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Ρωγμές  &  Παρεμβάσεις 
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   

Περιεχόμενα 2ου φύλλου 

α) Σημειώματα για το 2ο φύλλο  (σελ. 2)

β) Αφιέρωμα 1ο «Το κτηριακό πρόβλημα 
στη β/βάθμια εκπαίδευση Α΄ και Δ΄ περιοχή 
Αχαΐας» (σελ. 4,  5, 6, 7 και 13).

γ) Αφιέρωμα 2ο «Σχολείο και πολιτισμός – 
σχολείο και ειδική αγωγή» (σελ. 8, 9, 11, 12 
και 13).

δ) Παρεμβάσεις: 
√  Ναρκωτικά - Hannibal ante portas (σελ. 
10), 
√  Το σχολείο των ελληνικών «Εν Κινήσει», 
σελ. 10,  
√  Πρόσφυγες και  μετανάστες υπό διωγμό 
(σελ. 17), 
√  Καραβάνι αλήθειας «για την ψυχική υγεία» 
(σελ. 17).
√  Άρθρο 16 (σελ. 19), 
√  Κολλέγια (σελ. 19), 
√  Τεχνική Εκπαίδευση (σελ 20-17),  
√ Άποσπάσεις-Διαθέσεις (σελ.19). 

ε) 14ο συνέδριο της ΟΛΜΕ: 
√  Παρεμβάσεις (σελ. 14), 
√ Κριτικές συσχετίσεις (σελ. 15  και  16).

στ) Σχόλια: 
√ Εκπαιδευτικά (σελ. 3), 
√ Συνδικαλιστικά (σελ. 20).
√ Παγκόσμια ερεθίσματα (σελ. 18).

ζ) Αλιεύσεις: 
√  εκπαιδευτικές (σελ. 2).
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Εκφράστηκαν σ’ 
αυτό το 2ο φύλλο:

Α. Δ., μαθητής
Βαλουξής Δ. Χρίστος
Βασιλάκης Μιχάλης
Βασιλακόπουλος 
Γιώργος
Βογιατζάκη Ελένη
Γερασιμόπουλος 
Δημήτρης
Δημόπουλος Βασίλης
Ιωαννίδου Αντωνία
Καλλιμάνη Αθηνά
Καπαγερίδου Ελισάβετ
Κοτσόκολος Νίκος
Κοντζιά  Βιβή 
Κορδάτος Κώστας 
Κωστόπουλος Ανδρέας
Λάζαρης Φώτης
Λάμπρου Γιάννης
Λιβαθινός Αγγελος
Μάλφας Γιώργος
Μαρίνης Σπύρος
Μουρατίδου Μαρίνα
Μπούρδαλας 
Παναγιώτης
Ναξάκης Αντώνης
Ντάφλος Γιώργος
Ντινόπουλος 
Παναγιώτης
Π. Κ., καθηγήτρια
Παΐζης Παναγιώτης
Πανούσος Βασίλης
Παπαπαναγιώτου Παν.
Παππάς Σπύρος 
Τεκτωνίδου Δόμνα
Τσιριγώτης Θανάσης
Τσουκαλάς Χρήστος
Φυκούρας  Ηλίας

και … «Ο τυφλοπόντικας 
της εκπαίδευσης»

Αλιεύσεις εκπαιδευτικές 

Α) Το σχολείο δεν είναι επιχείρηση
«… 5. Το σχολείο, κατά γενική ομολογία δεν είναι «εργοστάσιο/ επιχείρηση» και η διοίκησή του 
δεν θα πρέπει να μοιάζει με αυτό το πρότυπο. Για παράδειγμα το σχέδιο αξιολόγησης ΆΘΗΝΆ 
αντιμετώπιζε το σχολείο και τη σχολική διαδικασία, ως να ήταν διαδικασία σε ένα εργοστάσιο/ 
επιχείρηση, όπου η «παραγωγικότητα» τού εργαζόμενου/εκπαιδευτικού θεωρείται ότι 
μπορεί να μετρηθεί/ αξιολογηθεί με «με απαντήσεις σε ερωτηματολόγια», όπως και για την 
καταγραφή ποσότητας προϊόντων που βγάζει ένας «βιομηχανικός ιμάντας»! Οι «απαντήσεις» 
των διευθυντών σε ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να 
θεωρείται αξιόπιστη αξιολόγηση παιδείας. Η παιδεία και η αξία της είναι πολύ περισσότερο από 
«διοικητικά μέτρα» και από ότι μπορεί να καταγραφεί ως απάντηση σε ένα ερωτηματολόγιο. 
6. Οι εκπαιδευτικοί σε ένα σχολείο δεν χρειάζονται περισσότερο «αποτελεσματικές μεθόδους 
διοίκησης» αλλά περισσότερο αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους στήριξης στο έργο 
τους-με στόχο να γίνουν επαγγελματίες εκπαιδευτικοί. Η σχολική εκπαίδευση δεν χρειάζεται 
«διοικητικούς υπαλλήλους», ούτε διευθυντές σχολείων που θα διοικούν/διαχειρίζονται 
«επιχειρήσεις»! Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται καθοδήγηση, κατάλληλα μέσα, υποδομές και 
εξοπλισμό για να εφαρμόσουν καινοτομίες στη διδασκαλία τους. Ο στόχος της επιμόρφωσης 
των «διευθυντικών στελεχών» δεν θα πρέπει να προωθείται με περισσότερο «αποστεωμένη» 
διοίκηση. Η διευθυντική ομάδα θα πρέπει να έχει την επιμόρφωση, τα μέσα και τις 
δικαιοδοσίες για να προσφέρει στήριξη στους εκπαιδευτικούς του σχολείου-αν θέλουμε να 
ξεφύγουμε από το σύστημα της «τυποποιημένης αξιολόγησης των επιθεωρητών» και των 
«ερωτηματολογίων» του σχεδίου ΆΘΗΝΆ, και αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς 
να έχουν την κατάλληλη πνευματική καλλιέργεια και προσόντα, καθώς και τις συνθήκες για 
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία για το δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. 
Η «αποτελεσματική διοίκηση», σύμφωνα με το «σχέδιο επιμόρφωσης» του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, στο πρότυπο σχεδίου ΆΘΗΝΆ, δεν μπορεί να προωθήσει την ανθρώπινη και 
δημοκρατική παιδεία…»
(Ά. Καζαμίας-Χρ. Βαλανίδου, εφημ. ΠΟΛΙΤΗΣ-18-10-09)

Β) Οι πρόσφατες αλλαγές στα ονόματα των υπουργείων
1. «Τι σκατά να περιέχει ο εγκέφαλος αυτού που συνταίριαξε στο ίδιο υπουργείο Τουρισμό και 
Πολιτισμό αντί για Παιδεία και Πολιτισμό;»
2. «..Εξαιρετικά θετικό γεγονός όμως αναμφίβολα αποτελεί και η παρουσία Διαμαντοπούλου 
στο Παιδείας, έτσι; Και ουδόλως φυσικά πλέον «εθνικής» Παιδείας, καθότι αυτά που ξέρατε 
τόσα χρόνια όλοι εσείς, γελοίοι εθνικόφρονες, τώρα να τα ξεχάσετε! (Και ασφαλώς ότι τούτο 
το ελεεινό τουρλουμπούκι των τελευταίων δεκαετιών ήταν εφ’ ενός «εθνική» και αφ’ ετέρου 
«παιδεία», αλλά τώρα πια πήραν ακόμη και οι  … ταμπέλες να ξηλώνονται.). Οπως ασφαλώς 
θετική η προσθήκη εκείνης της «δια βίου μάθησης»..»
(Άνώνυμα, εφημ. Άντιφωνητής Θράκης, 16-10-2009)

Γ) Κατάληψη για να έρθει ο καθηγητής Βιολογίας
«Άκράτα 20- 10- 2009 
Άνοικτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, απέστειλαν οι μαθητές του Λυκείου Άκράτας, 
προβαίνοντας σε κατάληψη του Ενιαίου Λυκείου την 19η και 20η Οκτωβρίου, διότι δεν 
έχει καλυφθεί η θέση του καθηγητή Βιολογίας ένα μήνα μετά την έναρξη των σχολικών 
μαθημάτων. 
ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων 
Άξιότιμη κυρία Υπουργέ,  
Λαμβάνοντας υπόψη πως ο χρόνος σας είναι περιορισμένος σας εκθέτουμε το πρόβλημά 
μας με συντομία. Είμαστε οι μαθητές του Λυκείου Άκράτας και μέχρι σήμερα 15-10., ένα 
μήνα μετά την έναρξη των σχολικών μαθημάτων η θέση του καθηγητή Βιολογίας δεν έχει 
καλυφθεί. Το σχολείο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο 
έχει επανειλημμένως εκθέσει το πρόβλημα στον αρμόδιο προϊστάμενο του 2ου Γραφείου 
Δ.Ε. Ν. Άχαΐας, ο οποίος ουσιαστικά μας αγνόησε προτρέποντάς μας να ασχοληθούμε με τα 
υπόλοιπα μαθήματα ωθώντας μας μοιραία στη σύνταξη αυτής της επιστολής. Η αγανάκτηση 
όλων μας και ιδιαίτερα των μαθητών της Γ’ Λυκείου είναι μεγάλη, αφού το μάθημα είναι 
πανελλαδικώς εξεταζόμενο.  
Παρακαλούμε μη μας αναγκάσετε να προβούμε σε μορφές διαμαρτυρίας με τις οποίες και 
εμείς δε συμφωνούμε.  
Άναμένοντας τις ενέργειές σας. 
ΆΚΡΆΤΆ 15-10-2009  
Με σεβασμό, Οι μαθητές του Λυκείου Άκράτας»
(Ηλ. εφημ. Στύξ Β. Πελοποννήσου, 20 Οκτωβρίου 2009 15:32, http://www.styga.gr/index.php?
sid=1af7c82f76c43f6944c15fb1eb55ee8d&act=detail&article=8099) 

Δ) Σε δίκη το «γαλάζιο» ΠΥΣΔΕ για παράβαση καθήκοντος

«Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου κ. Μηνάς Νικολάου διοίκησε την 
εκπαίδευση στο νομό, στα χρόνια των κυβερνήσεων της ΝΔ με τον τρόπο που εκείνος ήξερε 
και ήθελε, ως εκπαιδευτικός και κομματικός συνάμα, αλλά στην περίπτωση της καθηγήτριας 
από την Κω κας Μαρίνας Μπέττα την «έκατσε τη βάρκα». Οι τελευταίες κρίσεις «έμπαζαν» 
στη «συσκευασία» των συνεντεύξεων και στις συνακόλουθες βαθμολογίες του τύπου «20» 
στον απ’ εδώ και «13» στον από κει. 
Ομως η κα Μπέττα, τότε υποψήφια δ/ντρια, αντέδρασε στην αδικία και στην παρανομία. 
Εσυρε τις περιβόητες εκείνες κρίσεις μέχρι το διοικητικό Εφετείο Πειραιά, όπου δικαιώθηκε 
και αποκαταστάθηκε υπηρεσιακά. Άλλά τώρα έπεται και η συνέχεια: όλα τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), αυτοί δηλαδή που έκαναν 
τις «αντικειμενικές» εκείνες κρίσεις δ/ντών γυμνασίων-λυκείων, οδηγούνται στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου για παράβαση καθήκοντος, με απευθείας κλήση του εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών - καμιά δυναστεία δεν είναι αιώνια... 
Επειδή η ιστορία αυτή γράφτηκε ανάμεσα σε Κω (όπου υπηρετεί η κα Μπέττα) και σε Ρόδο 
όπου εδρεύει το ΠΥΣΔΕ, δημοσιεύουμε αυτούσιο το σχετικό άρθρο από την έγκριτη εφημερίδα 
«ΤΟ ΒΗΜΆ ΤΗΣ ΚΩ» (17.10.09)…»
(23-10-2009, Η Άργώ της Καλύμνου,
http://www.argokalymnos.gr/news.php?subaction=showfull&id=1256291628&archive=&sta
rt_from=&ucat=14,30,40,52,53). 
Υστερόγραφο: σας θυμίζει κάτι; Προσωπικά απλά μαύρισα κάποιες λέξεις…

Παν. Μπ.

Με τη στήριξη των συναδέλφων σας 
καλοσωρίζουμε στο 2ο φύλλο!

Το 1ο φύλλο, εν πολλοίς δοκιμαστικό, πέτυχε σε πολλά 
επίπεδα. Κατ’αρχήν έδωσε χώρο και βήμα σε πολλούς και 
πολλές, κάτι που έλλειπε εδώ και χρόνια στη περιοχή μας. 
Το ότι διακινήθηκαν κοντά στα 1500 φύλλα, κυρίως στα 
σχολεία δείχνει την αποδοχή. Οικονομικά βγάλαμε τα 
έξοδά μας και μπορούμε αισίως να προχωρήσουμε. Στα 
χέρια σας κρατάτε ένα φύλλο το οποίο έχει τη δομή του 
προηγούμενου, αλλά η μεγάλη προσφορά κειμένων, μας 
ανάγκασε να πάμε σε εικοσασέλιδη έκδοση. 

Είναι ευχάριστα που νέα πρόσωπα τολμούν να εκθέσουν 
απόψεις, σκέψεις και σχόλια σε δημόσια θέα και κριτική. 
Άυτό είναι σημαντικό, αφού ο δημόσιος διάλογος στην 
περιοχή μας έχει υποστεί μια καθίζηση και μια διαδικτυακή 
συρρίκνωση. Οι Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών στην 
περιοχή μας και αραιές είναι και υποτονικές. Οι περιοδείες 
στα σχολεία έχουν μειωθεί, πριν ολίγων που έχουν ακόμα το 
μεράκι, την τόλμη, την ικανότητα ή τους λόγους τους.

Άλλά και σ’ αυτές συχνά αναπαράγονται οι «από καθέδρας 
ομιλίες», είτε λόγω συνήθειας, είτε λόγω σκοπιμοτήτων, είτε 
λόγω μειωμένου χρόνου στα «διαλλείματα», είτε λόγω του 
όγκου των  σχολείων της περιοχής μας.

Άποφασίσαμε λοιπόν σ’ αυτό το φύλλο να συνεχίζουμε να 
σχολιάζουμε φωναχτά και δημόσια, όσα λέμε και μεταξύ 
μας. Άποφασίσαμε να αναδείξουμε το κτηριακό της β/
βάθμιας, φανερώνοντας πως τουλάχιστον είκοσι σχολεία 
είναι στο κόκκινο, ενώ η Ά΄ ΕΛΜΕ φέτος δεν κούνησε ούτε 
το δακτυλάκι της…

Άνοίγομε, χωρίς να κλείνουμε, το ζήτημα της σχέσης 
σχολείου και πολιτισμού (με δυο θεατρικά παραδείγματα 
από τη μια και την αμηχανία στις σχολικές γιορτές από την 
άλλη. Ιδιαίτερη  αναφορά δώσαμε στην ειδική αγωγή… 

Φέρνουμε κοντά σας τον απόηχο του 14ου συνεδρίου της 
ΟΛΜΕ συσχετίζοντας το όμως με όσα τεκταίνονται από τις 
δυνάμεις της εξουσίας. Παράλληλα δεν παραλείπουμε να 
μιλήσουμε για τους πρόσφυγες-μετανάστες, το άρθρο 16 
και τα κολέγια και κάνουμε νύξεις σε μια σειρά «μικρά» 
ζητήματα, που είναι βεβαίως πελώρια.

Ελπίζουμε να έχουμε τη δίκαιη κριτική σας και τη στήριξή 
σας. Αποζητάμε και νέες συγγραφικές απόπειρες στο 
επόμενο φύλλο, εάν όλα πάνε καλά.

Η συντακτική επιτροπή.  

Την ευθύνη για τις «Ρωγμές και Παρεμβάσεις», 

τη περιοδική έκδοση για την εκπαίδευση που εκδίδονται στην Άχαΐα, σ’ αυτό το 2ο φύλλο της 
Β΄ περιόδου έχουν:
α) Η συντακτική και οργανωτική επιτροπή, την οποία αποτελούν οι: Παναγιώτης Μπούρδαλας 
(φυσικός - θεολόγος), Βασίλης Δημόπουλος (φυσικός), Χρήστος Τσουκαλάς (φιλόλογος), 
Γιώργος Μάλφας (θεολόγος) και Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου (συντ. φυσικός) και Βαγγέλης 
Πασάς (δάσκαλος).
β) Η κοινή ολομέλεια της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Άχαΐας (β/βάθμια εκπ/ση) και Άγων. 
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 Άχαΐας, 
αρθρογράφους και σχολιαστές, στη σκιτσογράφο μας Δόμνα Τεκτωνίδου 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 στηρίξατε έμπρακτα  το πρώτο φύλλο, ώστε να συνεχίσουμε.και 
στο δεύτερο.
Σημειώνουμε ιδιαίτερα: 
Οι «Ρ και Π» στηρίζονται οικονομικά, αποκλειστικά, στην δική σας συνδρομή, και σε κανένα 
«διαπλεκόμενο» συμφέρον.  
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.
Πολλά από τα άρθρα βρίσκονται στο ιστολόγιο της Εκπ. Παρέμβασης, όπου θα ανέβει 
σε ηλεκτρονική μορφή –pdf ολόκληρη η εφημερίδα σε έγχρωμη μορφή.: http://
eparemvasiax.wordpress.com 

Η συντακτική και οργανωτική επιτροπή
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 Εκπαιδευτικά και αμφιλεγόμενα…

Α) Η ΠΔΣ και η αντισταθμιστική εκπαίδευση
Με αφορμή την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης ωρομισθίων 
(όχι αναπληρωτών ή μόνιμων) στη ΠΔΣ από τη νέα κυβέρνηση, 
κάποιοι βιάστηκαν να πουν επιτέλους το Υπουργείο 
ενδιαφέρεται για την αντισταθμιστική εκπαίδευση.
Ε, όχι δα! Δε βλέπουν  ότι το σημερινό εκπ. σύστημα  από 
τις πρώτες κιόλας τάξεις  του Δημοτικού περιθωριοποιεί 
τα παιδιά, που δεν έχουν βοήθεια στο σπίτι; Δε βλέπουν 
ότι πολλοί μαθητές φθάνουν στο Γυμνάσιο ουσιαστικά 
(λειτουργικά) αναλφάβητοι; Οτι πολλοί απ’ αυτούς  ήδη 
από τη Β΄ Γυμνασίου και μετά έχουν πειστεί πλέον ότι όσο 
και να προσπαθήσουν δεν πρόκειται να τα καταφέρουν και 
εγκαταλείπουν κάθε προσπάθεια; 
Σ’ αυτές τις τρυφερές ηλικίες, που είναι η αντισταθμιστική 
εκπαίδευση; Που είναι η μέριμνα της πολιτείας; Τι κάνει το 
σημερινό σχολείο για  όσα παιδιά που δεν καταλήγουν στο 
Λύκειο ή καταλήγουν ή πετιούνται χωρίς αυτή τη στήριξη στις 
διάφορες ΕΠΆΣ και από εκεί στη «δια βίου κατάρτιση» ή στη 
«δια βίου»απόρριψη;
Η ΠΔΣ (φροντιστήριο δηλαδή για την εισαγωγή σε ΆΕΙ-ΤΕΙ, 
μπορεί να είναι ένα αναγκαίο επακόλουθο του σημερινού 
εξεταστικού συστήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
γιατρεύει το πρόβλημα της αμάθειας στο σημερινό σχολείο…

Β) Για το ολοήμερο Γυμνάσιο…
Η νέα Υπουργός Παιδείας (και δια βίου μάθησης)ανακοίνωσε 
με έπαρση ότι σε 3-4 χρόνια το ολοήμερο σχολείο θα είναι 
γεγονός και οι μαθητές θα αφήνουν τη τσάντα στο σχολείο. 
Και το εύλογο ερώτημα είναι: Με ποια υποδομή; Εχουν 
σχεδιαστεί και φτιαχτεί τα ελληνικά σχολεία για κάτι τέτοιο; 
Υπάρχουν  αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, τραπεζαρίες, αίθουσες 
ανάπαυσης, κλπ;
Άς κρατήσουμε μικρό καλάθι…

Β. Δ.

  Η αντίδρασή μου …. προς τις 
εξετάσεις…

Παραδέχομαι ότι είχα αμφιβολίες για την κίνησή μου αυτή. 
Είμαι δεκαπέντε χρονών και πριν λίγες μέρες απολύθηκα από 
το γυμνάσιο. Τώρα το γεγονός αυτό  από μόνο του δεν έχει 
ενδιαφέρον. Ομως  η αντίδρασή μου προς το εκπαιδευτικό  
σύστημα και συγκεκριμένα προς τις εξετάσεις, η οποία με 
ώθησε να μην γράψω τίποτα, δηλαδή πρακτικά να δώσω 
λευκή  κόλλα, νομίζω πως ευτυχώς ή δυστυχώς έχει κινήσει 
την περιέργεια αρκετών.
Η απόφασή μου αυτή  δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε επιπόλαια. 
Ηταν προγραμματισμένη  από την αρχή του σχολικού έτους. 
Ο  λόγος δεν ήταν η ανικανότητά μου να κάνω επαναλήψεις  
και γενικά  να διαβάσω πιθανά θέματα. Ηταν καθαρά  και 
μόνο η άρνησή μου να πιέσω τον εαυτό μου να αφομοιώσει 
τόσες πολλές πληροφορίες σε τόσο μικρό χρονικό 
διάστημα, ξέροντας  ότι ύστερα από μια βδομάδα  θα έχω 
ξεχάσει τα πάντα. Ετσι λοιπόν αποφάσισα παρά τη θέληση 
των γονιών μου και τις προσδοκίες των καθηγητών μου να 
«επαναστατήσω-να πρωτοτυπήσω».  
Παραδέχομαι ότι είχα αμφιβολίες για την κίνησή μου αυτή. 
Άμφιβολίες οι οποίες  ήρθαν με τον καιρό και προέρχονται 
από άτομα τα οποία  ίσως δεν μπορούν να δεχτούν το 
γεγονός  και να καταλάβουν την αντίδρασή μου και ψάχνουν 
«τι κρύβεται πίσω από την πράξη». Για παράδειγμα ενώ είμαι 
αρκετά καλή μαθήτρια και ήδη από το δεύτερο  τρίμηνο ήταν 
αδύνατο να μείνω στην ίδια τάξη, οι γονείς μου μου έλεγαν 
πως αυτοί οι βαθμοί με αντιπροσωπεύουν  και πως όταν θα 
πάω στο λύκειο θα με πάρουν με στραβό μάτι οι καθηγητές. 
Με παρομοίαζαν με έναν δρομέα που ενώ προηγείται των 
άλλων κατά πολύ, λίγα μέτρα πριν το τέρμα τα παράταγε. Στην 
αρχή μου φαινόταν παράλογο. Αλλά εγώ θα με παρομοίαζα  
με έναν δρομέα που τρέχει ασταμάτητα για τρεις ώρες και 
ενώ είναι ήδη κουρασμένος, τον αναγκάζουν να τρέξει με 
τριπλάσια ταχύτητα την  ίδια απόσταση που έτρεχε επί 
τρεις ώρες. Άυτό είναι ακόμα πιο παράλογο. Και γενικά 
μιλώντας αυτό που ήταν το πιο παράλογο από όλα αυτή την 
περίοδο ήταν η στάση των καθηγητών μου. Ισχυρίζονται πως 
δεν φταίω εγώ, αλλά οι γονείς μου. Πως αυτοί μου δίνουν το 
κακό παράδειγμα και ότι επηρεάζομαι άθελά μου. Μιλούνε 
για άτομα που δεν ξέρουν, πίσω από την πλάτη μου.
Τέλος αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι δεν το 
μετάνιωσα. Ξέρω πως αν είχα αυτή τη δυνατότητα δεν θα 
ξαναέγραφα εξετάσεις, γιατί πολύ απλά δεν έχουν κανένα 
νόημα. Κουραζόμαστε επί έναν ολόκληρο μήνα για να 
μάθουμε πράγματα που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα 
έχουμε ξεχάσει. Κατά τη γνώμη μου ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να μάθουμε πράγματα που θα θυμόμαστε και 
θα χρησιμοποιούμε στη ζωή είναι να διαβάζουμε  με έναν 
σταθερό ρυθμό στη διάρκεια του σχολικού έτους, ώστε να 
μην χρειαστεί να πιεστούμε στις εξετάσεις.  

  Α. Δ., μαθήτρια που  πρόσφατα αποφοίτησε από το 
Γυμνάσιο

Κωμικοτραγικά,  προ πάντων  εκπαιδευτικά  

Ι) Το κουπόνι για την αγορά του notebook
Οταν  ο συνάδελφος Χ.. μας είπε ότι επέστρεψε το κουπόνι για την αγορά του notebook, το οποίο θα χρησιμοποιούσε για τη 
διδασκαλία των μαθηματικών στην Ά΄ Γυμνασίου, εκφράσαμε μια κάποια απορία. Μας εξήγησε λοιπόν ότι ήταν δεσμευτική η 
αγορά συγκεκριμένου τύπου φορητού υπολογιστή με περιορισμένες δυνατότητες και πολύ μικρή οθόνη. 
«Έχω περάσει τα πενήντα και φορώ γυαλιά πρεσβυωπίας. Πώς θα μπορούσα να βλέπω σχήματα και γράμματα ψείρες και 
ταυτόχρονα να εξηγώ το μάθημα στα παιδιά; Γιατί να μην μπορώ να πάρω ένα μηχάνημα με μεγαλύτερη οθόνη και στην ανάγκη 
να συμπληρώσω τη διαφορά χρημάτων; Αποφάσισα λοιπόν να τους επιστρέψω το κουπόνι!» Άλλο ένα δώρο άδωρο για την 
παιδεία, αλλά παχυλό-παχυλό για τις εταιρείες! 
Και μια συναδέλφισσα  πρόσθεσε «ας εξόπλιζαν τουλάχιστον τα σχολεία με μηχανήματα και αίθουσες προβολών».  Άλλά πότε 
νοιάστηκαν να μάθουν τις ανάγκες των σχολείων ή να καταδεχθούν να ακούσουν τη γνώμη του μάχιμου καθηγητή της τάξης;

Χρ. Τσ.

ΙΙ) ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΤΛΟ ΤΟ ΥΠ.Ε.Π.Θ..... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΙΩΣ
Σε εκδήλωση του τομέα παιδείας του ΠΆΣΟΚ στο ξενοδοχείο  Royale Olympic,στην Άθήνα στις 21/09/09 και με αναμενόμενη τη 
νίκη ΠΆΣΟΚ  στις βουλευτικές εκλογές, η υπεύθυνη του τομέα και νυν υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, υποστήριξε πως σ’ αυτόν 
το χώρο «πρέπει να αλλάξουμε βιβλίο, όχι σελίδα».....
Σε αυτήν την κατεύθυνση, κατ’ αρχάς το ΠΆΣΟΚ, άλλαξε το τίτλο του «Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων» σε 
«Υπουργείο Παιδείας, δια βίου εκπαίδευσης και θρησκευμάτων».
Πιστεύω όμως πως στα πλαίσια της «λαϊκής συμμετοχής» έπρεπε να προηγηθεί διάλογος για την αλλαγή του τίτλου ,πράγμα για 
το οποίο ποτέ δεν είναι αργά.
Για την περίπτωση που θα ανοίξει ένα τέτοιο ζήτημα, νομίζω πως ο τίτλος, που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα, 
πρέπει να είναι ο εξής:  «Υπουργείο παραπαιδείας, ειδίκευσης-επανειδίκευσης, κατάρτισης - επανακατάρτισης και ανοχής - 
συντήρησης της εμπλοκής κράτους - εκκλησίας».   

 Παν. Παπαπ. 

ΙΙΙ) Για τη απόλυση της Κατερίνας, της φίλης της παιδείας.
Γνώρισα την Κατερίνα Παγουλάτου την προηγούμενη περίοδο που ήμουν στο προεδρείο της Ά΄ ΕΛΜΕ. Εργαζόταν στην ιστορική 
τοπική εφημερίδα «ΆΛΛΆΓΗ» μέχρι λίγες πριν. Ηταν υπέυθυνη του εκπαιδευτικού και εργασιακού ρεπορτάζ. Χαιρόσουν να 
συζητάς μαζί της για τα ζητήματα του σχολείου, να δίνεις στοιχεία, να κάνεις συνεντεύξεις. Πάντα διασταύρωνε τα στοιχεία 
της. Η πρόσφατη, άδικη και παράνομη την θεωρεί η ΕΣΗΕΠΙΝ (περιφερειακό συνδικαλιστικό όργανο) και ΠΟΕΣΥ (πανελλαδικό 
όργανο) των δημοσιογράφων.
Μαζί με άλλους μικροδημοσιογράφους της περιοχής μας που αντιμετωπίζουν το όνειδος  με «… παράνομες απολύσεις, 
καθυστερήσεις στη καταβολή δεδουλευμένων και μη τήρηση στοιχειωδών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας…», χάνει 
η τοπική Παιδεία και Εργασία ένα γνήσιο φίλο της. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό.   
Η υπόθεση δεν περνά έτσι. Τα συνδικαλιστικά όργανα αντέδρασαν: «ομοφώνως αποφάσισαν την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής 
απεργίας στις εφημερίδες «Άλλαγή», «Γεγονότα», «Ημέρα» και «Σημερινή», για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009». 
Εμείς είμαστε μαζί με τους μικροδημοσιογράφους που αγαπούν ακόμα τη δουλειά τους τους, που συνεργάζονται με τους φορείς, 
που αγαπούν την αλήθεια, που βγάζουν το πικρό ψωμία στην εποχή της κρίσης (εγχώριας και απγκόσμιας). Είμαστε μαζί τους.

Παν. Μπ.

IV) Τα μεταλλαγμένα ακόμα στη Γ΄ Γυμνασίου…
Γράφαμε πριν δυο χρόνια και δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο των «Ρ & Π» για το βιβλίο Βιολογίας της Γ΄ Γυμν. και την 
«άλλη βιολογία που πλασάρει» με γκρίζο τρόπο… Για τα μεταλλαγμένα πριν δυο χρόνια αντέδρασε και ο βουλευτής του ΣΥΝ/
ΣΥΡΙΖΆ Τ. Κουράκης..
Και αυτό το βιβλίο βεβαίως χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΆΕΚ ΙΙ κατά 75%, εντάξει εκσυγχρονισμένο, αλλά οι διορθώσεις; 
Άναφερθήκαμε για το ντόπινγκ, τα μεταλλαγμένα, το ρόλο των ακτινοβολιών, τα αφροδίσια νοσήματα, την εθελοντική αιμοδοσία, 
την πρόληψη και προφύλαξη.
Δυστυχώς ούτε ο βουλευτής αντέδρασε πάλι δημόσια και το βιβλίο ίδιο και απαράλλακτο στα σχολεία.. Και εκείνη η γκρίζα 
διαφήμιση φιγουράρει ακόμα στη σελίδα 124! Κυρία Υπουργός τι λέτε; Άυτή  θα τη βγάλετε; Θα διορθώσετε το βιβλίο ή θα το 
αποσύρετε; Θα κάνετε κάτι άλλο; Κύριε Τ. Κουράκη θα συνεχίσουμε;

Παν. Μπ.

V) Μάλλον δεν μπορεί να είναι αλήθεια....
 Τώρα που απαγορεύτηκε το κάπνισμα.... ακούμε αλλά δεν δυσκολευόμαστε να το  πιστεύψουμε  ότι υπάρχουν σχολεία που 
δημιουργούν καπνιστήρια καθηγητών και μάλιστα αξιοποιώντας ή καταστρατηγώντας μοναδικούς παιδαγωγικούς χώρους:
.... παλιά έκλειναν  φυλακές για να γίνουν σχολεία (βλ. κέντρο Πάτρας), σήμερα κλείνουμε αναγνωστήρια και αίθουσες για να 
φτιάξουμε καπνιστήρια; (βλ. βόρεια προάστια).

Ε. Β.

Μαρία -Ελλη, ακριβή μας 
Μαριέλλη.

«Φίλη, συναγωνίστρια, συντρόφισσα.
Μας αποχαιρετάς και σε αποχαιρετούμε εδώ στο 
λιμάνι που τέλειωσες το ταξίδι σου κρατώντας 
μαζί μας τα πάντα από σένα. Κουράγιο και 
δύναμη να συνεχίσουμε.
Στη τελευταία μας συνάντηση, μια συνάντηση 
από αυτές που η στιγμή γίνεται αιώνας και η μια 
λέξη βιβλιοθήκη ολόκληρη, μου είπες: Μιχάλη 
το ταξίδι μου τελειώνει εδώ. Χωρίς μιζέρια 
και γκρίνια αράζω στο τελευταίο μου λιμάνι 
γεμάτη με ζωή, με αληθινή ζωή σαν αληθινός 
άνθρωπος! Ησουν σχεδόν χαρούμενη
Η χαρά από την ωδίνη της αρχής, ενωμένη με 
το μεγαλείο της οδύνης  του τέλους έδιναν σε 
αυτή την τελευταία σου γραφή στις καρδιές 
μας και το στίγμα του ταξιδιού σου. Με 
κοινωνική καταγωγή από την άλλη όχθη, έγινες 
συνταξιδιώτης, γίναμε συνταξιδιώτες του 
ακριβού μας συντρόφου του Νίκου Τεμπονέρα 
σε καιρούς δύσκολους και αντιηρωικούς!..»

(Απόσπασμα από τον επικήδειο), Φθιν. 2009,  
Μιχάλης Βασιλάκης
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΐΑΣ - Πάτρα, 03–09–2008    
Για το κτιριακό της περιοχής μας στη β/βάθμια εκπαίδευση

Η Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας, αμέσως μετά το σεισμό και στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού με τις 
παρεμβάσεις της και τη συνεργασία που είχε με τον Άντινομάρχη Παιδείας κ Γ. Ταπεινό είχε 
απαιτήσει τα αυτονόητα: πρωινή βάρδια όλων των σχολείων, τοποθέτηση προκάτ αιθουσών 
όπου απαιτούνταν, που να διασφαλίζουν σωστή παιδαγωγική λειτουργία και υγιεινή και 
τέλος ολοκλήρωση των επισκευών πριν την έναρξη των μαθημάτων. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ πέτυχε η 
κατεύθυνση που έδωσε και να γίνει τελικά αποδεκτή και να υλοποιηθεί. 
Εθεσε επίσης με δημόσιες παρεμβάσεις τον Ιούλιο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
κτιρίων Λυκ. Ερυμάνθειας και Γυμν. Λουσικών, πράγμα που φαίνεται και αυτό να ευοδώνεται. 
Επί τη ευκαιρία η Ά΄ ΕΛΜΕ δημοσιοποίησε όλο το στεγαστικό ζήτημα.
Το ΔΣ της Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας συναντήθηκε την Τρίτη 2-9-08 με τον Αντινομάρχη Παιδείας κ. Γ. 
Ταπεινό και ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στο  κτιριακό πρόβλημα πού δημιουργήθηκε 
σε σχολεία της περιοχής μας μετά το σεισμό της 8ης Ιουνίου και για τα ζητήματα που αφορούν 
το πενταετές κτιριακό πρόγραμμα της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που αφορούν την β/
βάθμια εκπ/ση.  
Ο κ. Άντινομάρχης μας ενημέρωσε ότι ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες  και πάντως πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων η τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών στα σχολεία που 
απαιτούνταν, όπως και οι όποιες επισκευές χρειάζονταν άλλα σχολεία. 
Το Δ.Σ επισήμανε κάποια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα, όπως  η 
λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών των Γυμνασίων Ερυμάνθειας και Λουσικών, τα 
εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών, η λειτουργία κυλικείων σε αυτά τα 
συγκροτήματα, η περίφραξη και ο φωτισμός και γενικότερα η ασφάλεια των μαθητών. Με 
νεότερη επαφή του μας σημείωσε ότι δυσκολίες θα υπάρξουν για τα κυλικεία και τα ξεχωριστά 
στέγαστρα. 
 Ο Άντινομάρχης δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί των παραπάνω ζητημάτων κυρίως για τα δύο 
συγκροτήματα (Ερυμάνθεια και Λουσικά) πού θα γκρεμιστούν και μέχρι να ολοκληρωθούν τα 
νέα διδακτήρια. Μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια κατασκευής 
από το 1955 μέχρι το 1980 κατ’ αρχάς, ο κ. Ταπεινός μας διαβεβαίωσε ότι γίνεται κάτι τέτοιο 
και ότι εφαρμόζεται ήδη ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης κτιρίων (6ο Λύκειο Πάτρας).
Επίσης η ΕΛΜΕ έθεσε πάλι το θέμα του στεγαστικού προγράμματος στον Άντινομάρχη, ο 
οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν  χρήματα για ανέγερση νέων κτιρίων ακόμα. Ομως μας 
τόνισε ότι τα κτίρια για τα ειδικά σχολεία μας (ΕΕΕΕΚ και ΤΕΕ ειδικής αγωγής είναι δυνατόν 
να χρηματοδοτηθούν από ειδικό πρόγραμμα του 4ου ΚΠΣ. Ετσι είναι δυνατόν να γίνει μια 
επανεκτίμηση του πενταετούς προγράμματος της Νομ. Άυτοδιοίκησης. 
Με την ευκαιρία αυτή επαναφέραμε το ζήτημα των τριών συστεγαζόμενων Λυκείων με 
Γυμνάσια (Λυκ. Δεμενίκων Μεσσάτιδας, 12ο Λύκ. Πατρας και Λύκ. Παραλίας) υπογραμμίζοντας 
ότι ο Δήμος Μεσσάτιδας ήδη υπέδειξε δικό του οικόπεδο για άμεση ανέγερση του οποίου η 
έκταση και τοποθεσία είναι αποδεκτή απ’ όλους τους τοπικούς φορείς. Θεωρούμε επί πλέον 
ότι και οι Δήμοι Πατρέων και Παραλίας οφείλουν να υποδείξουν αντίστοιχα οικόπεδα.
Τέλος η ΕΛΜΕ ζήτησε από τον κ. Ταπεινό να προκαλέσει σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων για την αξιοποίηση του κτιρίου της Ά΄ ΕΛΜΕ (Μανιακίου) και του Παραρτήματος 
(Κορίνθου) κάτι που έγινε αποδεκτό από τον Άντινομάρχη. 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Μπούρδαλας                           Παναγιώτης Γκόβας

 Οι κρυφές όψεις του επιχειρησιακού 
προγράμματος του ΥΠΕΠΘ για το κτιριακό της 

Αχαΐας.

