκλοφορίας – κερδοφορίας, αλλά μόνο στα πλαίσια 
εθνικού-διεθνικού: Να αρνηθούμε επομένως 
τόσο την «εθνοκεντρική αιχμαλωσία», τόσο 
και τον «αστιγματικό κοσμοπολίτικο πολτό».
Δεν είναι δυνατόν να αρνούμαστε την παροχή 
στοιχείων συλλογικής, πολιτισμικής, εθνικής 
και θρησκευτικής ταυτότητας στους μαθητές, 
παράλληλα και διεθνικής, απλά γιατί ο επικίνδυνος 
εθνικισμός και ο στείρος και συχνά αντιεπιστημονικός 
θρησκευτισμός άλωνε τα σχολεία.
Δεν μπορούμε επίσης να μαγικοποιούμε το ρόλο της 
νεωτερικής επιστήμης – ειδικά τις φυσικές - όταν 
πια γνωρίζουμε ότι δεν είναι ουδέτερη, ποιοι την 
προωθούν, ποιοι την χρηματοδοτούν, για ποιους 
σκοπούς και τι παρενέργειες ανθρωπολογικές - 
οικολογικές έχουν ήδη επιφέρει στη ζωή μας και να 
αγνοούμε την δυνατότητα άλλων επιστημονικών 
προτύπων που μπορούν να είναι συμβατά με τον 
άνθρωπο και τη φύση. Δεν μπορούμε επομένως 
να την κάνουμε θρησκεία…
Δεν μπορούμε να εκθειάζουμε τον αθλητισμό και 
πρωταθλητισμό στο σχολείο, όχι μόνο γιατί έχει 
φέρει το ντόπινγκ στα σωθικά του, αλλά κυρίως 
γιατί έπαψε σχεδόν το μάθημα να είναι φυσική και 
ομαδική αγωγή. Είναι το κύριο όχημα εμπέδωσης 
του ανταγωνισμού.
Δεν μπορούμε ιδιαίτερα να μένουμε απαθείς στα όσα 
συμβαίνουν σήμερα στη πολύπαθη Επαγγελματική 
Παιδεία με τις αναδιαρθρώσεις της παραγωγής 
που φτάνει στη χώρα μας μέχρι τη κατάργηση 
ολόκληρων τομέων της αγροτικής οικονομίας και 
της πρωτογενούς παραγωγής γενικά, χωρίς να 
αντικαθίστανται με νέους.
Στη βάση επομένως του αποκαλυπτικού μας 
ρόλου, αυτού που δεν επιθυμεί το «σύστημα», 
δεν μπορούμε να αγνοούμε ή να υποτιμάμε 
και τις δικές μας ευθύνες. Είναι ανάγκη να 
ανατρέψουμε το άγονο και προβληματικό κλίμα 
και στην τάξη, να μη διαιωνίζουμε την απάθεια 
με την «δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία» που μας 
τροφοδοτεί το σημερινό εκπ/κό σύστημα. 

Συνέχεια στη σελιδα 8

 
Για το περιεχόμενο του σχολείου και την ανάπτυξη πολύμορφου και 

πολύπλευρου εκπαιδευτικού – μορφωτικού κινήματος

(κείμενο 14 +5 συνέδρων που κατατέθηκε και μοιράστηκε στο 13ο Συνέδριο ΟΛΜΕ)



Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η    •    Α Ν Ο Ι Ξ Η  2 0 0 98Ρωγμές και Παρεμβάσεις 

Συνέχεια απο σελίδα 7
Αναπτύσσοντας την παιδαγωγική μας 
ελευθερία, οφείλουμε να παρέχουμε 
και να αναδιαμορφώνουμε και 
τα καθιερωμένα δεδομένα με τις 
αλλοιωμένες σχέσεις μας με τους 
μαθητές μας, που ως παρενέργεια 
αναπτύσσεται στο βαθμό που 
πνίγουμε τον αποκαλυπτικό μας 
ρόλο.
Και οι σκέψεις δεν έχουν τελειωμό…

5. Να ανέβουμε ένα σκαλί πιο 
ψηλά

Εάν εμείς δεν ανέβουμε ένα σκαλί πιο 
ψηλά, η εκχώρηση των υπηρεσιών 
μιας απονευρωμένης εκπαίδευσης 
στον ιδιωτικό τομέα, άμεσα ή έμμεσα, 
θα είναι μοιραία.
Οι εκπαιδευτικοί, αν πραγματικά 
ανοίξουμε και ένα τέτοιο 
μορφωτικό κίνημα, θα οδηγηθούμε 
να προτείνουμε άλλα πλαίσια 
«προγράμματος σπουδών», άλλο 
περιεχόμενο στη διδακτέα ύλη και 
με άλλη δομή, έτσι που να ικανοποιεί 
όχι τις ανάγκες της εμπορευματικής 
παγκοσμιοποίησης, αλλά αυτές 
της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού. Πολύπλευρη και 
ολοκληρωμένη Γνώση επομένως, 
στην υπηρεσία του λαού και του 
τόπου, όπως έλεγε κι ένα παλιό 
σύνθημα της αριστεράς, που θα 
απευθύνεται στην όλη ανθρώπινη 
φύση των μαθητών μας.
Έχει καταγραφεί ότι η έλλειψη μιας 
τέτοιας στρατηγικής εντός και εκτός 
του σχολείου, αποδυναμώνει το ρόλο 
και των συλλόγων διδασκόντων. Τα 
φαινόμενα όπως καταγράφτηκαν 
με τις βιντεοσκοπήσεις βιασμών 
ή τραμπουκισμών μαθητών, τόσο 
σε σχολεία της επαρχίας, όσο και 
των μεγάλων πόλεων, έτσι όπως 
αντιμετωπίστηκαν από τους γονείς και 
τα ΜΜΕ απέναντι στους καθηγητές, 
φανερώνουν το όριο που έχουμε 
φτάσει. 
Όσο αυξάνεται η αποδυνάμωση του 
μορφωτικού, παιδαγωγικού, αλλά 
και του συνδικαλιστικού ρόλου 
των συλλόγων διδασκόντων, όσο η 
αποδοχή και επιζήτηση των ατομικών 
εκδουλεύσεων παγιώνεται, τόσο και 
η απόσταση από τον γραφειοκρατικό, 
αλλά κυρίως και από το ριζοσπαστικό 
συνδικαλισμό θα μεγεθύνεται. 
Το χάσμα μεταξύ των καθηγητών 
της τάξης και του συνδικάτου (ως 
συλλογικού τρόπου αντιμετώπισης 
της ζωής με τις ανάγκες της) θα 
μεγαλώνει, όσο θα αρνούμαστε 
τα μεγάλα γεγονότα και τις 
πρωτοβουλίες για την αλλαγή 
πορείας της ΟΛΜΕ στο ζήτημα αυτό. 
Η εμμονή σε «κλισέ», που η ζωή 
έδειξε ότι θέλουν μετασχηματισμό, 
δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να 
διατηρεί τη σημερινή κατάσταση. 
Διαφορετικά σε λίγο καιρό η νέα 
βάρδια στα σχολεία θα πάρει τις δικές 
της πρωτοβουλίες με τους δικούς της 
όρους γκρεμίζοντας πιθανά και ό,τι 
θετικό έχουν κατακτήσει οι παλιές 
βάρδιες… 
Ο γίγαντας πρέπει λοιπόν να 
σηκωθεί από τον ύπνο και τον 
εφησυχασμό του. Οφείλει να 
παλέψει - μαζί με όσα δημιουργικά και 
ανυπότακτα τμήματα της κοινωνίας 
- μετατρέποντας και το σχολείο σε 
μια εστία πολιτισμικής αντίστασης. 
Διαφορετικά θα συνεχίσει να υποφέρει 
από τη μανιοκατάθλιψη που προκαλεί 
η αίσθηση της ματαιότητας και η 
αδυναμία του να αντιμετωπίσει τα 

αδυσώπητα ερωτήματα στο βλέμμα 
των παιδιών, στην απόγνωση των 
γονιών, στην απογοήτευση της νέας 
χτυπημένης βάρδιας εκπαιδευτικών 
από τον εξευτελισμό μέχρι να 
επιτύχουν, αν μπορέσουν, το μόνιμο 
διορισμό.

6. Επίλογος δράσης και 
σύνθεσης

Το νέο πολιτιστικό, πολιτισμικό, 
μορφωτικό και εκπαιδευτικό ρεύμα 
που είναι ανάγκη να υπάρξει στη 
χώρα μας χρειάζεται συμμαχίες 
και ανεξάρτητη λογική και 
δράση, χωρίς να αποκλείει κάθε 
οργανωμένη κοινωνική συνιστώσα, 
εκ των προτέρων, στο βαθμό που 
σε ένα ή περισσότερα ζητήματα 
βρίσκεται στην κατεύθυνση που αδρά 
περιγράψαμε. 
Αυτό δε σημαίνει βεβαίως ότι δεν 
έχουμε ανάγκη μιας πολιτικής – 
συνδικαλιστικής απόφασης του 
13ου συνεδρίου, με στόχο να 
συνθέσουμε δημιουργικά με 
βάση τις αποφάσεις του 12ου 
συνεδρίου, τις εμπειρίες των δύο 
ετών, τις νέες ανάγκες, την νέα 
πολιτική συγκυρία. 

Οι (εκλεγμένοι) σύνεδροι του 13ου 
συνέδριου της ΟΛΜΕ:

  1) Παναγιώτης Μπούρδαλας,  με το 
ψηφοδέλτιο «Εκπαιδευτική Παρέμβαση» 
Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας. 
2) Τάσος Χατζηαναστασίου,   μέ το 
ψηφοδέλτιο «Απέναντι Όχθη», ΕΛΜΕ  
Αργολίδας. 
3) Αντώνης Ναξάκης,  με το 
ψηφοδέλτιο «Πρωτοβουλία Παρέμβαση 
Εκπαιδευτικών», ΕΛΜΕ  Χανίων. 
4) Κώστας Κορδάτος,  με το ψηφοδέλτιο 
«Ριζοσπαστική Αγωνιστική Συσπείρωση» 
- Ρ.Α.Σ.,  Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας. 
5)  Κώστας Βαμβακάς,  με το 
ψηφοδέλτιο «Συνδικαλιστική Αυτονομία», 
ΕΛΜΕ  Ελευσίνας. 
6) Δημήτρης Καρυώτης,  με το 
ψηφοδέλτιο «Συνδικαλιστική Αυτονομία»,  
ΕΛΜΕ  Ελευσίνας. 
7) Ηλίας Παπαχατζής,  με το 
ψηφοδέλτιο «Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση», 
ΕΛΜΕ   Ηλείας. 
8) Άρης Δαπέργολας,  με το ψηφοδέλτιο 
«Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Συνεργασία», 
ΕΛΜΕ   Ροδόπης. 
9) Νίκος Μπέκης,  με το ψηφοδέλτιο 
«Ανεξάρτητος Συνδυασμός», ΕΛΜΕ 
Ημαθίας. 
10) Μαρίνα Μπογδάνου,  με το 
ψηφοδέλτιο «Παρέμβαση Εκπαιδευτικών», 
ΕΛΜΕ Κέρκυρας. 
11) Παύλος Κοτσιφάκης,  με το 
ψηφοδέλτιο ««Αγωνιστική  Συνεργασία», 
ΕΛΜΕ  Χανίων. 
12) Αχιλλέας Καρασμάνογλου, με το 
ψηφοδέλτιο «Αριστερή Ενωτική Κίνηση», 
Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου. 
13) Απόστολος Ξυδάς, με το ψηφοδέλτιο 
«Συνδικαλιστική Αυτονομία», ΕΛΜΕ  
Ελευσίνας. 
14) Γιώργος Δεμερδεσλής, με το 
ψηφοδέλτιο «Αγωνιστική  Συσπείρωση», 
Β΄ ΕΛΜΕ  Έβρου. 
ΑΘΗΝΑ,  28-06-2007   
15) Θόδωρος Κόττας,  με το ψηφοδέλτιο 
«Κοινωνικό Δύκτιο Εκπ/σης – Εκπ/κή 
Προοπτική», ΕΛΜΕ Ηρακλείου. 
16) Γεωργουλέα Κατερίνα,  με το 
ψηφοδέλτιο «Αγωνιστική  Συνεργασία», 
ΕΛΜΕ  Καλλιθέας. 
17) Τσουκάτου Στέλλα, με το 
ψηφοδέλτιο «Ανεξάρτητη Κίνηση 
Καθηγητών», Ζ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας. 
18) Λάμπρος Αντωνάκος, με το 
ψηφοδέλτιο «Σύνδεσμος μονίμων & 
αναπληρωτών ΔΕ Αρκαδίας», ΕΛΜΕ 
Αρκαδίας. 
19) Βασίλης Δημόπουλος,  με το 
ψηφοδέλτιο «Εκπαιδευτική Παρέμβαση» 
Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας. 

ΠΑΤΡΑ,  02-07-2007     

Για το περιεχόμενο του σχολείου και την ανάπτυξη 
πολύμορφου και πολύπλευρου εκπαιδευτικού – 

μορφωτικού κινήματος

Πριν από μισό αιώνα περίπου ο Αϊνστάιν έγραφε «Ο απεριόριστος ανταγωνισμός 
οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη σπατάλη εργασίας και έτσι παραμορφώνει 
την κοινωνική συνείδηση των ανθρώπων. Θεωρώ την παραμόρφωση αυτή 
των προσωπικοτήτων το μεγαλύτερο κακό του καπιταλισμού. Ολόκληρο 
το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει απ’ αυτό το κακό. Το υπέρμετρο αίσθημα 
του ανταγωνισμού εμφυτεύεται στους φοιτητές, που τους μαθαίνουν να 
θέτουν υπεράνω όλων την επιτυχία, ως προετοιμασία για τη μελλοντική τους 
καριέρα».                                           
Πολύ πιο πριν ο Προμηθέας, στην κορυφαία ίσως στιγμή της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, πέθαινε καθημερινά πάνω στον Καύκασο, με το γνωστό τρόπο, 
γιατί ασέλγησε σύμφωνα με τους από πάνω, προσφέροντας τη φωτιά στους 
ανθρώπους, δηλ. Την αναγκαία και απελευθερωτική συνάμα γνώση της εποχής, 
που με ιδιοτέλεια κρατούσαν και χρησιμοποιούσαν αυτοί.
Οι πιο συναρπαστικές και καρποφόρες εποχές στην ιστορία ήταν οι εποχές που 
τέθηκε συνολικά το ζήτημα της γνώσης στην κοινωνία (με τα δεδομένα κάθε 
εποχής βέβαια), όπως ο Διαφωτισμός της αρχαιότητας με τους Σοφιστές, 
η Αναγέννηση, ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, ο ύστερος Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός παιδί του οποίου ήταν το εκπαιδευτικό κίνημα των αρχών του 
20ου  αιώνα. 
Ο ανταγωνισμός, η ιδιοποίηση και η στρέβλωση της γνώσης θεωρώ ότι 
αποτελούν τις εσωτερικές πληγές που μολύνουν το σημερινό σχολείο και το 
οδηγούν στην απαξίωση.
ΣΗΜΕΡΑ το σύνολο των εκπαιδευτικών πολιτικών της τελευταίας 20ετίας, 
όπως αποτυπώνονται στις συνθήκες της Μπολόνια, του Βερολίνου και 
της Λισαβόνας επιχειρούν να επιβάλλουν και να θεσμοθετήσουν την άμεση 
ευέλικτη και καθολική υπαγωγή της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας 
στις ανάγκες της κερδοφορίας ντου κεφαλαίου. Έτσι η αστική εκπαιδευτική 
πολιτική συνδέεται με μια πρωτόγνωρη εκμετάλλευση και στρέβλωση του 
ρόλου της επιστήμης και της θεωρητικής προόδου της ανθρωπότητας. Ως πρώτο 
ζήτημα της εκπαίδευσης 
θέτουν την απόκτηση 
από τους μαθητές και 
φοιτητές θραυσμάτων 
γνώσης, πληροφοριών 
και δεξιοτήτων με τη 
μεγαλύτερη δυνατή 
πειθάρχηση.
Η αστική πολιτική στη 
γνώση συνοδεύεται 
από αναλυτικά 
προγράμματα που 
αντιμετωπίζουν κάθε 
επιστημονικό πεδίο 
α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ά , 
συχνά συγκαλυμμένο 
από αντιεπιστημονικές ή θεοκρατικές αντιλήψεις εντείνοντας τη σύγχυση και 
τη αδυναμία των νέων ανθρώπων να κατανοήσουν την πραγματικότητα και 
την αλήθεια για τη ζωή. 
Στις ιστορικές επιστήμες κυριαρχεί η τεχνοκρατική προσέγγιση, η ανερμήνευτη 
παράθεση γεγονότων, η απόκρυψη άλλων, η αποσπασματικότητα που αίρει τη 
δυνατότητα σφαιρικής προσέγγισης, η πλήρης αποσιώπηση του ρόλου των 
τάξεων.
Τα μαθηματικά, ο κλάδος που αντικειμενικά καλλιεργεί τη φαντασία και το 
συλλογισμό, μετατρέπονται σ’ ένα ακατάληπτο σύνολο φορμαλισμών.
Στις θετικές επιστήμες, η υλικότητα του κόσμου, η σχέση ανάμεσα στο αίτιο 
και αποτέλεσμα, το τυχαίο και το αναγκαίο, δίνουν τη θέση στην άποψη ότι  
αυτός δηλ. ο σημερινός  είναι  ο τελικός λόγος των επιστημών, και αυτό σαν 
άθροισμα πληροφοριών, με αμφίβολη για τους διδασκόμενους την καθημερινή 
τους χρησιμότητα. Οι κοινωνικές επιστήμες, που αποτελούν ένα πανόραμα του 
πολιτισμού και της εξέλιξης  των κοινωνιών και του ανθρώπου, επισκιάζονται 
από δόγματα όπως αυτό «της αιώνιας φύσης του ανθρώπου»  τα οποία 
λειτουργούν ως πυλώνες κεντρικών ιδεολογημάτων, όπως  «η θρησκευτικότητα 
είναι έμφυτη», «οι εθνικοί και κοινωνικοί αγώνες είναι σύμφυτοι με την 
ιδιοσυγκρασία του Έλληνα», «η ανταγωνιστικότητα και το ‘‘επιχειρείν’’ είναι 
εγγεγραμμένα στο πολιτισμικό DNA» κτλ.
Αυτή η νέας κοπής μερικότητα και αποσπασματικότητα, επιδρά στην ίδια τη 
ΔΟΜΗ της εκπαίδευσης. Ο τεμαχισμός της συνοδεύεται με τον αντίστοιχο 
παραπέρα πολυκερματισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δέσμες που 
εκμηδενίζουν ολόκληρα γνωστικά πεδία, Γενικά Λύκεια, Μουσικά, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, 
Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά, ΙΕΚ), εξασφαλίζοντας έτσι το αναγκαίο 
εργατικό δυναμικό του ευέλικτου, του πειθαρχημένου, του προσαρμόσιμου, 
του μισοειδικευμένου, του απασχολήσιμου.
Αν  η διάσπαση της γνώσης είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής ταυτόχρονα εμφανίζονται απόπειρες ενιαιοποίησης, 
έστω επιδερμικής, φοβισμένης, με ταλαντεύσεις, με βήματα μπρος-πίσω, π.χ. 
Διαθεματική προσέγγιση, «μεταρρύθμιση» Αρσένη με εξεταζόμενα όλα τα 
μαθήματα, Περιβαλλοντικά Προγράμματα, κτλ.
ΓΙΑΤΙ; Η αστική τάξη στη νέα  οργάνωση της εργασίας,  έξω από τις παροδικές 
και πρόσκαιρες επιθυμίες, στόχους και συμφέροντα, αντικειμενικά έχει ανάγκη, 
σήμερα, ενός εργαζόμενου με φαντασία, αυτενέργεια, συνθετική ικανότητα 
και κριτική. 
Αυτά τα χαρίσματα οφείλει να τα  καλλιεργεί στην εκπαίδευση, έως το σημείο 
που επιβάλλει το νέο εργασιακό μοντέλο και να διακόπτει βίαια στο σημείο που 
θεωρεί ότι μπορεί να ωθήσουν στην πνευματική χειραφέτηση. 

