
ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 59 • KΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Kινητοποιήσεις

στην Ευρώπη

για την Παιδεία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ:

Ε. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Λ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

Ε. ΙΚΟΝΙΑΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ:

Ε. ROSSI

Merry Christmas and a happy new crisis… 
ΘΑΝΑΣΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΘΑ ΠΥΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ:
• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ |

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΕΜΕΛΗ
• ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2

Περιοδική έκδοση της «Αυγής»

Κυκλοφορεί μαζί 

με την «Κυριακάτικη Αυγή»

την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα

Τεύχος 59, Δεκέμβριος 2010

Διεύθυνση Έκδοσης:

Δημήτρης Αλεξόπουλος

Στη Σύνταξη του τεύχους συμμετείχαν:

Άλκης Ρήγος, 

Παύλος Χαραμής,

Δημήτρης Παπανικολόπουλος,

Βασίλης Ρόγγας,

Θανάσης Θεοδώρου

Επικοινωνία:

dimalex@hol.gr

dimalexop@yahoo.gr

Επιμέλεια:

L• Press, τηλ. 210 82.28.258

Ιδιοκτησία:

«Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 12, 

Τηλ. 210 52.31.831

Fax: 210 52.31.822

Εικόνα εξωφύλλου: 
She makes clouds by olivercd

3 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

4 OΞΥΤΟΝΑ

9 ΕΓΡΑΨΑΝ

22 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

24 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ: Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΘΑ ΠΥΛΙΑ

7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΚΕΛΙΩΝ

8 ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΕΜΕΛΗ

10 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΩΣ ΟΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ

11 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΔΕΠ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

13 MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW CRISIS…

ΘΑΝΑΣΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΔΗΜΗΡΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ

15 «ΕΚΠΛΗΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ»:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

18 ΑΓΓΛΙΑ: Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΙΚΟΝΙΑΔΟΥ

20 ΙΤΑΛΙΑ: Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΚΑΡΙΩΝ

ENEA ROSSI

ΘΕΜΑΤΑ

26 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΘΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΣΙΜΑ

28 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΝΚ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΜΟΥΝΚ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

29 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 τχ. 59

Τελευταίο τεύχος μιας δύσκολης χρονιάς, που το
Δημόσιο Αγαθό της Παιδείας και της ελευθε-
ρίας της Έρευνας, βρέθηκε στη δίνη μιας ολο-

μέτωπης επίθεσης παντού στην Ευρώπη. Στη χώρα
μας, ένας ακόμη προϋπολογισμός λιτότητας, με το δι-
πλό πρόσχημα «μνημονίου» και «Καλλικράτη», συρρι-
κνώνει και άλλο τις ήδη υποβαθμισμένες οικονομικές
παροχές για την Παιδεία και την Έρευνα. Άμεση συ-
νέπεια η υποβάθμιση της παρεχόμενης μόρφωσης και
των αναγκαίων υποδομών της, η συρρίκνωση των ει-
δικών σχολείων και εκείνων των κοινοτήτων της ελ-
ληνικής διασποράς καθώς και των απομονωμένων
χωριών, η δραστική μείωση των μισθών των πιο κα-
κοπληρωμένων πανευρωπαϊκά εκπαιδευτικών λει-
τουργών η διεύρυνση του καθεστώτος της ευέλικτης
λεγόμενης απασχόλησης σε όλες τις βαθμίδες και τα
Ερευνητικά Κέντρα. Γεγονός που κατατάσσει τη χώρα
μας και πάλι στην τελευταία πανευρωπαϊκά θέση. 

Το εύλογο κενό έρχεται να καλύψει με το αζη-
μίωτο βέβαια, η περίφημη «ιδιωτική πρωτοβουλία»
με την «παράλληλη εκπαίδευση» και την εντεινό-
μενη παραπαιδεία από την προσχολική μέχρι την
πανεπιστημιακή βαθμίδα. Την ίδια ώρα καλούνται
οι δημόσιοι λειτουργοί της εκπαίδευσης να αναζη-
τήσουν «χορηγούς» για να καλύψουν τις ανάγκες
των Σχολείων και Τμημάτων τους. Και ας επιμένει
το «παρωχημένο»- κατά την κ. Υπουργό και τον πε-
ρίφημο Υφυπουργό της – συνταγματικό μας κείμε-
νο, ότι είναι υποχρέωση του Κράτους η Παιδεία να
παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες της δωρεάν. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθε και το
κείμενο… «διαβούλευσης» για ένα νέο Νόμο Πλαί-
σιο για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ένα κείμενο
που όπως αναλυτικά δείξαμε στα προηγούμενα
τεύχη μας, καταλύει κάθε έννοια Πανεπιστημιακής
Universitas και το οποίο όπως ήταν φυσικό αρνή-
θηκε σύσσωμη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα απαι-
τώντας την απόσυρσή του, με τρανταχτή εξαίρεση
την σημερινή πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ. 

Στο εύλογο ερώτημα γιατί η Κυβέρνηση, τούτη
την ώρα της πολλαπλής κρίσης, του αυξανόμενου
καθημερινά κύματος απεργιών και εντεινόμενης
κοινωνικής οργής για τη διάλυση του όποιου κοι-
νωνικού κράτους είχε κατακτηθεί, ανοίγει και το
καυτό μέτωπο της Ανώτατης Παιδείας, η απάντη-
ση διαλάθει στις περίφημες 32 ερωτοαπαντήσεις
που το Υπουργεία Παιδείας έδωσε στη δημοσιότη-
τα, αντιδρώντας στην ομόφωνη άρνηση των Πρυ-
τάνεων να αποδεχθούν το κείμενο διαβούλευσης
ως βάση της όποιας συζήτησης. «Το ότι η ανάγκη
συμπίπτει με την ανάγκη (sic) για ευρύτερες αλλα-
γές στην Ελληνική Κοινωνία και το Ελληνικό κρά-
τος αποτελεί ίσως μια χρήσιμη και οπωσδήποτε όχι
τυχαία σύμπτωση». 

Προφανώς και δεν είναι τυχαία η σύμπτωση! Η
Κυβέρνηση, είναι πια νομίζω αυταπόδειχτο – παρά
τα ωραία επικοινωνιακά λόγια και την συμμαχία
λόγω φοροαπαλλαγών με τους καναλάρχες, κατά
συνέπεια και με τους «διακεκριμένους δημοσιο-
γράφους» - ότι με πρόσχημα την υπαρκτή οικονο-
μική κρίση και με άλλοθι το μνημόνιο, επιχειρεί
«ευρύτερες αλλαγές» στρατηγικού νεοφιλελεύθε-

ρου σκληρά ταξικού χαρακτήρα. «Σύμφωνα με τις
μελέτες και τα τεκμήρια του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης» - όπως από
την περασμένη Άνοιξη τόνιζε η κ. Υπουργός - στις
οποίες ένας χώρος ελεύθερου αναστοχασμού και
κριτικής σκέψης, όπως το Δημόσιο Αυτοδιοικού-
μενο Πανεπιστήμιο είναι επικίνδυνος. 

Και μέσα στο ζήλο εφαρμογής της στρατηγικής
αυτής, δεν κατανοεί το τι, η απώλεια αυτού του θε-
σμού, μακρόπνοα θα επιφέρει στην πραγματική
ανάπτυξη της χώρας και στην πορεία του Δημο-
κρατικού μας πολιτεύματος. Το ίδιο βέβαια δεν κα-
τανοούν και οι κυρίαρχοι του Ευρωπαϊκού γίγνε-
σθαι. Με αποτέλεσμα μπροστά στο άμεσο κέρδος
να κινδυνεύει να χαθεί το πολυτιμότερο δημιούρ-
γημα αυτής της γηραιάς Ηπείρου που η αστική τά-
ξη της, στην ακμή της, δημιούργησε. Δεν κατανο-
ούν επίσης ότι αυτός ο Θεσμός στη διαδρομή του
χρόνου, παρήγαγε ισχύ και αίγλη, όταν βρίσκονταν
σε σύγκρουση με τα «ιερά ανήκειν» κάθε εποχής,
θρησκευτικά, εθνικό-κρατικά και σήμερα κυρίως
αγοραία οικονομικά. Ακριβώς δε αυτό αρχίζει να
συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, όπου οι δυο συνι-
στώσες ενηλίκων πολιτών-παραγωγών, που συνα-
ποτελούν το Πανεπιστήμιο - φοιτητές και καθηγη-
τές - μαζί με τους εργαζόμενους στα ερευνητικά
κέντρα και τις άλλες βαθμίδες της Εκπαίδευσης,
συγκροτούν δυνάμει, ένα Μέτωπο Ανατροπής του
κυρίαρχου και όχι πια ηγεμονικού μπλοκ εξουσίας. 

Ένας νέος συσχετισμός κοινωνικών δυνάμεων,
ασυντόνιστος αλήθεια ακόμη σε Ενωσιακό επίπε-
δο, βρίσκεται υπό δημιουργία. Το Κόμμα της Ευ-
ρωπαϊκής Αριστεράς έχει αναλάβει ήδη την ευθύ-
νη αυτού του συντονισμού, και οφείλουμε όλοι,
Παρατάξεις, Ομοσπονδίες, Επιστημονικοί Σύλλο-
γοι, να αγωνιστούμε και εμείς για τον συντονισμό
όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και ευρύτερα με το δι-
ευρυνόμενο κίνημα αντίστασης στα νεοφιλελεύθε-
ρα προτάγματα των εργαζομένων. 

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση στο
εσωτερικό μέτωπο πάλης, είναι η παλιά και μόνι-
μη πρόταση του χώρου της ανανεωτικής και ριζο-
σπαστικής Αριστεράς για δημιουργία Μετώπου
Παιδείας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, η άνο-
δος - μπροστά στο επικείμενο Συνέδριο της Ομο-
σπονδίας των Πανεπιστημιακών - της Συσπείρω-
σης αλλά και των άλλων παρατάξεων απόρριψης
του κειμένου διαβούλευσης, σε αντίθεση με την
τωρινή πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ - που ονειρεύε-
ται να μετατραπεί σε Think Tank με το αζημίωτο
των 5 εκατ. Ευρώ του Υπουργείου - αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα συντονισμού του αγώνα που βρί-
σκεται σε εξέλιξη. 

Η νίκη μέσα στη νέα χρονιά σ’ αυτό τον προνο-
μιακό για τις δυνάμεις αμφισβήτησης χώρο της
Παιδείας και Έρευνας, θα είναι καθοριστική ευρύ-
τερα για όλους. Και προς αυτή την κατεύθυνση και
οι ευχές μας, για μια αγωνιστικά και εκπαιδευτικά
δημιουργική Νέα Χρονιά!

ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ 

Μπροστά στη νέα χρονιά
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«Έχουμε πόλεμο!»

Πολύ στα σοβαρά έχουν πάρει εκεί στη «Νερατζιώτισσα» την υπό-
θεση της «μεταρρύθμισης» στα πανεπιστήμια. Και όπως συνήθως

συμβαίνει σε περίοδο πολεμικής σύρραξης, όλα τίθενται στην υπηρε-
σία της επίτευξης του υπέρτατου στόχου: της κατίσχυσης επί του αντι-
πάλου, της τελικής, ολοκληρωτικής νίκης. Και εδώ η συνταγή είναι
κλασική στο είδος της. Ξεκινούμε από υπαρκτά προβλήματα, τα διογ-
κώνουμε και τα γενικεύουμε όσο παίρνει, ρίχνουμε λάσπη με το φτυά-
ρι σε δικαίους και αδίκους, με ένα στόχο: να εκμηδενιστεί ηθικά ο αν-
τίπαλος, να τρομοκρατηθούν όσοι αντιστέκονται και να αποδυναμωθεί
κάθε συλλογική αντίδραση. Με μια κοινή γνώμη αδύναμη να διακρί-
νει τα μεγάλα διακυβεύματα, αποπροσανατολισμένη και αδρανοποι-
ημένη, μπορούμε πλέον να δρομολογήσουμε τη μετάλλαξη του δημό-
σιου πανεπιστημίου σε πανεπιστήμιο της αγοράς. Ρόλο κλειδί σ’ αυτή
τη διαδικασία έχουν τα πιο μαζικά από τα μέσα επικοινωνίας. Και εδώ
βρίσκεται το «καινοτομικό» στοιχείο του όλου προγράμματος. Κρατικά
και ιδιωτικά κανάλια συναγωνίζονται στην υπερβολή χαϊδεύοντας τα
αυτιά ενός ακροατηρίου που του προσφέρεται αναπάντεχα ο μοναδι-
κός ένοχος της ακαδημαϊκής κακοδαιμονίας. Μήπως όμως διαπιστώ-
σει, πολύ αργά, ότι στο «κουτί της Πανδώρας» εκκολάπτεται το αυγό
ενός αποκρουστικού ερπετού;

Αγώνες ενάντια 
στις «καλλικρατικές»
συγχωνεύσεις και καταργήσεις

«Τη χειρότερη χρονιά από την εποχή της μεταπολίτευσης» διέβλεψε
η υπουργός παιδείας το Σεπτέμβρη, για να διαψεύσει αμέσως με-

τά την πρόβλεψή της. Φαίνεται όμως πως η αρχική ρήση της λειτουργεί

ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και δεν θα αναφερθούμε ούτε στη
μείωση των λειτουργικών εξόδων και τις παγωμένες σχολικές τάξεις, ού-
τε στην κατάργηση των αθλητικών τμημάτων, ούτε στον ακρωτηριασμό
υποστηρικτικών θεσμών όπως η ενισχυτική διδασκαλία και υ πρόσθετη
διδακτική στήριξη. Σειρά έχουν πάρει τώρα οι «καλλικρατικές» συγχω-
νεύσεις και καταργήσεις σχολείων, με αποτέλεσμα να έχουν οξυνθεί τα
πνεύματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Μαγνησία φτάνουν τον
αριθμό των 28 τα Δημοτικά που απειλούνται με συγχώνευση, ενώ και
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέπονται συγχωνεύσεις που θα
οδηγήσουν σε επαχθείς πολύωρες καθημερινές μετακινήσεις. Σε πολλές
περιπτώσεις τα λεωφορεία θα ξεκινούν άγρια χαράματα, για να μεταφέ-
ρουν μικρά παιδιά στο σχολικό προορισμό τους. Στη Θεσπρωτία η τοπι-
κή Ένωση των καθηγητών (ΕΛΜΕ) αγωνίζεται να αποτρέψει καταργή-
σεις που είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν στην αύξηση της σχολικής εγ-
κατάλειψης και της ημερήσιας ταλαιπωρίας. Στις Κυκλάδες, τέλος, για
να αναφερθούμε σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου η κα-
τάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική, δημιουργήθηκε κοινό μέτωπο
κατά των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων από εκπαιδευτικούς, συλ-
λόγους γονέων και δημοτικές παρατάξεις. Παρόμοιους κινδύνους αντι-
μετωπίζει ο εκπαιδευτικός κόσμος και σε άλλες χώρες της Ευρώπης –
χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία. Και εκεί έχει γίνει συνείδηση
όλων πως μόνο με ενωτικούς και συντονισμένους αγώνες μπορεί να
αποτραπούν οι αρνητικές εξελίξεις που σχεδιάζουν οι αγοραίες εκπαι-
δευτικές πολιτικές.

Αθλοφόρε Άγιε, πρέσβευε…

ΟΠαντολέων, του Ευστοργίου και της Ευβούλης, από τη Νικομή-
δεια της Μ. Ασίας, ήταν γνωστός ως ένας πιστός χριστιανός και

ανάργυρος γιατρός στον τόπο του. Λίγο πριν το μαρτυρικό θάνατό του,
φωνή θεού τού άλλαξε το όνομα σε Παντελεήμονα, που σημαίνει κα-
τά τον Συναξαριστή, τον άγιο που όλους τους βοηθάει και τους ελεεί,

Ηέκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων των
Ελληνικών Πανεπιστημίων συνεδρίασε
στο Λαύριο 10-11 Δεκεμβρίου 2010 για

να μελετήσει τις προτάσεις των Πανεπιστημίων
σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι προτάσεις αυ-
τές είναι προϊόν μιας πρωτόγνωρης εσωτερικής
διαδικασίας διαλόγου των Πανεπιστημίων και
δείχνουν τη σταθερή στόχευση και επιδίωξή τους
για τη δυναμική βελτίωση της Εκπαίδευσης και
της Έρευνας στην Ελλάδα.

Η Σύνοδος Θεωρεί ότι οι αλλαγές στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση πρέπει να διαπνέονται από
δυο βασικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο
αρ. 16 του Συντάγματος:

α) Το σεβασμό και την προστασία του δημό-
σιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων. Η χρη-
ματοδότηση και ο έλεγχος νομιμότητας παρα-
μένουν ουσιαστικές υποχρεώσεις του Κράτους.

β) Την κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοί-
κησης των ΑΕΙ: Η Διοίκηση των Ιδρυμάτων
πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από αιρετά
Πανεπιστημιακά όργανα.

Στις Συνθήκες που διαμορφώθηκαν το τε-
λευταίο διάστημα με ευθύνη του Υπουργείου
Παιδείας, η Σύνοδος Θεωρεί ότι:

α) Το κείμενο διαβούλευσης δεν αποτελεί
βάση διαλόγου για τα Πανεπιστήμια. Η Σύνο-

δος καλεί το Υπουργείο να αποσύρει τις προ-
τάσεις του που ανατρέπουν θεμελιώδη χαρα-
κτηριστικά του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστη-
μίων.

β) Δεν υπάρχει σήμερα πολιτική εγγύηση
του διαλόγου, στο βαθμό που συνεχίζονται εν-
τεινόμενες η κατασυκοφάντηση των ελληνι-
κών δημόσιων Πανεπιστημίων, οι επεμβάσεις
στη διοικητική αυτοτέλειά τους και η εφαρμο-
γή μέτρων οικονομικής ασφυξίας, ιδιαίτερα σε
σχέση με θέματα τακτικού προϋπολογισμού,
προσλήψεων προσωπικού και φοιτητικής μέ-
ριμνας.

Ειδικότερα, η Σύνοδος, λαμβάνοντας υπόψη
τις αναλυτικές θέσεις των Πανεπιστημίων και
τεκμηριώνοντας τα θετικά χαρακτηριστικά και
αδυναμίες που αυτά παρουσιάζουν, θεωρεί
υπό τις παρούσες συνθήκες ως στοιχεία αδια-
πραγμάτευτα τα παρακάτω:
• Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης των

Πανεπιστημίων είναι η Σύγκλητος, η οποία
συγκροτείται από εκλεγμένα μέλη από την
Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

• Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι Εκτελεστικό
όργανο της Συγκλήτου.

• Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγον-
ται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και

προέρχονται από αυτή.

• Η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση,
καθώς και η κοινωνική λογοδοσία των Πα-
νεπιστημίων διασφαλίζονται από όργανα
των Πανεπιστημίων με ελεγκτικές αρμοδιό-
τητες.

• Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας
των Πανεπιστημίων απαιτεί τη διαμόρφωση
ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης
και αξιοποίησης της περιουσίας του, καθώς
και τη δημιουργία νέου νομικού πλαισίου
για την ευέλικτη λειτουργία των διοικητικών
και Οικονομικών μηχανισμών του.

• Επισημαίνεται η ανάγκη θεσμοθέτησης Ενι-
αίων και Περιφερειακών Οργάνων για την
εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης
των ΑΕΙ.

• Τα ΑΕΙ έχουν την πλήρη ευθύνη για την ορ-
γάνωση των σπουδών. Το Τμήμα αποτελεί τη
βασική ακαδημαϊκή μονάδα εισαγωγής των
φοιτητών που καλύπτει το εύρος ενός επι-
στημονικού κλάδου.

• Τα Τμήματα ανήκουν σε Σχολές, οι οποίες
οργανώνονται από ένα σύνολο συγγενών
επιστημονικών αντικειμένων. Με βάση τις
διεθνείς πρακτικές, το Πανεπιστήμιο αποφα-
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ακόμη και τους εχθρούς του. Τώρα, τι σχέση έχει αυτό το φιλεύσπλα-
χνο θρησκευτικό σκηνικό με τις ορδές του φανατισμού και του μίσους
–ανάμεσά τους και αρκετοί μισαλλόδοξοι ρασοφόροι– που συναθροί-
στηκαν έξω από το ναό που είναι αφιερωμένος στη χάρη του, την ώρα
που πραγματοποιούνταν συναυλία αλληλεγγύης, κραυγάζοντας συν-
θήματα κατά των αλλογενών και υπέρ (!) της Ορθοδοξίας είναι άξιο
απορίας. «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί», θα στηλί-
τευε σήμερα ο ιδρυτής του χριστιανισμού, «… ότι παρομοιάζετε τάφοις
κεκονιαμενοις», που μοιάζετε με τάφους που απ’ έξω φαίνονται ωραί-
οι, αλλά από μέσα βρίθουν από οστά νεκρών και ακαθαρσία. Τι άλλο
να πει η στήλη παρά να παρακαλέσει τον αθλοφόρο άγιο, όπως ανα-
φέρεται και στο απολυτίκιό του, να πρεσβεύει «…υπέρ του ελεηθήναι
τας ψυχάς αυτών».

Αριστεία Αριστείδη

Σε μια σεμνή τελετή στην κατάμεστη Παλιά Βουλή ο ακαδημαϊκός κό-
σμος τίμησε με το Ετήσιο Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Δι-

δασκαλίας Βασίλη Ξανθόπουλου – Στέφανου Πνευματικού έναν άξιο
ακαδημαϊκό δάσκαλο και συνεπή αγωνιστή της Αριστεράς, τον Αριστεί-
δη Μπαλτά, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε μια περίο-
δο που τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν αποδυθεί σε ένα θλιβερό πό-
λεμο λάσπης κατά του δημόσιου πανεπιστημίου, το παράδειγμα του Αρι-
στείδη Μπαλτά θα μπορούσε –και θα έπρεπε- να προβληθεί ως η άλλη,
φωτεινή πλευρά των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, η πλευρά της άγρυπνης
συνείδησης, της συνεχούς εγρήγορσης, της ατομικής και συλλογικής
προσπάθειας. Και όμως, η λαλίστατη σε θέματα αριστείας υπουργός Παι-
δείας έλαμψε με την απουσία της από την τελετή. Ίσως για να αποφύγει
την παραίνεση προς την ηγεσία του υπουργείου, με την οποία τέλειωσε
την ομιλία του ο τιμηθείς ακαδημαϊκός δάσκαλος: να προβάλει, όπως
έχει χρέος, το έργο και την προσφορά όσων αγωνίζονται με πλήρη επί-
γνωση της ευθύνης τους απέναντι στην κοινωνία και τον ακαδημαϊκό
κόσμο στο χώρο του δημόσιου πανεπιστημίου. 

«Ο πιο ανθρώπινος δάσκαλος
πο’βγαλε ποτέ το Ρωμαίικο…» 

Πριν από εξήντα χρόνια, το 1940, πένθησε η προοδευτική παιδαγωγική
διανόηση του τόπου μας τον Μίλτο Κουντουρά, τον πιο ανθρώπινο δά-

σκαλο πο’βγαλε ποτέ το Ρωμαίικο, για να θυμηθούμε τον Ασημάκη Πανσέ-
ληνο. Πέρα από κάποιες λιγοστές αναφορές στη ζωή και το έργο του, δεν
υπέπεσε στην αντίληψή μας κάποια σημαντική εκδήλωση στη διάρκεια του
χρόνου που εκπνέει αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του – μακάρι να λα-
θεύουμε... Και το τονίζει αυτό η στήλη το ίδιο με κριτική όσο και με αυτο-
κριτική διάθεση. Μικρή σπονδή έναντι μεγάλης οφειλής είναι αυτό το σύν-
τομο σημείωμα. Ας επισημάνουμε, λοιπόν, πως η ανθρωπιστική παιδαγωγι-
κή σκέψη του Μίλτου Κουντουρά, ειδικά σήμερα, που η τεχνοκρατική αντί-
ληψη έχει καταστεί κυρίαρχο δόγμα για την πολιτική ηγεσία του Παιδείας,
είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη. Μαχητικός από τα πρώτα του παιδα-
γωγικά άρθρα, άσκησε σκληρή κριτική στην εκπαιδευτική τάξη πραγμάτων
της εποχής του, όπως φαίνεται και από τον τίτλο «Κλείστε τα σχολειά» άρ-
θρου του, που δημοσιεύτηκε το 1920 στο περιοδικό «Καμπάνα» του Στρατή
Μυριβήλη. Επηρεασμένος από το Σχολείο Εργασίας, όπως το έζησε ο ίδιος
στη Γερμανία, επιδιώκει και για την εκπαίδευση του τόπου του ένα «… ολο-
κληρωτικό γκρέμισμα και μια επανάσταση κοινωνική και εκπαιδευτική».
Ταυτόχρονα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής εκπαίδευσης και
αποφεύγει τους κινδύνους μιας απερίσκεπτης μεταφοράς αλλογενών προ-
τύπων στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης, όπου και εργάστηκε. Έδω-
σε πνοή και ζωντάνια στη σχολική ζωή με ποικίλες δραστηριότητες (γιορ-
τές, θέατρο, μουσική, σχολικός κήπος, εκδρομές…) και στο ρόλο του συλλό-
γου διδασκόντων. Γνώριζε πολύ καλά και σεβόταν την προσωπικότητα των
μαθητών και μαθητριών του. Και γι’ αυτό ο λόγος του πρέπει να ακουστεί με
προσοχή από εκείνους που τόσο εύκολα καταδικάζουν και ποινικοποιούν τη
συμπεριφορά της σημερινής νεολαίας: «Η ψυχή του εφήβου μοιάζει με σφαί-
ρα γεμάτη από ύλες εκρηκτικές, που όσο περισσότερο την περισφίξετε, τόσο
δυνατότερα κι επικινδυνωδέστερα θα εκραγεί!». Π.Χ.

σίζει για τις πιθανές αλλαγές για την ίδρυση,
την οργάνωση, δομή, τίτλους και περιεχόμε-
νο των Σχολών του, των Τμημάτων του και
των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών (οι λεπτομέρειες
καθορίζονται από τους Εσωτερικούς Κανο-
νισμούς των Ιδρυμάτων και τις αποφάσεις
της Συγκλήτου). Τα Ιδρύματα έχουν την ευ-
θύνη της βελτίωσης της ποιότητας των Προ-
γραμμάτων Σπουδών, μέσα από σαφείς κα-
νόνες διαρκούς επιμόρφωσης του Προσωπι-
κού σε θέματα διδασκαλίας και επίβλεψης,
την εσωτερική και εξωτερική τους αξιολό-
γηση. Δίνεται έμφαση στην στρατηγική διε-
πιστημονικών Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών.

• Εφαρμόζεται το σύστημα των πιστωτικών
μονάδων (ECTS) σε συνάφεια με τα προ-
γράμματα σπουδών και την ακαδημαϊκή
τους ισοτιμία. Η ακαδημαϊκή ισοτιμία των
Πτυχίων των Πανεπιστημίων αποδίδεται
από τα ίδια με βάση τα Προγράμματα Σπου-
δών, ώστε να μην αντιστοιχίζονται με άθροι-
σμα προσόντων, προσδιορίζεται δε και το
επίπεδο κατάταξής τους στο Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων. Η επαγγελματική ισοτιμία των
Πανεπιστημιακών Πτυχίων και Διπλωμά-

των διασφαλίζεται με βάση τα Προγράμματα
Σπουδών και ενισχύονται οι μηχανισμοί δια-
σύνδεσης.

• Συστηματικότερες διαδικασίες αξιολόγησης
με παράλληλη ανάδειξη των αναγκών σε
υποδομές και λειτουργικές ανάγκες.
Το Πανεπιστήμιο καθορίζει τον αριθμό των

εισακτέων. Οι μετεγγραφές δεν γίνονται μονο-
μερώς από την Πολιτεία. Ενισχύεται η φοιτη-
τική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει σίτιση και
στέγαση και είναι ευθύνη της Πολιτείας.
• Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ είναι Δημόσιοι λει-

τουργοί και έχουν την υποχρέωση να παρέ-
χουν διδακτικό-ερευνητικό και διοικητικό
έργο και να απολαμβάνουν ακαδημαϊκής
ελευθερίας και λειτουργικής αυτοτέλειας κα-
τά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Πρέπει επίσης να προβλέπονται μηχανισμοί
ανανέωσης των μελών ΔΕΠ με τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης του νέου επιστημονικού
δυναμικού. Οι βαθμίδες προτείνονται να εί-
ναι: Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Επίκουρος Καθηγητής, Λέκτορας και η μο-
νιμότητα να επιτυγχάνεται στη βαθμίδα του
Επίκουρου (μετά από θητεία). Τα απαιτούμε-
να προσόντα της διαδικασίας εκλογής και
εξέλιξης των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από

τον Νόμο και είναι κοινά για όλα τα Πανεπι-
στήμια.

• Οι ρόλοι ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ είναι διακριτοί.
Πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση μετάταξης
ΙΔΑΧ (με διδακτορικό).

• Σταθερή σε σχέση με το ΑΕΠ και συστηματι-
κή χρηματοδότηση της έρευνας σε εθνικό
και ιδρυματικό επίπεδο: σε εθνικό επίπεδο,
βασική έρευνα και ερευνητικά δίκτυα και σε
ιδρυματικό επίπεδο, μεταπτυχιακή έρευνα
και εφαρμοσμένη.

• Θεσμοθέτηση της ερευνητικής πυραμίδας
των ΑΕΙ σε τομεακό, τμηματικό, διατμηματι-
κό, πανεπιστημιακό και διαπανεπιστημιακό
επίπεδο με τις ακόλουθες δομές: Ερευνητική
ομάδα- ερευνητική μονάδα- εργαστήριο-
ιδρυματικό εργαστήριο- ΕΠΙ. με δυνατότητα
θεσμοθέτησης από Σύγκλητο.

• Κεντρική διαχείριση των ερευνητικών κον-
δυλίων από δομή περισσότερο ευέλικτη από
τον ΕΛΚΕ.

• Θεσμοθέτηση Εθνικού Κεντρικού Οργανι-
σμού Συντονισμού της Έρευνας.

• Θεσμοθέτηση του «Ελληνικού Πράσινου Πα-
νεπιστημίου» ως διαπανεπιστημιακού Ε.Π.Ι.
ή ανάλογης ιδρυματικής ή άλλης δομής.

ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

διαλόγου
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Το Δ.Π.Θ, Πανεπιστήμιο που εκτείνεται σε ολό-
κληρη τη Θράκη, από την Ορεστιάδα, την
Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή ως την

Ξάνθη, αποτελεί όχι μόνο την εισαγόμενη ελίτ μιας
παραμεθορίου κοινωνίας, αλλά, όπως ψιθυρίζεται
από επίσημα και ανεπίσημα χείλη και τη «βαριά βιο-
μηχανία» της. Άμεσα λοιπόν επιφορτισμένο με την
εύκολη ενίσχυση μιας προβληματικής οικονομίας,
αλλά και υπόγεια παγιδευμένο στην εξυπηρέτηση
«εθνικών» στόχων, το Δ.Π.Θ. υπέκυψε στην εσω-
στρέφεια και τον «εθνικά» επωφελή συντηρητισμό
της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Η ύπαρξη της
μουσουλμανικής μειονότητας χρησιμοποιήθηκε
από τα συνήθη πολιτικά κέντρα διασποράς φόβου
ως η διαρκής απειλή για την επιβίωση και την ανά-
πτυξη της Θράκης και έτσι μειονότητα και πλειονό-
τητα βρέθηκαν περιχαρακωμένες και ως εκ τούτου
υποκείμενες σε οικονομικό και πολιτισμικό μαρα-
σμό. 

Σε αυτούς τους όρους η επικοινωνία ανάμεσα
στην παραγωγή των (κοινωνικών ιδίως) επιστη-
μών και τα αιτούμενα της παραμεθορίου κοινω-
νίας δεν ήταν εύκολη: Είναι γνωστά τα προβλή-
ματα που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα το
πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μουσουλμα-
νοπαίδων και δεν είναι καθόλου σπάνιο ακόμη
και σήμερα, προοδευτικές αντιλήψεις και πρα-
κτικές που διαχέονται από την επιστημονική κοι-
νότητα, να προσκρούουν στους αντιδραστικούς
θύλακες που παρασιτούν, για να στηρίξουν εκ του
ασφαλούς τη δική τους απρόσκοπτη ανέλιξη στις
ιδεολογικές δεξαμενές της πατρίδας και της θρη-
σκείας. 

Εδώ ακριβώς εγγράφεται και η θλιβερή αντί-
δραση των «αγανακτισμένων πολιτών» πριν από
δύο περίπου χρόνια που -όπως αφηγούνται οι
φοιτητές στον Σταμάτη Σακελλίωνα- επιχείρησαν
(ανεπιτυχώς) να τρομοκρατήσουν και έτσι να κα-
ταστείλουν τις φοιτητικές κινητοποιήσεις που
όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πυροδότησαν
και στην Κομοτηνή, η δολοφονία του Γρηγορό-
πουλου και η αμφισβήτηση του άρθρου 16. Εδώ,
εμπίπτει και η δυσπιστία απέναντι στην ουσια-
στική πολιτικοποίηση, τον διεκδικητικό διάλογο
και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες που ποινικο-
ποιούνται δια της πλαγίας οδού, ακόμη και εντός
των τειχών του Δημοκρίτειου.

Προκαθορισμένο λοιπόν μέσα στις παραπάνω
συνθήκες το Δ.Π.Θ αυτοπεριορίστηκε, και το χει-
ρότερο, υπέπεσε σε ακραία αυταρχικές συμπερι-
φορές, όπως για παράδειγμα η απόφαση της Συγ-
κλήτου (38/638/ της 22ας Απριλίου 2010) που
εγκάλεσε ομόφωνα το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ
για προσβολή του πανεπιστημιακού αυτοδιοίκη-
του, όταν παρενέβη για να υποστηρίξει την απο-
κατάσταση της ακαδημαϊκής λειτουργίας που
δεινοπαθούσε στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολο-

γίας του Πανεπιστημίου. 
Όμως σήμερα το μνημόνιο και μέσα στο πλαί-

σιο αυτό το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργεί-
ου Παιδείας που ακολούθησε, έχουν προκαλέσει
το αναπάντεχο: Κατόρθωσαν να συσπειρώσουν
επί της αρχής τα μέλη της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας -ανεξαρτήτως θεσμικού ρόλου- και ακό-
μη να στρέψουν ευνοϊκά την τοπική αστική κοι-
νωνία προς το πανεπιστημιακό κίνημα που μέχρι
χθες έβλεπε ως εισαγωγέα «καινών δαιμόνων».
Καθώς, όπως και η υπόλοιπη χώρα και μάλιστα
οι επαρχιακές πόλεις που στηρίζονται οικονομι-
κά στα Πανεπιστήμια που φιλοξενούν, πλήττεται
και η ίδια τραγικά από το μνημόνιο και από την
συνακόλουθη οικονομική δυσκολία των φοιτη-
τών. 