Του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα

Σημείωση: O Παναγιώτης Ά. Μπούρδαλας έκανε αυτή τη δημόσια παρέμβαση μετά και από 
σχετική εκπομπή για το ζήτημα, την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας. Η 
πρόταση αυτή για νέα κτήρια που ακούστηκε δημόσια εκείνη την περίοδο ήταν τελικά αυτή 
που επιλέχτηκε..
Παράλληλα στο άρθρο αυτό σύνδεσε τις αναγκαίες επισκευές, τα λυόμενα, τα νέα κτήρια των 
σεισμοπλήκτων και τις υπαρκτές χρονίζουσες ανάγκες  και άλλων σχολείων. Με τη λογική αυτή 
κινήθηκε το ΔΣ της Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας μέχρι τις εκλογές του 2008. Εκτοτε η αλλαγή συσχετισμών 
στο ΔΣ έφερε δυστυχώς και τον μηδενισμό της πίεσης της φετινή χρονιά. 

*
Οι πρώτες μέρες, μετά τις εξαγγελίες του Υπ. Παιδείας κ. Στυλιανίδη στην Άχαΐα φαίνονται 
ότι είναι μέρες ευφορίας στους τοπικούς φορείς. Άυτό έχει μια βάση αφού επί πολλά χρόνια 
η Άχαΐα έχει μείνει αδικαιολόγητα πίσω κυρίως στην ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων ειδικά 
για την β/βάθμια εκπαίδευση. Ο σεισμός των 6,5 Ρίχτερ λειτούργησε ως πυροκροτητής και 
έδωσε την ευκαιρία στον Υπουργό παιδείας να κάνει εξαγγελίες. 
Άυτές μπροστά στην φτώχεια των προηγούμενων δέκα χρόνων φαντάζει ως «μάννα εξ 
ουρανού»1. Είναι όμως έτσι;
Α) Το «καλό σημείο»2  των εξαγγελιών αποτελούν τα 23.505.000 € (που φαίνεται να 
αυξάνονται κατά 6.000.000 για άλλα τρία δημοτικά) για μικροεπισκευές πολλών κτυπημένων 
σχολείων, επισκευές των υπόλοιπων και ανέγερση 3 δημοτικών σχολείων.
Ομως εκφράστηκε μεγάλη «τσιγγουνιά» για δύο περιφερειακά Γυμνάσια περιοχής ευθύνης 
της Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας (Γυμν. Ερυμάνθειας και Γυμν. Λουσικών). Στο πρώτο προσφέρονται 
1.000.000 € για επισκευές, ενώ με άλλες 200.000 € θα είχαμε καινούριο κτίριο με σύγχρονες 
προδιαγραφές. Στο 2ο προσφέρονται 500.000 € για επισκευές, αλλά υπάρχουν πολλές 
αμφιβολίες αν φτάσουν (αφού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές) και μένει η στυφή γεύση γιατί 
δεν πάμε και εκεί σε νέο κτίριο.
Β) Η Νομαρχία Άχαΐας με συμμετοχή των δήμων, ΕΛΜΕ, γονέων και άλλων φορέων έχει 
καταρτίσει ένα σπουδαίο πενταετές πρόγραμμα το 2007 (2008-2012) για ανέγερση των 
απαραίτητων και πιεστικών αναγκών με μια σειρά που δεν αμφισβητήθηκε πολύ.
Οι εξαγγελίες όμως του κ. Στυλιανίδη για χρηματοδότηση ενός μόνο μέρους αυτών των 
ανεγέρσεων, αφήνει πολλά ερωτηματικά3. Άνεξάρτητα για το αν οι δεσμεύσεις αυτές γίνουν 
πράξη, έχομε δυο ερωτήματα:
1) Γιατί δεν εξαγγέλθηκε χρηματοδότηση για όλο το πρόγραμμα;
2) Γιατί το ένα ειδικό σχολείο μένει απέξω; Εχουν εξασφαλίσει άλλο κτίριο ή θα συμβεί η 
αναβολή μετακόμισης όπως πέρσι;
3) Το «στοιχειωμένο» Λύκειο Δεμενίκων Μεσσάτιδας, το Λυκ. Παραλίας και το 12ο Λύκειο 
στη φτωχή νότια Πάτρα γιατί δεν χρηματοδοτούνται; Προηγούνται μεν τα πειραματικά του 
Π.Π., γιατί όμως τα «λαϊκά» ακόμα είναι στα αζήτητα;
4) Μήπως χρειάζεται ευρύς και σταθερός συντονισμός των φορέων της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για να αναγκαστεί το ΥΠΕΠΘ να εξαγγείλει χρηματοδότηση για τα σχολεία των 
λαϊκών περιοχών;
5) Άπό τα 31 έργα, αποπερατώσεις, μικροέργα και ανεγέρσεις, δυστυχώς σε 5 απ’ αυτά 
έχουμε ανεγέρσεις με ΣΔΙΤ4. Η έλλειψη πληροφόρησης, τόσο για το πόσο ακριβότερα για το 
δημόσιο είναι τα έργα, όσο και τις τεράστιες εκπαιδευτικές παρενέργειες από τη χρήση τους 
λόγω ρόλου των Ιδιωτών, δεν έχει ακόμα κινητοποιήσει όσο χρειάζεται τις αντίστοιχες τοπικές 
κοινωνίες. Είναι ώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία κινηματική γι’ αυτά και τα επόμενα  σχολικά 
κτίρια που οφείλει η πολιτεία να ανεγείρει άμεσα.
Γ) Υπάρχει σε μια σειρά συναδέλφων μια υπόνοια μήπως η εξαγγελία των χρηματοδοτήσεων, 
ειδικά η έκτακτη, έχει σχέση με την απόφαση του ΥΠΕΠΘ (Εγκύκλιος 19-06-08) για υποχρεωτική 
μη μείωση των μαθητών στα τμήματα των Γυμνασίων και Λυκείων κάτω από τους 31 μαθητές, 
ενώ τα τελευταία χρόνια γινόταν στους 25, την ίδια στιγμή που στο εκπαιδευτικό κίνημα ο 
προβληματισμός έδειχνε τους 20 μαθητές. Άν αυτό τον Σεπτέμβρη δεν παρθεί πίσω από το 
ΥΠΕΠΘ, η υπόνοια αυτή δυστυχώς θα φουντώσει.

Δ) Η απαξίωση του κ. Στυλιανίδη προς τους θεσμικούς εκπροσώπους της εκπαιδευτικής 
κοινότητας (όπως και σε άλλα μείζονα ζητήματα) τον οδήγησε ώστε να μη καλέσει στις 
συσκέψεις στη Δυτ. Ελλάδα για το κτιριακό τόσο τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών (3 ΕΛΜΕ 
και συλλόγους δασκάλων ), όσο και των γονέων (δύο ομοσπονδίες), ενώ έκανε συνάντηση με 
την ΟΝΝΕΔ της Αχαΐας5, φανερώνει ότι δύσκολα μπορεί να αποδείξει ότι είναι υπουργός όλων 
των Ελλήνων και στο ζήτημα των συσκέψεων. Ηδη υπάρχουν και τα μεγάλα παράπονα για τα πια 
σχολεία έμειναν απέξω από δύο εξαγγελίες (23.505.000 € και 53.325.450 €) και την υπόσχεση στη 
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για τρία ακόμα δημοτικά (6.000.000 €)6. Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος ο 
κ. Στυλιανίδης,  δεν κάλεσε τους θεσμικούς φορείς ούτε στην προγραμματισμένη ομιλία του την 
Παρασκευή το βράδυ, 27-06-08 με θέμα σχετικό με τις νέες τεχνολογίες στα σχολεία!!!
Ε) Εκεί μιλώντας τόνισε7 «Ολα είναι θέμα παιδείας», είναι το βασικό σύνθημα της μεταρρύθμισης 
που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο, μια μεταρρύθμιση, που, όπως υπογράμμισε ο κ. 
Στυλιανίδης, «απαιτεί ολοκληρωμένη στρατηγική και υπερκομματική προσέγγιση».
Ομως ο κ. Στυλιανίδης δεν λέει όλη την αλήθεια. Άναφέρεται σε «υπερκομματική προσέγγιση», 
αλλά αφήνει απέξω τους θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης στο ζήτημα της επιμόρφωσης 
προκλητικά, δεν ζήτησε ούτε τη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων για τις «ονοματοδοσίες» των 
σχολικών μονάδων, που με διαδικασίες εξπρές προώθησε πριν το Πάσχα, δεν υπολόγισε ούτε  
τις προτάσεις των 3 ΕΛΜΕ της Δυτ. Ελλάδας και της ΟΛΜΕ (όπως και των θεσμικών φορέων των 
γονέων) για τα ελάχιστα μαθήματα που έμεναν για ενδοσχολικές εξετάσεις μετά το σεισμό στις 
8 Ιουνίου, κλπ.
Το «έξυπνο» σχολείο που προτείνει δεν έχει να κάνει με «το σχολείο της μόρφωσης» που 
προτείνουν οι θεσμικοί φορείς της εκπαίδευσης, ούτε καν με «το σχολείο της γνώσης». Προτείνει 
δηλαδή το σχολείο των 31 μαθητών ανά τμήμα, νέων απρόσιτων βιβλίων,  φίλτρων, δήθεν 
εξετάσεων, χορηγών – ΣΔΙΤ, απλών δεξιοτήτων. Άποδέχεται το σχολείο της έλλειψης ουσιαστικής 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης για τους πολλούς μαθητές με απλήρωτους ωρομίσθιους 
εξευτελισμένους εκπαιδευτικούς και της δήθεν βελτίωσης με προσπάθειες χειραγώγησης των 
υπολοίπων εκπαιδευτικών, αντί της πολλαπλής γόνιμης αλληλεπίδρασης μαζί τους.

Συμπέρασμα: Τα πράγματα για το κτιριακό στην Άχαΐα και ειδικά για τη β/βάθμια δυστυχώς 
δεν είναι ρόδινα στα περιαστικά και περιφερειακά σχολεία… Οι φορείς επομένως οφείλουν να 

εντείνουν συντονισμένα τις διεκδικήσεις τους. 
Και τα πράγματα για το περιεχόμενο του σχολείου που κατανοούνται κατ’ αρχάς από τους 
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να υποφέρουν, 
μέχρι να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, είναι ανάγκη να συζητηθούν με αποφασιστικότητα 
με τα νέα δεδομένα σε ολόκληρο το πεδίο της κοινωνίας και της πολιτικής, πριν εγκαταλειφθεί 
πλήρως και «ξεχαρβαλωθεί» το δημόσιο σχολείο.

Πάτρα, 7 -07-2008

(Endnotes)
1  http://www.styga.gr/index.php?sid=1af7c82f76c43f6944c15fb1eb55ee8d&act=detai
l&article=4959

2  http://mypatra.gr/PATRAZINO/TEXT/?ID=3388
3  Το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν έγινε κατανοητό ούτε στη χθεσινο-βαδυνή συζήτηση 
στο τοπικό κανάλι του Tele Time, όταν υπήρξε ασυνεννοησία (είμαι σίγουρος ότι είναι 
προσωρινή) μεταξύ του υποφαινόμενου, των δημοσιογράφων του  πάνελ και του ομιλούντος 
με δυσκολίες στο κινητό κ. Άντινομάρχη Παιδείας (Άχαΐας) κ. Γιάννη Ταπεινού.

4  http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank8629dphp.php

5  http://www.patranews.gr/news.asp?ID=9975

6  http://www.gowest.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14043&Itemi
d=342
7  http://www.simerini.gr/?category=1&newsid35=11936&section=32
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Ρεπορτάζ  στα σεισμόπληκτα 16 μήνες μετά τον σεισμό της 8ης Ιουνίου…

Ι) Γυμνάσιο Λουσικών: Η ζωή στα λυόμενα
Μετά τον σεισμό της 8ης Ιουνίου η μοίρα των σεισμόπληκτων σχολείων είναι λίγο πολύ γνωστή. Τα πράγματα κύλησαν και κυλούν με τη γνωστή ραθυμία του ελληνικού κράτους. Κάποια στιγμή 
μεταφερθήκαμε στα λυόμενα και έμεινε ανάμεσά σε μας και το Λύκειο το γκρεμισμένο κτήριο και τα μπάζα. Κάποια στιγμή στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς ήρθαν και μάζεψαν τα μπάζα, 
έχτισαν εκ νέου την πέτρινη μάντρα που είχε  πέσει και στη θέση του παλιού σχολείου έριξαν άσφαλτο και φύτεψαν καμιά δεκαριά δέντρα. 
Τώρα, θα μπορούσε κανείς να μας χαρακτηρίσει γκρινιάρηδες και αρνητικούς, αλλά όταν βλέπεις στη θέση του παλιού σχολείου άσφαλτο και δεντράκια σίγουρα  το μυαλό σου δεν πάει στην κατασκευή 
ενός καινούργιου Γυμνασίου στη θέση του παλιού. (Βέβαια υπάρχουν πληροφορίες ότι στις προτεραιότητες της Νομαρχίας είναι η κατασκευή νέου σχολείου, αλλά μέχρι να το δεις κρατάς μικρό 
καλάθι…). Καταπίνεις τις φαντασιώσεις σου για ένα μεγαλύτερο σχολείο με σύγχρονες υποδομές, ένα σχολείο πρότυπο για όλη την περιοχή αφού η έκταση εκεί το επιτρέπει - αν υπάρχει πολιτική 
βούληση - που θα μπορεί να δέχεται με αξιοπρέπεια πολλούς μαθητές από τις γύρω περιοχές και ίσως περισσότερους από 120 που είναι σήμερα και ένα σχολικό περιβάλλον που πολλά άλλα σχολεία 
θα ζήλευαν καθώς θα ήταν ένα σχολείο στην καρδιά της φύσης. Τα πιο απαισιόδοξα σενάρια μιλούν για συγκατοίκηση με το Λύκειο. Για άλλη μια φορά οι αρμόδιοι μπορεί να σκεφτούν ότι στοιχίζει 
φτηνότερα μια συγκατοίκηση έστω κι αν δεν έχει καμιά ψυχοπαιδαγωγική λογική. Άλλά τι λέμε τώρα! Εχουμε οικονομική ύφεση(όχι κρίση, μην τρομάζεις) κι αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά 
επίπεδα σαν δικαιολογία κι επομένως και για τη ματαίωση ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ανέγερση ενός νέου σχολικού συγκροτήματος.
Το νέο σχολικό συγκρότημα (τα λυόμενα) προσπαθεί να λειτουργήσει με νύχια και με δόντια χάρις στην καθημερινή προσπάθεια των εκπαιδευτικών να μάθουν τους μαθητές να προστατεύουν τον 
χώρο, να φροντίζουν την καθαριότητα και την ασφάλεια των αιθουσών και γενικά να είναι προσεκτικοί προκειμένου να συντηρηθούν τα λυόμενα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί κανείς δεν ξέρει 
πόσο θα κάτσει εκεί. Μπήκαν παγκάκια και μερικά δέντρα για να σπάσει η τσιμεντίλα του προαυλίου και έγινε ένα σχολείο που οι μαθητές το λένε χαριτολογώντας «στρουμφοχωριό».
 Ομως όσο και να έχεις τη διάθεση να συνηθίσεις, δε μπορείς όταν σου λείπουν τα στοιχειώδη. Να πώς είναι η κατάσταση σήμερα:
Μια μικρή αιθουσούλα όπου στοιβάζονται οι 20 καθηγητές, τα πράγματά τους, τα βιβλία τους, οι τσάντες τους και με 7-8 καρέκλες (δεν χωράνε περισσότερες!) και ό,τι άλλο μπορεί να χρειάζονται, 
σπρώχνοντας ευγενικά και με ανοχή ο ένας τον άλλον…
Χωρίς εργαστήρια φυσικών επιστημών, τεχνολογίας και πληροφορικής, χωρίς αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρίς βιβλιοθήκη (περίπου3000 τίτλοι στοιβαγμένοι όσο καλύτερα γίνεται για να μπορούν 
να τους αξιοποιούν οι μαθητές). Χωρίς μια αποθήκη να μπουν τα ογκώδη και μη αντικείμενα του σχολείου.
Θα μπορούσε κανείς να είναι ευχαριστημένος με το έλασσον, όμως μέχρι πότε θα κατεβάζουμε τόσο χαμηλά τον πήχη για την ποιότητα της δουλειάς μας, για τις στοιχειώδεις ανάγκες ενός 
ανθρώπινου και αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος που θα επηρεάζει βέβαια και τη συνολική παρουσία μας στο χώρο του σχολείου; Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ελπίδες περισσεύουν και η ζωή 
προχωράει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Μακάρι να μπορούσαμε να σκεφτούμε θετικά για τη συνέχεια αυτού του σχολείου, μακάρι να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά ένα 
τόσο δυσάρεστο γεγονός όπως αυτό του σεισμού και να το μεταμορφώσουμε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση με όραμα και ομορφιά για ένα νέο σχολείο που θα σέβεται τους μαθητές του, τους 
γονείς και τους καθηγητές που θα παράγουν το έργο τους με αξιοπρεπή και δημιουργικό τρόπο. Ομως αυτά χρειάζονται πίστη, δύναμη, όρεξη, και κυρίως ανθρώπους ευαίσθητους και αποφασισμένους 
στα πόστα που παίρνονται οι αποφάσεις .
Οι προτεραιότητες φαίνεται να είναι άλλες κι οι καιροί είναι δύσκολοι για πρίγκηπες… Εμείς όμως «είμαστε ρεαλιστές, παλεύουμε για το αδύνατο».

ΙΙ) Συγκρότημα Ερυμάνθειας: Αναμονή… 
Μετά το σοκ του μεγάλου σεισμού, όπου ουσιαστικά και τα δυο κτήρια ήταν ακατάλληλα και τις διχογνωμίες, για το τι θα γίνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βρεθήκαμε το Σεπτέμβρη του 
2008 να ψαχνόμαστε. Τελικά φαινόταν ότι θα προκρινόταν η οριστική κατεδάφιση, αλλά ούτως ή άλλως χρειαζόμασταν «προσωρινή» στέγαση. Δεν θέλαμε μόνο τις αίθουσες διδασκαλίας, γραφείων 
και τουαλέτες. Χρειαζόμαστε χώρο για τα εργαστήρια, τον μεγάλο όγκο βιβλίων της βιβλιοθήκης, στέγαστρα κλπ. Κονδύλια για τις προσωρινές λύσεις βεβαίως κόπηκαν, άρχισε η μεταστέγαση σε χώρο 
του Δήμου, αλλά προβλήματα συνεχίστηκαν όλη την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Είχαμε μεγάλο πρόβλημα το χειμώνα με την παροχή ηλ. ρεύματος, αφού δεν «σήκωνε» τη λειτουργία της θέρμανσης! Το ζήτημα αυτό λύθηκε μόλις τον Ιούνιο. Δυστυχώς άλυτο παραμένει το ζήτημα 
ξεχωριστής προκατασκευασμένης αίθουσας για σχολικές εκδηλώσεις, αφού ως γνωστό οι προκ/νες αίθ. Διδ/λίας είναι πολύ μικρές. Παρόμοιο πρόβλημα έχουμε με τη Γυμναστική: δεν υπάρχει ακόμα 
χώρος με στέγαστρα. Μη ξεχνάμε ότι εδώ ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς. Φαίνεται ότι κάτι δρομολογείται από τον Ιούλιο, αλλά ακόμα αναμένεται…
Φέτος τελικά ήλθε (ως αποθήκη) αίθουσα για φύλαξη των υλικών (πάγκων, οργάνων κλπ) του εργαστηρίου φυσ. Επιστημών, η οποία όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Το παλιό κτήριο ακόμα δεν έχει κατεδαφιστεί και τώρα φαίνεται κάτι να κινείται.  Ο Δήμος έχει βρει χώρο για ανέγερση των νέων κτηρίων, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση για ένα 
συγκρότημα που να αντιστοιχεί σε όλες τις ανάγκες. Γι’ αυτή λίγα πράγματα γνωρίζουμε και η ανάδειξη του ζητήματος ελπίζουμε  να επιταχύνει τις εξελίξεις.

ΙΙΙ)  3ο Γυμνάσιο Πάτρας (συγκρότημα Τεμπονέρα)  - Αβεβαιότητες
Μετά την υποχρεωτική μας έξοδο από το επικίνδυνο κτήριο του σχολείου, βεβαίως και το σχολείο παρέμεινε στην πρωινή βάρδια (το αντίθετο θα ήταν τραγικό), αλλά η ζωή στο υπόγειο (από Φωτήλα, 
αλλά ισόγειο στο προαύλιο) του 7ου Γυμνασίου ανέδειξε πολλά πρακτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Βεβαίως έγινε μια σειρά επισκευών στο κτ΄’ηριο του 7ου Γυμν. και τοποθετήθηκαν τα λυόμενα. 
Ομως:
- Ο προαύλιος χώρος μίκρυνε σημαντικά, αφού αυλίζονται μαζί και τα παιδιά του 7ου Γυμνασίου.  Ομως τεράστια είναι τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Είχαμε πέρσι μεγάλη φυγή μαθητών και τα τμήματα 
έγιναν 9. Εάν η χωρητικότητα των αιθουσών (20 μαθητές τώρα0 ήταν μεγαλύτερη και δεν υπήρχε το πρόβλημα της γρίπης φέτος θα είχαμε λιγότερα ακόμη τμήματα.
- Στις λυόμενες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα θορύβου, αφού πίσω είναι το δημοτικό και στην αυλή σχεδόν πάντα υπάρχουν δυο τάξεις για γυμναστική. Και ενώ ο χειμώνας υποφέρεται λόγω του 
κλιματισμού, το καλοκαίρι τα πλαστικά μυρίζουν από τη μια και ο θόρυβος με ανοικτά παράθυρα από την άλλη δυσκολεύει. Να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν υπάρχουν στέγαστρα για τη Γυμναστική 
(για βροχή ή καύσωνα…)
- Στους υπόγειους χώρους δεν έχουμε εργαστήριο φυσ. Επιστημών, ενώ της πληροφορικής βολεύεται στο εσπερινό λύκειο. Οι καθηγητές έχουν γραφείο στο διάδρομο, με ότι αυτό συνεπάγεται, ενώ 
η διοίκηση, γραμματεία, κλπ εργάζονται στριμωγμένοι σε μία αίθουσα.
- Ηδη γκρεμίστηκε το παλιό πλέον κτήριο του 3ου Γυμν., αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ο χώρος που θα κτιστεί (εδώ ή σε άλλο οικόπεδο). Φυσικά δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει χρηματοδότηση. 
Είμαστε δηλαδή ακόμα στο σκοτάδι…

IV) 10ο Λύκ. Πατρών (Ιτιές): ερωτήματα λόγω φημών
Βρίσκεται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα με το 14ο Γυμνάσιο. Μετά το σεισμό το κτήριο του Λυκείου κρίθηκε αρχικώς επισκευάσιμο. Για το λόγο αυτό στην αρχή της περσινής σχολικής χρονιάς 
τοποθετήθηκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου προκατασκευασμένες αίθουσες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής του σχολείου. 
Το παράδοξο είναι, ότι ενώ κάποια τμήματα μεταφέρθηκαν στις νέες αίθουσες κάποια άλλα συνέχισαν μαθήματα στις ισόγειες αίθουσες του παλαιού κτηρίου (!) στο οποίο καμιά εργασία δεν 
έγινε μέχρι σήμερα… Στο υπό κατασκευή κτήριο παρέμειναν ακόμη το Εργαστήριο Πληροφορικής, ο Σύλλογος Διδασκόντων καθώς και το γραφείο Διευθυντή. Τελευταία φημολογείται η λύση της 
κατεδάφισης του παλαιού κτηρίου και η ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός νέου σχολείου.
Ερωτήματα:
1ο Σε ποιο στάδιο έφθασαν οι τεχνικές μελέτες επισκευής του σχολείου και πόσο κόστισαν; Που οφείλεται η καθυστέρηση έναρξης εργασιών επισκευής;
2ο Άν αληθεύει το σενάριο της ανέγερσης νέου σχολείου τότε ποιοι ευθύνονται για τις παλινωδίες αυτές, το κόστος (ανεφάρμοστων!) μελετών επισκευής και κυρίως για την καθυστέρηση έγκαιρης και 
οριστικής επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος του σχολείου;

V)  ΓΕΛ Κ. Αχαΐας: Δεν πήραν από την πίτα των επισκευών…
Από την εποχή του σεισμού κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Όντως σχεδόν όλα τα κτήρια της β/βαθμιας εκπ/σης επισκευάστηκαν – πλην των κατεδαφιστέων - αλλά φαίνεται ότι ξεχάστηκε το ΓΕΛ Κ. 
Αχαΐας. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν είχε ενοχληθεί τότε το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ, αλλά πριν λίγες μέρες βγήκε το θέμα στον «αέρα».
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εξήγγειλε ο τότε υπ. Ε. Στυλιανίδης αυτοπροσώπως στην Πάτρα δεν είχε μέσα το ΓΕΛ Κ. Αχαΐας, αλλά μόνο το Δημοτικό (600.000 €)  (το Γυμνάσιο  θα χρηματοδοτείτο 
από το 5ετές με 4.000.000 €). Όταν ξεκίνησε τις περιοδίες στα σεισμόπληκτα από την Κ. Αχαΐα, δεν επισκέφτηκε ούτε το ΓΕΛ ούτε το ΕΠΑΛ. Γιατί όμως  λέγεται ότι το σχολείο αυτό, πάνω-κάτω 
«ρίχτηκε»; Όντως δεν ήταν μέσα στο πακέτο «ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ» με ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.505.000 €. 
Υπήρξε όμως άλλο, ετεροχρονισμένο, κονδύλι (ακούγεται για 400.000 €) που θα αφορούσε επισκευές σ’ αυτό και το ΕΠΑΛ της περιοχής; Αν ναι, τέτοιο δεν έφτασε ποτέ στο σχολείο. Πρόβλημα 
σημαντικό θεωρείται ότι  είχε και έχει ακόμα η σκεπή του κτιρίου, όπου μπαίνουν μέσα τα νερά των βροχών.  Πρόβλημα παρουσιάζεται και με τα αλουμινένια παράθυρα που «δεν κρατούν» τα διπλά 
τζάμια…
Πάντως στη σκέψη μας γενικά οφείλουμε να συνυπολογίσουμε ότι: 
α) ένα παλιό κτήριο φθείρεται φυσιολογικά και το πρόγραμμα συντήρησης δεν είναι προληπτικά κυλιόμενο, αλλά παρά μόνο χρηματοδοτείται εάν υπάρξει επείγον πρόβλημα και πάντα συχνά με 
καθυστερήσεις. 
β) Ότι η χρηματοδότηση που φτάνει στη κάθε Νομαρχία υπολείπεται από το απαιτούμενο ώστε να μοιραστεί στους Δήμους για τις συντηρήσεις (πρόκειται για ξεχωριστό κανδύλι απ’ αυτό των λειτουργικών 
εξόδων). 
γ) ότι  συχνά υπάρχουν «συμπάθειες» και «αντιπάθειες» στις μοιρασιές στη χώρα μας και είναι ένα μείζον και γενικό άλυτο (;) πρόβλημα, όταν π.χ. η Κυβέρνηση ανήκει σε άλλο πολιτικό «στρατόπεδο» 
από την … Νομαρχία και η Νομαρχία από το .. Δήμο, κ.ο.κ.. Έτσι οι αιτιάσεις μπορεί να έχουν βάση και οι διαμαρτυρίες να είναι δίκαιες.
Να σημειώσουμε ότι ο προαύλιος χώρος του Λυκ. Κ. Αχαΐας είναι περί τα 7,5 στρ., το σχολείο είναι στην άκρη της πόλης και ακόμη είναι κλεισμένο με συρματοπλέγματα και χωρίς νυχτερινούς φύλακες. 
Επομένως, εκτός από τους σεισμούς, μπορεί να υπάρχουν και άλλες αιτίες φθορών. Τελικά μπορεί να λύθηκε το ζήτημα της βάρδιας στην περιοχή, αλλά το κτηριακό πρόβλημα ζει και βασιλεύει..

«Ο τυφλοπόντικας της εκπαίδευσης» , Οκτώβριος 09
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Ζητείται Κτήριο γιά τό ... άστεγο Λύκειο 
Δεμενίκων

    Άγγελος  Λιβαθινός

Τό ζήτημα τής στέγασης τού Λυκείου Δεμενίκων χρονολογείται από τής ιδρύσεώς του! 
Μέ απόφαση τού Υπουργείου Παιδείας, τόν Άύγουστο τού 1990, ιδρύθηκε τό Λύκειο Δεμενίκων, 
προκειμένου νά  δέχεται τούς αποφοίτους τών Γυμνασίων Οβρυάς καί Δεμενίκων. Άργότερα, 
από τόν Σεπτέμβριο τού 2004 καί μέ απόφαση τής Διευθύνσεως Μέσης Εκπαίδευσης Άχαΐας, 
τό Λύκειο Δεμενίκων δέχεται καί τούς αποφοίτους τού Γυμνασίου Σαραβαλίου. 
Τύποις καί ουσία, μετά τήν δημιουργία  τών διευρυμένων Δήμων, καί στήν περίπτωσή μας 
μετά από τήν δημιουργία τού Δήμου Μεσσάτιδος (1998), τό  Λύκειο Δεμενίκων είναι πλέον 
τό μοναδικό Λύκειο τού Δήμου αυτού, καί δέχεται τούς αποφοίτους μαθητές καί τών τριών 
Γυμνασίων τού Δήμου: Δεμενίκων, Οβρυάς καί Σαραβαλίου. 
 Τό Λύκειο αυτό είναι ένα από τά  πολυπληθή Λύκεια τού Νομού Άχαΐας, αφού επί σειράν ετών 
φοιτούν σέ αυτό κάθε χρόνο περί τούς 220-240 μαθητές.  Κατά τήν εφετεινή σχολική χρονιά 
2009-2010, στό Λύκειο Δεμενίκων φοιτούν 237 μαθητές, προερχόμενοι από τά τρία Γυμνάσια 
τού Δήμου Μεσσάτιδος.
Τό αρνητικό  στήν ιστορία καί στήν λειτουργία τού Λυκείου Δεμενίκων είναι τό γεγονός, ότι από 
τής ιδρύσεώς του παραμένει...άστεγο! Σήμερα, όπως καί καθ’ όλα τά προηγούμενα χρόνια τής 
λειτουργίας του, τό Λύκειο Δεμενίκων συστεγάζεται μέ τό Γυμνάσιο Δεμενίκων! 
Άυτή η συστέγαση όχι μόνον επιδρά αρνητικώς επί τής λειτουργίας τού ιδίου τού Λυκείου, 
αλλά στρεβλώνει καί τήν ομαλή καί απρόσκοπτη λειτουργία  τού συστεγαζομένου Γυμνασίου 
Δεμενίκων, στό όνομα τού οποίου είναι χρεωμένο τό από κοινού χρησιμοποιούμενο 
διδακτήριο.
Ετσι, επί παραδείγματι, τό Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας χρησιμοποιείται εξ 
ανάγκης κατά προτεραιότητα από τό Λύκειο Δεμενίκων, γεγονός τό οποίον οδηγεί στήν 
περιθωριοποίηση τού Γυμνασίου από πλευράς εργαστηριακής διδασκαλίας. 
Ομοίως, τό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χρησιμοποιείται από κοινού, τόσον από 
τό Γυμνάσιο όσον καί από τό Λύκειο, καί τούτο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στήν ανάπτυξη 
τών προγραμμάτων διδασκαλίας καί τών δύο σχολείων. 
Εξ άλλου, η  βαθμιαία  καί από έτους εις έτος αύξηση τού αριθμού τών μαθητών τού Λυκείου, 
εδημιούργησε τήν ανάγκη  πρόσθετων αιθουσών διδασκαλίας, χωρίς τίς οποίες τά δύο σχολεία 
θά έπρεπε νά λειτουργούν εναλλάξ πρωΐ-απόγευμα, καί όχι μέ πρωϊνό πρόγραμμα όπως 
τώρα. 
Προκειμένου νά εξασφαλισθεί η πρωϊνή λειτουργία καί τών δύο συστεγαζομένων σχολείων 
έχουν ήδη εγκατασταθεί τέσσαρες (4) προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας, γιά χρήση 
από τό Λύκειο. Οι δύο αίθουσες εγκαταστάθηκαν τό 1995 καί οι άλλες δύο τό 2007. 
Κατά τό τρέχον σχολικόν έτος 2009-2010, τό Λύκειο Δεμενίκων λειτουργεί μέ ένδεκα (11) 
τμήματα, αλλά γιά τήν πλήρη λειτουργία του (τμήματα Κατευθύνσεων, τμήματα Επιλογής) 
απαιτούνται 14 αίθουσες, στίς οποίες δέν συμπεριλαμβάνονται τά δύο εργαστήρια. Ετσι, 
κάποιοι βοηθητικοί χώροι έχουν μετατραπεί σέ... αίθουσες διδασκαλίας, καί αυτό δημιουργεί 
μία ασφυκτική κατάσταση, η οποία πρέπει σύντομα νά λάβει τέλος.
Τό γεγονός, ότι εδώ καί δύο χρόνια ο Δήμος Μεσσάτιδος προσφέρει οικότοπο 5 περίπου 
στρεμμάτων, γιά τήν ανέγερση κτηρίου τού Λυκείου Δεμενίκων (δηλαδή γιά τό Λύκειο 
τού Δήμου), αποτελεί θετική εξέλιξη στίς προσπάθειες γιά τήν αυτόνομη στέγαση τού 
Λυκείου, αυτόνομη στέγαση γιά τήν οποίαν η Διεύθυνση τού Λυκείου Δεμενίκων αγωνίζεται 
συστηματικὠς  από τού έτους 1997, όταν ακόμη δέν  είχε ιδρυθεί ο Δήμος Μεσσάτιδος. 
Καί απομένει, πλέον, η γενναία χρηματοδότηση  από τήν Πολιτεία γιά τήν ανέγερση  τού 
κτηρίου τού Λυκείου στόν χώρο, τόν οποίον προσφέρει ο Δήμος Μεσσάτιδος. 
Άπό τό τέλος τής προηγούμενης σχολικής χρονιάς είχαμε τήν πληροφορία, ότι η δαπάνη 
ανέγερσης τού κτηρίου τού Λυκείου τού Δήμου Μεσσάτιδος σχεδιάζεται νά ενταχθεί στό 
πρόγραμμα ΕΣΠΆ. Εάν αληθεύουν οι πληροφορίες μας, τούτο αποτελεί τό δεύτερο θετικό 
βήμα στίς προσπάθειες  όλων, γιά νά αποκτήσει επί τέλους ο Δήμος Μεσσάτιδος  διδακτήριο 
γιά τό μοναδικό Λύκειό του. 
Χρειάζεται, βεβαίως, επαγρύπνηση καί ένταση τών προσπαθειών όλων, τής Διεύθυνσης τού 
Λυκείου, τού Δήμου Μεσσάτιδος, τού Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων, τής Διεύθυνσης Μέσης 
Εκπαίδευσης Άχαΐας, τής Νομαρχίας Άχαΐας καί τών μαθητών, ώστε η θρυλούμενη ένταξη τής 
ανέγερσης διδακτηρίου γιά τό Λύκειο στό πρόγραμμα ΕΣΠΆ, νά πραγματοποιηθεί  επί τή βάσει 
τών πραγματικών αναγκών, που προκύπτουν από τά σημερινά δεδομένα, αλλά καί επί τή βάσει 
τών αναγκών, οι οποίες μετά βεβαιότητος θά προκύψουν στό άμεσο μέλλον. 
Εννοούμε εδώ τίς νύν κτηριακές ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν επί τή βάσει τού σημερινού 
αριθμού απαιτουμένων αιθουσών καί χώρων, αλλά καί τίς μετά βεβαιότητος προβλεπόμενες  
μελλοντικές ανάγκες, δεδομένου, ότι ο Δήμος Μεσσάτιδος αναπτύσσεται  πληθυσμιακώς από 
χρόνο σέ χρόνο. 
Εάν, λοιπόν, υποθέσουμε, ότι σήμερα ανεγείρεται διδακτήριο επί τή βάσει μόνον τών 
σημερινών αναγκών ( 11 τμήματα), τότε απαιτούνται οι κατωτέρω αίθουσες καί άλλοι χώροι: 
α) Δέκα τέσσαρες (14) αίθουσες διδασκαλίας, β) Ενα Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας, 
γ) Ενα Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δ) Ενα Εργαστήριο Τεχνολογίας, ε) Μία  κλειστή 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (αίθουσα εκδηλώσεων), στ) Μία αίθουσα Βιβλιοθήκης, ζ) Ενα 
Γραφείο Καθηγητών (γιά  περίπου 30  άτομα), η) Ενα Γραφείο Διευθυντή, θ)  Ενα Γραφείο 
Υποδιευθυντή, ι)   Ενα Γραφείο Γραμματείας, ια) Τουλάχιστον ένας  μεγάλος  αποθηκευτικός 
χώρος (αποθήκευση θρανίων, καθισμάτων, βιβλίων, κ.λπ), ιβ)  Μία αποθήκη Καθαρίστριας, ιγ) 
Ενας ημιϋπαίθριος (εστεγασμένος) χώρος γιά  τήν Γυμναστική.
Άυτές είναι οι σημερινές ανάγκες, οι οποίες δέον νά ληφθούν σοβαρώς υπ’ όψη, ώστε επί τή 
βάσει αυτών νά ανεγερθεί ένα διδακτήριο γιά τό Λύκειο τού Δήμου Μεσσάτιδος, τό οποίο θά 
καλύπτει στοιχειωδώς τίς απαιτήσεις τής διδασκαλίας, χωρίς στό μέλλον νά υπάρχει ο κίνδυνος 
νά επαναληφθούν τά σημερινά προβλήματα  στήν ομαλή λειτουργία τού σχολείου.  
Εάν, βεβαίως, κάποιος  θέλει νά λάβει υπ’ όψη του τίς αμέσως μελλοντικές ανάγκες, τότε πρέπει 
νά σχεδιάσει διδακτήριο μέ τουλάχιστον 16 αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες αντιστοιχούν σέ 
12 κοινά τμήματα, χωρίς εκείνα τών μαθημάτων  Κατεύθυνσης  καί  Επιλογής. 
Στήν κατεύθυνση αυτή πρέπει νά  δραστηριοποιηθούν όλοι όσοι έχουν λόγο  στά ζητήματα τής 
Εκπαίδευσης τού Δήμου Μεσσάτιδος.
Πρό πάντων, όμως, είναι αναγκαίος καί επιβεβλημένος ο συντονισμένος αγώνας όλων, γιά 
νά πεισθεί η Πολιτεία, ότι τό χρονίζον σοβαρό  ζήτημα τής στεγάσεως τού Λυκείου τού Δήμου 
Μεσσάτιδος πρέπει νά λάβει  επί τέλους ένα ευτυχές τέλος. 