συνέχεια στη σελίδα 10

Η διάσπαση του ενιαίου της γνώσης και οι πολλαπλοί 
διαχωρισμοί στη B/βάθμια εκπαίδευση

Του Γιάννη Αρβανίτη
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Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν το 
βασικό άξονα διαμόρφωσης της ιδεολογικής και 
αναπαραγωγικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού 
συστήματος και προσανατολίζονται απόλυτα 
με τις ιδεολογικές, πολιτικές επιλογές και τους 
οικονομικούς σχεδιασμούς των κυρίαρχων 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.
Ανατρέχοντας στην ιστορία οι στόχοι των ΑΠ ήταν 
πάντα συνδεμένοι με τις ανάγκες της παραγωγής, 
της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και 
της διαμόρφωσης των κάθε φορά αναγκαίων 
χαρακτηριστικών της. 
Οι ανάγκες του Φορντικού μοντέλου παραγωγής 
για ειδικευμένη εργασία και εξοικείωση των 
εργαζόμενων με την τεχνολογία έδωσαν στην 
εκπαίδευση τον ως τώρα χαρακτήρα της. Η 
λειτουργιστική θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 
αποτέλεσε την κυρίαρχη εκπαιδευτική αντίληψη 
για μισό αιώνα, με πρότυπο τη μορφή του πολίτη 
με τις αξίες της ευημερίας και του τεχνικού 
ορθολογισμού.
Η κρίση του 72 γίνεται η αιτία: 
● Για αναθεώρηση του τρόπου οργάνωσης της 
παραγωγής, που θα εξασφαλίσει την έξοδο από την 
ύφεση, με τη μετατροπή των νέων τεχνολογιών 
σε βασικό μοχλό της «ευέλικτης» οικονομικής 
ανάπτυξης,
● Την επανεξέταση του χαρακτήρα,  του ρόλου και 
της αξίας της μισθωτής εργασίας,  με την κατάργηση 
κάθε έννοιας προστασίας της και αλλαγή των όρων 
αναπαραγωγής της.
Στις νέες συνθήκες της καπιταλιστικής 
ανασυγκρότησης κύρια  συνιστώσα της ανάπτυξης 
και της ανταγωνιστικότητας αναδεικνύεται η 
«καινοτομία».
 Στον ευέλικτο καπιταλισμό η επίτευξη της 
«καινοτομίας» στηρίζεται στην άμεση και 
αποτελεσματική εφαρμογής της γνώσης. 
Στην περίφημη «κοινωνία της γνώσης» που οι 
απαιτήσεις αλλάζουν ταχύτατα η προσαρμογή θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ με τη διακήρυξη 
των τεσσάρων ελευθεριών κίνησης (κεφαλαίων, 
εργαζομένων, υπηρεσιών και αγαθών) απορρέουν 
δυο βασικές υποχρεώσεις για την εκπαίδευση.
● Η πρώτη να εργαστεί για την προώθηση της 
κινητικότητας των εργαζομένων μέσα από τις 
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και την ισόβια 
εναλλαγή απασχόλησης 
● Η δεύτερη να απελευθερωθεί από το κράτος και 
να συνδεθεί με τις επιχειρήσεις 
Η Επιχειρηματικότητα και επιχειροματοποίηση 
αποτελούν πλέον τα νέα βασικά χαρακτηριστικά 
των Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων, που 
προωθούνται συστηματικά και συντονισμένα. Στη 
Λισσαβόνα στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας και 
της παραγωγικότητας η δια βίου κατάρτιση τίθεται 
ως βασικός στόχος. Ήδη από το 2000 o ΟΟΣΑ 
επισημαίνει:
«Τα σχολεία είναι δημιουργήματα της βιομηχανικής 
κοινωνίας και θα χρειαστεί να αλλάξουν...
Οι επιτυχημένες οικονομίες θα βασίζονται σε 
τρεις θεμέλιους λίθους την ικανότητα να είναι 
δημιουργικές να μετασχηματίζουν μια δημιουργική 
ιδέα σε καινοτομία και να την προωθούν στην 
αγορά αποτελεσματικά... Οι άνθρωποι θα πρέπει να 
καταστούν ικανοί να αξιοποιούν τις δημιουργικές 
ή καινοτομικές ικανότητές τους μέσα σε ασταθή 
περιβάλλοντα. Πρέπει να μάθουν να μαθαίνουν με 
πιο αυτόνομους τρόπους...». 
Εκμάθηση της μάθησης η νέα κυρίαρχη αρχή. Δεν 
είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του όρου μάθηση. 
Η μάθηση αφορά δεξιότητες, ικανότητες. Δεξιότητες 
«σύγχρονες», που θα δίνουν τη δυνατότητα στον 
ευέλικτο εργαζόμενο να εκτελεί διαφορετικές 
εργασίες, να εναλλάσσεται στις διάφορες θέσεις 
παραγωγής. Σε έρευνα του ΣΕΒ την τριετία 2005-
2007 που αφορούσε τις ικανότητες  που θεωρούνται 
απαραίτητες αναδεικνύονται η ικανότητα 
προσαρμογής στο όποιο γνωστικό περιβάλλον, 
η ικανότητα αξιοποίησης πληροφοριών, η 
ικανότητα επιλογής και λήψης αποφάσεων, η 
ικανότητα συνεργασίας, δεξιότητες δημοσίων 
σχέσεων και επικοινωνίας και τέλος η ικανότητα 
αναπροσαρμογής και ανανέωσης της γνώσης. 
Με τα δεδομένα αυτά ο ΣΕΒ ζητάει:

- Προσανατολισμό της εκπαίδευσης στις ανάγκες 
της οικονομίας της γνώσης
- Ενσωμάτωση μηχανισμών της αγοράς που θα 
εξασφαλίσουν τη συνεχή προσαρμογή της.
- Εισαγωγή στοιχείων ευελιξίας με αυτονομία 
λειτουργίας σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύματος και 
παροχή σπονδυλωτών προγραμμάτων σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Στόχος ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό, 
ευπροσάρμοστο στις ραγδαία μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής, τόσο 
από την άποψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
του, όσο και από την σκοπιά των κοινωνικών 
συμπεριφορών, της ιδεολογίας των ιδεολογικών 
πρακτικών, των αξιών και του πολιτισμού του.  Στο 
νέο σκλαβοπάζαρο της περίφημης αγοράς εργασίας 
δεν θα πουλά μόνο την εργατική του δύναμη για 

πολλές ή λίγες ώρες, ευκαιριακά ή συνεχόμενα, θα 
πουλά τη σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, 
την προσωπικότητά του.
Είναι φανερό ότι οι στοχεύσεις αυτές δεν είναι 
μια νεοφιλελεύθερη ιδιομορφία όπως πολλοί 
διατείνονται, αλλά απότοκος της σημερινής 
αντιδραστικής ανασυγκρότησης του καπιταλισμού. 
Οι συντηρητικές αναδιαρθρώσεις που επιχειρούνται 
στην εκπαίδευση αποτελούν στρατηγικής σημασίας 
επιδίωξη του κεφαλαίου.  
Στα καθ’ ημάς «Οχήματα» της «μεταρρύθμισης» 
είναι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και 
η εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης. Το ΔΕΠΠΣ δεν 
αφορά όπως λαθεμένα θεωρείται την ευέλικτη ζώνη 
για το Δημοτικό και τις «ελεύθερες διαθεματικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες» για το Γυμνάσιο 
αλλά τη συνολική αντίληψη για τη γνώση. Το 
ΔΕΠΠΣ αποτελεί μια βαθιά ποιοτική τομή που 
αλλάζει το χαρακτήρα και το ρόλο του σχολείου. 
Σύμφωνα με τις διακηρύξεις των εμπνευστών του 
στοχεύει στο να «διασυνδέσει» να «ενιαιοποιήσει» 
τις παρεχόμενες γνώσεις με την «οριζόντια 
διασύνδεση βασικών εννοιών» με την «αξιοποίηση 
κατάλληλων θεμάτων».
Η διαθεματικότητα επιχειρείται να αποτελέσει 
απάντηση στην αναπόφευκτη αναγκαιότητα της 
ενοποίησης της γνώσης, να προβληθεί υποκριτικά 
ως διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. Στο 
όνομα της «ολιστικής μάθησης» προτείνεται μια 
απέραντη, οριζόντια επικοινωνία θεματικών κύκλων 
με μια αυθαίρετη ευκαιριακή επιλογή επιμέρους 
πλευρών  της πραγματικότητας χωρίς μια ενιαία, 
οργανική σύνδεση των αντικειμένων, των γνώσεων 
και των πληροφοριών. Είναι χαρακτηριστικές 
οι επισημάνσεις των κ. Ματσαγγούρα και 
Αλαχιώτη: 
«Προτεραιότητα δεν έχουν οι δομές και οι 
οργανωμένες γνώσεις που έχουν εμπεδώσει 
οι επιστημονικοί κλάδοι αλλά τα υπό μελέτη 
θέματα…Η επιλογή των γνώσεων από τις διάφορες 
επιστήμες και η οργάνωσή τους γίνονται με βάση 
τις ανάγκες του θέματος»…«Η επιστημονική γνώση 
αποκτά νόημα, σπουδαιότητα και θέση στη σχολική 
μάθηση στο βαθμό που συμβάλλει στην κατανόηση 
των θεμάτων».

Χωρίς αναστολές διακηρύσσουν «Στη διαθεματική 
η επιστημονική γνώση αντικαθίσταται από 
την ποικιλόμορφη γνώση…», που σημαίνει 
κατακερματισμό τη γνώσης σε πληροφορίες,  
πολυμορφία χωρίς συνοχή, μηχανιστικό τρόπο 
αξιοποίησής της, στοιχεία που αποτελούν τη βάση 
της εργαλειακής λογικής για τη γνώση με τελικό 
αποτέλεσμα την αποσπασματικότητα, την εφήμερη, 
επιδερμική προσέγγιση και την αποδιοργάνωση της 
σκέψης. 
Η παρουσίαση στους μαθητές μόνο πληροφοριών 
καθιστά αδύνατη την επεξεργασία και την 
ιεράρχηση τους, καθιστώντας τους ανήμπορους 
να ερμηνεύσουν και να ταξινομήσουν τις επόμενες 
πληροφορίες που θα προσλάβουν. Ανήμπορους να 
κατανοήσουν  τις σχέσεις, τις αλληλοεπιδράσεις, 
τους νόμους λειτουργίας της φύσης και της 
κοινωνίας. 
Τα γεγονότα, η κοινωνία, οι επιστήμες, η γνώση, 
ο πολιτισμός απλά υπάρχουν σε ένα αχρονικό, 
ανιστορικό, αλλόκοτο, περιβάλλον όπου όλα 
αλλάζουν χωρίς να προκαλεί τίποτα τις αλλαγές.
Οι επιστημονικά καθορισμένες έννοιες όπως ύλη,  
χώρος,  χρόνος,  κίνηση,  αιτιότητα,  όλο και μέρος, 
συνέχεια-ασυνέχεια, μεταβλητό-αμετάβλητο, 
ενότητα-αντίθεση που διαμορφώνονται μέσα 
στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό 
γίγνεσθαι αντικαθίστανται από τις αυθαίρετες 
«θεμελιώδεις έννοιες» των κ. Ματσαγκούρα και  
Αλαχιώτη. Η δομή, η μεταβολή, η ομοιότητα, η 
διαφορά, η επικοινωνία με περισσή σεμνότητα 
αναγορεύονται ως «συνιστώσες της έννοιας του 
συστήματος» που αποτελεί τη βάση της αντίληψης 
της «κοινωνικής ισορροπίας». 
Τα παιδιά αντί να κατανοήσουν την  πραγματικότητα, 
τη σχετικότητα και την ιστορικότητα της γνώσης 
και την απελευθερωτικής της δύναμη και να 
διαμορφώσουν ελεύθερη κριτική συνείδηση 
μαθαίνουν ότι η κοινωνική πραγματικότητα είναι ένα 
σύνολο επιμέρους συστημάτων που αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους και η διαταραχή της λειτουργίας τους 
απειλεί την ύπαρξή της και θεωρείται αντικοινωνική 
πράξη.  Στόχος του σχολείου δεν είναι να γνωρίσει 
το παιδί τον κόσμο, αλλά να προσαρμοστεί στον 
κόσμο. Tο σχολείο δε μορφώνει, αλλά διαμορφώνει. 
Η διαμόρφωση της προσωπικότητας δεν θεωρείται 
αποτέλεσμα της εκπαίδευσής του, αλλά άμεσος 
στόχος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ενώ φαίνεται ότι διευρύνεται η γνώση, στην 
πραγματικότητα στενεύει, επιμερίζεται, διαχέεται σε 
ένα πλέγμα οριζόντιων και παράλληλων διατάξεων, 
δικτύων  με πολλαπλές διασυνδέσεις και ευέλικτες 
ζώνες. Το σχολείο διαχέεται στην αγορά εργασίας 
και οι μαθητές συνδέονται μόνο με προγράμματα 
τα οποία διαμορφώνονται σε πολιτικά, οικονομικά 
κέντρα και επιχειρήσεις.
Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του παλιού και του 
νέου βρίσκεται στο ότι ενώ πριν υπήρχαν επιμέρους 
γνωστικές θεωρίες, διδακτικές και παιδαγωγικές 
αντιλήψεις, τώρα δημιουργείται ένα συνολικό 
θεωρητικό πλαίσιο που ενιαιοποιεί στόχους, 
αντίληψη για τη γνώση, παιδαγωγικές θεωρίες, 
θεωρίες μάθησης, διδακτικές προσεγγίσεις και 
μεθόδους.
Η επιλογή του κονστρουκτιβισμού ή 
εποικοδομητισμού ως νέου πλαίσιου οφείλεται 
στη συμβατότητά του με τις απαιτήσεις της 
καπιταλιστικής ανασυγκρότησης.
Ο κονστρουκτιβισμός, τέκνο του Καντιανισμού, 
απολυτοποιώντας την αντίθεση φαινομένου 
πραγματικότητας αρνείται τη δυνατότητα  γνώσης 
της. Το υποκείμενο μόνο παρατηρεί, καταγράφει, 
εξετάζει τα φαινόμενα και ανακαλύπτει εμπειρικά 
τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα πράγματα 
και τα γεγονότα. Κατά τον εποικοδομητισμό η 
μάθηση αποτελεί ατομική υπόθεση, προσωπική 
διανοητική διαδικασία και απορρέει από τη δράση, 
την εμπειρία του μαθητή. Η αξατομίκευση της 
ευθύνης αποτελεί το νέο τρόπο κάλυψης της 
ταξικότητας της εκπαίδευσης. 
Αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τις επιμέρους 
γνωστικές περιοχές θα διαπιστώσουμε ότι στις 
φυσικές επιστήμες ως αλήθεια, ως γνώση ορίζεται 
η καλύτερη και πιο επιτηδευμένη κατασκευή για 
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Τα νέα αναλυτικά προγράμματα στο δημοτικό σχολείο, στόχοι και 
φιλοσοφία