Είναι χαρακτηριστική λοιπόν και σαφής η αν-
τίθεση απέναντι στο κείμενο διαβούλευσης του
Υπουργείου Παιδείας, τόσο στη συνέντευξη του
πρύτανη του Δημοκρίτειου, όσο και στις τοποθε-
τήσεις των φοιτητών: Είναι κοινά αποδεκτή και

από τις δύο πλευρές η αντισυνταγματικότητα που
χαρακτηρίζει τις προτάσεις του κειμένου διαβού-
λευσης, η αδιαπραγμάτευτη σημασία του δημόσι-
ου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και το απαρα-
βίαστο του πανεπιστημιακού ασύλου. 

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητι-
κού Προσωπικού Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Δ.Π.Θ. σε ψήφισμά του έχει απερί-
φραστα καταθέσει την αντίθεσή του απέναντι στις
προτάσεις του κειμένου διαβούλευσης, δίπλα στην
πανεπιστημιακή κοινότητα του Δημοκριτείου, αλ-
λά και την γενικευμένη αντίρρηση που εξελίσσε-
ται σε πανελλήνια κλίμακα. Έχει καταγγείλει την
αποκαθήλωση του άρθρου 16 που επιχειρείται
πλάγια με τη σχετικοποίηση της μισθοδοσίας των
μελών ΔΕΠ και την αναγκαστική στροφή τους σε
αγοραίες συνθήκες. Έχει επισημάνει τους τραγι-
κούς κινδύνους για την επιστημονική έρευνα που
επιφυλάσσει η παραπάνω ενδεχόμενη πραγματι-
κότητα αλλά και η εργαλειοποίηση των πτυχίων
ανάλογα με τους ρυθμούς απορροφητικότητας της
αγοράς. Έχει αντιταχθεί στη μαζική υποβάθμιση
των πανεπιστημίων και στη σχεδιασμένη ανάδει-
ξη ελάχιστων εξ αυτών –ως ιδρυμάτων «Αριστεί-
ων»– ελεγχομένων όμως πλήρως από τις επιχει-
ρήσεις, έχει μεταξύ άλλων καλέσει όλους όσους
συστρατεύονται με τις κυβερνητικές προτάσεις να
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, επειδή εν προ-
κειμένω δεν διακυβεύεται η παρούσα συγκυρία,
αλλά το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων
και η βιωσιμότητά τους. 

Άλλωστε η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα
που μέχρι σήμερα πρωτοστατούσε στον αγώνα
για την διασφάλιση των όρων της νομιμότητας
εντός της ακαδημαϊκής λειτουργίας, αυτή ακρι-
βώς πρωτοστατεί και σήμερα για την απόσυρση
του κειμένου διαβούλευσης που εισάγει την υπο-
ταγή του ελληνικού Πανεπιστημίου στα κελεύ-
σματα της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση παραμένει
ως πολιτική επιταγή και ηθική υποχρέωση, η
αξιοποίηση της ευρύτερης κοινωνικής συναίνε-
σης ενάντια στη ψήφιση των αποδομητικών αλ-
λαγών που συλλήβδην προαναγγέλλονται. z
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Δημοκρίτειο: η πανεπιστημιακή μεθόριος

*Η Μάρθα Πύλια διδάσκει Οθωμανική Ιστορία
και είναι μέλος του Δ.Σ του Ενιαίου Συλλόγου

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του

Δ.Π.Θ

Η ύπαρξη της μουσουλμανικής
μειονότητας χρησιμοποιήθηκε
από τα συνήθη πολιτικά κέντρα
διασποράς φόβου ως η διαρκής
απειλή για την επιβίωση
και την ανάπτυξη της Θράκης
και έτσι μειονότητα
και πλειονότητα βρέθηκαν
περιχαρακωμένες και 
ως εκ τούτου υποκείμενες 
σε οικονομικό 
και πολιτισμικό μαρασμό.
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μια συνάντηση με τους φοιτητές:
Το Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο και όχι κρατικό
Άσυλο σημαίνει Πανεπιστήμιο ως χώρος παραγωγής σκέψης
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΈΛΕΝΑ ΚΑΛΗΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Συναντήσαμε την Έλενα και τον Κώστα, μέ-
λη της Αριστερής Ενότητας και φοιτητές
στη Νομική και στη Φιλολογία αντίστοιχα,

και συζητήσαμε μαζί τους για το κείμενο διαβού-
λευσης της Υπουργού Παιδείας, αλλά και ζητή-
ματα όπως η σημερινή εικόνα του φοιτητικού κι-
νήματος στο Δημοκρίτειο. Τους ζητήσαμε επίσης
να μας κάνουν μια σύνδεση με το πρόσφατο πα-
ρελθόν, από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και
εκείνα τα Δεκεμβριανά μέχρι σήμερα, με αιχμή
τα επεισόδια της Κομοτηνής, εν πολλοίς άγνω-
στα στην υπόλοιπη χώρα, και συγκε-
κριμένα με τα γεγονότα της 11ης Δε-
κεμβρίου 2008 όταν στη «μικρή μας
πόλη» αναβίωσε το παρακράτος που
είδε στο πρόσωπο των φοιτητών το
νέο “εσωτερικό εχθρό”. 

Όπως μας είπαν, αν στο μακρινό
1990 ο “εσωτερικός εχθρός” ήταν η
μειονότητα, το 2008 το ίδιο παρα-
κράτος τον ξαναβρήκε ή τον ξανα-
κατασκεύασε στο φοιτητικό κίνημα
της περιοχής και στράφηκε εναν-
τίον του χρησιμοποιώντας τις ίδιες
μεθόδους: Τη διασπορά ψευδών φό-
βων και την υποκινημένη αντίδρα-
ση του αγανακτισμένου πολίτη.
Εκείνη η νύχτα θα μπορούσε να εξε-
λιχθεί ακόμη πιο δραματικά αν οι
φοιτητές δεν συγκρατούσαν την ψυχραιμία
τους. 

Τα παραπάνω συμβάντα, χαρακτηριστικά
για το πολιτικό κλίμα που ενδημεί στην πε-
ριοχή, εξελίχθηκαν ως εξής: Οι φοιτητές στο
πλαίσιο των τότε κινητοποιήσεων είχαν μπει
στην παλιά Νομική για να συνεδριάσουν και
έξω από αυτήν ένα ετερόκλητο πλήθος έφτα-
σε σε σημείο να σπάσει την πόρτα της σχολής
για να «προστατευθεί» από τον πολιορκημένο
«εχθρό». Η αστυνομία απλώς παρακολουθού-
σε. Όπως άλλωστε και τα προβεβλημένα πολι-
τικά πρόσωπα της πόλης, κανείς δεν βγήκε
σθεναρά να υπερασπιστεί το αυτονόητο δι-
καίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και το πα-
νεπιστημιακό άσυλο, και να διαψεύσει τις διά-
χυτες, χαλκευμένες φήμες περί αθρόας έλευ-
σης αναρχικών από άλλες πόλεις, ακόμα, ακό-
μα και από την γειτονική Βουλγαρία (για να
μην ξεχνιόμαστε) με στόχο να κάψουν την πό-
λη, όπως αναμετέδιδαν άλλωστε ότι συνέβη
στην πρωτεύουσα, έντρομες τηλεοπτικές περ-
σόνες!

Τόσο ο Κώστας όσο και η Έλενα σήμερα συ-
νεχίζουν ανάμεσα σε τόσους και τόσους φοι-
τητές να ανθίστανται στα πολιτικά έθιμα που
θέλουν τον πολίτη της μεθορίου και τον φοι-

τητή να σιωπά, και διατυπώνουν την απόλυ-
τη διαφωνία τους με το κείμενο διαβούλευσης
της Υπουργού Παιδείας. Καταγγέλλουν ότι πα-
ραδίδει Πανεπιστήμιο βορά στην αγορά και ότι
θέτει ευθέως θέμα κατάργησης του αυτοδιοί-
κητου ενώ επισημαίνουν ότι το Πανεπιστήμιο
είναι δημόσιο και όχι κρατικό, δηλαδή υπο-
κείμενο στις εκάστοτε αυταρχικές προθέσεις
μεταρρύθμισης που έχουν μάλιστα χαρακτη-
ρισθεί αντισυνταγματικές από την πανεπιστη-
μιακή κοινότητα στο σύνολό της. Εκτιμούν ότι
μ’ αυτόν τον τρόπο βάλλεται η δημοκρατία και
καταργείται ο κοινωνικός χαρακτήρας του δη-
μόσιου Πανεπιστημίου. 

Για την αναγκαστική σύνδεση με την αγορά
μας λένε -και τονίζουν ότι τα συμβούλια διοί-
κησης είναι οι φορείς της αγοράς- ο χρόνος εί-
ναι χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρ-
χει ούτε η διαβούλευση για ζητήματα όπως η
φοιτητική μέριμνα ή τα προγράμματα σπου-
δών, αλλά θα αποφασίζει το συμβούλιο διοί-
κησης που άμεσα πλέον θα καταργεί το αυτο-
διοίκητο του Πανεπιστημίου. 

Αναφέρθηκαν βέβαια και στο θέμα του πα-
νεπιστημιακού ασύλου και τόνισαν ότι άσυλο
δεν σημαίνει μόνο ελεύθερη διακίνηση των
ιδεών, γιατί αυτή μπορεί να συμβεί και σε μια
πλατεία, ούτε το ότι δεν μπορεί να επέμβει η
αστυνομία. Άσυλο σημαίνει πως περιφρουρεί-
ται το ίδιο το Πανεπιστήμιο ως χώρος παρα-
γωγής σκέψης, ως χώρος κοινωνικός παρα-
γωγής νέων ιδεών. Τον Δεκέμβρη του 2008
για παράδειγμα, μέσα στα Πανεπιστήμια
πραγματοποιήθηκαν ένα πλήθος συζητήσεις
και εκδηλώσεις, συναντήθηκαν φοιτητές, κα-
θηγητές, άνεργοι και εργαζόμενοι και αμ-
βλύνθηκε ο “κοινωνικός αυτοματισμός”, ένας
μηχανισμός που πάντα χρησιμοποιείται για να
διασπασθεί η ενότητα του κινήματος. 

Σήμερα, εδώ και αρκετές, τμήματα του Δη-
μοκρίτειου αλλά και η Πρυτανεία τελούν υπό

κατάληψη. Σημείο αιχμής η φοιτητική μέρι-
μνα και συγκεκριμένα ο περιορισμός της σίτι-
σης των φοιτητών. Το θέμα αυτό, πρόβλημα
που εκδηλώθηκε στις τρέχουσες πιεστικές
συνθήκες του μνημονίου, αποτελεί σημείο τρι-
βής -όπως μας λένε οι φοιτητές- δεδομένου
ότι η φοιτητική μέριμνα είναι συνταγματική
υποχρέωση της πολιτείας και όχι κερδώα
αφορμή για τους ιδιώτες.

Εν τέλει, από τη συζήτηση προκύπτει πως οι
όροι του μνημονίου που στον τομέα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης εξειδικεύονται στο περί-
φημο κείμενο διαβούλευσης, αναζωογόνησαν

ενθαρρυντικά το φοιτητικό κίνημα
που συναντά για ακόμα μια φορά τα
μέλη ΔΕΠ δεδομένου ότι και αυτά
πλήττονται από τις κυβερνητικές προ-
θέσεις ιδιωτικοποίησης των Πανεπι-
στημίων. Άλλωστε το κίνημα αυτό δεν
ήρθε από του πουθενά. Έρχεται από
τους αγώνες των φοιτητών του Δ.Π.Θ
το 2005, με αφορμή πάλι το ζήτημα
της σίτισης, αλλά και από τους ευρύ-
τερους αγώνες για την υπεράσπιση
του άρθρου 16. 

Σήμερα –το δηλώνουν απερίφραστα
οι φοιτητές- το κίνημα παίρνει κάτω
από τις πρόσφατες εξελίξεις πιο ποι-
οτικά χαρακτηριστικά γιατί πλέον
πλήττεται το σύνολο του Πανεπιστημί-
ου, αλλά και ευρύτερα τμήματα της εκ-

παίδευσης όπως οι καθηγητές και οι δάσκαλοι.
«Αυτό που τώρα γίνεται μας αφορά όλους». 

Γυρνάμε και πάλι τη συζήτηση στα γεγονό-
τα που συνέβησαν στη παλιά Νομική της Κο-
μοτηνής στις 11 Δεκεμβρίου 2008. Και οι δύο
συνομιλητές μας θεωρούν ότι εκείνη την ημέ-
ρα το φοιτητικό κίνημα που είχε βγει στους
δρόμους με αφορμή την δολοφονία του Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου συκοφαντήθηκε με τον
πιο χυδαίο τρόπο αλλά δεν κατεστάλη. «Ίσως
το δικό μας λάθος ήταν ότι δεν ήμασταν τόσο
εξωστρεφείς όσο χρειαζόταν. Αφήσαμε του πο-
λίτες να εμπιστεύονται τρίτους, επιδέξιους και
κακόβουλους διαχειριστές του πολιτικού φό-
βου, να μιλάνε για μας, να συκοφαντούν τους
αγώνες μας και τα όνειρά μας. Να συκοφαν-
τούν τις προθέσεις και τη ζωή μας στους αν-
θρώπους της διπλανής πόρτας, τους ιδιοκτή-
τες των σπιτιών μας, τους καταστηματάρχες
της γειτονιάς. Γι’ αυτό σήμερα εκτός από τον
αγώνα που κάνουμε μέσα στο Πανεπιστήμιο
για να μην περάσει το κείμενο διαβούλευσης
θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να εμπλέξου-
με την τοπική κοινωνία σε αυτή την διεκδίκη-
ση. Αυτό είναι σήμερα το ζητούμενο απέναντι
στην πολιτική του μνημονίου της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ: Η διεύρυνση του κινήματος.» z
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w Κύριε πρύτανη ποια είναι η άποψη σας για
το κείμενο διαβούλευσης που κατατέθηκε
από την Υπουργό Παιδείας;

Κ.Ρ.: Θεωρώ ότι 36 χρόνια μετά την μεταπο-
λίτευση κλείνει ένας κύκλος για το ελληνικό
Πανεπιστήμιο. Εκτιμώ όμως πως ξεκινάμε και
πάλι σε λάθος βάση. Το ελληνικό Πανεπιστήμιο
τα τελευταία χρόνια γιγαντώθηκε με τρόπο
άναρχο και με μια πελατειακή λογική. Εν προ-
κειμένω, μπορεί και οι εσωτερικές αδυναμίες
του Πανεπιστημίου να ευθύνονται, πλην όμως
την κύρια ευθύνη για αυτό φέρουν οι κυβερ-
νήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου. Και αν
δεν δούμε μια αλλαγή σε αυτό το σημαντικό
σημείο, αλλαγή δηλαδή των γεωγραφικών δο-
μών του Πανεπιστημίου θεωρώ πως και πάλι
θα συζητάμε σε λάθος βάση.

w Συμμερίζεστε τις αντιρρήσεις που έχουν
ήδη διατυπωθεί τόσο ως προς την αντισυν-
ταγματικότητα του κειμένου διαβούλευσης
όσο και ως προς τις λογικές ιδιωτικοποίησης
που εισάγονται;

Κ.Ρ.: Είμαι από τους πρώτους που επεσήμα-
ναν τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας των
προτάσεων του Υπουργείου: Καταρχήν σύμφω-
να με το κείμενο, μπορεί να εκλέγεται πρύτα-
νης κάποιος όχι μόνο εκτός Πανεπιστημίου,
αλλά και αλλοεθνής. Δεύτερο ζήτημα είναι η
εκλογή μελών της διοίκησης, επίσης εκτός Πα-
νεπιστημίου. Πρόκειται εδώ για πρόσωπα χω-
ρίς ακαδημαϊκή ιδιότητα επιφορτισμένα με αρ-
μοδιότητες παράλληλες προς εκείνες της Συγ-
κλήτου. Το δε τρίτο έχει να κάνει με την ανισό-
τητα στις αμοιβές των μελών του ΔΕΠ και με
την προτροπή προς κάθε Πανεπιστήμιο να
αναζητήσει χρήματα στην αγορά. Τα δύο πρώ-
τα είναι ευθέως αντισυνταγματικά, διότι δεν νο-
είται εκλογή σε μια αυτοδιοικούμενη κοινότη-
τα κάποιου ο οποίος δεν αποτελεί καν μέλος
της κοινότητας. 

Αυτές οι μέθοδοι απαγορεύονται ρητά από το
ελληνικό σύνταγμα. Δεν μπορεί κανείς να απο-
νέμει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε μέλη που
δεν ανήκουν στην αυτοδιοικούμενη κοινότητα.
Το τρίτο που σας ανάφερα και αφορά στην άνι-
ση μισθολογική μεταχείριση των μελών ΔΕΠ,
έχει να κάνει με τις ενέσεις ιδιωτικοποίησης
του δημόσιου Πανεπιστημίου: Η αναζήτηση
δηλαδή πόρων από την αγορά, ουσιαστικά με-
τατρέπει το Πανεπιστήμιο από δημόσιο σε ένα
Πανεπιστήμιο της αγοράς. 

Θα προτιμούσα επ’ αυτού μια καθαρή συζή-
τηση για το αν πρέπει να αναθεωρηθεί το άρ-
θρο 16, παρά αυτή την έμμεση ιδιωτικοποίηση
-γιατί είμαι βέβαιος για την υπεροχή του δημό-
σιου Πανεπιστημίου- και εν προκειμένω να κα-

ταθέσει κανείς τις απόψεις του υπέρ ή κατά. Αν
τώρα τα μέλη ΔΕΠ βρεθούν αναγκασμένα να
αναζητήσουν χρήματα από την αγορά, τότε θα
έχουμε οπωσδήποτε υποβάθμιση του διδακτι-
κού και ερευνητικού τους έργου. Το Πανεπι-
στήμιο έχει μια ισορροπία ανάμεσα στη διδα-
σκαλία και στην έρευνα. Αν λοιπόν ο στόχος με-
τατοπιστεί στην αναζήτηση κεφαλαίων, αυτό
άραγε δεν σηματοδοτεί την είσοδο του ιδιωτι-
κού κεφαλαίου για τα δικά του συμφέροντα εν-
τός του πανεπιστημιακού χώρου;

w Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι, τόσο στην
υπόλοιπη Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα είναι
πάλι στους δρόμους. Βλέπετε μια διέξοδο θε-
τική για μια γενιά που όπως λέγεται 
θα είναι η «χαμένη”;

Κ.Ρ.: Σ’ ένα πρώτο επίπεδο ουσιαστικά πρέ-
πει να απαντήσουμε τι Πανεπιστήμιο θέλουμε,
και σε ένα δεύτερο πρέπει να δούμε αν μπο-
ρούμε να κατοχυρώσουμε την εργασιακή
ασφάλεια των αυριανών αποφοίτων. Ασφαλώς
και δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση στο
πρώτο επίπεδο. Οφείλω όμως να σημειώσω
πως το ελληνικό Πανεπιστήμιο καίτοι έχει συν-
ταγματικά κατοχυρωμένη την αυτοδιοίκηση,
εντούτοις δεν υπήρξε τίποτε άλλο παρά μια
αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί ο αριθμός των εισακτέων. Άλλα νού-
μερα ζητούν τα Πανεπιστήμια και άλλα απο-
φασίζει το Υπουργείο, σαφώς μεγαλύτερα. Ο
πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα πάμε σε τμήμα-
τα των 20 φοιτητών. Αυτό μόνο για την Νομι-
κή του Δημοκριτείου σημαίνει 30 κλώνους για
κάθε μέλος ΔΕΠ! Νομίζω πως έχουμε να κά-
νουμε με κινήσεις εντυπωσιασμού και ασκή-
σεις επί χάρτου. Μόνο αν αλλάξει η γεωγραφι-
κή δομή του Πανεπιστημίου και υπάρξουν οι
υποδομές αλλά και η πλήρης κατοχύρωση του
αυτοδιοίκητου, όπου κάθε τμήμα θα έχει το δι-
κό του πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο
στις ανάγκες των φοιτητών του, τότε θα μπο-
ρούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας.

w Πόσο εφικτό είναι αυτό το καλό σενάριο
όταν ο προϋπολογισμός για την παιδεία έχει
πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ; Όταν μάλι-
στα προτείνει το Υπουργείο, τα Πανεπιστήμια
να χρηματοδοτούνται όχι με βάση τον αριθμό
των εισακτέων αλλά των πτυχιούχων; 

Κ.Ρ.: Φοβούμαι ότι δεν υπάρχει καλό σενά-
ριο. Η σημερινή κυβέρνηση είχε εξαγγείλει πως
δεν θα θιγούν από τις μειώσεις οι τομείς της
Υγείας και της Παιδείας και μέσα σε ένα τετρά-
μηνο έχουμε μειώσεις για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση της τάξης του 30%. Θα μπορούσε κά-

ποιος να αντέξει αυτές τις μειώσεις αν ήταν
προσωρινές, αλλά γνωρίζουμε ότι θα συνεχι-
στούν και τα επόμενα χρόνια και ίσως φτάσουν
το 50%. Με αυτές τις συνθήκες το δημόσιο Πα-
νεπιστήμιο δεν θα μπορεί ούτε υποτυπωδώς να
λειτουργήσει και ωθείται στην επαιτεία.

w Είχατε πει παλιότερα πως οφείλετε πολλά
στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Με βά-
ση αυτή την αφετηρία σας δεν νοιώθετε ότι η
έμμεση αυτή ιδιωτικοποίηση θα οδηγήσει σε
επιβολή της ταξικότητας στην εκπαίδευση; 

Κ.Ρ.: Πρέπει να πούμε ότι το δημόσιο Πανε-
πιστήμιο επηρέασε στον αιώνα που πέρασε θε-
τικά και αποφασιστικά το σύνολο της ελληνι-
κής κοινωνίας: Επέδρασε με καταλυτικό τρόπο
και στην κοινωνική και στην οικονομική ανά-
πτυξη. Δυστυχώς βλέπουμε διεθνώς μια τάση
για μια ανώτατη εκπαίδευση που θα είναι κτή-
μα των λίγων. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογέ-
νεια της μεσαίας τάξης που έχει δύο παιδιά
φοιτητές, και που χρειάζεται 15.000-20.000 ευ-
ρώ ετησίως μόνο για δίδακτρα. Δεδομένης της
σημερινής οικονομικής κρίσης -η οποία θα
κρατήσει αρκετά χρόνια- είναι σαφές ότι θα εί-
ναι αδύνατον για αυτά τα παιδιά να σπουδά-
σουν. Άρα η ταξικότητα είναι εμφανής.

w Θα ήθελα ένα σχόλιο σας όσον αφορά στη
δήλωση της Υπουργού σχετικά με την γενιά
της μεταπολίτευσης. Μια γενιά με την οποία
-όπως είπε η Υπουργός- «πρέπει να τελει-
ώνουμε».

Κ.Ρ.: Αν εννοεί η Υπουργός ότι «πρέπει να
τελειώνουμε» με τα αρνητικά αυτής της γενιάς
συμφωνώ. Αν εννοεί όμως την εξάλειψη αυτής
της γενιάς διαφωνώ. Η γενιά αυτή πρόσφερε
πολλά στην δημόσια εκπαίδευση. Αλλά θα ήθε-
λα επίσης να σημειώσω ότι μέλη αυτής της γε-
νιάς υπήρξαν πολιτικοί, για χρόνια πολλά,
ενεργοί στο δημόσιο βίο. Δεν μπορούμε νομίζω
να γενικεύουμε, γιατί δεν έχει ενιαία έκφραση
μια γενιά. Άρα δόκιμο είναι να συζητάμε για τα
πρόσωπα και για τις τάσεις που ξεπήδησαν από
μια γενιά. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι η Υπουρ-
γός -επειδή την γνωρίζω πολλά χρόνια- έχει
περισσότερες αγαθές προθέσεις, όσον αφορά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΜΕΛΗ, πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
ΣΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ

Είμαι βέβαιος για την υπεροχή
του δημόσιου Πανεπιστημίου
Το ιδιωτικό κεφάλαιο υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ • 22/12/2010

Κανόνες και εξαιρέσεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Τα βαρομετρικά της οικονομικής κρίσης από τη μια και η εορταστική
ατμόσφαιρα από την άλλη αναδεύονται περίεργα. 

Χαρμολύπη; Ανάλογη σύνθεση συναισθημάτων βιώνει εν τω μεταξύ
από μέρες όποιος παρακολουθεί τα πράγματα του ελληνικού πανεπι-
στημίου. 

Από τη μια, κλίμα ζοφερό: η φθορά και οι ελλείψεις της υποδομής, οι
διδάσκοντες που αλληθωρίζουν προς τα κερδοφόρα της αγοράς και οι
έξωθεν κατηγορίες βυθίζουν βαθύτερα στην κατάθλιψη της οικονομικής
κρίσης. 

Από την άλλη, ικανοποίηση φωτίζει τα πρόσωπα φοιτητών που επι-
τυγχάνουν σε εισαγωγικές εξετάσεις, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους
και συνεχίζουν μεταπτυχιακά εδώ ή αλλού, διακρινόμενοι και παραγω-
γικοί. Διάχυτη είναι η εικόνα της χαράς την ώρα της ορκωμοσίας. Στις
μεγάλες σχολές κατά την τελετή συρρέουν οι πολυάριθμοι νέοι πτυχι-
ούχοι με τους γονείς τους. Χαμογελαστοί και υπερήφανοι. Όλοι γνωρί-
ζουν ότι η ανεργία παραμονεύει, αλλά αφήνουν για λίγο το βάρος στην
άκρη ανακεφαλαιώνοντας κόπους και προσπάθειες. 

Διάφοροι κυβερνητικοί και τηλεοπτικοί τιμητές αυτήν ακριβώς τη χα-
ρά καταπνίγουν σήμερα. Τα προβαλλόμενα περιστατικά που εκθέτουν το
ελληνικό πανεπιστήμιο πλήττουν, εκτός από συγκεκριμένους ενόχους,
το σύνολο των φοιτητών, των πτυχιούχων και των γονιών τους. Μη χαί-
ρεστε νέοι, μην καμαρώνετε γονείς, είναι το μήνυμα: το πτυχίο που κα-
τόρθωσαν να πάρουν τα παιδιά είναι ευτελές, το δημόσιο πανεπιστήμιο
σαθρό, οι πρυτάνεις ύποπτοι, οι καθηγητές φαύλο συγγενολόι. Σας συ-
στήνουμε αυθεντικά την κατάθλιψη, σαν συνταγή αυτογνωσίας και ανα-
γκαίο όρο μεταρρύθμισης. 

Τις πρώτες ωστόσο υποψίες για την πονηριά της απαξίωσης τις δημι-
ουργεί η ίδια η αναγνώριση της προπαγάνδας. Ο ψυχροπολεμικός αυ-
τός όρος έχει γνωστό περιεχόμενο: προβολή της εξαίρεσης σαν να είναι
κανόνας, διαρκής επανάληψη, προώθηση των τεχνημάτων μέσα σε συ-
σκευασία από αλήθειες και από διακηρύξεις αγνών προθέσεων («εμείς
πονάμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο»). 

Ας θυμηθούμε τα αυτονόητα για τις παραμορφωτικές γενικεύσεις.
Στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα, γίνονται εγκλήματα: κλοπές, φό-
νοι, βιασμοί. Αν ο Τύπος τα πρόβαλλε διαρκώς στο διαρκές περιβάλλον,
και μάλιστα κατ’ επανάληψη σε ώρες υψηλής θεαματικότητας, θα εμ-
φύτευε μια ψευδή μελανή εικόνα. «Είναι ειδήσεις, οφείλουμε να τα προ-
βάλλουμε», ακούγεται συχνά. Παραλείπουν να συμπληρώσουν πως αν

ανάλογα φαινόμενα θα απλώνονταν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, είδη-
ση θα έπρεπε να είναι το αντίθετο, το σπάνιο: η προκοπή. 

Απλό παράδειγμα αποσιώπησης του γενικού: η υπερβολικά πολυ-
πληθής ως προς τους φοιτητές Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολι-
τικών Επιστημών του Αριστοτελείου έχει στα τρία τμήματά της περίπου
150 διδάσκοντες. Μόνον δύο από αυτούς είναι γόνοι καθηγητών, γενι-
κά εκτιμώμενοι, αλλά δεν βρίσκεται εκεί το θέμα. Πρόσφατα στη Νομι-
κή είχαμε δύο ανοικτές κρίσεις, όπου υποψήφιοι κρίθηκαν αρνητικά,
παρά τη λαμπρή πορεία του πατέρα τους ως καθηγητή στο ίδιο Τμήμα.
Εξαιρέσεις; Μάλλον δεν ταιριάζει ο χαρακτηρισμός, αφού το δείγμα εί-
ναι ιδιαίτερα μεγάλο. Εξαίρεση (υπαρκτή) συνιστά όντως ο νεποτισμός,
στο συνολικό πλαίσιο του πανεπιστημίου. 

Στους αξιόπιστους γενικούς δείκτες οφείλουμε να κατατάξουμε φαι-
νόμενα όπως η ερευνητική δραστηριότητα πανεπιστημίων που μετριέ-
ται με δυσθεώρητα ύψη οικονομικών και φυσικών προϊόντων, καθώς
και η μακρόχρονη καταγραφή πολλών Ελλήνων πτυχιούχων που προ-
χωρούν σε μεταπτυχιακά ή διδακτορικό στην Ευρώπη και ξεχωρίζουν.
Βοηθά το DNA της φυλής; Αστειότητες. Προφανώς οι προπτυχιακές βά-
σεις τους είναι γερές. 

Αντιτείνεται ότι αυτοί που προοδεύουν είναι η κορυφή του παγόβου-
νου, ότι οι πολλοί είναι κακοί. Κι όμως, οι διακρινόμενοι έξω δεν είναι
καθόλου λίγοι, αλλά οι περισσότεροι από όσους αξιοποίησαν τις σπου-
δές τους, ξεφεύγοντας από αντικειμενικές αντιξοότητες και υποκειμενι-
κές νωθρότητες. Πρόσφατα ο ίδιος έμαθα ότι οι Ελληνες νομικοί κάτο-
χοι των γερμανικών υποτροφιών Χούμπολτ είναι περισσότεροι από
όλους στην Ευρώπη. 

Το παράδοξο είναι ότι στη χώρα μας αποτελεσματικές αναδεικνύονται
ακριβώς οι βαλλόμενες βασικές σπουδές, το πρώτο πτυχίο. Πάσχει η συ-
νέχεια, που προϋποθέτει προηγμένο εξοπλισμό, εμπλουτισμένες βιβλιο-
θήκες, απώθηση των κοινωνικών περισπασμών, ό,τι δηλαδή εδώ είναι
δυσεύρετο και εκτός δεδομένο. 

Η αποσιώπηση των συλλογικών επιτευγμάτων δεν αποτελεί πρωτό-
γνωρη πολιτική. Από καιρό οι πολλοί που έχουν προσηλωθεί στο πανε-
πιστήμιο, προσπαθώντας και παράγοντας, «δεν υπάρχουν». Τα στερεό-
τυπα που τους αφορούν προσδιορίζονται με βάση τη βολική γενική ιδέα
της αναξιότητας. 

Πραγματικά, το θέμα είναι πού βρίσκεται ο κανόνας και πού η εξαίρε-
ση. Η δημοσίευση του παρόντος άρθρου, για παράδειγμα, αποτελεί μια
εξαίρεση στις ομοβροντίες της εποχής. z

EΓΡΑΨΑΝ

στο Πανεπιστήμιο, από άλλα μέλη της κυβέρ-
νησης του συγκεκριμένου τομέα.

w Κύριε πρύτανη, πως τοποθετείστε σχετικά
με την περιστολή ή ακόμα και την κατάργη-
ση του ασύλου;

Κ.Ρ.: Αν η κείμενη νομοθεσία εφαρμόζεται
από τις πρυτανικές αρχές με ρεαλισμό και σύ-
νεση δεν τίθεται θέμα για κατάργηση του ασύ-
λου. Μπορεί να ζούμε μια μακρά περίοδο δη-
μοκρατίας, αλλά εξακολουθεί να με φοβίζει το
γεγονός πως ξαφνικά εξωπανεπιστημιακοί θα
έχουν το δικαίωμα -και εννοώ εδώ τις δυνάμεις
καταστολής- να μπαίνουν μέσα στο πανεπιστή-
μιο, να κάνουν έρευνες σε δωμάτια φοιτητών
και σε άλλους χώρους. Φοβάμαι ότι ενδεχόμε-
νη κατάργηση του ασύλου θα οδηγήσει σε πο-
λύ επικίνδυνες καταστάσεις. Άλλωστε τα πε-
ρισσότερα επεισόδια κοινωνικής βίας είναι
γνωστό ότι δεν γίνονται μέσα στους πανεπι-
στημιακούς χώρους. Επομένως αρκεί η τήρη-

ση της κείμενης νομοθεσίας και τίποτε άλλο.

w Αναλάβατε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου
πριν από 4 περίπου μήνες. Ποια κατά την
γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλή-
ματα του Δημοκρίτειου;

Κ.Ρ.: Η απόφαση να ιδρυθεί το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο αναμφίβολα ήταν θετική, γιατί
τόνωσε μια περιοχή που ήταν υπανάπτυκτη
και που ακόμα και σήμερα εντάσσεται στις πιο
καθυστερημένες οικονομικά περιοχές της χώ-
ρας. Από την άλλη μπορεί να εκτιμώ τις προ-
σπάθειες των τοπικών παραγόντων για την
ίδρυση τμημάτων στις πόλεις τους, πλην όμως
είμαι αντίθετος σε μια λογική που ζητά τμήμα-
τα για να έχει τους φοιτητές ως καταναλωτές.
Φανταστείτε εδώ στο Δημοκρίτειο, τις αξεπέ-
ραστες δυσκολίες μιας διατμηματικής έρευνας
ανάμεσα σε τμήματα π.χ. της Ξάνθης και της
Ορεστιάδας. Μην ξεχνάμε ότι η σύγχρονη αν-
τίληψη για τα Πανεπιστήμια θέλει όλα τα τμή-

ματα σε μια ακτίνα το πολύ 3 χιλιομέτρων, ώστε
να εκτελείται σωστά το σύνολο των εργασιών.
Φανταστείτε αντίστοιχα ένα Πανεπιστήμιο που
διατηρεί τμήματα στο Παρίσι και την Κοπεγχά-
γη.

w Τι μπορεί να προσφέρει το Δημοκρίτειο
στην ανάπτυξη της Θράκης, ειδικά σε αυτήν
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία;

Κ.Ρ.: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα μας απασχολεί
χρόνια. Όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο συ-
νάντησε την απόλυτη άρνηση της τοπικής κοι-
νωνίας. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχου-
με περάσει στο στάδιο της αποδοχής. Τόσο τμή-
ματα του Πανεπιστημίου όσο και μεμονωμένα
μέλη ΔΕΠ έχουν προσφέρει στην κοινωνία της
Θράκης. Εκείνο που απαιτείται είναι αφενός η
κοινωνία να καταλάβει την ουσιαστική χρησι-
μότητα του Πανεπιστημίου και αφετέρου το
ίδιο το Πανεπιστήμιο να γίνει πιο εξωστρεφές,
να απλωθεί στην κοινωνία. z
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ* 

Ηγενικευμένη κρίση του συστήματος και
το καθεστώς κατοχής που έχει επιβληθεί
στη χώρα με την πολιτική του Μνημονί-

ου επιτάσσουν ραγδαίες αλλαγές και στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτού του καθε-
στώτος, επιχειρείται μια βίαιη, δικτατορικού τύ-
που μετάλλαξη, ώστε μέσω αλλαγών στη διοικη-
τική δομή, στις λειτουργίες, στο περιεχόμενο και
στον προσανατολισμό της έρευνας και της διδα-
σκαλίας, να οδηγηθεί η επιστήμη και το πανεπι-
στήμιο σε πλήρη υπαγωγή στο κεφάλαιο και
στους εκάστοτε πολιτικούς εκφραστές του. 