                                                                          

 

Συστέγαση σχολείων 
(11ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ και 12ο ΛΥΚΕΙΟ)

και τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ

Γιώργος Βασιλακόπουλος, Ηλίας Φυκούρας  

Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για τις σχολικές μονάδες  απαιτεί επαρκείς υποδομές, 
άνετους χώρους αυλισμού και ιδιαίτερα στο χώρο της Μέσης Εκπ/σης διαχωρισμό των 
Γυμνασίων από  τα  Λύκεια αφού αναφερόμαστε σε διαφορετικές ηλικίες και ενδιαφέροντα. 
Τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει δυστυχώς στο κτιριακό συγκρότημα όπου συστεγάζονται 
το 11ο Γυμνάσιο με το 12ο Λύκειο, στο Ψαροφάι. 

Το εν λόγω κτίριο που σχεδιάστηκε αρχικά για να φιλοξενεί ένα σχολείο, «στριμώχνει» 380 
μαθητές σε λίγες αίθουσες, κάποιες εκ των οποίων θυμίζουν κλουβιά ζωολογικού κήπου… 
Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για αίθουσες τεχνολογίας, μουσικής, καλλιτεχνικών, βιβλιοθήκη, 
γυμναστήριο κλπ. 

Το προαύλιο αποδεικνύεται μικρό για 380 μαθητές, και το μάθημα της γυμναστικής (κάποιες 
φορές 3 τμήματα την ίδια ώρα!) υποβαθμισμένο, επηρεάζοντας επίσης αρνητικά λόγω του 
θορύβου την διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων στις αίθουσες του ισογείου.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως, είναι η συνύπαρξη στους κοινόχρηστους χώρους μαθητών 
με μεγάλη ηλικιακή απόκλιση με ότι αυτό συνεπάγεται στη ψυχολογία των μικρών ιδιαίτερα 
παιδιών  και στην εύρυθμη λειτουργία των 2 σχολείων. 

Οξύ διαμορφώνεται το πρόβλημα της χρήσης των  τουαλετών όπου χρησιμοποιείται από 
κάποιους μαθητές σαν καπνιστήριο. Άυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ρύπανση του κλειστού και 
μικρού αυτού  χώρου με ότι αυτό συνεπάγεται στην υγεία των παιδιών που την χρησιμοποιούν. 
Προτεραιότητα στη χρήση των  τουαλετών στα ολιγόλεπτα διαλλείματα, έχουν οι μεγαλύτεροι 
ηλικιακά μαθητές, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές, ιδιαίτερα  του Γυμνασίου, να αποφεύγουν 
να πηγαίνουν περιμένοντας να επιστρέψουν σπίτι τους, ή ζητούν άδεια από τους καθηγητές να 
κάνουν χρήση της τουαλέτας στην ώρα του μαθήματος! 

Ενα άλλο σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τη συστέγαση, είναι οι ώρες μαθημάτων που 
χάνει το ένα σχολείο από υπαιτιότητα του άλλου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου 
χάνονται πολλές ώρες μαθημάτων στο  ένα σχολείο επειδή οι μαθητές του άλλου έχουν κάνει 
κατάληψη στο σχολείο τους.

Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα από την συστέγαση είναι έντονα και η αντιμετώπιση τους από 
την Πολιτεία πρέπει να είναι άμεση.

Τις προηγούμενες δεκαετίες το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ήταν η διπλή βάρδια των σχολείων. Άυτό επιλύθηκε με σχετική επιτυχία, βοηθούσης 
και της υπογεννητικότητας. Ηρθε η ώρα να επιλυθoύν και  τα προβλήματα  από τη συστέγαση 
σχολείων.

Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την μετεγκατάσταση του 
ενός σχολείου σε άλλον χώρο. Επειδή αυτό θα απαιτήσει κάποιο χρόνο, είναι απαραίτητη η 
κατασκευή ΤΩΡΑ, χωριστών τουαλετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο για   αποσυμφόρηση 
και  ουσιαστικό έλεγχο.

Ως διδάσκοντες στο σχολικό συγκρότημα που βιώνουμε καθημερινά τα παραπάνω προβλήματα, 
ζητάμε από τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πράξουν ανάλογα.

Οκτώβρης 2009
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Κτηριακό Γυμν-ΛΤ Χαλανδρίτσας: 
Περάσαμε πια την κόκκινη γραμμή

Εργαζόμαστε στο Γυμνάσιο και Λυκ. Τάξεις Χαλανδρίτσας 
με οργανική πολλά χρόνια Πρόκειται για το σχολείο 
β/βαθμιας με τον μικρότερο προαύλιο χώρο σε 
όλη την Αχαΐα! Πολλοί από τους μαθητές μας και τις 
μαθήτριές μας θα στείλουν σε λίγο τα παιδιά τους σε 
μας. Γνωρίζουμε τα προτερήματα και τις αδυναμίες των 
κατοίκων στην περιοχή, όπως και αυτοί τις δικές μας.
Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει σταθεροποιηθεί το 

σχολείο πάνω-κάτω στους 100 μαθητές, η πλειοψηφία 
τους φυσικά είναι στο Γυμνάσιο. Δύο είναι τα μεγάλα 
ιδιαίτερα προβλήματα που βασανίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το κτηριακό και οι δυσκολίες μετακίνησης 
των μισών μαθητών, που έρχονται από τα γύρω χωριά. 
Πολλά κάνουν μια ώρα δρόμο για να φτάσουν: Λεόντιο, 
Δεμέστιχα, Λόπεσι, Πλάτανος, Κάλανος, Καλάνιστρα, 
Λακκώματα, Χρυσοπηγή, Καλούσι, Καταρράκτης και….
πάει λέγοντας…
Το δεύτερο, σε συνδυασμό με τις αγκυλώσεις του ΚΤΕΛ 
δημιουργεί προβλήματα στην πρωινή προσέλευση, στην 
τελευταία διδακτική ώρα, στη μικρή έως ανύπαρκτη 
αντισταθμιστική εκπαίδευση. Η οργάνωση των γονέων 
σχεδόν ανύπαρκτη, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Ομως σταδιακά το κτηριακό έχει μετατραπεί σε νέο 
μεγάλο βραχνά. Το σχολείο πριν (και με διπλάσιους 
μαθητές) στεγάζονταν δύσκολα στο παλιό κτήριο. Οταν 
πριν δέκα και χρόνια δημιουργήθηκε το καινούριο κτήριο 
για τις Λυκ. Τάξεις και συμπληρωματικές αίθουσες 
(εργαστήριο, βιβλιοθήκη κλπ) δημιουργήθηκαν φρούδες 
δυστυχώς ελπίδες. 
Η δημοτική αρχή «πήρε» το παλιό κτήριο «προσωρινά», 
άλλαξε την εκπαιδευτική χρήση - μη «σύννομα» - για 
την εαυτό της και το ΚΕΠ, οπότε συρρικνώθηκε το 
σχολείο στο υπάρχον μικρό καινούριο κτήριο. Και ώ 
του θαύματος:
1) Οι Λυκ. Τάξεις βγήκαν στο «σφυρί» τότε (πρόταση 
για συγχώνευση) που δεν επιτεύχθηκε, γιατί κάποιοι 
πάλεψαν και ανέδειξαν το θέμα.
2) Το παλιό κτήριο εξωραΐστηκε και δεν μοιάζει 
ποια καθόλου μ’ αυτό που έζησαν εκεί μαθητές και 
καθηγητές.
3) Το νέο κτήριο έγινε σχεδόν αγνώριστο σταδιακά με τις 
άχαρες παρεμβάσεις, αφού δεν επαρκούσε με τίποτα.
Η αίθουσα των καθηγητών έγινε γραφείο της 
διεύθυνσης, αφού δεν υπήρχε γι’ αυτήν και οι 
καθηγητές  στριμωχτήκαμε σε μια αίθουσα διδασκαλίας. 
Χωρίστηκαν σταδιακά μια αίθουσα στα δύο, κλείστηκαν 
όλοι οι διάδρομοι όπου έπαιρνε, όπως και ένα μπαλκόνι 
για να στεγαστούν τμήματα και κατευθύνσεις. Πριν λίγα 
χρόνια άλλη μία αίθουσα παραχωρήθηκε, με υποδομές 
που έγιναν με συνεργασία με το Δήμο, για στήσιμο 
(έστω και σε μικρότερο χώρο) εργαστήριου φυσικών 
επιστημών. 
Άίθουσα για βιβλιοθήκη, για εκδηλώσεις και λοιπές 
πολιτισμικές χρήσεις και δράσεις φυσικά δεν υφίσταται. 
Χώρος για γυμναστική δεν υπήρχε και στήθηκε ένα 
ανοικτό υποτυπώδες στέγαστρο ανάμεσα στα δυο 
κτήρια.
Τα χρόνια που πέρασαν, η αρνητική εικόνα του κτηρίου 
παγιώθηκε, η καθαριότητα πλημμελής (δεν υφίστατο 
πρωινή καθαριότητα), η χρήση του προαύλιου χώρου 
για απογευματινό παιχνίδι γίνεται de facto, οι ευάλωτες 
πόρτες και τα παράθυρα το έκαναν συν τοις άλλοις 

και «νυχτερινό άντρο», αφού ούτε φύλακας υπάρχει 
για τη νύχτα… Να υπογραμμίσουμε ότι οι σωλήνες της 
αποχέτευσης τους εργαστηρίου έμειναν ακάλυπτες 
και καταστράφηκαν  (δύο χρόνια πέρασαν και ακόμα 
περιμένουμε), ενώ τα υλικά ήταν εκεί όλο αυτό το 
διάστημα, χωρίς να τοποθετούνται από τον υδραυλικό. 
Ποτέ δεν μάθαμε το γιατί.. Οι πιέσεις πολλές, αλλά μια 
αόρατη δύναμη σταματούσε την ολοκλήρωση!  
Τα σπασίματα, η διάλυση παραθύρων και πορτών ήταν η 
συχνή, αλλά και … επισκευάσιμη διαδικασία. Ομως ήλθε 
και το κερασάκι στην τούρτα. Κάποια άγνωστη ακόμα 
και στην αστυνομία (;!) ομάδα  έκαψε στην κυριολεξία 
τον περασμένο Μάιο άλλη μία από τις καλές αίθουσες.  

Η αίθουσα ακόμα να λειτουργήσει, ενώ «ο Άννας 
στέλνει στον Καϊάφα» τις … ευθύνες…. Και εν τω μεταξύ 
ετοιμάζεται η νέα Υπουργός για «ζώνες εκπαιδευτικής 
προτεραιότητας», για «ολοήμερα σχολεία και στα 
γυμνάσια», για χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, για 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου… 
Υστερόγραφο: Το νέο κτήριο του Δημαρχείου βαίνει 
προς το τέλος του (εάν φυσικά παραμείνει έδρα Δήμου με 
τον Β΄ Καποδίστρια η Χαλανδρίτσα). Άπαιτούμε πάντως, 
ούτως ή άλλως, να παραδοθεί το εκπαιδευτικό κτήριο 
ξανά στην εκπαιδευτική κοινότητα, χωρίς καμιά άλλη 
δικαιολογία. Διαφορετικά η λύση του δίκαιου κράτους 
θα είναι να κλείσει κάποια στιγμή και το σχολείο, ώστε 
να πάψουν και τα προβλήματα… Εξάλλου τα παιδιά των 
χωριών ανήκουν συχνά σε άλλο θεό, κατώτερο…
Η δημοσιοποίηση και η δημόσια έκθεση του ζητήματος 
είναι ο μόνος δρόμος. Άς αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες 
μας, ο καθένας αυτές που του αναλογούν.

Χαλανδρίτσα, 22 Οκτώβρη 2009,  Άντ. Ιωαννίδου, Νικ. 
Κοτσόκολος θεολόγος, Κωστόπουλος Άνδρ. Φιλόλογος, 
Μπούρδαλας Παν. φυσικός, Ντινόπουλος Παν. 
Γεωλόγος,  Παππάς Σπύρος Μαθηματικός.

Σχολικά κτήρια και οι δυο Ελλάδες μακριά από 
αγαπητό σχολείο

Η περίπτωση του Λυκ. Παραλίας

Το κτιριακό πρόβλημα των σχολείων παραμένει σταθερά ένα μείζον  
πρόβλημα και ένα πάγιο αίτημα στο χώρο της εκπαίδευσης, παρόλη την 
ταχύτατη αλλαγή των κυβερνήσεων που αδυνατούν να μετατρέψουν τις 
υποσχέσεις σε πραγματικότητα.
Σε μια Ευρώπη που δίνει από 6% ως 12% για την Παιδεία, η Ελλάδα 
παραμένει στο πλην, συν 3% του ετήσιου προϋπολογισμού. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο αντί για παιδεία με ανοιχτούς ορίζοντες παρέχει στους Ελληνες 
φροντιστηριακή μόρφωση, εξοντώνοντας  έτσι τους μαθητές αφού τους 
μετατρέπει σε αποστηθιστές αμέτρητων και ανούσιων λεπτομερειών 
όταν στα σχολεία της Β. Ευρώπης για παράδειγμα, ακολουθείται άλλη, 
αντίθετη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική πορεία. Για τους εκάστοτε 
κυβερνώντες όμως ,φαίνεται πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή ,είναι η μόνη 
και η πλέον εύκολη.
Μια φτωχή εκπαίδευση όμως είναι εκπαίδευση δίχως όραμα, στρατηγική 
και στόχους, ενάντια στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, μια 
εκπαίδευση ανέλπιδη.
Ρίχνοντας μια ματιά στο διαδίκτυο βλέπει κανείς πως οι τοπικές 
κοινωνίες τόσο στην περιφέρεια όσο και στις πόλεις αντιμετωπίζουν 
χρονίζοντα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και διεκδικούν λύσεις  
πολλές φορές με τρόπο δυναμικό για τα παιδιά τους. Η λιτότητα 
όμως σε εποχές δύσκολες είναι λιτότητα, πλην όμως επιλεκτική αφού 
αφορά συγκεκριμένους τομείς (την Εκπαίδευση και όχι την Άμυνα για 
παράδειγμα) και κατηγορίες πολιτών. Ετσι έχουμε σταθερά δυο Ελλάδες, 
τη μια των πολλών φτωχών και την άλλη των ολίγων ευνοουμένων. Η 
δημόσια Εκ/ση αφορά βέβαια τους πρώτους.
Μη δίνοντας όμως χρήματα οι κυβερνήσεις για την αναβάθμιση των 
σχολικών κτιρίων ή τη δημιουργία νέων που να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες ουσιαστικά δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς 
να επιτελέσουν το έργο τους, οπότε και οι όποιοι επιπλέον διορισμοί 
γίνονται, ιδίως στις ειδικότητες ,στερούνται ουσιαστικού νοήματος ,αφού 
είναι ένα ακόμα μάθημα και δεν προσφέρουν τίποτα καινούριο στους 
μαθητές. Τι έργο μπορεί ,επί παραδείγματι ,να κάνει ένας μουσικός όταν 
δεν διαθέτει εκείνα τα μέσα που θα του επιτρέψουν να δώσει χρώμα στο 
σημερινό γκρίζο σχολείο;Ετσι κι αυτός διδάσκει κατ’ εντολήν, το εύκολο 
και βολικό, την ιστορία της μουσικής και εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας 
στα ωδεία, με το αζημίωτο, για να μάθουν μουσική. 
Άν δεχτούμε ότι τα σχολεία δεν έχουν στόχο μόνον τη θεωρητική κατάρτιση 
αλλά οφείλουν να δημιουργήσουν βιώματα στους μαθητές έτσι ώστε να 
γίνουν πολίτες με ευαισθησίες και ενεργό δράση αναρρωτιέται κανείς τι 
τους δίνουν τα σημερινά σχολεία με τα ψηλά κάγκελα τις κακόγουστες 
τοιχογραφίες και τα κατεστραμμένα παγκάκια , ερμητικά κλειστά τα 
απογεύματα που αυτοί θα μπορούσαν να παίζουν ,απροστάτευτα και 
εκτεθειμένα στις βάναυσες επιθέσεις εξωσχολικών στοιχείων(οι φύλακες, 
σημειωτέον, φυλάσσουν, όπου υπάρχουν, το χώρο τις πρωϊνές ώρες 
από τους φυσικούς τους προστάτες, δηλαδή τους μαθητές και τους 
καθηγητές και όχι το υπόλοιπο εικοσιτετράωρο). Τα ελληνικά σχολεία 
αντί να είναι πνιγμένα στο πράσινο πνίγονται στο τσιμέντο, μετατρέπουν 
εργαστήρια και αποθηκευτικούς χώρους σε αίθουσες για να στοιβάξουν 
μέσα τους μαθητές και πετούν  σε ασφαλτοστρωμένες, στην καλύτερη 
περίπτωση, αυλές το μάθημα της φυσικής αγωγής κάτω από τον ήλιο και 
τη βροχή, όπως και πριν 30 χρόνια. Ετσι ο ιδρώτας δασκάλων και μαθητών 
εντός και εκτός αίθουσας γίνεται φάρσα και τα σχολεία μετατρέπονται σε 
φυλακές των παιδικών ψυχών. Μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η δυσθυμία 
που φτάνει τα όρια της αγανάκτησης των μαθητών για το σχολείο.
Ενα σχολείο για το οποίο, πρέπει να σημειωθεί ακόμα, δεν ρωτιούνται 
ποτέ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κτίριο, οι μαθητές, οι γονείς και οι 
δάσκαλοί τους. Άποφασίζουν οι νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι 
με τους εργολάβους. Άυτοί δηλαδή που δε θα μείνουν μέσα ούτε 
λεπτό και που βέβαια δεν έχουν την παραμικρή  ιδέα για τις ανάγκες 
τους. Είναι όμως η πεφωτισμένη δεσποτεία του κράτους. Άυτό εξηγεί 
τους απέραντους και δαπανηρούς όγκους μπετόν, τόσο εχθρικούς στην 
παιδική ψυχολογία και στο φυσικό περιβάλλον και την απουσία φιλικών 
προς το περιβάλλον υλικών.
Θα μπορούσαμε πραγματικά να έχουμε άλλα σχολεία, με άλλους 
προσανατολισμούς και άλλη υλικοτεχνική υποδομή. Το ότι δεν έχουμε 
είναι ζήτημα προτεραιοτήτων και όχι έλλειψη χρημάτων. Άρκεί κανείς 
για να πειστεί να δει τα οικονομικά σκάνδαλα που παίρνουν τη μορφή 
πλημμυρίδας. Γι’ αυτό όμως το αποτέλεσμα εμείς οι δάσκαλοι και γονείς 
δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών. Δεν απομένει παρά να ξαναγίνουμε 
ενεργοί πολίτες διεκδικώντας αυτά που είναι αυτονόητα και μας 
ανήκουν, σχολεία λαϊκά, με όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.
[Προς επίρρωσι των παραπάνω δεν έχω παρά να αναφέρω πως εργάζομαι 
ως εκπαιδευτικός στο Δήμο Παραλίας, ένα δήμο που έχει το «προνόμιο» 
(πανελλαδική ενδεχομένως πρωτιά) να  μη διαθέτει καν κτίριο για το 
Ενιαίο Λύκειο και φιλοξενείται προσωρινά (για μια εικοσαετία) στο Ά΄ 
Γυμνάσιο Παραλίας. 15 και πλέον χρόνια προσπαθειών το μόνο που 
απέφεραν είναι καλάθια υποσχέσεων από όλες τις κυβερνήσεις, αφού 
ούτε οικόπεδο δεν έχει ακόμα αγοραστεί.]

Βασίλης Πανούσος, Λυκ. Παραλίας
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Μια συζήτηση για πολιτισμικές δράσεις στο χώρο του δημόσιου σχολείου
Ο Βασίλης Δημόπουλος «ανακρίνει» το Φώτη Λάζαρη*

Ερώτηση: Για ποιους λόγους υπάρχει αναγκαιότητα τον συνάδελφο Φώτη για πολιτιστική δραστηριότητα στο χώρο της εκπ/σης;

Απάντηση: Η συμμετοχή των μαθητών στις πολιτιστικές δραστηριότητες δεν τους προσφέρει απλώς  μια ευκαιρία για να εκφραστούν και να διασκεδάσουν.  Τους βοηθά να αντιμετωπίσουν ένα 
σύνολο από προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία τους, αλλά και με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Το σύγχρονο σχολείο έχει ανάγκη από την πολύτιμη συνδρομή του πολιτισμού για να μπορέσει 
να διαπλάσει ανθρώπους δημιουργικούς και ελεύθερους και να ξεφύγει από την στείρα επιφανειακή γνώση.

Ερώτηση: Τι συμβαίνει στα σχολεία επομένως τα τελευταία χρόνια;
Απάντηση: Χρόνια τώρα συζητάμε για την αδιαφορία της νέας γενιάς, για την απαξίωση που δείχνουν οι νέοι σε ότι έχει να κάνει με το μάθημα μέσα στην τάξη τους. Οι γενιές διαδέχονται η μία 
την 
άλλη, έρχονται και τα δικά μας παιδιά μέσα στο σχολείο και εμείς οι καθηγητές μεγαλώνουμε, γερνάμε και συνεχώς πιπιλάμε τη μαύρη καραμέλα μας: « η σημερινή γενιά είναι αδιάφορη». 
Ως άλλες Κασσάνδρες προβλέπουμε όλο και πιο δυσοίωνο το μέλλον των παιδιών μας, αρκούμενοι σε γενικόλογες  προτάσεις, οχυρωμένοι πίσω από την σιγουριά της υπαλληλίστικης υποχρέωσης. 
Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι δεν φτάνει κανείς να έχει μια επάρκεια στο αντικείμενο που διδάσκει. Δεν φτάνει να είναι διαρκώς ενημερωμένος  για τις σύγχρονες εξελίξεις  της επιστήμης του. Το 
μεγάλο ζήτημα είναι με ποιο τρόπο θα πείσει τους μαθητές για την αναγκαιότητα των γνώσεων αυτών. Πως θα τους προσεγγίσει; Πως θα τους μαγνητίσει; Πως θα ξεπαγώσει τις εφηβικές ψυχές 
τους; 
Οι νέοι θέλουν μια σπίθα για να πάρουν φωτιά. Εσωτερικά βράζουν από επιθυμίες, από τεράστιες προσδοκίες. Ονειρεύονται χιλιάδες πράγματα και είναι κρίμα, άδικο, αφελές να βρίσκουν όλες 
αυτές οι προσδοκίες, όλα αυτά τα όνειρα, διέξοδο στα πρότυπα του σύγχρονου καταναλωτισμού τύπου Άμερικής. Εδώ ακριβώς πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στα σχολεία μας. Σε πολύ 
λίγες περιπτώσεις δράσεις μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο προσπαθούν να ακυρώσουν στην πράξη όλα αυτά τα αρνητικά πρότυπα.

Ερώτηση: Κατά τη γνώμη σου οι πολιτιστικές δραστηριότητες συνδέονται με το γενικότερο εκπ/κό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου;

Απάντηση: Πιστεύω απόλυτα ότι μια πολιτιστική δραστηριότητα πρέπει πάντοτε να παίρνει χαρακτήρα ενός ακόμη μαθήματος και όχι να είναι μια ευκαιρία για εκτόνωση, χαβαλέ και χάσιμο ωρών 
στα μαθήματα. Μέσα από το πρόγραμμα είναι αναγκαίο οι μαθητές  να ζήσουν μαζί με το Δάσκαλο, πράγματα που τους προκαλούν άμεσα  το ενδιαφέρον. Να ασχοληθούν με προβλήματα  που τους 
βασανίζουν και δεν τολμούν ούτε στον εαυτό τους να ομολογήσουν. Να μπορέσουν να μπουν στη περιπέτεια της δημιουργίας χωρίς αυτό να τους επιβάλλεται ως υποχρέωση. 
Εδώ ο ρόλος του εκπ/κού είναι πάρα πολύ σημαντικός.  Το στοίχημα είναι να καταφέρει να κάνει τους μαθητές  να νοιώσουν ότι φεύγοντας από τα σπίτια τους για να πάνε στο σχολείο , δεν πάνε 
σε μια φυλακή. Δεν πάνε σε ένα χώρο που όλα τους φαίνονται ξένα και μετρούν τις ώρες για να τελειώνει το καθημερινό τους μαρτύριο.
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες  δίνουν το κίνητρο στους μαθητές  για να αντιμετωπίσουν το σχολείο τους με άλλη διάθεση, Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος: «Άλλο μαθηματικά και Ελληνικά και άλλο 
γιορτές και πανηγύρια!». Ομως αν οι δραστηριότητες γίνουν σωστά, απαιτούν από τους μαθητές τεράστια αποθέματα ενέργειας. Άπαιτούν πειθαρχία, αυτοκυριαρχία, αυτοεκτίμηση. Άίσθηση της 
συλλογικότητας κ.λ.π. Πράγματα που μεγάλη δυσκολία κατακτιούνται από τον έφηβο. Άν λοιπόν πειστεί ο μαθητής να μπει σε μια τέτοια περιπέτεια θυσιάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του, χωρίς 
καμμιά υλική απολαβή, για να μη γίνει αυτό και μέσα στη τάξη με τα άλλα μαθήματά του;

Ερώτηση: Ναι, ενδιαφέρουσες οι σκέψεις και προτάσεις σου, αλλά εσύ στην πράξη πως βλέπεις την ανταπόκριση και συμμετοχή των μαθητών;

Απάντηση: Για το σχολείο μας, το 9ο ΕΠΆΛ (Εσπερινό), η λειτουργία της θεατρικής ομάδας είναι από μόνη της ένα ισχυρότατο παιδαγωγικό παράδειγμα. Φέτος γιορτάζουμε τα 10 χρόνια συνεχούς 
λειτουργίας της. Από την ομάδα έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια 209 μαθητές και μαθήτριες. Ολα αυτά τα παιδιά έρχονται ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΆ μια ώρα πριν την έναρξη των μαθημάτων για να κάνουν 
πρόβες. Είναι όλα τους εργαζόμενα με ελάχιστο και μηδενικό χρόνο. 
Τις περισσότερες φορές έρχονται κατευθείαν από το χώρο εργασίας (οικοδομές, συνεργεία, κλπ) χωρίς να προλάβουν να πάνε σπίτι τους να κάνουν ένα μπάνιο και να φάνε. Οι γονείς τους απορούν. 
Πως πείθονται τα παιδιά; Κατά γενική ομολογία  οι παραστάσεις που ανεβάζουν κάθε χρόνο είναι εξαιρετικές και συνοδεύονται πάντοτε από βραβεία  σε όλους τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. 
Και επειδή ο πήχης κάθε χρόνο ανεβαίνει όλο και ποιο ψηλά, είναι αδύνατο να μην υπάρχουν καθημερινές πρόβες  με αυστηρότατη πειθαρχία  και τήρηση πολύς σφιχτού προγράμματος. 
Ολοι αναρωτιούνται: με τρόπους κατάφερε το σχολείο  να γίνει ελκυστικό για τα παιδιά; Και να σκεφτεί κανείς ότι οι μαθητές αυτοί έρχονται στο νυχτερινό κουβαλώντας  μια τεράστια απόρριψη: 
«Δεν κάνουν για τα γράμματα»!!! Την βιώνουν αυτή την απόρριψη από μικρά παιδιά στο σπίτι, στο σχολείο, στη παρέα, στη δουλειά. Μερικά απ’ αυτά τα παιδιά έχουν πρόβλημα δυσλεξίας. Κι όμως 
μετά από έξι μήνες προετοιμασίας οι ίδιοι αυτοί μαθητές ερμηνεύουν με τρόπο συγκλονιστικό σπουδαία κείμενα της παγκόσμιας εργογραφίας. 
Συνάδελφοι μένουν με την απορία: Είναι αυτός ο Νίκος, ο Κώστας, η Μαρία; Και το πιο σημαντικό είναι ότι μερικοί μαθητές της θεατρικής ομάδας με χαμηλή απόδοση στα μαθήματα μετά την 
ένταξή τους μεταμορφώνονται και μέσα στη τάξη. Και εδώ είναι το μεγάλο κέρδος. Μέσα από τη δραστηριότητα της Ομάδας όντως βρίσκει σιγά-σιγά την ταυτότητά του. Για πρώτη φορά νοιώθει 
ότι είναι άξιος για πολύ μεγαλύτερα πράγματα απ’ αυτό που του έχουν καθορίσει γονείς, δάσκαλοι και κοινωνία. Δοκιμάζοντας μέσα απ’ αυτό το ρόλο της παράστασης  την ετερότητα του άλλου, 
καταλαβαίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Άφήνει το στενό πλαίσιο της καθημερινότητάς του και νοιώθει τους ορίζοντες να ανοίγονται. έχει πια μια συνολική θέα της ανθρώπινης περιπέτειας.

Ερώτηση: Και τώρα μια πιο πολιτική ερώτηση: Το όλο κλίμα στο σχολείο και η Διοίκηση βοηθούν; Αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Απάντηση: Ευτυχώς σ’ αυτό τον τομέα τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι αρκετά καλά για τη λειτουργία της Ομάδας. Εχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δ/ντή. Άλλά και του Συλλόγου 
των καθηγητών. 
Βεβαίως προβλήματα υπάρχουν πολλά. Πρώτα απ’ όλα το οικονομικό. Η επιχορήγηση που είχαμε πέρσι ήταν της τάξης των 20 Ε!!!. Οπως όλοι καταλαβαίνουμε οι στοιχειώδεις  οικονομικές ανάγκες 
για το ανέβασμα  μιας παράστασης είναι εκατονταπλάσιες. Πρόβλημα υπάρχει  επίσης στους χώρους που διατίθενται στη πόλη μας για το ανέβασμα των έργων που παίζουμε  κάθε χρόνο. 
Ευτυχώς εμείς ως σχολείο διαθέτουμε θέατρο, αλλά όμως είναι σε πολύ κακή κατάσταση με ανύπαρκτες ηχητικές και άλλες εγκαταστάσεις. Δίνουμε μεγάλο αγώνα κάθε χρόνο για να βρούμε 
αίθουσα στη πόλη μας να δείξουμε στο κοινό τη δουλειά μας. Εδώ χρειαζόμαστε άμεσα τη βοήθεια του Δήμου και της Νομαρχίας.

Ερώτηση: Μου έρχεται στη σκέψη ότι ίσως υπάρχει και πρόβλημα σε μας τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Έχω την εντύπωση ότι θα χρειάζεται ειδική επιμόρφωση για τους υπεύθυνους καθηγητές 
που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Κάνω λάθος;

Απάντηση: Πιστεύω ότι πρώτα απ’ όλα ο εκπ/κός πρέπει να έχει τη διάθεση να δημιουργήσει μια ομάδα μαθητών που θα ανατρέψει το αρνητικό κλίμα μέσα στο σχολείο. Ο ρόλος του πρέπει να 
είναι κυρίως παιδαγωγικός και ελάχιστα έως καθόλου «καλλιτεχνικός». 
Υπάρχουν πολλά δυσάρεστα αποτελέσματα στην Ομάδα αν ο Υπεύθυνος καθηγητής ξεφύγει από το ρόλο του Παιδαγωγού και αναζητήσει μια καλλιτεχνική καταξίωση. Σε αυτή την περίπτωση 
ο εκπ/κός, έρμαιο της ματαιοδοξίας του, οδηγεί την ομάδα σε επικίνδυνα μονοπάτια που φέρουν τα ανάποδα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Άπό την άλλη μεριά όμως δεν είναι σωστό 
ο εκπ/κός, που απασχολείται με πολιτιστικό πρόγραμμα, να κινείται στο σκοτάδι και να αυτοσχεδιάζει. Χρειάζεται, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του, συνεχή και ουσιαστική 
επιμόρφωση.

Ερώτηση: Βλέπω πως με τη μακροχρόνια εμπλοκή σου έχεις μια ωριμότητα  και αυτοσυνειδησία. Από την ενασχόλησή όλα αυτά το χρόνια μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια πιο σταθερά 
συμπεράσματα και σε κάποιες προτάσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα;
Απάντηση:  Οι πολιτιστικές δραστηριότητες στο σχολείο είναι πράξεις αντίστασης στον εκμαυλισμό. Είναι το αντίβαρο στο πρότυπο του καταναλωτισμού και της ισοπέδωσης. Είναι η μεγάλη 
πρόκληση για όλους εκείνους τους εκπ/κούς που νοιώθουν ότι η δουλειά τους δεν έχει καμμία σχέση με μια στείρα υπαλληλίστικη ιδιότητα. Οι πράξεις αυτές βοηθούν το σχολείο να γίνει πιο 
ελκυστικό και να αγκαλιάσει όλους τους μαθητές. 

Μερικές προτάσεις:
1. Να αλλάξει μέσα στο σχολείο η άποψη που ταυτίζει τις πολιτιστικές  δραστηριότητες με τις απαξιωμένες σχολικές γιορτές που γίνονται επετειακά ως μια ανούσια υποχρεωτική αγγαρεία.
2. Ανοιγμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων  στην κοινωνία με τη συμπαράσταση του Δήμου και της Νομαρχίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας.
3. Ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών προγραμμάτων από το Υπ. Παιδείας.
4. Συνολική επιμόρφωση των εκπ/κών που ασχολούνται με τα πολιτιστικά προγράμματα από μόνιμο φορέα του Υπ. Παιδείας.
5. Να γίνει εισαγωγή της Θεατρικής Παιδείας ως μάθημα σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις βαθμίδες.

Ο Φώτης Λάζαρης•	  είναι εκπ/κός που εργάζεται στο 9ο ΕΠΑΛ (Εσπερινό) Πάτρας. Είναι υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας του σχολείου του, η οποία έχει συνεχή παρουσία τα τελευταία 
χρόνια. Η θεατρική ομάδα έχει ανεβάσει αξιόλογες παρουσίες, οι οποίες τιμήθηκαν με βραβεία σε όλους τους μαθητικούς διαγωνισμούς. Η δράση της είναι γνωστή στο πατραϊκό κοινό, 
αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα, Οκτώβρης 2009
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Η εθνική αμηχανία των σχολικών 
γιορτών

του Γιώργου Μάλφα*

«Κάτου απ’ το χώμα, μες στα 
σταυρωμένα χέρια τους

κρατάνε της καμπάνας το σκοινί – 
προσμένουνε την ώρα,

δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, 
προσμένουν να σημάνουν την 

ανάσταση»
Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη

Ενα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
«κρίσης ταυτότητας» που διαπερνά το σύγχρονο 
ελληνικό σχολείο είναι αυτό της διαχείρισης του 
ζητήματος των «εθνικών επετείων». Του τρόπου, 
δηλαδή, ανάγνωσης, ανάμνησης και ερμηνείας 
ιστορικών γεγονότων καθοριστικής σημασίας για 
την εθνική και κοινωνική επιβίωση-συνέχεια του 
λαού μας. Σε όποιον κινείται εντός της σχολικής 
πραγματικότητας είναι ολοφάνερη η αμηχανία 
και η αφασία που χαρακτηρίζει τις σχολικές 
επετείους των εθνικών μας γιορτών: αγχωτικό 
καθήκον, άχαρη εθιμική υποχρέωση, επαχθής 
εξακολουθητικός ευτελισμός των «ιδανικών» που 
κανείς πια δεν πιστεύει… 
Στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων 
ανακυκλώνεται αναπόφευκτα η έννοια και το 
περιεχόμενο του «έθνους»: η ιστορική και υλική 
του υπόσταση, η συμβολική και πολιτισμική 
του νοηματοδότηση. Το επίδικο του «έθνους» 
εξαιρετικά πολυσύνθετο από την ίδια του τη φύση. 
Πληθώρα  ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών και 
ιδεολογικών προβολών ερίζουν για τον (καθ)
ορισμό του «έθνους» και φορτίζουν με οξύτητα το 
κλίμα και τον χαρακτήρα των «εθνικών επετείων». 
Στις γραμμές που ακολουθούν επιχειρείται  μια 
συνοπτική-σχηματική (και γι’ αυτό αναγκαστικά  
γενικευτική) παρουσίαση δύο κυρίαρχων 
προσεγγίσεων του νοήματος των εθνικών 
γιορτών όπως αυτές εκδηλώθηκαν διαχρονικά 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Το έθνος ως φετίχ
Στην εκδοχή αυτής της προσέγγισης δεσπόζει η 
υπεριστορική και αναχρονιστική αντίληψη για το 
έθνος που έλκει τις ρίζες της στη μεταπολεμική 
Ελλάδα και διατρέχει όλη την χρυσή εποχή 
της «εθνικοφροσύνης» μέχρι την πτώση του 
πραξικοπήματος των συνταγματαρχών. Με 
αξονικό ιδεολόγημα τον «ελληνοχριστιανισμό» 
διαχώριζε τους Ελληνες, φυλάκιζε, εξόριζε, 
εξόντωνε ηθικά και φυσικά τους αντιπάλους 
της. Στις κρίσιμες εθνικά στιγμές, αν δεν 
επέλεγε την «αυτοεξορία», συμμαχούσε με τους 
κατακτητές σε κατοχικές κυβερνήσεις, επάνδρωνε 
τάγματα ασφαλείας, εξέτρεφε στα σπλάχνα 
της δοσίλογους και καταδότες και στο τέλος 
επέστρεφε ως αυτόκλητος σωτήρας στην πατρίδα 
εγκαθιδρύοντας «δημοκρατίες» που στην 
ανάγκη μεταλλάσσονταν σε… δικτατορίες. Είναι 
η παράταξη των  «επαγγελματιών του έθνους», 
των «ελλαδεμπόρων», που από πολύ νωρίς και με 
τόση ευκρίνεια διέκρινε ο γνήσια ελληνοπρεπής 
και ορθόδοξος Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 
γράφοντας ότι «μεταξύ όλων των επαγγελμάτων, 
εις όλον το Γένος, περνά εξόχως το επάγγελμα της 
θρησκείας, καθώς και το του πατριωτισμού» (Ο 
Διδάχος). 
Η παράδοση των μεγάλων λόγων και των 
τραγικών ιστορικών ευθυνών, που ιδιοποιούνταν 
ιδιοτελώς  τις θυσίες των αγωνιστών και τα 
σύμβολα ενότητας του λαού μας. Πουλούσε 
εργολαβικά τον πατριωτισμό και την πίστη των 
Ελλήνων και αγόραζε κυριαρχία και εξουσία με τη 
συνδρομή των ξένων τοποτηρητών της. Γιόρταζε 
στο σχολείο τις εθνικές γιορτές (μέχρι τα πρώτα 
χρόνια της Μεταπολίτευσης) με μιαν αφόρητη 
πατριδοκάπηλη ρητορεία, με αυτάρεσκους 
εθνοφυλετικούς δεκάρικους, αποκρύβοντας 
σελίδες του σκοτεινού της παρελθόντος και 
διασύροντας ηλιθιωδώς κάθε αίσθημα γνήσιας 
φιλοπατρίας, σεβασμού και αγάπης για τη 
μακραίωνη πολιτιστική ιδιοπροσωπία των 
Ελλήνων. Φανατικά και αυτιστικά κλειστοφοβική, 
περιχαράκωνε τα οράματα και τις αξίες του 

οικουμενικού Ελληνισμού στα όρια ενός 
παρασιτικού και μεταπρατικού ελλαδισμού. Άυτή 
η «παράδοση» ξεψύχησε μέσα στη γραφικότητα 
και την ανυποληψία της. Στα σχολειά μας, δεν τη 
συναντά πια κανείς  σήμερα, εκτός από κάποια 
θλιβερά απομεινάρια στο διάκοσμο και την 
αισθητική των σχολικών γιορτών που μάλλον δεν 
απασχολούν πλέον κανέναν.     

Το έθνος ως ταμπού
Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης μια άλλη 
προσέγγιση του «εθνικού» σε πλήρη αντίστιξη με 
την προηγούμενη, αργά αλλά σταδιακά, επεδίωξε 
και πέτυχε τη ρεβάνς έναντι της εθνοκαπηλίας. 
Μετά το πέρας του «σοσιαλιστικού» 
αμοραλισμού της «αλλαγής» («Εξω από το 
ΝΆΤΟ»!) δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες εγχώριες  
και διεθνείς συνθήκες (κατάρρευση υπαρκτού 
σοσιαλισμού, έκρηξη παγκοσμιοποίησης, κρίση 
πολιτικής κ.α.) για τη γέννηση και την ανάπτυξη 
μιας εθνομηδενιστικής κουλτούρας η οποία 
σήμερα κατακλύζει παντοδύναμη την κυρίαρχη 
πολιτική, τη διανόηση, την τέχνη και τα μέσα 
ενημέρωσης. Ενα ευρύ μέτωπο δυνάμεων  του 
«εκσυγχρονισμού»  που συσπείρωσε τις ελίτ 

των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας με αιχμή 
του δόρατος την «ανανεωτική» αριστερά του 
διεθνισμού (δίχως έθνος!) και του κοσμοπολιτισμού 
(με συμπλεγματική αποστροφή στο γηγενή 
πολιτισμό!) σε ρόλο οργανικού διανοουμένου. 
Στο εξής κάθε βιωματική αναφορά στις αξίες της 
πατρίδας, της παράδοσης και του πολιτισμού που 
γέννησε στη διαχρονία της, θα λοιδορείται κυνικά, 
θα χλευάζεται προκλητικά. Και οι ευαισθησίες μας 
θα αντιμετωπίζονται ως political correct όταν θα 
αφορούν την εκστρατεία διάσωσης του ιβηρικού 
λύγκα, για παράδειγμα, που απειλείται με 
εξαφάνιση· ενώ θα στοχοποιούνται απροκάλυπτα 
όταν θα αφορούν την πολιτιστική συρρίκνωση  
λαών, εθνών και παραδόσεων. Θα συκοφαντείται 
εκ προοιμίου κάθε αναφορά στο έθνος και όποιος 
θα διακατέχεται από ανάλογες ανησυχίες θα 
στιγματίζεται αυτόχρημα ως «εθνικιστής». Άν 
μάλιστα κανείς αποτολμήσει  και επικαλεστεί την  
παράδοση του ΕΆΜ-ΕΛΆΣ, του Άρη Βελουχιώτη 
και της Εθνικής Άντίστασης (εκπληκτικά μοναδική 
συνάρθρωση αιτημάτων εθνικής απελευθέρωσης 
και κοινωνικής χειραφέτησης με πάνδημη 
αποδοχή) τότε κακό του κεφαλιού του... Τα 
εγγόνια των εξόριστων και των αγωνιστών της 
Εθνικής Άντίστασης, πρώην κομμουνιστές και 
νυν «εκσυγχρονιστές», που συνωστίζονται τώρα 
στους προθαλάμους της εξουσίας, διψούν για 
προγραφές… 
Άναθεώρηση της Ιστορίας, αναψηλάφηση των 
στερεοτύπων του «εθνικού φαντασιακού», 
υπέρβαση του «εθνοκεντρισμού» και μια σειρά 
άλλων υψηλών επιδιώξεων, το κύριο μενού του 
μεταρρυθμιστικού προγράμματος στο σύνολο 
των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, με 

στόχο να αποβάλουμε τον εθνικιστή εαυτό που 
κρύβουμε μέσα μας. Να ενοχοποιηθεί τελικώς 
στη συνείδηση του λαού μας το έθνος και η 
εθνική μας κληρονομιά αδιακρίτως (και όχι μόνο 
η εθνικιστική παραφθορά τους), δηλαδή ο τρόπος 
που γεννιόμαστε, τρώμε, μιλάμε, χορεύουμε, 
ερωτευόμαστε, πιστεύουμε, τραγουδάμε, κλαίμε, 
γελάμε, μαλώνουμε, πεθαίνουμε… τα τόσο κοινά 
σε όλους τους ανθρώπους, και ταυτόχρονα τόσο 
ξεχωριστά σε κάθε λαό.

Ποιος να γιορτάσει…
Άπό τη μια, η εθνοκάπηλη κενολογία. Κουράστηκε 
και η ίδια. Δεν αντέχει πια τον εαυτό της. Δεν 
πείθει πια κανέναν. Ξεθύμανε… Κιτρινισμένα 
και αραχνιασμένα στους τοίχους των σχολείων 
χάσκουν τα πορτρέτα των εθνικών αγωνιστών μας. 
Τους εγκατέλειψαν οι πάντες. Και αυτοί ακόμη οι 
ορκισμένοι υπερασπιστές τους, οι επίγονοι της 
«εθνικοφροσύνης», αναζητούν πλέον νέα, πιο 
ελκυστικά πρότυπα για τη νεολαία, στο χώρο 
του θεάματος (Ψινάκης) και του ελαφρολαϊκού 
τραγουδιού (Σαρρή).  Άπό μια τέτοια φαιδρή 
εκδοχή «πατριωτισμού» κινδυνεύουμε μάλλον 
περισσότερο…

Άπό την άλλη, ο χορός των αναθεωρητών και 
της προσαρμογής στις …απαιτήσεις των καιρών. 
Εξυπνότεροι ή μάλλον πονηρότεροι ετούτοι. Την 
Εθνική Άντίσταση τη βάφτισαν «αντιπολεμικό 
κίνημα των λαών!» (sic). Άντιμιλιταριστικός 
ακτιβισμός στις οροσειρές της Πίνδου δηλαδή, 
με λίγο ράφτινγκ στα διαλείμματα για να μην 
αμελούμε και την οικολογική διάσταση της 
σύγχρονης εκπαίδευσης…  Το διακύβευμα 
για τους λαούς δεν είναι πια το ελεύθερο, το 
ανυπότακτο φρόνημα. Η «ειρήνη» είναι ενός 
χυδαίου υλισμού, το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο 
δείκτης της αγοραστικής δύναμης των μαζών.  
Μην καταπονείτε λοιπόν τα παιδιά με πληκτικά 
«νεκρόφιλες» τελετές που δεν πιστεύετε, βάλτε 
τους να δουν γλυκερές αντιπολεμικές ταινίες 
που καταλήγουν σε αισθηματικά ειδύλλια! Για να 
μαθαίνουν πως οι εθελόδουλοι χωρίς αντίσταση 
και επανάσταση θα επιβιώσουν, χωρίς εκούσιο 
συμβιβασμό πάνε χαμένοι… 

Θαμμένος ζωντανός ο αληθινός 
εαυτός μας!

Εθνοκάπηλοι και εθνομηδενιστές σκότωσαν 
την ψυχή μας. Πλήγωσαν τις ευαισθησίες, την 
περηφάνια του λαού μας. Κάντε μια βόλτα στα 
σχολειά μας… «να ζεις τον θάνατό σου για τους 
άλλους,  δεν έχει τέτοιο επάγγελμα εδώ»! Ο 
σπόρος όμως δεν πήγε χαμένος. Θαμμένο στη γη 
μας το Σώμα της Άντίστασης. Κάποτε θα καρπίσει, 
αφού «δεν κοιμάται, δεν πεθαίνει, προσμένει 
την ανάσταση». Μιας «ελληνικότητας» που 
διαλέγεται ευρύχωρα στον κόσμο με ολάκερη τη 
Σάρκα της: τις ιδέες, τις αισθήσεις και τα βιώματά 
της.

* malfasg@gmail.com, Πάτρα, Οκτώβρης 2009

Με αφορμή τα 
γεγονότα Αλέξη 
Γρηγορόπουλου

Αφιερωμένο στους 
αδέσποτους σκύλους, 

που πολλές φορές 
συνοδεύουν τους 

απεργούς στις 
πορείες.

Μια ομάδα σκύλων συζητά:

Μάφης:  Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς,
έφτασε το ρεβεγιόν.
Πρέπει ο ουραίος 
Μάφης
Στη γιορτή να ‘μαι 
παρών.

Κ’ έχω μια λύπη 
 μαζεμένη
που ν’ η ουρίτσα μου
 καμένη.
Μου    τσουρου-
φλίστηκε στο δρόμο,
καθώς  περνούσα  
από το μπλόκο.

‘Ολοι μαζί μου 
σπάνε πλάκα
και δε με θέλει και η 
Ντάνα!

Ήρα: Μη θλίβεσαι γι’ αυτό 
μικρέ

 θα ρθεις κι εσύ στα 
γλέντια,

 μόνο που θα  ‘χεις 
την ουρά

 κάτω από τα σκέλια.

Γκόμπι:  Γιατί η ουρά να ‘ναι 
κρυμμένη

 αφού  δεν είναι 
λερωμένη;

 για κάθε ζώο η ουρά 
του,

 Ήρα μου, είναι η 
χαρά του.

 Βλέπω μύριες 
βρώμικες ουρές

 περήφανα να 
κυματίζουν

 όταν από τις 
λερωμένες τους 
φωλιές

 λαμόγια κάθε είδους 
ξεμυτίζουν.

 
(Υπογράφει 

η συνάδελφος Π. Κ.)
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Καλή Άρχή! και για το 
σχολείο ελληνικών για 
μετανάστες/στριες και 
πρόσφυγες Έν Κινήσει… 
που ξεκίνησε μαθήματα τη 
Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. 
Το σχολείο λειτουργεί για  
Τρίτη  χρονιά  φέτος με  
πρωτοβουλία  και  στήριξη  
της  Κίνησης  Υπεράσπισης  
Μεταναστών  και  
Προσφύγων  και  στεγάζεται  
στην Ι. Βλάχου  19, κάτω  
από  τα  Ψηλά Άλώνια. Οι  
δάσκαλοι  είναι  εθελοντές, 
πολλοί  απ’ αυτούς  είναι  
εκπαιδευτικοί  σε  διάφορα  
σχολεία  της  Πάτρας  
και  πέντε  απογεύματα  
κάνουν  μαθήματα  
στους  ξεριζωμένους που  
δικαιούνται  το  όχημα  της  
γλώσσας για  το  ταξίδι  
τους. 

Τα  μαθήματα  δεν είναι 
μόνο  μια  ανθρωπιστική  
δράση  είναι   ένας  τρόπος 
έμπρακτης  υπεράσπισης  
του  δικαιώματος της  
ισότητας  και  της  πολιτικής  
ύπαρξης  των  προσφύγων  
και  μεταναστών. Η  
δυσκολία  στη  χρήση   
της  γλώσσας  εμποδίζει  
την  άμεση  εξυπηρέτησή  
τους, τις  σχέσεις  τους  με  
τις  κρατικές  υπηρεσίες, 
λειτουργεί  περιοριστικά  
ως  προς  την  άσκηση  των  
δικαιωμάτων  και  ενισχύει  
τη  διαμεσολάβηση  τρίτων. 
Άυξημένες φέτος  οι  
υποχρεώσεις εκ μέρους 
της ομάδας δασκάλων 
γιατί   αφενός τέθηκε σε 
εφαρμογή ένα διδακτικό 
πλάνο με σκοπό τον 
καλύτερο συντονισμό των 
διάφορων τμημάτων και  
την  χρήση εκπαιδευτικού  
υλικού προσαρμοσμένου  
στις  ανάγκες  των  μαθητών  
και   αφετέρου ο αυξημένος 
όγκος μαθητών, συντελούν 
σε ανασκούμπωμα και 
πέσιμο με τα μούτρα στη 
δουλειά για να μπορέσει η 
Κίνηση να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των ενήλικων 
μαθητών της. Επιπλέον, οι 
προσδοκίες για φέτος είναι 
να λειτουργήσει το στέκι 
της Κίνησης με συμμετοχή 
μεταναστευτικών και 
προσφυγικών κοινοτήτων 
που θα προσφέρει τη 
δυνατότητα συνεύρεσης, 
κοινωνικοποίησης και 
όσμωσης μεταξύ των 
επισκεπτών του. 

Οι ανάγκες του σχολείου και 
φέτος είναι πολλές. Γραφική 
ύλη και υλικοτεχνική 
υποδομή είναι πάντα σε 
πρώτη ζήτηση, η εξασφάλιση 
κηροζίνης για τη θέρμανση 
και ρουχισμού για αρκετούς 
μαθητές και μαθήτριες 
θυμίζουν Ελλάδα του ΄50, 
ωστόσο δεν λείπουν οι 
προσφορές από την πλευρά 
αρκετών συμπολιτών μας 

και η καλή διάθεση από τους 
συντελεστές των μαθημάτων 
που δημιουργούν την  
απαραίτητη εκπαιδευτική 
ατμόσφαιρα. 

Οι τρόποι που μπορεί 
κάποιος να βοηθήσει το 
σχολείο είναι πολλοί. 
Πρώτα απ’ όλα με την υλική 
ενίσχυσή του. Κατά δεύτερο 
και εξίσου σημαντικό τρόπο 
με την πληροφόρηση 
μεταναστών/στριών για την 
ύπαρξη σχολείου που δεν 
χρειάζεται χρήματα κάποιος 
για να το παρακολουθήσει 
και είναι αρκετά ευέλικτο 
στις ώρες διδασκαλίας. Η 
στοχευμένη πληροφόρηση 
σε παιδιά μη ελληνικής 
καταγωγής δημιουργεί 
μια αλυσίδα επικοινωνίας 
στην οποία η πληροφορία 
περνάει σε γονείς, συγγενείς 
και φίλους οι οποίοι δεν 
γνωρίζουν ελληνικά πολύ 
καλύτερα από οποιαδήποτε 
διαφήμιση ή αφίσα. 
Οι  κοινωνίες  υποδοχής  
οφείλουν  όμως  και  θα  
κριθούν  απ’ το αν θα  
δώσουν  τη  δυνατότητα  να  
γίνει  πραγματικότητα  το 
όνειρο  

μαθητή  από  το  Άφγανιστάν  
«…να  τραγουδώ  
ελληνικά». 

Το μυαλό όλων μας 
είναι στην απώλεια μιας 
εκλεκτής δασκάλας του 
σχολείου μας και δυναμική 
αγωνίστρια της ζωής, τη 
Μαριέλλη Βιτάλη. Η είδηση 
του θανάτου της, αρχές 
Οκτώβρη, σκόρπισε θλίψη 
και σε πολλούς από εμάς 
αμηχανία αφού η πάντα 
σεμνή Μαριέλλη μας τίμησε 
με την επιθυμία της να 
ενισχυθεί υλικά το σχολείο 
και έδωσε, παράλληλα, 
το πολιτικό της στίγμα 
επισημαίνοντας την ανάγκη 
του μεταναστευτικού και 
προσφυγικού κινήματος 
να θέσει οργανωμένες 
πολιτικές διεκδικήσεις σε 
ισότιμη βάση δίπλα και μέσα 
στους λαϊκούς αγώνες. 

                   15-10-2009, 
Κοντζιά  Βιβή,  Γιάννης 

Λάμπρου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Hannibal ante portas
Της Ελισάβετ Καπαγερίδου*

Τέσσερεις θάνατοι από χρήση ναρκωτικών βεβαιώθηκαν στην 
πόλη μας, τους τελευταίους δύο μήνες. Τυχαίνει να γνωρίζω 
άλλες δύο περιπτώσεις που όμως δεν καταγράφηκαν και δεν 
δημοσιοποιήθηκαν σαν θάνατοι από ναρκωτικά. Φοβάμαι 
πως ο αριθμός μπορεί να είναι και μεγαλύτερος.... 
Ξεκίνησα την ανάπτυξη του άρθρου μου με αυτήν την 
σοκαριστική είδηση, ακριβώς για να σοκάρω όσους το 
διαβάσουν. Μια γερή γροθιά στο στομάχι είναι ένα οδυνηρό 
χτύπημα, αλλά πάντοτε αποτελεσματικό όταν θέλεις να 
αποσπάσεις την προσοχή κάποιου. Είμαι βέβαιη πως 
ελάχιστοι πολίτες της Πάτρας «άκουσαν» την παραπάνω 
εφιαλτική είδηση, παρόλο που «έπαιξε» στον τοπικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό. Γράφτηκε ή εκφωνήθηκε με τρόπο 
διεκπεραιωτικό, ανάμεσα σε ειδήσεις life style, ανόητες 
διαφημίσεις, προεκλογικές ή μετεκλογικές κραυγές. Τέσσερα 
νέα παιδιά πέθαναν σαν αδέσποτα, μέσα σε άθλια παλιόσπιτα, 
στους άθλιους δρόμους των ναρκωτικών. Ηταν γνωστά παιδιά, 
από αυτά που λέμε της διπλανής πόρτας. Γειτονόπουλα που 
κάποτε ίσως έπαιξαν με τα δικά μας παιδιά, που κάποτε ίσως 
ήταν μαθητές μας. Και όμως ακόμη κι εμείς που θέλουμε να 
λεγόμαστε δάσκαλοι ελάχιστα την προσέξαμε…

αλλά πριν ιδού, θα στενάξουν οι νέοι
και το αίμα τους αναίτια θα γεράσει…

Λένε πως οι μεγάλοι ποιητές λειτουργούν μερικές φορές και 
ως προφήτες.
Οι παραπάνω σπαραχτικοί στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη από 
το Προφητικό του Άξιον Εστί, νομίζω πως το αποδεικνύουν 
με τρόπο συγκλονιστικό. Λες και περιγράφουν ακριβώς τους 
νέους που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Κυρτωμένα 
νιάτα, πρώιμοι γέροι, με γερασμένο το νεανικό τους αίμα. Τι 
συμβαίνει όμως στις ψυχές των σημερινών νέων, τι τους 
οδηγεί στα ναρκωτικά; Ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες 
και πώς μπορούμε να προλάβουμε το κακό; Ως γνωστόν 
«κάλιον το προλαμβάνειν ή 
θεραπεύειν»
Άς αφήσουμε να μιλήσουν 
οι επαΐοντες. Γράφει σε 
ένα της βιβλίο η Κατερίνα 
Μάτσα, επιστημονική 
υπεύθυνη του 18 
ΆΝΩ και εμβληματική 
προσωπικότητα στο χώρο 
της απεξάρτησης: 
«Η ρήξη του κοινωνικού 
δεσμού, η κρίση των αξιών, 
η απουσία προτύπων, 
ο ατομοκεντρισμός 
και η αποξένωση που 
κυριαρχούν στην εποχή 
μας, διαμορφώνουν την 
κουλτούρα της ανομίας, 
του καταναλωτισμού χωρίς 
όρια, του επείγοντος, 
του μη επιτελεσμένου 
πένθους για τις μεγάλες 
καταστροφές του αιώνα. 
Διαμορφώνουν μια 
κοινωνική πραγματικότητα 
που χαρακτηρίζεται από μια 
γενικευμένη μελαγχολία, 
μια ‘μελαγχολικότητα 
του ίδιου του κοινωνικού 
δεσμού’». ( Ψυχοθεραπεία και Τέχνη στην Άπεξάρτηση- Το 
παράδειγμα του 18 ΆΝΩ). 
Οταν μετά από χρόνια συνάντησα έναν μαθητή μου, ολόκληρο 
άντρα πια, και μου είπε ότι χάθηκαν από ναρκωτικά δύο 
συμμαθητές του στο 19ο  Γυμνάσιο όπου υπηρέτησα για δύο 
χρόνια, του είπα με πόνο ψυχής….
-Άχ γιατί αντί να σας μαθαίνω Χημεία, δεν σας έμαθα πώς να 
ζείτε;
Γιατί αυτή η αυτονόητη ικανότητα για κάθε ζωντανό πλάσμα, 
έχει χαθεί μέσα από τις ψυχές των νέων παιδιών. Ζουν μέσα 
σε μια στρεβλή κοινωνία όπου βασιλεύουν ο κανιβαλισμός 
του τύπου fatus olus και η εξαθλίωση της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Μια κοινωνία που προτρέπει με κάθε τρόπο στην 
εκμετάλλευση «ανθρώπου από άνθρωπο». Χωρίς την θωπεία 
της ουμανιστικής Παιδείας για να γαληνέψει το πνεύμα 
του, χωρίς την παρηγορία της Τέχνης για να κατευνάσει την 
ψυχική του πείνα. Μέσα σε ένα υποβαθμισμένο Περιβάλλον 
στο οποίο κυριαρχεί το γκρίζο και απουσιάζει το πράσινο. 
Πού να καταφύγει ο νέος άνθρωπος, πού να ακουμπήσει 
τα όνειρά του; Ποιο όραμα να τον συνεπάρει, ποιο ιδανικό 
να τον εμπνεύσει; Νοιώθει ότι του ακυρώνουν το παρόν του, 
και του κλέβουν το μέλλον του. Διαισθάνεται ότι κάποιοι τον 
«εκπαιδεύουν» για να γίνει απασχολήσιμος, να γίνει ικέτης 

των κομματικών τους γραφείων για μια θέση στα stages 
τους. 
Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, ή ακριβώς για όλα αυτά, 
του προσφέρουν απλόχερα τα προϊόντα της υποκουλτούρας 
αλλά και της ναρκωκουλτούρας. Τα πρώτα πωλούνται στα 
κανάλια των realities, τα δεύτερα στα κανάλια των drags. Για 
να ξεπουλήσει τα ωραία νεανικά του όνειρα, για να ναρκώσει 
την θεία νεανική του ορμή. Στα κανάλια αυτά κυριαρχούν οι 
έμποροι των ανθρώπων που πραγματοποιούν τεράστιο τζίρο, 
πλουτίζοντας οι ίδιοι και τροφοδοτώντας το Σύστημα με 
«μαύρο» χρήμα. Άν κι εγώ θα το έλεγα κόκκινο χρήμα. Κόκκινο 
σαν τα κόκκινα όνειρα των νέων, κόκκινο σαν το αίμα τους 
που χύνεται στον βωμό των σύγχρονων ανθρωποθυσιών. 
Μήπως σας ακούγονται λίγο υπερβολικά και μελοδραματικά 
όλα αυτά; Θέλετε κι άλλη γροθιά στο στομάχι; Σας την 
δίνω! Είμαστε πρώτοι σε θανάτους από ναρκωτικά στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και στην Αχαΐα τα τελευταία χρόνια 
πενταπλασιάστηκαν οι θάνατοι, θλιβερό ρεκόρ σε όλη 
την Ελλάδα! Και τι κάνουν οι τοπικοί άρχοντες; Τίποτα! Η 
μάλλον κάνουν κάτι. Κάνουν πολιτική όπως πάντα. Δηλαδή 
μικροπολιτική, παίζοντας «εν ου παικτοίς». 
Εμείς τι κάνουμε; Εμείς οι γονείς, εμείς οι δάσκαλοι; Χρειάζεται 
ΠΡΟΛΗΨΗ συνάδελφοι!
- ΠΡΟΛΗΨΗ στην Οικογένεια που κυνηγώντας τον επιούσιο, 
ξεχνάει τα παιδιά της, ξεχνάει ότι «ουκ επ’ άρτον μόνον 
ζήσεται άνθρωπος».  
- ΠΡΟΛΗΨΗ στα Σχολεία, άμεση με συνεχή βιωματική 
ενημέρωση των μαθητών, αλλά και έμμεση με δημιουργικές 
δραστηριότητες. Με εισαγωγή της Τέχνης ουσιαστικά, και όχι 
διακοσμητικά όπως συμβαίνει τώρα.
- ΠΡΟΛΗΨΗ στο Δήμο, με χώρους ομαδικής άθλησης χωρίς 
ντοπαρισμένους πρωταθλητισμούς, με μουσικά, θεατρικά, 
εικαστικά εργαστήρια. Οχι μόνο στο Κέντρο αλλά κυρίως 
στις υποβαθμισμένες συνοικίες, όπου η οικονομική και η 
πολιτιστική εξαθλίωση επέτρεψαν στα ναρκωτικά να θερίζουν 
στην κυριολεξία. 
- ΠΡΟΛΗΨΗ στο Στρατό που έγινε ξέφραγο αμπέλι και 
τα ναρκωτικά μπαίνουν υπό τα αδιάφορα-στην καλύτερη 
περίπτωση- όμματα των αξιωματικών.

Κλείνοντας αυτό το άρθρο θα ήθελα να ενημερώσω τους 
συναδέλφους ότι στην πόλη μας λειτουργούν δύο Στεγνά 
Προγράμματα Άπεξάρτησης. Το ΟΞΥΓΟΝΟ του ΚΕΘΕΆ, στην 
οδό Φωκαίας-κτήριο Παμμικρασιατικού στα Προσφυγικά, 
και η ΓΕΦΥΡΑ του ΟΚΆΝΆ στο κέντρο της πόλης. Σ’ αυτά 
απεξαρτούνται οι εξαρτημένοι νέοι σε υψηλότατα ποσοστά, 
χωρίς κανένα υποκατάστατο, χωρίς λίστες αναμονής και 
τελείως δωρεάν. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
* Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Ελισάβετ Καπαγερίδου 
καθηγήτρια Χημείας στο Γυμνάσιο Βραχναιίκων, Ειδική 
γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών 
και μέλος της Ραδιοφωνικής του ομάδας.    

Πάτρα, Οκτώβρης 2009
  

Για το σχολείο ελληνικών για 
μετανάστες/στριες και πρόσφυγες 

Εν Κινήσει…
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Ενα μικρό απόσπασμα από το 
θεατρικό έργο 

«Καραγκιοζογκάλοπ RPVC στο πι και 
φι»

ΠΑΣΑΣ: (με αλαζονεία) Είμαι παντογνώστης. Τι σε απασχολεί 
λοιπόν;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ: Ά μπράβο, Βεζιράκο μου, γιατί θα σκάσω. Τι πάει 
να πει παγκουσμιουποίουση;

ΠΑΣΑΣ: Οχι παγκουσμιουποίουση, παγκοσμιοποίηση. (με 
στόμφο-ανεβάζοντας την ένταση της φωνής του διαδοχικά).
Παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι ήρθε επιτέλους η εποχή που 
όλος ο κόσμος γίνεται ένα. Που όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται 
και πορεύονται μαζί για ένα καλύτερο μέλλον.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ω, ρε τι μας λες! Σε τούτο δω τον πλανήτη 
γίνονται όλα τούτα; Και εγώ πού είμαι και δεν έχω πάρει 
είδηση;
Και τότες, γιατί, Βεζιράκο μου, ο καθένας σας κοιτάει μόνο την 
πάρτη του;
(ο Πασάς δεν απαντάει)

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Γιατί, Πατσά μας; Δεν απαντάς, Πατσά μας, 
ε; Κατάπιες τη γλώσσα σου; Τι ν’ απαντήσεις; Άλλα λόγια να 
αγαπιόμαστε. Άλλά τι ρωτάω; Μπας και εμείς κάνουμε τίποτα 
καλύτερο; Τα ’χουμε κάνει ρόιδο.
(μεσολαβεί παύση και ο Καραγκιόζης, σε απόγνωση, ξύνει το 
κεφάλι του).

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Βρε παιδιά, για να ’χουμε καλό ρώτημα, πώς 
βλέπετε εσείς απ’ τη μεριά σας τα πράγματα;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ-ΚΟΠΡΙΤΗΣ-ΜΠΙΡΙΓΚΟΓΚΟΣ: Χάλια. Μαύρα κι 
άραχνα. Μας έχετε πρήξει στα γκάλοπ.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Τότε, τι κάθεστε; Γιατί μένετε με σταυρωμένα 
χέρια; Άφού το βλέπετε, όλοι εμείς που κάνουμε τους 
πολύξερους- πολυξέρους δεν έχουμε σπυρί μυαλό. Θα κάνετε 
κάτι για να αλλάξετε την κατάσταση ή θα συνεχίσετε τα δικά 
μας τα χαΐρια, γκάλοπ στο γκάλοπ και ξερό ψωμί;

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ-ΚΟΠΡΙΤΗΣ-ΜΠΙΡΙΓΚΟΓΚΟΣ: Κούνια που σας 
κούναγε. Τι θα κάνουμε; Θα δείτε τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε 
αυτή τη στιγμή «δυνατά». Άκούστε λοιπόν προσεκτικά:

(Κολλητήρι+Κοπρίτης+Μπιριγκόγκος
και χορωδία τραγουδούν

τις δύο πρώτες στροφές  του γνωστού τραγουδιού «Δυνατά» 
με αλλαγμένους στίχους)

«Σαν γυναίκα γεννά στον κόσμο η ελπίδα το παιδί
κι όλα αντέχουν ξανά και γίνονται ζωή.

Άγώνας νεολαίας αγνός μέσα απ’ του χρόνου τις στοές
βγάζει ακόμα στο φως ανατροπής πνοές.

Δυνατά, δυνατά, γίναν όλα δυνατά τ’ αδύνατα.
Δυνατά, δυνατά, σ’ ένα θέαμα κοινό.

Δυνατά, δυνατά, κι όπως πάνε του χορού τα βήματα
με τα χέρια ανοιχτά όλα τα αλλάζω εγώ».

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ε, ρε, θα γίνει της κακομοίρας!
Ε, ρε μανούλα-ρούλα-ρούλα-ρούλα μου! (στο κοινό)Ο Πατσάς έχει γουρλώσει τα μάτια του.
Πρόσεξε, Πατσά μου, μην πάθεις καμιά εντεροκολίτιδα και σε τρέχουμε και μας βασανίσεις. Γιατί 
όπως βλέπω τα παιδιά έχουν να μας πουν κι άλλα. Τα βλέπω, εγώ. Τα βλέπω, σου λέω. Εχουν 
άγριες διαθέσεις. Εχουν ένα βλέμμα…!!  …σα να θέλουν να μας μηδενίσουν, να πατήσουν γκάζι 
και να ξαναρχίσουν.
Άντε, ορέ παιδιά. Ρίξτε τις αποφάσεις σας, μπας και δούμε  καμιά άσπρη μέρα. Άν μπορείτε, 
όμως, απαλά-απαλά, soft, μελωδικά. Μην πάθει κολούμπρα ο Πατσάς και μας μείνει στα χέρια. 
Βλέπετε έχει και κάποια ηλικία.

(Κολλητήρι+Κοπρίτης+Μπιριγκόγκος
και χορωδία τραγουδούν

στο ρυθμό  του γνωστού τραγουδιού
 «Η Γη αλλάζει (βάλαμε φωτιά στα φρένα)» 

τα παρακάτω:

«Το δικό σας μαύρο χάλι
     μηδενίζω βρε μεγάλοι.

Τη ζωή μου ξαναρχίζω.
         Πίσω δεν ξαναγυρίζω.»(δις))

(Ο Πασάς πέφτει τάβλα, τρέμει ολόκληρος)

Της Αθηνάς Καλλιμάνη, ΈΚΔΟΣΈΙΣ περί τεχνών,  ΠΑΤΡΑ 2008

συνέχεια από σελίδα 20 
από τους βασικούς άξονες των Κυβερνητικών Πολιτικών για το «ανθρώπινο δυναμικό», όπως συνήθως αναφέρεται, στις χώρες 
τις Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) με τη πριμοδότηση της δομική ανάπτυξη της συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης.

Προσπαθούν δηλαδή να συνδέσουν την εκπαίδευση με το νέο παραγωγικό μοντέλο με κοινωνικές σχέσεις νέου τύπου και 
καινούργιους τρόπους οργάνωσης των επιχειρήσεων στη θέση του παλιού μοντέλου του τεϊλορισμού.
Στη «Λευκή Βίβλο» που υιοθέτησαν οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. «στο επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών θα πρέπει να βρίσκεται 
λοιπόν υποχρεωτικά η ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης», η οποία  αποτελεί 
προϋπόθεση για την ένταξη κάθε ατόμου στην επαγγελματική ζωή, στην παραγωγική διαδικασία με την ευρεία έννοια (στον 
κοινωνικό - καπιταλιστικό - καταμερισμό εργασίας). 

Άκόμα και οι πλέον «ανειδίκευτες» εργασίες προ-απαιτούν πιστοποίηση για τους απασχολημένους σε ένα σύνολο πρόσκαιρων 
γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, που καθιστούν δυνατή την ένταξη τους στο κοινωνικό και νέο επαγγελματικό  περιβάλλον, 
αυτό με τις ευέλικτες μορφές εργασίας και του part time. 
Η εκπαίδευση προφανώς θα προσανατολίζει τους εκπαιδευόμενους προς το σύστημα απασχόλησης λαμβάνοντας σαφώς 
υπόψη τα διαφορετικά επαγγελματικά περιεχόμενα αλλά και τις ιεραρχικές βαθμίδες του συστήματος απασχόλησης, του 
κοινωνικού καταμερισμού εργασίας.
Άπό εδώ πηγάζει και η διαίρεση του εκπαιδευτικού συστήματος σε τρεις βαθμίδες: Υποχρεωτική, Μέση (Λύκειο-ΙΕΚ με δυο 
επίπεδα), Τριτοβάθμια (ΆΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ).
Η κατάρτιση διαφοροποιείται από την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση πρώτα απ΄ όλα γιατί δεν απευθύνεται στον «υπο 
ένταξη» (στην οικονομική - επαγγελματική ζωή) πληθυσμό, στη μαθητική και σπουδάζουσα νεολαία, αλλά στους επαγγελματίες: 
τους εργαζόμενους ή τους ανέργους.
Παρέχεται έτσι από διαδικασίες και φορείς που δεν εντάσσονται, εξ αντικειμένου, στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά 
διαμορφώνουν ένα παράλληλο ευέλικτο εκπαιδευτικό δίκτυο, ανεξάρτητο από τον εκπαιδευτικό κορμό του υπουργείου 
παιδείας.

Σήμερα βιώνουμε την απαξίωση της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής παιδείας (ελλείψεις καθηγητών, υποδομών) 
που στόχο έχει τη κατάργησή της ώστε με τον τρόπο αυτό να ελαφρύνουν το κόστος λειτουργίας της εκπαίδευσης και του 
δημόσιου τομέα (βλέπε Άλμούνια) για να συγκλίνουν οι δείκτες όπως λένε με την Ε.Ε. Παράλληλα παραδίδουν το φιλέτο της 
επαγγελματικής ειδίκευσης και της δήθεν αποκατάστασης των νέων στους μεγαλοσχολάρχες των ιδιωτικών ΙΕΚ & ΚΕΚ και στα 
περιφερειακά κέντρα εξειδικεύσεων (βλέπε έτος ειδίκευσης) που έρχεται !. 
Επιδιώκουν με το δίχτυο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός των άλλων και την αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις 
(αρχικά στους καθηγητές των τεχνικών ειδικοτήτων), μετονομάζοντας τους σε εκπαιδευτές (Ν. 2009/920 καταργώντας τη 
μονιμότητα στη ΤΕΕ ενός στο δίκτυο αυτό θα επικρατήσει κατά κόρον το  ωρομίσθιο.  
Με αυτή την αντιδραστική τομή θα βρίσκονται πολιτικά και τυπικά σε αντιστοιχία με της οδηγίες  του ΟΆΣΆ και των βιομηχάνων 
στα πλαίσια της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης της Ε.Ε. 

Για τον σκοπό αυτό η χρηματοδότηση της δια βίου εκπαίδευσης θα γίνεται πλέον από το ΥΠΘΠΕ και όχι από τον ΟΆΕΔ  (νέα 
αρμοδιότητα) ώστε να καταρτίσουν τα στελέχη της νέας οικονομίας με τρόπο τέτοιο που να  ενσωματώσουν πιο γρήγορα 
και ευέλικτα τη νέα τεχνολογία υπέρ της νέας «αύλης» παραγόμενης υπεραξίας των δικτύων, των ΜΜΕ, των πληροφοριών 
κ.α. ενώ οι απλοί εργαζόμενοι (που δεν θα μπορούν να αποφοιτούν από το Λύκειο τουλάχιστον) θα είναι απλά οι χρήστες-
καταναλωτές των γνώσεων, χωρίς στοιχειώδης πρόσβαση σ΄ αυτές. 

Σε αυτή την κρίσιμη φάση πρέπει κατά την γνώμη μας ένα αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα να αρθρώσει μια πρόταση 
γενικευμένου τύπου που θα τους καθυστερεί στην ανάπτυξη της δικής τους στρατηγικής ενώ θα διευρύνει τις αντιφάσεις του 
συστήματός τους. Παράλληλα τα παιδιά του Ελληνικού Λαού θα συνεχίζουν να παίρνουν τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικά 
δικαιώματα από τη Δημόσια Τ.Ε.Ε. 

Ο Κώστας Κορδάτος είναι Πρόεδρος ΠΕΤΕΕΜ -ΤΕ1, Μέλος Δ.Σ. Β’ ΕΛΜΕ Άιτωλ/νίας

Από τη Τεχνική-Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στη δια «Βίου Κατάρτιση»

Του Κώστα Κορδάτου

Μία από τις εικόνες του βιβλίου που δημιούργησε  η Δόμνα Τεκτωνίδου
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Απ’ τη Ρόζα 1 στα Α. Μ. Ε. Α. 2
ή

Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα και οι στρεβλώσεις της
Του Χρίστου Δ. Βαλουξή

 Άπό το 
περιθώριο στο 
προσκήνιο, απ’ το 
Κωσταλέξι στα Ά. Μ. Ε. 
Ά.,  ευαισθησία για να 
καλυφθεί η γενικότερη 
αναισθησία και οι 
παλινωδίες καλά 
κρατούν.
Η Ρόζα Ιμβριώτη 
και ο Κώστας 
Καλαντζής3, χωρίς 
χρόνιες έρευνες και 
συστάσεις επιτροπών 
ειδικών σε ινστιτούτα 
και άλλα τοιαύτα, 
α ν τ ε λ ή φ θ η σ α ν 
το προφανές. Η 
εκπαίδευση είναι 
αποτελεσματικότερη 
από την 
παραγκώνιση.
Το να επενδύουμε 
τις πιο πάνω 
διαπιστώσεις με οίκτο 
και φιλανθρωπία, 
μόνο απαξιωτικό και 
ενοχικό είναι, όσο 
υποκριτικό και το 
να δημιουργούμε 
φτωχούς και μετά να 
τους συνδράμουμε 
με την ελεημοσύνη. 
Οι λόγοι της φτώχιας 
γνωστοί. Άν δεν 
υπάρχουν πλούσιοι, 
δεν υπάρχουν 
φτωχοί. Κι λόγοι της 
αναπηρίας, όπως 
και των ασθενειών, 
αν δεν είναι γνωστοί 
η επιστήμη τους 
διερευνά. 
Η ειδική αγωγή 
προλαμβάνει και 
θεραπεύει, όταν της 
επιτρέπεται.
Για την εκπαίδευση 
ο τομέας της 
ειδικής αγωγής, 
θ ε μ ε λ ι ω μ έ ν ο ς 
από τους 
προαναφερθέντες 
φ ω τ ι σ μ έ ν ο υ ς 
π α ι δ α γ ω γ ο ύ ς , 
ξεκίνησε με 
τις καλύτερες 
προϋποθέσεις, όπως 
και η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση της 
τότε εποχής, για 
να εκπέσουν στη 
συνέχεια μαζί με 
ολόκληρη την Ελλάδα. 
Κι αυτά μέχρι πριν 
από μισό αιώνα και 
περισσότερο. 
Στις τελευταίες 
δεκαετίες μαζί με την 
οικονομική ευμάρεια 
στη χώρα μας, ήρθαν 
και οι σύγχρονες 
π α ι δ α γ ω γ ι κ έ ς 
αντιλήψεις της 
εσπερίας4. Με μια 
διαφορά. Οι χώρες 
τις οποίες έχουμε 
πρότυπα έχουν 
αναπτύξει τις δομές 
ειδικής αγωγής μαζί 
με την ωρίμανση της 
κοινωνίας, πράγμα 
που δεν συμβαίνει 
στην Ελλάδα. 

Άπλά πραγματάκια 
δηλαδή. Δεν 
ζωγραφίζεις θέσεις 
αναπήρων στους 
χώρους στάθμευσης 
για να παρκάρει 
όποιος πρόλαβε ή 
δεν διανοείται στην 
εσπερία κάποια-ος 
να κλείσει τη ράμπα  
των αναπήρων, ούτε 
για τσιγάρα, βρε 
αδερφέ!!!
Στο ελληνικό 
σύνταγμα στο άρθρο 
21, παράγραφος 6 «Τα 
άτομα με αναπηρίες 
έχουν δικαίωμα 
να απολαμβάνουν 
μέτρων που 
εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την 
επαγγελματική ένταξη 
και τη συμμετοχή 
τους στην κοινωνική, 
οικονομική και 
πολιτική ζωή της 
Χώρας.» 
Κατά τον εκπαιδευτικό 
νόμο 2817/2000 
«Άτομα με ειδικές 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς 
α ν ά γ κ ε ς , … 
θεωρούνται τα άτομα 
που έχουν σημαντική 
δυσκολία μάθησης 
και προσαρμογής 
εξαιτίας σωματικών. 
δ ι α ν ο η τ ι κ ώ ν , 
ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ώ ν , 
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κώ ν 
και κοινωνικών 
ι δ ι α ι τ ε ρ ο τ ή τ ω ν . 
Στα άτομα αυτά 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι 
όσοι:
α) Εχουν νοητική 
ανεπάρκεια ή 
ανωριμότητα.
β) Εχουν ιδιαίτερα 
σοβαρά προβλήματα 
όρασης (τυφλοί, 
αμβλύωπες) ή ακοής 
(κωφοί, βαρήκοοι).
γ) Εχουν σοβαρά 
ν ε υ ρ ο λ ο γ ι κ ά 
ή ορθοπεδικά 
ελαττώματα ή 
προβλήματα υγείας.
δ) Εχουν προβλήματα 
λόγου και ομιλίας.
ε) Εχουν ειδικές 
δυσκολίες στη 
μάθηση, όπως 
δ υ σ λ ε ξ ί α , 
δ υ σ α ρ ι θ μ η σ ί α , 
δυσαναγνωσία.
στ) Εχουν σύνθετες 
γ ν ω σ τ ι κ έ ς , 
σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ έ ς 
και κοινωνικές 
δυσκολίες και όσοι 
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο υ ν 
αυτισμό και 
άλλες διαταραχές 
ανάπτυξης.
Στα άτομα με ειδικές 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς 
α ν ά γ κ ε ς 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι 
επίσης πρόσωπα 
νηπιακής, παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας που 
δεν ανήκουν σε μία 
από τις προηγούμενες 

περιπτώσεις, αλλά 
έχουν ανάγκη από 
ειδική εκπαιδευτική 
προσέγγιση και 
φροντίδα για 
ορισμένη περίοδο 
ή για ολόκληρη την 
περίοδο της σχολικής 
ζωής τους». Επίσης 
έτσι χαρακτηρίζονται 
και άτομα που εκ 
γενετής (ή επίκτητα) 
υπεραναπλήρωσαν 
τις δυσκολίες τους και 
εντάχθηκαν πλήρως 
στο παραγωγικό 
δυναμικό του 
πληθυσμού.
Πόσο έγκαιρα 
εντοπίζονται από 
τους παιδιάτρους 
και τα νοσοκομεία 
της χώρας τα παιδιά, 
που θα χρειαστούν 
ειδικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και πώς 
ανακοινώνονται στους 
γονείς και από ποιους; 
Για πόσο κρύβονται 
από την αγία 
ελληνική οικογένεια 
ως στίγμα; Κι όταν 
γίνονται εκρηκτικά, 
γιατί τα προβλήματα 
καλούνται να τα 
λύσουν οι τοπικοί 
βουλευτές κι οι πολίτες 
υψηλής επιρροής 
επιβάλλοντας κατά 
το δοκούν αντί τα 
θεσπισμένα από την 
πολιτεία όργανα;
Γιατί ξεκινούν 
το Σεπτέμβρη τη 
λειτουργία τους τα 
ειδικά σχολειά με 
το ½ των δασκάλων; 
Γιατί οι μεταπτυχιακές 
σπουδές ειδικής 
αγωγής παντού 
στην εσπερία, 
αποτελούν πτυχιακό 
τίτλο σε κανα δυο 
ακαδημαϊκά ιδρύματα 
της ημεδαπής 
χωρίς ουσιαστικά 
δικαιώματα στην 
εργασία ακόμα; 
Πού είναι τα βιβλία 
κωφών με βάση τις 
αρχές της δίγλωσσης 
εκπαίδευσης; Ποιος 
ορίζει την εγγραφή 
των παιδιών στις 
σχολικές μονάδες 
ειδικής αγωγής; Πως 
γίνεται οι γονείς να 
επιβάλουν πού θα 
εκπαιδευτούν τα 
παιδιά τους; Γιατί 
χρειάζεται δασκάλους 
ένα παιδί 12 ετών 
με ικανότητες και 
σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά 
βρέφους, αντί 
απλής αξιοπρεπούς 
φροντίδας των 
βιολογικών του 
αναγκών και για πόσα 
χρόνια; Δεν πρέπει 
κάποια στιγμή να 
αντιληφθούμε πως 
θαύματα δεν γίνονται 
κάθε μέρα; Πώς 
ξαφνικά παρουσιάζει 

δυσλεξία στα 14 
χρόνια του ένα 
παιδί, χωρίς το 
ιστορικό του να 
ξεκινά στην εποχή της 
πρώτης ανάγνωσης, 
δηλαδή στην πρώτη 
δημοτικού;
Άυτά και άλλα πολλά 
κατατρέχουν τον 
τομέα της ειδικής 
αγωγής στην Ελλάδα 
και όχι μόνο. 
Σημειώστε πως 
αυτή είναι οπτική 
ενός εργαζόμενου 
πλέον της δεκαετίας 
στον συγκεκριμένο 
τομέα και υπέρ 
20ετή εκπαιδευτική 
π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α . 
Διαφορετική σαφώς 
θα είναι ίσως η οπτική 
των γονέων παιδιών 
με ειδικές ανάγκες, 
ως επίσης και τα 
ίδιων των ατόμων 
με διάφορες ειδικές 
ανάγκες. Γονείς και 
δη ομάδες ατόμων 
είναι ικανές να 
δημιουργήσουν τους 
πλέον αποδοτικούς 
θεσμούς στην ειδική 
εκπαίδευση και 
το αποδεικνύουν 
ως τρόπος 
αντιμετώπισης επίσης 
κι άλλων εκρηκτικών 
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν 
στις κοινότητες 
απεξάρτησης από 
ουσίες. Κάποια στιγμή 
θα πρέπει κάπου να 
καταλήγουμε.
 Η πολιτεία 
δανείστηκε τον όρο Ά. 
Μ. Ε. Ά. και πέρασε σε 
πλήθος νομολογίες, 
που υποτίθεται 
διευκολύνουν τα 
άτομα της ομάδας. 
Διευκολύνουν όμως ή 
απλώς ομαδοποιούν 
και τσουβαλιάζουν 
τα προβλήματα; 
Είναι ένας τρόπος 
να θολώσουμε τα 
νερά; Μεθοδολογία 
α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς 
ε κ ρ η κ τ ι κ ώ ν 
προβλημάτων σε 
ατομικό, οικογενειακό 
και κοινωνικό 
επίπεδο; 
Τα προβλήματα αυτού 
του είδους έχουν 
ονοματεπώνυμο!!! 
Ο Ά. Χ. έχει αυτά τα 
προβλήματα και αυτές 
τις ανάγκες… Η Β. Ψ. 
την ανάγκη αυτών 
των διευκολύνσεων 
και ούτω καθ’ εξής… 
Μόνο αν έτσι 
σκεφθούμε λύνονται 
προβλήματα και 
ι κ α ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι 
ανάγκες. Η πολιτεία, 
που δεν έχει την 
βούληση να κινηθεί 
ως ανωτέρω, εξαντλεί 
την ευαισθησία της με 
επιδοματική πολιτική, 
α π ο ν ε υ ρ ώ ν ο ν τ α ς 

έτσι τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
Επιτροπές, κυρίως 
του αμαρτωλού 
υπουργείου υγείας, 
αξιολογούν και 
παρέχουν επιδόματα 
που μπαλώνουν 
«ειδικές ανάγκες».
Σε λίγες γραμμές 
η κατάσταση που 
δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε 
είναι πως, δεν 
καλύπτεται το σύνολο 
των ατόμων από 
δημόσιους φορείς, 
κέντρα και υπηρεσίες. 
Ά π ο τ έ λ ε σ μ α 
αυτού είναι να 
αναγκάζονται, όσοι 
έχουν τη δυνατότητα, 
να καταφεύγουν 
στην ακριβή ιδιωτική 
ελεύθερη αγορά 
(πάσης φύσεως 
ειδικών και πρακτικών 
της μόδας ή μη) και 
να γίνονται πολλές 
φορές θύματα 
παραπληροφόρησης 
και εκμετάλλευσης 
ή να μένουν 
αβοήθητοι. 
Τότε βρίσκουν 
ευκαιρία επιτήδειοι 
α υ τ ό κ λ η τ ο ι 
φιλάνθρωποι, με 
τη συναίνεση των 
πολιτικών, οι οποίοι 
γνωρίζουν πολύ καλά 
το πρόβλημα και το 
ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ο ν τ α ι 
κατάλληλα σε 
π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ο ύ ς 
καιρούς ή ευκαιριακά, 
με κορώνες περί 
κοινωνικού κράτους 
κλπ. Άυτό βέβαια 
το κοινωνικό κράτος 
μονίμως λιβανίζεται 
και αποτελεί μόνιμο 
στόχο από το οποίο 
και πάρα πολύ 
απέχουμε.
Φυσικά λύση δεν 
υπάρχει, αν δεν 
συνειδητοποιηθεί, 
ότι λύνουμε το 
ατομικό πρόβλημα 
διεκδικώντας το 
συλλογικά. Τότε 
δημιουργείται η 
συνθήκη λύσης κάθε 
προβλήματος.
Οι λύσεις δεν 
χρειάζεται να 
προέρχονται από 
κεντρικό πάντα 
επίπεδο. Τη γνώση 
βέβαια πρέπει να την 
διαχέει η κεντρική 
δομή, η οποία πολλές 
φορές είναι αρκετά 
κακά στελεχωμένη, 
ε υ ν ο ι ο κ ρ α τ ι κ ά , 
ρ ο υ σ φ ε τ ο λ ο γ ι κά . 
Υπάρχουν ευαίσθητοι 
και ενημερωμένοι 
άνθρωποι στο χώρο 
των ειδικών και 
των Ά. Μ. Ε. Ά. αν 
και φυσικά πάντα 
παραγκωνίζονται. 
Λείπουν ή είναι 
ανεπαρκείς οι 

Για την Ειδική Αγωγή
Του Θανάση Τσιριγώτη* 

Μιλώντας ή γράφοντας για την Ειδική Άγωγή, έχουμε πάντα 
στο νου μας «τα παιδιά ενός κατώτερου θεού». Τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες (όραση, ακοή κινητικά προβλήματα, 
νοητική υστέρηση). Με βάση μια πολύχρονη, υπερεικοσαετή 
ενασχόληση με την Ειδική Άγωγή, συνοψίζω ορισμένα 
συμπεράσματα, ευελπιστώντας ότι η επανάληψη θα γεννήσει 
και αποτελέσματα.

-Το πρόβλημα της Ειδικής Άγωγής δεν είναι πρόβλημα 
ονοματολογίας. Οι αναπηροπατέρες και οι επιτήδειοι, 
ξεκοκάλισαν πολλά κονδύλια παίζοντας με τις «ειδικές 
ανάγκες», τις «ειδικές ικανότητες», τα «εμποδιζόμενα 
άτομα» και άλλα απίθανα που συζητούσαν σε συνέδρια στο… 
Ντουμπάι (!). Η Ειδική Αγωγή αφορά τα ανάπηρα παιδιά. 
Τέλος.

-Τα αριθμητικά στοιχεία που διοχετεύουν οι αναπηροπατέρες 
και οι στατιστικολόγοι δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. 
Οι 180.000 ανάπηρων παιδιών που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας, δε βασίζονται σε καμία μελέτη και – πάντως – 
ενσωματώνουν και τις απλές μαθησιακές δυσκολίες, έως και 
τη δυσλεξία. Χρειαζόμαστε τώρα μία βαθειά, επιστημονική και 
στέρεη καταγραφή για να δουλέψουμε καλύτερα. Το τελευταίο 
συνέδριο για την Ειδική Αγωγή έγινε το… 1993. ́ Εκτοτε σιωπή 
νεκροταφείου, ενώ πλήθαιναν οι ιδιωτικοχρηματοδοτούμενες 
συνάξεις, τα «γκαλά» των κυριών της υψηλής τάξης.

-Οι κοσμοπολίτες ευρωπαϊστές εφηύραν τελευταία την 
«ενσωμάτωση». Πρόκειται για υποσύστημα σκέψης, για 
το «διαφορετικό» που «φοριέται» πολύ, παρ’ ότι είναι μία 
υπερτιμημένη ιδέα. Άν εφαρμοστεί η ενσωμάτωση των 
ανάπηρων παιδιών στα γενικά σχολεία, τότε θα τα «ξεράσει» 
η κόλαση στην πρώτη στροφή. Το σωστό σχήμα είναι 
ξεχωριστά σχολεία, συστεγασμένα σχολεία και «συμπλοκή» 
προγράμματος, ενιαίο πρόγραμμα.

-Η Ειδική Αγωγή δεν μπορεί ν’ αναιρέσει κοινωνικές 
διαφορές. Μπορεί να τις φωτίσει ή να τις μειώσει. Οσο η 
κοινωνία παράγει και  

δομές ενημέρωσης 
των γονέων καθώς και 
πλαίσια διαρθρωμένα 
ανάλογα με τις ανάγκες. 
Κατ’ επέκταση μονάδες 
αυτόνομης διαβίωσης 
καθώς και επαρκείς δομές 
υποστήριξης. Η κοινωνία 
μπορεί να δώσει λύσεις 
σε αρκετές περιπτώσεις 
και τότε δημιουργούνται 
συνθήκες για διεκδίκηση 
συνολική και ανάπτυξη 
αλληλεγγύης μεταξύ 
ομάδων αναπήρων, γονέων 
και κοινωνικών ομάδων.
Το ζητούμενο είναι η 
κοινή λογική. Δεν είναι 
τι μας τυχαίνει αλλά πώς 
το αντιμετωπίζουμε. Και 
τελικά όλοι δεν είμαστε 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Το πολιτιστικό επίπεδο μιας 
χώρας είναι ανάλογο με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες! 
Της Ελλάδας πώς το κρίνετε;

* Χρίστος Δ. Βαλουξής, 
Δάσκαλος  πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης ειδικής 
αγωγής
Πάτρα 12/10/2009

(Endnotes)
1  Ρόζα Ιμβριώτη 
αγωνίστρια παιδαγωγός 
(1898-1977). Με το νόμο 
453/1937, μετά από δική της 
πρόταση προς τον Μεταξά, 
ιδρύεται το πρώτο ειδικό 
«Σχολείο Άνωμάλων και 
Καθυστερημένων Παίδων», 
το οποίο ένα χρόνο αργότερα 
με το νόμο 1049/1938, 
με δική της εισήγηση, 
μετονομάζεται σε «Πρότυπο 
Ειδικό Σχολείο Άθηνών» σε 
έκταση του Σκοπευτηρίου 
της Καισαριανής.

αναπαράγει κοινωνικές, 
φυλετικές, θρησκευτικές 
κ.λπ. ανισότητες και θρέφει 
τον ποικιλώνυμο ρατσισμό, 
τόσο θα χρειάζεται η Ειδική 
Άγωγή.

-Τα ΜΜΕ αναπαράγουν 
μαζικά το ρατσισμό, τη 
συστηματική προκατάληψη. 
(Η διαφήμιση ξεπλένει τα 
μυαλά των ανθρώπων και 
τσακίζει τη δουλειά του 
μυρμηγκιού που κάνουμε στο 
σχολείο). Μία ηλίθια ώρα 
της Ά. Πάνια ισοφαρίζει δέκα 
ώρες Σολωμό και Λειβαδίτη. 
Ο δρόμος, αναγνώστη, είναι 
μακρύς, αλλά οφείλουμε να 
τον βαδίσουμε.

-Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 
των ειδικών σχολείων 
και των τάξεων ένταξης 
χρειάζονται επιμόρφωση. 
Οχι τα χρησοπληρωμένα 
σεμινάρια του Βόλου… 
και των χρυσοδάκτυλων, 
αλλά μία συμπύκνωση και 
θεωρητικοποίηση της πείρας 
μας.

-Άρνούμαστε την ιδιωτική και 
θεο-κρατική φιλευσπλαχνία. 
Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο 
σύστημα εκπαίδευσης 
(δημοτικά, γυμνάσια, 
λύκεια, τεχνικές σχολές και 
προστατευμένα εργαστήρια) 
που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά 
και δε σέρνεται στα γόνατα για 
να βρει το δρόμο στις ΜΚΟ και 
τη Μαριάννα Λάτση.

-Τα σωματεία των αναπήρων 
δεν ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες, έχουν 
μετατραπεί σε «εξαρτήματα», 
σε κέντρα εξυπηρέτησης, σε 
σωματεία σφραγίδες. Ωστόσο, 
και η προσπάθεια του ΚΚΕ να 
στήσει σωματείο αττικής και 
νήσων, 

συνέχεια στη σελ 18 
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Στο ΕΕΕΕΚ 
περιμένουν μεν το 
νέο κτήριο, αλλά 

οι ανάγκες δεν θα 
αρκούν

Είχα σήμερα μια συζήτηση 
με το Δ/ντή του ΕΕΕΕΚ 
Πάτρας, το γνωστό Σπύρο 
Μαρίνη. Οπως γνωρίζουμε 
με  βάση την πρόταση 
και του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ 
(περίοδος προγραμματικών 
προεδρείων) η Νομαρχία 
έχει εντάξει το ΕΕΕΕΚ σε 
πρώτη προτεραιότητα 
ανέγερσης νεών κτηρίων 
για την περίοδο 2006-
2010. Με την απόφαση 
9/9ης συνεδρίας της Νομ. 
Άχ. στις ο6-04-2009 
τοποθετήθηκε στο ΕΣΠΆ 
για χρηματοδότηση του 
νέου κτηρίου, αφού σ’ αυτό 
που χρόνια φιλοξενείται 
τα πράγματα είναι οριακά. 
Και η κατασκευή δεν έγινε 
για τόσο βαριά περιστατικά 
και ο χώρος δεν επαρκεί.. 
Το κτήριο θα κτιστεί σε 
οικόπεδο 2 στρεμμάτων 
στα Κρύα Ιτεών (Νότια 
Πάτρα) και ελπίζεται ότι 
θα χρηματοδοτηθεί στο 1ο 
τρίμηνο του 2010. 
Ηδη φιλοξενούνται και 
εκπαιδεύονται 68 παιδιά 
και η τάση είναι η αύξηση. 
Οι εμπλεκόμενοι στο 
εκπαιδευτήριο φαίνεται ότι 
καταλήγουν στην ανάγκη 
τριών τέτοιων σχολίων στο 
Νομό. Άυτό στα κρύα Ιτεών, 
το οποίο θα δέχεται τα 
παιδιά της νότιας Πάτρας, 
της περιοχής Φαρών κλπ 
και φυσικά της ΝΔ Άχαΐας 
(Δύμης κλπ). Κοντά στην 
υπάρχουσα περιοχή είναι 
ανάγκη να ανεγερθεί και 
2ο κτήριο σε επόμενη φάση 
που να δέχεται τα παιδιά 
της Βόρειας Πάτρας, Ρίου 
και Άιγιαλείας (8-10 παιδιά 
έχουν καταγραφεί στο 
Άίγιο).
Ο υπάρχων Νόμος βεβαίως 
ως κατώτατο αρ. παιδιών 
θεωρεί τα 5, αλλά για 
μια καλή στελέχωση και 
λειτουργία ένα τέτοιο 
σχολείο θέλει 20-40 
μαθητές. Επομένως το 
υπάρχον δυναμικό είναι 
κανονικότατο για δυο 
σχολεία. Μη ξεχνάμε ότι 
η ανάγκη ενός μαθητή 
στα ΕΕΕΕΚ ισοδυναμούν 
περίπου για 50  υγειών 
παιδιών. 
Μου τονίστηκε όμως με 
έμφαση το γεγονός ότι τα 
παιδιά της ορεινής Άχαΐας 
(πρ. Επαρχία Καλαβρύτων) 
λόγω της τεράστιας 
απόστασης για προσέλευση 
καθημερινή στην Πάτρα, 
είναι εγκλωβισμένα στα 
σπίτια και μάλιστα στα 
«κατάβαθά τους»…  Εχουν 
καταγραφτεί περί τα 17 
βαριά περιστατικά  και 
επομένως επείγει και η 
ίδρυση και ανέγερση ΕΕΕΕΚ 
στη περιοχή αυτή (π.χ. 
Κλειτορία).
Άξίζει όμως να σημειωθούν 
μερικά σημεία ακόμα, στο 
σημείωμα αυτό:
1) Οι ανεγέρσεις είναι καλό 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής: Ζητείται επειγόντως 
οικόπεδο…

Η συζήτηση με το Δ/ντή του ΤΕΕ Ειδικής Άγωγής Δημήτρη Γερασιμόπουλο, 
ήταν ευχάριστη και άνετη. Με πολύ μεράκι και όχι πολλά λόγια, εξέφρασε την 
κατάσταση για τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες, αλλά και ειδικές μαθησιακές 
ανάγκες. 
Το σχολείο έχει έδρα σε ένα σαφώς ακατάλληλο κτήριο στο Μπεγουλάκι 
(φωτογραφία) για τέτοια παιδιά, το οποίο είναι ενοικιαζόμενο. Παλιά ήταν 
δημοτικό σχολείο. Το ΤΕΕ Ε.Ά. έχει δυο βαθμίδες (3 τάξεις στην 1η και 2 στη 
2η). Στην 1η βαθμίδα εγγράφονται μαθητές με απολυτήριο δημοτικού και στη 
2η απόφοιτοι Γυμνασίου. Κάθε μαθητής εκτός από τα μαθήματα Γυμνασίου, 
παρακολουθεί και μαθήματα ειδικότητας. Το σχολείο είχε πέρσι τους πρώτους 
απόφοιτους της 2ης βαθμίδας. Δεν έχουν αποφοιτήσει για να εγγραφούν  στη 
2η, γιατί το σχολείο είναι σχετικά καινούριο. Οι μαθητές της 1ης βαθμίδας 
είναι 49 και της 2ης 23. Μέχρι το σεισμό της 8ης Ιουνίου στοιβάζονταν όλοι 
στο Μπεγουλάκι. Με πίεση του τότε ΔΣ της Ά΄ ΕΛΜΕ (Ιούλιος 2008) και τη 
σύμφωνη γνώμη των φορέων, η 2η βαθμίδα από πέρισυ εγκαταστάθηκε στην 
Άνθούπολη, στο χώρο που ήταν το Πειραματικό ΆΕΙ, δίπλα με το 15ο Γυμνάσιο, 
ως μια προσωρινή λύση, έως ότου…
Στο μοναδικός σχολείο του Νομού έχουμε μαθητές και μαθήτριες από όλο 
το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, τη γύρω περιοχή, αλλά και από το 
Άίγιο. Στην πλήρη ανάπτυξή του (5 τάξεις και  5 τομείς ανά τάξη) δημιουργεί 
25 τμήματα. Μερικές όμως φορές και αυτά τα τμήματα είναι ανάγκη να 
«σπάσουν» για  παιδαγωγικούς λόγους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και την 
ανάγκη υποστήριξης που έχουν οι μαθητές του κάθε τμήματος.
Μέχρι και πέρισυ υπήρχαν μόνο οι τρεις οργανικές θέσεις στο ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό (λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνικός 
λειτουργός) και από φέτος και 12 οργανικές θέσεις στις καθηγητικές 
ειδικότητες, αλλά φυσικά δεν είναι ούτε οι μισές. Να σημειώσουμε ότι στα 
σχολεία αυτά, πέρα από τα τυπικά προσόντα, χρειάζεται πρωτίστως μεράκι, 
επιμόρφωση και πιθανά εναλλακτικότητα μετά από ένα χρονικό διάστημα 
για ανανέωση του προσωπικού.
Το προσωπικό εργάζεται πότε στην Άνθούπολη, πότε στο Μπεγουλάκι, αλλά 
την ίδια μέρα μόνο στο ένα κτήριο. Πρόβλημα υπάρχει με τη διοίκηση, 
αφού υποδιευθυντής δεν υπήρχε την προηγούμενη χρονιά. για 4 μήνες. 
Οι συνεδριάσεις φυσικά γίνονται στο Μπεγουλάκι, όπου είναι η έδρα του 
σχολείου. Είναι το μόνο σχολείο του νομού μας που λειτουργεί σε δύο κτίρια 
τα οποία απέχουν μεταξύ τους περίπου 20 χιλιόμετρα!
Παρά τη περσινή  προσωρινή (;) αποσυμφόρηση τα προβλήματα 

παραμένουν στο Μπεγουλάκι. Οι αίθουσες λίγες και όχι για παιδιά με ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες, τα WC πολύ μικρά, σκάλες ακατάλληλες (ευτυχώς ο 
ανελκυστήρας λειτουργεί) προαύλιο μικρό και όχι πλήρως διαμορφωμένο. 
Το κυριότερο είναι ότι ούτε οι τομείς αναπτύσσονται όλοι λόγω έλλειψης 
αιθουσών, ούτε αίθουσες ειδικές υπάρχουν, τόσο για εκδηλώσεις που τις 
έχουν μεγάλη ανάγκη, όσο και για τους σπουδαστές της Κοινωνικής Εργασίας 
και Λογοθεραπείας του ΤΕΙ, που το επισκέπτονται για ανταλλαγές εμπειριών 
και γνώσεων. Για να λειτουργήσει το σχολείο απαιτούνται εργαστήρια για 
την  κάθε ειδικότητα και εργαστήρια πληροφορικής,  γραφεία για το ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε πλήρη ανάπτυξη το σχολείο θα χρειάζεται 
περισσότερες από  35  αίθουσες. χωρίς  να μιλήσουμε δηλαδή για βιβλιοθήκη, 
αίθουσα εκδηλώσεων και προβολών, ειδικό γυμναστήριο ειδικό, γραφεία, 
αποθήκες κλπ.
Με την πίεση και του ΔΣ της Ά΄ ΕΛΜΕ (περίοδος  προγραμματικών προεδρείων) 
μπήκε στο πενταετές στις πρώτες θέσεις της Νομαρχίας Άχαΐας η ανέγερση του 
πρώτου κτηρίου για το ΤΕΕ Ε.Α. Ομως δυστυχώς οι φορείς, με πρώτο το Δήμο 
Πατρέων, δεν έχουν ακόμη ορίσει οικόπεδο!!! Δεν έχουν ακόμη «καταφέρει» 
ούτε η προηγούμενη Δημοτική αρχή, ούτε η τωρινή να το ορίσουν… Βλέπετε οι 
εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ ούτε μία φορά δεν ασχολήθηκαν ώστε να πιέσουν… 
Πάντως σε περίπτωση που το «καταφέρει» η περιοχή αυτή είναι ίσως η 
καταλληλότερη. Για ένα «περίεργο» λόγο στατιστικά η πλειοψηφία των 
μαθητών προέρχεται από τη Νότια Πάτρα και φυσικά μέχρι να γίνει και 
δεύτερο σχολείο στη Βόρεια, ο περιφερειακός βολεύει και τους μαθητές από 
εκεί, αλλά και από την Άιγιαλεία. 
Πάντως μέχρι να γίνει η ειδική καταγραφή των μαθητών αυτών, και επειδή 
το θέμα Ειδική Άγωγή δεν είναι γνωστό στους εκπαιδευτικούς και στους 

γονείς, ειδική επιτροπή του σχολείου 
επισκέπτεται τα ειδικά δημοτικά σχολεία της 
περιοχής, όσο και τα τμήματα ένταξης για 
να ενημερώσει για τις δυνατότητες και τις 
ευκαιρίες που ανοίγονται για τα παιδιά με 
ειδικές μαθησιακές ανάγκες
Η καλύτερη περίπτωση είναι να κτιστεί δίπλα 
σε κανονικό σχολείο με όλη την υλικο-τεχνική 
υποδομή με κοινό προαυλισμό με κανονικός 
σχολείο. Η παραπέρα ανάδειξη του 
ζητήματος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, 
αφού το υπάρχον πενταετές θα ολοκληρωθεί 

χρονικά, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα συμπεριλάβει και αυτό το σχολείο. Και 
ας είναι στις πρώτες θέσεις… Ακούει κανείς;
Για την ελεύθερη μεταφορά της συζήτησης, 27-10-09, Παν. Μπούρδαλας.

Μια άποψη από 
έναν ΜΗ Ειδικό για την 

Ειδική Αγωγή

Της Ελένης 
Βογιατζάκη

Πόσο χρόνο χρειάζεται 
να ζήσει κάποιος στο χώρο 
της Ειδικής Άγωγής, για να 
μπορεί να εκφέρει άποψη; 
Άν δυο σχεδόν χρόνια 
είναι ικανοποιητικά, τότε 
προχωρήστε στην ανάγνωση 
του κειμένου που ακολουθεί. 

Σχολείο Έιδικής Αγωγής: 
Τοποθέτηση για συμπλήρωση 
ωραρίου. Ιανουάριος . Ημέρα 
1η ,  Ώρα 1η :

Διδασκαλία σε τμήμα 5 
ατόμων. Τι γνωρίζω για  
το προφίλ των μαθητών; 
Τίποτα  (τουλάχιστον εκείνη 
τη στιγμή). Και θα μου πάρει 
καιρό να κατανοήσω τον 
αυτισμό που είχα μπροστά 
μου, ακόμα προσπαθώ…   Η 
εμπειρία ; πρωτόγνωρη, 
σοκαριστική!  

Τι κάνω; Μένω ή φεύγω; 
Προσόντα; Τότε, δυο χρόνια 
πριν ; Για Έιδική Αγωγή; 
Κανένα!  Εμεινα.. 

Δυο χρόνια μετά τι 
έμαθα: Τα παιδιά με ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες, τα 
παιδιά με τα οποία  δουλεύω 
καθημερινά, αναζητούν 
όπως όλοι οι μαθητές ένα 
δάσκαλο να εμπιστεύονται… 
ένα  δάσκαλο να κατανοεί 
τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν και να 
τα υποστηρίζει να τις 
ξεπεράσουν, ένα δάσκαλο 
να ανοίγει ορίζοντες… 
ένα δάσκαλο να μπορεί 
να τα διδάξει  αυτά που 

θα χρειαστούν αύριο, όσο 
μακρινό κι αν είναι αυτό το 
αύριο. Δηλαδή ζητούν αυτά 
που ζητούν όλοι οι μαθητές.

Άν εγώ δεν έχω αρκετή 
εμπειρία, μια μαθήτρια μου 
ξέρει για τι μιλάει….

Άντιγράφω ένα απόσπασμα 
από άρθρο μαθήτριάς μου 
στην εφημερίδα του σχολείου 
μας, που απαντά σε ερωτήσεις 
που της θέσαμε., και λέει τα 
πράγματα απλά και σταράτα:

«Τι είναι η ειδική αγωγή;  
Είναι κάτι που δεν το έχουν 
όλοι, είναι κάτι που λίγοι 
ξέρουν τι σημαίνει … είναι 
κάτι που ο άλλος αδιαφορεί 
να μάθει…. ειδική αγωγή 
για μένα είναι ευαισθησία, 
κατανόηση, αλληλοβοήθεια, 
ψυχραιμία…  αν δεν έχεις 
ειδική αγωγή  δεν έχεις 
τίποτα … αν δεν ξέρεις πώς 
να φερθείς  σε ένα άτομο που 
έχει μια ιδιαιτερότητα και σε 
έχει ανάγκη …

Η ειδική αγωγή έχει άλλο 
πρόγραμμα, άλλο σύστημα 
να το πω και λίγο διαφορετικά 
τα μαθήματα ‘’πιο χαλαρά’’. 
Σε εμάς  ένα κεφαλαίο της Ν. 
Γλώσσας  π.χ. μπορεί να το 
κάνουμε και δυο βδομάδες 
μέχρι να το εξαντλήσουμε 
και να σιγουρευτούμε ότι 
το καταλάβαμε.   Πιο πολύ 
πίεση έχουμε στα μαθήματα 
ειδικότητας  παρά στα γενικής 
παιδείας  μαθήματα, θα 
έλεγα . Αλλά ο στόχος μας 
είναι να το καταλάβουμε 
αυτό που διαβάζουμε και 
όχι να προχωρήσουμε την 
ύλη του μαθήματος  χωρίς 
να καταλαβαίνουμε τι 
διαβάζουμε .

Τι θα ήθελα να έχει ένα 
σχολείο ειδικής αγωγής; 
Οτι δίνει το κράτος σε αυτά 
τα σχολεία  είναι καλό αλλά 
έχουμε μάθει να αρκούμαστε 
και με τα λίγα γι αυτό ακριβώς 
τον λόγο  επειδή είμαστε 
σχολείο ειδικής αγωγής…  
Σίγουρα θα μπορούμε να 
έχουμε κάτι παραπάνω απ’ 
αυτά που έχουμε  απλά εγώ 
δεν το έχω σκεφτεί  ίσως. 
Πιο πολλές  ειδικότητες  και   
λιγότερα   χρόνια   θητείας  
Λυκείου- Γυμνάσιου   κ.α    που  
ίσως   αυτή   την  στιγμή  μου  
διαφεύγουν..

Τι  δεν   θα    ήθελα    να   έχει  
ένα  σχολείο  ειδικής  αγωγής; 
Σε  ένα   σχολείο ειδικής  
αγωγής   δεν  πρέπει να   
έχει  άτομα   που δουλεύουν  
καθαρά  από  συμφέρον . Δεν 
χωράει υποκρισία σε αυτό το 
σχολείο για να λειτουργήσει 
όπως πρέπει. Χρειάζεται 
άτομα  με ευαισθησίες και 
όχι με μια απλή πιστοποίηση 
χαρτιών οτι είναι ειδικευμένος 
πάνω σε αυτό. Δίνω βάση 
πάντα στο θέμα «καθηγητές» 
γιατί παίζουν    σοβαρό ρόλο 
στο στήσιμο ενός σχολείου. 
Και πόσο μάλλον όταν είναι 
ειδικής αγωγής. Δεν είναι όλοι 
οι άνθρωποι ίδιοι και θεωρώ 
οτι ο καθένας δουλεύει με 
το δικό του σύστημα , ενώ 
το σωστό είναι όλοι να 
δουλεύουν και να έχουν τον 
ίδιο σκοπό και στόχο.»       

……Δεν γνωρίζω βέβαια αν 
ο νέος νόμος που προβλέπει 
τον τρόπο στελέχωσης των 
σχολείων είναι σε αυτό 
το πνεύμα. Νομίζω ότι 
ελέγχει τα «χαρτιά» και 
τις προϋποθέσεις. Και μην 
κρυβόμαστε… η ειδική αγωγή 

έχει γίνει ο ελκυστικότερος 
και γρηγορότερος δρόμος 
για απόκτηση οργανικής 
θέσης εντός έδρας νομού…. 

Η πραγματικότητα όπως 
τη ζω στο σχολείο που 
υπηρετώ είναι η εξής: 
το σχολείο έχει σήμερα 
λιγότερο από το ένα τρίτο του 
προσωπικού  στελεχωμένο 
με συναδέλφους με 
οργανικές θέσεις (άρα με  
συναδέλφους που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του νόμου).  
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι 
είναι αποσπασμένοι ή 
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. 
Άυτό συνεπάγεται ότι 
δεν είναι στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους εξειδικευμένοι 
στην ειδική αγωγή, 
αλλά τουλάχιστον στην 
πλειοψηφία τους έχουν 
διδάξει στο παρελθόν  σε 
ειδικό σχολείο.  Πέρα από τις 
προϋποθέσεις…. η αλήθεια 
είναι ότι  ακόμα και αν δεν 
είμαστε  μερικοί από μας 
έτοιμοι να υπηρετήσουμε 
ένα τέτοιο σχολείο, ακόμα κι 
αν το βλέπουμε σα λύση για 
μια θέση σε αστικό κέντρο, 
ακόμα και αν διαλέγουμε τα  
«εύκολα τμήματα», ακόμα 
κι αν δεν παίρνουμε τα 
ρίσκα μας να πούμε τι ΔΈΝ 
μπορούμε να κάνουμε και 
να ζητήσουμε υποστήριξη, 
ακόμα κι αν συχνά 
φοβόμαστε…. υπάρχουν 
κάποιοι που όταν μπαίνουν 
στο σχολείο τα παιδιά τους 
λατρεύουν, και το χαμόγελό 
τους μας ξεκουράζει όλους. 