του Βασίλη Κακαρούμπα
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Το σημείο τομής είναι διαρκώς  επανακαθοριζόμενο και ζητούμενο. 
Γι’ αυτό  διασπά τη γνώση στον πυρήνα της και την ενιαιοποιεί φοβισμένα και 
επιδερμικά στην περιφέρειά της. Έτσι όμως η εκπαίδευση, όλο και περισσότερο 
υποτάσσεται  στην ανάγκη διαμόρφωσης του νέου εργασιακού μοντέλου. 
Δηλαδή  ενός ευέλικτου εργατικού δυναμικού προσαρμόσιμου στις ραγδαία 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής, τόσο από την άποψη 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων, όσο και από τη σκοπιά των κοινωνικών 
συμπεριφορών.
Στη θέση λοιπόν του παλιού  «μερικού  ‘‘φορντικού’’ εργαζόμενου 
υπηρέτη μιας μερικής μηχανής», επιχειρούν να διαμορφώσουν  «το 
σύγχρονο με αυτενέργεια μερικό εργαζόμενο μιας σύνθετης μηχανής». Αντί 
δηλαδή  η μηχανή να ’ναι άλογη προέκταση του ανθρώπου και στην υπηρεσία 
του, αντιστρέφουν αυτή τη σχέση και μετατρέπουν τον άνθρωπο-εργάτη σε 
προέκταση της μηχανής.
Όλ’ αυτά οδηγούν  βαθμιαία στην παρακμή της κριτικής διάνοιας, δηλ. της 
αναγκαίας και θεμελιώδους ικανότητας του ανθρώπου να κατανοεί σε ποιον 
κόσμο καλείται να ζήσει, ποιες ανάγκες με την εργασία του να υπηρετεί. Γι’ 
αυτό η ασκούμενη πολιτική στη γνώση δεν αφορά αποκλειστικά το γνωστικό 
μπαγκράουντ, αλλά επιδρά και προσδιορίζει  ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΚΑ, τις 
υπό διαμόρφωση νέες συνειδήσεις και προσωπικότητες. Έτσι λοιπόν αν ο 
άνθρωπος είναι το προϊόν των κοινωνικών του σχέσεων και των γνώσεων που 
προσλαμβάνει, τότε στη σημερινή θρυμματισμένη και αλλοτριωμένη γνώση 
οφείλουμε να αναζητήσουμε το βαθμό συμμετοχής ή καλύτερα ενοχής για το 
σημερινό μονοδιάστατο, μονομερή και αλλοτριωμένο άνθρωπο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ. Η αστική πολιτική απέναντι στη γνώση είναι εξαιρετικά 
ιδιοτελής.  Προσλαμβάνει και αξιοποιεί από το όλο της γνώσης εκείνα τα στοιχεία 
που κατανοεί ότι είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στην οικονομική και κοινωνική 
στρατηγική της. Απορρίπτει, συγκαλύπτει ή στρεβλώνει από τον πυρήνα της, 
ό,τι κατανοεί ή διαισθάνεται πως έρχεται σε αντίθεση με τα κυρίαρχα δόγματα 
και μπορεί να λειτουργήσει σε μια απελευθερωτική κατεύθυνση.
Το ζητούμενο λοιπόν είναι: με ποιους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να 
αρθεί αυτή η διάσπαση της γνώσης;  Ο όποιος ρομαντισμός για επιστροφή 
στην ερασμιακή γνώση, νομίζω, είναι αδιέξοδος και ουτοπικός στο πλαίσιο των 
αναγκών του σημερινού κοινωνικό-οικονομικού μοντέλου,  μα και ταυτόχρονα 
συντηρητικός σε σχέση με τις εκρηκτικές δυνατότητες  της  εποχής για 
πνευματική χειραφέτηση. Η αποδοχή ορισμένων αρχών διαμορφώνει, νομίζω, 
το πλαίσιο αρχών που τείνει προς το σχολείο των αναγκών, ενιαιοποιεί τη γνώση 
και διαμορφώνει δυνατότητες για πνευματική και κοινωνική χειραφέτηση των 
νέων.
Αποδοχή 1η:   Η παιδεία είναι συμβατή και αντιπαραθετική σε κάθε είδους 
διακρίσεις, στις ανισότητες, στον αποκλεισμό, στις διαχωριστικές γραμμές που 
διαμορφώνουν οι κατακερματισμένες γνώσεις, στις κατατμήσεις  Γυμνασίων, 
Λυκείων, Σχολών.
Αποδοχή 2η:  η παιδεία είναι ασύμβατη και αντιπαραθετική στην 
επιχειρηματοποίηση - ιδιωτικοποίηση.
Αποδοχή 3η: είναι ασύμβατη σε  κάθε μορφή ιδιωτικής παιδείας και 
παραπαιδείας.
Αποδοχή 4η:   Η  μόρφωση και η γνώση είναι ισότιμο δικαίωμα και ανάγκη 
όλων.
Απέναντι στην κατατεμαχισμένη και αποσπασματική γνώση, τη γνώση 
«άθροισμα πληροφοριών», η ΓΝΩΣΗ για να  είναι ΕΝΙΑΙΑ και ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ  
πρέπει:
Να «επιστρέφει» και να βασίζεται στα ιστορικά διαμορφωμένα θεμέλια των  
επιστημών.
Να συμβάλλει ώστε όλα τα παιδιά να διεισδύουν άφοβα και τολμηρά στους 
νόμους κίνησης της κοινωνίας και της φύσης.
Να καλλιεργεί τις ιδιαίτερες κλίσεις. Πρότυπο δεν μπορεί να είναι η ομοιότητα 
διαφόρων απομονωμένων και αλλοτριωμένων ατόμων της κατακερματισμένης 
κοινωνίας των ιδιωτών, αλλά η ενότητα, η αλληλεγγύη των ανθρώπων μέσω 
της αμοιβαίας διάκρισής τους και της αναγνώρισης της συνεισφοράς τους.
Να διδάσκει έμπρακτα το δέσιμο της θεωρίας με την πράξη, τη διδασκαλία 
και μελέτη των διαφόρων επιστημών με τις εφαρμογές τους στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή.
Να αντιμετωπίζει την κατάκτηση της γλώσσας (μητρικής και ξένης), όχι απλά 
ως μέσο επικοινωνίας αλλά ως όργανο σκέψης και συνειδητής συλλογικής 
εργασίας.
Με αυτές τις παραδοχές, μπορούμε, νομίζω, να μιλήσουμε για το ενιαίο 12χρονο, 
βασικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά - σχολείο της ενιαίας και 
πολύμορφης γνώσης. Το ενιαίο 12χρονο προϋποθέτει ένα τύπο σχολείου με 
ενιαίο πρόγραμμα, ενιαία σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, ενιαία και δωρεάν 
βιβλία, ενιαία διοίκηση και λειτουργία, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και 
με ενιαία εργασιακά δικαιώματα.
Ένα τέτοιο σχολείο θα τείνει, αφού εφοδιάζει με τα αναγκαία μορφωτικά 
εφόδια, να ανακαλύπτει το μαθητή, να αξιοποιεί τις ιδιαίτερες κλίσεις, 
δεξιότητες και το ταλέντο. Στη βάση αυτή μπορεί να κατευθύνει, δηλ. 
να κατανέμει στην επόμενη βαθμίδα. Η κατανομή αυτή είναι ξένη και ριζικά 
αντίθετη στη σημερινή, κοινωνικά και οικονομικά προσδιορισμένη, παίρνει 
χαρακτηριστικά απελευθερωτικά.
Τέλος θεωρώ ότι είναι αυταπόδεικτο, ότι ο αγώνας για χειραφετημένη 
μόρφωση και παιδεία αντικειμενικά δεν μπορεί να περιορίζεται στο πλαίσιο 
του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, ως μια όαση σε μια πνευματική, 
κοινωνική και πολιτισμική ερήμωση. Μια τέτοια παιδεία πρέπει να αναβλύζει 
απ’ όλους τους κρίκους και τους θεσμούς της κοινωνίας:  εργασιακούς, 
πολιτισμικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, συνδικαλιστικούς.

Η διάσπαση του ενιαίου της γνώσης και οι πολλαπλοί 
διαχωρισμοί στη B/βάθμια εκπαίδευση
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την οποία υπάρχει συμφωνία. Αφού σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό δεν 
μπορούμε να έχουμε γνώση καμίας εξωτερικής ή αντικειμενικής πραγματικότητας 
αλλά εμείς είμαστε αυτοί που οικοδομούμε την κατανόησή μας διαμέσου της 
οργάνωσης των εμπειριών μας, η επιστήμη είναι ένα νοητικό κατασκεύασμα,  
νόμοι, νομοτέλειες, θεωρητικές γενικεύσεις και αρχές καταργούνται.
Όπως αναφέρεται στο ΑΠ «Ο μαθητής με την αποκλειστικά δική του 
δραστηριότητα της συνάρθρωσης των εμπειρικών στοιχείων θα διαμορφώνει 
το δικό του κοσμοείδωλο, τη δική του κοσμοθεωρία, τη δική του άποψη για τον 
κόσμο που πρέπει να γνωρίσει…». 
Κατ΄ αντιστοιχία σκοπός της  μαθηματικής μόρφωσης δεν είναι η απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων που οδηγούν στην αναστοχαστική γνώση, που 
σημαίνει την κριτική εφαρμογή των μαθηματικών με τελικό σκοπό την ικανότητα 
κατανόησης και κρίσης της πραγματικότητας αλλά κατά το ΑΠ «η ερμηνεία 
της εμπειρίας» «για να αποκτήσουν τα παιδιά τους δικούς τους μαθηματικούς 
τρόπους σκέψης».
Στο «σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον» του εποικοδομητισμού η μαθησιακή 
διαδικασία  στηρίζεται στην «αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων».
Ως πρόβλημα νοείται κάθε «στιγμιαία κατάσταση που χρίζει αντιμετώπισης». 
Τα παιδιά χαμένα σε ένα ετερόκλητο πλήθος τέτοιων καταστάσεων μαθαίνουν 
να αντιδρούν αυθόρμητα χωρίς την εμπλοκή σε μια συνειδητή διαδικασία.
Η σύλληψη σχεδίου επίλυσης, που προϋποθέτει μαθηματικοποίηση της 
προβληματικής κατάστασης καταντά προσωπική υπόθεση που συντελείται στα 
πλαίσια της ομάδας που δεν είναι παρά ένα σύνολο ατόμων όπου τα ατομικά 
ενδιαφέροντα, οι ατομικές διαφορές και κοινωνικές διαφορετικότητες δρουν 
ανταγωνιστικά. Η αναζήτηση λύσης καταντά μια προσωπική υπόθεση του πιο 
«ικανού» ενώ οι υπόλοιποι είναι  οι αδύναμοι κρίκοι
Στο όνομα της άρνησης του συμπεριφορισμού και του φορμαλισμού η όποια 
επαφή του παιδιού με τη μαθηματική γνώση είναι επιφανειακή, επεισοδιακή 
και ευκαιριακή χάριν της εμπλοκής σε δραστηριότητες που καθορίζουν με τον 
πιο απόλυτο τρόπο την αντίληψη, τη στάση και τη σκέψη του παιδιού για να 
«ανακαλύψει» το απόλυτα σχεδιασμένο και προκαθορισμένο. Η μονοτονία, η 
ασυνάρτητη επιλογή και διευθέτηση της ύλης, η συμπίεσή της προς τα κάτω,  
κυριαρχούν. 
Τα μαθηματικά της απόδειξης αντικαθίστανται από τα μαθηματικά του περίπου, 
της εκτίμησης, της παρατήρησης, της ασυνέχειας. Στη Δ Οι δεκαδικοί 
διδάσκονται από την εμπειρία του ευρώ και έπονται τα δεκαδικά κλάσματα. 
Στην Ε πρώτα θα επιχειρήσουν να βρουν τρόπους πρόσθεσης των κλασμάτων 
και μετά θα γνωρίσουν τα ομώνυμα
Στον κονστρουκτιβισμό, στηρίζεται η «επικοινωνιακή μέθοδος 
διδασκαλίας της Γλώσσας». Η γλώσσα παύει να αντιμετωπίζεται σαν όργανο 
συγκρότησης της σκέψης, φορέας πολιτισμού και ιδεολογίας και κοινωνική 
διαδικασία με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε μέσο επικοινωνίας και σε πεδίο 
άσκησης δεξιοτήτων. 
Αγνοείται ότι η βασική προϋπόθεση για την κατανόηση οποιουδήποτε 
μηνύματος είναι η γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας, των κοινωνικών 
συνθηκών μέσα στις οποίες παράγεται το μήνυμα.  Η εξασφάλιση ισορροπιών 
η σπουδή των προωθητών της επικοινωνιακής και των συν αυτώ εκδοτικών 
συγκροτημάτων να εξασφαλίσουν την έγκριση δημιούργησε ένα τερατούργημα 
δομισμού κειμενοκεντρισμού και χρηστικής μεθόδου που εντείνει τη γλωσσική 
σύγχυση.
Η αντιδιαλεκτική αντίληψη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, η άρνηση 
της κοινωνικής διαδικασίας στη διαμόρφωσή της, διαπερνά την εκπαίδευση των 
παιδιών. Ταυτίζοντας το περιεχόμενο της συνείδησης με τη συνείδηση καθ’ αυτή 
η ανάπτυξη της αντιμετωπίζεται σαν «προσωπική ελευθερία» που απειλείται από 
την όποια μεταβίβαση αξιών και αρχών. Η κοινωνική αναγκαιότητα στο όνομα της 
ατομικής ελευθερίας αντικαθίσταται από τη βουλησιαρχία και τον αμοραλισμό. 
Έτσι τα παιδιά βιώνουν την αντίφαση της διαμόρφωσης «προσωπικού κώδικα 
αξιών» στα πλαίσια του επιχειρηματικού πνεύματος, της ανταγωνιστικότητας 
και του αντιεπιστημονικού ανορθολογισμού της θρησκευτικής μεταφυσικής. Η 
αντίφαση αυτή συμπληρώνεται από την επιβαλλόμενη αναγκαιότητα απόκτησης 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και την εμμονή στον εθνοκεντρισμό και τη διατήρηση 
της εθνικής ταυτότητας.
Κατά το  Μ. Κατσαρό: «Το ζήτημα έχει πια τεθεί: «είναι ανάγκη να 
σηκώσουμε άλλον πύργο ατίθασο απέναντί τους». Είναι ανάγκη απέναντι 
στη κατατεμαχισμένη, αποσπασματική γνώση να διεκδικήσουμε την ενιαία 
πολύμορφη γνώση που:
1. Βασίζεται στα ιστορικά διαμορφούμενα θεμέλια των επιστημών. 
2. Συμβάλλει ώστε όλα τα παιδιά να κατανοούν τους νόμους κίνησης της   
κοινωνίας και της φύσης.
3. Διδάσκει έμπρακτα το δέσιμο  της θεωρίας με την πράξη. Τη διδασκαλία 
και μελέτη των διαφόρων επιστημών σε σύνδεση με τις εφαρμογές τους στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή.
Είναι ανάγκη στην ταξική ουσία της αστικής παιδείας να αντιπαρατεθεί ο στόχος 
της ολόπλευρης καλλιέργειας του ανθρώπου, στοιχεία του οποίου ανιχνεύονται 
και μπορούν να κατακτηθούν ήδη στην αντιφατικότητα του καπιταλιστικού 
παρόντος. Είναι ανάγκη ο αγώνας για μια απελευθερωτική παιδεία να είναι 
άρρηκτα δεμένος με την πάλη για τη χειραφετημένη και χωρίς εκμετάλλευση 
εργασία. 
Είναι ανάγκη οι ανάγκες του κόσμου της εργασίας να κυριαρχούν  στο τι, 
πώς, με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό μαθαίνουμε. Να αντιπαρατεθούμε στην 
παγιωμένη αντίληψη ότι για να αλλάξει το σχολείο πρέπει πρώτα να αλλάξει 
η κοινωνία.  
Το σχολείο που αναζητούμε δεν επιδιώκει να προετοιμάζει ανθρώπους για να 
προσαρμόζονται παθητικά στις έτοιμες κοινωνικές μορφές, αλλά ανθρώπους 
ικανούς να τις αλλάζουν και να τις καλυτερεύουν να γίνονται συνειδητά 
υποκείμενα της ιστορίας και της ζωής.                    

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα στο δημοτικό 
σχολείο, στόχοι και φιλοσοφία
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-Στην κοινωνία του καιρού μας, με 
τα έντονα κρισιακά φαινόμενα, ποια 
η θέση του σχολείου; 
Ζούμε πράγματι σε μια κοινωνία που η 
κρίση έχει αγκαλιάσει όλες τις πλευρές 
της ζωής, από το περιβάλλον, την 
οικονομία και όλους τους θεσμούς του 
κοινωνικού εποικοδομήματος, μέχρι 
φυσικά τις διανθρώπινες σχέσεις.  Θα 
ήταν λοιπόν παράδοξο το σύστημα 
παιδείας στο σύνολό του να μην 
βρίσκεται σε κρίση. Πρόκειται για 
τον πλέον ευαίσθητο κοινωνικά θεσμό 
που από τη φύση του είναι (ή πρέπει 
να είναι) σε συνεχή κίνηση και αλλαγή. 