Είμαι εντεταλμένος να διδάσκω φιλοσοφία, και
η φιλοσοφία απαιτεί συνειδητή αξιοπρεπή στάση
ζωής, απαιτεί κριτική επιστημονική διάγνωση
των τεκταινόμενων και των προοπτικών, αποκά-
λυψη της αλήθειας (χωρίς συμβιβασμούς έναντι
των εκάστοτε πολιτικά και οικονομικά ισχυρών)
και αγώνα για τη χειραφέτηση της ανθρωπότη-
τας. Όσα χρόνια υπηρετώ ως πανεπιστημιακός
δάσκαλος, προσπαθώ αυτές οι αρχές να διέπουν
τη ζωή μου, με πλήρη συνείδηση του καθήκον-
τος και της ευθύνης για το λειτούργημά μου, απέ-
ναντι στους νέους και στις οικογένειές τους. 

Για τους παραπάνω λόγους, με τις έρευνες, τη
διδασκαλία και τις δημόσιες τοποθετήσεις μου,
αναδεικνύω τις νομοτέλειες που διέπουν την επι-
στημονική έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο,
το τι σημαίνει επιστήμη και παιδεία στην υπηρε-
σία των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας
και όχι ως λεία ιδιοτελών συμφερόντων. Έτσι, μα-
ζί με συναδέλφους εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων, έχω ταχθεί εναντίον της μεθοδευόμε-
νης ολικής αγοραίας μετάλλαξης επιστήμης και
πανεπιστημίου, εναντίον των θεσμικών και εξω-
θεσμικών μεθοδεύσεων και χειρισμών που κι-
νούνται σε αυτή την κατεύθυνση σε διεθνές,
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι φορείς αυτής της
μετάλλαξης, δεν αποτολμούν ειλικρινή δημόσια
αναμέτρηση επί των επίμαχων ζητημάτων σε
επιστημονικό, παιδαγωγικό και πολιτικό επίπεδο
(όπου η σαθρότητα θέσεων και προθέσεων και η
φαυλότητα των κινήτρων γίνεται καταφανής),
αλλά μάλλον επιλέγουν την οδό της δικτατορι-
κής-πραξικοπηματικής επιβολής του «νέου πα-
νεπιστημίου». Σε αυτό το πνεύμα εντάσσονται και
πρακτικές στοχοποίησης αντιφρονούντων και
αυταρχικού τύπου πειθαρχικής καταστολής προς
παραδειγματισμό και συμμόρφωση των υπολοί-
πων. Ορισμένοι θεωρούν ότι με την τρομοκρατία
θα κάμψουν το ηθικό όποιων δεν υποτάσσονται,
όποιων διαθέτουν αξιοπρέπεια και αυτοτελή σκέ-
ψη, έναντι της «μίας σκέψης» της αγοράς και των
κατά τόπους προφητών της. Για αυτούς τους λό-
γους, δεν θεωρώ τυχαία την μεθοδευμένη από
τον μέχρι πρότινος πραξικοπηματικώς ασκούντα
τη διοίκηση στο Πολυτεχνείο Κρήτης, κ. Ι.Γρυ-
σπολάκη εναντίον μου πειθαρχική δίωξη.

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών
(Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού)
Δ.Ε.Π. δεν είναι ενδοϋπηρεσιακό όργανο. Είναι
μια σύνθεση των Ανωτάτων Δικαστηρίων της
χώρας, που την απαρτίζουν: Οι Πρόεδροι του
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του
οικείου Α.Ε.Ι. και ένας Πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της
χώρας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Πειθαρχικό παράπτωμα για τα
μέλη Δ.Ε.Π. συνιστά η παραβίαση των κείμενων
διατάξεων, ιδίως της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., και
των αποφάσεων των οργάνων των Ιδρυμάτων,
όσο και η παράβαση των κανόνων συμπεριφοράς
που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας ώστε να μη διαταράσσεται η
λειτουργία και να μη θίγεται το κύρος του Πανε-
πιστημίου και των λειτουργών του. 

Εγείρονται λοιπόν ερωτήματα: συνέτρεξαν
άραγε λόγοι που κατέστησαν ανέφικτη την ειλι-
κρινή επιστημονική, παιδαγωγική και διοικητική
διευθέτηση των επίδικων ζητημάτων με πλήρη
διαφάνεια εντός της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, ώστε να παραπεμφθεί το ζήτημα στο Ανώτα-
το Πειθαρχικό Συμβούλιο; Συνάδουν άραγε όλα
αυτά με τα ακαδημαϊκά δημοκρατικά και συνα-
δελφικά ήθη; Τι μαθήματα δημοκρατίας συνά-
γουν απ’ όλα αυτά οι νέοι μας; 

Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω γιατί ακριβώς με
κατηγορεί και με παραπέμπει στο Ανώτατο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο ο κ. Ι. Γρυσπολάκης. Κατά πα-
ράβαση της διοικητικής πρακτικής και δεοντολο-
γίας, τα σχετικά έγγραφα έχουν εξαφανιστεί από
το απόρρητο πρωτόκολλο του Ιδρύματος, ενώ ο
ίδιος ο κ. Γρυσπολάκης αρνήθηκε να μου δώσει
αντίγραφο παραπεμπτηρίου-κατηγορητηρίου. Η
όλη πλοκή αποκτά καφκικές διαστάσεις (για να
θυμηθούμε το αριστούργημα του Φραντς Κάφκα
«Η Δίκη», όπου ο ήρωας Γιόζεφ Κ. διώκεται για
ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ή τουλάχιστον που
δεν γνώριζε ότι διέπραξε, από εξουσιαστικές δομές
που επιχειρούν να υποβάλλουν και να επιβάλλουν
στον κάθε πολίτη την αίσθηση ότι αυτές οι δομές
είναι υπεράνω των δυνάμεών του και ότι κάθε αν-
τίσταση είναι περιττή. Καταπατούν τα δικαιώματά
του, του στερούν κάθε διάθεση για αντίσταση,
ώστε να τον κάμψουν και να τον συνθλίψουν). Η
άρνησή του κ. Ι. Γρυσπολάκη, όχι μόνο να μου κοι-
νοποιήσει τα σχετικά έγγραφα (εμπιστευτικά προς
τρίτους και όχι έναντι του έχοντος έννομο συμφέ-
ρον) αλλά και να με ενημερώσει σχετικά, κοινο-
ποιώντας τα σε εμένα ως όφειλε, είναι ενδεικτική
του όλου καφκικού σκηνικού που εξυφαίνεται... 

Από τις ερωτήσεις που μου απηύθυνε η Ειση-
γήτρια του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
κατά την κατάθεσή μου, μπορώ να εικάσω ότι πα-
ραπέμπομαι από τον κ. Ι. Γρυσπολάκη με τις εξής
τουλάχιστον κατηγορίες: 1. επί δύο έτη έλεγα ότι
ανεδείχθη και ασκούσε τη διοίκηση με «εκλογι-
κό» πραξικόπημα, 2. ανέφερα σε συνέλευση ότι
έφερε τα ΜΑΤ τον Ιούνιο του 2006 εναντίον των

φοιτητών μας στο κτίριο Παπαδόπετρου, 3. συμ-
μετείχα και ομίλησα δημοσίως σε κατειλημμέ-
νους χώρους του Ιδρύματος, 4. απεκάλεσα «στη-
μένο» το εκλεκτορικό σώμα που δεν με ανέδειξε
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και 5.
ότι δήθεν υπονομεύω μέχρι και το κύρος του Αρ-
χιεπισκόπου Κρήτης! 

Η αναφορά μου στο πρόσωπο και στο θεσμικό
ρόλο του ως άνω κυρίου, με την έκφραση «ο πρα-
ξικοπηματικώς ασκών τη διοίκηση», αφορούσε
την από 27.8.08 γνωστή στο πανελλήνιο και κα-
τά τεκμήριο διαβλητή εκλογική διαδικασία ανά-
δειξης του συνδυασμού του στην πρυτανική αρ-
χή (διαδικασία που χαρακτηρίσθηκε από κλοπή
και καταστροφή 2 καλπών, περιφρούρηση των
άλλων 2 από εξωπανεπιστημιακούς, κ.ο.κ.). Δια-
δικασία, οι όροι της οποίας έχουν συζητηθεί ευ-
ρέως (εντός και εκτός πανεπιστημιακής κοινότη-
τας) και στον τύπο, και επί της οποίας ελήφθη
σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας. Το τελευταίο αποφάσισε περί της μη σύν-
νομης διαδικασίας, από την εν μέρει επανάληψη
της οποίας, από 16.11.2010 ανεδείχθη άλλη πρυ-
τανική αρχή στο Ίδρυμα. Η δεύτερη κατηγορία,
περί εμπλοκής των ΜΑΤ κατόπιν δικής του πρό-
σκλησης στα γεγονότα του Ιουνίου του 2006 στο
κέντρο των Χανίων, έχει φωτιστεί πλήρως από
τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο. Η τρίτη κατηγορία
συνιστά κατάφορη παραβίαση της ελευθερίας του
λόγου: κανείς δεν ορίζει το πού, σε ποιό κοινό και
με τι θέμα δικαιούται να ομιλεί ο πανεπιστημια-
κός δάσκαλος. Η τέταρτη κατηγορία, αφορά τη μη
αυτοεξαίρεση του εν λόγω κυρίου από το εκλε-
κτορικό σώμα, ως όφειλε (δεδομένης της δημο-
σίως και εγγράφως διαπιστωθείσης ιδιάζουσας
σχέσης έχθρας προς εμένα), η οποία δεν διασφά-
λιζε την αμερόληπτη κρίση του οργάνου, στο
οποίο δεν προήχθην για μία ψήφο. Η πέμπτη κα-
τηγορία αφορά νύξη μου σε κείμενο περί της
βράβευσης του τ. Μητροπολίτη Χανίων από το
Ίδρυμα, σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο ανησυ-
χίας περί της σωτηρίας της ψυχής κάποιων... 

Δηλώνω για άλλη μια φορά, ότι δεν θα κάνω
σε κανένα τη χάρη να καταλήξω σαν το συνά-
δελφο Στέλιο Αλεξανδρόπουλο, τον οποίο οδή-
γησαν στο θάνατο με τις γνωστές στην πανεπι-
στημιακή κοινότητα θεσμικές-εξωθεσμικές μεθο-
δεύσεις και την παράνομη παραπομπή του στο
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι αρχές του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης. Ο συνάδελφος Αλεξανδρό-
πουλος, μας άφησε μια σημαντική παρακαταθή-
κη: «... Κάποια στιγμή τα μέλη της πανεπιστημια-
κής κοινότητας – διδάσκοντες, φοιτητές, παρατά-
ξεις – θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους προ-
στασίας του δημοκρατικού Πανεπιστημίου από
τις ιδιότυπες πελατείες που διάφοροι «ισχυροί»
και ταλαντούχοι πονηροί οικοδομούν στα Πανε-
πιστήμια και χάριν των οποίων γίνονται ανθρω-
ποθυσίες των «μη ημετέρων»... Το πρόβλημα δεν
είναι προσωπικό, είναι θεσμικό και συλλογικό.
Αφορά το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας και της κοινωνίας. Αφορά το τι επιστήμη, τι
παιδεία θέλουμε και σε ποια κοινωνία. z

Η πειθαρχική δίωξη ως όπλο μετάλλαξης
της Ανώτατης Εκπαίδευσης

*Επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης



Ηαπερχόμενη διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ,
με αποφάσεις της πλειοψηφίας και
προσωπικές παρεμβάσεις του Προ-

έδρου, προσπαθεί να μας πείσει ότι η πραγ-
ματικότητα που βλέπουμε μπροστά μας δεν
είναι ίδια μ’ εκείνη που ζούμε. Ότι, δηλαδή, οι
αναγκαίες για το ελληνικό πανεπιστήμιο αλ-
λαγές ταυτίζονται με τα σχέδια της κυβέρνη-
σης και αποτυπώνονται στο κείμενο διαβού-
λευσης για το «νέο Πανεπιστήμιο», ότι η υπε-
ράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος και
οι αποφάσεις των Ακαδημαϊκών οργάνων
και των Συλλόγων είναι μια δογματική εμμο-
νή σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις. 

Η απερχόμενη διοίκηση αντιλαμβάνεται
πως η πολιτική υπαλληλίας στην κυβερ-
νητική εξουσία, η πολιτική του «λέμε πάν-
τα και σε όλα ΝΑΙ», έχει δημιουργήσει κλί-
μα δυσπιστίας που άρχισε ήδη να αποτυ-
πώνεται στα αποτελέσματα των εκλογών
για τους αντιπροσώπους στο 10ο Συνέδριο.
Ήδη, από την περασμένη άνοιξη, η ψήφος
των πανεπιστημιακών στις Πρυτανικές
εκλογές έδειξε να ωριμάζει, μαζί με το πεί-
σμα υπεράσπισης του δημοσίου και ακαδη-
μαϊκού πανεπιστημίου, ένα αίτημα προ-
οδευτικών και ριζοσπαστικών αλλαγών.
Παραμονές του Συνεδρίου, η απερχόμενη
διοίκηση πασχίζει να προκαταλάβει τη δια-
φαινόμενη αλλαγή των συσχετισμών με τις
συνδικαλιστικά ανοίκειες και πολιτικά απα-
ράδεκτες επιλογές της: Την μετάλλαξη της
ΠΟΣΔΕΠ, υπό το βάρος του υπό ίδρυση
«ΚΕΜΕΤΕ», σε κυβερνητικού think tank, με
στόχο τη “μεταφορά βέλτιστων πρακτικών”
στα ελληνικά πανεπιστήμια και την “ορθο-
λογική αφομοίωση/υλοποίησή τους σε
εθνικό επίπεδο”. 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΚΕΜΑΤΕΕ)
«Δεξαμενή σκέψης» του Υπουργεί-
ου ή μια «πισίνα στον ωκεανό»!

Το υπουργείο, με απευθείας ανάθεση αν-
ταγωνιστικού, κατά τα άλλα, ευρωπαϊκού
προγράμματος, και η ΠΟΣΔΕΠ, με περισσή
συνδικαλιστική ανευθυνότητα, σχεδίασαν
από κοινού τη δημιουργία Κέντρου Μελε-
τών, που θα λειτουργεί ως «δεξαμενή σκέ-
ψης» του υπουργείο και των Πανεπιστη-
μίων (!) για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης.
Όλα τα έργα που προβλέπονται είναι δου-
λειές κρατικών υπηρεσιών ή εξειδικευμέ-
νων ερευνητικών κέντρων και Τμημάτων.
Η «προκήρυξη ανάθεση» και η «υποβολή
πρότασης» συνιστούν ορισμό του copy-pa-
ste, ιδίως όμως της προοιωνιζόμενης κατο-
πτρικής σχέσης συνδικάτου-εξουσίας. «Για-

τί να μην έχει και η ΠΟΣΔΕΠ, όπως όλες οι
Ομοσπονδίες, το δικό της Κέντρο»; Σωστό
το ερώτημα, αυτονόητα θετική η απάντηση.
Μονάχα που αυτό δεν έχει καμιά σχέση με
το «Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ» και των
άλλων Ομοσπονδιών, όπου δεν κάνουν
κρατικές δουλειές. Είναι αδιανόητο το Ιν-
στιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ να λειτουργεί
ως «δεξαμενή σκέψης» του Υπουργείου Οι-
κονομικών! Στα συνδικάτα όμως που «κατ’
ανάθεσιν» βαφτίζονται «δεξαμενή σκέψης»,
όλα γίνονται, η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ
όλα τα δέχεται! 

Η θετική ανταπόκριση της ΠΟΣΔΕΠ στην
«απ’ ευθείας ανάθεση» σημαίνει, επί της ου-
σίας, υιοθέτηση της κυβερνητικής λογικής:
Το απαξιωμένο πανεπιστήμιο είναι «τε-
λειωμένο» ή πρέπει να «τελειώσει», αφού
ως «ευνουχισμένο» από τη διαφθορά δεν
μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του, να απο-
κτήσει συνείδηση των λειτουργιών του, να
οργανώσει τις εσωτερικές του σχέσεις και
τις σχέσεις του με τον διεθνή χώρο τριτο-
βάθμιας και έρευνας. Ιδού λοιπόν μια νέα
«εξωτερική δομή» χωρίς «εσωτερικές δου-
λείες», όπως ακριβώς οι «διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης», οι «Ανεξάρτητες Αρχές Πι-
στοποίησης», η «νέα Διοίκηση». Μια «δεξα-
μενή σκέψης» που θα δρα, υποτίθεται, διε-
πιστημονικώς, αφού το «ανάπηρο» πανεπι-
στήμιο των επιστημών της φύσης και της
ιστορίας δεν θα πάει καλά με τη «διεπιστη-
μονικότητα»! 

Ιδού λοιπόν η ύβρις: Κατασκευάζεται, με
ανάθεση, μια πολιτικά και ιδεολογικά ορο-
θετημένη «δεξαμενή [πισίνα] σκέψης» μέσα
στον «ωκεανό της σκέψης» που είναι τα
Πανεπιστήμια. Δημιουργείται ένα ψευδώ-
νυμο «Ερευνητικό Κέντρο», μια «εξωτερική
δομή», για να συμβουλεύει το Πανεπιστή-
μιο, που μέχρι χθες διατείνονταν ότι μπορεί
να γνωρίσει τη φύση και την ιστορία, να

αναστοχαστεί τη σχέση του με τον
«ωκεανό» της πολυπλοκότητας, να
αποκτήσει συνείδηση των ρόλων που
επιτελεί στην κοινωνία. 

Πολιτικά, όλο αυτό το σχέδιο σημαί-
νει καταδολίευση των θεσμικά προσ-
διορισμένων σχέσεων ανάμεσα στα
πανεπιστήμια, τα συνδικάτα και την
εξουσία, αναίρεση της ανταγωνιστικής
σχέσης συνδικάτων-εξουσίας, υποδού-
λωση στα ιδεολογήματα που υπαγο-
ρεύουν ότι τα πολιτικά προβλήματα εί-
ναι «τεχνικά ζητήματα», αρμοδιότητας
«δεξαμενών σκέψης», άμοιρων τάχα-
τες ιδεολογιών και συμφερόντων. Αυ-
τή η επιλογή βγαίνει από τα όρια του
κλάδου και της κοινότητας, φτάνει μέ-
χρι την εξουσία και την αγορά, τις

«εξωτερικές δομές διακυβέρνησης» και την
ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η οποία πλη-
ρώνει το «πρόγραμμα», υποβάλλοντας ταυ-
τόχρονα τον προσανατολισμό και το είδος
των ερευνητικών προϊόντων». 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Η ΠΟΣΔΕΠ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο λόγος των ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ-«Ιατρών» εί-
ναι πάλι επί της ανάγκης «μεταρρυθμίσε-
ων» γενικώς (το ίδιο έργο επί υπουργίας
Γιαννάκου!), «σοβαρού διαλόγου με την κυ-
βέρνηση» αλλά και άρνηση διαλόγου με
την κοινότητα. Η Σύνοδος πρυτάνεων, οι
Σύγκλητοι, οι Σχολές, τα Τμήματα, οι Σύλ-
λογοι απεφάνθησαν ότι «το κείμενο δια-
βούλευσης κινείται εκτός των συνταγματι-
κών πλαισίων και δεν αποτελεί βάση συζή-
τησης». Όλοι μαζί, άνοιξαν στο εσωτερικό
τους ένα μεγάλο και ελπιδοφόρο διάλογο,
πέραν του «κειμένου διαβούλευσης» και
μόνο η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ αναγνώ-
ρισε στο κυβερνητικό σχέδιο μια «μεγάλη
ευκαιρία διαλόγου»… Μια πλειοψηφία που
μεταλλάχθηκε ήδη σε μια «εξωτερική δο-
μή» ως προς τους συλλόγους, οι οποίοι με
τις θέσεις και τη στάση τους «απογοήτευ-
σαν» τον Πρόεδρο, όπως ακριβώς απογοή-
τευσαν την Υπουργό οι Σύγκλητοι των Πα-
νεπιστημίων. 

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ας θυμηθούμε ότι πριν από δύο χρόνια,
όταν κηρύχτηκε ο «ιερός πόλεμος» για την
«κατάληψη της ΠΟΣΔΕΠ», ΚΙΠΑΝ και ΑΡ-
ΜΕ εγκαταστάθηκαν στα Συγκροτήματα και
πρωτοστάτησαν στην κατασυκοφάντηση
των ελληνικών ΑΕΙ. Η υπουργός, αυτή που
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«απαξιώνει» τώρα τα πανεπιστήμια, διακή-
ρυξε από καιρό ότι οι αλλαγές χρειάζον-
ται συμμαχίες μέσα στα πανεπιστήμια.
Μάλιστα, μετά τη στάση της συνόδου των
πρυτάνεων, δεν επιδιώκει και δεν μπορεί
να έχει συμμάχους τα πανεπιστήμια. 

Ο δρόμος των «επιλεκτικών συμμαχιών»
που ακολουθεί, γνωστός από την εποχή της
κ. Γιαννάκου, έχει μόνο ένα στόχο, τη διά-
σπαση της κοινότητας. Σήμερα η κοινότητα
είναι απέναντι στην κυβέρνηση, αυτό είναι
το μέτωπο. Η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ,
ακολουθώντας την κυβερνητική λογική,
επιχειρεί να δημιουργήσει μέτωπα «υπερα-
σπιστών 

και πολέμιων του διαλόγου», δηλαδή
υπερασπιστών και πολέμιων του «κειμένου
διαβούλευσης». Πρόκειται για μια πολιτική
που οδηγεί στην ματαίωση του εσωτερικού 

διαλόγου, στον κατακερματισμό της κοι-
νότητας και τη διάσπαση του κλάδου. 

Οι παρατάξεις ΚΙΠΑΝ και ΑΡΜΕ φαίνεται
ότι πήραν την απόφαση να βρεθούν απέ-
ναντι στην κλάδο και την κοινότητα. Η λο-
γική της πλειοψηφίας αρμόζει μόνο στη
αλαζονεία της εξουσίας: ότι και να πούνε
όλα τα πανεπιστήμια μαζί, η κυβερνητική
πλειοψηφία νομοθετεί μόνη της. Ακολού-
θως, το υπουργείο και οι «συμμαχίες του»,
«δεξαμενές σκέψης» και «νέες Διοικήσεις»,
θα υλοποιήσουν την αλλαγή, θα οδηγήσουν
στο «νέο πανεπιστήμιο». 

Ακροτελεύτιο ερώτημα, συνδικαλιστι-
κά αδιανόητο για εμάς, τις «παραδοσιακές
παρατάξεις». Ευχόμαστε και ελπίζουμε να
έχουμε μόνο αρνητικές απαντήσεις από
τους συναδέλφους που υποστήριξαν την
ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ. Μήπως η πλειοψηφία, που
δεν συντάχθηκε με τα ακαδημαϊκά όργανα
και που δεν εμφανίστηκε στους Συλλόγους,
που έκλεισε τα αυτιά της στις αποφάσεις
της κοινότητας, αντιπροσωπεύει τον κατα-
κερματισμό και όχι τη συνοχή του κλάδου.
Μήπως οι ηγεσίες των παρατάξεων ΚΙ-
ΠΑΝ-ΑΡΜΕ έχουν ήδη στους κόλπους τους
μια ιδιότυπη και, προς το παρόν, άτυπη κυ-
βερνητική «δεξαμενή σκέψης», η οποία κα-
τοικοεδρεύει κάπου ανάμεσα στο πανεπι-
στήμιο, την εξουσία και τη αγορά; 

Μήπως δεν αντιπροσωπεύουν αυτό το
οποίο διατείνονται: δηλαδή την ηγεσία ενός
συνδικάτου επαγγελματιών πανεπιστημια-
κών, εξ ορισμού διαφοροποιημένου από
την εξουσία, αλλά ένα λόμπυ «εκλεκτών»(!)
που συνδιαλέγεται με την εξουσία; Μήπως
«ανεξαρτητοποιήθηκαν» ήδη από την ακα-
δημαϊκή κοινότητα, εξ ορισμού και θεσμικά
διακριτής από το Υπουργείο; Γιατί άραγε η
πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ δεν θέτει ως κεν-
τρικό στοιχείο της πολιτικής της την αλλη-
λεγγύη του κλάδου, τη συνοχή και την αυ-
τονομία της κοινότητας έναντι της κυβέρ-
νησης; Μήπως η εμμονή στο «διάλογο» εί-
ναι ανάλογη της κυβερνητική «εμμονής»
να τελειώνει η «διαβούλευση» σε ένα δίμη-
νο; 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σ’ αυτήν την «μητέρα των μαχών», η Συ-

σπείρωση πανεπιστημιακών, η ΚΙΠΑΝ, η
ΑΡΜΕ οι «Ιατροί», η ΔΗΠΑΚ, όλοι και όλες,
οφείλουμε να δηλώσουμε καθαρά και χω-
ρίς υπεκφυγές τη θέση μας, τις προτάσεις

μας, τη στάση μας απέναντι στις αναγκαίες
αλλαγές αλλά και στις κόκκινες γραμμές.
Σήμερα γίνεται πλέον κοινός τόπος στους
πανεπιστημιακούς λειτουργούς η ανάγκη
διορθωτικών αλλά και ριζοσπαστικά ανα-
τρεπτικών αλλαγών. Ήρθε η ώρα να γίνει το
Πανεπιστήμιο περισσότερο ακαδημαϊκό, λι-
γότερο γραφειοκρατικό, να δημιουργήσει
όρους πλουσιότερων δυνατοτήτων συνερ-
γασίας με τους ερευνητικούς θεσμούς. Να
καταστεί περισσότερο δημόσιο και λιγότερο
κρατικό. Να ανοίξει πεδία ελευθερίας πε-
ριορίζοντας ταυτόχρονα της αυθαιρεσία και
την εσωστρέφεια. 

Να τολμήσει τη διαφάνεια, να μην φοβη-
θεί το άνοιγμα και τη λογοδοσία προς την
κοινωνία, εφαρμόζοντας αυστηρά του κα-
νόνες της τέχνης και της επιστήμης και όχι
ευτελείς τυφλοσούρτες επιχειρηματικού
management. Να κλείσει θεσμικά τους
δρόμους στα πελατειακά συστήματα, στην
εξουσία των ανώτερων βαθμίδων, στη δια-
πλοκή με την πολιτική εξουσία, στις εσωτε-
ρικές και τις εξωτερικές δουλείες, στη δια-
φθορά. Οι παρεμβάσεις της Αριστεράς για
την εσωτερική δημοκρατία, τη συνοχή και
την αυτονομία του κλάδου αρχίζουν να
φτιάχνουν κοινούς τόπους. 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Η υπουργός διαμήνυσε την απόφασή της

να γίνουν νόμος όσα περιέχονται στο κεί-
μενο διαβούλευσης κι όσα εξαγγέλθηκαν
στο πανηγύρι των Δελφών ως «μητέρα των
μαχών». Η θέση της Συσπείρωσης καθαρή:
Εδραίοι μέτοχοι της κοινότητας και του
κλάδου, συμμετέχουμε ενεργά στον διάλο-
γο των ακαδημαϊκών οργάνων και των
Συλλόγων, αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε
την κοινότητα ενωμένη και τον κλάδο αλ-
ληλέγγυο. Δεν πρόκειται ποτέ να συζητή-
σουμε «πώς θα καταργήσουμε το Σύνταγ-
μα», πώς θα χάσουμε το καθεστώς του δη-
μόσιου λειτουργού, πως θα φέρουμε δίδα-
κτρα και Διοικήσεις, πως θα 

καταστρέψουμε το δημόσιο και δημοκρα-
τικό πανεπιστήμιο. Θα μείνουμε στα ίδια
μετερίζια με τους «κοινούς εργαζόμενους»,
δεν θα ακολουθήσουμε τους δρόμους των
«εκλεκτών» που απαλλάσσονται από τις συ-
νέπειες της κρίσης. 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τώ-
ρα, με τη Συσπείρωση Πανεπιστημια-
κών Μπροστά στην κυβερνητική «μη-
τέρα των μαχών», για τη μετάλλαξη
των πανεπιστημίων 

Ο καθένας και η καθεμιά από εμάς,
με την ατομική του συνείδηση και τη
συλλογική του ευθύνη, ενισχύουμε το
συνδικάτο των «επαγγελματιών πα-
νεπιστημιακών», τους συνεκτικούς
δεσμούς του κλάδου, την ενότητα και
την αλληλεγγύη της ακαδημαϊκής
κοινότητας. z

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ,
syspeirwsh@faedrion.ee.auth.gr, http://syspa-

nep.ntua.gr/ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Merry Christmas and a happy new crisis…
(Why God? Why? We had a deal!)
ΘΑΝΑΣΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόσφατα επισκέφτηκε τη χώρα μας ο κ.
Στρος Καν. Φροντίζοντας αρχικά να μας
ενημερώσει «για την κρισιμότητα της

κατάστασης της χώρας, την αναγκαιότητα των
μέτρων και τον κίνδυνο για την πατρίδα», με δή-
λωσή του συμβούλευσε τους νέους να αποχω-
ρήσουν από τη χώρα έως ότου αυτή ορθοποδή-
σει! Να αποχωρήσετε εσείς, κύριε Στρος Καν… 

Η ελληνική κυβέρνηση από την άλλη «εξυ-
γιαίνει» την ελληνική κοινωνία μοιράζοντας
«κουβέρτες με την ασθένεια της φτώχειας».1
Οι νέοι κονκισταδόροι του νεοφιλελευθερι-
σμού με χάντρες για τους ιθαγενείς και με ιε-
ραπόστολους τα ΜΜΕ διακηρύττουν τις μο-

ναδικές τους αλήθειες και τους αναπόφευ-
κτους δρόμους προς τον παράδεισο των πλε-
ονασμάτων. Ένας εξαιρετικά στημένος θίασος
που έχει αναλάβει ως το τέλος της παράστα-
σης να έχει ξηλώσει το μέλλον ολόκληρων γε-
νιών.

Η γενιά μας στον «γύψο»; 
Γκασταρμπάιντερ στη Γερμανία;

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους κυβερ-
νώντες ότι τους νέους είναι αδύνατο να τους
μαζέψεις. Εδώ τα δίπολα δεν έχουν καταρρεύ-
σει ακόμα: ή διέξοδος στην δημιουργία και
στην προοπτική ή, όπως χαρακτηριστικά
έγραφε ένα από τα συνθήματα του Δεκέμβρη,
«Μας ρημάξατε τη ζωή, θα ρημάξουμε τα πάν-
τα». «Ο διάολος δίνει δουλειά στα χέρια που

δεν έχουν», θα συμπλήρωνε και η λαϊκή θυ-
μοσοφία των αποφθεγματικών Εγγλέζων.

Γεννηθήκαμε στην εποχή των μεγάλων
προσδοκιών. Μεγαλώσαμε στον «παράδεισο»
της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας όπου η
προοπτική της κοινωνικής κινητικότητας
υπήρξε το κίνητρο για τις σπουδές μας, σε μια
χώρα ασφαλώς που το βύσμα στο στρατό και
το φακελάκι στο γιατρό αποτελεί αυτονόητη
πρακτική. Μάθαμε ξένες γλώσσες, ταξιδέψα-
με για Erasmus και μεταπτυχιακές σπουδές
αλλά και για να μάθουμε το νέο μας κόσμο,
αυτόν της Ευρώπης. Δεν τελειώσαμε σπουδές
στα τέσσερα χρόνια, αλλά γεμίσαμε πτυχία, με-
ταπτυχιακά και «ατομικές δεξιότητες». Γεμίσα-
με τους δρόμους και κερδίσαμε κινήματα.
Ακούσαμε μουσικές, είδαμε κινηματογράφο,
αξιολογήσαμε τους Ολυμπιακούς. Δεν είμαστε
οι χωριάτες της Ευρώπης, γι αυτό άλλωστε και
το φολκλόρ του τουρισμού μας έχει πεθάνει.

Και ξαφνικά στα τριάντα μας ή κάπου εκεί
κοντά, μαθαίνουμε τα «καλά» της συγκατοί-
κησης με την μαμά και τον μπαμπά μας. Οι γο-
νείς μας για να ξεφύγουνε από την οικογένεια
καταφεύγανε στην αγκαλιά του καπιταλισμού,
εμείς για να ξεφύγουμε από το νεοφιλελεύθε-
ρο καπιταλισμό επιστρέφουμε στις οικογένει-
ές μας. Στο ενδιάμεσο οι επαγγελίες της σο-
σιαλδημοκρατίας για κοινωνικό κράτος και
αλληλεγγύη πήγανε περίπατο. Η αποτυχία του
συστήματος είναι ανάγλυφη στους αριθμούς:
20% των Ελλήνων ζει κάτω από τα όρια της
φτώχειας ενώ πάνω από το 35% δηλώνει ότι
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, 30,6%
και 24,2% αντίστοιχα τα ποσοστά της ανερ-
γίας για τις νέες και τους νέους της χώρας
μας, τα εργασιακά δικαιώματα του 20ου αι-
ώνα εξαφανίστηκαν και γυρίσαμε το χρόνο
πριν από το 1910, πληθωρισμός, ύφεση και
μισθοί 1984.2 Από την εποχή των μεγάλων
προσδοκιών στην εποχή των μεγάλων αδιεξό-
δων. 

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από το
γκρεμό του ελληνικού τρίτου δρόμου με τις
στρατιές υπαλλήλων χωρίς αφεντικό και τα
αφεντικά δίχως υπαλλήλους στο ρέμα του νε-
οφιλελευθερισμού. Το ρέμα που πνίγει μετα-
νάστες στα ποτάμια και καλεί τους νέους να
ετοιμάσουν τις σχεδίες τους. Σχεδία για πού
και με βάρκα ποια ελπίδα; Μετά την εθνική
ολοκλήρωση (1830-1922), τον εκδημοκρατι-
σμό και την κοινωνική δικαιοσύνη (1923-
1989), τον εκσυγχρονισμό (1990-2004), η νέα
Μεγάλη Ιδέα είναι η δημοσιονομική σταθερό-
τητα; Τελείωσαν οι Μεγάλες Ιδέες; Αυτό είναι
το συλλογικό πρόταγμα που προτείνεται; Από
πότε η πρόοδος ταυτίστηκε με την στασιμότη-
τα και η στασιμότητα με την κίνηση προς τα
πίσω; 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Αιτήσεις για δουλειά σε χώρους για τους
οποίους είμαστε over-qualified ή απλά στις
οποίες δεν σου απαντούν σχεδόν ποτέ. Δια-
σκέδαση με όρους καταναλωτικής υστερίας
κενής νοήματος. Πόλεις δίχως πράσινο και
Ομέρ Πριόνιδες στο ρόλο του κυνηγού κεφα-
λών μεταναστών δίχως πράσινη κάρτα. Επαρ-
χίες ικανές μονάχα να υποδεχτούν την ανέ-
χειά μας και όχι ικανές να διεκδικήσουν τις
παραγωγικές μας δίψες. Οικογενειοκρατία για
όσους κληρονομούν βουλευτικούς θώκους και
μεγάλες περιουσίες, αξιοκρατία ασφαλώς για
όλους τους υπόλοιπους. Δεν έχουμε τίποτα να
κάνουμε.