συνέχεια στη σελ 18 

να γίνονται δίπλα σε 
κανονικά σχολεία, ώστε τα 
παιδιά να προαυλίζονται, 
φυσικά με το απαραίτητο 
ειδικό προσωπικό, σχεδόν 
μαζί με τα άλλα παιδιά, 
όπως έχουν δείξει σχετικές 
μελέτες στην πράξη.  
2) Μετά τη αποφοίτηση και 
σχετική νόμιμη παράτασή 
της   (η φοίτηση διαρκεί 
5-8 χρόνια) είναι ανάγκη 
να λειτουργούν κέντρα 
ανοικτά τύπου «Ψυχαργώ» 
για να δέχονται τα παιδιά 
αυτά. Διαφορετικά η 
ευχάριστη ζωή των 
παιδιών αυτών σταματά 
με την αποφοίτηση… 
Δηλαδή χρειάζονται ένα 
για κάθε Δήμο και ένα 
για Δημ. Διαμέρισμα στην 
Πάτρα.
3) Θέλει το προσωπικό – 
και περισσότερο το ειδικό 
– τρόπους δημιουργικής 
αποφόρτισης κάθε 5 
χρόνια, ώστε να έχει τις 
δυνάμεις για συνέχιση, 
αλλά και από ειδικούς 
εθελοντικούς πίνακες με 
ειδικά προσόντα για τις 
προσλήψεις.
Σε επόμενο φύλλο θα 
χρειαστεί μια πιο εκτενής 
παρουσίαση των ειδικών 
ζητημάτων των ΕΕΕΕΚ. 
Το να γίνεται ένα τέτοιο 
σχολείο όλο και πιο 
ελκυστικό γι’ αυτά τα 
παιδιά, αποτελεί γι’ αυτά 
ένα δείκτη του πολιτισμού  
και του εκπ. συστήματος 
και των υποκειμένων της 
κοινωνίας και ειδικά των 
φορέων της.

23-10-09, Παν. Μπ.
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Για ένα κίνημα παιδείας:  Εισήγηση του Βασίλη Δημόπουλου*  στο 14ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Συναδέλφισσες –συνάδελφοι

 Πριν μερικούς μήνες ο Υπουργός 
Παιδείας προσχηματικά και με 
επικοινωνιακό τρόπο εξήγγειλε το 
διάλογο για τον τρόπο εισαγωγής 
στα Πανεπιστήμια.
Τότε, και πολύ σωστά, είχαμε 
πει ότι στις προθέσεις του δεν 
ήταν μόνο αλλαγές στον τρόπο 
εισαγωγής  αλλά γενικότερες 
αλλαγές στο περιεχόμενο του 
σημερινού σχολείου. Ηδη στις 
πρώτες προτάσεις του οργάνου 
που λειτουργεί με μαέστρο  τον 
Μπαμπινιώτη και «πρώτα βιολιά» 
τον εκπρόσωπο του ΠΆΣΟΚ και 
του ΛΆΟΣ περιλαμβάνονται οι 
περιφερειακές εξετάσεις στις 
πρώτες τάξεις του Λυκείου 
και εισαγωγικές εξετάσεις  με 
ερωτήσεις «κλειστού τύπου». 
Εξαγγελίες απόλυτα συμβατές 
με την εδώ και (20)  είκοσι 
περίπου χρόνια συνεχή 
προσπάθεια μεταρρυθμίσεων 
στην εκπαίδευση (και στη Δ/
θμια) από όλες τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις και υπουργούς. 
Μεταρρυθμίσεις  και 
εκπαιδευτικές  πολιτικές που 
αποτυπώνονται στις συνθήκες της 
Μπολόνιας και της Λισαβώνας  με 
στόχο να  επιβάλλουν και να 
θεσμοθετήσουν την άμεση, 
ευέλικτη και καθολική υπαγωγή 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 
διαδικασίας στις ανάγκες του 
οικονομικού ανταγωνισμού και 
της κερδοφορίας του κεφαλαίου. 
Ετσι έχουμε μια πρωτόγνωρη 
εκμετάλλευση και στρέβλωση 
του ρόλου της επιστήμης και 
της θεωρητικής προόδου της 
ανθρωπότητας.
Ως πρώτο μέλημα της 
εκπαίδευσης θέτουν την 
απόκτηση από τους μαθητές 
και φοιτητές θραυσμάτων 
γνώσης, πληροφοριών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
με τη μεγαλύτερη πειθάρχηση. 
Το σχολείο  ενταγμένο στους  
νόμους  της αγοράς  θα πρέπει  
να επιτυγχάνει  το μεγαλύτερο 
παραγωγικό αποτέλεσμα με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος . γι’ 
αυτό θα πρέπει να είναι φθηνό, 
ευέλικτο και πειθαρχημένο.
 Φθηνό σημαίνει ότι θα πρέπει να 
υποχρηματοδοτείται, να αναζητά  
χορηγούς,  με το «αζημίωτο» 
φυσικά, να παραδίδεται στις 
ΣΔΙΤ και ως άμεσο επακόλουθο 
να επιφέρει οικονομικά βάρη 
στις οικογένειες που θα πρέπει 
να αναζητήσουν στην αγορά 
«υπηρεσίες εκπαίδευσης». 
  Ευέλικτο  γιατί θα πρέπει να 
είναι άμεσα προσαρμοσμένο 
στις συνεχείς αλλαγές του 
ανταγωνισμού και της αγοράς. 
Ετσι  αν και γενικός κανόνας  
είναι η υποχρηματοδότηση, 
βλέπουμε  ταυτόχρονα και τη 
«γεναιοδορία» σε προγράμματα 
επιχειρηματικότητας  και 
κινητικότητας.
 Και πειθαρχημένο γιατί 
θα πρέπει να υπηρετεί την 
ανάγκη διαμόρφωσης του νέου 
εργασιακού μοντέλου. Δηλαδή, 

ενός ευέλικτου εργατικού 
δυναμικού προσαρμοσμένου 
στις ραγδαία μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της καπιταλιστικής  
παραγωγής, τόσο από άποψη 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων, 
όσο και από τη σκοπιά των 
κοινωνικών συμπεριφορών. 
Και προς αυτή την κατεύθυνση 
έχουν προσαρμοσθεί  ώστε να 
συμβάλλουν όλοι οι επιμέρους  
τομείς της εκπαιδευτικής  
διαδικασίας , όπως αναλυτικά 
πργράμματα, μεθοδοι 
διδασκαλίας, δομή και οργάνωση 
της εκπαίδευσης, εξεταστικό 
σύστημα, ακόμα και 
υλικοτεχνική υποδομή.
 Ετσι η εκπαιδευτική  
πολιτική συνοδεύεται 
από αναλυτικά 
προγράμματα που 
αντιμετωπίζουν  κάθε 
επιστημονικό πεδίο 
α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ά 
εντείνοντας  τη σύγχυση 
και την αδυναμία των 
νέων να κατανοήσουν 
την πραγματικότητα και 
τη ζωή. Στις ιστορικές 
επιστήμες   για 
παράδειγμα  κυριαρχεί  
η τεχνοκρατική 
προσέγγιση, η 
α ν ε ρ μ ή ν ε υ τ η 
παράθεση γεγονότων, η 
απόκρυψη άλλων με βάση 
ιδεολογικά κριτίρια, η 
αποσπασματικότητα και η 
πλήρης αποσιώπηση του ρόλου 
των τάξεων.
 Τα μαθηματικά μετατρέπονται 
σε ένα ακατάλληπτο σύνολο 
φορμαλισμών ενώ στις φυσικές 
επιστήμες εξοβελίζεται  η 
εποπτεία, δηλαδή η 
αισθητηριακή προσέγγιση της 
γνώσης και οι επιστημονικές 
θεωρίες παρουσιάζονται ως ο 
τελικός λόγος των επιστημών.
Στη Γλώσσα επιλέγεται η 
διδασκαλία της με τη χρηστική 
της μορφή δημιουργώντας έτσι 
ένα νέο είδος φορμαλισμού. Ο 
γλωσσικός πλούτος, η φαντασία 
και ο συναισθηματικός κόσμος 
των λογοτεχνικών κειμένων 
σιγά-σιγά αντικαθίστανται 
με αποκόμματα εφημερίδων, 
αποσπάσματα τουριστκών 
οδηγών, συνταγές μαγειρικής και 
προσκλήσεις σε πάρτυ.
 Στα σχολικά βιβλία επικρατεί 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 το αφηρημένο. Παρατηρούμε 
επίσης τη συμπίεση των εννοιών 
σε χαμηλότερες τάξεις και σε 
αναντιστοιχία με την ωρίμανση 
των μαθητών που σε συνδυασμό 
με την ποσότητα της διδακτέας 
ύλης δημιουργεί ένα εκρηκτικό 
μείγμα. Ετσι αν και η τσάντα ενός 
μαθητή του δημοτικού ζυγίζει 
περίπου εννέα κιλά, εντούτοις 
στο γυμνάσιο καταφθάνουν όλο 
και περισσότεροι λειτουργικά 
αναλφάβητοι. Ο ιμπεριαλισμός 
της εικόνας είναι εμφανής – σε 

πλήρη αρμονία με την εποχή 
του θεάματος – σε βάρος του 
γραπτού λόγου. 
Οι εξετάσεις απο παιδαγωγικό 
εργαλείο μετατρέπονται σε 
μηχανισμό καταμερισμού των 
νέων ενώ το σχολείο μετατρέπεται 
σε συνεχές εξεταστήριο 
αφιερώνοντας περίπου το 
1/3 του σχολικού χρόνου 
σε  πάσης φύσεως  εξετάσεις 
(προαγωγικές, διαγνωστικές, 
τρίμηνα, επαναληπτικές, 
εισαγωγικές). Η φετινή χρονιά 
με ενάμιση μήνα εξετάσεων ήταν 
χαρακτηριστική.. Οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (που ξιολογούν 
την ικανότητα  γρήγορης 
ανάκλησης  πληροφοριών) 
προτείνονται από τους μέντορες 
σε βάρος του λόγου. 
 Το ένα και μοναδικό βιβλίο 
παρουσιάζεται σαν ευαγγέλιο, 
ενώ ο μονόλογος του διδάσκοντα 
συνεχίζεται  εδώ και δεκαετίες σε 
ένα ακροατήριο μαθητών, συχνά  
υπερπληθές  που θα πρέπει να 
παραμείνει  καρφωμένο στις 
καρέκλες  για επτά διδακτικές  
ώρες. Δικαιολογημένα λοιπόν 
αυτό το σχολείο είναι βαρετό και 
αποκρουστικό και δεν  θα ήταν 
υπερβολή  αν το χαρακτηρίζαμε  
ως κολαστήριο  της νόησης,  
παρά τις συνεχείς  εξαγγελίες  
για καλλιέργεια «κριτικής 
σκέψης». Πάρτε για παράδειγμα 
την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. 
Σχεδόν  για όλο  το προνομιούχο  
τμήμα της νεολαίας  που μπαίνει 
στα πανεπιστήμια  η παπαγαλία  
είναι  η δεσπόζουσα   «μαθησιακή 
μέθοδος». Ενώ η επιτυχία τους 
πιστώνεται στην παραπαιδεία 
και όχι στο σχολείο.
 Μερικότητα και 
αποσπασματικότητα  δεν 
συναντάμε μόνο  στα αναλυτικά 
προγράμματα αλλά  και στην 
ίδια τη δομή της εκπαίδευσης 
με τον πολυκερματισμό των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
σε Γενικά Λύκεια, Μουσικά, 
ΕΠΆΛ, ΕΠΆΣ,  Πειραματικά, 
Πρότυπα, Εκκλησιαστικά, ΙΕΚ, 
και επιμέρους διαχωρισμοί σε 
κατευθύνσεις, τομείς, κύκλους,  
που εξαφανίζουν ολόκληρα 
γνωστικά πεδία.
 Για να είμαστε όμως ακριβείς, 
θα πρέπει να επισημάνουμε  
ότι αν και η διάσπαση  της 
γνώσης και του σημερινού  
σχολείου είναι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό, ταυτόχρονα 
εμφανίζονται και  απόπειρες 
ενιαιοποίησης, επιδερμικής  
και φοβισμένης  όπως η 
διαθεματικότητα, η ευέλικτη 
ζώνη, η «μεταρύθμιση» 
Άρσένη με εξεταζόμενα όλα τα 
μαθήματα. Και αυτό γιατί  η 
αστική τάξη  στη νέα οργάνωση 
της  εργασίας, αντικειμενικά έχει 
ανάγκη  και από εργαζόμενους  
με φαντασία, αυτενέργεια και 
συνθετική ικανότητα. Άρα αυτά 
τα προσόντα θα πρέπει να τα 
καλλιεργεί έως το σημείο που 
επιβάλλει το νέο  εργασιακό 

μοντέλο και επιφέρει 
κέρδος και να διακόπτει 
βίαια στο σημείο που 
θεωρεί ότι μπορούν να 
ωθήσουν  σε πνευματική 
χειραφέτηση. Διασπά 
δηλαδή τη γνώση στον 
πηρύνα της  και την 
ενιαιοποιεί επιδερμικά 
στην περιφέρειά της.

  Συναδέλφισσες- 
συνάδελφοι.

 Οι πιο συναρπαστικές 
και καρποφόρες εποχές  
στην ιστορία ήταν οι 
εποχές  που τέθηκε 
συνολικά  το ζήτημα 

της γνώσης στην κοινωνία ( με 
τα δεδομένα  της κάθε εποχής  
βέβαια), όπως  ο Διαφωτισμός  
της Άρχαιότητας με τους 
Σοφιστές, η Άναγέννηση, ο 
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, το 
εκπαιδευτικό κίνημα στην Ελλάδα  
στις αρχές του 20ου  αιώνα. 
Νομίζω ότι  ως εκπαιδευτικοί, ως 
διανοούμενοι  και ως κοινωνία  
βρισκόμαστε  μπροστά σε  νέα 
καθήκοντα . οι καιροί και οι 
συνθήκες  απαιτούν  ένα νέο 
μορφωτικό και εκπαιδευτικό 
κίνημα, ένα κίνημα παιδείας 
και ταυτόχρονα πολιτισμού. 
Ενα  κίνημα που  θα απαιτήσει 
και θα διαμορφώσει  ένα άλλο 
σχολείο . το σημερινό σχολείο 
της αμάθειας  είναι ήδη μισητό 
και κλινικά νεκρό. Άυτό το 
άλλο σχολείο  της γνώσης,  της 
δημιουργίας  και του πολιτισμού 
θα πρέπει να είναι ένα  Δημόσιο, 
Ενιαίο Δωδεκάχρονο σχολείο 
που θα στηρίζεται  στην 
παραδοχή ότι η γνώση  είναι 
δικαίωμα  και όχι εμπόρευμα, 
ότι  η παιδεία  είναι ασύμβατη  
με διακρίσεις, αποκλεισμούς, 
επιχειρηματοποίηση και 
ιδιωτικοποίηση. 
Ενα σχολείο που θα χωρά όλη 
τη γνώση και όλα τα παιδιά. 
Και για να χωρά όλη τη γνώση 
θα πρέπει να έχει ενιαίο 
αναλυτικό πρόγραμμα, χωρίς 
επικαλύψεις και αποκλεισμούς 
γνωστικών  πεδίων. Και για να 
χωρά όλα τα παιδιά  θα πρέπει 
να επικεντρώνεται εκεί που 
υπάρχει μαθησιακό πρόβλημα 
και να το θεραπεύει με ισχυρή  
αντισταθμιστική εκπαίδευση, 
που θα έχει την ελευθερία να 
βάζει παιδαγωγικούς  στόχους 
και να τους υπηρετεί. Που θα 
προσφέρει στους νέους  στέρεη 

γνώση, έτσι που κάθε νέος  να 
μπορεί να  καταλάβει τους 
νόμους κίνησης  της κοινωνίας 
και της φύσης, κάθε παιδί  να 
αποκτά εκείνη την κριτική σκέψη  
ώστε να μπορεί να αμφισβητεί 
του ανορθολογισμούς, τα 
πολιτιστικά υποπροϊόντα, 
του ς δεκάρικους λόγους, τα 
καταναλωτικά πρότυπα, τα ριάλιτι 
και τις διάφορες «Τατιάνες» και 
«Λιακόπουλους» των ΜΜΕ.
 -Που θα βοηθά  τους νέους  μέσα 
από το βασικό του πρόγραμμα 
να αποκτήσουν βασικές 
δεξιότητες (όχι επαγγελματικές) 
καθημερινής χρήσης, όπως 
ν επισκευάσουν μια μπρίζα, 
να σκαλίσουν ένα κήπο, να 
κλαδέψουν μια τριανταφυλλιά.  
-που θα  συμβάλλει στη 
δημιουργική απασχόληση των 
νέων με ζώνες πολιτισμού 
μειώνοντας το υποχρεωτικό 
ωράριο και διευρύνοντας το 
προαιρετικό.
-που θα καλλιεργεί τις ιδιαίτερες 
κλίσεις των μαθητών. Πρότυπο 
δεν μπορεί να είναι η ομοιότητα 
διαφόρων απομονωμένων και 
μονοδιάστατων ανθρώπων της 
κοινωνίας της ιδιώτευσης, αλλά 
η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη 
των ανθρώπων μέσω της 
αμοιβαίας διάκρισής τους και την 
αναγνώριση της συνεισφοράς 
τους.
-Που θα σέβεται την ιστορία και 
τον πολιτισμό κάθε λαού και 
εθνότητας, χωρίς ρατσισμούς και 
ξενοφοβίες.
-Που θα δίνει χώρο σε όλα 
τα παιδιά ανεξάρτητα από 
χρώμα, εθνότητα ή θρησκεία 
και θα συμβάλλει στην ειρηνική 
συμβίωση όλων των ανθρώπων.
Ενα τέτοιο σχολείο, αφού 
εφοδιάσει με τα αναγκαία 
μορφωτικά εφόδια, θα βοηθά το 
μαθητή να ανακαλύπτει και να 
αξιοποιεί τις ιδιαίτερες κλίσεις 
του και δεξιότητες. Στη βάση 
αυτή μπορεί να κατευθύνει 
στην επόμενη βαθμίδα ή στην 
επαγγελματική εκπαίδευση.
Ο κλάδος μας έχει υποχρέωση 
απέναντι στις νέες γενιές 
να πρωταγωνιστήσει στην 
οικοδόμηση αυτού του κινήματος 
παιδείας. Η προσπάθεια πρέπει να 
είναι και ατομική και συλλογική, 
διαλεκτικά δεμένες μεταξύ τους. 
Και υπό αυτή την έννοια το 
συνέδριό μας θα μπορούσε να 
είναι το πρώτο βήμα ή έστω ένα 
λιθαράκι στην οικοδόμηση αυτού 
του κινήματος.

Πάτρα, 24-06-2009

* Ο Δημόπουλος Βασίλης είναι 
σύνεδρος εκλεγμένος με το 
ψηφοδέλτιο της Εκπαιδευτικής 
Παρέμβασης Ά’ Άχαΐας και πρ. 
Γραμματέας τςη Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας
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Εκτενή σχόλια για 
το 14ο συνέδριο 

της ΟΛΜΕ
Του Αντώνη Ναξάκη*

Στις 28 Ιουνίου 2009 
ολοκλήρωσε τις εργασίες 
του το 14ο Συνέδριο της 
ΟΛΜΕ με την εκλογή νέου 
Δ.Σ., ενώ οι συσχετισμοί 
δεν άλλαξαν (4 ΔΆΚΕ, 
3 ΠΆΣΚ, 2 ΣΥΝ, 2 ΔΕΕ, 1 
ΠΆΡΕΜΒΆΣΕΙΣ).
Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε υπό 
το βάρος προαναγγελιών 
σειράς αντιδραστικών 
μέτρων για την νεολαία 
και τους εργαζομένους 
ιδιαίτερα του δημοσίου 
τομέα. Μέτρα που 
απορρέουν από την γενική 
κατεύθυνση της Ε.Ε. για 
διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων και των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων 
στο στενό δημόσιο τομέα 
(κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ), 
αφού για τους υπόλοιπους 
εργαζομένους έχει γίνει.
Ετσι βρίσκονται προ των 
πυλών:
• Η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση στην Β/
βάθμια εκπαίδευση 
των Μπαμπινιώτη 
– Δασκαλόπουλου – 
Καρατζαφέρη με κύρια 
σημεία τις περιφερειακές 
εξετάσεις σε όλα τα 
μαθήματα από την πρώτη 
Λυκείου και του τρόπου 
εξέτασης όπου αυτός θα 
πραγματοποιείται μόνο με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου 
(δηλαδή πειράματα τύχης) 
και τα διαγνωστικά τεστ 
θα διορθώνονται από τα 
κομπιούτερ.
Είναι φανερό πως στην 
κοινωνία μας που βρίθει 
μορφωτικών, οικονομικών 
(ταξικών), γλωσσικών, 
χωροταξικών, κ.α. 
διαφορών, ενιαία θέματα σε 
κάθε τάξη ανά περιφέρεια, 
θα οδηγήσουν στο κλείσιμο 
τις μισές σχολικές μονάδες 
της χώρας.
Ο νέος τρόπος εξέτασης 
αφανίζει την αναλυτική 
και συνθετική σκέψη, άρα 
την κριτική ικανότητα που 
μπορεί να προσεγγίζει 
το «όλον», υπέρ της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για γρήγορη συλλογή και 
αποβολή πληροφοριών και 
μάλιστα όσων μπορούν 
να μετατραπούν σε 
εμπορεύματα. Με άλλα 
λόγια μέσω της δομής 
του περιεχομένου της 
και της διδακτικής, της 
επερχόμενης εκπαιδευτικής 
μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς , 
επιχειρείται η πιο ακραία 
μορφή αποδόμησης της 
συλλογικής υπόστασης του 
ανθρώπου.
• Η απόφαση του 
Ε υ ρ ω δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ 
που χαρακτήρισε τα 
ασφαλιστικά ταμεία 
του Δημοσίου (κύρια 
και επικουρικά) σε 
επαγγελματικά, συνιστά 

την μεγαλύτερη και 
τελική αντεργατική 
επίθεση, ουσιαστικό της 
πλήρης κατάργησης του 
ασφαλιστικού συστήματος 
στην χώρα μας.
Γιατί επαγγελματικά ταμεία 
δεν σημαίνει μόνο εξίσωση 
ορίων συνταξιοδότησης 
ανδρών – γυναικών (άρα 10 
χρόνια παραπάνω δουλειά 
στις γυναίκες), ούτε ότι 
σε αυτά απαγορεύεται 
η κρατική (κοινωνική) 
χρηματοδότηση. Σημαίνει 
κυρίως την μεταφορά 
των ευθυνών της 
ασφάλισης – περίθαλψης 
αποκλειστικά στις πλάτες 
των εργαζομένων. Σημαίνει 
με άλλα λόγια στρατηγικού 
χαρακτήρα αλλαγές.
Πολλοί τρόποι για 
κάτι τέτοιο υπάρχουν 
π.χ. η μετατροπή των 
επιστημονικών ενώσεων 
σε επαγγελματικές (Ε.Μ.Ε., 
Εν.Φυσ., Ε.Π.Ι, ...) οι οποίες 
θα λειτουργήσουν κατά 
τα πρότυπα του ΤΕΕ – 
ΤΣΜΕΔΕ, με άλλα λόγια ο 
απόφοιτος οποιασδήποτε 
γ/βάθμιας σχολής, 
δημόσιας ή ιδιωτικής θα 
πληρώνει ασφάλιστρα 
με την αποφοίτησή του,  
ανεξάρτητα από το αν 
εργάζεται.   
Η υπόθεση των 
επαγγελματικών ταμείων 
μαζί με τις περικοπές στις 
συντάξεις, την αύξηση 
του χρόνου εργασίας, την 
κατάργηση του ενός από 
τα δυο επικουρικά ταμεία 
των δημοσίων υπαλλήλων, 
τις περικοπές στα βαρέα 
και ανθυγιεινά και στις 
συντάξεις αναπηρίας, 
συνιστούν το πλαίσιο 
επίθεσης στα ασφαλιστικά – 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
της επόμενης περιόδου.
•  Η κυβέρνηση καιρό 
τώρα και σε όλους τους 
τόνους προαναγγέλλει 
διπλό μισθολόγιο για το 
δημόσιο. Το υπάρχον για 
τους παλιούς και το άλλο 
για τους νεοδιόριστους από 
το οποίο θα παραληφθούν 
σοβαρά τμήματα του 
σημερινού μισθού. Π.χ. 
εάν στον νεοδιόριστο της 
εκπαίδευσης δεν δοθεί 
το εξωδιδακτικό επίδομα, 
τότε όσοι διοριστούν το 
2010 θα έχουν κατά 400+ € 
μικρότερο μισθό απ’ αυτούς 
που διορίστηκαν το 2009. 
Κάτι τέτοιο δεν θα φέρει 
μόνο σε πλήρη απόγνωση 
τους νέους εργαζόμενους, 
αλλά θα δημιουργήσει μια 
διάσπαση βάθους εντός 
των εργαζομένων, θα βάλει 
τις προϋποθέσεις άρσης της 
μονιμότητας, αφού πρώτα 
διαλύσει τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες των δημοσίων 
υπαλλήλων, ιδιαίτερα της  
εκπαίδευσης.
•  Η διάλυση κάθε έννοιας 
μόνιμης και σταθερής 
εργασίας αποτελεί τα 
τελευταία 20 χρόνια 
διαρκή προσπάθεια 
όλων των κυβερνήσεων. 
Βρισκόμαστε σήμερα 
μπροστά σε νέα 

αποφασιστική κυβερνητική 
προσπάθεια.
Η κατάργηση των κλειστών 
επαγγελμάτων, η γενίκευση 
των συμβάσεων έργου, 
η ανεξέλεγκτη χωρίς 
στοιχειώδης προϋποθέσεις 
προσφορά εκπαιδευτικών 
τίτλων από ιδιώτες 
(πρόσφατες κυβερνητικές 
εξαγγελίες), η γενίκευση 
και υπερμεγέθυνση 
του ωρομίσθιου σε 
όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες είναι μερικές 
από τις κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 
το συνέδριο της ΟΛΜΕ 
κατάφερε να οδηγηθεί σε 
ένα πλαίσιο απόφασης που 
περιέχει σοβαρά στοιχεία 
συγκρότησης, τουλάχιστον 
ενός αμυντικού μετώπου 
δράσης.
Καταφέραμε να 
τραβήξουμε ορισμένες 
σαφής διαχωριστικές 
γραμμές, παρά την σφοδρή 
αντίδραση και αποχώρηση 
της ΔΆΚΕ και την αντίδραση 
της ΔΕΕ (ΠΆΜΕ) που δεν 
ήθελε καμία συλλογική 
απόφαση.    
Με πρωτοβουλία των 
παρεμβάσεων που 
πρότειναν τα βασικά σημεία 
της τελικής συμφωνίας σε 
όλες τις παρατάξεις πλην την 
ΔΆΚΕ (συμφώνησαν ΣΥΝ, 
ΠΆΡΕΜΒΆΣΕΙΣ, ΠΆΣΚ), η 
απόφαση επικαιροποίησε 
της αποφάσεις του 
προηγούμενου συνεδρίου 
και όρισε τους παρακάτω 
επιπλέων άξονες πάλης. 
• Πλήρη αντίθεση στην 
επικείμενη μεταρρύθμιση 
Μπαμπινιώτη – 
Δ α σ κ α λ ό π ο υ λ ο υ 
– Διαμαντοπούλου – 
Καρατζαφέρη και ιδιαίτερα 
στις περιφερειακές 
εξετάσεις που θα οδηγήσουν 
σε κλείσιμο τα μισά 
σχολεία της χώρας κυρίως 
αυτά των υποβαθμισμένων 
περιοχών των πόλεων και 
της επαρχίας.
• Την πλήρη αντίθεση 
στο νέο τρόπο εξέτασης 
των περιφερειακών και 
πανελλαδικών εξετάσεων 
που οδηγεί σε αποσάθρωση 
και όχι ανάπτυξη της 
κριτικής ικανότητας 
της νεολαίας υπέρ μιας 
αγοραίας γνώσης μιας 
χρήσης από εργάτες μιας 
χρήσης.
•  Βασικός άξονας 
αναδείχτηκε η πάλη 
ενάντια στην μετατροπή 
των ασφαλιστικών 
ταμείων του δημοσίου 
σε επαγγελματικά, που 
σημαίνει ελαστικές 
σχέσεις εργασίας. Δηλαδή 
διάλυση του ασφαλιστικού 
συστήματος στο δημόσιο 
υπέρ ενός συστήματος 
πλήρους εξατομίκευσης της 
ασφάλισης με ταυτόχρονη 
εμπορευματοποίηση – 
ιδιωτικοποίηση της.
• Σταθερός άξονας πάλης 
αναδείχθηκε η αντίθεση 
μας στα επικείμενα 
διπλά μισθολόγια στο 
δημόσιο (άλλο για τους 

νεοδιόριστους και άλλο 
για τους παλιούς)  και 
η διεκδίκηση κλαδικών 
συλλογικών συμβάσεων 
εφ’ όλης της ύλης. 
• Στα ζητήματα των 
εργασιακών σχέσεων το 
συνέδριο αναγνώρισε ένα 
στρατηγικό μέτωπο πάλης. 
Ετσι με γνώμονα την μόνιμη 
και σταθερή εργασία 
απαιτούμε:
• Κατάργηση του 
ωρομισθίου. Διορισμούς 
σε όλα τα κενά. Κανείς 
καθηγητής χωρίς οργανική 
θέση, (να καταργηθεί το 
σύστημα της διάθεσης 
συναδέλφων στα ΠΥΣΔΕ). 
Οχι στην κατάργηση 
εργασιακών δικαιωμάτων 
για την πραγματοποίηση 
κοινωνικής πολιτικής. 
Η κοινωνική πολιτική 
σε κατηγορίες, που 
την έχουν ανάγκη, να 
πραγματοποιηθεί με 
άλλους τρόπους (κυρίως 
οικονομικούς).
• Πλήρη εργασιακά, 
ασφαλιστικά (να καταργηθεί 
η απαίτηση των 100 
ενσήμων για περίθαλψη) 
και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα σε όλους τους 
ωρομίσθιους μέχρι την 
κατάργηση του θεσμού. 
Τα παραπάνω αποτελούν 
ένα αρκετά σαφές 
αμυντικό πλαίσιο. Το 
συνέδριο όμως δεν 
μπόρεσε να διαμορφώσει 
άξονες αντεπίθεσης 
και ανατροπής, με 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ό τ ε ρ α 
χαρακτηριστικά, της 
επερχόμενης κυβερνητικής 
επίθεσης. Σε τρία ζητήματα 
εκφράστηκε η αδυναμία 
απάντησης.
1. Στο αντιδραστικό 
σχολείο που κάθε μέρα 
κατασκευάζετε ποιο είναι 
το σχολείο των σημερινών 
κοινωνικών αναγκών και 
απαιτήσεων.
2. Ποια είναι η σχέση 
της κλαδικής συλλογικής 
σύμβασης με την γενική 
συλλογική σύμβαση της 
ΆΔΕΔΥ.
3. Η ανάγκη για ένα 
εκπαιδευτικό συνδικάτο 
όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευση.

*  Σύνεδρος στο 14ο συνέδριο 
της ΟΛΜΕ  αντιπρόσωπος 
της ΕΛΜΕ Χανίων, εκ 
μέρους της Παρέμβασης 
–Πρωτοβουλίας.    Εγραψε 
το άρθρο  πριν αλλάξει η 
κυβέρνηση της Ν.Δ.- Χανιά,  
Σεπτέμβρης  2009
 

 Πρώτες παρατηρήσεις για το 14ο 
Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Το 14ο συνέδριο της ΟΛΜΕ με δυο λόγια επιβεβαίωσε τις 
όποιες δυνατότητες είχε εκ των προτέρων, όμως με μια 
σειρά αντιφάσεων. Άν εξαιρέσουμε τις Άγων. Παρεμβάσεις 
– Συσπειρώσεις που προσπάθησαν να υπερβούν τον 
εαυτό τους, ώστε να δώσουν ένα περιεχόμενο υπέρ του 
συνδικαλιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών, τα δεσμά των 
πολιτικών - κομματικών χώρων καθόριζαν τη στάση  όλων 
των παρατάξεων: 

Α) Η ΔΑΚΕ, πιστή στο κυβερνητικό συνδικαλισμό, δεν 
ήθελε το συνέδριο να έχει κάποια σχετική   ουσία και γι’ 
αυτό πετούσε συνεχώς την «μπάλα στην εξέδρα». Το 
βράδυ των αποφάσεων έβαλε την  πρόταση σε ψηφοφορία 
«εκπαιδευτικό μισθολόγιο» (ναι αυτές τις δυο λέξεις) 
χωρίς αναφορά σε περιεχόμενο και στο προετοιμαζόμενο 
μισθολόγιο των δύο ταχυτήτων και μετά έψαχνε αφορμή 
για να αποχωρήσει, πράγμα που έκανε.  
Β) Η ΠΑΣΚ χειροκρότησε την εκπρόσωπο του ΠΆΣΟΚ (Ά. 
Διαμαντοπούλου) πολλές φορές, ακόμη και όταν άνοιξε 
ευθαρσώς τη γραμμή της περιφερειοποίησης των σχολείων 
και  διαχείρισης του προσωπικού, καθώς και της θεσμικής 
αξιολόγησης. Παράλληλα οι ομιλητές της ήταν υποτονικοί 
και άνοιξαν μόνο «μικρά» ζητήματα. Κάποιοι σύνεδροι 
μάλιστα  στήριζαν τη θεσμική αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων. Η στάση αυτή επιβεβαίωσε την εκτίμησή μας ότι 
ήταν αδύνατο να  υπάρξει πλειοψηφική πολιτική απόφαση 
του συνεδρίου.  
Γ) Οι Συνεργαζόμενες Εκπ. Κινήσεις φάνηκαν σε γενικές 
γραμμές υποτονικές, χωρίς ιδιαίτερη στόχευση, πλην 
δυο-τριών εξαιρέσεων, που αφορούσαν τη σαπίλα στις 
υπηρεσιακές μεταβολές και κάποια προβλήματα της 
καθημερινότητας στα σχολεία.
Δ) Η ΔΕΕ-ΠΑΜΕ για άλλη μία φορά είχε λόγο καταγγελτικό 
προς όλες τις πλευρές, χωρίς καμιά προσπάθεια σύνθεσης σε 
κανένα ζήτημα. Γι’ αυτό και καταψήφισε όλες τις αποφάσεις 
που πάρθηκαν. Εδωσε βαρύτητα μόνο σε θεωρητικές – 
ιδεολογικές ερμηνείες της κρίσης. Ενδεικτική ήταν η στάση 
της για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των ωρομισθίων, 
που με ένα συμπληρωματικό ψήφισμα, ορθό μεν, αλλά 
όπως διεφάνη από ενδεικτική ψηφοφορία, η σκοπιμότητά 
της ήταν να καταψηφιστεί από μέρος των ΠΆΣΚ-Συν.Ε.Κ., με 
μοναδικό στόχο να εμφανίσει τις εσωτερικές αντιθέσεις σ’ 
αυτές, ενώ η καταψήφιση του υπονόμευε την πολύ θετική 
ήδη ψηφισμένη απόφαση. 
Στ) Οι Αγ. Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο, ώστε να παρθούν επικαιροποιημένες αποφάσεις, 
χωρίς όμως να υπονομευτούν οι θετικοί άξονες του 13ου 
συνεδρίου. Άναφερόμαστε τόσο   στην επιβεβαίωση 
των αιτημάτων του προηγούμενου συνεδρίου (σχολείο, 
αξιολόγηση-χειραγώγηση, κατάργηση ωρομισθίας,  
ασφαλιστικό και μισθολογικό ζήτημα, κλπ), όσο και στην 
εναντίωση στα επαγγελματικά ταμεία και στο μισθολόγιο 
των δύο ταχυτήτων που βρίσκονται στο παρασκήνιο. 
Δυστυχώς όμως το βέτο των εκπροσώπων των Συν. Εκπ. 
Κιν. και της ΠΆΣΚ, δεν επέτρεψαν η απόφαση για κλαδική 
συλλογική σύμβαση (παράλληλα με τη γενική της ΆΔΕΔΥ) 
να περιέχει το επιθετικό αίτημα για ενσωμάτωση των 
δύο εκπαιδευτικών επιδομάτων (περ. 450 €) στο βασικό 
μισθό…
Οσον αφορά τους εκπροσώπους της Εκπ. Παρέμβασης 
Αχαΐας έκαναν εμφανή την παρουσία τους στο συνέδριο και 
με τους ομιλίες τους και με τη συμβολή τους στη διαμόρφωση 
της όλης τακτικής και πολιτικής των Παρεμβάσεων. Δηλαδή 
η στάση τους ήταν ακριβώς σύμφωνη με τις δημόσιες 
προεκλογικές δεσμεύσεις της Εκπ. Παρέμβασης…

Πάτρα, 29-06-2009, Για την Εκπ. Παρέμβαση Αχαΐας, 
οι σύνεδροι στο 14ο συνέδριο, Π. Μπούρδαλας και Β 

Δημόπουλος
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«… Ούτε μπορεί με τις σημερινές τις δυνάμεις 
να αλλάξει τίποτα η Αριστερά. Ας μην ξεχνάμε 
ότι, στο άρθρο 16 ή στα συρματοπλέγματα 
του Έλληνικού, η Αριστερά δεν ήταν μόνη 
της στους δρόμους. Ήταν με πολλούς 
άλλους…», 

Βένιος Άγγελόπουλος, Εφ. «Ή Εποχή»,  φ. 
982,  01-11-2009, σελ. 17.

Οταν στο άνοιγμα του 14ου συνέδριου της 
ΟΛΜΕ η νυν υπουργός του Υπουργείου 
Κατάρτισης και δια βίου μάθησης  και 
(ευρωλιγούρικης, κατά πως φαίνεται) 
παιδείας και θρησκευμάτων μιλούσε, 
καλεσμένη μεν ως εκπρόσωπος κόμματος, 
αλλά ως υπουργός παιδείας, πολλοί 
κατανοήσαμε ότι σύντομα θα εκπροσωπούσε 
την Ε. Ε. στην Ελλάδα. Οταν οι αντιπρόσωποι 
του κλάδου, τουλάχιστον η πλειοψηφία, 
που είχαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της 
ΠΆΣΚ τη χειροκροτούσαν αδιάλειπτα, πολλοί 
εκτιμούσαμε ότι το βαθύ ΠΆΣΟΚ θα είχε 
απέναντί του ηγεσία που δεν ικανοποιούνται 
απ’ αυτά.
Η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, διαλεγμένη 
συνειδητά στη θέση της Μαρ. Δαμανάκη για 
να ηγηθεί στη μεγάλη προσπάθεια άγριου 
εξευρωπαϊσμού της δημόσιας παιδείας της 
χώρας μας, έμπαινε  με το τσαμπουκά της 
πρώην επιτρόπου της ΕΕ. Διαλεγμένη για μια 
προσπάθεια που αν πετύχει, θα ανατρέψει 
άρδην το εθνικό κράτος στο χώρο της 
βασικής και εγκύκλιας γνώσης, αλλά και των 
εργασιακών σχέσεων των 200.000 δασκάλων 
και καθηγητών. 
Η νέα Υπουργός μας δεν είναι μόνη. Εχει 
μαζί της όλο το εκσυγχρονιστικό ΠΆΣΟΚ, 
όλον τον εκσυγχρονιστικό ΣΥΝασπισμό, 
τη Ν. Δ. που συσπειρώνονται γύρω από 
τη Ν. Μπακογιάννη-Μητσοτάκη, αλλά και 
δυνάμεις των Ο-Π και ένα μέρος του ΛΆΟΣ. 
Την ίδια στιγμή το νέο ΠΆΣΟΚ φαίνεται να 
αποδέχεται την ομοσπονδιοποίηση της Ε. 
Ε. και έχει πολλούς συμμάχους και στην 
γραφειοκρατία των Βρυξελών.
 Σε επίπεδο συνδικαλιστικό το ΠΆΣΟΚ έχει 
ταμπουρωθεί σε ΓΣΣΕ, ΆΔΕΔΥ και ελέγχει 
από φέτος μαζί με τον  μισό Συνασπισμό τη 
νέα ΠΟΣΔΕΠ. Είναι ακόμα συζητήσιμο πως 
αντιδράσει η ΠΆΣΚ σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ.
Θεωρούμε από αμυντική σκοπιά μεγάλης 
σημασίας τις θέσεις, που ψήφισε και Η ΠΆΣΚ 
για την μη περιφερειοποίηση της εθνικής 
παιδείας. Δεν είναι τυχαία επομένως η έστω 
και δειλή ανακοίνωση του ΔΣ της ΟΛΜΕ 
στις 21.10.09 μετά τη συνάντησή της με τη 
νέα Υπουργό: «… Αρνητικά κρίνουμε την 
αρχική τοποθέτηση της νέας Υπουργού 
«πως δεν είναι διαπραγματεύσιμο το 
πρόγραμμά μας», καθώς και τη θέση της 
για την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
στην Τοπική Άυτοδιοίκηση και μάλιστα ως 
προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής 
της κυβέρνησης…».
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου 
θα καθυστερήσει άμεσες επιθέσεις στο μισθό 
των δημοσίων υπαλλήλων (τύπου διπλά 
μισθολόγια ή περικοπή δώρων) αρκούμενη 
στα έμμεσα κτυπήματα (π.χ. πολλαπλή 
φορολόγηση) ή ασφαλιστικό (εξού και οι 
πρώτες ήπιες εξαγγελίες). Θα επιχειρήσει 
όμως πολλαπλά και σύντομα ένα αστικό 
εκσυγχρονισμό, προσαρμοσμένο ειδικά για 
μια μη μητροπολιτική ευρωπαϊκή χώρα, 
με τεράστια προβλήματα στην ενδογενή 
πρωτογενή παραγωγή, όπως η Ελλάδα

Σκιαγράφηση της νέας αναδιαρθρωτικής 
εκπ. πολιτικής της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ

Τα βασικά στοιχεία, που μπορούμε να 
πιθανολογήσουμε βάσιμα, της νέας 
αναδιαρθρωτικής πολιτικής του ΠΆΣΟΚ, 
υφαίνονται με κέντρο το κτύπημα του 
εθνικού κράτους, με τεράστιες επιπτώσεις 
και στην παιδεία, φαίνεται ότι είναι:
Α) Η δημιουργία λίγων περιφερειών και 
μεγάλων Δήμων με το «Καποδίστρια Β΄», οι 
οποίες θα έχουν στη μεταβατική φάση δύο 
μητροπολιτικά κέντρα. Το όλο και λιγότερο 
«εθνικό κράτος» και την αναδυόμενη 
ομοσπονδιοποίηση της ΕΕ, μετά και τη 
υπογραφή του Ευρωσυντάγματος, ως 
«Συνθήκης της Λισαβόνας» πρόσφατα.  
Β) Νέα εκλογικά συστήματα με πριμοδότηση 
των πλειοψηφικών χαρακτηριστικών σε όλα 
τα επίπεδα του εθνικού κράτους (εθνικές, 
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές), 
ώστε οι κομματικές και επιχειρηματικές 
γραφειοκρατίες να έχουν το πάνω χέρι σ’ 
αυτές.
Γ) Πλήρης απουσία αποφασιστικών τοπικών 
συνελεύσεων των κατοίκων ή αντιπροσώπων 
τους σε παλαιές Κοινότητες ή Δημοτικά 
διαμερίσματα και υποκατάστασή τους από 
επικίνδυνες θεσμικές μορφές «κοινωνικής 
λογοδοσίας».
Δ) Γιγάντωση των ΣΔΙΤ, πέρα από τον 
κατασκευαστικό τομέα, και επί του 
περιεχομένου δημοσίων αγαθών (Παιδεία, 
Υγεία, Πολιτισμός, πράσινο, νερό, αέρας, 
πλατείες, κλπ). Εδώ να σημειώσουμε τη 
σύνδεση του Υπ. Πολιτισμού με τον Τουρισμό 
και όχι την παιδεία με επικεφαλής μάλιστα 
επιχειρηματία υπουργό.
Ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων στις 
περιφέρειες και από εκεί  στους νέους 
Δήμους:
1) μέρους γνωστικών πεδίων στα σχολεία 
(15 έως 30%), 2) Σταδιακή αύξηση των 
προσλήψεων του προσωπικού απ’ αυτούς 
και μισθοδότησή τους με νέες ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, ώστε να συρρικνωθεί η 
μονιμότητα. Τελικός στόχος η μετατροπή μας 
σε «δημοδιδασκάλους». Προπομποί σ’ αυτή 
τη διαδικασία αποτελούν τα κτυπήματα στην 
οργανική θέση και η δυνατότητα διάθεσης 
7 ειδικοτήτων σε όλη την περιφέρεια. 3) 
Μετατροπή των ενδοσχολικών εξετάσεων 
(αφετηρία τα Λύκεια) σε περιφερειακές, 
ώστε να υπάρξει το λεγόμενο «εθνικό 
απολυτήριο», παρότι περιφερειακό! 4) 
Κατάργηση της γεωγραφικής χωροθέτησης 
των σχολείων, ελεύθερη μετακίνηση 
μαθητών, βαθμολόγηση σχολικών μονάδων 
και κλείσιμο όσων δεν αντέχουν τον 
ανταγωνισμό. Φυσικά λόγο θα έχουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς.
Στ) Επέμβαση στο περιεχόμενο της γνώσης 

με:
1)  Συρρίκνωση των γνωστικών πεδίων 
σχεδόν στα μισά μαθήματα, μαρασμός 
της όποιας ανθρωπιστικής παιδείας και 
πλήρης τεχνοκρατισμός των Λυκείων. Ολα 
τα λιγότερα μαθήματα θα εξετάζονται 
περιφερειακά. 
2) Στη μεταβατική περίοδο θα αυξηθούν 
τα επιλεγόμενα μαθήματα, πιθανά χωρίς 
να συμμετέχουν στις εξετάσεις (όλα τα 
κομμένα μαζί με άλλα) ώστε να μειωθούν οι 
αντιδράσεις. 
3) Τεχνοκρατισμός με τράπεζες θεμάτων 
στα θέματα τα οποία θα είναι ίδια για όλους 
τους μαθητές, ανεξάρτητα από το κοινωνικό 
και μορφωτικό κεφάλαιο που θα κουβαλούν. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα συμβεί με το 
40-50% των μαθητών κατά μ. ο. από τις 
πανελλαδικές εξετάσεις. 
4) Μεγαλύτερη «αμερικανοποίηση» των 
ερωτήσεων (κλειστού τύπου) και ουσιαστικά 
παραπέρα μηχανοποίηση της γνώσης και 
της σκέψης στην πλειοψηφία των παιδιών. 
5) Σύνδεση της Τεχν. Εκπαίδευσης με 
τους Δήμους και επιχειρήσεις με πολύ πιο 
γρήγορους ρυθμούς.
Ζ) Η εγχώρια και παγκόσμια οικονομική 
κρίση
Μέσα στο μεγάλο παιχνίδι να πληρώσει ο 
λαός την κρίση, που φταίει κυρίως επειδή 
έχει χαμηλές προσδοκίες και εκλέγει τους 
δημίους του η δήθεν περιφερειοποίηση 
θα μεταφέρει στις πλάτες του και τη 
χρηματοδότηση που δεν θα φτάνει από 
το κεντρικό κράτος.  Οι δήμαρχοι και 
περιφερειάρχες θα είναι οι αποδέκτες-
κυτία παραπόνων και οι απαντήσεις θα 
είναι κονσέρβα: Το κεντρικό κράτος λόγω 
της κρίσης δεν δίνει τις πιστώσεις, οπότε ή 
θα σας φορτώσουμε με νέα δάνεια, ή θα 
βάλουμε χορηγούς ή θα πληρώστε και θα 
έχετε σχολείο… Άπάντηση δεν χρειάζεται, 
ούτε καν σχολιασμός.

Επίμετρο: σχόλιο για τις αποφάσεις του 
14ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ

Δεδομένου ότι η ΔΆΚΕ και η ΔΕΕ-ΠΆΜΕ δεν 
έμπαιναν σε επιμέρους αποφάσεις, ήταν 
φανερό πως μόνο σε μια σειρά αμυντικών 
αποφάσεων μπορούσε να πάει το συνέδριο. 
Πρώτον να επικαιροποιήσει τα αιτήματα 
του 13ου και δεύτερον να ψηφίσει κάποια 
νέα αιτήματα, αλλά δεδομένου των 
συσχετισμών, αμυντικού χαρακτήρα.  Γίνεται 
μάλιστα φανερό πως ήταν σχεδόν αδύνατον, 
τρεις μήνες πριν το ΠΆΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, 
η ΠΆΣΚ να αποδεχόταν ένα πολιτικό 
σκεπτικό που να αντιτίθεται στο σχεδιασμό 
που φέρνει το νέο ΠΆΣΟΚ. Βεβαίως πάντοτε 
οφείλουμε να μη ταυτίζουμε κόμματα και 
συνδικαλιστικές παρατάξεις, αλλά δυστυχώς 
η αντίθετη κουλτούρα δεν υπάρχει ούτε στην 
αριστερά (ΚΚΕ-ΠΆΜΕ, ΣΥΡΙΖΆ- Συν κιν. κλπ)
Βεβαίως το ΠΆΣΟΚ δύσκολα θα έφερνε 
(και μάλιστα σύντομα) διπλό μισθολόγιο 
και δύσκολα θα ανοίξει το πρώτο καιρό τα 
επαγγελματικά ταμεία στην ασφάλιση που 
προωθούν οι νεοκαπιταλιστές ΝΔ, ΛΆΟΣ κλπ. 
Στη φάση αυτή θα προσπαθήσει να  κάνει 
αναδιαρθρώσεις στο κράτος, λόγω της νωπής 
εντολής και κοινοβουλευτικής άνεσης.
 Γι’ αυτό η ΠΆΣΚ τελικά επέλεξε να ψηφίσει 
αμυντικά αιτήματα, κρατώντας κάποιες 
αποφάσεις από την ηγεσία του κόμματος:  
(π.χ. 1.  Να μην περάσουν οι αλλαγές στο 
εξεταστικό (περιφερειακές εξετάσεις, κ.λπ.). 
4.   Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα 
στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, μέχρι 

την οριστική κατάργηση του θεσμού. 
6.  Άμεση αντιμετώπιση της εκτεταμένης 
«διαθεσιμότητας», υπεράσπιση και 
διεύρυνση της οργανικότητας.)
Το πεδίο βεβαίως για όλο το σχεδιασμό 
της πειφερειοποίησης της εκπαίδευσης 
παραμένει ανοικτό. Τέσσερις φαίνεται να 
είναι οι κεντρικοί κρίκοι του σχεδιασμού του 
ΠΆΣΟΚ, που τόσο οι ψηφοφόροι του δεν θα 
στοιχηθούν εύκολα μαζί του, όσο και κάποιο 
κομμάτι της ΠΆΣΚ:

1)   Οι περιφερειακές εξετάσεις (από Ά ή Β 
Λυκείων) που μαζί με πιθανές εξετάσεις μετά 
το Λύκειο (Μπαμπινιώτης) θα εκτοξεύσουν 
τα φροντιστήρια σε απίθανα ύψη και θα τα 
κατεβάσουν στο γυμνάσιο.

2) Ο τεχνοκρατισμός στο Λύκειο με 
τον εξοβελισμό κυρίως μαθημάτων  
ανθρωπιστικών γνωστικών πεδίων, σε 
συνδυασμό με τη νέα διδακτική που 
κρύβεται πίσω από τον καταιγισμό των 
ερωτήσεων κλειστού τύπου «αλά ΆΣΕΠ» σε 
ένα πιο εξετασιοκεντρικό Λύκειο, παρά την 
αντίθετη επικοινωνιακή πολιτική για την 
ύπνωσή μας.

3) Το κλείσιμο σχολείων μέσω της 
κατηγοριοποίησης και «ελεύθερης» 
μετακίνησης μαθητών και η γιγάντωση 
αστικών.

4) Η είσοδος χορηγών και επαγγελματιών 
της «αυτοδιοίκησης», τόσο στο χώρο της 
πρόσληψης προσωπικού και χρηματοδότησής 
του, όσο και στον έλεγχο μερίδας της γνώσης 
και της εργασίας με μάνατζερ και όχι μόνο.

Τέλος, κλείνοντας αυτές τις σκέψεις, 
σημειώνω πως ο χώρος των Παρεμβάσεων-
Συσπειρώσεων στο δήθεν αυτόνομο Λύκειο 
προβάλλει τη στρατηγική του ενιαίου  
σχολείου. Στην δήθεν περιφερειοποίηση 
προβάλλει τον ενιαίο δημόσιο χαρακτήρα 
των σχολείων και την άμεση δημοκρατία 
στους συλλόγους διδασκόντων. Στον 
τεχνοκρατισμό της γνώσης προβάλλει την 
ενιαία και πλήρη γνώση. Στον τεμαχισμό 
της παιδείας προβάλλει το σχολείο για 
όλα τα παιδιά. Στις ελαστικές σχέσης 
εργασίας προβάλει τη μονιμότητα, 
οργανικότητα, τον ενιαίο και βασικό μισθό 
με δημόσια ασφάλιση-σύνταξη και με 
κλαδικές συμβάσεις. Στη συνδικαλιστική 
υποταγή στη γραφειοκρατία και τον στείρο 
κομματισμό των αποστειρωμένων ηγεσιών, 
προβάλλει τις διακλαδικές συνεννοήσεις στη 
στρατηγική του «ενιαίου συνδικάτου» και τη 
μεταφορά πρωτοβουλιών στα πρωτοβάθμια 
σωματεία. Στα κελεύσματα πολλαπλών 
μορφών κομματικού συνδικαλισμού, την 
πλατιά αγωνιστική και προγραμματική 
ενότητα μέσα στο οργανωμένο κίνημα.
Αισιοδοξώ ότι πάλι μαζί θα συναντηθούμε, 
πολλές και πολλοί, στα σχολεία, στις 
συνελεύσεις και στους δρόμους, στα 
πλαίσια ενός ευρύτερου πανεκπαιδευτικού 
μορφωτικού κινήματος παιδείας – εργασίας 
- πολιτισμού και δημοκρατίας.

Πάτρα, 31-10-09

Ο Παναγ. Ά. Μπούρδαλας ήταν αντιπρόσωπος 
της Ά΄ ΕΛΜΕ Άχαΐας στο 14ο συν. της ΟΛΜΕ, 
από το ψηφοδέλτιο  της Εκπ. Παρέμβαση 
Άχαΐας.

 Η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και το 14ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Η Παιδεία μπροστά στο νέο αστικό και νεοκαπιταλιστικό εξευρωπαϊσμό  του ελλαδικού 
κράτους

Του Παναγ. Α. Μπούρδαλα*
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Πρόσφυγες και  μετανάστες υπό διωγμό. . . Μερικά 
σχόλια

Παίρνοντας αφορμή από την ποιότητα και την έκταση των θριαμβολογιών που έλαβαν χώρα στα τοπικά και κεντρικά ΜΜΕ λίγο μετά τη διάλυση του 
προσφυγικού καταυλισμού και τη σύλληψη εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών στις 12 Ιουλίου, στην Πάτρα, θα επιχειρήσω να μιλήσω και για το ίδιο το 
γεγονός και εν γένει για την πορεία του μεταναστευτικού.  

Τη μέρα εκείνη, ολόκληρη η περιοχή γύρω από τον καταυλισμό καταλήφθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και ήταν απαγορευμένη κάθε διέλευση προς 
ή γύρω απ΄ αυτήν. Οι μπουλντόζες, δυνάμεις ΟΠΚΕ, ΜΆΤ και ασφαλίτες από τα ξημερώματα 
μπήκαν στον καταυλισμό και από τους εναπομείναντες πρόσφυγες άλλους τους επέτρεψαν 
να διαφύγουν και άλλους τους συνέλαβαν. Το κυνηγητό και οι συλλήψεις συνεχίστηκαν σε 
όλη την πόλη μέχρι και την επόμενη μέρα. Οι μπουλντόζες κατεδάφισαν τα παραπήγματα 
και μια φωτιά (για την οποία κατγορήθηκε πρόσφυγας, ο οποίος συνελήφθη και αργότερα 
κρίθηκε αθώος) αφέθηκε να κατακάψει τα όποια όρθια καταλύματα και το τζαμί, την 
εκκλησία των προσφύγων δηλαδή, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες αντιδράσεις. Ετσι 
«απλά και παστρικά» ο καταυλισμός εξαφανίστηκε και ένα ωραίο περιφραγμένο οικόπεδο 
αναδύθηκε τώρα στη θέση του (ετοιμοπαράδοτο για ανέγερση κτηρίων;)

Τόσο οι διεθνείς, όσο και οι εγχώριοι νόμοι και τα διατάγματα προστασίας των 
προσφύγων ουσιαστικά καταπατήθηκαν, όπως συνέβη και σε άλλες φάσεις της ιστορίας. 
Τα πάντα διευθετήθηκαν με την καταστολή, τον αποκλεισμό, τον εγκλεισμό. Εξ ού και οι 
επιχειρισιακής μορφής εκκενώσεις εγκαταλειμμένων κτηρίων στη μητροπολιτική Άθήνα, 
όπου έβρισκαν στέγη εκατοντάδες μετανάστες και το στρίμωγμα χιλιάδων στα κρατητήρια 
σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Οι δηλώσεις των αρχών και του συλλόγου «η Πόλις Εάλω» που θριαμβολογούσαν 
για το «ξερίζωμα του κακού και της βρωμιάς», από τη μια εξέφραζαν ότι το δίκαιο πλέον 
ταυτίστηκε με το δίκαιο της αστυνομίας από την άλλη αντανακλούσαν όλη την ανακούφιση 
και το δέος που νιώθει ο νικητής που στερείται συνειδησιακών ίχνων συμπόνοιας απέναντι 
στον ηττημένο.

Η φωνή εξάλλου της «άλλης όχθης» πνίγηκε στο μεγαλείο της θεαματικότητας 
της δημοκρατικής, αντικειμενικής χειραγώγησης των ΜΜΕ ή το πολύ-πολύ συρρικνώθηκε 
σε λίγες προτάσεις διαμαρτυρίας για τη σκληρότητα της καταστολής και τη μη πρόνοια 
για ύπαρξη χώρων υποδοχής και στέγασης ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη διάλυση του 
αυτοσχέδιου καταυλισμού. Οσο δε για το λόγο και τις κινηματικές δράσεις υπεράσπισης του 
καταυλισμού ως καταφυγίου των προσφύγων, οι οποίες αν και πραγματοποιούνταν όλο το 

προηγούμενο διάστημα τελικά δεν ευδοκίμησαν, δεν δόθηκε ο παραμικρός χώρος και χρόνος μιας και προέρχονταν από την αντικαπιταλιστική αριστερά και τον 
αντιεξουσιαστικό χώρο, παρότι την ημέρα της κατεδάφισης τέσσερις άνθρωποι που προσέτρεξαν στους πρόσφυγες πριν την εισβολή των αστυνομικών σωμάτων, 
προσήχθησαν και παρέμειναν ως ύποπτοι στην ασφάλεια όλο το πρωινό.

Μια άλλη διάσταση του θέματος αφορά στην αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής, όταν και όπου υπάρχει αντίστοιχη πολιτική βούληση. Η ίδια 
αυτή μηχανή που αποδεικνύεται ανεπαρκής και αναποτελεσματική όταν έχει να κάνει με τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τα κοινωνικά προβλήματα, 
την προστασία και κατανομή των φυσικών πόρων, έδειξε πόσο σύγχρονη και αξιόπιστη μπορεί να είναι όταν επιλέγει να καταστείλει και να οδηγήσει στον 
αποκλεισμό ένα κομμάτι πληθυσμού αφού προηγουμένως το καταστήσει ανεπιθύμητο. Ετσι, στην παρούσα περίσταση, η αστυνομία με στρατιωτικού τύπου 
επιχείρηση, με όλα τα τεχνικά και τεχνολογικά μέσα στη διάθεσή της, μέσα σε λίγες ώρες (αφού εντωμεταξύ για 2 μήνες από το Μάϊο, προλείαινε το έδαφος με 
συνεχείς σκούπες) συνέλαβε εκατοντάδες ανθρώπους χωρίς χαρτιά και ισοπέδωσε το καταφύγιό τους. Οσοι παραπονούνται ότι στη χώρα μας το κράτος είναι 
ανοργάνωτο και η δημόσια διοίκηση ανίκανη, ας το ξανασκεφτούν, στοχαζόμενοι ποια σχέση έχει το κρατικό με το κοινωνικό και το δημόσιο, σε ποιους τομείς 
θέλει και άρα μπορεί να είναι το κράτος «έτοιμο» και «οργανωμένο» και σε ποια πεδία παρουσιάζεται «ανίσχυρο και «ξεχαρβαλωμένο».

Και μιας και μιλάμε για τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά σε συνάρτηση με το κοινωνικό συμφέρον, οι οποίοι εξακολουθούν να ονομάζονται λαθρομετανάστες 
λες και έχουν άλλη επιλογή, ας αναλογιστούμε μήπως είναι προς όφελος της κοινωνίας να νομιμοποιηθούν ακόμη και χιλιάδες νεαροί άντρες κυρίως και έφηβοι 
που έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. Πρόκειται για άτομα 15- 25 χρονών που έχουν αστείρευτη διάθεση για ζωή, μάθηση και εργασία και ζούμε σε μια χώρα 
με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, κοινωνική ασφάλιση που κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και ελάχιστη προσφορά σε χειρωνακτική εργασία. Χώρες όπως 
η Φινλανδία, ο Καναδάς, η Νορβηγία έχουν ανοίξει τις πύλες τους σε τέτοιους πληθυσμούς, ενώ, εδώ αντιθέτως γίνεται από πλευράς εξουσίας, οικονομικής, 
πολιτικής και ιδεολογικής, μια γιγαντιαία προσπάθεια να βρίσκονται μονίμως σε 
καθεστώς ομηρίας και εκμετάλλευσης, συκοφαντούνται, απωθούνται και αποκλείονται, 
φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ώστε στον κοινό νου να ταυτίζονται με 
κάθε παραβατική και εγκληματική πράξη∙ επιχειρείται να φαίνονται ως αιτία κάθε κακού, 
ακόμη και της αυξανόμενης ανεργίας, η οποία όπως καλά γνωρίζουμε έχει ευθέως να 
κάνει με την παγκοσμιοποιημένη αγορά και την υπαγωγή κάθε δραστηριότητας στον 
κανόνα του κέρδους.

Γιατί όμως ενοχλούσε τόσο έντονα ο εν λόγω καταυλισμός; Μήπως 
προσέβαλε αισθητικά το νεοελληνικό νεοπλουτίστικο κιτς; Μήπως πάλι τα ανθρωπιστικά 
αισθήματα ήταν πληγωμένα από την εξαθλίωση της καθημερινής ζωής στα 
παραπήγματα;  Που ας σημειωθεί, ήταν ο μοναδικός αυτοσχέδιος καταυλισμός στην 
Ευρώπη και αποτελούσε ένα ιδιότυπο άσυλο για τους πρόσφυγες που τον κατοικούσαν, 
συμπεριλαμβανομένων δυστυχώς και ορισμένων που τους εκμεταλλεύονταν οικονομικά. 
Επιπλέον, με περσινή απόφαση της νομαρχίας κατόπιν πιέσεων κινηματικών και 
σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου, ο καταυλισμός, όντας προσφυγικός,  δεν 
κρινόταν κατεδαφιστέος. 

Καταρχήν, η παραγκούπολη αυτή πρωτοστήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο πριν 
από 13 χρόνια ενώ τα τελευταία 2-3 χρόνια ο πληθυσμός του ήταν αυξημένος τόσο 
λόγω της αυστηρότατης φύλαξης των Ιταλικών λιμανιών και πρόσφατα και του πατρινού, όσο και της επαναπροώθησης (βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου) 
μεταναστών στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγχρόνως η γειτονιά γύρω από τον καταυλισμό ανοικοδομήθηκε γρήγορα και τα ακίνητα της περιοχής 
καθημερινά αποκτούσαν μεγαλύτερη αξία, παρόλο που νεόδμητες πολυκατοικίες παρέμεναν ανολοκλήρωτες και απούλητες.

Εκτός από αυτά και μια άλλη πραγματικότητα αναδυόταν στον καταυλισμό τα τελευταία 2 χρόνια. Ο τόπος αυτός έμελλε να γίνει ένας χώρος που 
λειτουργούσε με δικούς του κανόνες, στον οποίο διαλέγονταν οι πρόσφυγες με ανθρώπους που τους στέκονταν αλληλέγγυα και όχι μόνο διεκδικούσαν από 
κοινού τα αυτονόητα δικαιώματα και κάποιες χαραμάδες ελευθερίας, αλλά γνωρίζονταν μεταξύ τους πολιτισμοί και τρόποι σκέψης, δημιουργώντας έναν ζωντανό 
τόπο συνάντησης όπου ο «άλλος» και οι διαφορές δεν στέκουν ως απειλή αλλά ως αναγκαίος όρος της ύπαρξης όλων. 

Εν πάση περιπτώσει, ούτε τα προβλήματα λύνονται με τέτοια μέτρα, ούτε το κύμα προσφυγιάς και μετανάστευσης αναχαιτίζεται, καθώς το ίδιο το 
σύστημα τα δημιουργεί. Εκτός από τους πολέμους, τα  αυταρχικά καθεστώτα, την εκβιασμένη εκδημοκράτιση, την καταλήστευση αναπτυσσόμενων χωρών και 
άλλες πολιτικές παρεκτροπές της δύσης, η ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών και τα συνακόλουθα προβλήματα σε κλίμα, νερό και τροφή θα σπρώξουν ογκώδεις 
μάζες στη μετακίνηση και αναζήτηση νέου τόπου επιβίωσης. 

Οσο οι δυτικές κοινωνίες αρνούνται να δουν ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη και τις κάθε είδους κατανομές σε αυτό (πλούτου, δικαιωμάτων, 
εκμετάλλευσης, προβλημάτων κ.λπ) όσο εθελοτυφλούν από φόβο και ειδικότερα ο φόβος απώλειας της άνεσής τους είναι ο παρανομαστής της συνείδησής τους, 
όσο πιστεύουν ότι η κάθε λογής εξουσία θα μεριμνήσει αντί των ίδιων για το συλλογικό συμφέρον, το μέλλον είναι απλά δυσοίωνο και εφιαλτικό για όλους μας. 
Σήμερα για τους πρόσφυγες, αύριο για τους αντιφρονούντες, μεθαύριο για τους ανέργους κ.ο.κ.  Άισιοδοξία μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον μπορέσουμε να 
δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και όχι μέσα από φακούς παραμόρφωσης και αναλάβουμε τη μοίρα μας μέσα από κοινωνικά κινήματα και 
αγώνες.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αφήσω στη διάθεση κάθε σκέψης μια παραφρασμένη ρήση της Βαντάνα Σίβα, μιας αντιστεκόμενης γυναίκας: «Η ζωή δεν είναι 
εμπόρευμα, η κοινωνία δεν είναι οικονομία και η αγορά δεν είναι το τελικό στάδιο της ανθρώπινης περιπέτειας».

Μαρίνα Μουρατίδου, Γυμνάστρια, Οκτώβρης 2009, Μαρ. Μ.

Το καραβάνι 
αλήθειας για την 

ψυχική υγεία.

Το ζήτημα ψυχικής υγείας 
δεν αφορά τους άλλους. 
Τα στοιχεία δείχνουν 
πως ένας στους δέκα έχει 
προδιάθεση να εκφράσει, 
όχι απλά προβλήματα 
ψυχικών διαταραχών, αλλά 
σχιζοφρένεια. Δεν υπάρχει 
επομένως περίπτωση να 
μην γνωρίζουμε δίπλα 
μας, είτε στο ευρύτερο 
χώρο της οικογένειάς μας, 
είτε στο σχολείο μας, 
είτε στη γειτονιά μας, 
συνανθρώπους μας που 
πέρασαν ήδη το κατώφλι 
της ψυχικής ασθένειας. 
Γνωρίζουμε μάλιστα  πόσο 
χτυπά δυνατά και των χώρο 
των εκπαιδευτικών, σ’ 
αυτή τη δύσκολη δουλειά 
που οι «απέξω» βλέπουν 
μόνο το τυπικό ωράριο και 
τις διακοπές.
Στις σύγχρονες κοινωνίες 
του καπιταλιστικού 
α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ , 
της ανεργίας ή 
υποαπασχόλησης, των 
σκληρών εκπαιδευτικών 
διεργασιών, της 
αποξένωσης και του 
ψευτοκοσμοπολίτ ικου 
καταναλωτισμού τα 
πράγματα επιδεινώνονται 
ραγδαία.
Απ’ αυτή την άποψη η 
είδηση που κυκλοφόρησε 
στην περιοχή μας αξίζει 
«λύρα χρυσή». Δείχνει 
ότι δεν κουκουλώνουμε 
το πρόβλημα κάτω από το 
χαλί, δεν αποδεχόμαστε 
τα ιδρύματα-νεκροταφεία, 
αλλά ούτε χαιρόμαστε για 
την δήθεν  «ενσωμάτωση» 
στην οικογένεια και τα 
ελάχιστα «σπιτάκια» χωρίς 
καμιά ευρύτερη πολιτική, 
κοινωνική και νοσηλευτική 
στήριξη ουσίας.
«Φίλες και Φίλοι, 
Ο (ΣΟΦΨΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΏΝ 
και ΦΙΛΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ 
ΥΓΈΙΑ ΣΈΡΡΏΝ και ο ΣΟΨΥ 
ΠΆΤΡΆΣ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΈΙΑ ΠΑΤΡΑΣ σας 
καλούν στην ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση «Το Καραβάνι 
της Άλήθειας: Συνομιλίες 
Πρόσωπο με πρόσωπο». 
Οι λήπτες υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας 
συνομιλούν πρόσωπο με 
πρόσωπο με την κοινότητα 
για θέματα που αφορούν 
όλους και όλες,  που 
θα πραγματοποιηθεί 
στην Πάτρα, στο 
ξενοδοχείο ASTIR, στις 
20 Οκτωβρίου 2009 και 
ώρα 5.30μ.μ. - 9.30μ.μ.»
 
«Ο τυφλοπόντικας της 
εκαπίδευσης», Οκτώβρης 
2009
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Παγκόσμια ερεθίσματα

Ι) Ενα δισεκατομμύριο πεινάει!
Δεν το χωράει ανθρώπου νους. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι (για την ακρίβεια 1,02 ), 
το ένα έκτο του πληθυσμού της 
γης, υποσιτίζονται και πεινάνε! 
Επίσης, 60 εκατομμύρια 
παιδιά υποφέρουν από βαρύ 
υποσιτισμό και 5 εκατομμύρια 
το χρόνο πεθαίνει λόγω κακής 
διατροφής! Δεν πρόκειται 
για αβάσιμες καταγγελίες 
αλλά για επίσημα στοιχεία 

της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ. 
Δεν πρόκειται απλά για την επανάληψη των ίδιων πάντα 
ανακοινώσεων, που ο μιθριδατισμός της πλύσης εγκεφάλου 
των αστικών ΜΜΕ ,μας κάνει να αγνοούμε. 
Ο FAO τονίζει ότι το 2008 η στρατιά των πεινασμένων αυξήθηκε 
κατά 100 εκατομμύρια, ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Η άνοδος της τιμής των τροφίμων, η μείωση των όποιων 
κονδυλίων ελεημοσύνης έδιναν οι ιμπεριαλιστικές χώρες, 
αλλά και των εμβασμάτων των μεταναστών έχουν κάνει την 
κατάσταση ακόμα πιο δραματική. 
Την ίδια στιγμή εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων στις 
λεγόμενες πλούσιες και αναπτυγμένες χώρες, καταφεύγουν 
σε χημικές δίαιτες και γυμναστήρια για να χάσουν τα περιττά 
βάρη....
Παν. Παπαπ.

ΙΙ) Αφιερωμένο στη σιδηρά κυρία, τη 
Θάτσερ.

«Ολα πλέον αλλάζουν, καθώς φτάνουν οι λογαριασμοί από 
την περυσινή χρηματοπιστωτική κατάρρευση και τη σωτηρία 
των τραπεζών, αλλά και εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης. 
Ξαφνικά, ο ήλιος που ποτέ δεν έδυε πάνω από τη Βρετανική 
Αυτοκρατορία, αφήνει μεγάλες σκιές πάνω σε ό,τι απέμεινε 
από τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της Βρετανίας, με 
αποτέλεσμα η χώρα να είναι αναγκασμένη να ξανασκεφτεί 
τον ρόλο της στον κόσμο - ενδεχομένως ως Μικρή Βρετανία 
και πάντως σίγουρα ως μικρότερη Βρετανία». 
H ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό 
Newsweek, τον Άύγουστο, στάζει κυριολεκτικά φαρμάκι για 
τους Βρετανούς, για την πολιτική και επιχειρηματική τους 
ελίτ. Kαι το χειρότερο είναι πως δεν αποτελεί την εξαίρεση, 
αλλά τον κανόνα: 
Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο θύμα 
αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης δεν θα είναι οι HΠA, αλλά η 
Βρετανία, η οποία, με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, είναι 
πλέον αναγκασμένη να αντιμετωπίσει κατάματα την οδυνηρή 
πραγματικότητα και να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι ο ρόλος 
και ο λόγος της στον πλανήτη, ακόμη όμως και στο εσωτερικό 
της Ευρώπης, θα έχουν εφεξής πολύ μικρότερη σημασία.»
Αφιερωμένο στη «σιδηρά» κυρία, τη Θάτσερ. Η χώρα της 
δεν φαίνεται πολύ σιδερένια πάντως.  Τι ωραία νίκη πέτυχε 
ο νεοφιλελευθερισμός!!  Ποιανού ήταν «πράκτορες» οι 
νεοφιλελεύθεροι και διέλυσαν τη Βρετανική Άυτοκρατορία 
και όχι μόνο; 
Η μήπως στη ζωή υπάρχουν οξύμωρα σχήματα; μήπως 
ήξεραν κάτι περισσότερο από μας οι αρχαίοι τραγικοί; μήπως 
η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις;

 Χρ. Τσ.

ΙΙΙ) Λευτεριά στον Καλαβρυτινό 
δάσκαλο των Kalacha Αθαν. Λερούνη

Πρόκειται για τον  Ελληνα (Καλαβρυτινό) εκπαιδευτικό 
Άθανάσιο Λερούνη, πρόεδρο της ΜΚΟ «Ελληνες Εθελοντές», 
που δραστηριοποιείται από το 1995 στα χωριά των Κalasha, 
έπεσε θύμα απαγωγής από ένοπλους Ταλιμπάν στις 
2/9/2009.
Πολλές οργανώσεις και εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (και 
η ΟΛΜΕ) καταγγέλλουν ότι ο κ. Λερούνης απήχθη από 
ενόπλους στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 στο Brun, ένα χωριό των 
Kalash στο Πακιστάν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 
οι απαγωγείς του, οι οποίοι έχουν ζητήσει λύτρα και 
ζητούν την απελευθέρωση τριών ηγετών των Taliban, του 
συμπεριφέρονται καλά.
Μαζί τους ενώνουμε τη φωνή μας για το δάσκαλο των φτωχών, 
για το δάσκαλο των φιλελλήνων Κalasha, για το δάσκαλο που 
έχει υπερβεί τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
Παν. Μπ.

IV)  Μαζικοί εμβολιασμοί ή μη;
Είναι αλήθεια ότι με σχεδόν ανεύθυνο τρόπο τα  ΜΜΕ 
φουντώνουν τους αβάσιμους φόβους για την επερχόμενη 
γρίπη. Πόσο ηθικό είναι αλήθεια οι εφημερίδες να 
δημοσιεύουν το θάνατο ένα ανθρώπου από τη γρίπη των 
χοίρων όταν υποτίθεται πως πεθαίνουν χιλιάδες από τη 
γρίπη ετησίως; Στο παρελθόν ενώ τα μέσα ενημέρωσης δεν 
δημοσίευαν κανένα θάνατο από τη γρίπη, αυτή τη φορά 
θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο. Γιατί;
Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε κυρίως ως ευκαιρία 
για περισσότερη υγιεινή φροντίδα και πρόληψη και μια 
νέα αφετηρία προβληματισμού. Μπορεί άραγε τα θετικά 
να μη είναι περισσότερα από τις συνέπειες της σύγχρονης 
τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας; Πιθανά. Διάβασα ανάμεσα 
σε πολλά: 
- «…Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρξει μαζικός εμβολιασμός, 
για κάτι, από το οποίο δεν πεθαίνει κανείς εύκολα. Γενικά η 
λέξη «μαζικός» και «υποχρεωτικός» προπαγανδίζονται πάρα 
πολύ από τα Μ.Μ.Έ. στις πονηρές μέρες που ζούμε. Κανονικά, 

για να γίνει αποδεκτό ένα εμβόλιο θα 
πρέπει να περάσει μακρά περίοδος 
κλινικών δοκιμών σε εθελοντές…»  
(23-09-2009,  ιντερνετ, Θαν. Δρίτσας 
καρδιολόγος στο Ωνάσειο Καρδ. 
Κ..).
- «…Η υστερία για τη νέα γρίπη 
αποτελεί μόνο ένα τμήμα 
μιας γενικότερης πνευματικής 
«τυραννίας» που αφορά τον 

«υγιεινό» τρόπο ζωής. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη 
του Δρ.Michael Fitzpatrick, συγγραφέα του βιβλίου «Ή 
Τυραννία της Υγείας». Στο βιβλίο του «Η Τυραννία της 
Υγείας», ο Δρ.Fitzpatrick αποκαλύπτει τους τρόπους με τους 
οποίους ο «υγιεινός» τρόπος ζωής και οι εκατοντάδες κανόνες 
που τον απαρτίζουν έχουν μετατραπεί σε μια κυριολεκτική 
πνευματική τυραννία προς το σύγχρονο άνθρωπο…». (21-09-
20009, ιντερνετ).
-  «Θα ήθελα να διατυπώσω έγγραφα και με απόλυτη 
σαφήνεια τις σοβαρότατες επιφυλάξεις μου για οποιαδήποτε 
τυχόν άμεση χρήση του γνωστού εμβολίου για τη γρίπη 
(H1N1) με κύριο επιχείρημα το επισυναπτόμενο ‘’SPC’’ του 

συγκεκριμένου παρασκευάσματος», λέει ο κ. Μπεχράκης. 
«Οπως φαίνεται από το εν λόγω κείμενο, δεν υπάρχουν μέχρι 
σήμερα ικανές, κατά τη γνώμη μου, κλινικές μελέτες, που να 
αποδεικνύουν την ασφάλεια από τη χρήση του εμβολίου 
αυτού». (πνευμονολόγος - εντατικολόγος αν. καθηγητής 
Παναγιώτης Μπεχράκης, με επιστολή του προς την πρόεδρο 
του Εθνικού Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου, 
Εθνος 10-10-09) 
Μήπως οφείλουμε να προβληματιστούμε περισσότερο 
και απλά να είμαστε πιο καθαροί με μέτρα πρόληψης και 
προφύλαξης; Τουλάχιστον οι εμβολιασμοί να μην είναι 
υποχρεωτικοί. . 
Παν. Μπ.

V)  Ψήφισμα ενάντια στις επιθέσεις 
σε πρόσφυγες - μετανάστες

 Το 14ο συνέδριο της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την κλιμάκωση των 
ρατσιστικών επιθέσεων ενάντια στους πρόσφυγες και τους 
οικονομικούς μετανάστες. Η προσφυγιά και η μετανάστευση 
πολλών ανθρώπων από φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες δεν 
μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί με μαζικές απελάσεις, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, μακροχρόνιες φυλακίσεις και επιχειρήσεις 
«σκούπα».
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη και 
τη χώρα μας κατατρεγμένοι από τον πόλεμο, τις σφαγές, τις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την οικολογική καταστροφή 
που προκάλεσαν οι ισχυροί της γης. Οι μετανάστες και οι 
οικονομικοί πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη γιατί το ΔΝΤ 
και η Παγκόσμια Τράπεζα προκαλούν ασφυξία στις χώρες του 
τρίτου κόσμου.
Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας, αναπόσπαστο τμήμα του 
εργατικού κινήματος, εργαζόμενοι στον ευαίσθητο χώρο της 
Παιδείας, αγωνίζονται για:
∙  Να σταματήσουν τώρα οι ρατσιστικές επιχειρήσεις, οι 
απελάσεις και οι φασιστικές επιθέσεις. Να νομιμοποιηθούν 
τώρα όλοι οι μετανάστες και να δοθεί άσυλο στους 
πρόσφυγες.
∙ Να μη φτιαχτούν στρατόπεδα συγκέντρωσης.
∙ Να χρηματοδοτηθούν άμεσα υποδομές στην Υγεία, Παιδεία, 
και Πρόνοια για την κάλυψη των βασικών αναγκών των 
εργατών, ελλήνων και μεταναστών.
∙ Να απλοποιηθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τη 
χορήγηση της «πράσινης κάρτας», να μειωθούν δραστικά τα 
παράβολα, να τους χορηγηθούν όλα τα αναγκαία ταξιδιωτικά 
έγγραφα.
∙  Να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες και πρόνοια για τη 
διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας στα σχολεία που 
φοιτούν μετανάστες.
∙  Να δοθεί η ελληνική ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά μεταναστών 
που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας.
∙ Να σταματήσουν οι θρησκευτικές διακρίσεις στο πολιτικό 
πλαίσιο της ελεύθερης και ανεμπόδιστης έκφρασης των 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων.
∙ Ειδικότερα στο χώρο της Εκπαίδευσης οφείλουμε να 
προτάξουμε αξιακά το αίτημα για ένα σχολείο που να χωράει 
όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση, με τη λήψη αντισταθμιστικών 
εκπαιδευτικών μέτρων για τα παιδιά των μεταναστών..
∙  Ιση αμοιβή για ίση δουλειά. Ιδια δικαιώματα για όλους τους 
εργαζόμενους.
∙  Κατάργηση του Συμφώνου Μετανάστευσης ΕΕ, Σένγκεν, 
Δουβλίνο 2.
  ΑΘΗΝΑ 27/6/2009, 14Ο 

συνέχεια από σελ 13 
Άν κάτι έμαθα τα τελευταία 

δυο χρόνια , είναι ότι αυτό 
το σχολείο για όσους έχουν 
φιλότιμο και εντιμότητα,  
είναι το σχολείο που μπορεί 
να τους κάνει καλύτερους 
Ανθρώπους και ίσως και 
καλύτερους Δασκάλους.   

Οσο κι αν αυτά 
φαίνονται συναισθηματικά 
φορτισμένα, πίσω από αυτά 
πιστεύω βρίσκεται ένα από 
τα προβλήματα  της Ειδικής 
Άγωγής. Και αυτά που 
περιέγραψα συμβαίνουν,  
γιατί δεν φαίνεται να έχει 
οργανωθεί με συστηματική 
μελέτη και οργάνωση ως 
Ειδική Άγωγή, αλλά έχει 
βασιστεί στα πρότυπα 
της Γενικής Άγωγής με 
κάποιες διαφοροποιήσεις  
στη στελέχωση και σε 
διοικητικά θέματα. Ετσι τα 
οργανωτικά και θεσμικά 
κενά  καλύπτονται ή όχι 

από την προαίρεση ή τη 
φιλοτιμία των προσώπων 
που τη στελεχώνουν. Η 
Ειδική Αγωγή απαιτεί 
καθημερινούς  διδακτικούς 
π ε ι ρ α μ α τ ι σ μ ο ύ ς , 
ανοιχτή παιδαγωγική 
αντίληψη, ευελιξία, 
ευστροφία, συνεργασία, 
συνεχή ανησυχία για 
ενημέρωση, τόλμη. Άρα 
απαιτείται παιδαγωγικό 
υλικό, παιδαγωγική 
συμβουλευτική κάλυψη, 
επιμόρφωση, υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών σε 
παιδαγωγικό, οργανωτικό 
ακόμα και σε ψυχολογικό 
επίπεδο. Νομίζω ότι δεν 
προβλέπεται πουθενά, αλλά 
το προσωπικό της Έ.Α. θα 
πρέπει να  είναι όχι μόνο 
καταρτισμένο αλλά και 
ψυχικά και συναισθηματικά 
ισορροπημένο και 
κατάλληλο! Και αυτό δεν 
είναι αυτονόητο!

Αν υπήρχε ένα μόνον 
πειραματικό σχολείο στην 
Ελλάδα, αυτό θα έπρεπε 
να είναι σχολείο Ειδικής 
Αγωγής.  Γιατί όταν έχεις 
ένα τμήμα τετραμελές, όσο 
απλό κι αν φαίνεται, μπορεί 
στην ουσία  να διδάσκεις 
σε τέσσερα διαφορετικά 
επίπεδα, με τέσσερις 
διαφορετικές προσεγγίσεις. 
Το καταλαβαίνουμε όλοι οι 
εκπαιδευτικοί ότι   αλλιώς 
διδάσκεις ένα παιδί με ήπια 
νοητική υστέρηση, αλλιώς 
ένα παιδί με αυτισμό, αλλιώς 
ένα παιδί με σύνδρομο 
Down,και διαφορετικά 
ένα παιδί με διάσπαση 
προσοχής.  Και όταν πρέπει 
να τα κάνεις όλα αυτά σε 
μια διδακτική ώρα, αυτό δεν 
γίνεται με αυτοσχεδιασμούς, 
αλλά ούτε και με παγιωμένα 
προγράμματα, γιατί όχι μόνο 
κάθε παιδί είναι διαφορετικό, 
αλλά κάθε τμήμα έχει 

διαφορετική δυναμική, 
και κάθε διδακτική ώρα 
μπορεί να διαφέρει από την 
προηγούμενη, ακόμα κι αν 
διδάσκεις στο ίδιο τμήμα.

Φανταστείτε ένα σχολείο 
που δουλεύει  στοχεύοντας 
στην ικανοποίηση  των 
αναγκών και στην αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του ΚΆΘΕ 
ΕΝΟΣ μαθητή του. Που βλέπει 
την κάθε προσωπικότητα  ως 
μια πρόκληση και όχι ως 
μια μονάδα σε μια τάξη. 
Που μεριμνά όχι μόνο για 
την πρόοδο αλλά για τη 
γενικότερη συγκρότηση της 
προσωπικότητας, για την 
ένταξη στην κοινωνία.  Που 
οι μαθητές εμπιστεύονται 
τους καθηγητές τους. Που οι 
μαθητές δεν καταστρέφουν 
θρανία και βιβλία γιατί δεν 
εχθρεύονται το σχολείο. 
Που όταν αποφοιτήσουν 
ξαναγυρνούν σε αυτό όχι 
μόνο με νοσταλγία, αλλά 

με αγάπη. Ποιο σχολείο 
μπορεί να είναι αυτό;  
Οχι, δεν είναι ένα από τα  
«καλά» σχολεία.. ΥΠΑΡΧΕΙ ή 
ελπίζουμε ότι δημιουργείται 
! αλλά δεν έχει επιτυχίες 
στις πανελλαδικές, δεν 
βάζουν μέσο για να κάνουν 
μετεγγραφή σε αυτό, 
δεν χαίρονται τα άλλα 
σχολεία να συστεγάζονται 
με αυτό, δεν έχει σύλλογο 
αποφοίτων και μάλλον δεν 
θα αποκτήσει ποτέ, γιατί 
αρκετοί μαθητές ενώ το 
αγαπούν, ντρέπονται να 
πουν ότι φοιτούν σε αυτό. 
Γιατί ακόμα και η κοινωνία 
μας δεν είναι αρκετά έτοιμη 
για την Ειδική Αγωγή. 

    

 

συνέχεια από σελ 12 

δεν ξεφεύγει από τα στενά 
κομματικά του όρια και 
δεν μπορεί να εμπνεύσει… 
‘Άλλωστε, όλη η πολιτική 
του ΚΚΕ είναι «αφόρητα 
οικονομίστικη», αρχίζει 
και τελειώνει στο «λεφτά 
για…», στενεύει απόλυτα 
μία προσπάθεια συνολικής 
ματιάς.

 Η απελευθέρωση και 
χειραφέτηση των ανάπηρων 
ανθρώπων και των παιδιών 
με ειδικές ανάγκες, δεν 
μπορεί να γίνει στο πλαίσιο 
ενός εκμεταλλευτικού 
συστήματος. Τώρα μπορούμε 
να αντισταθούμε και να 
διεκδικήσουμε ένα τμήμα 
του «ουρανού»… Για να 
καταχτηθούν οι ορίζοντες 
χρειάζεται δουλειά πολλή. 
Χρειάζεται να’ ρθουν τα πάνω 
κάτω.

Άττική, 18-10-2009 
Φιλόλογος σε Ειδικό 

Λύκειο
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Αρθρο 16:  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 1-1!

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει εθνικισμός και τι διεθνισμός. Γνωρίζουμε πολύ καλά 
πόσο η χώρα μας έχει υποφέρει στο παρελθόν από τον πρώτο. Πρόκειται για την καπηλεία 
στις διαχρονικές αξίες, που διαπερνούν τον πολιτισμό κάθε έθνους, με τη στενή και την 
ευρεία αντίληψη.
Σήμερα ταλαιπωρούμαστε από την καπηλεία του διεθνισμού, αφού μέσω της Ε.Ε., 
επιβάλλονται στις χώρες μέλη μέσω μιας πολλαπλής γραφειοκρατίας, σχεδόν υπαλλήλων 
των νεοκαπιταλιστικών συμφερόντων, αποφάσεις που διαλύουν  και τα τελευταία στοιχεία 
συνοχής κάθε πολιτισμού, της ανθρωπιστικής παιδείας και τον ερχομό του μεσαίωνα της 
ανεργίας, των στάζ, ωρομισθίας, την διάλυση της σταθερής εργασίας. Μόνο η συνεχης 
επανα-κατάρτιση και υπερ-ειδίκευση με μικρό χρονικό ορίζοντα στηρίζεται.
Η αλλαγή επονένως στα συντάγματα ή αλλοίωσή τους στην πράξη βήμα το βήμα δείχνει 
και την νομική-πολιτική θεμελίωση αυτής της διάλυσης και το στήσιμο ενός ψευτο-
κοσμοπολιτισμού, ενάντια στις όντως εθνικές και διεθνικές αξίες. Το τι συνέβη τις 
προηγούμενες μέρες με δυο παραγράφους του άρθρου 16 είναι ενδεικτική της στρατηγικής 
τους!
Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. στις 23-10-09, ανάμεσα σε άλλα τονίζει: «…Η ενέργεια του 
απελθόντα Υπουργού Παιδείας να υπογράψει εν μέσω προεκλογικής περιόδου την απόφαση 
χορήγησης αδειών λειτουργίας 38 ιδιωτικών Κολεγίων είναι καταδικαστέα και πρέπει άμεσα 
να ανακληθεί… εκφράζει την άμεση συμπαράστασή του στον αγώνα που διεξάγουν οι 
ομοσπονδίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης … Δηλώνει επίσης, ότι θα συμπαρασταθεί με κάθε 
μέσο στο πλευρό της σπουδάζουσας νεολαίας και των πανεπιστημιακών καθηγητών για 
την οριστική κατάργηση κάθε θεσμικής ρύθμισης που επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία 
ιδιωτικού ΑΈΙ καταστρατηγώντας στην πράξη το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 16 του 
Συντάγματος…».
Οντως το σύνταγμα και το εκπ. κίνημα επιβεβαίωσε ότι: «8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις 
και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν 
ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την 
υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. H σύσταση ανώτατων σχολών 
από ιδιώτες απαγορεύεται».
Να συμφωνήσουμε λοιπόν και εμείς σε όλα αυτά. Η ΝΔ με τον Άρης Σπ. έβαλε όντως ένα 
γκολ στις καθυστερήσεις του 1ου ημιχρόνου. 
Στο 2ο ημίχρονο το νέο ΠΆΣΟΚ με τη Διαμαντοπούλου διαμαρτύρεται για το γκόλ ότι 
ήταν «εκπρόθεσμο» και θα πάει στην επιτροπή διαιτησίας… να βρεί το δίκιο της (χε χε 
χε χε). Την ίδια στιγμή βρίσκει την άμυνα ανοικτή και πετά το επίθετο «εθνικής» από το 
Παιδείας, προσθέτοντας τα περί δια βίου μάθησης, δηλαδη εξειδίκευσης και κατάρτισης… 
καταστρατηγεί δηλαδή πάλι το άρθρο 16 στην παράγρ. 2 που τονίζει: «2. H παιδεία αποτελεί 
βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 
φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και 
τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
Το τέως «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σηματοδοτεί με το νέο 
περιεχόμενό του σε «Υπουργείο δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Και μη θεωρήσετε 
τη Μάθηση ως Μόρφωση, αλλά ως δια βίου επανακατάρτιση. Θα είχατε δίκιο όσοι είστε 
διστακτικοί, εάν το Υπουργείο Πολιτισμού συγχωνευόταν με το Παιδείας, μακριά από τον 
Τουρισμό, αλλά δεν έγινε αυτό. Νομίζω συννεννοηθήκαμε…
24-10-09, Παν. Μπ.

 

Για Τις ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ από ΕΑΚ για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας

Συνάδελφοι-ισσες

Τώρα που έχει ολοκληρωθεί ό μεγάλος όγκος των αποσπάσεων-διαθέσεων θέλουμε να σας 
ενημερώσουμε για την στάση που κρατήσαμε στο συμβούλιο σε όλη αυτή την διαδικασία. Οι 
αποσπάσεις-διαθέσεις ξεκίνησαν για την σχολική χρονιά 2009-10 μετά το δεκαπενταύγουστο 
λόγω της καθυστέρησης ανακοίνωσης από το υπουργείο των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε 
ΠΥΣΔΕ.

Άπό την πρώτη συνεδρίαση στις 19 Άυγούστου δηλώσαμε ότι δεν θα δώσουμε θετική ψήφο 
για αποσπάσεις σε γραφεία και διεύθυνση εκτός από τους συναδέλφους που με  αίτησή 
τους και για ευνόητους λόγους το ζητούν (πχ υγείας κλπ). Στην πράξη υπήρχαν ελάχιστες 
τέτοιες αιτήσεις. Οι συνολικές αποσπάσεις που έγιναν από το ΠΥΣΔΕ είναι περίπου 45 και αν 
προσθέσουμε και τις 55 που έγιναν από το υπουργείο (στο νομό μας) μιλάμε για συνολικά 
100 συναδέλφους που είναι σαφώς περισσότεροι από τα κενά που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή σε όλα τα σχολεία του νομού μας!!!

Συμφωνήσαμε σε όσες αποσπάσεις δεν συγκρούονταν μεταξύ τους αρκεί να υπήρχε ωράριο 
διδασκαλίας στο σχολείο που ζητούσε ο συνάδελφος να πάει και πήγαινε αντικαταστάτης στη 
θέση του. Προσπαθήσαμε να βάλουμε κριτήρια στις περιπτώσεις που περισσότεροι του ενός 
συνάδελφοι ζητούσαν απόσπαση για το ίδιο σχολείο.

Ζητήσαμε επιτακτικά οι διαθέσεις να γίνουν στην λογική της ισοκατανομής των ωραρίων 
ανά κλάδο και ειδικότητα. Για να διευκολύνουμε μάλιστα τους συναδέλφους στην επιλογή 
σχολείου για διάθεση αλλά και για λόγους διαφάνειας στείλαμε στα σχολεία πίνακες με τα 
κενά και τα πλεονάσματα στα σχολεία μετά τις αποσπάσεις, πράγμα που έγινε για πρώτη 
φορά.

Άντιδράσαμε σθεναρά στις  αποσπάσεις-διαθέσεις συναδέλφων που «απευλεθερώνονταν» 
λόγω σύμπτυξης τμημάτων πχ 8ο Γυμνάσιο Πάτρας. 

Ομως, συνάδελφοι, όταν για χρόνια τώρα ένας μηχανισμός είναι προσανατολισμένος στην 
λογική εξυπηρέτησης υμετέρων-και μέσα σ ένα χρεοκοπημένο σύστημα τοποθετήσεων-
αποσπάσεων-διαθέσεων-μοριοδότησης -είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί 
πλήρως από έναν αιρετό (όταν ο άλλος είναι πλήρως ταυτισμένος με την διοίκηση)  η σωστή 
και δίκαιη κατανομή του προσωπικού στα σχολεία. Γι αυτό σας καλούμε για άλλη μια φορά 
για την άμεση σύνδεση των συλλόγων και του καθενός συνάδελφου ξεχωριστά με το ΔΣ της 
ΕΛΜΕ του οποίου τις συνεδριάσεις πάντα παρακολουθούμε, για ενημέρωση-καταγγελία 
θεμάτων που έχουν σχέση με το ΠΥΣΔΕ.

Τελειώνοντας θέλουμε να ενημερώσουμε ότι θα καταψηφίσουμε τις προσλήψεις ωρομισθίων 
προτείνοντας την πρόσληψη αναπληρωτών και ότι στις επικείμενες κρίσεις για υποδιευθυντές 
για ένα χρόνο σε 22 σχολεία του νομού θα πάμε με την πάγια θέση του κλάδου για 
εκλογή  από τον σύλλογο. Ετσι όπου υπάρχουν περισσότερες από μια υποψηφιότητες θα 
ζητήσουμε με παρεμβάσή μας την γνώμη του συλλόγου παρότι αυτή δεν προβλέπεται στις 
περιπτώσεις αναπλήρωσης. Καλούμε δε τους συλλόγους αυτούς να μην απεμπολήσουν 
αυτή την κατάκτηση του κλάδου και να μας βοηθήσουν στην διαδικασία αυτή.

ΥΓ. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές κυκλοφόρησε προκήρυξη του αιρετού 
Φωτόπουλου που … επιτακτικά ζητάει αναπληρωτές τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση. Λες και 
τα κενά δεν υπάρχουν στα σχολεία από τις 11 Σεπτέμβρη και δεν ήταν η κυβέρνησή του που 
έκανε όλες αυτές τις αποσπάσεις στα γραφεία και τους φορείς.

Για την ενιαία αγωνιστική κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας 
Ντάφλος Γιώργος. 13ο Γυμνάσιο Πάτρας. τακτικός αιρετός - 
Παΐζης Παναγιώτης. ΓΕΛ Καστριτσίου. Άναπλ. αιρετός .

Πάτρα 19/10/2009

 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκφράζει την άμεση συμπαράστασή του στον αγώνα που διεξάγουν οι ομοσπονδίες 

τριτοβ. εκπαίδευσης
  

A N A K O I N Ω Σ Η ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην πάγια θέση του για τον Δημόσιο Χαρακτήρα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Χώρα μας. 
Οποιεσδήποτε ενέργειες θεσμοθέτησης και λειτουργίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, που αποσκοπούν στην εμπορική 
εκμετάλλευση του κοινωνικού αγαθού της μόρφωσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης της ελληνικής νεολαίας, έρχονται 
σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις προσπάθειες που καταβάλλει η πανεπιστημιακή κοινότητα για την αναβάθμιση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη Χώρα μας. 
Η ενέργεια του απελθόντα Υπουργού Παιδείας να υπογράψει εν μέσω προεκλογικής περιόδου την απόφαση χορήγησης αδειών 
λειτουργίας 38 ιδιωτικών Κολεγίων είναι καταδικαστέα και πρέπει άμεσα να ανακληθεί. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκφράζει την άμεση συμπαράστασή του στον αγώνα που διεξάγουν οι ομοσπονδίες 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΟΣΔΕΠ - ΆΕΙ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) για την ακύρωση και αναστολή της Υπουργικής Άπόφασης για την χορήγηση 
των αδειών λειτουργίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλώνει επίσης, ότι θα συμπαρασταθεί με κάθε μέσο στο πλευρό 
της σπουδάζουσας νεολαίας και των πανεπιστημιακών καθηγητών για την οριστική κατάργηση κάθε θεσμικής ρύθμισης 
που επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού ΆΕΙ καταστρατηγώντας στην πράξη το γράμμα και το πνεύμα του 
άρθρου 16 του Συντάγματος. 
Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης αυτής η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. θεωρεί προσβλητικό για το ήθος και την ακεραιότητα των ακαδημαϊκών δασκάλων, να εμφανίζονται πρώην καθηγητές Δημόσιων 
ΆΕΙ και σημερινοί ομότιμοι να παρελαύνουν στα διαφημιστικά φυλλάδια των ιδιωτικών Κολεγίων ως στελέχη των επιστημονικών και εκπαιδευτικών τους επιτροπών. Για την θλιβερή αυτή στάση 
υιοθετεί την έκκληση της ΠΟΣΔΕΠ προς τις Συγκλήτους των ΆΕΙ που απένειμαν τον τιμητικό τίτλο του ομότιμου καθηγητή να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την άμεση αφαίρεσή του. 

ΠΗΓΗ: ΕΜΠ, Άθήνα, 23 Οκτωβρίου 2009, 
http://www.edugate.gr/content/ethniko-metsobio-polytexneio-ekfrazei-tin-amesi-symparastasi-toy-ston-agona-poy-dieksagoyn-o 
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Α΄ ΕΛΜΕ Αχαϊας: Με «υπηρεσιακό» Δ.Σ… 
μέχρι τις εκλογές του Δεκέμβρη

Είναι γνωστή η καταγγελία, από το πρόεδρο της ΕΛΜΕ και 
στέλεχος της ΔΆΚΕ Άθ. Σπίνο, κατά της πλειοψηφίας του ΔΣ, 
με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις.
Άφορμή υπήρξε μια απόφαση-καταγγελία των υπολοίπων 
μελών του Δ.Σ. (πλην ΔΆΚΕ). Και όμως συνεχίζει να 
παραμένει απτόητος στην θέση του, αμφισβητώντας 
πολιτικά και συνδικαλιστικά, πως ένα Δ.Σ. χωρίς τον πρόεδρο 
αλλά σε απαρτία, δεν μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση, 
υπογράφοντας έστω σαν Δ.Σ. όταν τα πράγματα επείγουν.
Μετά την μεσολάβηση και κάποιων άλλων γεγονότων, το 
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ έχει ουσιαστικά αυτοκαταργηθεί, δεδομένης 
της πολιτικοσυνδικαλιστικής ατολμίας και των τριβών 
μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας, παίζοντας πλέον το 
ρόλο ενός ιδιότυπου «υπηρεσιακού» οργάνου, μέχρι τις 
εκλογές του Δεκέμβρη.
Κατά τα άλλα η περίοδος θα «είναι δύσκολη και κρίσιμη… 
για τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό κίνημα…», 
όπως σίγουρα θα ισχυρίζονται ανέξοδα ΠΆΣΚ και ΕΆΨ στις 
περιοδείες και ομιλίες τους στα σχολεία, κατά την διάρκεια 
της 2μηνης ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου, για την 
ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΛΜΕ.
Την ίδια περίοδο, η ΔΆΚΕ με τον πρόεδρο της θα έχουν 
την δυνατότητα να υπερασπίζονται την πολιτική της 
απερχόμενης κυβέρνησης και να απαιτούν τη συνέχιση της 
από τη σημερινή.
Τελικά η θέση σε προεδρεία χωρίς προγραμματικά και 
κινηματικά εχέγγυα, γρήγορα αποδεικνύεται «λάκκος των 
λεόντων» αλλά και η εκλογικίστικη ενότητα είναι μια φρούδα 
ελπίδα, μια ακάλυπτη επιταγή…

                                                   Παν. Παπαπ.

Στο 14ο  συνέδριο της ΟΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε 
το καλοκαίρι, μετά από επίπονες προσπάθειες 
προτάθηκε και ψηφίστηκε διεκδικητικό πλαίσιο 
από τις παρατάξεις της ΠΑΣΚ, ΣΥΝεργαζόμενων 
Εκπ. Κινήσεων και των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ.
Ήταν λοιπόν φυσικό, δυνατόν και αναμενόμενο 
στο 11μελες Δ.Σ., να σχηματιστεί προεδρείο ακόμα 
και από τις δύο πρώτες εκ των τριών παραπάνω 
παρατάξεων, αφού οι Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 
απέχουν για λόγους αρχής απ’ αυτό και έλλειψης 
σχημάτων σε πολλές ΕΛΜΕ της Χώρας, ενώ το 
ΠΑΜΕ ακολουθεί το δικό του μοναχικό δρόμο σε 
όλα.
Όμως παρά τις διαβουλεύσεις, στην τρίτη 
ψηφοφορία, που κατά το καταστατικό δύναται 
να εκλέγει προεδρείο και με σχετική πλειοψηφία, 
τα 4 εκλεγέντα μέλη της ΔΑΚΕ θρονιάστηκαν 
αλληλοψηφιζόμενα, αφού οι 5 συνάδελφοι των 
δύο άλλων παρατάξεων (ΠΑΣΚ, ΣΥΝεργ. Εκπ. 
Κιν.) δεν έθεταν υποψηφιότητα για καμία θέση.

                                                                              
Παναγ. Παπαπ.

                                        

Για την ενότητα της «συνδικ. αριστεράς»

Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο (για ΔΣ Ά΄ ΕΛΜΕ Άχ) και οι κουβέντες για την ενότητα της 
«συνδικαλιστικής αριστεράς» αναζωπυρώθηκαν. Σαν τα χελιδόνια… Μόνο που με τις πολλές 
κουβέντες  μπορεί να χαθεί η ουσία. Και ποια είναι αυτή; Οτι η ενότητα της «αριστεράς» δεν είναι 
αυτοισκοπός!

Σημασία έχει η ενότητα και η συστράτευση του κόσμου της εργασίας μέσα στα συνδικάτα, για 
να μπορέσει να αντισταθεί στην επίθεση που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνητικές 
πολιτικές.

Το «καθήκον της αριστεράς» είναι, νομίζω, οι ιδέες της και οι πράξεις της να αποτελέσουν τη 
συγκολλητική ουσία για την οικοδόμηση ενός ελπιδοφόρου αγωνιστικού μετώπου του κόσμου 
της εργασίας. Οι … αυτοσυγκολήσεις μάλλον οδηγούν σε στατικότητα….

Β.Δ.

Μετά από 
ενέργειες 

του ΔΣ 
της Α΄ ΕΛΜΕ, 

αλλά 
ποιού ΔΣ;

Στις 22-06-09 είχαμε 
ανακοίνωση του 
τρέχοντος ΔΣ της 
Ά΄  ΕΛΜΕ ΆΧΆΐΆΣ  με 
θέμα: «ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΆΠΟ ΤΟ 28ο 
ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΠΆΤΡΆΣ». 
Τι το επιλήψιμο θα 
αναρωτηθεί κάποιος; 
Κανένα, εάν όντως 
το ΔΣ είχε δράσει και 
είχε πετύχει αυτή την 
εκπτωτική προσφορά. 
Η διατύπωση στην 
ανακοίνωση όμως 
«σας ενημερώνουμε 
ότι, μετά από 
ενέργειες του ΔΣ, με 
την κάρτα μέλους της 
ΟΛΜΈ μπορείτε να 
έχετε έκπτωση στις 
τιμές των εισιτηρίων 
των εκδηλώσεων 
του 28ου Φεστιβάλ 
Πάτρας» υποκρύπτει 
ή  έλλειψη σεβασμού 
στο προγραμματικό 
προεδρείο του ΔΣ 
ένα χρόνο πριν ή μια 
πονηρά σκόπιμη 
μικροσκύλευση αυτής 
της επιτυχίας (ήταν 
η δεύτερη μετά την 
έκπτωση και στο 
ΔΗΠΕΘΕ). Άπλά 
λόγω της μεγάλης 
γραφειοκρατίας, η 
απάντηση έκανε πάνω 
από έξι μήνες να έλθει 
και δόθηκε στο νέο ΔΣ. 
Να μη οικειοποιούνταν  
μια τέτοια ευκαιρία;
Δυστυχώς ο μεν 
νέος πρόεδρος (Θ. 
Σπ.-ΔΆΚΕ) μόνο για 
καταγγελίες εναντίον 
του ΔΣ κοίταξε 
τις  λεπτομέρειες 
στις ανακοινώσεις. 
Άντίθετα   ο νέος 
Γραμματέας (Θ. Στ.-
ΕΆΨ) είναι και εδώ και 
εκεί «απρόσεκτος». 
Μήπως εν τέλει γι’ 
αυτόν τα  πρόσωπα 
δεν  έχουν και μεγάλη 
σημασία, αλλά μόνο η 
απρόσωπη «ενότητα»;
 Πάντως το φετινό 
απλά διαχειριστικό 
προεδρείο θα 
μπορούσε τουλάχιστον 
να κατοχυρώσει έστω 
και μία νέα πολιτισμική 
εκπτωτική προσφορά;. 
Δεν ακούσαμε όμως 
κάτι. Εσείς;

Παν. Μπ.

Οι δυσκολίες της εποχής μας… και οι «αριστερές»

Του Χρήστου Τσουκαλά

Δυσκολίες  δεν έχει μόνο η εποχή μας. Πάντα υπήρχαν. H   απαισιοδοξία   δεν υπήρχε πάντα 
και δείχνει την αδυναμία μας ως κοινωνία…. Είναι  βολικό να ρίχνουμε την ευθύνη γι’ αυτήν την 
αδυναμία μόνο στην «αριστερά». Την οποία συνηθίσαμε να κατηγορούμε για  ανεπάρκεια, για 
έλλειψη φαντασίας, για  αδυναμία,  για την πολυδιάσπασή της, για την ίδια την ήττα της… Πιο 
συχνά βέβαια το κάνουν οι «αριστεροί» ρίχνοντας τις ευθύνες στους άλλους και κρατώντας για 
τον εαυτό τους τα εύσημα. Μερικοί  μάλιστα το έχουν δει «Πάπες» της αριστεράς, κουνάνε το 
δάκτυλο και «μοιράζουν» καθήκοντα. 
Άλλοι  σαν την αλεπού που έχασε την ουρά και  θέλει να την κόψουν και οι άλλες, ζητούν να 
κοντύνουμε το μπόι μας, τη φωνή μας, την αγωνιστική μας διάθεση, τις διεκδικήσεις μας, τις 
ιδέες και τα όνειρά μας. Μα η  «αριστεροσύνη», αν τη δούμε ως αγωνιστική διάθεση, δεν είναι 
τίτλος ευγενείας για να τον φέρει κανείς ισόβια ή   copyright  ή για να διεκδικεί ανταλλάγματα και 
απολαβές. (ΔΕΝ ΕΙΝΆΙ ΤΩΝ ΣΆΛΟΝΙΩΝ). Είναι στάση ζωής  και επιβεβαιώνεται καθημερινά.
Η αριστερά  εξ ορισμού καινοτομεί, ανατρέπει, ανοίγει νέους δρόμους και ορίζοντες. Κάθε 
τόσο τολμά, ρισκάρει, προκαλεί ρήξεις. Υπάρχουν εντός της ζητήματα, τριβές, αντιπαραθέσεις, 
συγκρούσεις στο επίπεδο των ιδεών. Δεν είναι μονολιθική. Δεν είναι φυσικά ούτε δόγμα. 
Ευνουχισμένη μάλιστα παύει να είναι και αριστερά. Άν η περιχαράκωση, ο αυτοεγκλωβισμός, η 
μονολιθικότητα όντως δεν μπορεί να είναι, άλλο τόσο δεν μπορεί να είναι η επίφαση «ενότητας 
της αριστεράς». Γιατί η αναγκαία  και αληθινή, και γι’ αυτό ουσιαστική, ενότητά της και στο όποιο 
επίπεδο επιτυγχάνεται, δεν αποκλείει τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και άλλες αντιπαραθέσεις. 
Άποκλείει όμως τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, τα κόλπα, τις άλλοθι ψευτο-ενότητες σε 
προεκλογικές περιόδους. Δεν είναι ενότητα το δήθεν «αγκάλιασε τον εχθρό σου» για να μην τον 
έχεις απέναντι. 
Άπεναντίας τις αληθινές μορφές ενότητας τις επιζητεί στον κατάλληλο χρόνο και στους 
κατάλληλους κοινωνικούς χώρους κάθε φορά, για χάρη της ζωτικότητας και της φρεσκάδας της. 
Γι’ αυτό οφείλουν τα ρεύματα τους να έχουν ιδεολογική και οργανωτική ανεξαρτησία. Μπορούν 
όμως να περπατάνε με καταξιωμένους παλιούς τρόπους, να δοκιμάζουν καινούριους, αλλά και 
να απορρίπτουν εκείνους που ευνουχίζουν. Ενας απ’ αυτούς συχνά  είναι δια της «οργανωτικής» 
ενότητας, όταν τα πράγματα είναι ουσιαστικά ανώριμα. 
Εν τέλει: Η ήττα της «αριστεράς» ήταν τελικά ήττα και για ολόκληρη την κοινωνία. Άπό πού  
προκύπτει ότι είναι χρέος της «αριστεράς» να σώσει την κοινωνία;  Άντίθετα είναι χρέος 
της κοινωνίας  να δημιουργήσει, να γεννήσει την αριστερά των πραγματικών αναγκών, τους 
πρωτοπόρους, τους μαχητές, τους ανατροπείς, τους καινοτόμους.. Είναι από παλιά γνωστό ότι 
«θέλει αρετήν και τόλμην  η ελευθερία», αφού οι αγώνες δε γίνονται απλά «δι’ αντιπροσώπων» 
ή ακόμα χειρότερα «δι’ εκπροσώπων», αλλά με όλες τις μορφές της άμεσης συμμετοχής.
 

Από τη Τεχνική-Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στη δια «Βίου Κατάρτιση»

Του Κώστα Κορδάτου*

Σ΄ αυτό το κοινωνικό πεδίο αντιπαράθεσης 
οι δυνάμεις του κεφαλαίου 

δεν περιορίζονται μόνο στους άμεσους στόχους,
 επιδιώκουν,

 αφού ελέγξουν το νέο-δημιουργούμενο σύστημα κατάρτισης, 
να το μετατρέψουν

 σε κύριο μηχανισμό των επαγγελματικών ειδικοτήτων των 
εργαζομένων,

 εκτοπίζοντας έτσι το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης 
«Γιάννης Μηλιός»

Σε μια κατάσταση κρίσης και σημαντικών καπιταλιστικών 
οικονομικών μεταβολών επιβάλουν μια σειρά 
αναδιαρθρώσεων, σε κοινωνικό, εργασιακό επίπεδο και στα 
συστήματα εκπαίδευσης.  Οι εξαγγελίες της κ. υπουργού 
παιδείας για αλλαγές στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) ήταν και είναι 
συνέχεια στη σελίδα 17 