Κίνηση που δεν υπαγορεύεται τόσο από τις τεχνολογικές αλλαγές και τη 
ραγδαία συσσώρευση νέων γνώσεων, αυτά είναι ουσιαστικά προφάσεις, όσο 
από το γεγονός ότι η κύρια συνιστώσα του συστήματος, τα παιδιά, δεν είναι ίδια 
από χρονιά σε χρονιά. Το ζητούμενο είναι, μετασχηματιζόμενο το σχολείο  
προς τα πού κινείται; Προς το σχολείο της αγοράς και της πληροφορίας ή 
προς το σχολείο  του Ανθρώπου και της γνώσης;  
-Οδεύει λοιπόν το σχολείο αλλά και ταυτόχρονα είναι!!
Βεβαίως! Τα ο ελληνικό σχολείο οδεύει «αεί μεταρρυθμιζόμενο» προς το 
σχολείο της αγοράς και της πληροφορίας, αλλά και ταυτόχρονα είναι. Και 
είναι η ιστορία του, με την έννοια ότι επιζούν, και ένεκα αδράνειας και ένεκα 
ενσυνείδητης αντίστασης λειτουργών του, πολλά από τα θετικά αλλά και από 
τα αρνητικά του παρελθόντος του. Με δυο λόγια, από τη συγκρότηση του 
νεοελληνικού κράτους το Ελληνικό σχολείο πέρασε από τρείς χονδρικά 
φάσεις: Από το προβιομηχανικό Χερμπαρτιανό σχολείο που εγκαθίδρυσαν οι 
Βαυαροί, με μια μικρή στάση στο σχολείο του όποιου κοινωνικού κράτους 
(1963-1985), έχει ήδη περάσει στο σχολείο της αγοράς. 
Είναι αλήθεια πως το έντονα μιλιταριστικό βαυαρικό σχολειό είχε ανάγκη από 
ένα στρατηγό, ένα αφέντη πρωθιερέα  με το βούρδουλα στο χέρι, με τον 
ίδιο τρόπο που το σημερινό σχολείο της αγοράς έχει ανάγκη από το μαθητή-
πελάτη. Κι’ αφού «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» το σημερινό σχολείο δεν μπορεί 
παρά να είναι μαθητοκεντρικό!! 
Από τη μια ακρότητα στην άλλη. Από το ένα λάθος στο αντίθετό του που 
είναι δυό φορές λάθος. Η αντίθεση δασκάλου - μαθητή, αντανάκλαση της 
κυρίαρχης αντίθεσης κεφαλαίου - εργασίας που διαπερνά την ταξική κοινωνία 
του καιρού μας, δε λύνεται με την υποβάθμιση, την καταστροφή, του ενός 
πόλου, απλώς κουκουλώνεται μεταμφιεζόμενη. Από τη σκοπιά της μαθησιακής 
διαδικασίας στο μεν δασκαλοκεντρικό μοντέλο ο δάσκαλος κατέχει τη 
γνώση και, ως σύγχρονο Αιγυπτιακό ιερατείο, την παρέχει κατά δόσεις και 
σε όποιους θέλει, δηλαδή προοπτικά σε όσους μπορούν να την αγοράσουν. 
Στο μαθητοκεντρικό, από την άλλη, τη γνώση την «ανακαλύπτει» ο 
μαθητής μόνος του, ή παρέα με κάποιους συμμαθητές του, όπως απαιτεί 
η «συνεργατική μάθηση», με τους οποίους ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε 
συνεχή ανταγωνισμό και μάλιστα με πνεύμα επιχειρηματικότητας. Ο δάσκαλος 
διαχειρίζεται, λέει το νέο Α.Π., τις καταστάσεις, δηλαδή ως καλός μαγαζάτορας, 
ωρομίσθιος υπάλληλος πολυεθνικής, το κατάστημα αυτοεξυπηρετούμενων 
πελατών. 
Και τα δύο μοντέλα, δασκαλοκεντρικό και μαθητοκεντρικό, είναι 
λαθεμένα από γνωσεοθεωρητική σκοπιά, και μάλιστα η λύση δε βρίσκεται 
καν στο μέσο όρο, που νομίζουν μερικοί, αλλά στη διαλεκτική υπέρβαση της 
αντίθεσης αυτής. 
Στη σχολική βεβαίως καθημερινότητα, σε μια τάξη με 25 παιδιά αυτόματα 
η κατάσταση επιστρέφει στη δασκαλοκεντρική της εκδοχή ανεξαρτήτως 
προθέσεων.
Στην πράξη, στην καθημερινότητά του δηλαδή, το σύγχρονο Ελληνικό Σχολείο 
είναι ουσιαστικά η ιστορία του, με την έννοια ότι συνυπάρχουν στοιχεία από όλα 
τα προηγούμενα χαρακτηριστικά του, εκτός από το βούρδουλα για ευνόητος 
λόγους. Φυσικά με σημαντικές διαφορές από σχολείο σε σχολείο καθώς και 
από τάξη σε τάξη μέσα στα πλαίσια του ίδιου σχολείου. Ταυτόχρονα υπάρχουν 
και φωτισμένοι δάσκαλοι που είτε αυθόρμητα είτε ενσυνείδητα υπερβαίνουν 
διαλεκτικά την αντίθεση που περιγράψαμε παραπάνω. 
-Πως θα συνοψίζαμε αυτό το μετασχηματισμό; 
Με δεδομένο ότι έχουμε ήδη περάσει σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου στο σχολείο 
της αγοράς, χωρίς βεβαίως ακόμη την πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος, 
δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι από το σχολείο κολαστήριο του 
σώματος έχουμε ήδη περάσει στο σχολείο κολαστήριο της νόησης. 
-Τι εννοείς κολαστήριο της νόησης;
Εννοώ ότι το σημερινό σχολειό κατακρεουργεί τη σκέψη και τη δημιουργική 
φαντασία των παιδιών. Πάρτε για παράδειγμα τις μεταρρυθμίσεις των 
τελευταίων τριάντα χρόνων, όλες ευαγγελίστηκαν: Την καλλιέργεια της 
«κριτικής σκέψης»!! Την ικανότητα για εφαρμογή των αποκτημένων γνώσεων 
στη λύση πρακτικών προβλημάτων!! Την κατάργηση της παραπαιδείας!!  
Στη πράξη, όπως διαπιστώνεται από το προνομιούχο τμήμα της νεολαίας 
που έχει μπει στα πανεπιστήμια, υλοποιήθηκαν ακριβώς τα αντίθετα: Η 
κριτική ικανότητα είναι στα αζήτητα, αφού η παπαγαλία είναι η δεσπόζουσα 
«μαθησιακή» μέθοδος. Και η ικανότητα για λύση πρακτικών προβλημάτων 
έχει μειωθεί. Η παραεκπαίδευση, (κοινώς φροντιστήρια), έχει απλώσει τα 
πλοκάμια της από την 1η Δημοτικού μέχρι και το Πανεπιστήμιο, και τις 
μετα-πανεπιστημιακές εξετάσεις του ΑΣΕΠ!!!
Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις ήταν εισαγόμενες από τις 
μητροπόλεις του καπιταλισμού, και κύρια από τις ΗΠΑ. Ως νέο δόγμα Τρούμαν 
εισήχθησαν τα αποφόρια του αμερικάνικου εκπαιδευτικού συστήματος, όταν 

όλα τα δεδομένα έδειχναν ότι εκεί είχαν αποτύχει, με την έννοια ότι είχαν 
οδηγήσει ακόμη και σε «αρνητική μάθηση» δηλαδή στην έξοδο μιας βαθμίδας 
ξέρουν λιγότερα. Βεβαίως ο χαρακτηρισμός αποτυχία εμπεριέχει το στοιχείο 
της ταξικής σκοπιάς από την οποία κρίνει κανείς τα αποτελέσματα μιας 
μεταρρύθμισης. 
-Ποιους παράγοντες λοιπόν θα χαρακτηρίζατε ως Προκρούστη της 
νόησης;
Έξη παράγοντες μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει στα αναλυτικά προγράμματα 
και τα βιβλία ως καθοριστικούς. Οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν στη πράξη, 
ανεξάρτητα από τις εξαγγελίες του (αντι)Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του 
Υπουργείου: 
1. Ο εξοβελισμός της εποπτείας: Όλα εκείνα τα μέρη της διδακτέας ύλης, 
στη Φυσική κύρια και τα Μαθηματικά, στα οποία υπάρχει άμεση αισθητηριακή 
αντίληψη, είτε έχουν εξοβελιστεί, είτε έχουν υποβαθμιστεί, είτε διδάσκονται 
φορμαλιστικά σύμφωνα με κάποιο αξιωματικό μοντέλο (Γεωμετρία), 
δηλαδή αποκομμένα από την εποπτεία, με άλλα λόγια από τις αισθήσεις και τη 
προσωπική εμπειρία. Όμως, από την εποχή του Αριστοτέλη είναι γνωστός και 
ρητά διατυπωμένος από το μεγάλο αυτό φιλόσοφο, ο ρόλος της αισθητηριακής 
αντίληψης στη διαδικασία σκέψης- μάθησης- γνώσης, ως πηγή των πρώτων 
γνώσεων, στις οποίες εδράζεται κάθε νέα γνώση. Έκτοτε, για τη ρεαλιστική 
σκέψη είναι γενικά αποδεκτό ότι κατά την πραγματική διεργασία της γνώσης, 
δεν μπορούμε ούτε να χωρίσουμε την αισθητηριακή αντίληψη από την 
εννοιακή σκέψη, ούτε να χωρίσουμε την εννοιακή σκέψη (συναρτημένη 
με τη γλώσσα) από την αισθητηριακή όψη της γνώσης. 
Έχουν σχηματίσει ένα ιδιαίτερο όλο κατά τη διεργασία της φυλογένεσης, ένα 
όλο που μπορεί αν διερευνηθεί από πολλές πλευρές.  Όποιος εκλαμβάνει ένα 
προϊόν αφαίρεσης ως πραγματικότητα πλανάται, και αν προσπαθήσει να βασίσει 
πάνω του τις νοητικές του κατασκευές, πλανάται δυο φορές.  Εξάλλου ο λαμπρός 
γεωμέτρης Φελιξ Κλάιν δεν δίστασε να παραδεχτεί: «Μου είναι αδύνατο να 
παρακολουθήσω ένα γεωμετρικό συλλογισμό καθαρά λογικά, χωρίς να έχω 
μπροστά μου διαρκώς το σχήμα στο οποίο αναφέρεται ο συλλογισμός». 

2. Ο ανορθολογισμός στην 
εξέλιξη και την αλληλουχία της 
ύλης. Οι νέες γνώσεις δεν πατάνε 
στις προηγούμενες, η ύλη δεν 
εξελίσσεται πάντα από το γνωστό και 
συγκεκριμένο προς το άγνωστο και 
αφηρημένο το οποίο θα πρέπει να 
κατακτηθεί ώστε να αποτελέσει το 
αυριανό συγκεκριμένο. 
3. Ο Ιμπεριαλισμός της εικόνας: 
Δεν είναι καθόλου υπερβολή ο 
ισχυρισμός πως τα σχολικά βιβλία 
δεν είναι πλέον βιβλία γραπτού λόγου 
που διανθίζεται με κάποιες εικόνες, 

αλλά βιβλία εικόνων που διανθίζονται  και με αποσπάσματα κειμένων, ή με 
κάποια κείμενα. Λείπει δηλαδή ο λόγος: ο αιτιολογικός στις θετικές επιστήμες, ο 
αφηγηματικός στην ιστορία, και σε μεγάλο βαθμό ο λογοτεχνικός και ποιητικός 
στα γλωσσικά μαθήματα. 
4. Η συμπίεση εννοιών σε χαμηλότερες τάξεις. Πρόκειται για καθολικό 
φαινόμενο στις  δύο πρώτες βαθμίδες. 
5. Ο Δογματισμός. Τα παιδιά διδάσκονται απόλυτες αλήθειες, ή αλλιώς η 
αλήθεια είναι εξ αποκαλύψεως. Ακόμη και στα μαθηματικά οι αποδείξεις 
συνεχώς υποβαθμίζονται από το σύστημα παιδεία-παραπαιδεία 
στη χώρα μας. Σε πιο μεταμοντέρνα εκπαιδευτικά συστήματα (Κύπρος) οι 
αποδείξεις έχουν καταργηθεί με ρητή κατεύθυνση. Χωρίς απόδειξη όμως δεν 
υπάρχουν Μαθηματικά και χωρίς Μαθηματικά δεν υπάρχουν Μαθηματικοί, 
αλλά χρήστες μαθηματικών! Έτσι μεγάλη μερίδα για τη προϊούσα άνοδο του 
ανορθολογισμού στην εποχή μας, χρεώνεται στις διδακτικές αυτές πρακτικές. 
Η θετική σκέψη είναι σε διωγμό και το εκπαιδευτικό σύστημα μετατρέπεται 
σταθερά σε θεραπαινίδα του ανορθολογισμού. 
6. Η ποσότητα της ύλης, διαθεματικότητα: Το μείγμα είναι εκρηκτικό. 
Πολυδιάσπαση ενδιαφερόντων στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος. Όμως ο 
άνθρωπος γνώρισε την πραγματικότητα, το όλον, μέσα από τις επιμέρους 
επιστήμες, και μόνο τότε σχημάτισε μια συγκεκριμένη εικόνα του, 
ανασυνθέτοντάς το. Στα πλαίσια της κάθε επιμέρους επιστήμης απαιτείται μια 
αυτοσυγκέντρωση για βαθύνει ο μαθητής στις έννοιες. Η διαθεματικότητα 
ακυρώνει αυτήν την αυτοσυγκέντρωση, σκοτώνοντας τη λογική των 
μαθητών στη ρίζα της.  
Όλα τα παραπάνω, συνδυασμένα με την προπόνηση για τις εισαγωγικές 
για τα πανεπιστήμια εξετάσεις, οδηγούν στη μηχανιστική απομνημόνευση 
(παπαγαλία) που αποτελεί του Δούρειο Ίππο κάθε μαθησιακής διαδικασίας. 
Η 12χρονη εκπαίδευση της άγνοιας συνεπάγεται τραγική υποβάθμιση 
της κριτικής διάνοιας. Της ικανότητας δηλαδή του φυσιολογικού ανθρώπου 
να κατανοεί τις αιτίες αυτών που συμβαίνουν γύρω του. Να κατανοεί σε τι 
κόσμο καλείται να ζήσει και ταυτόχρονα να συλλάβει ως ηθική υποχρέωση και 
ιστορική αναγκαιότητα το καθήκον να εξεγερθεί εναντίον αυτού του κόσμου.
-Και τι μέλει γενέσθαι; 
Νομίζω ότι απαιτείται ατομική και συλλογική πάλη διαλεκτικά δεμένες μεταξύ 
τους. Ο κάθε μάχιμος εκπαιδευτικός να αντιστρατεύεται στη πράξη και 
καθημερινά τους παραπάνω παράγοντες. Με μια κουβέντα στο μεταμοντέρνο 
ανορθολογισμό το κίνημα παιδείας να αντιτάξει το διαλεκτικό ορθολογισμό, 
σε όλα τα επίπεδα και με ότι αυτό συνεπάγεται. Σημείωση για τη συντακτική 
ομάδα: Είναι δομημένο σα κουβέντα που μπορούμε να πούμε πως έγινε μετά 
την εκδήλωση…

Ο Ευτύχης Παπαδοπετράκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών, του Τομέα 
Παιδαγωγικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών

Μια κουβέντα μετά την εκδήλωση «το σχολείο στο σταυροδρόμι»
του Ευτύχη Παπαδοπετράκη
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Στις μεγάλες πόλεις λειτουργούν 
Πειραματικά Σχολεία και στα 
Πανεπιστήμια Πειραματικά των 
Πανεπιστημίων. Το νομικό πλαίσιο 
που διέπει την λειτουργία τους 
είναι πολύ παλιό (από το 1929). 
Σκοπός τους, επί πλέον των σκοπών 
των υπόλοιπων σχολείων, είναι «η 
προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και 
εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική 
άσκηση των φοιτητών και του εκπ/
κού προσωπικού της περιοχής που 
ανήκουν». Ο σκοπός και ο τίτλος 
τους σε σχολεία όπου γίνεται έρευνα 
εκπ/κών-παιδαγωγικών-διδακτικών 
κ.λ.π. θεμάτων, δοκιμαστική 
εφαρμογή συμπερασμάτων, 
πειραματισμός αναλυτικών 
προγραμμάτων, εκπ/κών βιβλίων, 
διδακτικών καινοτομιών, κ.λ.π. Η 
πραγματικότητα είναι εντελώς 
διαφορετική. Σχεδόν τίποτα από 
αυτά δεν γίνεται, λειτουργούν όπως 
όλα τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. 
Παρατηρείται πλήρης ανυπαρξία 
των επί πλέον 

υποχρεώσεων 
τους.
Μέσα το γενικότερο πλαίσιο 
υποβάθμισης της παιδείας, βιώνουν 
την παντελή αγνόησή τους διαχρονικά 
από την πολιτεία. Δεν λαμβάνεται 
καμία μέριμνα (το αντίθετο μάλιστα) 
ούτε από το ΥΠΕΠΘ, ούτε από το 
Π.Ι., ούτε από κανένα άλλο αρμόδιο 
φορέα, ώστε να αξιοποιηθούν για 
τους κάθε λογής προβληματισμούς 
και ζητήματα της α/βάθμιας και 
β/βάθμιας  εκπ/σης. Συνάμα, 
λόγω του ασφυκτικού νομικού 
συστήματος που διέπει την εκπ/
ση, είναι δύσκολο έως αδύνατο 
να αναπτυχθούν βαθύτεροι 
πειραματισμοί και έρευνες από 
τα πανεπιστήμια και ειδικότερα 
τα παιδαγωγικά τμήματα. Και 
βέβαια ούτε τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα δοκιμάστηκαν, ούτε 
κανένα από τα νέα βιβλία διδάχτηκε 
πειραματικά, έστω για λίγο. Το μόνο 
που πραγματοποιείται είναι κάποιες 
δειγματικές διδασκαλίες για φοιτητές 
και πρωτοδιόριστους καθηγητές.
Όπως και τα άλλα δημόσια σχολεία 
αντιμετωπίζουν λιγότερο ή 
περισσότερο εμπόδια κτιριακής και  
υλικοτεχνικής υποδομής (συχνά 
«φιλοξενούνται» σε άλλα σχολεία) 
καθώς και το πρόβλημα των 
μεγάλων ποσοτήτων διδακτέας ύλης. 
Χάρη στον πατριωτισμό πολλών 
συναδέλφων γίνονται προσπάθειες 
και αναπτύσσονται ποικίλες 
πρωτοβουλίες, προγράμματα 
και δράσεις. Αυτά μέχρι και το 
Γυμνάσιο, γιατί στο Λύκειο, όπως  
όλοι γνωρίζουμε, τα πράγματα είναι 