Δεν πρόκειται για την γκρίνια της ανίας αλ-
λά για την αγωνία της επιβίωσης. Το ταμείο
ανεργίας τελειώνει, τα λεφτά των γονιών το
ίδιο. Επενδύσαμε στους εαυτούς μας, η κοινω-
νία επένδυσε σε εμάς με στόχο την ευρωπαϊκή
μας σύγκληση και τώρα μας λεν ότι η επένδυ-
ση ήταν αποτυχημένη. Ποιος ορθολογικά σκε-
πτόμενος νους μπορεί να πετάξει τη μεγαλύ-
τερη επένδυση των τελευταίων δεκαετιών στα
σκουπίδια; Πρόκειται για το ριφιφί του αιώνα.
Υπάρχουν πράγματα που η εκάστοτε πολιτική
εξουσία δεν μπορεί να κάνει και αυτό «επα-
φίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων».

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Συσσίτια και
φαγητό με κουπόνια; Για πόσο καιρό μπορεί
ακόμα να ζούμε από τα δανεικά των γονιών
μας; Χρειαζόμαστε δουλειά, θέλουμε να εργα-
στούμε, να παράγουμε, να στήσουμε τη νέα
πραγματικότητα που μας υποσχέθηκαν και να
πειραματιστούμε με τα όνειρά μας. Δεν έχου-
με τίποτα να χάσουμε.

Η αναμονή σκοτώνει τους ανθρώπους που
δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Δεν έχουμε
δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε οικογέ-
νεια, τίποτα δεν μπορεί να μας πλαισιώσει. 

6 Δεκέμβρη 2010 το κέντρο της Αθήνας
μοιάζει με μυρμηγκοφωλιά, οι άνθρωποι έξω
από τα μπλοκ της πορείας αναζητούν την δι-
κή τους «πορεία προς το Σύνταγμα». Απέναν-
τί τους κρανοφόροι φρουροί της δημοκρατίας
που θέτουν τη νέα «πλαισίωση». Καταστολή. 

15 Δεκέμβρη 2010. Τα πανό των ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ κενά, στους δρόμους πάνω από εκατό
χιλιάδες άνθρωποι κάνουν παρέα με την κα-
ταστολή και προκαλούν.

Η καταστολή έχει αποτέλεσμα στους ανορ-
γάνωτους, εμείς όμως είμαστε από καιρό ορ-
γανωμένοι. Έχει αποτέλεσμα στους ιδεολογικά
παροπλισμένους, εμείς είμαστε υπερεξοπλι-
σμένοι. Στους βιολογικά αδύναμους, ενώ εμείς
δεν είμαστε συνταξιούχοι. Στους λίγους, ενώ
εμείς είμαστε μια ολόκληρη γενιά. Η καταστο-
λή πετυχαίνει το στόχο της στο εμβρυακό στά-
διο του κινήματος ή σε αυτό της ύφεσής του,
οπόταν και το αποτελειώνει. Δεν έχει όμως
αποτέλεσμα στη φάση της ανόδου του. Ή μάλ-
λον έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: δε μας φοβί-
ζει, μας εξοργίζει.

Είμαστε ο πιο αδύναμος κρίκος της ελληνι-
κής κοινωνίας στον πιο αδύναμο κρίκο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο κοινωνικό πει-
ραματόζωο της Ευρώπης. Πόσο άραγε θα αν-

τέξει στις πιέσεις; Δεν έχουμε τίποτα να χά-
σουμε και δεν πρόκειται να κάτσουμε να μας
φορέσετε αλυσίδες. Περισσεύουμε για τα επό-
μενα χρόνια έτσι; Στους αιώνες των αιώνων
όταν δε χωρούσαν κάποιοι περισσευούμενοι
πληθυσμοί στο υπάρχον σύστημα ή το σύστη-
μα τους εξολόθρευε ή αυτοί άλλαζαν το σύ-
στημα για να χωρέσουν. Ή αφομοιώνονταν ή
μετανάστευαν. Δεν υποχωρούμε, δεν αποχω-
ρούμε «καρκινάκια του πλανήτη». Και το κα-
λύτερο; Δεν πρόκειται να στρέψουμε την εχ-
θρότητα «προς τα μέσα». Γέμισαν τα νεκροτα-
φεία από ναρκωτικά και δυστυχήματα με μη-
χανές, με παιδιά που θέλησαν να «φύγουν»,
να τρέξουν μακριά από δω. Μόνο που το
«εδώ» τους ακολουθούσε παντού. «Και αν τη
ζωή σου χάλασες σ’ αυτήν την κόχη τη μικρή,
σ’ όλη τη γη τη χάλασες».

Έχουν περάσει μονάχα δύο χρόνια από την

εξέγερση του Δεκέμβρη. Δεκάδες χιλιάδες νέ-
οι άνθρωποι τότε κατεβήκαν στους δρόμους
και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ένιω-
σαν ότι κρατούν στα χέρια τους το νήμα της
ιστορίας. Κανείς δεν είναι ικανός να μας το πά-
ρει πίσω αυτό. 

Νέοι άνθρωποι καταλαμβάνουν δημόσιους
χώρους και τους μετατρέπουν σε πάρκα και σε
χώρους πολιτισμού. Το ελληνικό Πανεπιστή-
μιο με όλα τα προβλήματά του και τη βιομη-
χανία κατασυκοφάντησής του εξακολουθεί να
παράγει ανθρώπους με προβληματισμούς και
αντιστάσεις. Ο κόσμος κατεβαίνει στους δρό-
μους παρά την «επιχείρηση τρόμου» που έχει
κηρυχθεί ενάντια στην κοινωνική διαμαρτυ-
ρία. Μουσικές γεννιούνται, τα διόδια σπάνε, οι
παραλίες γεμίζουν free campers. Νέες κουλ-
τούρες και υποκουλτούρες κάνουν την εμφά-
νισή τους.

Καλώς ή κακώς μάθαμε στα πολύ καλύτερα
και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το δρόμο πί-
σω. «Με πονάνε τα μυαλά μου σε λέω, θέλω
μια κοινωνία έτοιμη να δεχτεί πολλούς κό-
σμους μέσα στον κόσμο της». Από τη Γαλλική
Επανάσταση και δώθε, «ο λαός οδηγεί τους
οδηγητές του» και από το ’68 η νεολαία διεκ-
δικεί τη φυσική της θέση στην κοινωνία: αυτή
του επόμενου μετασχηματιστή των υλικών και
συμβολικών πόρων της κοινωνίας. 

«Ν’ ακούς τις κατηγορίες του τρελού. Είναι
βασιλικός τίτλος!» (William Blake) z

1 Η σκόπιμη μόλυνση των Ινδιάνων της Βόρειας Αμε-
ρικής από τον Αμερικάνικο Στρατό με μολυσμένες κου-
βέρτες «δώρο των λευκών» σε ανυπότακτες φυλές,
οδήγησε σε πάμπολλους θανάτους ανυποψίαστων Ιν-
διάνων.
2 Τα στοιχεία για τα ποσοστά της φτώχειας και της
ανεργίας είναι από τις πρόσφατες μελέτες της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Συσσίτια και φαγητό με
κουπόνια; Για πόσο καιρό
μπορεί ακόμα να ζούμε από
τα δανεικά των γονιών μας;
Χρειαζόμαστε δουλειά,
θέλουμε να εργαστούμε, 
να παράγουμε, να στήσουμε
τη νέα πραγματικότητα 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



ΕΙΡΗΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ*
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ **

Eνα ασυνήθιστα ενεργό κίνημα αντίδρασης
έχει κάνει την εμφάνιση του στη Μεγάλη
Βρετανία με αφορμή την πρόταση νόμου

για την ραγδαία αύξηση των διδάκτρων στην
ανώτατη εκπαίδευση η οποία σε συνδυασμό με
ένα καταιγισμό περικοπών στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα
της έρευνας, δημιουργεί συνθήκες αποδεκατι-
σμού του όποιου εναπομείναντος δημόσιου χα-
ρακτήρα του Βρετανικού πανεπιστημίου. Η ανά-
δυση και εξάπλωση αυτής της κινηματικής φοι-
τητικής αντίστασης είναι κάτι παραπάνω από
μία θετική έκπληξη. Η ηχώ των συνθημάτων
που το τελευταίο διάστημα ακούγονται κατ’ επα-
νάληψη στους δρόμους του Λονδίνου και πολ-
λών άλλων βρετανικών πόλεων, αλλά και μέσα
στις καταλήψεις πανεπιστημιακών κτιρίων, ση-
ματοδοτούν κάτι περισσότερο από την προφανή
συγκρότηση μιας μαζικής αντίδρασης απέναντι
στα σκληρά κρατικά οικονομικά μέτρα· σηματο-
δοτούν την δυνατότητα ανασυγκρότησης της
πολιτικής διαδικασίας καθεαυτής. Σε μια χώρα
στην οποία το πανεπιστήμιο είχε πάψει να απο-
τελεί χώρο πολιτικής ώσμωσης και παραγωγής
ενός διαφορετικού οραματισμού για την κοινω-
νία, το αναδυόμενο αυτό κίνημα αποτελεί μια
ουσιαστική πηγή ανατροφοδότησης ενός πολιτι-
κού παλμού και φέρει την αναζωογόνηση των
πολιτικών αντανακλαστικών σε αναμέτρηση με
το κομβικό επερώτημα για το μέλλον μιας κοι-
νωνίας της γνώσης που βάλλεται.

Ασκήσεις επί-γνωσης: 
Περικοπές στη γνώση.

Στο Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα η επι-
βολή διδάκτρων δεν είναι κάτι καινούργιο. Εί-
χε ήδη προταθεί στα τέλη του 1990 από την
κυβέρνηση των συντηρητικών και ενσωμα-
τώθηκαν με νόμο το 1998 από την, νέα τότε,
κυβέρνηση των εργατικών του Tony Blair.
Ωστόσο το κράτος παρέμενε φορέας χρηματο-
δότησης τόσο μέρους του κόστους της φοίτη-
σης, όσο και της επιστημονικής έρευνας. Ταυ-
τόχρονα, υπήρχε ειδική πρόνοια για παροχή
χαμηλότοκων φοιτητικών δανείων αλλά και
για την πλήρη απαλλαγή φοιτητών που προ-
έρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδή-
ματα. 

Με τις νέες ρυθμίσεις που τελικά ψήφισε με
ισχνή πλειοψηφία στις 9 Δεκεμβρίου η κυ-
βέρνηση συνεργασίας των Συντηρητικών του
David Cameron και των Φιλελεύθερων Δη-
μοκρατών του Nick Clegg, οι οποίες και στη-
ρίχθηκαν στην ανεξάρτητη έκθεση για την με-
ταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση του
Λόρδου Browne, επιτυχημένου πρώην διευ-

θύνων συμβούλου της εταιρίας πετρελαιοει-
δών BP, τίθεται υπό αμφισβήτηση ξανά ο ήδη
αποδυναμωμένος ρόλος του κράτους στην εκ-
παίδευση. Με βάση το νέο πλέον νόμο, οι νέο-
εισαγόμενοι φοιτητές, δίχως εξαιρέσεις, θα
κληθούν να πληρώσουν έως και τριπλάσια δί-
δακτρα τα οποία μπορεί να φτάνουν ως και το
ανώτατο ποσό των 9.000 λιρών1 το χρόνο (σε
αντίθεση με τις 3.290 λίρες που είχαν φτάσει
ως σήμερα), το επιτόκιο του εκπαιδευτικού
δάνειου θα πλησιάσει τα επιτόκια της αγοράς,
ενώ θα ‘ψαλιδιστεί’ και το επίδομα φοιτητικής
μέριμνας (ΕΜΑ), ένα ποσό 20-30 λιρών το μή-
να ανά φοιτητή, που στόχευε στην αύξηση της
προσβασιμότητας των χαμηλότερων κοινωνι-
κών στρωμάτων στο πανεπιστήμιο. 

Πληθώρα αναλύσεων κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου για τη δημιουργία απροσπέλα-
στων ταξικών εμποδίων, για το ‘πάγωμα’ της
κοινωνικής κινητικότητας, για τον ελιτισμό
της εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα, η κυβέρ-
νηση εμβαπτίζει σε μια ‘κουλτούρα του χρέ-
ους’ τους νέους εκείνους που θα βρεθούν τε-
λικά εντός των πυλών του εκπαιδευτικού συ-
στήματος. Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια στο
τέλος της τριετής φοίτησης μπορεί να βρεθεί
με χρέος που θα αγγίζει το ποσό των 40.000
λιρών2 υπό την επίγνωση ότι θα πληρώνει μία
ακριβή εκπαίδευση για να εξασφαλίσει μία
δουλεία με καλό εισόδημα προκειμένου να
εξοφλήσει το χρέος του δανείου που χρει-
άστηκε να πάρει για να σπουδάσει. Ένας φαύ-
λος κύκλος αποπληρωμής όπου το κόστος της
γνώσης είναι υπόλογο σε αντίστοιχους απο-
λογισμούς/υπολογισμούς. 

Το δύσκολα ανατρέψιμο αποτέλεσμα αυτών
των μεταρρυθμίσεων είναι ότι αποτελούν ολο-
κλήρωση μίας εδώ και χρόνια επιχειρούμενης
απαξίωσης της γνώσης ως δημόσιου αγαθού,
και διασύνδεσής της με ένα πολύπλοκο, προ-
σωποποιημένο και εξατομικευμένο, στην ου-
σία του φαιδρό, σύστημα λειτουργιστικών μη-
χανισμών μιας αγοραίας λογι(στικ)ής: το πα-
νεπιστήμιο μετατρέπεται σε πολυτέλεια, η
γνώση μετατρέπεται σε ένα μετρήσιμο ‘εφό-
διο’ για καλύτερη εξαγορά της μετέπειτα μι-
σθολογικής κλίμακας, του καλύτερου ‘deal’,
της καλύτερης ‘επιλογής’.3

Η λογι(στι)κή αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί
από καιρό μέσω του ανεξέλεγκτου ρόλου των
‘μάνατζερ’ και των διοικητών των πανεπιστη-
μίων στους οποίους ανατίθεται η προώθηση
των ιδρυμάτων που διοικούν μέσω καθαρά
επιχειρηματικών κριτηρίων.4 Δεν είναι τυχαίο
ότι στην έκθεση Browne η λέξη ‘επιχείρηση’
εμφανίζεται τέσσερις φορές περισσότερο από
την λέξη ‘επιστήμη’, ενώ η απαξίωση της εμ-
βάθυνσης της γνωστικής διαδικασίας αντανα-
κλάται στον τρόπο που η έκθεση αναφέρεται
στην σημασία των μεταπτυχιακών σπουδών
τονίζοντας ότι αυτές παράγουν «πρωταρχικά
προσωπικά παρά κοινωνικά οφέλη».5 Σε ευ-

θυγράμμιση και επικύρωση των όσων ήδη
συμβαίνουν, οι προτάσεις της έκθεσης Brow-
ne προτείνουν μειώσεις 40% στην συνολική
χρηματοδότηση της έρευνας και ουσιαστικά
προωθούν την πλήρη αποχώρηση της κρατι-
κής στήριξης προς τους τομείς των κοινωνι-
κών και ανθρωπιστικών σπουδών.6

Πριν το καλοκαίρι η διοίκηση του πανεπι-
στήμιου του Middlesex αποφάσισε να κλείσει
ένα από τα πιο επιτυχημένα τμήματα φιλοσο-
φίας με τη δικαιολογία ότι ‘δεν αποδίδουν οι-
κονομικά παρά το κύρος τους’ και να στραφεί
απροκάλυπτα στο franchising αντιστοίχων
τμημάτων στο εξωτερικό.7 Αντίστοιχες είναι οι
καταργήσεις τμημάτων καθιερωμένων επι-
στημονικών κλάδων όπως της Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Bristol, ή οι άκριτες συγ-
χωνεύσεις ‘σωτηρίας’ όπως της φιλοσοφίας με
τις σπουδές τέχνης στο Essex, ή το επερχόμε-
νο ‘πάντρεμα’ της Κοινωνιολογίας με την Κοι-
νωνική Ανθρωπολογία στο Cambridge. Ακο-
λουθώντας τη γραμμή μιας παράδοσης που
έχει τις απαρχές της στην εκπαιδευτική πολι-
τική του Θατσερισμού, με την απαξίωση της
κριτικής έρευνας και τη στροφή προς την
‘πρακτική γνώση’ και τα ‘σκληρά’ δεδομένα,
το νέο κύμα επιθέσεων και περικοπών στις
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε
συνδυασμό με μια τιμωρητική λογική που διέ-
πει την διαδικασία της μετακύλιση του κό-
στους του ‘προϊόντος’ της γνώσης στους ‘χρή-
στες’ της μέσω της αύξησης των διδάκτρων,
συναντιούνται σε ένα κοινό σταυροδρόμι που
στόχο έχει την αλλοτρίωση του ακαδημαϊκού
χώρου από την διαδικασία σμίλευσης κριτικής
σκέψης και γνώσης. 

Δια-γνώσεις Αντίστασης
Έκπληξη για τον κρατικό μηχανισμό αποτέ-

λεσε η προσέλευση 50.000 διαδηλωτών στις
10 Νοεμβρίου στην πορεία που είχαν καλέσει
πανεπιστημιακές συσπειρώσεις ενάντια στις
περικοπές και στα αυξημένα δίδακτρα, μία πο-
ρεία που οδήγησε στην αυθόρμητη κατάληψη
του κτηρίου που στεγάζει τα γραφεία των Συν-
τηρητικών και πήρε τη μορφή μίας από τις με-
γαλύτερες διαδηλώσεις που έχει γίνει στο
Λονδίνο με αιχμή τα εκπαιδευτικά. 

“You say cut back, we say fight back” (Εσείς
λέτε περικόψτε, εμείς αγωνιστείτε)8

«Οι νέοι είναι θυμωμένοι και συμμετέχουν
στην οργάνωση των κινητοποιήσεων σε τέ-
τοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο που είχε να κά-
νει την εμφάνισή της πολλά χρόνια στη χώ-
ρα», έγραφε ο Guardian λίγες μέρες μετά, δεί-
χνοντας πόσο απρόσμενη ήταν και για τους
αναλυτές η αντίσταση αυτή,9 δίνοντας έμφα-
ση στο γεγονός ότι ένα μαζικό κίνημα φοιτη-
τών είναι θυμωμένο παρά το γεγονός ότι οι
ίδιοι δεν θα επηρεαστούν από τις διαφαινόμε-

ΠΑΙΔΕΙΑ
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«Εκπλήσσοντας την έκπληξη»: 
Εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στη Μεγάλη Βρετανία

* Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστήμιο του
Cambridge

**Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο του Essex ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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νες αυξήσεις (εφόσον αυτές θα εφαρμοστούν
για τους εισαχθέντες του 2013), αλλά ότι διεκ-
δικούν εις το όνομα ενός διαφορετικού εκπαι-
δευτικού οράματος. 

Πράγματι μια πρωτόγνωρη κίνηση αλλη-
λεγγύης, σε ένα πανεπιστήμιο όπου τα πιο
‘καυτά θέματα’ στις εκλογές των φοιτητικών
συλλόγων ήταν συνήθως η ποιότητα των αε-
ριούχων ποτών που διατίθεται στις καντίνες
και οι επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις. Πράγματι απρόσμενο το γεγονός ότι
στις διαδηλώσεις της 24ης Νοεμβρίου που
ακολούθησαν και έλαβαν χώρα σε όλες σχε-
δόν της πόλεις της Αγγλίας, βρέθηκαν για
πρώτη φορά στους δρόμους χιλιάδες μαθη-
τές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με
τους φοιτητές και διδάσκοντες, σπάζοντας
άλλο ένα ταμπού των πανεπιστημιακών κι-
νητοποιήσεων όπου το δόγμα για την μη-εμ-
πλοκή με κοινωνικές ομάδες εκτός πανεπι-
στημίου είχε μετατραπεί σε μια θεσμική εμ-
μονή.

Τις μέρες που ξεκίνησε να γράφεται το άρ-
θρο αυτό, οι καταλήψεις πανεπιστημιακών αι-
θουσών ξεπέρασαν τις 35, δημιουργώντας ένα
δίκτυο παραγωγής πολιτικού λόγου, οργάνω-
σης, και εμβάπτισης μιας ολόκληρης γενιάς σε
ένα αγώνα διεκδίκησης. Με προεξέχουσες αυ-
τές στα πανεπιστήμια του Λονδίνου (UCL,
LSE), στo Cambridge και στο Leeds, οι κατα-
λήψεις λειτουργούν ως κέντρα διάδοσης και
μετάδοσης τεχνογνωσίας ακτιβισμού, μετα-
τρέπονται σε μικρά κέντρα τύπου που συντο-
νίζουν το ‘κίνημα’, γίνονται χώροι σμίλευσης
του επιστημονικού και του πολιτικού λόγου,
αλλά και τόποι πολιτικής συσπείρωσης. Οι
ώρες γεμίζουν με σεμινάρια και διαλέξεις από
καθηγητές που δηλώνουν τη συμπαράστασή
τους στις καταλήψεις, με ενημέρωση για νομι-
κά ζητήματα και με επισκέψεις υποστήριξης
εκπροσώπων σωματείων και συνδικάτων, με
σχεδιασμό κοινών δράσεων με άλλα κινήματα
όπως αυτό κατά της φοροδιαφυγής των μεγά-
λων επιχειρήσεων. 

Και τελικά οι φοιτητές αντιστέκονται ‘εκ-
πλήσσοντας την έκπληξη’ όλων εκείνων –πο-
λιτικών, δημοσιογράφων, αλλά και κάποιων
καθηγητών και φοιτητών– που έσπευσαν να
καταστείλουν την φοιτητική συσπείρωση όταν
άρχισε να διαφαίνεται η εμβέλειά της. 

“Whose streets: OUR streets” 
(Τίνος δρόμοι; Οι ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ δρόμοι) 

Εν’ όψη της συζήτησης για την ψήφιση του
νόμου την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου η χώρα ολό-
κληρη βρισκόταν σε αναβρασμό. Παρά τις χα-
μηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν, το κά-
λεσμα για συνάντηση των κινημάτων στους
δρόμους του Λονδίνου μάζεψε δεκάδες χιλιά-
δες φοιτητών και μαθητών με τη συμμετοχή
αρκετών συνδικάτων δημοσίων υπαλλήλων,
φεμινιστικών οργανώσεων, συλλόγων γονέων
και δασκάλων κτλ. Παρά την διασπορά πανι-
κού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πα-
ρά την βίαιη αστυνομική καταστολή, η δυνα-
μική πνοή της διαμαρτυρίας διήρκησε πάνω

από 12 ώρες ενώ στο κοινοβούλιο συζητείτο
και, τελικά, ψηφιζόταν το νομοσχέδιο.

Την ημέρα εκείνη όλη η πόλη έγινε εστία εκ-
δήλωσης δυναμικών αντιδράσεων με ομάδες
διαδηλωτών να διασπώνται και να επανα-συ-
σπειρώνονται για να αποφύγουν τις τεχνικές
ελέγχου, εγκλωβισμού και καταστολής. Ο πο-
λύωρος περιορισμός πλήθους σε συνθήκες
θερμοκρασιών υπό το μηδέν, δίχως πρόσβαση
σε νερό, φαγητό και τουαλέτα και η χρήση τε-
χνικών δημιουργίας άγχους και αβεβαιότητας
(γνωστή και ως τεχνική kettling) της οποίας η
νομιμότητα έχει επανειλημμένως αμφισβητη-
θεί,10 χρησιμοποιήθηκε εκτενέστατα και επα-
νειλημμένα. Και ενώ σε κάποια μέσα μαζικής
ενημέρωσης το ενδιαφέρον σχεδόν μονοπω-
λείτο από την επίθεση που έγινε με χρώματα
και ξύλα στην αλεξίσφαιρη λιμουζίνα του
Πρίγκιπα Κάρολου που περνούσε από κοντινή
περιοχή για να παραβρεθεί σε κάποιο γκαλά,

το γεγονός ότι την ίδια ώρα πάνω από 2000
διαδηλωτές κρατήθηκαν συμπιεσμένοι πάνω
σε γέφυρα του Τάμεση για περισσότερο από 3
ώρες σε συνθήκες έντονου ψύχους διαδιδόταν
μόνο μέσω κάποιων μπλόγκς. Στην πορεία αυ-
τή υπήρξαν 43 τραυματίες που νοσηλεύτηκαν,
κάποιοι με σοβαρές κρανιο-εγκεφαλικές κα-
κώσεις, ενώ δεν έλειψαν οι συλλήψεις, οι φω-
τογραφίσεις προσώπων και η καταγραφή των
στοιχείων κάποιων διαδηλωτών για λόγους
«ασφαλείας». Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
και ειδικά το κρατικό BBC, λειτουργώντας με-
ροληπτικά αναπαρήγαγαν ένα λόγο από-νομι-
μοποίησης των αντιδράσεων συνδράμοντας
στο ρόλο των ιδιωτικών Think Tanks, όπως το
NETCU ή το ACPO,11 που εκπονούν μοντέλα
καταστολής σύμφωνα με τα οποία στόχος δεν
είναι η αποτροπή των βίαιων πράξεων αλλά
αντιθέτως η ίδια η πρόκληση βίαιων αντιδρά-
σεων που στη συνέχεια θα μπορέσουν να χρη-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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σιμοποιηθούν σαν βάση νομιμοποίησης της
καταστολής, των συλλήψεων, του αδιάκριτου
πολύωρου περιορισμού του κόσμου σε συνθή-
κες κρύου, απομόνωσης και ανασφάλειας
προκειμένου να σπάσουν το ηθικό τους, να
αποτρέψουν μελλοντικές κινητοποιήσεις, εν
ολίγης προκειμένου να από-νομιμοποιήσουν
την όλη δυναμική κατατάσσοντάς την ως ‘εξ-
τρεμιστική’.12

“We are the many. They are the few”
(Είμαστε οι πολλοί. Είναι οι λίγοι)

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με ισχνή πλει-
οψηφία 21 βουλευτών, γεγονός που θεωρή-
θηκε μια πρώτη επιτυχία του κινήματος και
αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε ειδικά στο
συγκυβερνών κόμμα των Φιλελεύθερων Δη-
μοκρατών. Οι Φ.Δ. είχαν προεκλογικά τοποθε-
τηθεί υπέρ της κατάργησης των διδάκτρων
και είχαν, μάλιστα, υπογράψει διακήρυξη για
την μη-αύξησή τους. Πολλοί φοιτητές αισθάν-
θηκαν προδομένοι και πραγματικά ‘πολιόρκη-
σαν’ για βδομάδες τους βουλευτές του κόμμα-
τος με συνθήματα στις πορείες αλλά και με κα-
ταλήψεις τοπικών γραφείων, με αποτέλεσμα
το κόμμα να διχαστεί και 28 βουλευτές από
τους 57 να μην στηρίξουν το νομοσχέδιο.13

Αν και η ανάδυση έντονων πολιτικών
ορίων και ουσιαστικών αντιπαραθέσεων μέσω
της εμφάνισης ενός δυναμικού κινήματος που
αμφισβητεί και διεκδικεί δεν μπορεί παρά να
είναι ένα σημαντικό και αισιόδοξο βήμα για
μία κοινωνία όπου η σύγκλιση των πολιτικών
διαχείρισης των νέων εργατικών και της νέας
δεξιάς είχε επιφέρει ένα πολιτικό τέλμα, το
αποτέλεσμα σε αυτή τη σύγκρουση για πολιτι-
κή ηγεμονία δεν είναι καθόλου εξασφαλισμέ-
νο. Στις φοιτητικές συνελεύσεις, στην συνομι-
λία με τους προπτυχιακούς φοιτητές στην τά-
ξη, στις συζητήσεις στο δρόμο, στα σχόλια σε
μπλογκς των εφημερίδων, καταλαβαίνει κα-
νείς εύκολα ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα
του κόσμου που υιοθετεί πλήρως την κυβερ-
νητική ρητορική περί ανάγκης εξατομίκευσης
του κόστους της εκπαίδευσης.14 Σύμφωνα μά-
λιστα με πρόσφατη έρευνα του κέντρου κοι-
νωνικών ερευνών, η βρετανική κοινωνία σή-
μερα υποστηρίζει ακόμα λιγότερο το κοινωνι-
κό κράτος και την αναδιανομή από την περίο-
δο της Θάτσερ.15 Για ένα μεγάλο αριθμό πολι-
τών, ακόμα και μεταξύ αυτών που διαφωνούν
με τα κυβερνητικά μέτρα, η διασύνδεση του
φοιτητικού με το εργατικό κίνημα είναι ‘εξ-
τρεμιστική’, η διαμαρτυρία στους δρόμους εί-
ναι ‘ενοχλητική’ η συμβολική κατάληψη μιας
αίθουσας του πανεπιστήμιου είναι ‘ακραία’, η
φθορά αντικειμένων μπορεί να θεωρηθεί ως
και ‘απάνθρωπη βία’ ενώ όσοι αντιδρούν στην
αστυνομική βία είναι ‘αναρχικοί’. 

Και ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις οι διοική-
σεις των πανεπιστημίων έχουν αρχίσει να μη-
νύουν τους συμμετέχοντες σε καταλήψεις
φοιτητές ή να κινούν ΕΔΕ κατά καθηγητών οι
οποίοι υποστηρίζουν δημόσια τους κινηματίες
φοιτητές απειλώντας με διαγραφές από το πα-
νεπιστήμιο και απολύσεις, το κάλεσμα των
ίδιων όμως για συνέχιση των κινητοποιήσεων
από την νέα χρονιά, αποτελεί υπόσχεση. z

1 Η έκθεση αρχικά δεν προέβλεπε ανώτατο ποσό και πρό-
τεινε πλήρη απελευθέρωση. Ο κυβερνητικός συνασπι-
σμός υιοθέτησε το όριο προς αποφυγή μεγαλύτερων αν-
τιδράσεων. Σύμφωνα με κάποιες πηγές το συγκεκριμένο
πόσο των 9.000 δεν προέκυψε από μελέτες οικονομικού
σχεδιασμού τους κόστους φοίτησης αλλά από έρευνες
‘αγοράς’ οι οποίες εστίασαν στο ανώτερο ποσό που οι
‘χρήστες’ και τα ερωτώμενα ‘focus groups’ θα διατίθεντο
να πληρώσουν.
2 Βλ. http://www.timeshighereducation.co.uk/story.
asp?storycode=413843. Το ποσό αυτό αρχίζει να απο-
πληρώνεται εφόσον ο απόφοιτος εξασφαλίσει μόνιμη ερ-
γασία που θα του προσφέρει από 21.000 λίρες ετησίως
και άνω. Ωστόσο δεδομένου του υψηλού κόστους ζωής
στην Βρετανία και των επιπλέον φόρων που ένας από-
φοιτος καλείται να καταβάλει όπως οι δημοτικοί φόροι
(council tax) είναι φανερό ότι το βάρος ενός τέτοιου χρέ-
ους θα ακολουθεί για μια ζωή κάποιους αποφοίτους.
3 Η ‘επιλογή’ είναι αλλη μια κομβική λέξη του λεξιλογί-
ου των μεταρρυθμίσεων η οποία είχε εκτενέστατα χρησι-
μοποιηθεί στην περίοδο των μεταρρυθμίσεων στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση στην Μεγάλη Βρετανία. 
4 Κάποιοι καταδεικνύουν μάλιστα τα διάφορα ιδιωτικά
clubs τα οποία έχουν συστήσει οι διοικητές των πανεπι-
στημίων, ως υπεύθυνα για τις νέες μεταρρυθμίσεις. Τα
clubs αυτά λειτουργούν ως χώροι lobbying που ουσια-
στικά παράγουν την πολιτική για τα πανεπιστήμια έξω
από κάθε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Βλ.
http://www.guardian.co.uk/education/2010/dec/09/tui-
tion-fees-university-vice-chancellors-vote.
5 Βλ. “Securing a Sustainable Future For Higher Educa-
tion In England”, γνωστό ώς Browne Report, σ. 55,

http://hereview.independent.gov.uk/hereview/report/.
6 Βλ. http://www.postgraduatetoolbox.net/posts/50
7 Βλ. τη σελίδα της κίνησης για τη ‘σωτηρία’ του τμήμα-
τος http://savemdxphil.com/about/. 
8 Συνθήματα από τις πορείες κατά της αύξησης διδά-
κτρων και κατά των περικοπών
9 http://www.guardian.co.uk/politics/2010/dec/05/lib-
dems-hardest-hours-realities-of-power
10 Αν και τελικά το ανώτατο δικαστήριο στην Βρετανία
τελεσιδίκησε υπέρ της χρήσης της το 2008, ομάδες νομι-
κών ακτιβιστών από τη Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζουν την
προσφυγή κατά της πρακτικής αυτής στο ΕΔΑ (Ευρω-
παϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων).
11 Βλ. τους ισότοπους των δύο βασικών Think Tanks που
συμμετέχουν στο σχεδιασμό της αστυνομικών πρακτικών
περιορισμού του πλήθους, του Εθνικού κέντρου συντονι-
σμού κατά του εξτρεμισμού (http://www.netcu.org.uk
/about/about.jsp) και της ένωσης αρχηγών της αστυνο-
μίας http://www.acpo.police.uk/.
12 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του περιβόητου
αστυνομικού βαν που ‘βρέθηκε’ στη διάρκεια των διαδη-
λώσεων στο Λονδίνο την 24η Νοεμβρίου, άδειο και ‘παρ-
καρισμένο’ εν μέσω ενός μεγάλου όγκου 3000 διαδηλω-
τών οι οποίοι ήταν για ώρες, βίαια αποκλεισμένοι από την
αστυνομία σε περιορισμένο χώρο και σε συνθήκες έντο-
νου ψύχους. Οι σκηνές ‘βανδαλισμού’ κατά του άδειου
περιπολικού από παιδιά ηλικίας 15-20 τα οποία στη διάρ-
κεια του εννιάωρου αποκλεισμού έσπασαν τα τζάμια και
τα φώτα του αυτοκινήτου, χρησιμοποιήθηκαν σαν αφορ-
μή για αρκετές συλλήψεις, και βέβαια ‘έπαιξε’ σαν πρώτο
θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ για ημέρες.
13 Εντός του κυβερνητικού συνασπισμού 21 Φιλελεύθε-
ροι βουλευτές καταψήφισαν, 8 απείχαν, ενώ υπήρξαν και
έξι αρνητικές ψήφοι συντηρητικών.
14 Την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό
συνασπισμό συντηρητικών και φιλελευθέρων δημοκρα-
τικών η υιοθέτηση των περισσότερων σημείων της έκθε-
σης του λόρδου Brown με αιχμή την μετατόπιση της χρη-
ματοδότησης των πανεπιστημίων από το δημόσιο ταμείο
στους ίδιους του ‘χρήστες’, οι πρώτες ‘αντιδράσεις’ που
κυριάρχησαν στην κρατική τηλεόραση ήταν το ελάχιστο
αποκαρδιωτικές και έδειχναν να επιβεβαιώνουν την ει-
κόνα της από-πολιτικοποίησης, της πειθήνιας προσαρ-
μογής και της απάθειας που επικρατεί σε σχέση με τις πο-
λιτικές για την εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες. Αν και κά-
ποιοι μαθητές και γονείς εξέφραζαν στην κρατική τηλεό-
ραση τη δυσαρέσκεια τους, το BBC εστίαζε ιδιαίτερα στο
λόγο των όσων εν ολίγοις έλεγαν ότι ‘είναι πρόβλημα για
μας αλλά τι να κάνουμε… θέλουμε πολύ να πάμε στο πα-
νεπιστήμιο άρα θα πάρουμε ένα μεγαλύτερο εκπαιδευτι-
κό δάνειο και θα δουλέψουμε σκληρά μετά να το απο-
πληρώσουμε’.
15 Βλ. http://www.guardian.co.uk/education/2010/
dec/13/social-survey-thatcherite-britain.
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Την Πέμπτη, 9 Δεκέμβρη 2010, η κυβέρνη-
ση συνασπισμού της Μ. Βρετανίας (Συν-
τηρητικοί και Φιλελεύθεροι) ψήφισε υπέρ

δρακόντειων περικοπών στον κρατικό προϋπο-
λογισμό των πανεπιστημίων - συνολικά £4.2 δι-
σεκατομμύρια με 100% περικοπή στους τομείς
των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών και των Κοι-
νωνικών Επιστημών. Συγχρόνως, η κυβέρνηση
έδωσε το δικαίωμα στα πανεπιστήμια να τριπλα-
σιάσουν το πλαφόν των διδάκτρων σε προπτυ-
χιακές σπουδές (έως και £9000 το χρόνο). Η και-
νούργια νομοθεσία έρχεται μόλις 6 μήνες από
την, σχεδόν απελπισμένη, συγκρότηση κυβερνη-
τικής συμμαχίας ανάμεσα σε δυο φαινομενικά
αντίθετες κομματικές πολιτικές. Επιπλέον, έρχε-
ται μόλις 1 μήνα μετά τη δημοσίευση της Ανε-
ξάρτητης Ανασκόπησης στη Χρηματοδοτηση της
Ανώτατης Παιδείας, το λεγόμενο ‘Browne Re-
port’. Σύμφωνα με αυτή, το μεγαλύτερο μέρος
χρηματοδότησης των πανεπιστήμιων θα εξαρτά-
ται από τις επιλογές των φοιτητών, αντί να βασί-
ζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις, προωθώντας
έτσι τον «ανταγωνισμό» και την «ποιότητα στη
διδασκαλία». Η καινούργια αυτή νομοθεσία υπά-
γεται στα πλαίσιο μιας σειράς ραγδαίων αλλαγών
που στοχεύουν την κατάλυση του κράτους πρό-
νοιας με πρόφαση το «έλλειμμα»: επικίνδυνοι νέ-
οι διοικητικοί στόχοι στον τομέα της υγείας,
πρωτοφανείς περικοπές σε επιδόματα ανεργων,
αναπήρων, στέγασης και φοροαπαλλαγής χαμη-
λόμισθων οικογενειών, πάγωμα του επιδόματος
τέκνων, μείωση του πλυθησμου μεταναστών κτλ.
Τα καινούργια μετρά για την παιδεία θα έχουν
μια αλληλουχία επιπτώσεων στο μέλλον της
ανώτατης εκπαίδευσης . Το πλήγμα τους, όμως,
έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αισθητό σε αλλά μέ-
τωπα και με αναπάντεχους τρόπους. Μέσα σε λί-
γους μόνο μήνες και χωρίς να το θέλει, αυτή η
κυβέρνηση δημιούργησε την πρώτη πολιτικο-
ποιημένη φοιτητική γενναία της Βρετανίας για
δεκαετίες, κι ένα κίνημα αντίστασης χωρίς προ-
ηγούμενο.