ασφυκτικά.
Οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται κατόπιν 
αίτησής τους από το ΚΥΣΔΕ με 
αυξημένα αντικειμενικά κριτήρια 
(διδακτορικό, μεταπτυχιακό, 
επιμορφώσεις, κλπ) αφού έχουν 
συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία. Οι 
μαθητές εγγράφονται με αίτησή 
τους και με κλήρωση όταν οι θέσεις 
δεν επαρκούν. Πρόκειται δηλαδή 
για παιδιά από οικογένειες που 
επιδιώκουν να φοιτήσουν σε αυτά 
τα σχολεία και που κατά συνέπεια 
έχουν αυξημένο ενδιαφέρον 
για τη μόρφωσή τους. Έτσι το 
γνωστικό επίπεδο και η επίδοσή 
τους είναι γενικά υψηλότερη του 
συνηθισμένου. Αυτό δημιουργεί 
ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
έργου, αλλά και εγκυμονεί 
κινδύνους «ελιτισμού» και 
ανταγωνιστικότητας. Σοβαρό 
εμπόδιο στη σωστή δουλειά του 
δάσκαλου αποτελεί ο μεγάλος 
αριθμός των μαθητών ανά τμήμα: 

συνήθως 30, όπως απαιτεί εντολή 
του ΥΠΕΠΘ με βάση το γράμμα του 
νόμου.
 Η κοινωνική προέλευση των 
μαθητών είναι κυρίως από 
μικρομεσαία και άνω στρώματα, 
καθώς και ανώτερου μορφωτικού 
επιπέδου (έμποροι, εκπαιδευτικοί, 
πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, γιατροί, 
μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι 
κλπ). Ουσιαστικά απουσιάζουν 
παιδιά αγροτικής, αλλά κυρίως 
εργατικής προέλευσης καθώς 
και παιδιά μεταναστών. Αυτό όχι 
από απαγόρευση, αλλά από άγνοια 
ή κουλτούρα. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό ζήτημα που πρέπει οι 
συνάδελφοι των σχολείων αυτών 
να αναλάβουν και να βρούν τους 
προσφορότερους τρόπους ώστε να 
γίνει ο πληθυσμός τους κοινωνικά 
αντιπροσωπευτικότερος.
Η κοινωνία και η πολιτεία πρέπει 
να δείξουν μεγαλύτερη φροντίδα 
και ενδιαφέρον για τα πειραματικά, 
έτσι ώστε να γίνουν σχολεία που 
να ασκούν το χρησιμότατο ρόλο 
τους. Συγκεκριμένα πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί το θεσμικό τους 
πλαίσιο και να δοθεί ελευθερία, 
ώθηση και έμπνευση στη δουλειά 
τους, με απώτερο στόχο να παίξουν 
ουσιαστικό πειραματικό αλλά και 
πιλοτικό ρόλο για την ποιοτική 
ανέλιξη του δημόσιου σχολείου 
γενικότερα.

Αναγνωστόπουλος Λουκάς
 Μαθηματικός στο Πειραματικό 

Γυμνάσιο  ΑΕΙ Πάτρας

Για τα Πειραματικά Σχολεία 
ΑΕΙ της Πάτρας

Ναρκωτικά, Πρόληψη και 
Σχολείο

Του Βασίλη Πανούσου
Ο Βασίλης  Πανούσος είναι φιλόλογος και μέλος του 

Ε.Σ.Υ.Ν Πάτρας.      

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα μας 
αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις αφού σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία το όριο έναρξης χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών έχει μειωθεί στα 15,5 έτη, οι 
θάνατοι έχουν αυξηθεί αλματωδώς, τα ναρκωτικά 
εξαπλώνονται στα σχολεία ενώ η πρόσβαση σ’ αυτά 
γίνεται όλο και ευκολότερη.
Γίνεται φανερό λοιπόν πώς η μεγέθυνση του 
προβλήματος της τοξικοεξάρτησης συσχετίζεται 
αλλά και αποτυπώνει τη βαθειά κοινωνική κρίση 
σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. 
Μια κρίση που προκαλεί ανασφάλεια σε όλο και 
πλατύτερα κοινωνικά στρώματα αφού καπιταλιστική 
κρίση σημαίνει διόγκωση της ανισότητας και της 
ανεργίας. Οι κυβερνήσεις Πασοκ και Νέας 
Δημοκρατίας επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα με το Εθνικό σχέδιο δράσης που ρίχνει 
όλο το βάρος στα υποκατάστατα (προγράμματα 
μεθαδόνης) με μικρή και συχνά πρόσκαιρη 
αποτελεσματικότητα  (περίπου10%) και αφήνει 
στην άκρη τα στεγνά προγράμματα, ως πιο 
δαπανηρά, (ποσοστά επιτυχίας πάνω από 70%) 
και που επιχειρούν με ειδικευμένο προσωπικό 
να επανεντάξουν τον τοξικομανή στην κοινωνία 
βοηθώντας τον να επαναχαράξει σε νέες υγιείς και 
ως εκ τούτου σταθερές βάσεις τη σχέση του με το 
κοινωνικό περιβάλλον .
Ο χώρος της Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται κι 
αυτός από τα προβλήματα και τις αγκυλώσεις 
που χαρακτηρίζουν το ίδιο το σύστημα. Μέσα σ’ 
αυτό αναπαράγονται οι βασικές αρχές που το διέπουν 
και οι αυριανοί πολίτες μαθαίνουν πώς η ισότιμη 
μεταχείριση και οι ίσες ευκαιρίες, ισοδυναμούν με 
ουτοπία και πως ρεαλισμός σημαίνει ανταγωνισμός 
έστω και με την ήπια εκδοχή της ευγενούς άμιλλας. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι νυν μαθητές και αυριανοί 
πολίτες κατηγοριοποιούνται σε πρώτους και 
δεύτερους, νικητές και ηττημένους με τους 
δεύτερους να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε ποικίλους 
κινδύνους όπως η τοξικοεξάρτηση.
Παρόλα όμως τα προβλήματά του το σχολείο 
αποτελεί έναν σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης 
μέσα από το οποίο περνά το σύνολο του 
πληθυσμού της χώρας και εκεί διαμορφώνονται και 
αναπτύσσονται οι βασικές δεξιότητες, ο ψυχισμός 
και η κοινωνική συνείδηση του ατόμου. 
Είναι λογικό πως το σχολείο με τον 
διαπαιδαγωγητικό του χαρακτήρα, αποτελεί 
τον καλύτερο χώρο για να λειτουργήσει η 
πρωτογενής πρόληψη. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα 
δε συμβαίνει παρά με τρόπο αποσπασματικό και 
ευκαιριακό (π.χ πρόσκληση ειδικών ομιλητών). 
Αν και η Π. Π δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 
γραφειοκρατικός σχεδιασμός εν τούτοις απαιτείται 
ορθή και πλήρης πληροφόρηση εκπαιδευτικών, 
γονέων και μαθητών για το πρόβλημα της 
τοξικοεξάρτησης και σταθερή συνεργασία του 
σχολείου με πρόσωπα ειδικά καταρτισμένα. Η 
ετοιμότητα του σχολείου για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος είναι αναγκαία αλλά όχι 
ικανή συνθήκη, γι’ αυτό απαιτείται η συνεργασία 
του σχολείου και με την Τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Την ουσιαστική όμως πρόληψη θα τη δώσει 
η αλλαγή του σημερινού χαρακτήρα του 
σχολείου με δωρεάν 12χρονη εκπαίδευση, που 
θα προωθεί τη συνεργασία, θα αναπτύσσει 
τη φαντασία των μαθητών, θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και θα καλλιεργεί τη 
δημοκρατική συνείδηση και την κοινωνική 
ευθύνη. Γίνεται βέβαια φανερό πως ένα τέτοιο 
σχολείο απαιτεί άλλες κοινωνικές δομές για τις 
οποίες καλούμαστε όλοι να αγωνιστούμε.

Εργαστήρια 
Φυσικών 

Επιστημών 
Γεν. Λυκείων

  
Σε περισσότερα 
από 2500 Γενικά 
Λύκεια της χώρας, 
έχουν δημιουργηθεί 
πραγματικά σύγχρονα 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, με 
8 εργαστηριακούς 
πάγκους και αντίστοιχες 
ντουλάπες οργάνων 
και διατάξεων 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η ς 
από ομάδες μαθητών, 
πειραμάτων στην 
ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ και 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ, στη διάρκεια 
μιας (1) διδακτικής 
ώρας (!!!).
Τα αντίστοιχα μαθήματα 
όμως δεν έχουν 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί 
εργαστηριακά (όπως 
η πληροφορική και 
αρκετά μαθήματα στα 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) ώστε να 
πραγματοποιούνται 
τα πειράματα με 
την παρουσία 2 
εκπαιδευτικών. Αυτό 
έχει σαν συνέπεια, 
η προετοιμασία, η 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η , 
η εξαγωγή 
συμπερασμάτων και 
η αξιολόγηση των 
μαθητών, να επαφίεται 
στον έναν (!) καθηγητή 
για τμήματα συνήθως 
20-30 μαθητών, που, 
μάλιστα σε μικρά Λύκεια, 
διδάσκει συνήθως και τα 
2 ή και τα 3 μαθήματα. 
Οι διδάσκοντες, 
ενημερώνονται από τα 
κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. 
για κάθε νέα πειραματική 
διάταξη, με επίδειξη 
του πειράματος από 
τους υπεύθυνους και 
την επίδοση, συνήθως 
ενημερωτικού C. D.
«Τα λεφτά είναι 
πολλά» για την 
προμήθεια (2.500x8) 
20.000 περίπου 
π ε ι ρ α μ α τ ι κ ώ ν 
διατάξεων, με 
α π ο τ έ λ ε σ μ α 
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς 
εταιρίες να πολιορκούν 
το ΥΠΕΠΘ και αρκετές 
φορές να αποστέλλoυν 
κακής ποιότητας όργανα 
και παρελκόμενα ή και 
να επιβάλλουν μελέτη 
φαινομένων, εκτός 
του αναλυτικού 
προγράμματος ή 
που να αναφέρονται 
παρεπιπτόντως  στα 
σχολικά βιβλία, όπως 
π.χ. το «φωτοηλεκτρικό 
φ α ι ν ό μ ε ν ο » . 
Επισημαίνουμε επίσης 
πως οι καθηγητές ΠΕ04, 
επιφορτίζονται να 
ασκήσουν ποιοτικό 
έλεγχο (!!!) στις 
συσκευές κατά την 
παραλαβή τους, χωρίς 
τεχνική εμπειρία και 
τεχνογνωσία.
Είναι λοιπόν αναγκαίο, το 
ζήτημα να απασχολήσει 
σοβαρά το ΥΠΕΠΘ, την 

ΟΛΜΕ, την Ε.Ε.Φ., αλλά και τα πανεπιστημιακά 
τμήματα Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας. 
Άμεσα τα μαθήματα αυτά να χαρακτηριστούν 
εργαστηριακά, ώστε να εκτελούνται σε 2 
συνεχόμενες διδακτικές ώρες και με την παρουσία 2 
εκπαιδευτικών στα εργαστήρια κατ’ αρχάς, με άμεση 
προοπτική την παρουσία του διδάσκοντος και ενός 
άλλου, ας πούμε «βοηθού-παρασκευαστή» με 
κατάλληλες σπουδές ή μετεκπαίδευση-ειδίκευση 
σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης, Φυσικός
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Συνοπτικά για τη άλλη βιολογία του νέου 
Βιβλίου Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου

 του  Παναγιώτη Μπούρδαλα, Φυσικού 
 
συνέχεια απο σελίδα 5
Είναι ανάγκη να σημειώσουμε και τις κύριες εκφράσεις των συγγραφέων της 
διαφήμισης των μεταλλαγμένων τροφών της σελ. 122: «Οι κύριες εφαρμογές 
της γενετικής μηχανικής αφορούν την αντιμετώπιση ασθενειών και την 
αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής» και «Η σοδειά μας δεν 
κινδυνεύει, τουλάχιστον από τα παράσιτα, το κόστος παραγωγής μειώνεται και 
το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή σε χαμηλότερη τιμή». 
Παρατηρούμε αμέσως πως εμπλέκεται η ανάγκη της αντιμετώπισης των 
ασθενειών με παραγωγή π.χ. ινσουλίνης για εκατομμύρια διαβητικούς με την 
παραγωγή μεταλλαγμένων τροφών, παρ’ ότι πρόκειται για μη συγκρίσιμα 
μεγέθη. Επί πλέον  παίρνεται απόλυτη ιδεολογική θέση υπέρ της «αύξησης» της 
παραγωγής, όταν πια γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη διαταραχθεί τα οικοσυστήματα 
παραγωγής. 
Φαίνεται ότι οι προτάσεις για αειφόρο γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη 
(π.χ. βιοποικιλότητα, πολυκαλλιέργειες, προστασία του δασικού πλούτου), 
απο-ανάπτυξη (π.χ. αγρανάπαυση), βιολογικές καλλιέργειες, μείωση της 
άλογης κατανάλωσης, άμβλυνση της ταξικής ψαλίδας ανάμεσα σε πλούσιες 
και φτωχές χώρες και πλούσιους και φτωχούς στην ίδια χώρα, δεν αγγίζουν 
συγγραφείς, Π.Ι. και Υπουργείο Παιδείας...
Ενώ αναφέρονται στις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες (καφεΐνη, αλκοόλ, καπνός, 
φάρμακα), δεν κάνουν καμιά κουβέντα για τις παράνομες εξαρτησιογόνες 
(π. χ. της ινδικής κάνναβης), αλλά και θανατηφόρες ουσίες, όπως της 
ηρωίνης, κοκαΐνης, κλπ, τουλάχιστον για τον όποιο πόλεμο γίνεται ενάντια 
σ’ αυτές παγκόσμια. Δεν διαφαίνεται ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται 
η μέθοδος της απόκρυψης της πληροφόρησης γι’ αυτές, όταν είναι σχεδόν 
γνωστές και μάλιστα με χρήση οι περισσότερες και σε πολύ μικρότερες ηλικίες… 
Δεν γίνεται καμιά αναφορά, υπέρ ή κατά ή με ερωτηματικά για το βιοηθικό 
ζήτημα της αποεξάρτησης με υποκατάστατα, όπως η μεθαδόνη, η οποία ήδη 
διαφημίζεται για χρήση με λίστα σε δημόσια νοσοκομεία!!!  
Στο ζήτημα «αθλητισμός και εξαρτησιογόνες ουσίες», η γκρίζα διαφήμιση 
εδώ γίνεται και με άλλο τρόπο. Σε διπλανό σκίτσο (οι εικόνες γενικά στο βιβλίο 
είναι δυσεύρετες…) προβάλλεται «αθλούμενος» (η σκέψη οδηγείται σε ειδικά 
γυμναστήρια) για  λόγους … αισθητικής, και όχι ανταγωνιστικός αθλητής. Η 
παρατήρηση και οι αντίστοιχοι συνειρμοί των μαθητών φαίνεται είναι ανάγκη 
να αποφευχθούν. Μάλιστα για λόγους «δικαιοσύνης», εντελώς ξεκάρφωτα 
αναφέρεται η επόμενη πρόταση σε πρωταθλητή ποδηλάτη, που πέθανε από 
χρήση αναβολικών πριν από 40 χρόνια (1967)!!! Για το παρόν και το μέλλον 
καμιά νύξη. 
Είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιος γονέας ότι ζητήματα σημαντικά για την 
σφαιρική γνώση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, τους κινδύνους από τα 
αφροδίσια νοσήματα (AIDS, έρπης, βλεννόρροια, σύφιλη, κλπ), τα ζητήματα 

για την κύηση και τον τοκετό, οι τρόποι προφύλαξης (αντισύλληψη) για 
μη επιθυμητές κυήσεις, το βιοηθικό ζήτημα των αμβλώσεων και των 
προγνωστικών μεθόδων για πιθανές ασθένειες του κυοφορούμενου, που 
κατά κανόνα αντιμετωπίζονταν καλά σε ένα κεφάλαιο στο παλιό βιβλίο, θα 
εκτοπίζονταν στο καινούργιο; Η έννοιες «αναπαραγωγή», «αντισύλληψη», 
«αφροδίσια νοσήματα»,  όχι μόνο δεν έχουν ειδικό κεφάλαιο ή έστω ένα 
«συνωστισμό» σε κάποια παράγραφο, αλλά δεν αναφέρονται ούτε ως λέξεις - 
όροι στα κείμενα, στο λεξιλόγιο όρων ή στο ευρετήριο όρων!

Αξίζει να συνυπολογίσουμε ότι τα τελευταία 
20 χρόνια έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας 
και το κίνημα της πρόληψης κατά των 
εξαρτησιογόνων ουσιών (νόμιμων και 
παράνομων, ναρκωτικών, διεγερτικών και … 
αναβολικών, αθλητικών και μη). Στο σχολικό 
λοιπόν αυτό εγχειρίδιο μόνο η λέξη εισήχθη.  
Γιατί; Επομένως ζητήματα πρόληψης και από 
άλλα αίτια, όπως οι βιολογικές επιδράσεις 
από ιονίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. 
υπεριώδεις ακτίνες ειδικά τώρα που έχομε 
την «τρύπα του όζοντος», ακτίνες Χ) αλλά 
και μη ιονίζουσες  (π.χ. κινητά τηλέφωνα, 
πεδία Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής και 
Υπερυψηλής Τάσης) δεν θίγονται. Πόσο 
μάλλον να τεθούν για ζητήματα π.χ. οι 
αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για «αρχή της προφύλαξης» ή την «αρχή 
της συνετής αποφυγής».
Επίσης, ενώ στο παλιό βιβλίο είχαμε εκτενή 
αναφορά στις ομάδες αίματος, στο καινούργιο 
το ζήτημα υποβαθμίζεται. Και ενώ κανείς θα 
περίμενε να προσανατολισθούν τα παιδιά 
και στη κατεύθυνση της εθελοντικής 
αιμοδοσίας, με τις σπουδαίες θετικές 
επιδράσεις στα επίπεδα της αλληλεγγύης, οι 
συγγραφείς και «αξιολογητές» του βιβλίου 
περί άλλα τυρβάζουν…
Και ενώ όλα  αυτά ουσιαστικά απουσιάζουν, 
έχομε και μια έκπληξη: Την «επιστήμη 
της βιοηθικής». Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
αυτής της παραγράφου είναι ότι τίθενται μια 
σειρά ερωτηματικά για πιθανά ζητήματα, 
για τα οποία πολλοί ειδικοί έχουν ήδη 
μιλήσει. Οι συγγραφείς δεν παίρνουν εδώ 
θέση, αλλά  στέλνουν τους μαθητές στην … 
«επιστήμη της βιοηθικής»,  η οποία φυσικά 

δεν διδάσκεται στο Γυμνάσιο… Εμείς όμως που θα στείλουμε το βιβλίο;

Γνώση και ειδίκευση 
στα ΑΕΙ σήμερα

του Παναγιώτη Τσερόλα, 
Φοιτητή Γεωλογίας Π. Π.

Για να μπορέσει κάποιος να μιλήσει για το 
περιεχόμενο της γνώσης στο πανεπιστήμιο, οφείλει 
να χρησιμοποιήσει τον βασικό «καθρέπτη» της 
διαδικασίας, τον απόφοιτο. Μια χαρακτηριστική 
«αληθινή» ιστορία που περιγράφει γλαφυρά το 
γνωστικό επίπεδο των αποφοίτων σήμερα είναι η 
εξής: 
Ένας κάτοχος master (εδώ ή και σε ονομαστό ίδρυμα 
του εξωτερικού) είναι ικανός να μπει άμεσα στην 
παραγωγική διαδικασία με πλήρη γνώση (αυτής και 
των μηχανισμών της), και ειδικευμένος άρτια στο 
να ανταποκριθεί σε μια σειρά προκλήσεις, πλήρως 
ενημερωμένος για τις τελευταίες τεχνολογικές 
καινοτομίες. Ωστόσο, στο ερώτημα διαφοράς 
θερμότητας και θερμοκρασίας, θα μπλοκάρει στο 
να απαντήσει με γρήγορο και εύστοχο τρόπο. 
Πέραν της όποιας υπερβολής, δεν είναι ασυνήθιστη 
μια πολύ ιδιαίτερη αντίφαση: Φοιτητές να είναι 
άψογα προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν σε 
πολύπλοκα και «τραβηγμένα» προβλήματα και την 
ίδια στιγμή αδύναμοι και ανασφαλείς μπροστά σε 
απλές ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Η συστηματική 
καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης νοοτροπίας από 
το σχολείο (προετοιμασία για εξετάσεις, άρπα-
κόλλα) στο πανεπιστήμιο δεν αναιρείται: 
Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός του 
πανεπιστημίου σήμερα πολλές φορές επενδύει σε 
αυτά τα αντανακλαστικά και συνεχίζει να «χτίζει» 

πάνω σε χαλαρά θεμέλια.  
Άλλωστε, η συνολική αλλαγή πλεύσης του 
πανεπιστημίου στην Ευρώπη, πίσω από τις 
μεγαλοστομίες για την «κοινωνία της γνώσης» και 
άλλες ψευδεπίγραφες κορώνες που συγκροτούν 
το σχέδιο της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημίου, 
καταλήγει να μεταλλάσει τόσο την έννοια του 
πτυχίου, όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων 
γνώσεων στη νεολαία.  Η προσπάθεια για την 
παραγωγικοποίηση του πανεπιστημίου έχει έναν 
από τους βασικούς της πυλώνες την ειδίκευση, η 
οποία συνεχίζει και ολοκληρώνει την εκπαίδευση 
της αμάθειας από τις πρώτες βαθμίδες, 
δημιουργώντας μια νέα ποιότητα αποφοίτων, ένα 
νέο μοντέλο εργαζομένου, όπου η εκπαιδευτική 
διαδικασία εστιάζει στην πολυλειτουργικότητα και 
την ειδίκευσή του περισσότερο απ’ ότι σε κάποια 
επιστημονική (κριτική) καλλιέργεια του. 
Σε τελική ανάλυση, το πανεπιστήμιο τείνει 
να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο 
σε ένα κέντρο κατάρτισης, όπου το κριτήριο 
αντικαθίσταται από μια ροή πληροφορίας και 
μάλιστα αρκετά προσωρινής. Οι απόφοιτοι πολλές 
φορές φαντάζουν πλήρως εξοπλισμένοι για να 
ανταποκριθούν με τις δεξιότητές τους στις άμεσες 
απαιτήσεις μιας «γρήγορης» ένταξης στην δουλειά 
τους - ωστόσο, όσο το γνωστικό υπόβαθρο παραμένει 
σαθρό, η προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις ή νέα 
πεδία είναι δύσκολη και επίπονη. Πολλές φορές, 
ολόκληρα Τμήματα που δημιουργούνται, λίγη 
σχέση έχουν με οποιαδήποτε επιστήμη ή γνώση: 
Τα τμήματα management, marketing ή ακόμα και 
ψυχολογίας και διάφορα συναφή μαθήματα σε 
όλες τις σχολές περισσότερο έχουν να κάνουν 
με την εκμάθηση εμπειρικών τεχνικών παρά 
οτιδήποτε άλλο. Η κατάσταση αυτή προφανώς 
εντείνεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου 
για να περιοριστεί το κόστος ‘’μαθητείας’’ του 

εργαζόμενου, το πανεπιστήμιο καταλήγει να τον 
«προετοιμάζει» για να ανταποκριθεί στην ένταξή 
του. Σήμερα, η εκμάθηση πρακτικών και 
ρουτινών εις βάρος επιστημονικών τομών και – 
σχετικά - αντικειμενικών γνώσεων δίνει το βασικό 
ρυθμό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην Ελλάδα βέβαια, αυτή η διαδικασία μπορεί 
να προχωράει, αλλά το κάνει με σαφείς 
καθυστερήσεις, χάρη στην ισχυρή επί χρόνια 
παρουσία του φοιτητικού αλλά και συνολικά 
του πανεπιστημιακού κινήματος, που κινείται 
αντίρροπα στις παραπάνω κατευθύνσεις. Το 
αίτημα για γενικά πτυχία και η προσπάθεια για 
παροχή «χώρου» για να αναπτυχθούν και κριτικές 
κατευθύνσεις είναι ενεργό ακόμα και σήμερα. Αυτό 
βέβαια δεν μπορεί να «απαλλάξει» την αριστερά 
από σημαντικές ευθύνες που έχει: 
Η υπεράσπιση μιας «ουδέτερης» και μη φορτισμένης 
γνώσης προλείανε το έδαφος για τα παραπάνω 
φαινόμενα, παρά τα μπλοκάρισε. Ακόμα και σήμερα 
η αριστερά καταλήγει να ενσωματώνεται με 
το αίτημα για την ειδίκευση, που καταλήγει να 
βρίσκεται στα πλαίσιά της. Ακόμα, μια μη κριτική 
υπεράσπιση «γενικών» μορφωτικών δικαιωμάτων 
και ειδίκευσης, καταλήγει να αποδέχεται τμήματα, 
όπως της Φιλοσοφίας, της Επιστήμης Υλικών, 
των Μηχανικών Η/Υ (μερικά μόνο παραδείγματα) 
χωρίς επαγγελματικό αντίκρισμα και εντείνοντας 
την λογική ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι ένα 
στάδιο πριν τις υπόλοιπες που έρχονται μετά. 
Οι πρόσφατες φοιτητικές εκρήξεις έχουν 
φέρει στοιχεία αυτής της αμφισβήτησης στο 
προσκήνιο, και αν μη τι άλλο οι δυνάμεις του 
εκπαιδευτικού κινήματος οφείλουν να συζητήσουν, 
να συνεργαστούν και να αντιπροβάλλουν μια 
κατεύθυνση συνολικά για την εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα από κοινούς αγώνες και 
διεκδικήσεις. 
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Η κρίση με το γενικευμένο και βαθύτατο χαρακτήρα 
της μαζί με τους τριγμούς και τις ανατροπές που 
προκαλεί στον καπιταλισμό προκαλεί εξίσου 
σημαντικές ανατροπές σε αναλύσεις, προσεγγίσεις 
και θέσεις και ανοίγει διάπλατα τους ορίζοντες σε 
νέες προκλήσεις, σε νέες δυνατότητες. Η αντίφαση 
αυτή της νέας πραγματικότητας δεν ξεπερνιέται 
παρά μόνο με αντίστοιχες νέες μορφές παρέμβασης, 
δράσης και πάλης.
Το σημαντικότερο επίτευγμα της οργισμένης 
νεανικής εξέγερσης του Δεκέμβρη είναι η ανάδειξη 
της ανάγκης ενός συλλογικού οράματος, που θα 
προωθεί και θα ενισχύει τον αγώνα για τα επιμέρους 
και ταυτόχρονα  θα ενώνει και θα οδηγεί στον αγώνα 
για την κοινωνική απελευθέρωση, θα δημιουργεί 
νέες μορφές κοινωνικής δράσης, νέες μορφές 
κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικής παρέμβασης, 
νέους τρόπους συλλογικότητας και δημοκρατίας 
που θα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας άλλης  
κοινωνίας.    
Στα πλαίσια αυτής της ανάγκης είναι 
απαραίτητο:
1. Η διαμόρφωση και διεκδίκηση θέσεων που 
οδηγούν έξω και πέρα από τις συστημικές δομές, 
λειτουργίες και σχέσεις και δεν υπερασπίζονται 
απλά κατακτήσεις.
2. Η ανάδειξη του πρωτοβάθμιου σωματείου 
σε κύριο πόλο συσπείρωσης και δράσης με τη 
διαμόρφωση ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου 
και παρέμβασης πέρα και έξω από τη λογική της 
διαχείρισης, της εναλλακτικής πολιτικής.
3. Η ανάδειξη νέων ανώτερων μετωπικών μορφών 
παρέμβασης 
Τα κάθε λογής «μέτωπα» αποτελούν ως τώρα 
τη λύση για τις ανεπάρκειες, τις πολιτικές και 
οργανωτικές αδυναμίες. Από ανώτερες μορφές 
συσπείρωσης και δράσης καταλήγουν σε 
υποβοηθητικές της πολιτικής, κοινοβουλευτικής 
παρέμβασης των πολιτικών σχημάτων. 
Οικοδομούνται πάνω σε λογικές της «κοινωνικής 
αλληλεγγύης» και της «συλλογικής δράσης» 
απόρροια της λογικής των «αθροισμάτων» και των 
«κοινών παρονομαστών».
Η μετωπική λογική ως τώρα εκφράζεται κυρίως 
με τη γραφειοκρατική μορφή των συντονιστικών 
επιτροπών, χωρίς να επιδιώκεται η αναβάθμιση 
και προώθηση νέων μορφών οργάνωσης του ίδιου 
του κινήματος, υποκαθιστώντας την ανάπτυξη σε 
βάθος και πλάτος των συνδικάτων. Η ανάπτυξη των 
σωματείων, η σύνδεσή τους με τους εργαζόμενους 
αποτελεί προϋπόθεση της μετωπικής λογικής και 
όχι έμμεσο στόχο της.
Το πανεκπαιδευτικό μέτωπο ως τώρα είναι 
υπόθεση των «κορυφών», υπόθεση παζαριών και 
διαβουλεύσεων. Οι αναλύσεις, οι θέσεις, οι εκτιμήσεις 
όχι μόνο δεν αποκαλύπτουν την πραγματικότητα 
που η αστική κυριαρχία συσκοτίζει, αντιστρέφει, 
και παραποιεί αλλά κινούνται στα ίδια πλαίσια. Τα 
αιτήματα, οι στόχοι, αντί να διευρύνονται και να 
αποκτούν συνολική πολιτική και κυρίως κοινωνική 
διάσταση συρρικνώνονται και περιορίζονται σε 
συμφωνίες, πλατφόρμες και πλαίσια.
Η παραμονή ο εγκλωβισμός των στόχων σε 
εφήμερα, άμεσα, συντεχνιακά, εφικτά ζητήματα 
δεν οδηγεί παρά στη συνεχή διαρκή και μόνιμη 
αναίρεσή τους από τις επιθέσεις και αντίθετα από ότι 
ισχυρίζονται οι οπαδοί των «επιμέρους και μικρών 
νικών» καλλιεργούν τελικά την απογοήτευση και 
την αποστράτευση.
Το πανεκπαιδευτικό μέτωπο εξαντλείται στην 
«ενότητα του εκπαιδευτικού κόσμου» ή 
στριμώχνεται σε οργανωτικές λογικές του τύπου 
«κοινά συνδικάτα». Ποιοι θα συσπειρώνουν και θα 
συντονίζουν ένα τέτοιο πανεκπαιδευτικό μέτωπο; 
Οι ηγεσίες της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ; 
Σήμερα που ο καπιταλισμός για να ξεπεράσει 
την κρίση του ιδιοποιείται περισσότερο από ποτέ 
τις τεράστιες δυνατότητες που δημιουργούνται 
από το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και 
της τεχνολογίας μετατρέποντάς τες σε δυνάμεις 
εχθρικές προς την εργασία και τον άνθρωπο, 
η απελευθέρωση της εκπαίδευσης παίρνει νέα 
διάσταση. Ταυτίζεται με την απελευθέρωση της 
εργασίας. 
Το όποιο «πανεκπαιδευτικό μέτωπο» δεν μπορεί 
παρά να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μετώπου 

Παιδείας-Εργασίας και αυτό δεν αποτελεί μια ακόμα 
πολιτική θέση, αλλά κοινωνική αναγκαιότητα που 
δημιουργεί η μετατροπή της εκπαίδευσης σε τμήμα 
της παραγωγικής διαδικασίας, η απόλυτη σύνδεσή 
της με την ανασυγκρότηση της παραγωγής και της 
εργασίας.
Η ανάγκη για το μέτωπο Παιδείας-Εργασίας δεν 
είναι τίποτ’ άλλο παρά η επιβεβαίωση της ιστορικής 
εμπειρίας ότι το σχολείο δεν αλλάζει από τα μέσα. Η 
όποια εκπαιδευτική αλλαγή–μεταρρύθμιση αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ταξικής πάλης, της 
πάλης κεφαλαίου εργασίας που σήμερα δημιουργεί 
νέες αναγκαιότητες πέρα από τη διεκδίκηση της 
«δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης».
Οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει το 
μέτωπο είναι:
● Να δώσει στους εργαζόμενους, στην κοινωνία τη 
δυνατότητα να κατανοήσουν τη νέα κατάσταση, 
το νέο ρόλο και χαρακτήρα του σχολείου.   Η 
λειτουργία του μετώπου με τέτοια κοινωνικά 
χαρακτηριστικά απαιτεί βαθιά ανάλυση και μελέτη 
των ζητημάτων, να αναζητηθεί η οριζόντια γραμμή 
που διαπερνά την αστική πολιτική στις διάφορες 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος 
Τα νέα ζητήματα που καλείται να προσεγγίσει, να 
αναλύσει και να διαμορφώσει άποψη είναι:  
─  Ο ρόλος της γνώσης στην ανασυγκρότηση 
της παραγωγικής διαδικασίας.
─  Ο ρόλος και ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
στη διαμορφούμενη σχέση κεφαλαίου  
εργασίας.
─  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στη 
διαμόρφωση του νέου τύπου ανθρώπου. 
● Το μέτωπο Παιδείας-Εργασίας θα αποτελέσει τη 
νέα κοινωνικοπολιτική δυναμική που θα ανοίξει 
νέους δρόμους, νέες δυνατότητες με τη διεύρυνση 
των αιτημάτων και τη σύνδεση των ζητημάτων της 
εκπαίδευσης με τον πυρήνα των διεκδικήσεων του 
εργατικού κινήματος.
Το διεκδικητικό πλαίσιο οφείλει να ξεπερνά τη 
στενή κλαδική ή διακλαδική διάσταση και να αποκτά 
κοινωνική διάσταση, που θα εξασφαλίζει τη λαϊκή 
συναίνεση, στήριξη και θα συσπειρώνει δυνάμεις 
για την υλοποίησή του. Είναι ανάγκη να συναντήσει 
τις αγωνίες και τα αδιέξοδα της κοινωνίας, να 
αναζητήσει το σχολείο που υπηρετεί τις ανάγκες 
του Ανθρώπου, ξεπερνώντας τις λογικές «πρώτα ν’ 
αλλάξουμε την κοινωνία και μετά…». Τη δεκαετία 
του 80 ο στόχος για «ενιαίο εννιάχρονο σχολείο» 
επιτεύχθηκε στο βαθμό που υιοθετήθηκε από το 
εργατικό και λαϊκό κίνημα.
●   Είναι η ώρα να αναζητηθεί ο νέος οραματικός 
στόχος που θα αντιπαρατεθεί στους ταξικούς 
στόχους
της αστικής κυριαρχίας  που θα δείχνει, θα εγείρει, 
θα συσπειρώνει, θα εμπνέει και θα αφορά την 
ολόπλευρη καλλιέργεια  του νέου ανθρώπου με 
βασικούς άξονες: 
Την ενιαία μόρφωση. 
Την ολόπλευρη πολιτιστική καλλιέργεια.
Την κατοχύρωση και διεύρυνση της 
Δημοκρατίας ως βασικής προϋπόθεσης 
μόρφωσης. 
Οι στόχοι αυτοί επιβάλλουν το εκπαιδευτικό κίνημα 
να αναζητά διασυνδέσεις, κανάλια επικοινωνίας, 
τρόπους δημοκρατικής  αναζήτησης με το εργατικό 
κίνημα. Αυτή η διαδικασία αποτελεί την ουσία του, 
τη διαφορετικότητά του, το νέο του χαρακτηριστικό, 
τη δυναμική του που θα το τροφοδοτεί και θα το 
δυναμώνει. Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο 
να ξεπεραστούν οι αντιλήψεις που θέλουν τις 
«μάζες» καταναλωτές ιδεών, αποδέκτες και 
διακινητές θέσεων. Είναι απαραίτητο η Αριστερά 
για να κατανοήσει και να αλλάξει τον κόσμο, να 
κατανοήσει και να αλλάξει τον εαυτό της. Όσο 
δεν το κάνει, χάνει το στόχο της αλλαγής αυτού 
του κόσμου και αφήνεται να ενσωματωθεί στο 
παρακμιακό και αδιέξοδο σύστημα.
Αν μείνουμε μόνο στην αρχή, τη «δημιουργία 
του πανεκπαιδευτικού μετώπου», δεν θα έχουμε 
κάνει το «ήμισυ του παντός» αλλά μια σημαντική 
υποχώρηση και θα αναιρέσουμε την ουσιαστική 
κατάχτηση του αγώνα του 97 που δεν ήταν άλλη 
από τη διατύπωση της ανάγκης του μετώπου 
Παιδείας-Εργασίας.

Μετά το Δεκέμβρη της οργής
Του Β. Κακαρούμπα

Η έναρξη και του νέου σχολικού έτους σημαδεύτηκε 
από την πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης, παρά 
τους κάποιους κλυδωνισμούς, ενώ βιώνουμε 
την καθοριστική επικράτηση νεοφιλελεύθερων 
αντιλαϊκών πολιτικών ενάντια στους εργαζόμενους, 
στο όνομα της μεγαλύτερης μεταπολεμικής 
καπιταλιστικής κρίσης. 
Η ψήφιση του αντιασφαλιστικού νόμου άνοιξε 
διάπλατα εκτός των άλλων, όλα τα ζητήματα που 
αφορούν το δίπτυχο εργασία και γνώση, δηλαδή 
οτιδήποτε αφορά την εργασιακή, κοινωνική 
και μορφωτική οντότητα του ανθρώπου ως 
εργαζόμενου. 
Στην εκπαίδευση η κυβέρνηση συνεννοείται με 
ποικίλα συμφέροντα στο χώρο της παιδείας. Κόντρα 
στο Σύνταγμα, βρήκε τρόπους παράκαμψης του 
άρθρου 16  προχωρώντας στην αναγνώριση των 
Κ.Ε.Σ.. Τώρα προβάλλει τον «διάλογο» - απάτη, 
για να κερδίσει χρόνο και αμέσως μετά στοχεύει 
στην υλοποίηση των τριών παρακάτω βασικών 
πορισμάτων του ΕΣΥΠ σε συνδυασμό με την 
προώθηση εφαρμογής του «Καποδίστρια ΙΙ»: 
1. Η σύνδεση του 1/3 του προγράμματος μαθημάτων 
κάθε σχολείου με την τοπική κοινωνία, την τοπική 
αγορά, αφού επιχειρήσεις της θα μπορούν να 
προσανατολίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και τις προτιμήσεις των μαθητών σε κατεύθυνση 
αναπαραγωγής του κέρδους τους.
2. Η ελαστικοποίηση και διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων και της έννοιας της συλλογικότητας, 
μέσα από τη μεταφορά σε περιφερειακό επίπεδο 
όλου του πλέγματος των προσλήψεων-διορισμών-
τοποθετήσεων.
3. Η αποδέσμευση του κράτους από την υποχρέωση 
της αποκλειστικής χρηματοδότησης των σχολικών 
μονάδων και μετακίνησης του κόστους λειτουργίας 
στις οικογένειες των μαθητών. Η αναζήτηση 
οικονομικών πόρων, ο ανταγωνισμός των σχολείων 
για την επιβίωσή τους, θα οδηγήσει στο κλείσιμο 
περιφερειακών σχολείων και στην κατηγοριοποίηση 
των υπολοίπων.
Το υπουργείο παιδείας ετοιμάζεται να σφίξει 
επώδυνα τον κλοιό στην όποια παιδαγωγική 
μας αυτονομία με τις προτάσεις του για την 
αναδιάρθρωση της βασικής εκπαίδευσης. Προσπαθεί 
να στήσει μέσω της διοικητικής ιεραρχίας (των 
Περιφερειακών διευθυντών, Διευθυντών και 
Προϊσταμένων εκπαίδευσης και διευθυντών 
σχολείων) μία ιδιόμορφη διαδικασία επικοινωνίας 
με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, όπως στις 
περιπτώσεις της «ονοματοδοσίας σχολείων» και 
της «επιμόρφωσης εκπ/κών», η οποία ουσιαστικά 
οδηγούσε σε απευθείας κρατικό συνδικαλισμό του 
ΥΠΕΠΘ με τους εκπαιδευτικούς παρακάμπτοντας 
τις ενώσεις - συλλόγους και τις ΟΛΜΕ-ΔΟΕ. 
Παράλληλα με τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης οι 
σχολικοί σύμβουλοι της α/θμιας εκπαίδευσης ανά 
τη χώρα αγνοώντας τις αποφάσεις των κλάδων, 
ταυτίστηκαν και υλοποίησαν τις πολιτικές και 
αποφάσεις του υπουργείου σε πολλά ζητήματα, 
όπως αυτό της  αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου. Η ΔΟΕ αδράνησε χαρακτηριστικά και 
αντέδρασε κατόπιν εορτής, μετά από πιέσεις-
αποφάσεις των τοπικών γενικών συνελεύσεων 
και Δ.Σ., αφού άφησε να περάσει ο χρόνος στον 
οποίο οι εκπαιδευτικοί έκθετοι στο διοικητικό 
μηχανισμό συμπλήρωναν τις εκθέσεις. Αλλά και 
η ΟΛΜΕ αδράνησε χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο 
που απέστειλε τον Ιούνιο το ΥΠΕΠΘ στα σχολεία 
της β/θμιας με τον εύηχο τίτλο «προγραμματισμός 
εκπαιδευτικού έργου» σκοπεύοντας ανοιχτά στην 
επιβολή πειθάρχησης – αξιολόγησης σχολείου και 
εκπαιδευτικών, ως βασικού μοχλού προώθησης 
του σχολείου της αγοράς.
Η νεοφιλελεύθερη επικράτηση σε διεθνές 
επίπεδο, επέφερε ριζικές αλλαγές γενικότερα στο 
γνωσιολογικό και ειδικότερα στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, σε κατεύθυνση ανατροπής εργασιακών 
σχέσεων και δικαιωμάτων. Η γενική μόρφωση, 
που δίνει τη δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας 
των νόμων κίνησης και εξέλιξης της φύσης και 

Να μιλήσουμε ως  
εκπαιδευτικό κίνημα 

για το σχολείο 
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9ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 
Ενημέρωση και Συμπεράσματα

Στο διάστημα 6 έως 8 Μαρτίου 2009 διεξήχθη το 9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) 
των Ελληνικών Πανεπιστημίων.  Στο συνέδριο κυριάρχησε το κλίμα που 
καλλιεργήθηκε τον τελευταίο τουλάχιστον χρόνο, με οξύτατη αντιπαράθεση 
ανάμεσα στις δυνάμεις που με συνέπεια υπηρέτησαν και στήριξαν τον αγώνα 
για την διατήρηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ και 
στις δυνάμεις, που με όχημα το σύνθημα «ανοικτό Παν/μιο, δηλαδή Παν/μιο 
που λειτουργεί» στόχευαν στην πλήρη επικράτηση του επιχειρηματικού Παν/
μιου και στην αποδοχή των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας. 
Ιδιαίτερα την πρώτη και δεύτερη μέρα η αντιπαράθεση πήρε οξύτατα 
χαρακτηριστικά που περιελάμβαναν απειλές, προπηλακισμούς, τραμπουκισμούς 
και άλλες ενδιαφέρουσες συμπεριφορές από πλήθος εκπροσώπων των 
παρατάξεων της «ευπρέπειας», της «πλήρους καταδίκης της βίας από όπου και 
αν προέρχεται» και της «χρηστής ακαδημαϊκής συμπεριφοράς» προς το μέρος 
της απερχόμενης διοίκησης.  Αξίζει να σημειωθεί πως η ψύχραιμη και σθεναρή 
στάση της απερχόμενης διοίκησης απέτρεψε τα χειρότερα.
Μέσα στο κλίμα έντασης συζητήθηκαν ξανά και ξανά σειρά ενστάσεων κατά 
της συμμετοχής ή όχι αντιπροσώπων από διάφορους συλλόγους μελών ΔΕΠ.  
Φάνηκε πως μεγάλο πρόβλημα αποτελεί ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων 
για το συνέδριο, καθώς σε αρκετούς συλλόγους οι εκλογές διεξάγονται με 
σύστημα άκρως πλειοψηφικό.  Στα θετικά του συνεδρίου καταγράφεται, πως 
με μεγάλη πλειοψηφία, αποδέχθηκε ότι κριτήριο αποδοχής αντιπροσώπων 
σε επόμενο συνέδριο είναι οι εκλογές στους συλλόγους να διεξάγονται με 
το σύστημα της απλής αναλογικής, εφόσον έστω και ένας υποψήφιος το 
ζητήσει.
Στα αρνητικά του συνεδρίου καταγράφονται η αδυναμία να ψηφίσει απολογισμό 
για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διετίας και η αδυναμία να ψηφίσει νέο 
προγραμματισμό δράσης. Ο αριθμός των συνέδρων ήταν σημαντικά αυξημένος 
σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο, λόγω μεγάλης συμμετοχής των 
συναδέλφων στις εκλογές των τοπικών συλλόγων.  Αυτό το καθ’ όλα θετικό 
γεγονός δεν βοήθησε το συνέδριο, καθώς μεγάλο μέρος των συνέδρων δεν 
προσήλθαν στις εργασίες του συνεδρίου και έδωσαν το παρών μόνο στην 
διαδικασία εκλογής νέας διοικούσας επιτροπής το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου.  
Οι δυνάμεις Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης (ΚΙΠΑΝ, πρόσκειται στο 
ΠΑΣΟΚ), Αριστερή Μεταρρύθμιση (ΑΡΜΕ, πρόσκειται στην ανανεωτική πτέρυγα 
του Συνασπισμού) και διάφορα ανεξάρτητα δεξιά ψηφοδέλτια (Ιατρική Αθηνών, 
ΕΜΠ, Φιλοσοφική Αθηνών) που στοιχίζονται πίσω από τις λέξεις «ανοικτό», 
«σύγχρονο», «ευρωπαϊκό» και τελικά επιχειρηματικό Παν/μιο ζήτησαν την 
ανακατάληψη της ΠΟΣΔΕΠ με όρους ρωμαϊκού θριάμβου.  
Απλή ανάγνωση των αποτελεσμάτων: 
ΚΙΠΑΝ 80(9), ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 72(8), ΑΡΜΕ 54(6), ΔΗΠΑΚ 34(4), ΑΣΚΕΥ-Ιατρική 
28(3), Ανεξ Κίνηση Παν. 12(2), Κίνηση Μελών ΔΕΠ 7(1) σε παρένθεση οι 
έδρες στην Διοικούσα Επιτροπή, φανερώνει πως το τελευταίο δεν έγινε 
κατορθωτό.  Βεβαία, η πλειοψηφία χάθηκε για τις δυνάμεις που στήριξαν το 
Πανεκπαιδευτικό κίνημα των τελευταίων χρόνων, όμως η θρυλούμενη και 
πολυπόθητη συντριβή δεν ήλθε ποτέ. 
Η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ, πρόσκειται στο ΚΚΕ), που 
τα τελευταία χρόνια μαζί με την Συσπείρωση Πανεπιστημιακών στήριξε σε 
σημαντικό βαθμό 
τον αγώνα της 
ΠΟΕΔΕΠ για ένα 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
α κ ο λ ο ύ θ η σ ε 
μία τακτική 
δ ι α χ ω ρ ι σ μ ο ύ , 
αυτοαπομόνωσης 
και καταγγελίας.  
Δυστυχώς πρέπει 
να αναφερθεί 
ότι από μεριάς 
της Συσπείρωσης 
υπήρξαν ενέργειες 
και παραλήψεις 
που έδωσαν άλλοθι 
στην τακτική αυτή.
Η στάση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών (συμμετέχει μία πλευρά του 
ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοι από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και ανεξάρτητοι 
αριστεροί συνάδελφοι)  βαρύνεται με τεχνικά, διαδικαστικά και πολιτικά λάθη 
και «λάθη».  Η παράθεση γεγονότων και πρακτικών ίσως δεν έχει νόημα στα 
πλαίσια ενός ενημερωτικού σημειώματος, το αποτέλεσμα όμως ήταν να μειωθούν 
οι αντιστάσεις, να δοθούν ευκαιρίες στην ΔΗΠΑΚ, να απογοητευθούν έως και 
να οργισθούν αρκετοί συνάδελφοι και τελικά να υπονομευτεί, εκ προοιμίου, η 
υπεράσπιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ το αμέσως προσεχές 
διάστημα.       
Η κύρια αντίθεση ανάμεσα στις δυνάμεις που στηρίζουν το ΥΠΑΡΚΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και στις δυνάμεις που απεργάζονται την 
πλήρη επικράτηση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ παραμένει, 
φαίνεται όμως ότι επιδρά και εντός των τειχών της Συσπείρωσης ορίζοντας, 
ίσως, διακριτούς χώρους και συμπεριφορές.
Το επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από απογοήτευση, ίσως περιλαμβάνει 
νέες αποκαλύψεις και ευκαιρίες.

«Πανεπιστημιακός»
  

της κοινωνίας, δίνει τη θέση της σε εφήμερες, αναλώσιμες και ασύνδετες 
πληροφορίες εξειδίκευσης.
«Το σχολείο λοιπόν πρέπει να αλλάξει», λένε οι μεταρρυθμιστές. Έτσι το 
ΥΠΕΠΘ με την εκπαιδευτική του πολιτική αλλάζει το σχολείο και στο στόχο 
αυτό προσπαθεί να προσαρμόζει τους εκπαιδευτικούς. 
Στην υλοποίηση αυτού του στόχου, η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό περνά πλέον 
σε άλλα χέρια. Το ΥΠΕΠΘ μετατρέπεται αντικειμενικά, με σταθερούς 
ρυθμούς σε υπηρεσία κατάρτισης και απασχόλησης. Περίπου τα 2/3 της 
δικτύου παροχής εκπαίδευσης είναι έξω από το σχολείο, όπου τα διάφορα 
κέντρα (ΚΕΚ, ΙΕΚ) μοιράζουν αφειδώς τίτλους απασχόλησης εφήμερους και 
αμφιβόλου προέλευσης, πολλές φορές πλαστούς.
Το σημερινό σχολείο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας δοκιμαστικός 
σωλήνας όπου οι μαθητές οδηγούνται να μαθαίνουν σκόρπιες και 
ασύνδετες πληροφορίες με ανορθόδοξους αναγκαστικά τρόπους, 
ώστε να μπουν στην παραγωγή περιστασιακά και εφήμερα, χωρίς να 
μπορούν να καταχτήσουν τη γενική μόρφωση και παιδεία, εφόδια εν 
δυνάμει ανατρεπτικού και απελευθερωτικού χαρακτήρα. 
Το σχολείο σήμερα έχει σταματήσει να είναι σχολείο των κύριων φορέων του, 
δηλ. εκπαιδευτικών-μαθητών, το οποίο θα υπόκειται στο δημοκρατικό 
έλεγχο της κοινωνίας. Έτσι οι μαθητές αντί να αγαπούν το σχολείο, το 
απεχθάνονται και ως εκπαιδευτικοί, πέρα από τις ευθύνες του συστήματος, 
δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών. Έτσι, αντί να σηκώνουμε γενικώς τις σημαίες 
της αντίστασης χωρίς πολλές φορές περιεχόμενο θα ήταν καλύτερα  για το 
σχολείο, την κοινωνία αλλά και εμάς τους ίδιους, να ασχοληθούμε περισσότερο 
μ’ αυτό. Το σχολείο πρέπει να αποκατασταθεί ως ενότητα δασκάλων-μαθητών-
κοινωνίας, κάτω από το άγρυπνο μάτι της ίδιας της κοινωνίας, ώστε η λειτουργία 
του να είναι τέτοια, που το σύνολο των μαθητών όταν το τελειώνουν να 
είναι ικανοί όχι μόνο για τα ΑΕΙ, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες 
απαιτήσεις και προκλήσεις της ζωής με διεκδικητική - αγωνιστική στάση και 
φρόνημα γι’ αυτήν. 
Το πρόβλημα του εκπαιδευτικού κινήματος σήμερα είναι ότι το ίδιο 
δεν μιλά για το ΣΧΟΛΕΙΟ. Δεν μιλά για το πρόγραμμα και τη μορφή ενός  
αυριανού μορφωτικού σχολείου που θα αντικαταστήσει το σημερινό με τα 
χαρακτηριστικά της ενότητας που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα κόμματα και οι 
συνδικαλιστικές παρατάξεις, ακόμη και της αριστεράς (εντός και εκτός των 
τειχών) περιστασιακά (κύρια πριν από κινητοποιήσεις), αποσπασματικά και 
επιφανειακά ασχολούνται με το μείζον αυτό ζήτημα.
Μόνο αν αγωνιστούμε για την αποκατάσταση αυτής της διαρρηγμένης 
ενότητας μαθητών-εκπαιδευτικών-κοινωνίας και διεκδικήσουμε το 
σχολείο της μόρφωσης για όλα τα παιδιά του λαού, τότε θα αντλούμε το 
δικαίωμα από την κοινωνία να διεκδικούμε αιτήματα που αφορούν το μισθό μας, 
την ασφάλιση, τη σύνταξη, τις εργασιακές σχέσεις, την παιδαγωγική ελευθερία 
στο σχολείο, κ.ά. Αν δεν το έχουμε αυτό ως προμετωπίδα των αιτημάτων 
μας τότε η κοινωνία θα αξιολογεί το σχολείο ως κοινωνικά άχρηστο και τους 
εκπαιδευτικούς ως προνομιούχους, αργόσχολους και αργόμισθους. Έτσι οι 
όποιες διεκδικήσεις, οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες μας θα αντιμετωπίζονται 
με αδιαφορία, καχυποψία και εχθρότητα από την κοινωνία, τη στιγμή που οι 
εργαζόμενοι πλήττονται από την ακρίβεια, την ανεργία, την ανασφάλιστη και 
χαμηλόμισθη εργασία.
Θεωρούμε λοιπόν αδιανόητο τη συνέχιση όχι μόνο της ίδιας στρατηγικής και 
τακτικής στην προετοιμασία, εξαγγελία και διάρκεια της όποιας αγωνιστικής 
και απεργιακής μελλοντικής κινητοποίησης, αλλά και στη διατύπωση και 
διαβάθμιση των αιτημάτων μας. Αυτά τα αιτήματα σχολείου δεν μπορούν 
να μην είναι σε άρρηκτη σχέση με το  μορφωτικό σχολείο ως ενότητα που 
αναφέρθηκε και που η κοινωνία  αναζητά. Πολύτιμη πείρα μπορούν να 
αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί από τη μεγάλη απεργία των δασκάλων, σε σχέση 
με την ενεργή συμπαράσταση μεγάλου μέρους των γονέων και της κοινωνίας, 
οι οποίοι διέβλεπαν στην κινητοποίηση των δασκάλων, πέραν των άλλων, και 
την αλλαγή του προσανατολισμού του σχολείου. 

Σεπτέμβρης 2008

Πασσάς Βαγγέλης, 
Δάσκαλος, Αγωνιστική Συσπείρωση Α/θμιας Εκπ/σης Πάτρας 

  
 Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης, 

Φυσικός, Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας  
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Εμάς μας 
αγγίζει η 
κρίση;

Του Βασίλη 
Δημόπουλου

Αυτό το ερώτημα 
δ ι α τ υ π ώ ν ο υ ν 
αρκετοί συνάδελφοι, 
δυστυχώς, όχι όμως 
φωνακτά. Για να 
απαντήσουμε στο 
παραπάνω ερώτημα, 
ας χρησιμοποιήσουμε, 
ως εκπαιδευτικοί, ένα 
πολύ γνωστό μας 
εργαλείο: Το σχολικό 
βιβλίο.  
Στην Ιστορία της 
Γ΄ Γυμν., σελ. 114, 
διαβάζουμε για 
τις «κοινωνικές 
διαστάσεις της 
κρίσης του 1929» 
(και τότε είχαμε 
φιλελευθερισμό στον 
…. καπιταλισμό):
«Η κρίση του 1929 
επηρέασε, αν και σε 
διαφορετικό βαθμό, 
όλες τις κοινωνίες του 
δυτικού κόσμου.
Ένα τμήμα των 

ανώτερων τάξεων 
ισχυροποιήθηκε , 
καθώς κατάφερε, 
ε ξ α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ς 
επιχειρήσεις στα 
πρόθυρα της 
κατάρρευσης, να 
ενισχύσει σημαντικά 
την οικονομική και 
κοινωνική του θέση.
Ωστόσο, για όλους τους 
άλλους οι εξελίξεις 
υπήρξαν αρνητικές. 
Οι αγρότες είδαν τα 
προϊόντα τους να 
μένουν απούλητα και 
τα εισοδήματά τους 
να εξανεμίζονται. Οι 
βιομηχανικοί εργάτες 
και οι εμποροϋπάλληλοι 
βρέθηκαν αντιμέτωποι 
με μειώσεις των μισθών 
τους, περιορισμό 
των ωρών εργασίας 
και απολύσεις. 
Οι μικρομεσαίοι 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς 
υ π ο χ ρ ε ώ θ η κ α ν 
να πουλήσουν ή 
να κλείσουν τις 
επιχειρήσεις τους και οι 
δημόσιοι υπάλληλοι 
να αποδεχτούν 
δραστικές μειώσεις 
των μισθών τους. 
Ένα κύμα εξαθλίωσης 
κάλυψε τις ΗΠΑ, 

την Ευρώπη και 
πολλές άλλες χώρες 
του δυτικού κόσμου 
προκαλώντας έντονες 
– και συχνά βίαιες – 
διαμαρτυρίες. Ειδικά 
στις Η.Π.Α., που 
υπήρξαν η πηγή της 
κρίσης, υπολογίστηκε 
ότι περίπου 
12.000.000 άνθρωποι 
έμειναν άνεργοι, 
πάνω από 1.600 
τράπεζες πτώχευσαν. 
20.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έκλεισαν, 
1 στους 20 γεωργούς 
έχασε την περιουσία 
του και – το πιο 
τραγικό απ’ όλα – 
23.000 άνθρωποι 
αυτοκτόνησαν…». (Οι 
υπογραμμίσεις δικές 
μας).
Βέβαια θα πείτε το 2009 
δεν είναι 1929. Σωστά. 
Γι’ αυτό η κρίση αυτή 
τη φορά μπορεί να είναι 
πιο δομική. Μια άλλη 
διαφορά είναι ότι τότε 
ξεπεράστηκε με τον 
κρατικό παρεμβατισμό 
(Κέϊνς), ενώ τώρα 
οι κυβερνώντες τον 
ξορκίζουν σαν τον 
διάβολο!

Για το ΠΥΣΔΕ (Αχαΐας)
του Γιώργου Ντάφλου, 
αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 

Αν και είναι νωρίς για να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση της λειτουργίας 
του ΠΥΣΔΕ και χωρίς να έχουμε φτάσει ακόμη στα «δύσκολα» των οργανικών 
θέσεων – τοποθετήσεων –αποσπάσεων, που είναι μπροστά μας, μια πρώτη 
επισήμανση που μπορεί να γίνει αφορά την ενισχυτική διδασκαλία. Με  
την πίεση των γραφείων για  συμπλήρωση του ωραρίου των συναδέλφων στο 
κανονικό πρόγραμμα σαν απαραίτητη προϋπόθεση  για την λειτουργία  της 
ενισχυτικής τα περισσότερα γυμνάσια αποθαρρύνθηκαν να προτρέψουν τους 
μαθητές για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. 
Αλλά και σε κάποια λίγα που αυτό έγινε και χρειάστηκε πρόσληψη αναπληρωτή 
ή ωρομισθίου, το ΠΥΣΔΕ με τη δικαιολογία της έλλειψης πιστώσεων 
δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη. Έτσι στη συντριπτική πλειοψηφία 
των γυμνασίων της Αχαΐας δεν πραγματοποιείται ενισχυτική διδασκαλία, 
ένας σημαντικός θεσμός αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που εγκαταλείπεται 
πλήρως. 
Η δεύτερη επισήμανση αφορά  την φάμπρικα του σπασίματος του 
κλάδου ΠΕ04 που ξεκίνησε πέρυσι το υπουργείο και φαίνεται ότι θα συνεχίσει 
και φέτος. Έτσι για τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων η 
πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ έκανε τον υπολογισμό αυτό ξεχωριστά κατά κλάδο 
(φυσικοί-χημικοί-γεωλόγοι-βιολόγοι), που στην ουσία διευρύνει το πρόβλημα 
των οργανικών θέσεων και δημιουργεί αδικίες στο θέμα των μεταθέσεων-
τοποθετήσεων. Την στιγμή που έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων από τους 
κλάδους ΠΕ5-ΠΕ7 (Γαλλικών-Γερμανικών) τους οδηγεί στην δεύτερη ανάθεση 
για το μάθημα της ιστορίας, στον κλάδο ΠΕ4 προσχηματικά επιλέγει το 
ξεχώρισμα των ειδικοτήτων.

Με ένα ευρώ το μήνα (για τα γραφεία της ΕΛΜΕ)
Για ένα σωματείο με 2500 περίπου μέλη που έχει η ελμε μας, είναι το λιγότερο 
αποκαρδιωτική η κατάσταση  των γραφείων μας. 
Πρόταση: με ένα ευρώ το μήνα από κάθε συνάδελφο να βρούμε έναν 
χώρο (ή να φτιάξουμε αυτόν που έχουμε) και με εθελοντική δουλειά να τον 
διαμορφώσουμε σε κέντρο πολιτισμού και συλλογικής δράσης. Σ ένα χώρο 
που θα γίνονται συζητήσεις, παρουσιάσεις, προβολές, εκθέσεις, μουσικές 
συναντήσεις, χορευτικά και ότι άλλο βάζει το μυαλό του κάθε συναδέλφου.

Γ. Ντ.

Ο «διάλογος» και ο δικός μας αντί-λογος για την παιδεία

Προτείναμε ως Εκπ. Παρέμβαση στο ΔΣ της ΕΛΜΕ:
«Το ΟΧΙ του ΔΣ της ΟΛΜΕ είναι λειψό και ίσως επικίνδυνο αν δεν παρθούν 
πολλαπλά μέτρα κοινωνικού αντιλόγου για τις επερχόμενες αλλαγές με αφορμή 
και την οικονομική κρίση. Προτείνουμε επειγόντως:
α) Προετοιμασμένη Γεν. Συνέλευση της ΕΛΜΕ για το θέμα (ήδη η ΕΛΜΕ 
Ηλείας πραγματοποίησε την Πέμπτη 12-03-09)
β) Να συντονίσει το ΔΣ τις ΕΛΜΕ της Δυτ. Ελλάδος.
γ) Να συντονιστεί με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Πάτρα, 
όπου έχουμε εμπειρία τα τρία τελευταία χρόνια.»
Το μόνο που αποφάσισε, είναι μια εσπερινή ημερίδα. Τα υπόλοιπα;
        Για τις  Ν.Ε.Π. και Δ.Ε.Π.

« …Θέσαμε υποψηφιότητα στη ΝΕΠ με βάση την αρχή της εναλλαγής, την 
οποία είχαμε τιμήσει  με την ψήφο μας τις δύο προηγούμενες διετίες. Δεν 
ψήφισαν όμως την υποψηφιότητά μας στη ΝΕΠ, αφού η ΔΑΚΕ ψήφιζε για 
τρίτη συνεχόμενη διετία φορά στέλεχός της (συν. από το Αίγιο). Η ΠΑΣΚ την 
ακολούθησε ώστε να εκλεγεί στέλεχός της από την Πάτρα και όχι από το Αίγιο, 
ώστε να αποκλειστεί ο εκπρόσωπος της Εκπ. Παρέμβασης…. Αποκλειστήκαμε με 
12-2 και στις δυο ψηφοφορίες (τακτικό-αναπληρωματικό και εναλλάξ). Δεν 
θέσαμε επομένως πολιτικά ως σχήμα να διεκδικήσουμε καμία θέση σε καμία ΔΕΠ. 
Αντίθετα προτείνουμε στα μέλη της ΕΛΜΕ στους συλλόγους διδασκόντων 
να πάρουν πρωτοβουλίες, τις οποίες να στηρίξει με απόφασή του το ΔΣ της 
ΕΛΜΕ, και να προτείνουν υποψηφιότητες για όλους του Δήμους ευθύνης της 
ΕΛΜΕ στις ΔΕΠ και απ’ αυτές να επιλέξει….»
Η απληστία των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ εκφράστηκε πάλι! Φοβήθηκαν τις δημόσιες φωνές 
μας για τις καθυστερήσεις χρηματοδότησης για ανέγερση των νέων κτιρίων στα 
σεισμόπληκτα σχολεία σε Ερυμάνθεια, Λουσικά και Τεμπονέρα; Δεν ανέχονται 
τις πιέσεις μας για την ανέγερση κτιρίων για ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, 12ο 
Λύκ., Μεσσάτιδας και Παραλίας; Εμείς δεν πρόκειται να χαριστούμε γι’ αυτά σε 
κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση για τις καθυστερήσεις, ό,τι και αν σκαρφιστούν…, 
έστω και αν είμαστε στην «απέξω»…      
          Π. Μπ.

Ανοικτά και τίμια
του Χρήστου Τσουκαλά

 … Στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2008 για το ΔΣ  της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας 
είχαμε τις εξής διαφοροποιήσεις  από τις ανάλογες του 2007:  το ποσοστό της 
ΔΑΚΕ μειώθηκε 3,1%, της ΠΑΣΚ αυξήθηκε 2,1%, η Εκπαιδευτική Παρέμβαση 
πήρε 10,8% (-3,7%) και παρά τους 176 ψήφους δεν εκπροσωπείται στο ΔΣ 
(για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια συνεχούς παρουσίας) γιατί   την έδρα 
την κέρδισε με  το υπόλοιπο των 80 ψήφων στη δεύτερη κατανομή το “Ενωτικό 
Αριστερό Ψηφοδέλτιο”  που εμφανίστηκε για πρώτη φορά.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο μεγάλος 
κερδισμένος είναι το Ε.Α.Ψ και ο μεγάλος χαμένος η  Εκπ. Παρέμβαση. Η 
εξέλιξη αυτή είναι παράδοξη, γιατί σε συνθήκες κυοφορούμενης κατάρρευσης 
της  κυβέρνησης η κυβερνητική ΔΑΚΕ περιορίζει τις απώλειές της στο 3,1% και 
την κρίση φαίνεται να την πληρώνει η παράταξη που πρωταγωνίστησε στους 
αγώνες για την υπεράσπιση των εργασιακών και εργατικών δικαιωμάτων, σε 
κριτική στην κυβέρνηση και την παράταξή της, χωρίς συμβιβασμούς (όλα τα 
μέλη της είναι μάχιμοι καθηγητές της τάξης). Εάν μάλιστα στόχος ήταν ο 
αποκλεισμός της Παρέμβασης, επετεύχθη. Σε πρώτη φάση στην Πάτρα, αύριο 
ίσως πανελλαδικά…
Είναι βέβαια πάγια τακτική των κομμάτων στην Ελλάδα να συγκροτούν 
συνδικαλιστικές παρατάξεις. Συνεπώς η αντιστοιχία Σύριζα - ΕΑΨ δεν αποτελεί 
εξαίρεση του κανόνα αλλά αναπαραγωγή της πάγιας αυτής τακτικής. Ούτε 
η προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης αυτής της σχέσης είναι κάτι 
καινούριο. Εδώ ισχύει η παροιμία «ο κόσμος τόχει τούμπανο και εμείς 
κρυφό καμάρι».Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης έγκειται στην πετυχημένη 
μεθόδευση να παρουσιαστεί το Ε.Α.Ψ ως η ενότητα  τάχα της αριστεράς. Όμως 
την ενότητα αυτή και περισσότερο ακόμα του κλάδου δεν μπορούν 
να την οικοδομήσουν τα κόμματα και οι παρατάξεις τους, γιατί αυτοί 
έχουν διασπάσει τους εργαζόμενους και ωφελούνται από αυτήν. Δεν ήταν 
λοιπόν ειλικρινής προσπάθεια συνεννόησης, αλλά εμπόριο ενότητας, κάτι που 
τραυματίζει τις σχέσεις, λειτουργεί αντικειμενικά διασπαστικά, υπονομεύει αυτό 
που υποτίθεται ότι προωθεί…
Όσο για μας, η υπεράσπιση της διακριτής φυσιογνωμίας της παράταξής 
μας δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση άρνηση της ενότητας δράσης αλλά 
απεναντίας είναι αυτή ακριβώς η φυσιογνωμία που την προϋποθέτει «σε όλες 
τις προηγούμενες επαναστάσεις οι αντίπαλοι συγκρούονταν χωρίς προσωπείο: 
τάξη εναντία στην τάξη, πρόγαμμα εναντίον προγράμματος. Κατά την παρούσα 
επανάσταση, τα στρατεύματα προστασίας της παλαιάς τάξης πραγμάτων δεν 
επεμβαίνουν κάτω από το έμβλημα των διευθυντικών τάξεων, αλλά υπό την 
σημαία ενός ”σοσιαλδημοκρατικού” κόμματος… » (Ρ. Λούξεμπουργκ, 1918).
Στην κοινωνία που έχει κατακυριευθεί από τις εμπορευματικές σχέσεις κανένα 
βασικό ερώτημα ή ζήτημα δεν μπορεί πλέον να τεθεί ανοιχτά και τίμια!