The Browne Report
Πριν ακόμα ψηφιστούν, η ιδέα και μόνο ότι

τα καινούργια μέτρα βασίζονται στις συστά-
σεις του Λόρδου Browne είχε προκαλέσει αί-
σθηση στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Πολλοί
αναρωτιόμασταν για την εναπόθεση της ανα-
μόρφωσης της εκπαίδευσης στα χεριά ενός
συνταξιούχου πρωην CEO πετρελαϊκής εται-
ρείας (BP). Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα ενός
τέτοιου διορισμού, η ανασκόπηση του Λόρ-
δου Browne επικεντρώθηκε στην δημιουργία
μιας σχέσης μαγαζιού-πελάτη ανάμεσα σε
πανεπιστήμιο και φοιτητή, ρυθμιζόμενης από
την αγορά και με όσο γίνεται λιγότερη κρατι-
κή ανάμειξη. Τα πανεπιστήμια, πρότεινε ο

CEO, δεν μπορούν πλέον να είναι κρατικά
ιδρύματα με μερική συμμέτοχη φοιτητικων
διδάκτρων και στόχο την καλυτέρευση του
πολίτη και την ευημερία του κοινωνικού συ-
νόλου. Αντιθέτως, πρέπει να λειτουργούν
συμφώνα με τους κανόνες της ελεύθερης
αγοράς και του ανταγωνισμού. Τι ακριβώς
σημαίνει αυτό; Πρώτον, η επιβίωση των πα-
νεπιστήμιων είναι πλέον καθαρά θέμα προ-
σφοράς-ζήτησης εξαρτωμένη από τις επιλο-
γές του (συνηθως μόλις 17 χρονών) κατανα-
λωτή-φοιτητή και της μέτρησης ικανοποί-
ησης του από το πανεπιστήμιο ως προμηθευ-
τή υπηρεσιών (το λεγόμενο ‘student sati-
sfaction’). Επιπλέον, ο φοιτητής (των ανθρω-
πιστικών και κοινωνικών επιστημών) καλεί-
ται να συντηρήσει το πανεπιστήμιο εξολο-
κλήρου, καλύπτοντας το κενό της κυβερνητι-
κής χρηματοδότησης και πληρώνοντας τόσα
δίδακτρα όσο κρίνει κατάλληλα το εκάστοτε
ίδρυμα. Φυσικά, οι φοιτητές θα συνεχίζουν
να βασίζονται σε δανεισμό για να σπουδά-
σουν – όπως κάνουν και τώρα αλλά σε μεγα-
λύτερη κλίμακα. Άρα, πιθανότατα, η επιλογή
πανεπιστήμιου και τομέα θα είναι άμεσα συν-
δεδεμένη με την υπόσχεση εύρεσης εργασίας
και σχετικά παχυλου πρώτου μισθού, ώστε να
μπορέσουν ως εργαζόμενοι πλέον να ξεπλη-
ρώσουν τις £21.000 – 40.000 χρέος που θα
έχουν συσσωρεύσει κατα την διάρκεια των
σπουδών τους. Μια τέτοια λογική δημιουργεί
αστάθεια στα πανεπιστήμια και βάζει σε ευθύ
και άδικο ανταγωνισμό τις θετικες με τις θε-
ωρητικές επιστημες, για τις οποίες η επαγ-
γελματική αποκατάσταση και υψηλές απολα-
βές δεν αποτελεί το δυνατό τους χαρτί. Πα-
ράλληλα, η πολιτική αυτή θα έχει σημαντική
επίπτωση στην δυνατότητα των νέων προερ-
χόμενων από τα κατώτερα οικονομικά στρώ-
ματα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ιδιαί-
τερα την ονομαζόμενη «πρώτη γένια» πτυχι-
ούχων που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των
φοιτητών στα Βρετανικά πανεπιστήμια σήμε-
ρα. Τέλος η έκθεση του Browne διατυπώνει
ξεκάθαρα ότι ρόλος του πανεπιστήμιου είναι
‘to meet business needs’, εφοδιάζοντας τις
επιχειρήσεις με τους αποφοίτους που καλύ-
πτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.
Στην πραγματικότητα, όλη η ανασκόπηση εί-
ναι πλαισιωμένη και προσαρμοσμένη στη
γλωσσά της «αγοράς». Μοιάζει, λοιπόν, ως
απερίσπαστο κομμάτι μιας νεοφιλελεύθερης
ατζέντας που αποσκοπεί στην ιδιωτικοποι-
ηση και της ανώτατης εκπαίδευσης και στην
μετατροπή του πανεπιστήμιου σε καθαρά τε-
χνική, επαγγελματική στέγη, έρμαιο οικονο-
μικών δυνάμεων και εμπορικών σχέσεων. Ως
γνωστον, αυτή η ιδεολογική επίθεση γαλου-
χήθηκε από την κυβέρνηση των «εργατικών»
του Tony Blair και φαίνεται πως θα θεμελιω-
θεί από την παρούσα κυβέρνηση, τα δόντια
της οποίας αρχίζει να νιώθει η σημερινή γέ-

νια, μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. 

Το φοιτητικό κίνημα
Εκτός από τις τραγικές για την παιδεία επι-

πτώσεις της ψηφοφορίας της Πέμπτης 9 Δε-
κεμβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο βίωσε την κλι-
μάκωση μιας σειράς πρωτόγνωρων αντικυ-
βερνητικών (και, τυχαίως, αντιβασιλικών) δια-
δηλώσεων μέσα στο κέντρο του Λονδίνου. Πά-
νω από 30.000 κυρίως φοιτητές, αλλά και μα-
θητές, καθηγητές και πανεπιστημιακοί, κατέ-
κλεισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας σε
μια ύστατη προσπάθεια διαμαρτυρίας κατά
των μέτρων. Αυτή ήταν η τέταρτη μεγάλη πο-
ρεία μέσα σε ένα μηνά από την ανακοίνωση
των περικοπών, μέρος μιας σειράς δράσεων,
όπως καταλήψεων (κυρίως σε αναγνωρισμέ-
να ιδρύματα όπως το UCL, το Goldsmiths, το
Cambridge, η Slade, το Sheffield Κ.), της ίδρυ-
σης του Education Activist Network (κυρίως
από αριστερούς φοιτητές και πανεπιστημια-
κούς με την υποστήριξη του University and
College Union, του Rail and Maritime Tran-
sport Union και του Socialist Workers Party),
της σύστασης ομάδας ακτιβιστών με το όνομα
UKUncut (που συνεχίζει να δημιουργεί πρό-
βλημα σε επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν
όπως η Vodafone και τα καταστήματα ρούχων
Top shop, κλείνοντας την είσοδο ή ασκώντας
πίεση στους πελάτες να βγουν έξω) και το της
σύστασης του NCAFC (Εθνική Καμπανιά
Εναντία στα Δίδακτρα και τις Περικοπές), το
όποιο παρακίνησε μαθητές και φοιτητές σε
ολόκληρη τη χωρά να κάνουν αποχή στις 24
Νοέμβρη και διοργάνωσε σειρά συνεδρίων και
συγκεντρώσεων κατά των περικοπών. 

Στο πρόσωπο της αδιαφορίας, των σπασμέ-
νων προεκλογικών υποσχέσεων από την κυ-
βέρνηση, της παντελούς έλλειψης αντιπολί-
τευσης, και της εγκατάλειψης των φοιτητών
από το σωματείο τους, αυτή η υποτιθέμενη γέ-
νια της απαθείας και του facebook (τους γο-
νείς της οποίας δεν άγγιξε ποτέ ο Μάης του
‘68 κι ας ήταν στην απέναντι όχθη) αντιστά-
θηκε! Και η εξέγερση της δεν ήταν (είναι) απο-
κλειστικά εθνική, ταξική ή κομματική, δεν ζή-
λεψε την αίγλη της επαναστατημένης Ευρώ-
πης, δεν έγινε από βαρεμάρα ή επειδή, όπως
δασκαλεύει η κυβέρνηση «δεν κατάλαβαν κα-
λά τα μετρά». Η ορμή της χτιζόταν εδώ και και-
ρό, όταν το 2008 αυτή εδώ η γενιά συνειδητο-
ποίησε ότι θα φορτωθεί τα χρέη, την απληστία
και το ψέμα της προηγούμενης, με το πρόσχη-
μα ότι είναι «αναπόφευκτα». Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι προεκλογικά όλοι οι Φιλελευθεροι
υποψήφιοι βουλευτές υπέγραψαν συμβόλαιο
με τους φοιτητές πως αν εκλεγούν δεν θα ψη-
φίσουν αύξηση στα δίδακτρα και το αθετήσαν.
Όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι φοιτητές στο New
Statesman (στις 2 Δεκέμβρη 2010), σε δημο-
σίευμα-απαντηση στον πρωθυπουργό που
τους κατηγόρησε για αφελεια, βανδαλισμό και
αγριοτητα, «κατεβαίνουμε στους δρόμους και

ΑΓΓΛΙΑ

Η αφύπνιση των Λιονταριών

*Lecturer in Media and Cultural Studies,
Kingston University

*επιμέλεια κειμένου Μιχάλης Νικολακάκης
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καταλαμβάνουμε τα πανεπιστήμια μας επειδή
η κοινοβουλευτική δημοκρατία μας πρόδωσε:
έχουμε εξαπατηθεί αδιάκοπα στο βωμό του
πολίτικου (σας) οφέλους». 

Το αναπάντεχα αγωνιστικό κίνημα αυτής
της χώρας δημιουργηθηκε ως άμεση απάντη-
ση στην γενιά των προνομιούχων μεσηλίκων
της κυβέρνησης που κάποτε σπούδασαν δω-
ρεάν, απόλαυσαν οικονομική ευημερία, απέ-
κτησαν εύκολα περιούσιες (ακίνητα, αυτοκί-
νητα, τροχόσπιτα) και που, παρόλα αυτά, προ-
τίμησαν να θυσιάσουν το μέλλον των επόμε-
νων γενεών για να σώσουν τις τράπεζες. Ο
αγώνας του δεν σχετίζεται μόνο με την εναν-
τίωση του απέναντι στην κυβέρνηση και την
απουσία λαϊκής εντολής για να προτείνει και
στη συνεχεία να ψηφίσει τέτοιες ριζικές με-
ταρρυθμίσεις. Στοχεύει, επιπλέον, ενάντια στη
συστηματική εξολόθρευση των «γραμμάτων
και των τεχνών», στις οποίες μέχρι πρότινος
αρίστευε ο θεσμός του Αγγλικού πανεπιστήμι-
ου. Μάχεται εναντία στην καταπίεση του δι-
καιώματος του πολίτη στην εκπαίδευση και,
μετά την επιδεικτική βαρβαρότητα της αστυ-
νομίας που σε κάθε πορεία και χωρίς αφορμή
γινόταν χειρότερη, εναντιώνεται στη βία της
εξουσίας. (Ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο
οπτικό-ακουστικο υλικό που θυμίζει σκηνές
σύγκρουσης ανάμεσα σε διαδηλωτές και
αστυνομία από τα πρόσφατα «Δεκεμβριανά»
της Αθήνας. Αυτές οι εικόνες τεκμηριώνουν
την σφοδρή καταστολή των διαδηλωτών από
τα αντίστοιχα ΜΑΤ με κλομπ, ασπίδες, άλογα
και τακτικές αναχαίτισης, γνωστό και ως
‘kettling’, κατά τις οποίες οι διαδηλωτές περι-
φράζονται σε συγκεκριμένα σημεία και αναγ-
κάζονται να μείνουν ορθιοι για 5-8 ώρες, χω-
ρίς φαγητό ή τουαλέτα και σε επώδυνα χαμη-
λές θερμοκρασίες.) Αυτό το κίνημα, καθώς
φαίνεται, έχει έρθει σε ρήξη με την γενιά που
το κυβερνάει και με ότι αυτή εννοεί ως «ήθος»,
«δημοκρατία» και «δικαιοσύνη». 

«Είστε πολλοί και είναι λίγοι»
Και που βρισκόμαστε τώρα; Ποιο είναι το

μέλλον της φιλοσοφίας, της τέχνης και της
παιδείας, σε μια κοινωνία που κάποτε έσπευ-
σε να φυγαδεύσει τους πινάκες της σε τούνελ
για να τους σώσει από τους βομβαρδισμούς
του Χίτλερ, με κίνδυνο τις ζωές των πολιτών
της; Μια δυτική κοινωνία που έχει βασίσει τον
«πολιτισμένο» της αυτοπροσδιορισμό εναντία
στην βαρβαρότητα των «άλλων» (της Κινάς,
της Αφρικής, της Ρωσίας, του Ιράν), και στην
ψευδαίσθηση της δημοκρατίας και της «προ-
όδου». Η Βρετάνια ξυπνάει σήμερα με και-
νούργια δεδομένα. Συνειδητοποιεί έκπληκτη
πως η βίαιη αστυνόμευση και ο κοινωνικό-οι-
κονομικος εκμηδενισμός δεν είναι πλέον
«προτερήματα» των χαμηλών μη-προνομιού-
χων στρωμάτων, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι
της σχέσης του πολίτη με την πολιτεία. Αρχί-
ζει να αντιλαμβάνεται ότι οι λευκοί μορφωμέ-
νοι νέοι της (σαν τον Alfie Meadows, φοιτητή
φιλοσοφίας του Middlesex και γιο ακαδημαϊ-
κού, που κατέληξε με αιμάτωμα στον εγκέφα-
λο μετά από επίθεση με γκάλοπ), όχι μόνο δεν
θα απολαύσουν δωρεάν παιδεία, ιατρική πε-
ρίθαλψη, κοινωνική πρόνοια και επαγγελμα-

τική εξασφάλιση ή μονιμότητα, αλλά μπορει
και να θυσιαστούν στην επιχείρηση διάσωσης
του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού που ξέ-
μεινε από λεφτά. Η σημερινη γένια καταλα-
βαίνει πως οι υποτιθέμενες «συντηρητικές»
άξιες (οικογένεια, ιδιοκτησία, επιτυχία) δεν
απευθύνονται σε αυτούς, εφόσον τα φορτία
του ελλείμματος και των έντοκων δανεισμών
δεν θα τους επιτρέψουν τέτοιες πολυτέλειες.
Παράλληλα, μαθαίνει τον επαναπροσδιορισμό
του όρου «βία», που έπαψε να σημαίνει σωμα-
τική (ή και με άλλους τρόπους) βλάβη από άν-
θρωπο σε άνθρωπο και χρησιμοποιείται εναν-
τίων της για τη φθορα υλικών αγαθών και

ιδιοκτησίας. Αυτή η νέα γένια αντίστασης ξέ-
ρει πως δεν μπορει να περιμένει τίποτα από
μια πολιτεία που της αφαίρεσε τα βασικά της
δικαωματα (στην εκπαίδευση, στη διαμαρτυ-
ρία, στην «καθαρή αρχή»), τόσες φορές μέσα
σε εξι μήνες. Συγχρόνως , όμως, συνειδητο-
ποιεί δειλά-δειλά πως οι δρομοι της ανήκουν,
πως είναι περισσότεροι από την αστυνομία και
την κυβέρνηση των εκατομμυριούχων και
πως τα νέα μετρά την έχουν ταρακουνήσει.
Επιτέλους, στον απόηχο της υπόλοιπης (κυ-
ρίως νοτιάς) Ευρώπης, τα λιοντάρια έχουν
αφυπνιστεί. z

Photograph: Leon Neal/AFP/Getty Images.

Φωτογραφία: UCL Occupation, Ολονυχτια με κεριά στα πλαίσια διαμαρτυρίας πριν την ψήφιση των
μέτρων, 11 Νοέμβρη 2010.
Το πανό παραθέτει απόσπασμα από το ποίημα The Mask of Anarchy του Percy B. Shelley:
'Rise like Lions aster slumber/ In unvanquishable number/ Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you/ Ye are many - they are few.'
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ΤΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΑΘΕΙ
ΤΟ BBC

-BBC: Ειπώθηκε ότι τσουλούσατε
προς την αστυνομία με την ανα-
πηρική σας καρέκλα. Αληθεύει;

-Τζόντι: Νομίζω ότι το να δικαιο-
λογείτε έναν αστυνομικό που
τραβάει έναν ανάπηρο από την
αναπηρική του καρέκλα και τον
σέρνει στην άσφαλτο είναι εντε-
λώς γελοίο και εκπλήσσομαι που
μόλις προσπαθήσατε να κάνετε
κάτι τέτοιο.

-BBC: Άρα δεν είναι αλήθεια. Δεν
τσουλούσατε προς την αστυνο-
μία.

-Τζόντι: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να
χειριστώ ο ίδιος την αναπηρική
μου καρέκλα. Με έσπρωχνε ο
αδελφός μου. Νομίζω ότι είναι
εντελώς προφανές από το βίντεο
ότι δεν αποτελούσα απολύτως
καμία απειλή για κανέναν.

Η ανάκριση πηγαίνει τώρα 
στα κοινωνικά φρονήματα.
-BBC: Στην εφημερίδα Ομπζέρβερ

σάς περιέγραψαν σαν ριζοσπάστη
του διαδικτύου και παρέθεσαν τα
λόγια σας ότι «θέλετε να χτίσετε
ένα επαναστατικό κίνημα» και ότι
«αυτό μπορεί να γίνει μόνο με
άμεση δράση στους δρόμους».
Χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας
επαναστάτη;

-Τζόντι: Δεν χαρακτήρισα τον εαυ-
τό μου με οποιοδήποτε τρόπο.
Νομίζω όμως ότι όλοι έχουμε το
δικαίωμα να παλέψουμε ενάντια
σε αυτό που προσπαθεί να κάνει
η κυβέρνηση: ένα εκπαιδευτικό
σύστημα για το οποίο μόνο οι
πλούσιοι θα έχουν την οικονομι-
κή δυνατότητα. Αυτό είναι κάτι
που όλοι, νομίζω, πρέπει να αντι-
παλέψουμε.

Εννοείται ότι κάθε φορά που ο
Τζόντι δίνει την πολιτική διάσταση
του ζητήματος, ο δημοσιογράφος

αμέσως επαναφέρει την κουβέντα.
Αργότερα, αφού ο Τζόντι κάνει την
εκτίμηση ότι η αστυνομία τού επι-
τέθηκε με σκοπό να προκαλέσει τη
βίαιη αντίδραση των άλλων διαδη-
λωτών, όπως είναι η πάγια τακτική
της, ο δημοσιογράφος επανέρχεται:

-BBC: Φωνάξατε τίποτα προκλητι-
κό ή μήπως πετάξατε τίποτα που
θα ωθούσε την

αστυνομία να σας το κάνει αυτό;
-Τζόντι: Πιστεύετε πραγματικά ότι

ένας άνθρωπος με εγκεφαλική
παράλυση, σεαναπηρική καρέ-
κλα, μπορεί να αποτελέσει απειλή
για έναν αστυνομικό που είναι
ένοπλος;

-BBC: Όμως λέτε ότι είστε επανα-
στάτης.

-Τζόντι: Αυτό είναι μια λέξη. Δεν
είναι ενέργεια που διέπραξα
εναντίον κάποιου αστυνομικού...
Αλλά σας ρωτάω: Πιστεύετε ότι
θα μπορούσα, με οποιονδήποτε
τρόπο, να αποτελέσω φυσική
απειλή, από το κάθισμα της ανα-
πηρικής μου καρέκλας, για ένα
στρατό οπλισμένων αστυνομι-
κών; Όλη αυτή η επιχειρηματο-
λογία είναι εντελώς γελοία, γιατί
κατηγορείτε τα θύματα της βίας
για τη βία αυτή. Στην πραγματι-
κότητα, μου θυμίζει πολύ τον
τρόπο με τον οποίο το BBC καλύ-
πτει το παλαιστινιακό.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η τελευταία
αναφορά επέσπευσε τη λήξη της
συνέντευξης. Τις επόμενες μέρες το
BBC έλαβε εκατοντάδες επιστολές
διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά
του δημοσιογράφου του. 

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε 
να παρακολουθήσετε στα Αγγλικά

στο 
http://www.youtube.com
/watch?v=tXNJ3MZ-AUo

Ένας άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση,
σε αναπηρική καρέκλα, μπορεί να αποτελέσει απειλή

για έναν αστυνομικό που είναι ένοπλος;

Σε μία από τις φοιτητικές διαδηλώσεις που έγιναν στο Λονδίνο στις αρ-
χές Δεκέμβρη, η αστυνομία επιτέθηκε μεταξύ άλλων και στον εικοσά-
χρονο φοιτητή Jody McIntyre, που είναι καθηλωμένος σε αναπηρική κα-
ρέκλα με εγκεφαλική παράλυση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο,
που κυκλοφόρησε μαζικά στο διαδίκτυο και έκανε αίσθηση. Λίγες μέρες
μετά ο Τζόντι «φιλοξενήθηκε» στο BBC. Ο δημοσιογράφος ακολούθησε
την οικεία και στα ελληνικά μέσα ανακριτική τακτική, που βασίζεται στη
λογική: «δεν μπορεί, κάτι πρέπει να έχεις κάνει, για να έχεις αυτή την αν-
τιμετώπιση από την αστυνομία». Ο Τζόντι όμως, παρά το πρόβλημα που
έχει στην ομιλία, δε δυσκολεύτηκε να τον βάλει στη θέση του.

ENEA ROSSI

Τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί στην
Ιταλία ένα μέτωπο κοινωνικών συγκρούσεων
που όμοιο του δεν βλέπαμε τα τελευταία χρό-

νια. Σε μια χώρα όπου φαινόταν ότι είχε επικρατήσει
απολύτως η κοινωνική ειρήνη, ο μπερλουσκονισμός
και ο πόλεμος μεταξύ των φτωχών, βρήκε τρόπους
έκφρασης και πολιτικής δράσης η κοινωνική δυσφο-
ρία που προηγουμένως ελάνθανε. Η πρόταση νόμου
της υπουργού Παιδείας Τζελμίνι για την πανεπιστη-
μιακή μεταρρύθμιση ήταν η αφορμή που προκάλεσε
το ξέσπασμα της εξέγερσης. Παράλληλα, η ηγεσία της
ΦΙΑΤ προσέβαλε τη συλλογική σύμβαση εργασίας
του μεταλλουργικού τομέα, εκβιάζοντας τους εργαζο-
μένους στο Πομιλιάνο (Καμπανία) με την απειλή
κλεισίματος των εγκαταστάσεων και με στόχο την αύ-
ξηση του ωραρίου εργασίας, την επιβολή ατομικών
συμβάσεων και την κατάργηση του δικαιώματος
απεργίας. Έτσι γεννήθηκε ο ισχυρός δεσμός μεταξύ
του νέου φοιτητικού κινήματος και της FIOM (Ιταλι-
κή Ομοσπονδία των Εργατών Μεταλλουργίας), του
μοναδικού συνδικάτου που αντιτάχθηκε στις προτά-
σεις του Μαρκιόνε, διευθύνοντα συμβούλου της
ΦΙΑΤ.

Μετά τη συμμετοχή των φοιτητών στην εθνική
διαδήλωση της FIOM στις 16 Οκτωβρίου που στό-
χευε στην κήρυξη γενικής απεργίας, μετά την κοι-
νή συνέλευση στο πανεπιστήμιο La Sapienza της
Ρώμης την επόμενη ημέρα, μετά από ένα μήνα κι-
νητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, μετά τα φοιτητικά
συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας στις
17 Νοεμβρίου, εξαπλώθηκαν οι καταλήψεις σχο-
λείων και πανεπιστημίων. Το κίνημα υιοθέτησε
συγκρουσιακές, δημιουργικές, πρωτότυπες και επι-
κοινωνιακές πρακτικές: καταλήψεις των αντιπρο-
σωπευτικών μνημείων της χώρας όπως είναι το
Κολοσσαίο στη Ρώμη, ο Πύργος της Πίζας, το Καμ-
παναριό του Αντονέλι στο Τορίνο, απροσχεδίαστες
διαδηλώσεις με την ίδια μεθοδολογία των γαλλι-
κών αυθόρμητων διαδηλώσεων, μπλόκα στη δια-
κίνηση εμπορευμάτων, προσώπων και κεφαλαίων
με εισβολές στους αυτοκινητόδρομους, στις γέφυ-
ρες, στους συγκοινωνιακούς κόμβους, στους σιδη-
ροδρομικούς σταθμούς και στις σιδηροδρομικές
γραμμές. Οι ίδιες αυτές πρακτικές επαναλήφθηκαν
με μαζική συμμετοχή σε όλες τις πόλεις στις 30 Νο-
εμβρίου, όταν η Βουλή συζητούσε την πρόταση της
πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης που υποστήριζε
η Confindustria (Σύνδεσμος Ιταλών Βιομηχάνων).

Η εξουσία όμως εκώφευσε σε όλες αυτές τις δια-
μαρτυρίες, στα αιτήματα των διαδηλωτών και ενέ-
κρινε τη μεταρρύθμιση. Οι φοιτητές δεν αποθαρ-
ρύνθηκαν, αντίθετα μετά την απόφαση αυτή η δυ-
σπιστία και ο θυμός πήραν πιο ριζοσπαστικές μορ-
φές όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και σε
ένα πολιτικό σύστημα που όλο και περισσότερο
ταυτίζεται με τα συμφέροντα εκείνων που αφού
προκάλεσαν την οικονομική κρίση θέλουν να την
πληρώσουν τα πιο αδύνατα κοινωνικά στρώματα.
Στη Ρώμη, στις 14 Δεκεμβρίου αυτά ακριβώς τα
κοινωνικά υποκείμενα κατέβηκαν στους δρόμους,
στο συλλαλητήριο που διαδήλωσε με το κοινό σύν-
θημα «Ενωμένοι ενάντια στην κρίση» την ώρα που

ΙΤΑΛΙΑ:  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ  

Η εξέγερση της  



η Βουλή καταψήφιζε την πρόταση μομφής
κατά της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι μετά την
κρίση που δημιούργησε η εσωτερική διάσπα-
ση της πλειοψηφίας. 

Το κίνημα εκφράστηκε με νέο και αποφασι-
στικό τρόπο όταν θέλησε να παραβιάσει την
κόκκινη ζώνη που είχαν δημιουργήσει οι
αστυνομικές δυνάμεις σύμφωνα με τις αδια-
πραγμάτευτες οδηγίες του υπουργείου των
εσωτερικών για να κρατηθούν οι διαδηλωτές
μακριά από το Κοινοβούλιο. Η έκταση των
συγκρούσεων που έγιναν στους δρόμους της
πρωτεύουσας δείχνει ότι το κίνημα έχει υιοθε-
τήσει σε μεγάλο βαθμό μια συγκρουσιακή στά-
ση πιο υψηλού επιπέδου: μόλις έγινε γνωστό
ότι η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με
πλειοψηφία τριών ψήφων ξέσπασε η οργή.
Τις συγκρούσεις δεν κατεύθυναν λίγες δεκά-
δες των κουκουλοφόρων/μπλακ μπλοκ όπως
διατείνονται τα μήντια αλλά εκατοντάδες, ίσως
χιλιάδες νέων και νεαρότατων, που ενθάρρυ-
ναν οι κραυγές και τα χειροκροτήματα των
υπόλοιπων διαδηλωτών. Αναδύθηκε ένα νέο
συγκρουσιακό υποκείμενο, πρόκειται για την
εξέγερση μιας γενιάς που αναγκάζεται να ερ-
γάζεται χωρίς αμοιβή ή με συμβάσεις τριών
μηνών χωρίς τα βασικά δικαιώματα ή με μι-
σθούς που δεν εξασφαλίζουν μελλοντικές
προοπτικές.

Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την αρ-
χή της οικονομικής κρίσης έχει χειροτερέψει
η γενική κατάσταση και πλέον έχουν εξισωθεί
προς τα κάτω οι συνθήκες ζωής της νέας γε-
νιάς. Συγχρόνως, έχει αναπτυχθεί η αυτοεπί-
γνωση του φοιτητικού κινήματος, του οργα-
νωμένου οχήματος που εκφράζει την κοινω-
νική δυσφορία. Οι νέοι διαπιστώνοντας ότι
πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και
θεσμικές ή κομματικές διέξοδοι αρνούνται να
εξουσιοδοτήσουν άλλους για να τους εκπρο-
σωπήσουν και υιοθετούν πρακτικές που επι-
διώκουν την άμεση παρεμπόδιση της οικονο-
μικής δραστηριότητας. Μπλόκα και καταλή-
ψεις αντιπροσωπεύουν μια προοδευτική ανά-
πτυξη του επιπέδου των συγκρούσεων, των
πρακτικών της κινητοποίησης έως την απο-
κορύφωση των συγκρούσεων στα συλλαλητή-
ρια της Ρώμης. Την επόμενη ημέρα ορισμένοι
που αρέσκονται να κάνουν παραλληλισμούς
θυμήθηκαν τις ημέρες του G8 της Γένοβας ή
το φοιτητικό κίνημα του 1977, χωρίς, όμως,
να αντιλαμβάνονται ότι ο εξεγερμένος της Ρώ-
μης δεν μιλάει πια μια παλαιϊκή γλώσσα, μι-
λάει τη διεθνή γλώσσα μιας γενιάς που αυτούς
τους μήνες αγωνίζεται από το Λονδίνο μέχρι
το Παρίσι και από την Αθήνα μέχρι το Δουβλί-
νο.

Όσον αφορά το καθαρά πανεπιστημιακό επί-
πεδο δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη
«διαδικασία της Μπολόνιας», εκείνο δηλαδή το
σχέδιο ενοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης
στην ανώτατη εκπαίδευση που μεταφέρει το
δικαίωμα στην παιδεία και τη γνώση από τη

σφαίρα του κράτους πρόνοιας σε εκείνη της
αγοράς, υιοθετώντας περικοπές, αύξηση των
διδάκτρων, φοιτητικά δάνεια, τυποποίηση της
γνώσης, αξιολόγηση της γνώσης με βάση τις
πιστωτικές μονάδες, που θεωρεί ότι τα πανεπι-
στήμια θα πρέπει να λειτουργούν όπως οι επι-
χειρήσεις. Γενικότερα, η οικονομική κρίση, σε
όλες τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, συνο-
δεύεται από συνταγές λιτότητας, περικοπών
των κοινωνικών δαπανών, μείωση του δημο-

κρατικού πεδίου αντιπαράθεσης.
Στην Ιταλία αυτές οι διαδικασίες παίρνουν

τη μορφή καρικατούρας, όπως συμβαίνει με
την κρίση της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι και
την αγοροπωλησία των βουλευτών, αλλά οι
συγκρούσεις της Ρώμης δημιούργησαν ένα
σφαιρικό πλαίσιο δυσπιστίας απέναντι σε ολό-
κληρο το Κοινοβούλιο, σε ένα συγκεκριμένο
σύστημα διακυβέρνησης, στους ίδιους τους
μηχανισμούς εξουσίας. Έχουμε να κάνουμε
περισσότερο με μια κρίση του τύπου διακυ-
βέρνησης παρά με μία κυβερνητική κρίση.
Δηλαδή ενός τύπου διακυβέρνησης που υπο-
χρεωτικά επιβάλλει οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμεί-
ου και εταιρειών αξιολόγησης του δημόσιου
χρέους. Συνεπώς αν αυτή η ανάλυση μπορεί
να εφαρμοστεί στον ευρωπαϊκό χώρο άλλο τό-
σο ευρωπαϊκή είναι και η διάσταση της συ-
σπείρωσης ενός ανομοιογενούς κοινωνικού
«συνασπισμού» δυνάμεων που από κοινού αρ-
νούνται να πληρώσουν την κρίση την οποία
δημιούργησαν οι τράπεζες, οι κερδοσκόποι και
οι κυβερνήσεις. Τα κινήματα για την προάσπι-
ση των κοινών αγαθών όπως είναι η γνώση,
το νερό και το έδαφος και ενάντια στην πρό-
σκαιρη, στην διακεκομμένη, στην επαπειλού-
μενη εργασία, στην ανεργία δημιουργούν μία
ισχυρή διεργασία κοινωνικής ανασύνθεσης,
όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι όλων των ηλι-
κιών αλλά όπου οι νέοι πρωτοστατούν. Με την
κήρυξη γενικής απεργίας, που στην Ιταλία δυ-
στυχώς δεν έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια,
θα δημιουργηθεί μια νέα ευκαιρία αντίστασης
στις ευρωπαϊκές πολιτικές λιτότητας; z
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Ορισμένοι που αρέσκονται 
να κάνουν παραλληλισμούς
θυμήθηκαν τις ημέρες του G8
της Γένοβας ή το φοιτητικό
κίνημα του 1977, χωρίς,
όμως, να αντιλαμβάνονται 
ότι ο εξεγερμένος της Ρώμης
δεν μιλάει πια μια παλαιϊκή
γλώσσα, μιλάει τη διεθνή
γλώσσα μιας γενιάς που
αυτούς τους μήνες
αγωνίζεται από το Λονδίνο
μέχρι το Παρίσι και από την
Αθήνα μέχρι το Δουβλίνο.

  ΚΡΙΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

 γενιάς των πρεκάριων
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Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου

Οι βρετανοί φοιτητές
χθες διαδήλωσαν μαζι-
κά κατά των περικο-
πών στην παιδεία και
του τριπλασιασμού
των πανεπιστημιακών
διδάκτρων. Η μεγαλύτε-
ρη διαδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου
η αστυνομία, σε μία ακόμη επί-
δειξη πυγμής, συνέλαβε περίπου
150 διαδηλωτές που αρνήθηκαν να εγ-
καταλείψουν την πλατεία Τραφάλγκαρ μετά
το τέλος της πορείας. Ούτε οι βαριές χιονο-
πτώσεις που πλήττουν τη Βρετανία δεν στά-
θηκαν ικανές να κάμψουν τους φοιτητές
που χθες συμμετείχαν σε μια ακόμη ημέρα
δράσης -την τρίτη μέσα στο τελευταίο εικο-
σαήμερο- κατά των περικοπών στην παιδεία
και του τριπλασιασμού των πανεπιστημια-
κών διδάκτρων.

tst
Θέματα που ρυθμίζει το Σύνταγμα, είναι

απαράδεκτο να τίθενται υπό συζήτηση
στον διάλογο, τονίζει το Τμήμα Παιδείας
του Συνασπισμού, εξηγώντας τους λόγους
που ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να συμμετάσχει
στη διακομματική επιτροπή που συζητά το
κείμενο «διαβούλευσης» της κυβέρνησης
για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το κείμενο είναι παντελώς ακατάλλη-
λο για να αποτελέσει βάση για διαβούλευση με
την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι κυβερνητι-
κοί σχεδιασμοί ουσιαστικά προαναγγέλλουν,
στο πνεύμα του ΔΝΤ και του Μνημονίου, την
οριστική εγκατάλειψη από το κράτος του δημό-
σιου πανεπιστήμιου και της έρευνας και προ-
ωθούν ακόμα περισσότερο την έμμεση και άμε-
ση ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων της λει-
τουργίας τους.

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών χαρα-
κτηρίζει την πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, ως
θλιβερή εξαίρεση στο πρωτόγνωρο πανε-
πιστημιακό κίνημα καταδίκης της επιχει-
ρούμενης κατάργησης του δημόσιου Πα-
νεπιστημίου. Εκπρόσωποι της παράταξης
έδωσαν χθες συνέντευξη Τύπου στην οποία
κατηγόρησαν την πλειοψηφία της Δ.Ε. της
ΠΟΔΣΕΠ ότι δρα με καθαρή νοοτροπία κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού συμμετέχοντας στον
ψευδεπίγραφο διάλογο του υπουργείου Παι-
δείας.

tst
Πραγματοποιήθηκε χθες φοιτητική δια-

δήλωση ενάντια στο νόμο-πλαίσιο από
τους φοιτητές των οποίων οι σχολές τε-
λούν υπό κατάληψη, η οποία όμως κατε-
στάλη άγρια.» Η σημερινή καταστολή είναι
μια ξεκάθαρη ένδειξη για το πως αντιλαμβάνε-
ται η υπουργός τον διάλογο εντός της πανεπι-
στημιακής κοινότητας» αναφέρει σε ανακοί-

νω-
σή της η Νεολαία Συνασπισμού. Και καταλήγει
υπογραμμίζοντας πως «καταδικάζουμε την
ωμή αστυνομική βία και απαντάμε πως το φοι-
τητικό κίνημα, επειδή ακριβώς έχει συγκροτη-
θεί σε νικηφόρα βάση, δεν τρομοκρατείται από
συλλήψεις και δακρυγόνα».

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 

Η κυβέρνηση μειώνει κατά 1,903 δισεκα-
τομμύρια το συνολικό προϋπολογισμό για
την Παιδεία, δηλαδή κατά 21,9% σε σχέση
με τον προϋπολογισμό του 2010. Προβλέπε-
ται μείωση κονδυλίων στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση, στην Έρευνα και στον τομέα των απο-
δοχών των εκπαιδευτικών και στις τρεις βαθμί-
δες Εκπαίδευσης, σε σχέση με τον προϋπολογι-
σμό του 2010. Μόνο στον τομέα της ‘Διά Βίου
Μάθησης’ αυξάνεται η χρηματοδότηση, αφού η
ενίσχυσή της αποτελεί βασικό στόχο του κεφα-
λαίου για τη δημιουργία φθηνού και ευέλικτου
εργατικού δυναμικού.

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται, πλέον, η
αναγνώριση των επαγγελματικών δι-
καιωμάτων αποφοίτων των ΤΕΙ που εκ-
κρεμούσαν εδώ και 28 χρόνια. Τα σχετικά
Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν 24 ειδι-
κότητες των ΤΕΙ αλλά και δύο πανεπιστημια-
κών (Βιολογίας, Μηχανικών Μεταλλείων-Με-
ταλλουργών) επιτέλους υπεγράφησαν από τον
αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας, Γιάννη Πανάρε-
το, και έχουν σταλεί -όπως ανακοινώθηκε- στη
Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, ώστε με τη
σειρά της να τα προωθήσει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου

Ένα νέο σχολείο, μόλις 7 χρόνων, μετα-
τρέπεται τον χειμώνα σε λίμνη. Είναι το 1ο
Δημοτικό Αλεξανδρούπολης, του οποίου η στέ-
γη «μπάζει». Έτσι οι μικροί μαθητές, αλλά και οι
δάσκαλοι κινδυνεύουν από ηλεκτροπληξία ή
από γλιστρήματα ή από πτώση σοβάδων. Επί 7
χρόνια το ζήτημα δεν έχει λυθεί, με ό,τι σημαί-
νει αυτό για την ποιότητα της δουλειάς που γί-
νεται στο σχολείο κατά τη διάρκεια του χειμώ-
να.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

Ως ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη και
στην εκπαίδευση επιβεβαιώνεται η Κίνα,
σύμφωνα με την έκθεση PISA του ΟΟΣΑ
για τις επιδόσεις των μαθητών σε Ανά-
γνωση, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστή-
μες. Οι άλλοτε πρωταθλητές Φινλανδοί χά-
νουν θέσεις και ανησυχούν, ενώ οι έλληνες
συμμαθητές τους παρουσιάζουν βελτίωση στις
δύο από τις τρεις κατηγορίες. Η έρευνα του ΟΟ-
ΣΑ αποκαλύπτει ότι οι έλληνες μαθητές βελ-
τιώνουν τις επιδόσεις τους στην Ανάγνωση/κα-
τανόηση κειμένου και τα Μαθηματικά, αλλά
παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο. Στην
έρευνα που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια
συμμετείχαν περίπου 470.000 δεκαπεντάχρο-
νοι μαθητές από 65 χώρες.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου

Σε νέες συνελεύσεις, καταλήψεις και
διαδηλώσεις καλεί το Συντονιστικό Συνε-
λεύσεων και Καταλήψεων των Φοιτητι-
κών Συλλόγων της Αθήνας διαμαρτυρό-
μενο για το όργιο καταστολής των δύο τε-
λευταίων ημερών. Χθες, εκπρόσωποι των
φοιτητικών συλλόγων, της Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Νοσοκομειακών Γιατρών, της ΕΙΝΑΠ, της
Ομάδας Νομικής Βοήθειας καθώς και γονείς
τραυματιών φοιτητών έκαναν τον απολογισμό
αυτού του οργίου καταστολής καταγγέλλοντας
τις προσαγωγές και τις βιαιοπραγίες σε βάρος
μαθητών και φοιτητών.

tst

Την πλήρη αυτοτέλεια των ακαδημαϊ-
κών ιδρυμάτων (ακαδημαϊκή, διοικητική
και οικονομική), τη λογοδοσία τους στην
Πολιτεία και την κοινωνία, τον δημόσιο
χαρακτήρα τους και την ακαδημαϊκή ελευ-
θερία, εγγυώνται, σύμφωνα με τον πρύτα-
νη Γιάννη Μυλόπουλο, οι προτάσεις του
ΑΠΘ για το μέλλον του ελληνικού πανεπι-
στημίου. Σε συνέντευξη Τύπου οι πρυτανικές
αρχές παρουσίασαν τους τέσσερις άξονες πάνω
στους οποίους κινούνται οι προτάσεις του με-
γαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας και τόνι-
σαν ότι συμφωνούν “με το υπουργείο Παιδείας
σε μια σειρά από θέματα, όπως η αυτοδιοίκηση,
αλλά όχι με τον τρόπο που προσπαθεί να το επι-
βάλει, στηριζόμενο σε ένα ξενόφερτο μοντέλο
διοίκησης και οργάνωσης του πανεπιστημίου”.
Υποστήριξαν ότι οι αλλαγές που θα γίνουν θα
πρέπει να συνάδουν με την ελληνική και ευρω-
παϊκή παράδοση “σεβόμενες τις ιδιαιτερότητες
της δικής μας κουλτούρας στην Εκπαίδευση”.

tst

Το όνομα Τεχνολογικό Λύκειο θα γρα-
φτεί στις πύλες των τεχνικών σχολείων
αντικαθιστώντας τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της επο-
χής Γιαννάκου. Κάθε φορά που ξεκινά νέο
κοινοτικό πακέτο, αλλάζει όνομα η τεχνική
επαγγελματική εκπαίδευση για να παραμείνει
όμως ως προς το περιεχόμενό της το ίδιο προ-
βληματική. Εκπαίδευση δεύτερης ταχύτητας
παρά τα τεράστια κονδύλια που δαπανώνται
για την προβολή και την οργάνωση των τελε-

σημειώσειςστοHMEΡΟΛΟΓΙΟ
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τών της ονοματοδοσίας. Σ’ αυτήν την αλλαγή,
μόνο «η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστα-
σης της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευ-
σης» θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με το
ποσό των 343.150 ευρώ.

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

Ύστερα από 3 δεκαετίες λειτουργίας, τα
αθλητικά σχολεία καταργούνται, καθώς
κοστίζουν πολύ και κρίθηκαν από το
υπουργείο Παιδείας ως «αντιπαραγωγικά
για τον αθλητισμό και αντιπαιδαγωγικά
για την εκπαίδευση». Έπεσε λοιπόν ΔΝΤ και
στα αθλητικά τμήματα, που κόβονται από φέ-
τος. Το υπουργείο Παιδείας ονόμασε την κα-
τάργηση «νοικοκύρεμα», στο οποίο προχώρη-
σε άμεσα, λόγω «του πολύ υψηλού κόστους
λειτουργίας τους σε συνδυασμό με τη μαζικο-
ποίηση των τμημάτων, την παντελή απουσία
των αρμόδιων Αθλητικών Ομοσπονδιών κατά
τον σχεδιασμό και την αξιολόγησή τους, αλλά
και την υπερπληθώρα καθηγητών όλων των
ειδικοτήτων». 

tst

«Ιδιοκτήτης εκπαιδευτηρίων μοίρασε
προ ολίγων ημερών στους συναδέλφους
που εργάζονται σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες του σχολείου(…) συμπληρωμένη
από τον ίδιο Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία
έπρεπε εκβιαστικά να υπογράψουν οι εκ-
παιδευτικοί. Σε αυτήν (…) ο εκπαιδευτικός πα-
ραχωρεί ελεύθερα τη δυνατότητα στον ιδιοκτή-
τη να μειώσει τον μισθό του, όποτε εκείνος επι-
θυμεί, περικόπτοντας τα Δώρα Χριστουγέννων
και Πάσχα, το επίδομα αδείας του καλοκαιριού.
Κάποιοι συνάδελφοι, ευτυχώς λίγοι, υπέγρα-
ψαν τη δήλωση αυτή…Δυστυχώς δεν πρόκειται
για μεμονωμένο γεγονός». Αυτά αναφέρει ανα-
κοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκ-
παιδευτικών Βόρειας Ελλάδας για την κατά-
σταση, που επικρατεί σε ορισμένα -μέχρι στιγ-
μής- ιδιωτικά σχολεία.

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου

Θέση σύγκρουσης με το υπουργείο Παι-
δείας πήρε και επισήμως η πανεπιστημια-
κή κοινότητα με την ομόφωνη και συλλή-
βδην απόρριψη των προτάσεων για την
ανώτατη εκπαίδευση από την έκτακτη σύ-
νοδο των πρυτάνεων, προχθές, στο Λαύ-
ριο. Με κύριο αιτούμενο την απόσυρση του κει-
μένου της σχετικής διαβούλευσης, οι πρυτάνεις
αναλαμβάνουν «εκστρατεία» ενημέρωσης αρχί-
ζοντας από τους αρχηγούς των κομμάτων, ενώ
σήμερα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το κεί-
μενο με τις αντι-προτάσεις της συνόδου που δεν
ξεφεύγει από το αταλάντευτο τρίπτυχο: πλήρης
αυτοδιοίκηση - διατήρηση δημόσιου χαρακτή-
ρα του πανεπιστημίου - απρόσκοπτη χρηματο-
δότηση. 

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Η κρίση χτυπά και το Ανοιχτό Πανεπι-

στήμιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΑΠ, κα-
τατέθηκαν συνολικά 58.049 αιτήσεις για τα 6
προπτυχιακά και τα 26 μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών από 76.478 που ήταν πέ-
ρυσι, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις -που θα
διατεθούν μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλή-
ρωσης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18
Δεκεμβρίου- φτάνουν τις 7.700.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

Η παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου
σχολείου και του εκπαιδευτικού και η μεί-
ωση των κρατικών δαπανών για την παι-
δεία είναι ο στόχος «της διοικητικής ανα-
βάθμισης της εκπαίδευσης» την
οποία προωθεί η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας. Τα παραπάνω τονί-
ζουν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινή-
σεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και επισημαίνουν ότι «μπροστά σε αυτές
τις επιδιώξεις, η απάντησή μας δεν μπορεί να
είναι άλλη από τον καθολικό, ενωτικό και συν-
τονισμένο αγώνα».

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα
σχολεία σε ολόκληρο το νομό Φθιώτιδας
και Ευρυτανίας, λόγω των ισχυρών χιο-
νοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή. Με
μεγάλη δυσκολία γίνεται η συγκοινωνία στο
ορεινό οδικό δίκτυο. Πυκνό χιόνι πέφτει και μέ-
σα στο κέντρο της Λαμίας, όπου το ύψος του
χιονιού έχει φτάσει τα 5 εκατοστά.

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου

Καμία ελπίδα δεν υπάρχει να συναντη-
θούν πανεπιστήμια και υπουργείο Παιδεί-
ας, όσο το δεύτερο επιμένει στο «κείμενο
διαβούλευσης» για την αλλαγή του γονι-
διακού χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.
Όπως τόνισε, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο
προεδρεύων της Συνόδου των πρυτάνεων κ. Πα-
παθεοδώρου, οι δύο πλευρές ξεκινούν από δια-
φορετικές αφετηρίες. Για το υπουργείο Παιδείας,
το μείζον θέμα είναι το σύστημα διοίκησης, κα-
θώς επιδιώκει μια άλλη μορφή Πανεπιστημίου.
Για τα πανεπιστήμια, δεν τίθεται σε διάλογο το
συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας.

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 

Διδάσκουν εδώ και τρεις μήνες αλλά δεν
έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ. Είναι
5.800 εκπαιδευτικοί που έχουν προσλη-
φθεί μέσω ΕΣΠΑ στα 800 «νέα» σχολεία
της κ. Διαμαντοπούλου. Γιαυτό αποφάσισαν
να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας. Σε ανα-
κοίνωσή τους τονίζουν ότι «πάνω από τρεις μή-
νες οι απλήρωτοι εκπαιδευτικοί έκαναν υπομο-
νή προσδοκώντας την αποπληρωμή τους του-
λάχιστον πριν τα Χριστούγεννα. Η οικονομική
εξάντληση και το τσαλάκωμα της αξιοπρέπειάς
μας δεν μπορεί να συνεχιστεί». Την ίδια ώρα το
Συντονιστικό Ωρομισθίων και η Πανελλήνια

‘Ενωση Αδιορίστων, καλούν τους
διευθυντές εκπαίδευσης να καταβάλουν άμεσα
το δώρο Χριστουγέννων, ειδάλλως τους προει-
δοποιούν ότι από αύριο θα αντιμετωπίσουν τη
διαδικασία του αυτόφωρου. «Θα επιστρέψουμε
στα καθήκοντά μας αμέσως μετά την εξόφληση
των δεδουλευμένων. Μέχρι τότε όλο και περισ-
σότεροι συνάδελφοι αναπληρωτές θα προσφύ-
γουμε στη μοναδική και τελευταία λύση της
επίσχεσης εργασίας. Μας τελείωσαν τα λεφτά,
οι αντοχές, η υπομονή, αλλά μας έμεινε η αξιο-
πρέπεια».

tst

Αντιπροτάσεις για τις απαραίτητες αλλα-
γές στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατέθεσαν
οι πρόεδροι των ελληνικών ΤΕΙ που είχαν
συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο το Σάββατο, ζη-
τώντας άμεση αναβάθμιση των ΤΕΙ αλλά
και μείωση του αριθμού εισακτέων. Ζήτησαν
συγκεκριμένα να τεθούν κριτήρια για την πιστο-
ποίηση της ακαδημαϊκότητας των τμημάτων και
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και των
σχολών ΤΕΙ, ώστε να τους εκχωρηθεί η αρμοδιό-
τητα απονομής όχι μόνο πρώτου ακαδημαϊκού
τίτλου αλλά και μεταπτυχιακού και διδακτορικού
διπλώματος. 

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου

Σε διακοπή των εξετάσεων θα προχωρήσει
από τις 10 Ιανουαρίου το Πανεπιστήμιο Κρή-
της εάν μέχρι τότε το υπουργείο Παιδείας δεν
έχει φροντίσει για την άμεση πληρωμή των
δεδουλευμένων των συμβασιούχων διδασκόν-
των 407. Την απόφαση αυτή έλαβε η Σύγκλη-
τος του Ιδρύματος καθώς οι συμβασιούχοι δι-
δάσκοντες δεν έχουν πληρωθεί από την αρ-
χή του χειμερινού εξαμήνου, παρ’ ότι αυτό βρί-
σκεται στο τέλος του.

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου

Με στόχο την κατάργηση σχολείων το
Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε κίνηση εντα-
τικές υπόγειες διεργασίες. Ήδη, όπως καταγ-
γέλλουν τοπικές ενώσεις εκπαιδευτικών διεξά-
γονται άτυπες συνεννοήσεις μεταξύ των περι-
φερειακών διευθυντών και των διευθυντών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα την κα-
τάργηση-συγχώνευση σχολικών μονάδων όχι
μόνο στην περιφέρεια αλλά και στα αστικά
κέντρα. Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν την αν-
τίδραση της ΟΛΜΕ που με επιστολή της στην
Α. Διαμαντοπούλου εκφράζει την εντονότατη
ανησυχία της για τις δραματικές
επιπτώσεις των συγχωνεύσεων. Το Δ.Σ. της
ΟΛΜΕ καταγγέλλει ότι η όλη διαδικασία γίνε-
ται εν κρυπτώ και με την απουσία των τοπικών
κοινωνιών. Όπως επισημαίνει στην υπουργό,
χωρίς να είναι αντίθετο σε διορθωτικές κινή-
σεις που αφορούν κάποιες ακραίες περιπτώ-
σεις που τυχόν υπάρχουν, διαφωνεί στη «λογι-
κή» που υπακούει στις επιταγές του ΔΝΤ και
επιβάλλει ως πρώτιστο μέλημα όχι την ποιότη-
τα στην εκπαίδευση, αλλά το «φτηνό σχολείο».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ
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ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ 

α) Στη Β΄ Αναθεωρητική Βουλή 
Η συζήτηση για την καθιέρωση της καθα-

ρεύουσας ως ‘επίσημης’ γλώσσας του Κράτους
άρχισε στη Β΄ Διπλή Αναθεωρητική Βουλή
του 1911 στις 25 Φεβρουαρίου, μέσα σε κλίμα
έντασης και αφάνταστου φανατισμού, μετά
από πρόταση του Βουλευτή και μέλους της «
Επιτροπείας» που είχε συστήσει ο Μιστριώτης,
Θ. Μιχαλόπουλου. Ακολούθησαν άλλες δεκα-
πέντε ανάλογου περιεχομένου προτάσεις. Τα
πρακτικά των συζητήσεων είναι αποκαλυπτι-
κά του φανατισμού. Ακόμη και ο ποιητής του
Εθνικού Ύμνου Διονύσιος Σολωμός καταγγέλ-
λεται ως… Ιταλός ! Ενώ άρχισαν να κατακλύ-
ζουν την Βουλή τηλεγραφήματα από κάθε γω-
νιά της χώρας τα οποία συνδέοντας αυτόματα
καθαρεύουσα- θρησκεία - οικογένεια και
έθνος, απαιτούσαν την καθιέρωση της καθα-
ρεύουσας ως ‘επίσημης’ γλώσσας και όπλου –
όπως χαρακτηριστικά γράφει η Ρένα Πατρι-
κίου – ικανού να προφυλάξει την πατρίδα από
τον εθνικό και θρησκευτικό εχθρό. Όσο η
γλώσσα έμοιαζε με την αρχαία τόσο η προστα-
σία θεωρούνταν ισχυρότερη. Ο πρόεδρος της
Αναθεωρητικής Βουλής διάβαζε τα τηλεγρα-
φήματα στην έναρξη κάθε συνεδρίασης φορ-
τίζοντας το κλίμα που ήδη οι φοιτητές έξω
από το κοινοβούλιο διαδηλώνοντας και ο Τύ-
πος πυροδοτούσαν υπέρμετρα: 

Αντιγράφουμε ενδεικτικά από τα Πρακτικά
της Βουλής:

«Ο εν Λαμία Σύλλογος των Μακεδόνων ζη-
τεί όπως καθιερωθεί η καθαρεύουσα», «ψήφι-
σμα επιτροπής φοιτητών συνταχθέν προχεί-
ρως …εις τον περίβολον αυτής…εναντίον των
χυδαϊστών…, δια τούτου παρακαλούσιν την
Βουλήν όπως δεχθή την πρότασιν περί προ-
σθήκης συνταγματικής διατάξεως», «Αναφορά
κατοίκων Πύργου κατά της μαλλιαρής γλώσ-
σης», «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ερμουπόλεως κατά της μαλιαρής», «Αναφορά
των καπνεργατών Καρδίτσης…ομοίως των
λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως Λαμίας
υπέρ της καθαρευούσης …ομοίως του λαού
της Κύμης… ομοίως του Λαού του Μενιδί-
ου…του λαού των Καλαμών ομοίως… του λα-
ού του Αιγίου …της Κοινότητος Κιάτου… των
εν Αθήναις Λακεδαιμονίων ομοίως…».

Η πίεση στη μονόπλευρη Εθνοσυνέλευση -
από τις εκλογές συγκρότησής της οποίας, εί-
χαν απόσχει τα παλαιά κόμματα των Θεοτόκη,
Ράλλη και Μαυρομιχάλη – ήταν αφόρητη.
Από τους 362 Βουλευτές που την συγκροτού-
σαν, μόνο 18 εκδηλώθηκαν εναντίον της ψή-
φισης της πρότασης για την προσθήκη στο νέο
Συνταγματικό κείμενο γλωσσικού άρθρου, με
επικεφαλής τους πέντε βουλευτές που με επι-
κεφαλής των Αλέξανδρο Παπαναστασίου συγ-
κροτούσαν την ανεξάρτητη ομάδα των Κοινω-
νιολόγων. 

Χαρακτηριστική έμεινε η περικοπή από την
αγόρευση του Βουλευτή Κερκύρας, Ποιητή
Λορέντζου Μαβίλη, ο οποίος αφού θεωρεί
«αναξιοπρεπή την συζήτησιν ταύτη εν τη Ελ-
ληνική Βουλή δια το ανελεύθερον της προτά-
σεως… (τόνισε ) η γλώσσα την οποία ομιλεί ο
Ελληνισμός ολόκληρος από άκρου εις άκρον,
από Κερκύρας μέχρι του Καυκάσου, χαρακτη-
ρίζεται ως χυδαία. Χ υ δ α ί α γ λ ώ σ σ α δ ε ν
υ π ά ρ χ ε ι, υ π ά ρ χ ο υ σ ι χ υ δ α ί ο ι ά ν θ
ρ ω π ο ι και υπάρχουσι πολλοί χυδαίοι άν-
θρωποι ομιλούντες την καθαρεύουσαν…».

Ομιλία που εντυπωσίασε τόσο τον Κωστή
Παλαμά ώστε ένα χρόνο αργότερα νεκρολο-
γώντας τον ποιητή - που έπεσε εθελοντικά μα-
χόμενος ως Γαριβαλδινός αξιωματικός στο
Δρίσκο της Ηπείρου – έγραφε μεταξύ άλλων: 

«…ο Μαβίλης είναι δ η μ ο τ ι κ ι σ τ ή ς. Και
το σπουδαιότατο ψυχολογικό του γνώρισμα
τούτο, αχώριστο από την ηρωϊκή του ορμή δεν
ξέρω γιατί το λησμόνησαν, μέσα σε όλο τους
τον θαυμασμό προς την μνήμη του οι νεκρο-
λόγοι του. Ίσως για μη πειράξουν πρόσωπα
και για να μην ταράξουν πράγματα που θα
τους ζαλίζουν. Μα ο Μαβίλης άρχισε στο ‘Ρή-
γα Φεραίο’ της Κέρκυρας μ’ ένα βροντερό μα-
νιφέστο κατά του δασκαλισμού και τέλειωσε,
στο στάδιο του λόγου, αθλητής, με τη δημηγο-
ρία του στη Βουλή κατά τις αξέχαστες συνε-

δρίες για το γλωσσικό ζήτημα. Όσα τις μέρες
εκείνες ακούστηκαν από στόματ’ ασύδοτων
βουληφόρων, μα τυφλών κι ασυνείδητων πο-
λέμιων της ιδέας, κατάβαθα την ντροπιάζουν
την κοινοβουλευτική μας ιστορία. Μέσα στη
λύσσα των αστόχαστων φανατισμένων, μαζί
με λιγοστούς αξιότιμους βουλευτές, που ήτα-
νε σαν εξαίρεση στον κανόνα, ο λόγος του Μα-
βίλη σ’ έφερνε να φωνάξης: ‘Να! ένας άνθρω-
πος’…. Θυμάμαι πως διάβασα κάποτε κάπου
ένα απόλογο του Ψυχάρη βαθιονόητο, δυο
τρία λόγια μοναχά: ‘Σε μια μεγάλη συμμάζωξη
ανθρώπων, ζητούσαν ένα άνθρωπο πρακτικό.
Σηκώθηκε ο Ποιητής’». 

Μα ο πρακτικός πολιτικός δεν ήταν Ποι-
ητής, δεν ήταν καν πια εκείνος που στην πλα-
τεία Συντάγματος επέβαλε στο πλήθος την
άποψή του για αναθεωρητική βουλή, ήταν ο…
‘ρεαλιστής’ Πρωθυπουργός ο οποίος αν και εί-
χε πλήρη συνείδηση του ανελεύθερου του
προτεινόμενου άρθρου, έκλεισε την συζήτηση
για το γλωσσικό λέγοντας: 

«Ελευθ. Βενιζέλος: …Θα ήτο τυφλός ο μη
βλέπων ότι η κοινή γνώμη των Αθηνών ίσως
δε και των επαρχιών απαιτεί να ληφθούν προ-
στατευτικά μέτρα…Φρονώ ακραδάντως ότι εις
πολιτικόν Σύνταγμα δεν επιτρέπεται η ανα-
γραφή τοιαύτης διατάξεως, την οποίαν ο ιστο-
ρικός του μέλλοντος θα κρίνει ουχί προς το
συμφέρον ημών. Αν όμως νομίζετε…δεν ειση-
γούμαι μεν αλλά δεν θα είχον αντίρρησιν
όπως συμπεριληφθή εις το Σύνταγμα η τοιαύ-
τη διάταξις».

Οι καθαρολόγοι είχαν κερδίσει σε επίπεδο
τουλάχιστον συνταγματικό. Η διάταξη ψηφί-
στηκε αρχικά ως εδάφιο 2 του άρθρου 1 και
τελικά ως άρθρο 107 του αναθεωρημένου
συντάγματος και ανέφερε επί λέξει:

«Επίσημος γλώσσα του κράτους είναι εκείνη
εις την οποίαν συντάσσονται το πολίτευμα και
της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα. Πάσα
προς παραφθοράν ταύτης επέμβασίς απαγο-
ρεύεται». 

Πάλι καλά που δεν πέρασαν προτάσεις του
είδους, «οι ασεβούντες περί την εθνικήν γλώσ-
σαν δεν δύνανται να γίνωνται δεκτοί υπάλλη-
λοι δημόσιοι…Οι όντες υπάλληλοι απολύον-
ται»! 

β) Μα το θέμα δεν σταματά εδώ
Παρ’ όλο που η «Μεγάλη των Φοιτητών

Επιτροπεία» με πανηγυρικό της διάγγελμά
στις 3 Μαρτίου, διαδήλωνε την «ανέκφρασττη
χαράν» της για την επίτευξη του «Πανελληνί-
ου πόθου» και «…αποδοκιμάζουσι μετ’ αγανα-
κτήσεως και παραδίδουσι εις το αιώνιον ανά-
θεμα της Πατρίδος πάντας τους και πολέμιους
της εθνικής ημών γλώσσης».

Η νίκη δεν φαίνεται να αρκεί για τους κα-
θαρολόγους βουλευτές, πολύ περισσότερο που
η διατύπωση που υπερψηφίστηκε δεν κατο-
νόμαζε ρητά το ποία είναι η επίσημη γλώσσα
στην οποία θα συντάσσονται οι νόμοι, κατα-

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 46ο

Το γλωσσικό μέσα και έξω από τη Βουλή

Τα αργύρια της προδοσίας
είχαν από τον καιρό των
‘Ευαγγελιακών’
προσδιορισθεί σε ρωσικά
ρούβλια. «Οι Σλάβοι κάτω
από τις πρόσφατες συνθήκες
συρρίκνωσης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και ανάπτυξης των
βαλκανικών εθνικισμών,-
γράφει η Ρένα Πατρικίου -
είχαν ήδη πάρει την πρώτη 
θέση στην ιεράρχηση των
εχθρών του ελληνικού έθνους…
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δεικνύοντας ότι το ‘γλωσσικό ζήτημα’ δεν
ήταν ένα απλό πολιτιστικό ή πολιτικό ζήτημα
αλλά συνδέονταν με την ίδια τη μορφή του
αστικού κράτους. «Τόση ήταν – μάλιστα όπως
γράφει ο Κορδάτος στην ιστορία του γλωσσι-
κού μας ζητήματος – η γλωσσαμυντορική
τους αδιαλλαξία και τόσος ο δημοκοπικός και
συκοφαντικός τους παροξυσμός, που έλεγαν
ότι τους κατέβαινε κι αράδιαζαν αρλούμπες,
καταλήγοντας στη γνωστή κατηγορία: πως οι
δημοτικιστές είναι πουλημένοι στους ξένους,
είναι προδότες και τα τέτοια». 

Τα αργύρια της προδοσίας είχαν από τον
καιρό των ‘Ευαγγελιακών’ προσδιορισθεί σε
ρωσικά ρούβλια. «Οι Σλάβοι κάτω από τις πρό-
σφατες συνθήκες συρρίκνωσης της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας και ανάπτυξης των βαλ-
κανικών εθνικισμών,- γράφει η Ρένα Πατρι-
κίου - είχαν ήδη πάρει την πρώτη θέση στην
ιεράρχηση των εχθρών του ελληνικού
έθνους…αυτοί οι νέοι και ταυτόχρονα προαιώ-
νιοι ύπουλοι εχθροί …χρειάζονταν και πρά-
κτορες για να διεισδύσουν στο εσωτερικό της
κοινωνίας…». Το γεγονός, ότι τα κείμενα των
δημοτικιστών μοιράζονταν σε μεγάλο βαθμό
δωρεάν για να διαδοθούν οι ιδέες τους, ότι
ενισχύονταν το περιοδικό ‘Νουμάς’ από έλλη-
νες των παροικιών όπως ο Πάλλης ή ο Εφτα-
λιώτης, ενίσχυε την φήμη αυτή. Την οποία τό-
σο ο Μιστριώτης όσο και καθηγητές Χατζηδά-
κης, Γαρδίκας και Βάσης, - που δεν είχαν ικα-
νοποιηθεί από την μη συνταγματική απαγό-
ρευση της προπαγάνδας των δημοτικιστών -
σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, όσο και οι φοι-
τητές με νέες μαχητικές διαδηλώσεις υποστή-
ριζαν και διέδιδαν με πάθος. Ο ίδιος ο αντιφα-
τικός καθηγητής, παρά την ψήφιση του αρθ.
107 συνεχίζει τις περιοδείες του στην επαρχία
- όπου του επιφυλάσσονται θριαμβευτικές
υποδοχές ενώ ο ‘Σύλλογος Τεχνοεργατικών
Λαμίας’ τον ανακηρύσσει ‘πρόμαχον του Ελ-
ληνικού Έθνους’ - και φυσικά τις κατηγορίες
του για χρηματισμό των δημοτικισμών. Ακόμη
και ο γερμανός βυζαντινολόγος Κάρλ Κρουμ-
πάχερ κατηγορήθηκε, επειδή τάχθηκε υπέρ
της δημοτικής, ότι πληρώνονταν από τους
Ρώσους, όπως και σειρά επώνυμων νεοελλή-
νων όπως ο καθηγητής Σωτηριάδης – ας θυ-
μηθούμε ότι πρόκειται για τον μεταφραστή
της ‘Ορέστειας’ που ανέβηκε στο Βασιλικό Θέ-
ατρο στα 1903 – ο καθηγητής Νικόλαος Πολί-
της, για τον οποίο μάλιστα προσδιορίστηκε και
το ποσό των 1.600 μάρκων που έλαβε για τη
συλλογή παροιμιών από τον Κρουμπάχερ, ο
καθηγητής Σπυρίδωνας Λάμπρου, ο τότε δι-
πλωματικός Ίων Δραγούμης, ο ποιητής Γεώρ-
γιος Δροσίνης και άλλοι με λιγότερο γνωστά
ονόματα. Στο Βόλο κλείνει, μετά από διαδη-
λώσεις που οργανώνει ο Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος Γερμανός Μαυρομάτης, το πρωτο-
ποριακό Ανώτερο Παρθεναγωγείο που είχε
δημιουργήσει ο παιδαγωγός και μέλος του Εκ-
παιδευτικού Ομίλου Αλέξανδρος Δελμούζος ο
οποίος και παραπέμπεται σε δίκη για αντεθνι-
κή και αντιχριστιανική διδασκαλία με κύριο
κατήγορό του τον επίσκοπο Δημητριάδος. Ο
Γενικός Γραμματέας του Πανεπιστημίου Κω-
στής Παλαμάς τιμωρείται και πάλι «δια μηνι-

αίας προσωρινής απολύσεως (διότι) εξήνεγκε
τας κοινωνικάς αυτού περί γλώσσης πεποιθή-
σεις δημοσιογραφικώς» ενώ οι φοιτητές ζη-
τούν την οριστική του παύση από το πανεπι-
στήμιο. 

Τα μέλη της «Φοιτητικής Συντροφιάς» αντι-
δρώντας σε όλα αυτά συντάσσουν φυλλάδιο –
διαμαρτυρία «Προς τον Λαό» για να ανα-
σκευάσουν τις εναντίον τους κατηγορίες. Πρό-
κειται για κείμενο αν όχι ηττοπάθειας τουλά-
χιστον όμως σαφώς αυτοάμυνας. Γράφουν με-
ταξύ άλλων: «Αγαπούμε περισσότερο την Πα-
τρίδα μας και το Λαό, αφού γράφουμε τη
γλώσσα που μιλεί ο Λαός. Δεν είμαστε προδό-
τες και χυδαίοι, όπως δεν ήταν βέβαια προδό-
τες και χυδαίοι, ούτε ο Σολωμός ούτε ο Βαλα-
ωρίτης». Διοργανώνουν μάλιστα εκτός βέβαια
του Πανεπιστημίου, στην ιδιωτική Ακαδημία
του Ρουσόπουλου, και συγκέντρωση στις 25
Μαρτίου για να γιορτάσουν την εθνική επέ-
τειο. Οι καθαρευουσιάνοι φοιτητές θεωρώντας
το γεγονός προκλητικό, διαμαρτύρονται έντο-
να στον Πρύτανη και τον Μητροπολίτη Αθη-
νών γιατί επιτράπηκε αυτή η συγκέντρωση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εφημερίδες ανα-
φέρουν ότι την ώρα της διαμαρτυρίας τους
δυο φοιτήτριες της Φιλοσοφικής τους φώνα-
ξαν επιδεικτικά «Ναι είμαστε μαλλιαρές»! Με-
τά από νέο συλλαλητήριο στις 27 Απριλίου, οι
φανατικότεροι των καθαρολόγων φοιτητών
πρότειναν να δημοσιευτούν για να στιγματι-
σθούν τα ονόματα των μαλλιαρών συμφοιτη-
τών τους κάποιοι μάλιστα πιο θερμόαιμοι να
τους σπάσουν στο ξύλο. 

Αποτέλεσμα όλου αυτού του κυνηγιού μα-
γισσών ήταν η συγκρότηση από την Βουλή,
μετά από πρόταση των βουλευτών Πατσουρά-
κου, Κουλουμβάκη και άλλων, ειδικής ‘Εξετα-
στικής των πραγμάτων Επιτροπής’ για να
ερευνήσει το θέμα, με εισηγητή τον Πολύβιο
Λαγοπάτη. Μάλιστα επτά φοιτητές κλείστηκαν
στις φυλακές για μια εβδομάδα επειδή άλλοι
‘μάρτυρες’ συμφοιτητές τους, τους κατήγγει-
λαν ότι αντάλλασσαν στα σαράφικα…ξένα νο-
μίσματα με ελληνικά. Κατηγορία που αποδείχ-
θηκε βέβαια ασύστατη. Τελικά πάντως, όπως
γράφει και ο Κορδάτος, «άνθρακας ο θησαυ-
ρός!». Μια που η Επιτροπή, παρ’ όλο που εξέ-
τασε όλους τους μάρτυρες που πρότεινε ο Μι-
στριώτης - ανάμεσά τους και ο ρωσοσπουδαγ-
μένος επίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας –
, κατέληξε σε ένα πόρισμα που ναι μεν αποδέ-
χονταν ότι «…συνδυάζει ο Ελληνικός λαός την
γλώσσαν μετά της πατρίδος, διότι πάντοτε
έμαθε…ότι η δόξα της Ελληνικής πατρίδος
οφείλεται κατά μέγα μέρος εις το ότι εν τη ελ-
ληνική γλώσση εγράφησαν τα ωραιότερα αρι-
στουργήματα του ανθρωπίνου πνεύματος και
ότι δι’ αυτής διεδόθη η χριστιανική θρησκεία
εις όλον σχεδόν τον κόσμον…Επομένως …συν-
δυάζει αρρήκτως Γλώσσαν και Θρησκείαν
προς την Πατρίδα και έχει ευαισθήτως προς
παν ζήτημα αφορών εις εκάτερον τούτων…»,
αλλά αρνιόταν «ότι υπάρχουσιν Έλληνες επί-
σημοι και ανεπίσημοι λαμβάνοντες χρήματα
παρά ξένων, οίτινες δια της κατστροφής της
Ελληνικής γλώσσης προσδοκώσιν την κατα-
στροφήν του Ελληνισμού». 

γ) Τα συνθήματα του… αγώνα 
Εκτός από τα περίφημα και πάντα αναπό-

δεικτα «ρωσικά ρούβλια» που δίνονται στους
«χυδαϊστάς», κυκλοφορούν ιδιαίτερα ανάμε-
σα στους φοιτητές και διάφοροι νεολογισμοί
- σταχυολογεί αρκετούς από αυτούς ο
Μπουρνάζος - που αν και δεν γράφτηκαν ή
διατυπώθηκαν ποτέ από τους δημοτικιστές -
γλωσσική μυθολογία την είχαν ονομάσει μά-
λιστα - είχαν μεγάλη επίδραση στη διαμόρ-
φωση του κλίματος φανατισμού της εποχής.
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: η ρή-
ση του Ευαγγελίου «‘Έλαβεν Κύριος του μα-
θητάς αυτού και ανήλθεν επί του όρους των
Ελαιών» ως «πήρε ο Χριστός τα τσιράκια του
κι’ ανέβη στο λιοβούνι», το «σοφία ορθή» ως
«σοφία σούζα», ο «ακάθιστος ύμνος» ως
«αμανές ποδαράτος», ο «μυστικός δείπνος»
ως «κρυφό τσιμπούσι», «τας κεφαλάς υμών
κλίνατε» ως «κάτω τις κούτρες σας», τον αυ-
τοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ως
Κωνσταντή Παλιοκουβέντα, το «ουαί υμίν»
ως «λαχτάρα στα μπατζάκια σας». Ενώ το γε-
ωμετρικό θεώρημα ότι το τετράγωνο της
υποτεινούσης ισούται με το άθροισμα των
δύο πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου ως
«το τεσσαράγωνο της αποκατιανής τεντώ-
στρας ισούται με τα δυό παϊδάκια που στέ-
κουνε σούζα». Στο ίδιο πνεύμα δημοσιεύτη-
κε στον «Βόσπορο» της Αλεξάνδρειας δήθεν
«χυδαϊκή μετάφρασις» ακόμη και της «Ξαν-
θούλας» του Σολομού ως :

«Την μπάνισα την Ξανθούλα,
Την μπάνισα ψες σουρουπωτά
Που γιούρνταρε στη βαρκούλα
Για πούλεμα στη ξενιτειά …»
Την «μετάφραση» δεν έχασε ευκαιρία να

χρησιμοποιήσει βέβαια ο Μιστριώτης για να
κατακεραυνώσει τους «χυδαϊστάς». 

δ) Και οι απαραίτητοι … αναρχικοί
Οι καθαρολόγοι μαχητικοί φοιτητές δεν αρ-

κέστηκαν πάντως στις καταγγελίες εναντίον
των συμφοιτητών τους της «Φοιτητικής Συν-
τροφιάς» και των δημοτικιστών διανοουμέ-
νων ως «εχθρών της Θρησκείας, της Πατρίδος
και της Οικογενείας», τους ταύτισαν και με
τους… αναρχικούς. Αφορμή μια παρέα κάποι-
ων πράγματι αναρχικών φοιτητών - που όπως
καταγράφει ο Γιάνναρης - που σύχναζαν στο
πατάρι του καφενείου «Ο Κήπος» στην πλα-
τεία Κλαύθμωνος, ενός παλιού σοσιαλιστή,
κάπνιζαν και κουβέντιαζαν για ώρες, έγραφαν
και κανά σύνθημα στους τοίχους του, ποτέ
στους δρόμους, γιατί ήταν λίγοι και η αστυνο-
μία τους παρακολουθούσε στενά. Ας σημει-
ώσουμε ότι ο καφετζής δεν επέτρεπε να συ-
χνάζουν στο μαγαζί του, μέλη της «Φοιτητικής
Συντροφιάς» μια που το έργο τους ήταν όπως
έλεγε, ωραίο. 

Παρ’ όλα αυτά τα φανατικά και μισαλλόδο-
ξα, θα συμφωνήσουμε με τον Κώστα Βάρναλη,
που δεν γλίτωσε και αυτός ως καθηγητής Γυ-
μνασίου τις διώξεις όντας μαλλιαρός, «πως η
περίοδος 1900- 1911 ήτανε η ωραιότερη, η
ενεργητικότερη, η μαχητικότερη περίοδο του
δημοτικισμού». z
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Διδασκόμαστε τις συνήθειες της συγκεκρι-
μένης περιόδου από μικρά παιδιά και για
ορισμένους από εμάς, είναι ίσως, οι πιο ευ-

χάριστες αναμνήσεις. Όμοια ακολουθούμε τις
ίδιες συνήθειες και κατά την ενήλική ζωή μας, τις
οποίες πολλοί θα διδάξουμε στα παιδιά μας. Αν
όμως αφήσουμε κατά μέρος το θρησκευτικό και
οικονομικό τους ένδυμα, λίγοι γνωρίζουν τι πραγ-
ματικά γιορτάζουμε ή, γιατί μας φαίνεται θλιβερό
τέτοιες μέρες να είναι κανείς μόνος. Τα ζητήματα
αυτά εξετάζονται ακολούθως, καθώς επίσης οι
επιπτώσεις από την λησμονιά της βαθύτερης ου-
σίας των εθίμων.

Εισαγωγή
Η περίοδος μεταξύ της 25ης Δεκεμβρίου

(Χριστούγεννα) και της 6ης Ιανουαρίου (Θεο-
φάνια) ονομάζεται Δωδεκαήμερο ενώ παράλ-
ληλα, ως αρχή του εκάστοτε νέου χρόνου θεω-
ρούμε την 1η Ιανουαρίου. Η σταθεροποίηση
αυτών των ημερομηνιών με το αντίστοιχο για
την κάθε μια περιεχόμενο το οποίο γνωρίζουμε
σήμερα, πραγματοποιήθηκε περί τα μέσα του
4ου μ.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα το 354 μ.Χ.
Αν μεταφερθούμε σε εκείνη την εποχή, θα βρε-
θούμε σε μία περίοδο που ιστορικά ονομάζεται
περίοδος παρακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιεί-
ται ταυτόχρονα σταδιακή μετάβαση στο χρι-
στιανισμό. Ως χρονιά πτώσης καταγράφεται το
έτος 476 μ. Χ. δηλαδή, ένας περίπου αιώνας
μετά το μετασχηματισμό των πεποιθήσεων, για
τον οποίο θα γίνει λόγος εδώ. Διότι πρόκειται
ακριβώς περί μετασχηματισμού: η χριστιανική
θρησκεία, έτσι όπως σταθεροποιήθηκε και διο-
χετεύεται από την Εκκλησία, δεν είναι παρά
επίγνωση και επαναδιαπραγμάτευση, βασικών
νόμων που ορίζουν την αμφίδρομη σχέση του
ανθρώπου με τον υλικό και πνευματικό κόσμο
που τον περιβάλλει. 

Δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς γεννήθηκε ο
Ιησούς –θέμα εξάλλου μικρής σημασίας εδώ.
Σημαντικότερο όλων είναι ότι κάποιος ή κά-
ποιοι άνθρωποι, με εξαιρετικό επίπεδο μόρφω-
σης και καλλιέργειας, διαισθάνθηκαν τις αλλα-
γές του καιρού τους και οραματίστηκαν την
ένωση των κατακερματισμένων φυλών, αλλά
και όλων όσων υπέφεραν από το συγκεντρωτι-
σμό της Ρώμης. Το πρόσχημα ήταν μία νέα
θρησκεία, που διόλου νέα βέβαια ήταν. Ωστόσο,
οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τότε,
υπήρξαν τόσο καθοριστικές σε κάθε επίπεδο
που – δεδομένων των σημερινών εξελίξεων– η
Ρώμη έχει προσελκύσει ξανά το ενδιαφέρον
πολλών και ποικίλων ερευνητών. Εμείς θα στα-

θούμε στο κομμάτι των δοξασιών και της ση-
μασίας τους, ενώ παράλληλα θα δούμε πώς ση-
μερινές μας συνήθειες έχουν καταβολές σε
πρακτικές, όχι απλώς προχριστιανικές αλλά
προθρησκευτικές και πανανθρώπινες.

Κάθε προχριστιανική κοινωνία είχε γιορτές
για την ακρίβεια τελετές, που αφορούν βασικά
δεδομένα της ζωής σε κάθε επίπεδο: η γέννη-
ση και ο θάνατος, η ένωση που φέρνει το και-
νούργιο, ο ύπνος και η ανάπαυση κοκ. Οι συγ-
κεκριμένες τελετές και οι πεποιθήσεις των αν-
θρώπων πίσω από αυτές, προέρχονταν από την
απλή παρατήρηση της φύσης, στην οποία θεω-
ρούσαν και τον εαυτό τους αναπόσπαστο μέρος,
δεδομένου ότι η δική τους ζωή με την έσχατη
βιολογική έννοια, βρισκόταν σε άμεση σχέση με
αυτή. Σκοπός λοιπόν των τελετών ήταν η συ-
σπείρωση της κοινότητας, η ενθύμηση και η δι-
δαχή. Κατόπιν, από τους πρώτους μεγάλους πο-
λιτισμούς, όπως π.χ. οι Αιγύπτιοι, οι τελετές αυ-
τές πέρασαν υπό το πρίσμα του Δωδεκάθεου
στην Αρχαία Ελλάδα κι’ από κει πάλι συνέχισαν
το ταξίδι τους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Από τα Σατουρνάλια
στο Δωδεκαήμερο

Η περίοδος την οποία γιόρταζαν οι Ρωμαίοι
ήταν ο Χειμώνας έτσι όπως τον γνωρίζουμε
από τα σχολικά εγχειρίδια: οι μήνες από Δε-
κέμβριο έως το Φεβρουάριο, που κατά κανόνα,
έχει κρύο και δε φυτρώνει τίποτα. Γι’ αυτό μά-
λιστα η δική τους Πρωτοχρονιά ήταν η 1η
Μαρτίου, δηλαδή η αρχή της Άνοιξης και της
καλοκαιρίας που συνεπάγεται και συμπίπτει
φυσικά, με το φύτρωμα των σπόρων. Είναι ση-
μαντικό λοιπόν εξαρχής να τονιστεί ότι οι γιορ-
τές για τις οποίες θα γίνει λόγος, δεν είχαν χα-
ρακτήρα επετείου, μήτε ήταν αποκομμένες από
ένα ευρύτερο πλαίσιο δοξασιών. Δεν είχαν βέ-
βαια ούτε το μυητικό χαρακτήρα των αντίστοι-
χων αρχαιοελληνικών τελετών, των οποίων
αποτελούν μεταφορά, διότι εδώ μπαίνει το στοι-
χείο του Αυτοκράτορα, αλλά σε κάθε περίπτω-
ση, δεν αποκόπτονται παντελώς από τις ρίζες
τους. Η περίοδος περιλάμβανε δύο γιορτές: τα
Σατουρνάλια (17–23/12) και τα Βρουμάλια που
ξεκινούσαν στις 25/12 τα οποία αργότερα (κα-
τά τους Βυζαντινούς χρόνους) θα σταθεροποι-
ηθούν έως τις 17 Ιανουαρίου. Ταυτόχρονα, πε-
ριλαμβανόταν μία σειρά από γιορτές, που επί-
σης διατηρούνται παραλλαγμένες στη χριστια-
νική παράδοση όπως οι καλένδες δηλαδή η
πρωτομηνιά (που τότε ίσχυε για κάθε μήνα).
Αυτό που σήμερα θεωρούμε Πρωτοχρονιά δη-
λαδή η 1η Ιανουαρίου ήταν επίσης ημέρα με-
γάλης γιορτής: από το 153 μ.Χ. ορίστηκε ως η
ημερομηνία που οι ανώτατοι άρχοντες των Ρω-
μαίων, όπως οι Ύπατοι, αναλάμβαναν τα ετήσια
αξιώματά τους. Ολόκληρος ο μήνας ονομάστη-

κε Ιανουάριος από το Θεό των Ρωμαίων Ιανό,
που με το διπλό του πρόσωπο σηματοδοτεί τη
λήξη και την αρχή πραγμάτων (για εκείνη την
εποχή ειδικά, την αρχή των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων και των εκστρατειών).

Τα Σατουρνάλια ήταν μία περίοδος αντίστοι-
χη των αρχαίων Κρόνιων. Για την Αρχαία Ρώ-
μη επρόκειτο για ένα διάστημα μέσα στο οποίο
κυριολεκτικά, όλα επιτρέπονταν σε όλους. Δεν
υπήρχε διάκριση δούλου-άρχοντα –μάλιστα,
απαγορευόταν η επίσημη ενδυμασία– και κάθε
εργασία σταματούσε. Τυχερά παιχνίδια, θυσίες,
υπαίθριες αγορές, ανταλλαγές δώρων και οινο-
ποσία είναι μερικές από τις ασχολίες εκείνων
των ημερών. Η συγκεκριμένη περίοδος, που
συλλήβδην εξοβελίστηκε, όπως ίσως οι περισ-
σότεροι γνωρίζουν, από τη χριστιανική θρη-
σκεία αναβίωνε ως κατάλοιπο ενός πολύ πα-
λαιού φόβου του ανθρώπου: ότι μόλις τελει-
ώσει, ο ήλιος δε θα ξαναβγεί ποτέ, επομένως δε
θα υπάρχει πια ζωή. Σήμερα γνωρίζουμε ότι με-
τά τη χειμερινή ισημερία στις 23/09 ο ήλιος
εξακολουθεί την καθοδική του πορεία προς το
Νότο μέχρι το λεγόμενο ‘χειμερινό τροπικό ση-
μείο’ (το νοτιότερο δηλαδή) στις 22/12, έπειτα
όμως ξεκινά πάλι να ανεβαίνει. Μόνο αν δούμε
το φαινόμενο με τα μάτια των προγόνων μας
θα κατανοήσουμε το φόβο τους: οι μέρες λιγο-
στεύουν και τις διαδέχονται πολύωρες νύχτες,
η θερμοκρασία πέφτει, η τροφή στερεύει. Τι θα
συμβεί αν αυτό διαρκέσει για πάντα ή ακόμη
χειρότερα, αν η κατάσταση επιδεινωθεί;

Έτσι, η 25η Δεκεμβρίου ήταν η μέρα του Ήλι-
ου: μία παράκληση να μη χαθεί ο ήλιος για
πάντα και έκφραση ευγνωμοσύνης που άλλα-
ξε γνώμη! Οι Ρωμαίοι τον ονόμαζαν Μίθρα και
τον λάτρευαν σε σπηλιές –συμβολικός τόπος
και άλλων μυητικών τελετών που σχετίζονται
με την αναγέννηση. Στην αρχαία ελληνική πα-
ράδοση Ήλιος ως στοιχείο και ως θεότητα ήταν
ένα και το αυτό. Στη ρωμαϊκή παράδοση,
οδεύοντας παράλληλα προς τον ανθρωποκεν-
τρισμό, ο Μίθρας προσωποποιείται σταδιακά
ως εξουσιαστής του στοιχείου. Γίνεται δε λόγος
για το Μίθρα που πηδάει πάνω στο άρμα του
ήλιου ώστε να ελέγχει απόλυτα τη συγκεκριμέ-
νη διαδρομή (και οι περισσότερο εξοικειωμένοι
με αυτά τα θέματα, δικαίως θα αναγνωρίσουν
εδώ την ομοιότητα αυτής της περιγραφής με
τον προφήτη Ηλία της χριστιανικής παράδο-
σης).

Αυτή τη θέση, του εξουσιαστή του φωτός,
ανέλαβε η μορφή του Ιησού. Οι ομοιότητες του
με το Μίθρα είναι προφανείς για όσους γνωρί-
ζον στοιχειωδώς την ιστορία περί γέννησης σε
ένα σπήλαιο κοκ. Πολλά άλλα επίσης στοιχεία
της μιθραϊκής λατρείας πέρασαν στη χριστιανι-
κή, άλλοτε παραλλαγμένα όπως οι δαυλοί που

Καταβολές Εθίμων
και Εορτών του Δωδεκαήμερου
Η Σημασία τους στο Πέρασμα του Χρόνου

ΘΕΜΑΤΑ

*Υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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αντικαταστάθηκαν με κεριά, άλλοτε αυτούσια
όπως η παρουσία και ο ‘καλός λόγος’ (η ευλο-
γία) του ψωμιού, του νερού και του κρασιού.
Όπως αναφέρθηκε η περίοδος των Σατουρνα-
λίων καθαγνίστηκε ως μικρή Σαρακοστή και εί-
ναι η σημερινή περίοδος της νηστείας πριν τα
Χριστούγεννα, αφού πρώτα κατηγορήθηκε άδι-
κα ως περίοδος ανθρωποθυσιών. Οι ναοί του
Μίθρα καταστράφηκαν σχεδόν συνολικά, εκτός
από μερικούς, που ακόμη και σήμερα μπορεί να
επισκεφτεί κανείς στην Ιταλία.

Τέλος, η 6η Ιανουαρίου ήταν η Πρωτοχρονιά
των πρώτων χριστιανών, που με τον τρόπο αυ-
τό δήλωναν παράλληλα την αντίθεσή τους
προς το ειδωλολατρικό καθεστώς (το οποίο
όπως ειπώθηκε, θεωρούσε ως έναρξη του νέου
έτους την 1η Μαρτίου). Είναι η ημερομηνία
που πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε η βάπτι-
ση του Ιησού, συνεπώς αποτελεί ημερομηνία
αναγέννησης και θα έπρεπε σύμφωνα με τη
χριστιανική θρησκεία να σηματοδοτεί και την
έναρξη της νέας χρονιάς. Όμως, παρ’ όλες τις
προσπάθειες της δε μπόρεσε να εντάξει και την
1η Ιανουαρίου στις νηστίσιμες ημέρες, οπότε
αναγκάστηκε να την αποδεχτεί σιωπηρά. Αφέ-
θηκε η 1η Ιανουαρίου στις απολαύσεις του σώ-
ματος και οι υπόλοιπες δύο, 25/12 και 06/01
στη χαρά της ψυχής. Προστέθηκε βέβαια ο Μέ-
γας Βασίλειος, που ως μεγάλος βασιλέας μπο-
ρεί να κουβαλήσει τις ευχές όλων.

Σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι
έκτοτε άλλαξε η αντίληψη του ανθρώπου για
το πώς βλέπει αυτά που τον περιβάλλουν και
συνακόλουθα, τη δική του θέση. Η χαρά της
ζωής δεν βιώνεται ως καθημερινό γεγονός αλ-
λά ως υπόσχεση. Μία άλλη ζωή ακόμη καλύτε-
ρη θα έρθει, ακόμη κι’ αν όλο το φυσικό περι-
βάλλον καταστραφεί και κανείς δε ζει βιολογι-
κά έως αύριο. Η ύπαρξη του Ιησού διασφάλιζε
ότι το φως δε θα χαθεί ποτέ και μία διάσπαση
του πνευματικού με το υλικό εις βάρος του δεύ-
τερου μόλις έκανε τα πρώτα της βήματα. Η
αποτίμηση του χριστιανισμού και των διαφό-
ρων ειδών του όπως σχηματοποιούνται από τις
κατά καιρούς πρακτικές, δε χωρά σε αυτές τις
γραμμές. Η αλλαγή όμως σε φιλοσοφικό επίπε-
δο (δεδομένου ότι ο Κρόνος προς τιμήν του
οποίου γιορτάζονταν τα Κρόνια, έδειχνε την κυ-
ριαρχία της ύλης επάνω στην ψυχή, από την
άποψη ότι η όποια επιθυμία πρέπει να έχει
όρια, για ξεπέσει στην καθαυτή ύλη στα Σα-
τουρνάλια) είχε αδιαμφισβήτητα αρχίσει να
συντελείται για τον δυτικό κόσμο. 

Καράβι ή Δέντρο; 
Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ότι το κα-

ράβι και όχι το δέντρο είναι σύμβολο αντιπρο-
σωπευτικό μίας, κάποιας ελληνικότητας στη
φυσιογνωμία των χριστουγεννιάτικων εορτών,
κάτι περισσότερο περίπλοκο συμβαίνει. Η σω-
στή απάντηση θα ήταν και τα δύο, με διάφορο
το καθένα τρόπο. Έτσι, έχουμε πράγματι δέντρο
στην ελληνική παράδοση αλλά όχι το στολι-
σμένο δέντρο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Αυ-
τό είναι μία γερμανική συνήθεια που για πρώ-
τη φορά την έφερε ο Όθωνας στην Αθήνα, με το
στολισμό των ανακτόρων το 1833. Μάλιστα θα
αργήσει να μπει στα ελληνικά σπίτια, καθώς ευ-

ρύτατα διαδεδομένο το συναντάμε μόλις μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το οποίο απο-
τελεί πανάρχαιο σύμβολο καλοτυχίας είναι το
κομμάτι από ξύλο, ως φορέας της αιωνιότητας.
Αυτό το κομμάτι ξύλου, τοποθετημένο μέσα στο
σπίτι κουβαλούσε μαζί του και όλες τις ιδιότη-
τες του δέντρου ή θάμνου προέλευσής του.
Στην αρχαία Ελλάδα τα παιδιά πήγαιναν στα
σπίτια στολισμένα κλαδιά ελιάς, που συμβολί-
ζει την αφθονία ή δάφνης, που συμβολίζει την
ευρωστία. Ως στολίδια κρεμούσαν μαλλί και
καρπούς.

Παρόμοιες, διαφόρων ειδών τελετές που
έχουν να κάνουν με ξύλα –σχεδόν πάντα από
ελιά ή δάφνη– αφθονούν στη λαϊκή μας παρά-
δοση, όπως μας τις μεταφέρει ο Γ.Α. Μέγας. Στη
Σινώπη για παράδειγμα μόλις ξημέρωνε η Αρ-
χιχρονιά ένα κορίτσι έπαιρνε ένα κομματάκι
δάφνη και πήγαινε στα συγγενικά σπίτια όπου
και το έριχνε στο τζάκι για καλές δουλειές και
υγεία. Στην Καστοριά φωνάζουν ένα παιδί να
ανακατώσει τη φωτιά με τη τζουμάγια (ξύλο με
κόμπο από κάτω) δίνοντας παράλληλα ευχές
για αρσενικά παιδιά και θηλυκά αρνιά. Στην
Ήπειρο πάλι, στο τζάκι όπου αδιάκοπα καίει το
λεγόμενο Χριστόξυλο, όχι μόνο ρίχνουν κλαδιά
στη φωτιά, αλλά παράλληλα σκαλίζοντάς τη
επιδίδονται σε εμπυροσκοπία δηλαδή βγάζουν
μαντείες από τα φύλλα δάφνης ή ελιάς που ρί-
χνουν σε αυτή.

Το καράβι από την άλλη δεν το συναντάμε ως
στοιχείο το οποίο στολίζεται λόγω των συγκε-
κριμένων ημερών, αλλά ως συνοδευτικό των
παιδιών που λένε τα κάλαντα. Σύμφωνα με το
Στ. Κυριακίδη, πρόκειται για καράβι χάρτινο με
χάρτινες ταινίες και θυμίζει το πραγματικό
πλοίο που μετέφεραν οι Αθηναίοι στη γιορτή
των Ανθεστηρίων πάνω σε τροχούς. Με τον
τρόπο αυτό υποτίθεται ότι επανέφεραν τον Διό-
νυσο, το θεό της βλάστησης. Στη Σκύρο, τη Ζά-
κυνθο και άλλα νησιά όντως οι βαρκάρηδες βά-
ζουν στην βάρκα τους καρπούς, γλυκά και νο-
μίσματα την Πρωτοχρονιά αλλά αυτά δεν είναι
στολίδια: πρόκειται για έθιμο που αφορά την
προσφορά στο λεγόμενο στοιχειό του σπιτιού.
Στην περίπτωση των βαρκάρηδων η βάρκα εί-
ναι το βασικό μέσο βιοπορισμού, άρα και στη-
ρίγματος του σπιτιού, γι’ αυτό τα κεράσματα το-
ποθετούνται εκεί. Στη στεριά αντίστοιχα, τον
ίδιο ρόλο παίζει η προσφορά φιλέματος στον
Άγιο Βασίλειο που επισκέπτεται τα σπίτια εκεί-
νο το βράδυ, ή η κοπή κομματιού από την πίτα
στο όνομά του.

Επίλογος
Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η αίσθηση ότι

το σύγχρονο ημερολογιακό έτος διαιρείται σε
δύο εποχές δηλαδή, χειμώνα και καλοκαίρι. Η
συγκεκριμένη εντύπωση δεν είναι τόσο αποτέ-
λεσμα της περιβαλλοντολογικής μόλυνσης η
οποία, όπως πιστεύεται, έχει οδηγήσει σε από-
τομη μεταβολή των καιρικών συνθηκών, δεδο-
μένα που ούτως ή άλλως ήταν ανέκαθεν ανε-
ξέλεγκτα από τον άνθρωπο. Οι καταβολές της
εδράζουν στη σταδιακή εμφάνιση και υιοθέτη-
ση της κτηνοτροφίας, στην οποία ο χρόνος δια-
κρίνεται σε δύο περιόδους: ανάμεσα σε εκείνον
που τα ζώα βοσκούν στα πεδινά αφενός, αφε-

τέρου σε εκείνον που ξεχειμωνιάζουν στη στά-
νη –γεγονός το οποίο συνεπάγεται περισσότε-
ρες ή λιγότερες αντίστοιχα φροντίδες και εργα-
σία από τον κτηνοτρόφο. Ενισχύθηκε από την
περαιτέρω απορύθμιση (για διάφορους λόγους)
των καιρικών συνθηκών αλλά κυρίως, από τη
σταδιακή μετάβαση στο αστικό περιβάλλον
όπου, όπως στην κτηνοτροφία, δύο χονδροει-
δώς είναι οι αναγνωρίσιμες από το σύγχρονο
άνθρωπο περίοδοι: ο χειμώνας που εργάζεται
και το καλοκαίρι που δεν εργάζεται (μέχρι την
αναμενόμενη οριστική κατάλυση και των δύο).
Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διάκρισης,
τα Χριστούγεννα, μαζί με το Πάσχα είναι οι δύο
μεγάλες μας γιορτές.

Πολλά από τα έθιμα που περιγράφτηκαν
ανωτέρω, αναπαράγονται σήμερα στις πόλεις,
ωστόσο οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν αστι-
κές συνήθειες, ούτε ακριβώς ελληνικές, αλλά
αγροτικές και πανανθρώπινες. Η αναπαραγω-
γή τους είναι τις περισσότερες φορές μηχανική:
πολλές γνώσεις λησμονήθηκαν στο πέρασμα
του χρόνου ή αλλοιώθηκαν σε βαθμό μη ανα-
γνωρίσιμο. Παραδόξως, ενώ προοδεύσαμε, ενώ
οι εποχές μαγείας και ειδωλολατρίας (ευτυχώς)
πέρασαν, διόλου δεν κοιμόμαστε ήσυχοι –κι’ ας
γνωρίζουμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι ο ήλιος
δε γίνεται να εξαφανιστεί ολότελα σε μία μέρα,
ούτε ο ουρανός θα μας πέσει στο κεφάλι. Αν και
ομαδικά επιδιδόμαστε σε αγορές και κυκλοφο-
ρούμε όλοι στο δρόμο γιορτάζοντας όλοι μαζί,
την ίδια ακριβώς στιγμή, το ίδιο ακριβώς πράγ-
μα, πάλι δυστυχείς αισθανόμαστε.

Ίσως επειδή πέρα από τις τυπικές διαδικασίες
ξεχνάμε το βαθύτερο νόημα τους, που είναι η
διδασκαλία της επαφής με την κοινωνία και το
φυσικό περιβάλλον δηλαδή, η ίδια η διδασκα-
λία της ζωής. Η απόλαυση της σύντομης και
εύθραυστης ζωής που μας προσφέρθηκε –αυ-
τής εδώ, όχι κάποιας ουράνιας– μίας καθημε-
ρινής μικρής γιορτής, με ενδιάμεσους σταθ-
μούς κι’ όχι δυό φορές το χρόνο. Η περίοδος
ομαδικών αγορών και ο χρονικός συγχρονι-
σμός ενός πλήθους (όπως π.χ. ένα κοπάδι ζώων
που ομαδικά οδηγείται στη στάνη) δε συνιστά
κοινωνική δραστηριότητα. Όσο για τη φύση,
μαθημένοι να τα έχουμε όλα από αυτή όποια
στιγμή το θελήσουμε, αμελήσαμε να σκεφτού-
με ότι αύριο εμείς θα γίνουμε το επόμενο αντι-
κείμενο εκμετάλλευσης, όποτε και όπως κάποι-
οι πιο ισχυροί από εμάς το θελήσουν. Πι-
στεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση η
οποία δεν έχει προηγούμενο και θρηνούμε για
την απώλεια των κεκτημένων μας. Η πορεία
της όμως έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια.
Όσο για τα κεκτημένα μας δε τα χάσαμε, αλλά
τα θυσιάσαμε ηθελημένα εμείς οι ίδιοι, δεχόμε-
νοι τα πράγματα κατά πώς, κάποιος, πιο σπου-
δαίος από εμάς, τα ορίζει. z
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Στη σκοτεινή αίθουσα της Ταινιοθήκης, ένας κινηματογραφικός
άθλος 210 λεπτών αναμειγνύει βιώματα, από αυτά που με την πα-
ραμικρή αφορμή επιστρέφουν ξανά και ξανά για να παραλύσουν

τη σκέψη και να λογχίσουν το απροσδιόριστο σημείο όπου βρίσκεται η
ψυχή, με καλλιτεχνικά οράματα, φευγαλέες ενθυμήσεις, φιλοσοφικές
αγωνίες, μποέμ συγχρωτισμό, συναισθηματική απελπισία, εκφραστικά
αδιέξοδα, ακαδημαϊκή αρτηριοσκλήρωση, ανελέητες κριτικές εκφορές,
φεμινιστικό προβληματισμό, κοινωνικοπολιτικές αναφορές, πολιτισμική
πλαισίωση, ευθεία βλέμματα προς την κάμερα. Ο καμβάς της ζωής και
του έργου του Έντβαρτ Μουνκ, με έμφαση στη δεκαετία 1884-94, απο-
καλύπτεται αργά και δεξιοτεχνικά, στρώμα το στρώμα, τεχνική την τε-
χνική. Λάδι, κραγιόνια, τέμπερα, κάρβουνο, εγχαραγμένες επιφάνειες, πι-
νέλα, λεπίδες και όλος εκείνος ο οπλισμός της εικαστικής αναμέτρησης
εμβολίζουν την οθόνη, παρεισφρέουν στα πλάνα και συγχωνεύονται μα-
ζί τους, όπως τα πρόσωπα των εραστών στον πίνακα Το φιλί (1897). Η
καλλιτεχνική διάνοια, τόσο του Νορβηγού βιογραφούμενου όσο και του
Βρετανού σκηνοθέτη, ξερνάει πάνω στο κόκκινο του αίματος και το μαύ-
ρο του υπαρξιακού ψυχομαχητού. 

Στο Μουσείο Ηρακλειδών, 80 ασπρόμαυρα, έγχρωμα και επιχρω-
ματισμένα έργα χαρακτικής του Νορβηγού εξπρεσιονιστή από τη συλ-
λογή Kramer του Μουσείου Τέχνης του Τελ Αβίβ αναπαριστούν με-
ρικά από τα πιο γνωστά κι επαναλαμβανόμενα θέματα του καλλιτέ-
χνη, εισάγοντας το θεατή στον κόσμο και στον ψυχισμό του. Τα μέσα,
τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι πειραματισμοί από τους οποίους γεν-
νήθηκαν τα χαρακτικά αυτά είναι ανεξάντλητα, όπως και η καλλιτε-
χνική ορμή του δημιουργού τους, κι ας τα κατέτασσε ο ίδιος απλου-
στευτικά σε χαλκογραφίες, λιθογραφίες και ξυλογραφίες. 

Στις προσεκτικά φωτισμένες αίθουσες του κτηρίου της οδού Ηρα-
κλειδών, μια πατρική φιγούρα προσεύχεται, οι Μποέμ της Κριστιάνια
(σημερινό Όσλο) συναντώνται σε νυχτε-
ρινά καφέ, η βιολονίστα Eva Mudocci
ποζάρει επιβλητική με την υπέροχη καρ-
φίτσα της και παραδίπλα εμφανίζεται
στη σκηνή με την πιανίστρια Bella Ed-
wards· ο Max Linde, γιατρός και υπο-
στηρικτής του Μουνκ, απολαμβάνει τη
φιλία και το θαυμασμό του, παιδικές φι-
γούρες δίνουν μερικά από τα πιο υπο-
δειγματικά και διεισδυτικά πορτρέτα, ο
δημιουργός εμφανίζει πότε τον εαυτό
του και πότε το alter ego του σε πρώτο ή
δεύτερο πλάνο, ο Αύγουστος Στρίνμ-
περγκ ενοχλείται που ο φίλος του από
λάθος τον αναγράφει ως Στίνμπεργκ,
ένας σεβάσμιος γέροντας παραδίδει μα-
θήματα ιστορίας, πλήθος κόσμου βιώνει ένα απροσδιόριστο Άγχος. Η
Γυναίκα, απέναντι στην οποία στέκεται με τόση αναποφασιστικότητα
και αμφιθυμία ο Μουνκ, αποκτά αντιφατικές ιδιότητες και παρελαύ-
νει στο χώρο αλλάζοντας πρόσωπα: άλλοτε Παναγία και άλλοτε Σα-
λώμη, σύμβολο της νεότητας αλλά και του φθοροποιού χρόνου, συ-
νεσταλμένη έφηβη, χειραφετημένο και μαζί σκοτεινό αντικείμενο του
πόθου, γοητευτική μορφή που φιλάει με πάθος το Θάνατο, τη μία
στιγμή περιεργάζεται ατρόμητη ένα σκελετό και την άλλη απολαμβά-
νει τη θάλασσα, μέχρι να τη βρει καταβεβλημένη η Επόμενη Μέρα.
Μια δυσοίωνη σκιά ακολουθεί πολλά από τα πρόσωπα ως άλλος εαυ-
τός και η μελετημένη τοποθέτηση στοιχείων των συνθέσεων στο φως
ή στο σκοτάδι προσδίδει στα έργα μια ατμόσφαιρα μελαγχολίας ή με-
ταφυσικής παράλυσης. Η Κραυγή απουσιάζει, χωρίς να καθίσταται
λιγότερο εμφανής η μοναδική ικανότητα του Μουνκ να διαγιγνώ-
σκει, σύμφωνα με τα λόγια του Αυστριακού εξπρεσιονιστή Όσκαρ Κο-
κόσκα, τον υστερικό φόβο πίσω από αυτό που ονομάζεται κοινωνική

πρόοδος. 
Μια όχι και τόσο συνηθισμένη συνεργασία

μεταξύ του Μουσείου Ηρακλειδών και της
Ταινιοθήκης της Ελλάδος, με την υποστήρι-
ξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας και του
Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών, προσφέ-
ρει μια πολύτιμη εμπειρία στο θεατή, ση-
μαντικά πιο ολοκληρωμένη απ’ ό,τι θα μπο-
ρούσε ο κάθε φορέας μεμονωμένα, με τις
ίδιες δυνάμεις του. Το αν μια έκθεση μπορεί
να συναγωνιστεί ένα ντοκιμαντέρ τρεισήμι-
σι ωρών από πλευράς τεκμηρίωσης και κοι-
νωνικο-ιστορικής πλαισίωσης και το αν ένα
ντοκιμαντέρ μπορεί να αντικαταστήσει την

εμπειρία της επαφής με αυθεντικά έργα τέχνης, είναι ερωτήματα που
εντάσσονται σε μια τεράστια συζήτηση και που, ας μας επιτραπεί να
πούμε, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να τίθενται διαζευκτικά, όταν, χάρη
στη σύμπλευση διαφορετικών πολιτιστικών φορέων, προσφέρονται
παράλληλες εκδηλώσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά και συμ-
βάλλουν σε μια πιο ολιστική προσέγγιση ενός καλλιτεχνικού φαινο-
μένου. z

• Edvard Munch. Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του Peter Watkins
(1974). Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 25 Νοεμβρίου-20 Δεκεμβρίου
2010. 

• Edvard Munch, Πέρα από την Κραυγή. Έκθεση 80 έργων χαρα-
κτικής. Μουσείο Ηρακλειδών, 26 Νοεμβρίου 2010 - 27 Φεβρουα-
ρίου 2011.
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Από τον Μουνκ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος
στον Μουνκ του Μουσείου Ηρακλειδών
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Μύθοι και πραγματικότητες για το βιβλίο
Το εύκολο διάβασμα απαιτεί δύσκολο γράψιμο 
[και δύσκολη μετάφραση, επιμέλεια, διόρθωση] 

Ναθάνιελ Χόθορν

«Το βιβλίο είναι ένα πνευματικό προ-
ϊόν που προάγει τον πολιτισμό»:
Πραγματικότητα.

Για κάθε έκδοση έχουν εργαστεί, με κόπο και
μεράκι, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες (π.χ.
ασφυκτικές προθεσμίες) και ενίοτε χωρίς κα-
μία κατοχύρωση (π.χ. σύμβαση έργου), επαγ-
γελματίες μεταφραστές, επιμελητές-διορθωτές,
οι οποίοι φροντίζουν για την ποιότητα των εκ-
δόσεων και μοχθούν για την παρουσίαση στο
αναγνωστικό κοινό άρτιων και επιμελημένων
βιβλίων. Οι επαγγελματίες αυτοί προφανώς
δεν είναι «χομπίστες». Μολονότι «αόρατοι» και
κακοπληρωμένοι, μολονότι συχνά η δουλειά
μας αγνοείται ή υποβαθμίζεται, οι μεταφρα-
στές, επιμελητές-διορθωτές είμαστε επαγγελ-
ματίες και εργαζόμενοι που ζούμε από την ερ-
γασία μας. Η μετάφραση δεν είναι χόμπι, η επι-
μέλεια-διόρθωση δεν είναι μια περιττή τεχνι-
κή λεπτομέρεια, αλλά αποτελούν το πιο ου-
σιώδες κομμάτι στη διαδικασία παραγωγής
ενός βιβλίου.

«Η ποιότητα του βιβλίου είναι το πρώ-
το μέλημα των εκδοτικών οίκων»: Μύ-
θος ή πραγματικότητα; 

Πώς να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα
όταν συνεργαζόμαστε με εκδοτικούς οίκους
που θα προτιμούσαν οι μεταφράσεις να γίνον-
ται μηχανικά (από υπολογιστή προφανώς),
ενώ θα τους αρκούσε η αυτόματη διόρθωση
(και πάλι από υπολογιστή) για τα βιβλία τους;
Πώς να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα όταν
κάποιοι εκδότες μάς προτείνουν σημαντικές
μειώσεις των ούτως ή άλλως πενιχρών αμοι-
βών μας, χωρίς καν να λαμβάνουν υπόψη ότι
η πρακτική αυτή θα πλήξει πρώτα απ’ όλα την
ποιότητα των εκδόσεών τους, των βιβλίων δη-
λαδή που παρουσιάζουν στο αναγνωστικό κοι-
νό ως πολιτιστικό αγαθό; Από την άλλη μεριά,
πώς να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα όταν
υπάρχουν εκδότες που πράγματι κάνουν τα
πάντα ώστε να διατηρήσουν υψηλή ποιότητα
στα βιβλία τους, που πιστεύουν στη δουλειά
μας, την εκτιμούν και την ανταμείβουν;

«Η οικονομική κρίση επιβάλλει στους
εκδοτικούς οίκους μειώσεις αμοιβών
και περικοπές δαπανών»: Μύθος.

Στις σημερινές συνθήκες, ο χώρος του βιβλί-
ου δέχεται έντονες πιέσεις όπως και όλοι οι άλ-
λοι. Στην αγορά του βιβλίου, το μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι η πτώση των πωλήσεων (που
ωστόσο συχνά διογκώνεται και προβάλλεται
ως πρόσχημα, βλ. παρακάτω) και η μείωση της
ρευστότητας στις συναλλαγές μεταξύ εκδοτών
και βιβλιοπωλών. Στο εσωτερικό του κλάδου,
από την άλλη, καθιερώνονται φαινόμενα όπως
οι μειώσεις αμοιβών, οι περικοπές θέσεων, οι

απολύσεις, η χρεοκοπία εταιρειών, οι χρονί-
ζουσες οφειλές προς επαγγελματίες ή εργαζό-
μενους κ.λπ. – και εδώ ακριβώς προβάλλεται
συχνά ως πρόσχημα η «κρίση στην αγορά», η
οποία όμως είναι σε μεγάλο βαθμό απόρροια
δομικών και εντεινόμενων προβλημάτων στο
εσωτερικό του κλάδου και όχι βέβαια η πηγή
των δεινών. Η «οικονομική κρίση» πρόσφερε
το καλύτερο πρόσχημα στους εργοδότες προ-
κειμένου να μεταθέσουν το κόστος στους ερ-
γαζομένους. Ο χώρος των εκδόσεων δεν θα
μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Το κόλπο
είναι απλό: «Ας κόψουμε απ’ όπου μπορούμε
πιο εύκολα: Εξάλλου οι μεταφραστές, επιμελη-
τές-διορθωτές είναι αυτοί που πρωτίστως εκτί-
θενται απέναντι στο αναγνωστικό κοινό και θα
φροντίσουν, ακόμα και με μειωμένες τιμές, να
παραδώσουν σωστή εργασία. Όσο για το ανα-
γνωστικό κοινό, μπορεί να κρίνει την ποιότη-
τα των βιβλίων; Θα προσέξει άραγε τα λάθη;»

Η δική μας πραγματικότητα
Ποια είναι η πραγματικότητα που ζούμε

εμείς, οι επαγγελματίες του βιβλίου; Η μείωση
στις πωλήσεις των βιβλίων είναι αναντίστοιχη
με αυτή που επικαλούνται κάποιοι εκδότες και
είναι άδικο να επωμιστούν μονομερώς τη ζη-
μία όσοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην εκδοτική
άνθηση της τελευταίας δεκαετίας. Ορισμένοι
εκδότες, αντί να αναπροσαρμόσουν την εκδο-
τική τους τακτική, προχωρούν σε περικοπές
των αμοιβών μας, αδιαφορώντας προφανώς
για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε εκ των
πραγμάτων αυτό να έχει στην ποιότητα των βι-
βλίων και στο τελικό αποτέλεσμα των εκδόσε-
ων.

Οι τελευταίες εξελίξεις
Από τον Σεπτέμβριο, ο χώρος των εκδόσεων

και του Τύπου βρίσκεται σε κρίση. Τρανό πα-
ράδειγμα, το λουκέτο που αποφάσισε να βάλει
στον εκδοτικό οίκο «Ελληνικά Γράμματα» ο
ΔΟΛ, αφήνοντας χωρίς δουλειά όχι μόνο τους
υπαλλήλους, αλλά και ένα σωρό «εξωτερικούς
συνεργάτες» επιμελητές, διορθωτές και μετα-
φραστές, που αντιμετωπίζονται από τον νόμο
ως «προμηθευτές», «εργολάβοι» και «πιστω-
τές» (πλέον): καμία δέσμευση εκ μέρους του
ΔΟΛ όσον αφορά τα δεδουλευμένα αυτών των
συναδέλφων, καμία εξασφάλιση όσον αφορά
τα πνευματικά τους δικαιώματα, ούτε λόγος
γενικώς. Επίσης, οι απολύσεις στον Τύπο αφο-
ρούν και συναδέλφους που δούλευαν ως
υπάλληλοι στις εφημερίδες και τα περιοδικά
και τώρα θυσιάζονται στο όνομα των «απαραί-
τητων» περικοπών. 

Τι θα μπορούσε να γίνει;
Αυτό που λείπει, απολύτως θα λέγαμε, είναι

η ρύθμιση και παρέμβαση της πολιτείας στο

εσωτερικό του χώρου του βιβλίου, στο επίπεδο
δηλαδή της παραγωγής του ως προϊόντος – με
άλλα λόγια, στις συνθήκες δουλειάς των επαγ-
γελματιών του βιβλίου, στις αμοιβές των εργα-
ζομένων, στη διασφάλιση της ποιότητας των
βιβλίων που εκδίδονται, στην αντιμετώπιση
των πιέσεων της αγοράς κ.λπ. Στη νέα πολιτι-
κή για το βιβλίο που εξήγγειλε το ΥΠΠΟ, πρώ-
τη θέση κατέχει η ψηφιοποίηση των βιβλίων
και η επέκταση των εργασιών των εκδοτών
στην αγορά του ψηφιακού βιβλίου. Δεν είδαμε
να γίνεται κουβέντα ούτε να εκφράζεται κανέ-
νας προβληματισμός για τα θέματα που αφο-
ρούν τους επαγγελματίες του χώρου. 

Ο Σύλλογος Μεταφραστών –Επιμελητών –
Διορθωτών (ΣΜΕΔ), ως απάντηση στη διαβού-
λευση που είχε ανοίξει το ΕΚΕΒΙ το καλοκαίρι,
είχε διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Χαρτογράφηση των επαγγελματιών και
εργαζομένων του χώρου.

2. Προαγωγή των «αφανών» επαγγελμάτων
του χώρου (μετάφρασης, επιμέλειας- διόρθω-
σης κ.ά.) και προβολή της σημασίας τους για
την ποιότητα των βιβλίων) 

3. Εστίαση των ερευνών του ΕΚΕΒΙ και στο
εσωτερικό του κλάδου, όχι μόνο στην αγορά
του βιβλίου.

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανα-
γνώριση και ρύθμιση εκκρεμών εργασιακών /
επαγγελματικών ζητημάτων (π.χ. απουσία
συμβολαίων για ελεύθερους επαγγελματίες
επιμελητές-διορθωτές –θέμα αρχής, στο οποίο
είναι αυτονόητο ότι καλείται να επέμβει ένας
κρατικός φορέας–, ασφαλιστικά και φορολο-
γικά ζητήματα, καταβολή των νόμιμων πνευ-
ματικών δικαιωμάτων στους μεταφραστές
κ.λπ.). 

5. Διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας
των μεταφραστών (υπάρχει ο αντίστοιχος νό-
μος, ο οποίος συστηματικά δεν εφαρμόζεται).

6. Χάραξη μιας πρόσφορης πολιτικής επιχο-
ρηγήσεων για την έκδοση βιβλίων (τομέας
στον οποίο η Ελλάδα απέχει έτη φωτός από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες), με στόχο την προ-
αγωγή της ποιότητας του βιβλίου, την τόνωση
της αγοράς και την ενίσχυση των επαγγελμά-
των του χώρου. 

7. Αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού πλαισί-
ου που προκύπτει (π.χ. προγράμματα για την
ψηφιοποίηση) έπειτα από συμφωνία με τους
φορείς και με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι τα
κονδύλια δεν θα καταλήγουν στα χέρια κάποι-
ων εταιρειών του κλάδου που λειτουργούν ου-
σιαστικά ως μεσάζοντες, αλλά θα αξιοποιούν-
ται πραγματικά για την αναβάθμιση των υπο-
δομών και την αξιοπρεπή αμοιβή των επαγ-
γελματιών και των εργαζομένων. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Μετανάστευση, οικονομική κρίση και κοι-
νωνία» και «Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση» είναι δυο
αφιερώματα του 162ου τεύχους του περιοδικού). Γράφουν, επίσης, οι:
Μαρία Κλάδη-Κοκκίνου για την εκπαίδευση των μειονοτήτων, Σωτη-
ρία Καλασαρίδου για την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, Χρυ-
σάνθη Σκουμπουρδή για το παιχνίδι και τα μαθηματικά πρώτης σχο-
λικής ηλικίας, Ηρακλής Αγγελόπουλος κ.ά. για την οργάνωση εκπαι-
δευτικής επίσκεψης σε μουσείο, και Ν. Καϊσέρογλου για την «εσωτερι-
κή» εκπαιδευτική πολιτική μιας σχολικής μονάδας σε σχέση με παιδιά
με ειδικές ανάγκες. Επίσης, άρθρα και σχόλια για την κρίσιμη οικονο-
μική –και όχι μόνο- συγκυρία και τις επιπτώσεις της στην εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: Με πλούσια θεματολογία
κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού που εκδί-
δει το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ. Περιλαμβάνονται άρθρα για το σχολικό περι-
βάλλον, την προσχολική εκπαίδευση, την αξιολόγηση και εξέλιξη των
εκπαιδευτικών, τον αποτελεσματικό δάσκαλο, το μάθημα της γλώσσας,
τα προαιρετικά προγράμματα αγωγής υγείας, την εκπαίδευση ενηλί-
κων, τη λογοτεχνία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα, τις νέες τεχνολογίες, την απώλεια και το ρόλο της στη
ζωή του παιδιού, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις στάσεις νέων εκ-
παιδευτικών στο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας, το σύστημα αρίθμησης
των αρχαίων ελλήνων, τη συμβολή της εκκλησίας στην παιδεία κ.λπ.

ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ένα αφιέρωμα με τον τίτλο:
«Προσπάθεια κατεδάφισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συνιστά το
επίκεντρο του προβληματισμού που εκτίθεται στο 95ο τεύχος του πε-
ριοδικού. Μαζί με αυτό άρθρα που αναφέρονται στην πολιτική και εκ-
παιδευτική συγκυρία (σε Ελλάδα και Ευρώπη), στην αποκέντρωση/πε-
ριφερειακότητα στην εκπαίδευση, στον εκπαιδευτικό νεοσυντηρητι-
σμό, στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, στα προβλήμα-
τα άνεργων και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, για την ανάγκη οργα-
νωμένης δράσης για την προάσπιση της Αρχαιολογίας και του πολιτι-
σμού, για το πρόβλημα της διάθεσης εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε.,
για την πρόσθετη διδακτική στήριξη κ.λπ.

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ: Κυκλοφόρησε το 135ο τεύχος με αφιέρωμα σε θέματα δι-
δασκαλίας της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της ιστορίας. Καταθέτουν
εργασίες τους οι: Άννα Φτερνιάτη, Γεωργία Κατσούδα, Βασίλης Συμεω-
νίδης και Σωτήρης Γκαρμπούνης, Γιώργος Παπαντωνάκης, Ηλίας Αθα-
νασιάδης και Ευστάθιος Στέφος, και η Έλενα Γκίκα. Στο Ένθετο «Θέμα-
τα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», εξάλλου, συμμετέχουν οι: Αναστα-
σία Γκότοβου και Ευαγγελία Λεζέ. Στις σελίδες εκπαιδευτικών καινοτο-
μιών παρουσιάζονται, τέλος, το πρόγραμμα «Δαίδαλος» για την καλ-
λιέργεια της δημιουργικής σκέψης και το πρόγραμμα «Εν τάξει», για το
λειτουργικό και στρατηγικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: «Έλληνες εκπαιδευτικοί στη Γάζα», «Νέο
σχολείο, νέες συγκρούσεις» και «Μαθηματικά και παιδική λογοτεχνία»
είναι τρία από τα κεντρικά θέματα που καλύπτονται στο τεύχος 94 του
περιοδικού. Στο 95ο τεύχος η έμφαση μετατίθεται στην «εκπαίδευση
στα χρόνια του Μνημονίου» και τα προγράμματα σπουδών του ‘Νέου
Σχολείου’. Γράφουν οι: Γιώργος Γρόλλιος για τα προγράμματα σπου-
δών του ‘Νέου Σχολείου’, Βασίλης Κωτούλας για την περίπτωση «στρα-
τολόγησης» μαθητών-πελατών από ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα,
Δημ. Ζαχαριάδης, Τάσος Πατρώνης, Διον. Παύλου και Γιάννης Ρίζου
για τα προβλήματα των νέων δασκάλων μαθηματικών, και Steve Wolk
για τη χαρά στο σχολείο.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ: Με ενδιαφέροντα φιλολογικά θέματα κυκλοφόρησε το
112ο τεύχος της Φιλολογικής, τρίμηνης περιοδικής έκδοσης της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: Φάνης
Κακριδής για τη διδασκαλία της Οδύσσειας, Αλίκη Γαλιατσάτου για τις
εικονιστικές περιγραφές στην Ιλιάδα, Ιω.-Παν. Αμπελάς για την πολυ-
σημία του όρου «φύσις» στα αποσπάσματα φιλοσοφικού λόγου στο Λύ-
κειο, Μαρία Κλαδάκη για τη σημασία της αρχαιοελληνικής μίμησης
για την έννοια του θεάτρου, Αλέξιος Πέτρου για τη διδακτική της λο-
γοτεχνίας και το παιχνίδι της «διαφωράς», Ειρήνη Κορρέ για τα νέα
σχολικά εγχειρίδια γλώσσας του Γυμνασίου, Χριστίνα Αργυροπούλου
για τα ταξιδιωτικά έργα του Καζαντζάκη και Σπ. Τουλιάτος για την ενι-
αία θεώρηση του αναλυτικού προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Έφτασε αισίως τα 50 τεύχη το τριμηνι-
αίο περιοδικό του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής
Αγωγής. Θέματα που καλύπτονται στην ύλη του τελευταίου τεύχους
είναι η εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυ-
σκολίες και μαθηματικά και το θεατρικό παιχνίδι παιδιών με ή χω-
ρίς Ε.Ε.Α.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: Στην έκδοση του 2010 (τεύχος 26) της Ένωσης
Καθηγητών Εικαστικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιά-
ζονται με ξεχωριστή αισθητική αρτιότητα ποικίλα θέματα που κινούν-
ται στον ευρύ χώρο της καλλιτεχνικής παιδείας και εκπαίδευσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Στο 81ο τεύχος του περιο-
δικού καταθέτουν άρθρα τους οι: Πολυξένη Ζινδριλή για την παιδαγω-
γική αξία του γέλιου στη φιλοσοφία του H, Bergson, Χρ. Καψιμαλάκου
για το πρόβλημα του κακού κατά τον Νικόλαο Μεθώνης και Χρ. Παπα-
χρήστου για τις αριστοτελικές απόψεις περί μνήμης και ανάμνησης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Στο 19ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης της ΟΕΛΜΕΚ (Ομο-
σπονδίας Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου) πε-
ριλαμβάνονται μελέτες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,
την επίδοση των παιδιών στη γλώσσα, τη σχέση παγκοσμιοποίησης
και εκπαίδευσης κ.λπ. Π.Χ.

Η δράση του ΣΜΕΔ
Ο Σύλλογος Μεταφραστών –Επιμελητών –

Διορθωτών μέσα από τη δράση, τις διεκδική-
σεις, τις επεξεργασίες διαφόρων ζητημάτων
και τις εκδηλώσεις του επιδιώκει να αναδεί-
ξει αθέατες πλευρές του χώρου του βιβλίου,
να καταδείξει ότι η ποιοτική και οικονομική
ανάπτυξη του κλάδου δεν μπορεί να γίνει σε
βάρος των εργαζομένων και να συμβάλει
στην επίλυση των προβλημάτων του χώρου.
Στηρίζει έμπρακτα τους συναδέλφους που χά-
νουν τη δουλειά τους, είτε είναι απολυμένοι
υπάλληλοι από εταιρείες είτε εργάζονται ως
ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι» που
πλήττονται από τις περικοπές και τις χρεοκο-
πίες.

Αναγνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά που πε-
ριγράφουμε, και ιδίως η φιλοσοφία τους, έρ-
χονται σε αντίθεση με τα κυρίαρχα σήμερα
δόγματα που θέλουν την πολιτεία –την οργα-
νωμένη συλλογική έκφραση των πολιτών– να
στέκεται αμέτοχη απέναντι στις εξελίξεις, αφή-

νοντας το πεδίο των πρωτοβουλιών στις δυνά-
μεις της αγοράς, δηλαδή σε έναν μόνο από
τους παράγοντες που την αποτελούν. Αυτή
όμως είναι η αντίληψη που δημιούργησε και
έφερε στο προσκήνιο την παρούσα κρίση, στην
Ελλάδα και διεθνώς. 

Βρισκόμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι με μια
επίθεση εναντίον των εργασιακών δικαιωμά-
των μας, μπροστά στην οποία δεν πρόκειται να
σιωπήσουμε. Κάθε μείωση των αμοιβών μας
δεν είναι μόνο κατάφωρη παραβίαση των ερ-
γασιακών μας κεκτημένων, πλήττει συνάμα
συνολικά το χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα. Αν
κάποιοι εκδότες θέλουν να πληρώσουμε εμείς
την παρούσα κρίση, ας το ξανασκεφτούν: Με
την τακτική που ακολουθούν, την κρίση τελι-
κά δεν θα την πληρώσουν μόνο οι επαγγελμα-
τίες και οι εργαζόμενοι στον εκδοτικό χώρο,
αλλά και το αναγνωστικό κοινό. Γιατί όπως κά-
θε αναγνώστης χαίρεται όταν κρατάει στα χέ-
ρια του μια φροντισμένη έκδοση (για την
οποία έχουν δουλέψει άνθρωποι με μεράκι, οι
οποίοι αγαπούν τη δουλειά τους, ενδιαφέρον-
ται για την ποιότητά της και αμείβονται ικανο-

ποιητικά γι’ αυτήν), έτσι θα δείξει τη δυσαρέ-
σκειά του όταν καταλάβει ότι το βιβλίο που
αγόρασε το έχει «ξεπετάξει» ο εκδοτικός οίκος
που το έβγαλε. 

Μέσω του Συλλόγου μας και των κοινών μας
αγώνων διεκδικούμε: 

Σεβασμό στη δουλειά μας, αξιοπρεπείς αμοι-
βές, αναγνώριση της επιμέλειας ως αναγκαίας
για την έκδοση ενός βιβλίου. 

Αναθεώρηση της τακτικής που, με πρόσχη-
μα την κρίση, ακολουθούν πολλοί εκδοτικοί οί-
κοι και η οποία θίγει τα κεκτημένα μας, επι-
βάλλει επαχθείς μειώσεις αμοιβών και μας πε-
ριθωριοποιεί ως επαγγελματικούς κλάδους. 

Υπογραφή συμβολαίων και τήρησή τους
όσον αφορά το ύψος και το χρόνο πληρωμής
μας. 

Ενασχόληση των αρμόδιων κρατικών φορέ-
ων (ΥΠΠΟ, ΕΚΕΒΙ) με την κατάσταση που δια-
μορφώνεται, η οποία θίγει τα εργασιακά μας
δικαιώματα και απαξιώνει τα επαγγέλματά
μας. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ–
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ–ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ



ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ

31

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 τχ. 59

Δάφνη Φιλίππου – Πόλα Καραντάνα:
Ιστορίες για να ονειρεύεσαι… 
Παιχνίδια για να μεγαλώνεις… 
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2010

Συζητούνται τα μηνύματα των παραμυθιών και προτείνονται σχετι-
κές βιωματικές τεχνικές και ασκήσεις. Το βιβλίο απευθύνεται σε εμ-
ψυχωτές ομάδων παιδιών και ενηλίκων –ψυχοθεραπευτές, ψυχο-
λόγους, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς κ.λπ.-κατάλληλα εκπαιδευ-
μένους στη βιωματική εμψύχωση ομάδων.

Χρήστος Γ. Χρήστου:
Εκπαίδευση και συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων. Από την ίδρυ-
ση του Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1922
Αθήνα 2009

Ενδιαφέρουσα, συστηματική περιγραφή των απαρχών της οργάνω-
σης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και της συνδικα-
λιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών της από τον πρ. πρόεδρο
της ΔΟΕ Χρ. Χρήστου. Καλύπτει την πορεία της σχετικής νομοθε-
σίας, τις προδρομικές συνδικαλιστικές εκφάνσεις της ΔΟΕ και την
ίδρυσή της, και τέλος περιληπτική αναφορά στο καταστατικό των δι-
δασκαλικών οργανώσεων. 

Γ. Κάλλας – Δ. Κονδύλη – Γ. Καραγιάννης (επιμ.):
Μεθοδολογικά ζητήματα και ερευνητικές υποδομές 
των κοινωνικών επιστημών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008

Περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα άρθρα μελών του δικτύου για τις
ερευνητικές υποδομές των κοινωνικών επιστημών που αναπτύχ-
θηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου για την ανάπτυξη της συγ-
κριτικής έρευνας και της δευτερογενούς ανάλυσης «SIOCIALDA-
TANET». 

Αγλαΐα Μπλιούμη
Από τους μετανάστες στο διαπολιτισμό. Όψεις γερμανικού πολιτισμού
– γερμανόφωνης μεταναστευτικής λογοτεχνίας
Εκδ. Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας του Α.Π.Θ.

Στο επίκεντρο της μελέτης τίθεται η εξέλιξη που παρατηρήθηκε στη
Γερμανία στον τομέα της διαπολιτισμικότητας, σε κοινωνικό, πολι-
τικό και λογοτεχνικό επίπεδο. Στη θέση μιας «αντιθετικής» σύλλη-
ψης των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τους μετανάστες/-τριες και το
διαπολιτισμό («ή εδώ ή εκεί») η σ. αντιπροτείνει τη διαπολιτισμική
προσέγγιση («και εδώ και εκεί»). Υποστηρίζεται ότι σήμερα ο «γερ-
μανικός» πολιτισμός ουσιαστικά αποτελεί κράμα αλλεπάλληλων επι-
δράσεων και ότι οι μετανάστες αποτελούν πλέον «οργανικό μέρος
της γερμανικής κοινωνίας».

Μηνάς Ευσταθίου
Εκπαιδευτικές πολιτικές και αναλυτικά προγράμματα για τα ΑμΕΕΑ
Ιωάννινα 2010

Ο σ. διερευνά τις δυνατότητες άσκησης εσωτερικής πολιτικής στο
γενικό σχολείο για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ). Οι ερωτώ-
μενοι στην έρευνα εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις απόψεις τους για
την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού
των ΑμΕΕΑ. Από την έρευνα προκύπτει ότι για τους/τις εκπαιδευτι-
κούς το «Σχολείο για Όλους» αποτελεί την αφετηρία της κοινωνικής
ένταξης και της αποδοχής των παιδιών αυτών.

Γιώργος Κολέμπας
Τοπικοποίηση. Από το παγκόσμιο… στο τοπικό. 
Ένας οικολογικός κόσμος είναι δυνατός
Έκδοση: Αντιγόνη (Κέντρο Πληροφόρησης), Θεσσαλονίκη 2009.

Ο σ. προτείνει στο ενδιαφέρον πόνημά του την Τοπικοποίηση ως
απάντηση στην «υπαρκτή» παγκοσμιοποίηση και στην προοπτική
να επικρατήσει ένα σύστημα ακόμη πιο βίαιο, εκμεταλλευτικό και
καταστροφικό για τον άνθρωπο και τη φύση. Υποστηρίζει ότι είναι
αναγκαία η στροφή προς μια αποκεντρωμένη, τοπικοποιημένη οι-
κολογική κοινωνία με κύτταρό της την αυτοδύναμη κοινότητα.

Συνήγορος του Πολίτη
Έτήσια Έκθεση 2009
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2009

Στην Ετήσια Έκθεση δράσης του Συνήγορου του Πολίτη περιλαμβά-
νεται εκτενής αναφορά στα δικαιώματα του παιδιού και στις ενέρ-
γειες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2009 στο πλαίσιο του θεσμού
του Συνήγορου του Παιδιού για την προαγωγή τους (σελ. 108-128).

Παντελής Μάναλης, Σπυριδούλα Μαργαρίτη
και Αλεξάνδρα Σούρμπη
Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό 
(εκπαίδευση για την αειφορία)
ΟΑΠΠ Νομαρχίας Πειραιά και Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά, Αθήνα 2010

Η συγγραφική ομάδα, που αποτελείται από εκπαιδευτικούς-υπεύ-
θυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκπόνησε ένα ενδια-
φέρον εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την Π.Ε., που διαπνέεται από τις
αρχές και τους στόχους της αειφορίας. Έκδοση ιδιαίτερα χρήσιμη για
τους/τις εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση σχολι-
κών επισκέψεων και εκδρομών.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών – 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής
Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας 2010
Αθήνα 2010

Πρόκειται για τον τέταρτο, κατά σειρά, τόμο της περιοδικής έκδοσης
του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ, συμβολή στο εφε-
τινό «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού». Βασικές ενότητες που διερευνώνται εί-
ναι: α) φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, β) απασχόληση και
αγορά εργασίας και γ) στρατηγικές-πολιτικές κοινωνικής ένταξης.

Ινστιτούτο Προστασίας και Ασφάλειας του Πολίτη 
Μέτρηση της δημιουργικότητας (Measuring Creativity)
Βρυξέλλες 2010

Η έκδοση περιλαμβάνει εργασίες που ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο
«Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί;», το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στις Βρυξέλλες το 2009 από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού και το Κέντρο Έρευνας Διά Βίου Μάθησης. Π.Χ.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ




