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Mέσα στον πολιτικό τραγέλαφο - απαξίωσης κάθε
αξιακής έννοιας του πολιτικού - που βιώνουμε
τις τελευταίες μέρες,  οι σύμβουλοι του Πρωθυ-

πουργού θυμήθηκαν να εντάξουν στην ομιλία του για
την ψήφο εμπιστοσύνης, ανάμεσα στα διάφορα εκβια-
στικά περί μνημονιακού μονόδρομου, «ανάγκη συναίνε-
σης» κ.λ.π εκβιαστικά… και την επερχόμενη μέσα στο κα-
λοκαίρι «Ιστορική Μεταρρύθμιση της Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης»! 

Πράγματι θα είναι… «ιστορική» – αν κατορθώσει όχι
να περάσει αλλά να εφαρμοστεί - η προβλεπόμενη «με-
ταρρύθμιση». Μόνο που δεν πρόκειται για μεταρρύθ-
μιση αλλά για ριζική αντιμεταρρύθμιση διάλυσης κάθε
ακαδημαϊκής υπόστασης και αυτοτέλειας των Πανεπι-
στημίων, άκριτης υποταγής τους στην νεοφιλελεύθερη
αγοραία λογική.  Στην μετατροπή τους από δημόσια κέν-
τρα ελεύθερου αναστοχασμού, απαραίτητης συνθήκης
για την λειτουργική αφομοίωση της υπάρχουσας και την
παραγωγή νέας γνώσης και δημιουργίας κριτικά ελεύ-
θερα σκεπτόμενων νέων επιστημόνων, σε προβληματι-
κές ιδιωτικές εταιρείες «παροχής ερευνητικών και διδα-
κτικών υπηρεσιών» προς τα ιδιοτελή συμφέροντα κά-
ποιων ιδιωτών χορηγών. 

Αντιμεταρρύθμιση η οποία επιχειρείται να επιβληθεί
παρά την καθολικά, δημόσια, εκφρασμένη αντίθεση των
Πανεπιστημίων,  αποδεικνύοντας και σ’ αυτό το πεδίο,
το πώς η Κυβερνητική ρητορεία αντιλαμβάνεται την
«συναίνεση» και την «διαβούλευση»! 

Με διορισμένα από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας,
Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων και εκτός του Πα-
νεπιστημιακού ακαδημαϊκού προσωπικού, μάνατζερ-
«Πρυτάνεις», κάθε έννοια αυτοτέλειας και Δημόσιου Χα-
ρακτήρα των ΑΕΙ καταλύεται. Το Α16 του Συντάγματος
ρητά παραβιάζεται.  Η προοπτική ότι αυτές οι ρυθμίσεις
θα πέσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, φαίνεται ότι
ουδόλως απασχολεί τους κυβερνητικούς αποστόλους της
νεοφιλελεύθερης θεολογίας.  Άλλωστε μέσα στο καλο-
καίρι θα έρθουν και οι δημοψηφισματικού χαρακτήρα
προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης και μέχρι το
1914, το Α 16 και οι «παρωχημένες αγκυλώσεις» του,
αυτή την φορά ελπίζουν ότι επιτέλους θα απαλειφθούν. 

Για την πραγμάτωση της,  έχει εξαπολυθεί εναντίον
του Δημόσιου και Αυτοδιοικούμενου Ελληνικού Πανε-
πιστημίου, μια ενορχηστρωμένη επίθεση από την άλλη
μέρα της ανόδου του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση. 

Άρχισε με την συκοφάντηση και την απαξίωση διδα-
σκόντων και διδασκομένων και την πάγια επίθεση εναν-
τίον του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Συνεχίστηκε με την
αυθαίρετη περικοπή κατά 75% των προϋπολογισμών
τους, την μείωση του ΔΕΠ με μη διορισμούς 800 εκλεγ-
μένων μελών του, τις απολύσεις των αναγκαίων διδα-
σκόντων του Π.Δ 407, το παράνομο «πάγωμα» εξελίξεων,
τις συνεχείς εγκυκλίους και αντιακαδημαϊκές και εξω-
θεσμικές παρεμβάσεις, τις παύσεις νομίμως συγκροτη-
μένων εκλεκτορικών σωμάτων, τις ακυρώσεις εκλογών,
τις ξαφνικές παράνομες και αδιαφανείς τροποποιήσεις
ερευνητικών προγραμμάτων, φτάνοντας ακόμη και σε
παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών και τις παρε-
χόμενες από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα επιστημονι-
κές μαθήσεις. 

Επιστέγασμα, αυτές τις μέρες, η δραστική μείωση των
εισερχομένων στα ΑΕΙ φοιτητών μέσω ρυθμίσεων της

τελευταίας ακόμη ώρας με τους δύο τύπους απολυτη-
ρίων Λυκείου, την μη εγγραφή αλλοδαπών διαγωνιζό-
μενων, την στρυφνότητα και τη σωρεία λαθών στα εξε-
ταζόμενα θέματα.  

Πρόκειται για μια σαφώς κοντόθωρη από κάθε άποψη
πολιτική που με πρόσχημα/άλλοθι την οικονομική
κρίση, επιχειρεί να αφαιρέσει συνειδητά από το αύριο
της χώρας κάθε δυνατότητα ανάπτυξης των συγκριτικών
της πλεονεκτημάτων στο παγκοσμιοποιημένο τοπίο της
«κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης» και από
τους νέους της πολίτες κάθε δυνατότητα απόκτησης
ενός βασικού σώματος γνώσεων ανά επιστημονικό
κλάδο, κάθε πλουραλιστικό αξιακό πρόταγμα, κοινωνι-
κών και ευρύτερα πολιτιστικών αναζητήσεων.  Η γνώση
ως πολιτιστική αυταξία και καθολικό αγαθό που δημι-
ουργεί δημοκρατικούς πολίτες και κριτικούς ερευνητές,
μετατρέπεται σε εμπόρευμα προσωπικού ρίσκου, σε
«ατομικό κεφάλαιο» που θα αξιολογείται… δια βίου με
βάση τις ανταγωνιστικές ανάγκες μιας αβέβαιης μελ-
λοντικής αγοράς εργασίας. 

Δεν είναι αξιακά τυχαίο άλλωστε, ότι στον τίτλο του
Υπουργείου Παιδείας προστέθηκε και το.., «δια βίου μά-
θησης»! 

Μπορεί όλα αυτά να συμβαδίζουν με τις προτροπές
της Διεθνούς Επιτροπής επιλεγμένων «Σοφών»- που μας
κόστισαν πανάκριβα σε εποχές λιτότητας – και οι οποίοι
ζήτησαν ανενδοίαστα να «αλλάξει η πολιτική μας κουλ-
τούρα»! 

Αλλά βρίσκονται σε ριζική αντίθεση με τα πολιτισμικά
αιτούμενα της κοινωνίας μας.  Με τα ευρωπαϊκά πανε-
πιστημιακά μας πρότυπα. Με την εναγώνια αναζήτηση
των νέων συμπολιτών στο Σύνταγμα,  για το πέρασμα
από την ανάγκη στην ευτυχία, που συμπύκνωνε τότε και
σήμερα εκείνο το ανεπανάληπτο «ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του οποίου η επαναεπικαιροποίηση θα
έπρεπε να προβληματίσει τους ανεγκέφαλους «εγκεφά-
λους» της Κυβέρνησης.  

Η κόπωση και η αδράνεια του Πανεπιστημιακού Κι-
νήματος τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ας μην τους κα-
θησυχάζει. Τον αγώνα της μη αναθεώρησης του Α 16
του Συντάγματος, όχι μόνο κανείς δεν τον προέβλεπε,
αλλά φαίνονταν και ουτοπικός όταν άρχισε.  Κι όμως
ανέτρεψε ολόκληρη την τότε προσπάθεια συνταγματικής
αναθεώρησης. 

Η συμπυκνωμένη αγανάκτηση που τόσες μέρες –παρά
τις προβλέψεις των ρεαλιστών ότι αργά ή γρήγορα θα
εκτονωνότανε – συνεχίζει να γεμίζει τις πλατείες, θα
έπρεπε τουλάχιστον να τους κάνει πιο προσεκτικούς.
Ήδη οι δικτυώσεις σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό
επίπεδο, δημιουργούν νέες εγρήγορες πολιτικές συνει-
δήσεις.  Ένα κοινωνικό - πολιτισμικό Μέτωπο Αγανά-
κτησης έχει δημιουργηθεί. Η σύνδεση του με ένα Μέ-
τωπο προάσπισης της Δωρεάν Δημόσιας Παιδείας και
του κατ’ εξοχήν χώρου που την θητεύει και την αναπα-
ράγει, του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, είναι ανοικτό στοί-
χημα.  Οι λειτουργοί του – όχι όλοι φυσικά όπως κατήγ-
γειλε και η Γραμματέας του ΚΚΕ στη Βουλή - όπως και
λειτουργοί των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς
και χιλιάδες μαθητές και φοιτητές βρίσκονται ήδη εκεί
μέσα στους άτυπους αρμούς του. 

Το αύριο έχει αρχίσει !
ΑΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ

Η επερχόμενη... «ιστορική μεταρρύθμιση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
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Συνέδρια εκπαιδευτικών
ομοσπονδιών

Oφετινός Ιούνιος είναι μήνας συνεδρίων για την ΟΛΜΕ και τη
ΔΟΕ. Οι αρχαιρεσίες στα πρωτοβάθμια όργανα των δύο μεγαλύ-

τερων ομοσπονδιών του δημόσιου τομέα έχουν ήδη ολοκληρωθεί η
πρώτη βασική διαπίστωση αφορά την έντονη αμφισβήτηση του κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού, όπως αυτός εκφράζεται από τις συνδι-
καλιστικές παρατάξεις που πρόσκεινται στα δύο κόμ-
ματα που διαχειρίστηκαν τις τύχες του τόπου μεταπο-
λιτευτικά και τον οδήγησαν στο θλιβερό κατάντημα
των Μνημονίων. Ωστόσο, η σημαντική ενίσχυση των
δυνάμεων της εκπαιδευτικής Αριστεράς συνεπάγεται
γι’ αυτή αυξημένες ευθύνες. Μόνο με την ειλικρινή
συνεργασία και την ευρύτερη δυνατή ενότητα, στη βά-
ση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σοβαρών
προβλημάτων του χώρου, μπορεί να προκύψει μια δια-
φορετική πορεία την επόμενη διετία. Συνειδητοποι-
ώντας την ανάγκη αυτή οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευ-
τικές Κινήσεις στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης δήλωσαν ήδη τη διάθεσή τους να συμβάλουν
με όλες τους τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Άλλωστε, το αυξημένο ποσοστό της αποχής από τις
εκλογικές διαδικασίες δεν αφήνει κανένα περιθώριο
για εφησυχασμό. Οι καιροί ου μενετοί…

«Μείζον πρόγραμμα»…
διαφήμισης

Kαθώς ξεκίνησε το λεγόμενο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης»
των εκπαιδευτικών, διανεμήθηκε στους επιμορφωνόμενους εκ-

παιδευτικούς και το αντίστοιχο επιμορφωτικό υλικό. Με έκπληξη
ωστόσο αυτοί διαπίστωσαν ότι στον πρώτο τόμο του υλικού και μά-
λιστα στην πρώτη σελίδα φιγουράριζε το σύνθημα: «Δημόσια, δωρε-
άν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους. Κεντρική προγραμμα-
τική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ». Η στήλη οφείλει να δηλώσει ότι αυτή η
ανάρμοστη αναφορά μπορεί να αποβεί επωφελής από μια άποψη,
καθώς τονίζει το χάσμα ανάμεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις και
τη μετεκλογική πρακτική. Αξίζει όμως να επισημανθούν και κάποι-
ες άλλες πλευρές του θέματος. Και, πρώτ’ απ’ όλα, η συρρίκνωση του
πανεκπαιδευτικού αιτήματος για καθολική, μακράς διάρκειας επι-
μόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, σε ένα ολιγόωρο επιμορφωτικό
πρόγραμμα, που προσφέρει η κυβέρνηση στο περιθώριο κυριολεκτι-
κά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο, η
ασφυκτική υποταγή του επιμορφωτικού προγράμματος στην υπηρε-
σία της διαφήμισης του «νέου σχολείου», που ευαγγελίζεται η κυ-
βέρνηση. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε την αδυναμία του συγ-
κεκριμένου προγράμματος να προετοιμάσει επαρκώς τους/τις εκπαι-
δευτικούς που θα κληθούν το Σεπτέμβρη να εφαρμόσουν στην τάξη
καινοτόμες εμπνεύσεις της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας που συνδέονται
με το «ολοήμερο σχολείο» και το «νέο λύκειο», όπως είναι η μέθοδος
των σχεδίων (μέθοδος project).

Η αναγκαιότητα της «σκιώδους»
εκπαίδευσης…

Oθεσμός των φροντιστηρίων για πολλά χρόνια απουσίαζε από την
ερευνητική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η «σκιώ-

δης» εκπαίδευση, όπως χαρακτηρίζεται διεθνώς, πρόσφατα ανασύρ-
θηκε από την αφάνεια. Έρευνα σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, που επόπτευσε ο Mark Bray, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
Hong-Kong και τ. διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού της UNESCO, φώτισε σημαντικές διαστάσεις του

φαινομένου. Η παρουσίαση της έρευνας από τα έντυπα και τα ηλε-
κτρονικά ελληνικά μέσα επικεντρώθηκε στα πιο εμφανή στοιχεία: τη
μεγάλη έκταση του φαινομένου, την ανισομερή κατανομή του στις
διάφορες περιοχές της Ευρώπης και τα μέτρα που λαμβάνουν οι εκ-
παιδευτικές αρχές κάθε χώρας για την αντιμετώπισή του. Άλλες εξί-
σου σημαντικές πλευρές του θέματος αγνοήθηκαν παντελώς. Συμ-
περαίνουν οι ερευνητές, λ.χ., ότι ο θεσμός των φροντιστηρίων, σε γε-
νικές γραμμές, αφορά λιγότερο μαθητές και μαθήτριες που έχουν

πραγματική ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καθώς επικεντρώ-
νεται περισσότερο στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος όσων παρουσιάζουν ήδη υψηλό δείκτη εκπαιδευτικής επιτυ-
χίας και μορφωτικών πλεονεκτημάτων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, σε κάποιες χώρες της Ευ-
ρώπης τα φροντιστήρια είναι πιο διαδεδομένα σε μαθητές και μαθή-
τριες των ιδιωτικών σχολείων. Έτσι, δέχεται ένα ακόμη ισχυρό πλήγ-
μα η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα φροντιστήρια αναπτύσ-
σονται αποκλειστικά ή κυρίως λόγω των αδυναμιών της δημόσιας
εκπαίδευσης.

… και το κλίμα 
του ανταγωνισμού

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αυτής για τα φροντι-
στήρια είναι ότι, τουλάχιστον στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης,

η ανάπτυξη των φροντιστηρίων συσχετίζεται αιτιωδώς με την ενί-
σχυση του κοινωνικού ανταγωνισμού, που επηρεάζει άμεσα και την
εκπαίδευση. Σε χώρες όπου δημοσιεύονται πίνακες κατάταξης των
σχολείων βάσει των επιδόσεων των παιδιών σε εθνικές εξετάσεις, για
να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό κλίμα, παρατηρείται ενίσχυση της
φροντιστηριακής λειτουργίας. Ενδιαφέρουσα είναι ακόμη και η δια-
πίστωση ότι οι οικονομικές περικοπές που χαρακτηρίζουν την εκ-
παιδευτική πολιτική κάποιων των χωρών έχουν ως συνέπεια τον πε-
ριορισμό των μέτρων εκπαιδευτικής υποστήριξης που παρέχει το
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε ένα τέτοιο κλίμα η οικογένεια
ωθείται κυριολεκτικά στην αγκαλιά του φροντιστηρίου προκειμένου
να διασφαλίσει «τη μικρή διαφορά που κάνει όλη τη διαφορά». Η τε-
λευταία αυτή διαπίστωση αυτή έχει μεγάλη σημασία και για την ελ-
ληνική περίπτωση, δεδομένου ότι οι περικοπές στις εκπαιδευτικές
δαπάνες, ιδίως με την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής των
Μνημονίων, έχουν δραματικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρε-
χόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Π.Χ.
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Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας εκπαιδευτικού
για τα τεκταινόμενα στην εκπαίδευση
Aισθάνθηκα την ανάγκη να πω μερικά λόγια, έξω από τα

δόντια, για το έγκλημα που επιτελείται αυτές τις μέρες στο
χώρο της εκπαίδευσης (συγχωνεύσεις, κατάργηση ολοήμερων
σχολείων, αιφνιδιαστική άρση του δικαιώματος επιλογής της
2ης ξένης γλώσσας σε Δημοτικά και Γυμνάσια και έπεται συνέ-
χεια…).

Είμαι αγανακτισμένη, οργισμένη αλλά και αποφασισμένη να
αντισταθώ με όλες μου τις δυνάμεις. Να υπερασπισθώ το δι-
καίωμα στη δουλειά μου, τα όνειρά μου για το δημόσιο σχο-
λείο, έτσι όπως εγώ το εννοώ και πάνω απ’ όλα τους μαθητές
μου.

Τους μαθητές μου που, ενώ τους είχαν υποσχεθεί τον ουρανό
με τ’ άστρα (πρώτα ο μαθητής), τους επιφυλάσσουν ένα σχο-
λείο φτωχό, αποδομημένο, αποστεωμένο, συγκεντρωτικό, ένα
σχολείο στηριγμένο στην κοινωνική ανισότητα. Ένα σχολείο
χωρίς μέλλον, μια ζωή χωρίς μέλλον.

Είμαι καθηγήτρια Γερμανικών και ζω τις τελευταίες μέρες το
θέατρο του παραλόγου. Αν δεν έχω χάσει την οργανική μου
θέση τώρα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα την χάσω αύριο,
μαζί με χιλιάδες άλλους συναδέλφους μου. Βιώνω τον εφιάλτη
της μετάταξης, πράγμα που για μια μάχιμη εκπαιδευτικό ση-
μαίνει παροπλισμό και ψυχική εξόντωση. Μου είναι αδιανόητο
να μου στερήσουν την τάξη, είναι σα να μου στερούν τον αέρα
που αναπνέω.

Στην ερώτηση “τι επαγγέλεσθε” απαντούσα πάντα με περη-
φάνια, καθηγήτρια. Ναι, καθηγήτρια, αυτό ήταν που ήθελα
πάντα, αυτό και τίποτε άλλο. Υπηρέτησα με πάθος και αυτα-
πάρνηση το επάγγελμά μου, που το θεωρούσα πάντα λειτούρ-
γημα. Ήμουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί κοιτώντας
γύρω μου τους συνανθρώπους μου να βλέπουν την εργασία
τους ως πάρεργο, καταλάβαινα το πλεονέκτημα να κάνει κανείς
αυτό που αγαπάει και έχει σπουδάσει.

Είμαι 53 ετών, αλλά μέσα στην τάξη, κοιτώντας τα πρόσωπα
των μαθητών μου, αποκτούσα δυνάμεις και κουράγιο 20χρο-
νης. Η επαφή με ότι πιο νέο, φρέσκο και αγνό, με τα νιάτα δη-
λαδή, είναι πηγή αναγέννησης.

Ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Έτσι, η γνώση της
ξένης γλώσσας αποκτά βαρύνουσα σημασία. Είναι σταθερή μου
πεποίθηση, όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκω, ότι εκτός από τα
τυπικά (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο) το άνοιγμα του μα-
θήματος της ξένης γλώσσας σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η
ιστορία, η επιστήμη, η λογοτεχνία, όπως και στοιχεία της κα-
θημερινής ζωής, είναι ένας ασφαλής δρόμος, για να αποκτή-
σουν οι μαθητές καλύτερες γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα και πο-
λυπολιτισμική κουλτούρα. Γι αυτό στο μάθημά μου έχει θέση ο
Μπρέχτ, ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μότσαρτ αλλά και οι Σκόρπιονς,
ο Βιμ Βέντερς κλπ.

Πάντα πίστευα ότι ο καθηγητής δεν πρέπει να είναι μονο-
διάστατος, δεν πρέπει να εκπαιδεύει, αλλά να παιδεύει, να πλά-
θει πνευματικά και ψυχικά τους μαθητές του να γίνονται ελεύ-
θεροι άνθρωποι, με γνώση και κρίση, με τεχνικές αναθεώρη-
σης και με αγωνία απελευθέρωσης.

Όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκα για ένα δημόσιο σχολείο
ζωντανό, ανοιχτό στις ανάγκες και τις ανησυχίες των νέων,
αλλά και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αγωνίστηκα
και ονειρεύτηκα μαζί με τους μαθητές μου ένα σχολείο με θέα
στη ζωή και στο μέλλον. Γι’ αυτό και έζησα μαζί τους, μέσα από
πληθώρα προγραμμάτων, σαγηνευτικά ταξίδια στη γνώση, τον

πολιτισμό, το περιβάλλον, την αλληλεγγύη. Προγράμματα που
τα λαχταρούσαν και τα λαχταρούν όπως η διψασμένη γη τη
βροχή, και όμως θυσιάζονται σήμερα, ως ασύμφορα και δαπα-
νηρά. Διαφορετική γνώση που έσπαγε τη μονοτονία της σχο-
λικής καθημερινότητας, που άνοιγε παράθυρα γνώσης και ονει-
ροπόλησης σε κάτι πιο τρανό και πιο μεγάλο. 

Αυτήν τη δυνατότητα τους τη στερούν σήμερα, συρρικνώ-
νοντας ακόμη περισσότερο τις ελάχιστες παροχές που υφί-
σταντο μέχρι χθες. Με λιγότερους καθηγητές, μεγαλύτερα σε
αριθμό τμήματα και με τη λογική “να βγάλουμε και από τη μύγα

ξύγκι”. Και όλα αυτά μέσα σε ένα σύστημα εντατικοποίησης για
μια θέση, αύριο, στα ΑΕΙ και, μεθαύριο, στην ανεργία. Θεωρώ,
λοιπόν, ότι είναι κρίμα και άδικο να στερούνται οι μαθητές τα
αυτονόητα και οι δείκτες της οικονομίας να μετρούν περισσό-
τερο από τις παιδικές και εφηβικές ψυχές τους. 

Ζητώ, λοιπόν, να μ’ αφήσουν ήσυχη να συνεχίσω να κάνω
τη δουλειά μου σαν εκπαιδευτικός! Ζητάω πολλά; Την απάν-
τηση τη δίνει, απαράμιλλα, ο Μπέρτολντ Μπρεχτ στον “Κύκλο
με την κιμωλία”:

Εσείς, εσείς ακροατές της ιστορίας
του κύκλου με την κιμωλία
σημειώστε τη γνώμη των παλιών
Εδώ πρέπει να ανήκει, αυτό που είναι εδώ,
σ’ αυτούς που είναι καλοί γι αυτό
Δηλαδή
Τα παιδιά στις καλές μητέρες, για να ευδοκιμούν
Τα αμάξια στους καλούς αμαξάδες, για να οδηγούνται καλά
Και η κοιλάδα στους ποτιστές, για να δίνει καρπούς

7/6/2011
Ευγενία Σιούτη

Καθηγήτρια Γερμανικών, 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης
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Kαθώς έκλεισε ο πρώτος κύκλος των
φετινών πανελλαδικών εξετάσεων με
την ανακοίνωση της βαθμολογίας

των υποψηφίων, φαίνεται πως είναι κατάλ-
ληλη στιγμή για κάποια πρώτα σχόλια και
έναν αρχικό προβληματισμό. 

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως η
φετινή χρονιά συγκαταλέγεται στις ευτυχείς
περιπτώσεις εφαρμογής του θεσμού. Μια
σειρά στοιχεία επιβεβαιώνουν το ακριβώς
αντίθετο: Τα προβλήματα που επισημάνθη-
καν ήταν τόσο πολλά και σοβαρά -κάποια
από αυτά μάλιστα επιτονίστηκαν με καινο-
φανή χαρακτηριστικά-, ώστε δικαιολογη-
μένα μπορούμε να αναφερόμαστε σε «αγα-
νακτισμένους υποψήφίους». 

Για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία
χρόνια, παραβιάστηκε με τόσο απροσχημά-
τιστο τρόπο η άτυπη παραδοχή που πάντα
ίσχυε, να αποφεύγονται οι αιφνιδιασμοί της
τελευταίας στιγμής. Βασικοί όροι της διεξα-
γωγής των εξετάσεων, όπως οι σχετικοί με
την καθιέρωση ποσοστώσεων εισαγωγής
στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για ειδικές κατηγορίες
υποψηφίων ή τη δυνατότητα μετεγγραφής
από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, άλλαξαν κυριολεκτικά «στο
παρά πέντε», χωρίς πάντα να έχουν προ-
ϋπάρξει οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμί-
σεις. Χαρακτηριστικά, οι υποψήφιες/-ιοι
συμμετείχαν στις φετινές εξετάσεις χωρίς
να γνωρίζουν καν των αριθμό των εισα-
κτέων στα τριτοβάθμια ιδρύματα. 

Μια σειρά από αλλαγές στη διαδικασία
των εξετάσεων, κυρίως λόγω των οικονομι-
κών περικοπών -συνήθως με αποφάσεις της
τελευταίας στιγμής-, απέβησαν κυρίως σε
βάρος των υποψηφίων που προέρχονταν
από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.
Η περικοπή κατά το ένα τρίτο των εξεταστι-
κών κέντρων όλης της χώρας, για παρά-
δειγμα, έπληξε κυρίως τους μαθητές και μα-
θήτριες των πιο απομονωμένων και δυ-
σπρόσιτων περιοχών της χώρας. Η κατάρ-
γηση των ειδικών εξεταστικών κέντρων της
περιφέρειας που προορίζονταν για παιδιά
με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες κατέστησε
τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
επώδυνη και δαπανηρή διαδικασία, ιδίως
για τις περιπτώσεις που συνδυαζόταν η
αναπηρία με το δυσπρόσιτο του τόπου δια-
μονής. Πάνω από χίλιοι μαθητές και μαθή-
τριες αυτής της κατηγορίας υποχρεώθηκαν
να μετακινηθούν από κάθε σημείο της χώ-
ρας προς τα ειδικά εξεταστικά κέντρα Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης. Οι σκηνές που εκτυ-
λίχθηκαν σε αυτά τα κέντρα κάθε άλλο παρά
τιμούν το εκπαιδευτικό σύστημα και τον πο-
λιτισμό μας. Επιπλέον, οι μαθητές και μα-
θήτριες των εσπερινών σχολείων υποχρεώ-
θηκαν να εξεταστούν πρωινές ώρες, παρά
τις δυσκολίες που συνεπαγόταν μια τέτοια
δέσμευση. Καταργήθηκε, επίσης, το ειδικό

ποσοστό (10%) επί των εισακτέων που αφο-
ρούσε τους υποψήφιους προηγούμενων
ετών. Τέλος, σε βάρος της μορφωτικής λει-
τουργίας του σχολείου απέβη η απόφαση
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων νωρίτερα
από κάθε άλλη φορά, καθώς επέφερε ση-
μαντική μείωση της διάρκειας του διδακτι-
κού έτους.

Η απερισκεψία αποδείχτηκε κάκιστος
σύμβουλος στην περίπτωση της καθιέρω-
σης, κυριολεκτικά «στο πόδι», των δύο «ισό-
τιμων» απολυτηρίων λυκείου, μέσω πανελ-
λαδικών και μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων.
Τελειόφοιτοι που πείστηκαν στις επίσημες
διαβεβαιώσεις ότι οι δύο τύποι απολυτηρίου
θα είναι «ισότιμοι» διαπίστωσαν με οδυ-
νηρή έκπληξη εκ των υστέρων ότι ο τίτλος
μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων δεν διασφά-
λιζε τη δυνατότητά τους να εγγραφούν σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και ενώ ο εμ-
πνευστής αυτής της ασύγγνωστης προχει-
ρότητας έχει ήδη εγκαταλείψει το τιμόνι του
ταλαιπωρημένου σκάφους της παιδείας, κα-
λείται η εναπομείνασα τρόικα της «Νερα-
τζιώτισσας» να αντιμετωπίσει τις συνέπειες
και αυτής της απόφασης συμμαζεύοντας
κυριολεκτικά τα ασυμμάζευτα.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ.
Αλλεπάλληλα σφάλματα, λάθη και παραλεί-
ψεις στη διαδικασία επιλογής των θεμάτων
έδωσαν την εικόνα μιας κεντρικής επιτρο-
πής εμφανώς αδύναμης να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις ενός τέτοιου έργου. Αλλά
και η επίμονη προτίμηση της επιτροπής σε
αυξημένης δυσκολίας θέματα, πέρα από τον
κίνδυνο –που τελικά δεν απέφυγε- να εξο-

κείλει σε θέματα εκτός της διδακτέας ύλης,
δημιούργησε σε πολλούς συνεπείς και ευ-
συνείδητους υποψήφιους μια άδικη αί-
σθηση απογοήτευσης και ματαίωσης.

Υπό αυτούς τους όρους εύλογα επισημαί-
νει το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΝ ότι «… με
αλλεπάλληλες άκαιρες και αψυχολόγητες
ενέργειές της η πολιτική ηγεσία του
Υπ.ΔΒΜΘ έχει κατορθώσει να διαταράξει το
κλίμα των πανελλήνιων εξετάσεων για τα
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κάνοντας ταυτόχρονα ακόμη
πιο δύσκολους τους όρους συμμετοχής σε
αυτές των υποψηφίων που προέρχονται
από τα πιο αδύναμα στρώματα της ελληνι-
κής κοινωνίας.».

Καθώς η επίσημη πολιτική κινείται προς
την κατεύθυνση ενός «νέου» σχολείου, εύ-
λογα αναρωτιέται κανείς πώς θα αντιμετω-
πιστεί στο πλαίσιο αυτό η διαδικασία πρό-
σβασης στα ΑΕΙ και ΑΕΤΙ. Και εδώ το εκ-
παιδευτικό κίνημα έχει επεξεργαστεί μέτρα
και πολιτικές που μπορούν να κατευθύνουν
προς μια παιδαγωγική άμβλυνσης των
μορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Αυτά όμως πρέπει να αναζητηθούν σε μια
κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που
ακολουθεί η κυβέρνηση. Η πρόταση για με-
τακίνηση προς ένα σύστημα ελεύθερης πρό-
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει
τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης, αλλά η
ηγεσία του Υπ. Παιδείας είναι προσκολλη-
μένη στη διασφάλιση της τυπικής νομιμό-
τητας της διαδικασίας επιλογής μέσω ενός
«αδιάβλητου» και «αντικειμενικού» εξετα-
στικού συστήματος. Επιπλέον, είναι σημαν-
τικό, να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα
πρώτα βήματα του παιδιού στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα, ώστε να μειωθούν έγκαιρα
και αποτελεσματικά οι κίνδυνοι αναλφαβη-
τισμού ή αδιαφορίας και απέχθειας για το
σχολείο. 

Τελικά, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μείωση των μορ-
φωτικών ανισοτήτων, πρέπει να στηριχτεί
σε εντελώς διαφορετικές εκπαιδευτικές πο-
λιτικές από αυτές που συστηματικά έχουν
προωθηθεί μέχρι σήμερα. Πολιτικές που αγ-
καλιάζουν το σύνολο του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και βασίζονται περισσότερο στην
αρχή της έγκαιρης διάγνωσης και της πρό-
ληψης των εκπαιδευτικών προβλημάτων
παρά σε επανορθωτικές πρακτικές, περισ-
σότερο στην καθημερινή ανατροφοδότηση
και στήριξη των παιδιών στην τάξη παρά σε
μια «εφάπαξ» ανακεφαλαιωτικού τύπου
αξιολόγηση μέσω εξετάσεων. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση απαιτούνται πολιτικές που θα
ευνοούν την παραμονή των νέων στο εκ-
παιδευτικό σύστημα και θα συμβάλλουν στη
διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτό, ενώ πα-
ράλληλα θα συμβαδίζουν με δομικές μεταρ-
ρυθμίσεις ευρύτερου χαρακτήρα.

Αγανακτισμένοι υποψήφιοι

Μια σειρά από αλλαγές στη
διαδικασία των εξετάσεων,
κυρίως λόγω των
οικονομικών περικοπών -
συνήθως με αποφάσεις της
τελευταίας στιγμής-,
απέβησαν κυρίως σε βάρος
των υποψηφίων που
προέρχονταν από τα πιο
αδύναμα κοινωνικά
στρώματα
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Οι επιπτώσεις της πολιτικής 
του Μνημονίου στην εκπαίδευση
ΘΕΜΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ*

Με επίμονο τρόπο η ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας προσπαθεί
να μας πείσει πως «δεν υπάρχει

μνημόνιο στην εκπαίδευση». Δυστυχώς
όμως τα κείμενα που υπέγραψε η Ελληνική
κυβέρνηση με την τρόικα δηλαδή τα επικαι-
ροποιημένα μνημόνια «3» και «4» άλλα γρά-
φουν. Η κυβέρνηση υπογράφοντάς τα ανέ-
λαβε την ευθύνη να συστήσει μιαν επιτροπή
για να προτείνει λύσεις για την ασφυκτικό-
τερη διαχείριση των ήδη ελάχιστων πό-
ρων που διατίθενται για την εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νέο «Μνη-
μόνιο 3» και στο κεφάλαιο «Δράσεις για την
τέταρτη αξιολόγηση» και με τον τίτλο «Ανα-
βάθμιση (!!) του εκπαιδευτικού συστήματος»
προβλέπεται πως «η κυβέρνηση συστήνει μέ-
χρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2011, μια ανεξάρτητη
ειδική ομάδα εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο
την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δη-
μόσιου εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθ-
μια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαί-
δευση) και της αποτελεσματικότερης χρήσης
πόρων»!!

Και όχι μόνο αυτό, με το μνημόνιο «4»
προχωρά ακόμα περισσότερο ο έλεγχος της
ελληνικής εκπαίδευσης από την τρόικα και
διάφορους αντιδραστικούς διεθνείς οργανι-
σμούς. Ποιο συγκεκριμένα στο κείμενο αυτό
υπάρχει η δέσμευση της κυβέρνησης ότι
στην ανά τρίμηνο έκθεσή της προς την
τρόικα θα πρέπει να δίνει λογαριασμό
για το τι έκανε και τι δεν έκανε για την
εκπαίδευση. Μέχρι και η ψήφιση νόμου
για την ποιότητα της εκπαίδευσης καθώς
και για την εφαρμογή του θα ελεγχθεί η κυ-
βέρνηση από την τρόικα!! 

Κατά τα λοιπά υποτίθεται πως η εκπαί-
δευση αποτελεί θέμα των εθνικών κρατών
και σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ η συμβολή
της είναι μόνο επικουρική. Όταν χρωστάς
όμως φαίνεται πως οι δανειστές θέλουν να
τα ελέγχουν όλα. Και την εκπαίδευση. Ίσως
κυρίως την εκπαίδευση. Να μην μορφώνε-
ται ο κόσμος ολιστικά και κοινωνικά και να
μαθαίνει να αντιστέκεται στην νεοφιλελεύ-
θερη πολιτική τους. Μόνο δεξιότητες και
αποσπασματικές εργαλιακές γνώσεις χρήσι-
μες για τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς
επιδιώκουν να δίνει στη νεολαία το εκπαι-
δευτικό σύστημα.

Έτσι η ελληνική εκπαίδευση τίθεται
ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδε-
μονία του ΔΝΤ μιας και θα πρέπει το
Υπουργείο Παιδείας να υλοποιεί τις

προτάσεις της ειδικής ομάδας και αυτό
θα ελέγχεται από την τρόικα!! Έτσι πλέον
οι αποφάσεις για τη λειτουργία της εκπαί-
δευσης όλων των βαθμίδων θα λαμβάνονται
με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια έχοντας ως
δηλωμένο στόχο το «φτηνό σχολείο». Με το
«νέο σχολείο της αγοράς» πρέπει να υπάρξει
με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, οικο-
νομίες κλίμακας και αναζήτηση των φθηνό-
τερων λύσεων αδιαφορώντας για τις σοβα-
ρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώ-

σεις. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με τις
δραματικά μειωμένες δαπάνες για την παι-
δεία για το 2011 (2,75 % του ΑΕΠ) οι οποίες
και προβλέπεται να μειώνονται συνεχώς.

Δραματική μείωση δαπανών
Από τις πρώτες επιπτώσεις του μνημο-

νίου στην εκπαίδευση ήταν η απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (2/4431/25-1-2010)
να περικόψει κατά 10% τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού του 2010
σε όλα τα Υπουργεία (άρα και του Υπ. Παι-
δείας κατά 781 εκατ. €, δηλ. το 10% των
7.808 εκατ. € που ήταν ο συνολικός τακτι-
κός προϋπολογισμός του). Με αυτό τον
τρόπο εξαϋλώθηκαν πολύ γρήγορα οι υπο-
σχέσεις και τις εξαγγελίες για χορήγηση
ενός επιπλέον δις. ευρώ για την παιδεία το
2010, που ήταν μια από τις βασικές προ-
εκλογικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ.

Με τον προϋπολογισμό του 2011 οι
δαπάνες για την παιδεία οδηγούνται σε
μείωση ρεκόρ και για πρώτη φορά το πο-
σοστό τους βρίσκεται κάτω από το 3% του
ΑΕΠ (2,75% αν αφαιρέσουμε και τις δαπά-
νες για την έρευνα, την κατάρτιση και τα
θρησκεύματα). Έτσι για πρώτη φορά έχουμε
μείωση των δαπανών και σε απόλυτες τιμές
εκτός από τη μείωση του ποσοστού. 

Στην πραγματικότητα όμως οι περικοπές
δεν σταμάτησαν εκεί. Ούτε αυτά τα κονδύ-
λια πρόκειται να εκταμιευτούν. Όπως φαί-
νεται από τα στοιχεία που κατέθεσε πρό-
σφατα η κυβέρνηση στη βουλή, επιβάλλεται
μια εξωφρενική και απίστευτη μείωση
των δημόσιων δαπανών μέσω του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015 και έτσι ουσιαστικά
ξεθεμελιώνεται και διαλύεται η δημό-
σια εκπαίδευση με τις εντολές της τρόι-
κας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), 

Έτσι, προγραμματίζεται στο πλαίσιο των
συμφωνιών που θα υπογράψει η κυβέρνηση
με την τρόικα να συνεχιστεί χωρίς σταμα-
τημό η μείωση των δαπανών για την παι-
δεία, ώστε το 2015 να φτάσει στον παγκό-
σμιο πάτο. Όταν οι δαπάνες για τη δημόσια
παιδεία φτάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις
στο 2,23 % (!!) επί του ΑΕΠ, αντιλαμβανό-
μαστε πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχο-
λείο θα είναι δραματικές. 

Οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται,
λοιπόν, σταδιακά μέχρι το 2015. Στο 2,23%.
Και ας προέβλεπαν, όχι μόνο οι εξαγγελίες
της κυβέρνησης, αλλά και οι δεσμεύσεις της
απέναντι στην ΕΕ, αύξηση μέχρι το 2013
στο 5% επί του ΑΕΠ, να πλησιάσει, δηλαδή,
το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (βλέπε τον
πίνακα). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

* Μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ
http://thekotsi.blogspot.com

Όταν χρωστάς όμως
φαίνεται πως οι δανειστές
θέλουν να τα ελέγχουν όλα.
Και την εκπαίδευση. Ίσως
κυρίως την εκπαίδευση. Να
μην μορφώνεται ο κόσμος
ολιστικά και κοινωνικά και
να μαθαίνει να αντιστέκεται
στην νεοφιλελεύθερη
πολιτική τους. Μόνο
δεξιότητες και
αποσπασματικές εργαλιακές
γνώσεις χρήσιμες για τις
τρέχουσες ανάγκες της
αγοράς επιδιώκουν να δίνει
στη νεολαία το
εκπαιδευτικό σύστημα
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Να σημειώσουμε πως τα ποσά αυτά
αφορούν προϋπολογισμούς και σενάρια
που ούτε κι αυτά μέχρι σήμερα δεν επι-
βεβαιώνονται. Στην πραγματικότητα, οι
δαπάνες θα είναι πολύ λιγότερες. (σημ.:Για
να είναι συγκρίσιμα τα ποσά, αφαιρέσαμε τις
δαπάνες που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια
στο Υπουργείο Παιδείας (Γεν. Γραμματείες Έρευ-
νας-Τεχνολογίας και Διά Βίου Μάθησης-Κα-
τάρτισης), καθώς και τα κονδύλια που προβλέ-
πονται για τον τομέα των Θρησκευμάτων. Υπο-
λογίζοντας ότι αυτά αποτελούν περίπου το 7 %
του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, κά-
ναμε ανάλογο υπολογισμό και για τα επόμενα
μέχρι το 2015, μια και δεν υπάρχουν οι αναλυ-
τικοί προϋπολογισμοί των επόμενων χρόνων).

Η μείωση, λοιπόν, των κρατικών δα-
πανών από το 2009 μέχρι το 2015 θα εί-
ναι της τάξης των 1.436 εκατ. €, δηλ.
μείωση κατά 19,2 % (!).

Όπως δε προβλέπεται από το Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012-2015 για το ΥΠΔΜΘ, «η διαμόρφωση
των εξοικονομήσεων στο ύψος των ανω-
τέρω δαπανών» θα προέλθει από τη μείωση
των δαπανών που αφορούν μισθούς
«κατά 541,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10%, λει-
τουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 98,74
εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,1%, με ιδιαίτερη
αναφορά στη μείωση των δαπανών για προ-
μήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού κατά
39,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,9% και επι-
χορήγηση φορέων κατά 22,44 εκατ. ευρώ
ή ποσοστό 4,2%». 

Συγχωνεύσεις - καταργήσεις 
σχολείων

Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την κρίση
και εφαρμόζοντας την πολιτική του μνημο-
νίου, επιδιώκει σαρωτικού χαρακτήρα αν-
τιεκπαιδευτικές αλλαγές με στόχο την περι-
κοπή των δαπανών για την εκπαίδευση, την
προώθηση του σχολείου της αγοράς, η
εφαρμογή του «Καλλικράτη» και στα σχολεία
και τελικά τη διάλυση της δημόσιας και δω-
ρεάν παιδείας. 

Σ’ αυτά τα πλαίσια προχώρησε ήδη και
παρά τις έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και αγνοώντας τις τοπικές
κοινωνίες, στην υλοποίηση εκτεταμένων
συγχωνεύσεων – καταργήσεων δημοτι-
κών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα.
Στο όνομα του ΔΝΤ, το σχολείο της γειτονιάς
ή της κοινότητας καταργείται για να δώσει
τη θέση του σε πολυπληθή, απρόσωπα και
μαζικά «πολυδύναμα» σχολικά κέντρα. Με
τα «πολυδύναμα σχολεία» θα διευκολυνθούν
όλα τα σχέδια για το σχολείο στην εποχή του
«Καλλικράτη». Είναι φανερό πως εάν υλο-
ποιηθούν αυτά τα σχέδια, το σχολείο της γει-
τονιάς θα γίνει παρελθόν, χιλιάδες μαθητές
και εκπαιδευτικοί θα εξαναγκαστούν σε
εξοντωτικές μετακινήσεις. Ο αριθμός των
μαθητών ανά τμήμα θα αυξηθεί κατακόρυφα
με δραματικές συνέπειες στην ποιότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Όπως η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί
η πολιτική των συγχωνεύσεων και καταρ-
γήσεων σχολικών μονάδων θα συνεχιστεί

και τα επόμενα χρόνια. Όπως αναφέρεται
και στην έκθεση για το δημόσιο τομέα του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Πάγκαλου,
αλλά και στις κατευθύνσεις του Υπουργείου
Οικονομικών για το ΜΠΔΣ, οι καταργήσεις
σχολείων αποτελούν μια από τις κεντρικές
πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της
τρόικας για τη μείωση του δημόσιου τομέα.
Στην έκθεση του κ. Πάγκαλου μάλιστα ανα-
φέρεται ότι η μείωση των σχολικών μονά-
δων θα ξεπεράσει τις 2.000 τα επόμενα χρό-
νια. Ούτε παιδαγωγικά κριτήρια λοιπόν
υπάρχουν, ούτε για εξορθολογισμό κάποιων
οριακών περιπτώσεων πρόκειται. 

Σχολικές επιτροοπές - 
σχολικά προγράμματα

Τις μεγάλες περικοπές άρχισαν ήδη να τις
βιώνουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές
στην καθημερινότητα της λειτουργίας των
σχολείων. Μειώθηκαν δραματικά οι επιχο-
ρηγήσεις των σχολικών επιτροπών, με
αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία του
δημόσιου σχολείου και την αδυναμία του να
ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις καθημερι-
νές ανάγκες του. Οι γονείς όλο και πιο συ-
χνά καλούνται να συμβάλλουν οικονομικά
στην αγορά καθημερινών ειδών πρώτης
ανάγκης για τη λειτουργία του σχολείου.

Από τη λαίλαπα αυτή, όπως διαφαίνεται
και από το πλαίσιο για την «αναβάθμιση»
της διοίκησης, δεν θα γλιτώσει καμία σχο-
λική μονάδα, καθώς όλες θα πρέπει να απο-
δεικνύουν, μέσω της διαδικασίας της «κοι-
νωνικής λογοδοσίας», ότι αξίζουν τα ψί-
χουλα της κρατικής χρηματοδότησης.
Με άλλα λόγια, τα σχολεία θα φορτω-
θούν ευθύνες τις οποίες εκ των προτέ-
ρων δεν μπορούν να αναλάβουν και θα
τιμωρηθούν επειδή δεν κατάφεραν
αυτό που ήταν γνωστό ότι δεν θα κατα-
φέρουν. Τα σχολεία θα ωθούνται σε αντα-
γωνιστικές μεταξύ τους σχέσεις και εντέλει
θα πρέπει να αναζητούν τους χορηγούς τους
για να επιβιώσουν.

Από την άλλη σταδιακά και μελετημένα το

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2011
Εκτιμήσεις Μεσοπρόθεσμου προγράμματος

Έτος 2009 2010 Προϋπ. 2011 2012 2013 2014 2015

Σύνολο 7.480 6.988 6.863 6.530 6.362 6.221 6.105 6.044
Τακτικός προϋπολογισμός 7.131 6.683 6.283 6.009 5.841 5.671 5.554 5.494
Προγρ. Δημ. Επενδύσεων 349 305 580 521 550 550 550 550
ΑΕΠ 235.017 230.173 232.100 225.400 228.400 235.500 242.900 251.900
% Δαπανών Παιδείας/ΑΕΠ 3,18% 3,04% 2,96% 2,90% 2.79% 2,64% 2,51% 2,40%
% Δαπανών Παιδείας/ΑΕΠ 
(χωρίς δαπάνες κατάρτισης 
και θρησκευμάτων)* 2,82% 2,75% 2,69% 2,59% 2,46% 2,34% 2,23%

* Οι δαπάνες για κατάρτιση και θρησκεύματα αποτελούν το 7% περίπου του προϋπολογισμού του ΥΠΔΒΜΘ (2010, 2011)
Επεξεργασία στοιχείων από ΜΠΔΣ 2012-15, Θέμις Κοτσιφάκης, Μέλος Δ.Σ. ΟΛΜΕ

Της  Έφης Ξένου από «Τα Νέα»
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Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στην κατάρ-
γηση σημαντικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων όπως η Πρόσθετη Διδακτική
Στήριξη στα Λύκεια και η ενισχυτική διδα-
σκαλία στα γυμνάσια.

Η ουσιαστική κατάργηση των αθλητικών
τάξεων και τα σοβαρά προβλήματα στη με-
ταφορά των μαθητών που πλήττει ιδιαί-
τερα τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχο-
λεία, αλλά και αυτά της περιφέρειας και των
νησιών, ήταν άλλο ένα πλήγμα στη δημόσια
εκπαίδευση τη χρονιά του μνημονίου.

Ακολούθησαν η απόφαση για το κλεί-
σιμο ολοήμερων δημοτικών σχολείων
και οι παρεμβάσεις στην διοργάνωση των
Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι περικοπές
εδώ εμφανίστηκαν με τη μείωση των εξετα-
στικών κέντρων, την κατάργηση των ειδι-
κών εξεταστικών κέντρων των νυκτερινών
σχολείων εξαναγκάζοντας εργαζόμενους
μαθητές να εξετάζονται πρωί, τη μείωση
των ειδικών εξεταστικών κέντρων στα
ΕΠΑΛ εξαναγκάζοντας μαθητές από όλη
την Ελλάδα να μετακομίσουν σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη κ.λπ.

Ακόμα και η αιφνιδιαστική ρύθμιση για
τα δύο, «ισότιμα» κατά το Υπουργείο, απο-
λυτήρια Λυκείου σε αυτή την ανάγκη απαν-
τούσε (περικοπές δαπανών και μείωση
αριθμού εισαγόμενων φοιτητών) συνδυαζό-
μενη με την πολιτική του «Καλλικράτη σε
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ».

Ξένες γλώσσες
Παρά τις διακηρύξεις για πολυγλωσσία το

Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατη και αιφ-
νιδιαστική απόφασή του, υποβαθμίζει
περαιτέρω την διδασκαλία των ξένων
γλωσσών στο Γυμνάσιο. Έχει προηγηθεί
ανάλογη υποβάθμισή τους σε Δημοτικό και
Λύκειο.

Έτσι με την αντιπαιδαγωγική αυτή από-
φαση, η δεύτερη ξένη γλώσσα δεν απο-
τελεί πια επιλογή των μαθητών, αφού
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να τις διδά-
σκονται σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες,
αλλά με βάση την οργανική θέση των εκ-
παιδευτικών στο συγκεκριμένο σχολείο.
Αφαιρείται ένα ουσιαστικό κίνητρο από
τους μαθητές και τις μαθήτριες να διδά-
σκονται τη ξένη γλώσσα που επιθυμούν. 

Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα οδη-
γήσει τους μαθητές σε εξεύρεση ιδιωτικών
λύσεων, θα υπονομεύσει τη χορήγηση του
πιστοποιητικού επάρκειας στις ξένες γλώσ-
σες από το δημόσιο σχολείο, πριν αυτό
καλά-καλά θεσμοθετηθεί, και θα οδηγήσει
στη δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων
και διαφορετικού επιπέδου γνώσεων
στις γλώσσες που θα διδάσκονται. Ουσια-
στικά θα υπονομεύσει συνολικά τη δι-
δασκαλία των ξένων γλωσσών στο δη-
μόσιο σχολείο.

Εκπαιδευτικοί
Με τη νέα μείωση μισθών και συντά-

ξεων των εκπαιδευτικών που προωθείται
με το λεγόμενο «ενιαίο μισθολόγιο» στο δη-
μόσιο και το ΜΠΔΣ (μεσοπρόθεσμο) οι εκ-
παιδευτικοί θα χάσουν ακόμα ένα μεγάλο
μέρος του μισθού τους που θα προστεθεί
στις περικοπές των μισθών που έγινε το
2010 με τα πρώτα μνημονιακά μέτρα. Η με-
γάλη μείωση των μισθών, η σύνδεση του μι-
σθού των εκπαιδευτικών με την παραγωγι-
κότητα (;;), η γήρανση του εκπαιδευτικού
δυναμικού ως αποτέλεσμα της αύξησης των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι υποχρε-
ωτικές μετακινήσεις, η αύξηση του ωρα-
ρίου, ο εκπαιδευτικός «ντελίβερι» που συμ-
πληρώνει ωράριο σε πολλά σχολεία, η δια-
φαινόμενη τελικά συνολική ανατροπή
των εργασιακών σχέσεων, θα έχει ση-
μαντική αρνητική επίπτωση στην ποιότητα
της εκπαίδευσης μιας και οι συνθήκες ερ-
γασίας των εκπαιδευτικών είναι συγ-
χρόνως και συνθήκες μάθησης των μα-
θητών.

Από την άλλη, εκατοντάδες οργανικές
θέσεις εκπαιδευτικών απειλούνται με
κατάργηση, όπως σε αυτές των εκπαιδευ-
τικών ξένων γλωσσών, πληροφορικής, κοι-
νωνιολογίας αλλά και της ΤΕΕ. Ουσιαστικά
οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων
απειλούνται με εργασιακή περιπλά-
νηση σε όλη την χώρα, με το φάντασμα της
απόλυσης να κρέμεται πάνω από τα κεφά-
λια τους. 

Παρατηρείται επίσης συνεχής μείωση
του αριθμού των εκπαιδευτικών, με τη
δραματική μείωση των προσλήψεων που
έφερε το μνημόνιο αλλά και με την εξώθηση
μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών στη σύν-
ταξη με την ολοένα χειροτέρεψη των όρων
απονομής της. Υπολογίζεται έτσι ότι θα
μειωθεί κατά 25% τα επόμενα χρόνια ο
αριθμός των εκπαιδευτικών. Ήδη η εκ-
παίδευση, ενώ αρχικά είχε εξαιρεθεί τυπικά
από το περιορισμό των προσλήψεων στο
δημόσιο, εντάχθηκε στην αναλογία 1:5 που
έγινε ήδη 1:10. Αποδεικνύεται και από
αυτό, πως ο πραγματικός λόγος που το
Υπ. Παιδείας προώθησε την αλλαγή του
συστήματος προσλήψεων είναι η δρα-
ματική μείωση των διορισμών μονίμων
εκπαιδευτικών τα αμέσως επόμενα χρό-
νια. 

Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών
θα είναι: περισσότερα κενά στα σχο-
λεία, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων
ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία για δη-
μιουργία τμημάτων αυστηρά με 30 μα-
θητές και αυξήσεις στο ωράριο των μο-
νίμων εκπαιδευτικών.

Κατασπατάληση κονδυλίων
Την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι περι-

κοπές συνεχίζεται η διάθεση των κονδυ-
λίων του ΕΣΠΑ για κατευθύνσεις που τίποτε

θετικό δεν θα προσφέρουν στην εκπαί-
δευση. Όπως έχουμε ήδη καταγγείλει είναι
πρόκληση τα προγράμματα λιτότητας να
επιβάλλονται το ένα μετά το άλλο, οι περι-
κοπές στη δημόσια εκπαίδευση να μην
έχουν τέλος και για παράδειγμα σαράντα
τρία εκατομμύρια (43 εκ.) € να δίνονται
απλόχερα για την «ενίσχυση της ποι-
ότητας της διαχείρισης» και τη «δημο-
σιότητα» και την «πληροφόρηση»!!. (9, 5
εκ. € για το Σύμβουλο δημοσιότητας, 4εκ. €
για υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και
πληροφόρησης και 12εκ. € για τις υπηρε-
σίες συμβούλου υποστήριξης είναι κάποια
τρανταχτά παραδείγματα πρωτοφανούς
σπατάλης). 

Άμεσα απαιτείται να γίνει αναπροσανα-
τολισμός των κονδυλίων του προγράμ-
ματος αυτού με στόχο όλη η χρηματο-
δότηση μέσω ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί
στις πραγματικές ανάγκες της εκπαί-
δευσης. 

Επίλογος
Στο πλαίσιο του μνημονίου και για να εί-

ναι πλήρης η παράδοση της εκπαίδευσης
της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς
και κυρίως στο ΔΝΤ, η κυβέρνηση επέλεξε
σε συνεργασία μαζί τους, τον ΟΟΣΑ για να
του αναθέσει την έκθεση «για την αποδοτι-
κότητα και αποτελεσματικότητα της Ελληνι-
κής δημόσιας εκπαίδευσης». Και για όποιο
δεν έχει ακόμη αντιληφθεί τι θα σημάνει η
υιοθέτηση από την κυβέρνηση των συστά-
σεων του ΟΟΣΑ, ας δούμε τις εκτιμήσεις
της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτι-
κών (Education International-Ε.Ι.) για τη
φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ, με τίτλο «Η εκ-
παίδευση με μια ματιά 2010». Αναφέρει λοι-
πόν η Ε.Ι. πως «ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει μια πιο
αποδοτική δαπάνη και επιπρόσθετα ενδυ-
νάμωση των μηχανισμών της αγοράς στη
δημόσια εκπαίδευση, ακόμη και μετά από
αρκετά χρόνια οδυνηρών συνεπειών της οικο-
νομικής κρίσης, που προκάλεσαν οι αχαλίνω-
τες αγορές». Αυτές οι πολιτικές που συστήνει
ο ΟΟΣΑ αναφέρει η Ε.Ι. «είχαν ως αποτέλε-
σμα τις περικοπές στον προϋπολογισμό για
την εκπαίδευση», (το βιώνουμε και στην
Ελλάδα έντονα με το 2,75% επί του ΑΕΠ για
την παιδεία), «το κλείσιμο σχολείων», (που
ζούμε και στην εκπαίδευσή μας αυτό το διά-
στημα, με την κα Διαμαντοπούλου να προ-
σπαθεί να μας πείσει για τα «παιδαγωγικά»
κριτήρια των συγχωνεύσεων-καταργήσεων
σχολείων), και τέλος όπως αναφέρει η Ε.Ι.
«τις απολύσεις εκπαιδευτικών». 

Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατά-
σταση, μόνο η ενωτική δράση όλων των
εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών
μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Και
αυτό είναι που φοβούνται. Θα δουλέψουμε
όλοι προς σε αυτή την κατεύθυνση;
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HΛαϊκή Συνέλευση της πλατείας Συν-
τάγματος πραγματοποιείται καθημερι-
νά από τις 25 Μαΐου, ημέρα της πρώ-

της συγκέντρωσης των “αγανακτισμένων”
έξω από την Bουλή. Τα προτάγματα και οι
δράσεις της αποτελούν μια σαφή απάντηση
στην κυβερνητική πολιτική, που εδώ και ένα
περίπου χρόνο καταπατά δικαιώματα και υπο-
βαθμίζει τις ζωές του κόσμου της εργασίας και
της νεολαίας. Παράλληλα, θέτει συνολικότερα
ερωτήματα, αμφισβητώντας το υπάρχον πολι-
τικοοικονομικό σύστημα, επεξεργάζεται νέες
ιδέες και προτάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δημι-
ουργήθηκαν και οι θεματικές συνελεύσεις, οι
οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά πριν
την λαϊκή συνέλευση, με γνωμοδοτικό χαρα-
κτήρα προς αυτήν, προκειμένου να παράξουν
πιο εξειδικευμένες αναλύσεις και προτάσεις
για τα θέματα της οικονομίας, της παιδείας,
της πολιτικής κλπ.

Συγκεκριμένα στην θεματική παιδείας, που
πραγματοποιείται σχεδόν καθημερινά, δίνεται
η ευκαιρία σε άτομα με διαφορετικές καταβο-
λές, από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, δασκάλους και
γονείς να συζητήσουν και να συνδιαμορφώ-
σουν προκειμένου να δώσουν λύσεις στα κοι-
νά τους προβλήματα. 

Ειδικότερα, η θεματική της παιδείας έχει να
αντιμετωπίσει μια ολομέτωπη επίθεση από
την πλευρά της κυβέρνησης που διαπερνά
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ξεκινών-
τας από τις συγχωνεύσεις σχολείων και κατα-
λήγοντας στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια
που προωθεί το υπουργείο και βάζει ταφό-
πλακα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Παράλλη-
λα, προάγει μια διαφορετική αντίληψη, απαν-
τώντας στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο των
αγορών με όπλο την αλληλεγγύη και ορίζον-
τα τις κοινωνικές ανάγκες. 

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
έγινε γόνιμη συζήτηση και ακούστηκαν τοπο-
θετήσεις γύρω από τη συρρίκνωση της δημό-
σιας εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια του «Νέου
Σχολείου» που σχεδιάζει η κα Διαμαντοπού-
λου. Κεντρικό ζήτημα ήταν η υποχρηματοδό-
τηση και οι συγχωνεύσεις σχολείων που δη-
μιουργούν μια δυσβάσταχτη μαθητική καθη-
μερινότητα. Συγκεκριμένα, πάνω από 1933
σχολικές μονάδες καταργούνται και ανάμεσά
τους ολοήμερα και αθλητικά σχολεία, με απο-
τέλεσμα τη νέα σύνθεση του μαθητικού πλη-
θυσμού στην τάξη και του διδακτικού προσω-
πικού. Σχολεία, λοιπόν, με ελλιπείς υλικοτε-
χνικές υποδομές και εγκαταστάσεις δέχονται
μεγάλο αριθμό μαθητών χωρίς να μπορούν να
διευθετήσουν οργανωτικά τους προβλήματα

(πχ θέρμανση). Με το κλείσιμο δημοτικών
σχολείων πολλά παιδιά είναι αναγκασμένα να
διανύουν μεγάλες αποστάσεις και συγχρόνως
το πρόβλημα των μετακινήσεων, κυρίως στην
περιφέρεια, επιβαρύνει τον οικογενειακό προ-
ϋπολογισμό, με συνέπεια παιδιά από αδύναμα
κοινωνικά στρώματα να αποκλείονται από το
σχολείο, εντείνοντας έτσι τους ταξικούς φραγ-
μούς στην εκπαίδευση. Ακόμα, με τις συγχω-
νεύσεις σχολείων η αναλογία διδασκόντων –
διδασκόμενων είναι 1:25–30 δημιουργώντας
έτσι υπεράριθμα τμήματα και επιδεινώνοντας
τις συνθήκες διδασκαλίας. Μαθητές, φοιτητές,
εκπαιδευτικοί, γονείς εξέφρασαν έντονη δυ-
σαρέσκεια για τα νέα μέτρα και διάθεση εναν-
τίωσης στη νέα σχολική πραγματικότητα, δε-
δομένου ότι η παιδεία είναι δικαίωμα όλων
και όχι προνόμιο λίγων. Από την συζήτηση
προέκυψε ως αναγκαιότητα η δημιουργία
ενός σχολείου που παράλληλα με την γνωστι-
κή ανάπτυξη θα επιδιώκει και την αισθητική
καλλιέργεια με καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ
ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί θα παίζουν προ-
ωθητικό ρόλο προς την κατεύθυνση της ολό-
πλευρης ανάπτυξης του μαθητή και την καλ-
λιέργεια αντιρατσιστικής συνείδησης. 

Μέσα σ’ ένα κλίμα γενικής αμφισβήτησης
και δυσαρέσκειας που επικρατεί τον τελευταίο
καιρό για τις μεταρρυθμίσεις στην δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση η συζήτηση παρουσίαζε
μεγάλο ενδιαφέρον. Συμμετείχαν άνθρωποι
από όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως οι μαθητές
και οι φοιτητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες
τους σχετικά με τις πανελλήνιες, το άγχος και
την πίεση εκείνης της περιόδου. Η συνέλευση
υπερθεμάτισε σχετικά με το γεγονός ότι οι με-

ταρρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ δεν επιλύουν το πρόβλημα της εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα. Με τις συγχωνεύσεις, τις
ειδικές εργασίες που θα πρέπει να παραδίδον-
ται στο τέλος της χρονιάς, τα πολυμελή τμή-
ματα και την αύξηση των ωρών, το άγχος και
ο ανταγωνισμός θα αυξηθούν και θα παρατα-
θούν για ακόμα 2 χρόνια, ενώ οι πιθανότητες
εισαγωγής στο πανεπιστήμιο θα μειωθούν κα-
τά πολύ. Πιο ανήσυχοι ήταν οι καθηγητές.
Μοιράστηκαν τους προβληματισμούς τους όχι
μόνο για τις μειωμένες θέσεις εργασίας λόγω
της κατάργησης πολλών σχολείων, αλλά και
για τις συνέπειες που θα έχει στη ζωή των μα-
θητών η εφαρμογή του «νέου λυκείου». Αρκε-
τός κόσμος μίλησε έντονα κατακρίνοντας τα
νέα μέτρα της Υπουργού Παιδεία και θίγοντας
το ζήτημα των εξόδων μιας οικογένειας αλλά
και του καθαρά ταξικού χαρακτήρα που θα
αποκτήσει το σχολείο. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα του τελευταίου είναι τα απολυτήρια
«δύο ταχυτήτων». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
από τη στιγμή που οι μαθητές θα επιλέγουν να
δώσουν ή όχι πανελλήνιες, η απόφαση τους
αυτή θα τους ακολουθεί αποτυπωμένη στο
απολυτήριο τους για μια ζωή. Όλες οι απόψεις
συνέκλιναν στο ότι η εκπαίδευση μέχρι τώρα
παρουσίαζε αρκετά ελλείματα αλλά εξαιτίας
του μνημονίου τείνει να φτάσει σε ακόμα χει-
ρότερη κατάσταση. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε η συνέλευση και
όσον αφορά τον τομέα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. Φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, ερ-
γαζόμενοι συνομολόγησαν ότι το πακέτο των
αλλαγών που έχει ανακοινώσει η κα Διαμαν-
τοπούλου στοχεύει στην εξειδίκευση της πο-
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λιτικής του μνημονίου στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, δηλα-
δή, στην οριστική διάλυση του δημόσιου και
δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και την παράδοση της στα χέρια του
ιδιωτικού κεφαλαίου. Κοινός τόπος των τοπο-
θετήσεων ήταν ότι η κυβέρνηση μαζί με του
διεθνείς συμμάχους της αντιμετωπίζουν το
πανεπιστήμιο ως ένα βάρος από το οποίο πρέ-
πει να απαλλαγεί η εκπαίδευση για να ευθυ-
γραμμιστεί με τις σύγχρονες οικονομικές επι-
ταγές. Με βασικό όπλο την υποχρηματοδότη-
ση προσπαθούν να αλλάξουν την πανεπιστη-
μιακή δομή, να συρρικνώσουν τον φοιτητικό
πληθυσμό, να μετακυλίσουν το κόστος της εκ-
παίδευσης στους ίδιους τους φοιτητές μέσω
των διδάκτρων, του φοιτητικού κουπονιού
κλπ. Σε τελική ανάλυση η επιχειρούμενη αν-
τιμεταρρύθμιση αποσκοπεί στο να διαμορφώ-
σει ένα μοντέλο εργαζομένου υποτιμημένου
τόσο σε επίπεδο μισθού όσο και σε επίπεδο δι-
καιωμάτων, το οποίο συνεχώς θα εισέρχεται σε
ένα φαύλο κύκλο ειδίκευσης – αποειδίκευσης.
Ο εργαζόμενος σε ολόκληρο τον εργασιακό
του βίο θα βρίσκεται μεταξύ εργασιακής επι-
σφάλειας και ανεργίας. Στην εν λόγω συνέ-
λευση τονίστηκε, επιπρόσθετα, ότι τα νέα μέ-
τρα έρχονται να πλήξουν και τον μορφωτικό
ρόλο που επιτελεί το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Επεξηγηματικά, το πολυνομοσχέδιο Διαμαν-
τοπούλου ρητά ή υπόρρητα διαπλάθει έναν
ανθρωπολογικό τύπο ανταγωνιστικό, με ωφε-
λιμιστική νοοτροπία, ο οποίος θα στερείται
μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και συλλογι-
κότητας. 

Το σώμα της θεματικής συνέλευσης Παιδεί-
ας είναι αποφασισμένο να συμμετάσχει σε
όλες τις κινητοποιήσεις που θα εξαγγελθούν
το επόμενο διάστημα ενάντια στην αντιεκπαι-
δευτική πολιτική. Ταυτόχρονα, συναποφασί-
στηκε να συγκροτήσουμε αντιπαράδειγμα στο

κυρίαρχο δημιουργώντας δίκτυα αλληλεγ-
γύης (μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε
μαθητές-τριες με οικονομικά προβλήματα, μα-
θήματα ελληνικών σε μετανάστες κλπ). Οι
συγκεκριμένες εναλλακτικές μορφές δράσεις
είναι εφικτό να καταστήσουν το κοινωνιοκεν-
τρικό σχολείο – πανεπιστήμιο που οροματιζό-
μαστε υπαρκτή τάση στο σήμερα. Αναντίρρη-
τα, ο εμπλουτισμός των δράσεών μας με δί-
κτυα αλληλεγγύης λειτουργεί προωθητικά
στην επανοικειοποίηση των εννοιών «κοινω-
νικότητα», «αλληλεγγύη», «συνεργατικότητα». 

Ο αδιαμεσολάβητος κοινωνικός αγώνας,
που εξελίσσεται εδώ και μέρες στην πλατεία
του Συντάγματος και εμφορείται από το όρα-
μα της δημοκρατίας και της αυτονομίας, εί-

ναι σαφές ότι δεν θα μπορούσε να θέσει
εκτός ατζέντας των διεκδικήσεών του τη δη-
μόσια και δωρεάν παιδεία. Το ζήτημα της
παιδείας αποτελεί κοινωνική υπόθεση και
θέτει ζητήματα πολύ ευρύτερα από την
επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση
των μαθητών – φοιτητών. Η παιδεία συνιστά
μέσο απελευθέρωσης, μέσο ατομικής και
συλλογικής χειραφέτησης. Άρα, πρόκειται
για ζήτημα ζωής. Ενάντια σε αυτούς που μας
κλέβουν το δικαίωμά μας στη ζωή καθημερι-
νά χρειάζεται να αντιτάξουμε την αγωνιστι-
κή μας ενότητα, να δημιουργήσουμε ρήγμα-
τα στην κανονικότητα που προσπαθούν να
μας επιβάλλουν και να κάνουμε την επι-
στροφή σε αυτή αδύνατη.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ
και του ΔΝΤ συρρικνώνει τις δημόσιες παροχές και καταλύει κε-
κτημένα δικαιώματα. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να αποτε-
λεί εξαίρεση. Το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο ουσιαστι-
κά έκλεισε πάνω από χίλια σχολεία. Στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση συνεχώς περικόπτεται η χρηματοδότηση με αποτέλεσμα
την αναστολή λειτουργίας σχολών (ΤΕΙ, Αρχ. ΕΜΠ). Ουσιαστικά
η κυβέρνηση με την πολιτική της διαμορφώνει το πανεπιστήμιο
και το σχολείο της αγοράς. Θέλουν να μετατρέψουν την εκπαί-
δευση από δικαίωμα όλων σε προνόμιο λίγων. Δεν θα τους το
επιτρέψουμε. Εναντιωνόμαστε στο κλείσιμο σχολών, εναντιω-
νόμαστε στο “νέο Λύκειο”. Εναντιωνόμαστε στο νέο νόμο-πλαί-

σιο Διαμαντοπούλου (απουσιολόγια, δίδακτρα, εξατομίκευση
πτυχίων, αυταρχικοποίηση, στοχοποίηση συλλογικών αγώνων).
Εναντιωνόμαστε στη αυτομόρφωση του νέου μοντέλου εργαζο-
μένου, που τον θέλει φτηνό, ελαστικά εργαζόμενο και χωρίς δι-
καιώματα. Απέναντι σε όλα αυτά αντιπαραβάλλουμε την κοινω-
νία της αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη ανάμεσα σε μαθητές, καθη-
γητές και φοιτητές. Καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους και
όλους τους φορείς της εκπαίδευσης να διεξάγουν γενικές συνε-
λεύσεις και να προβούν σε κινητοποιήσεις που θα καταλήγουν
στο Σύνταγμα.

Ζητάμε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και ελεύθερη πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους και όλες.

Η αμεσοδημοκρατία δεν έχει εύκολες λύσεις, απαιτεί τη διευρυμένη λαϊκή συμμετοχή και την συνεχή συζήτηση
που συνθέτει διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Μετά από καθημερινές πολύωρες και ζωντανές συζητήσεις, 
η θεματική συνέλευση παιδείας κατέληξε στο πρώτο κείμενο-ψήφισμα που θα κατατεθεί στη Λαϊκή Γενική Συνέ-
λευση της πλατείας και θα ζητήσει την έγκριση της. Το κείμενο προς το παρόν έχει ως εξής:

Κείμενο θεματικής συνέλευσης Παιδείας προς ψήφιση 
στη Γενική Λαϊκή Συνέλευση της πλατείας Συντάγματος
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 τα
παιδιά του baby-boom τολμούν να αμ-
φισβητήσουν την κοινωνία της ευημε-

ρίας. Στην κορύφωση της χρυσής περιόδου
της μεταπολεμικής αναπτυξιακής φρενίτιδας
και του Ψυχρού Πολέμου, η γενιά των αν-
θρώπων που γεννήθηκαν από τους θιασώτες
των πεδίων μαχών του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου ταράζουν την κοινωνική ηρεμία της
διαρκούς προόδου των δυτικών κοινωνιών. 

Τα κινήματα αμφισβήτησης ξεπηδούν γε-
μάτα χρώματα, ιδέες και με έντονες διαθέσεις
κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η σύγκρουση
των γενεών λαμβάνει σάρκα και οστά· μπο-
λιασμένη από την ευημερία μα και τις ιδέες
της νέας αριστεράς (new lest) γεννά τους αν-
θρώπους εκείνους που λίγα χρόνια αργότερα
θα αποτελέσουν τους θιασώτες των νέων
παγκόσμιων πεδίων μαχών, αυτών των κοι-
νωνικών κινημάτων που αμφισβητούν ολό-
κληρο το κοινωνικό οικοδόμημα του διπολι-
κού κόσμου. 

Τα φοιτητικά/ νεολαιίστικα κινήματα συν-
ταράσσουν τον κόσμο. Γαλλία, Γερμανία, Ιτα-
λία, ΗΠΑ, Ιαπωνία κτλ με τρόμο και απορία
βλέπουν τους νέους τους να εξεγείρονται
ενάντια στην ευημερία και την ασφάλεια ενός
ευοίωνου μέλλοντος. Μέσα σε αυτό το κλίμα
τα εκφραστικά κινήματα, με χαρακτηριστικό-
τερο εκείνο των χίπις, αποτελούν ακόμη μία
έκφανση της αμφισβήτησης.

Τα κινήματα της περιόδου δεν έχουν έναν
«αρχηγό/ καθοδηγητή» και ένα συγκεκριμένο
στόχο· διαμορφώνουν τις αντιλήψεις και τα
αιτήματά τους στην πράξη και μέσα από την
καθημερινή αντιπαράθεση με έναν κόσμο που
αναρωτιέται το γιατί. Από τις ριζοσπαστικές
ένοπλες ομάδες και την αναβίωση του αντάρ-
τικου των πόλεων έως τους αναχωρητές της
ανατολικής φιλοσοφίας, η νέα γενιά ψάχνει
να βρει τον εαυτό της σε έναν κόσμο που μοι-
άζει «καταδικασμένος» να προχωρήσει προς
την τεχνολογική και κοινωνική πρόοδο μα
και την αναπόφευκτη πυρηνική σύγκρουση.

Την ίδια περίοδο
η μετεμφυλιακή ελ-
ληνική κοινωνία
γνωρίζει τη δική
της κοινωνική, πο-
λιτική και πολιτι-
σμική άνθιση. Μπο-
λιασμένη από τις
ιδέες της αριστεράς
και του διεθνούς κι-
νήματος της αμφι-
σβήτησης γνωρίζει
τη δική της «άνοι-
ξη» και διεκδικεί τη
δημοκρατική συγ-
κρότηση ενός φιλε-
λεύθερου αστικού
κράτους, ενός νέου
κοινωνικού σχημα-
τισμού ικανού να
έρθει σε σύγκρουση
και αντιπαράθεση
με το αυταρχικό
κράτος της δεξιάς
που διαφεντεύει
έως τότε την ελλη-
νική κοινωνία.

«Δεν ελπίζω τί-
ποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος»
γράφει ένα από τα συνθήματα των κατοίκων
των σπηλαίων στο κοινόβιο των Ματάλων το
1967, ενώ ο Γιώργης, ένας ντόπιος ψαράς,
συνεπαρμένος από τη σεξουαλικότητα των
«ξανθών αγγέλων» γράφει στον μπετονένιο
και άκαμπτο τοίχο της παραλίας και παράλ-
ληλα της παραδοσιακής κρητικής κοινωνίας
«tomorrow never comes, live for today». Δεν
μπορεί να εκφράσει τα σημαινόμενα πίσω
από το σύνθημα, αλλά τα έχει ήδη σωματο-
ποιήσει. 

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά οι παππού-
δες με τα μακριά μαλλιά και τα χαϊμαλιά
κρυμμένα κάπου στη ναφθαλίνη της μνήμης
αποφάσισαν να ξαναβρεθούν στα σπήλαια
των Ματάλων. Γεμάτοι αναμνήσεις και συγκί-
νηση φιλούν ο ένας τον άλλο, ενώ παλιοί

έρωτες αναβιώνουν στα σπινθηροβόλα ακόμη
βλέμματά τους. Παρά το γκριζάρισμα και τις
ρυτίδες εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι και
φορείς ρομαντικών ιδεών, κάποιοι αναρωτι-
ούνται για το πώς η γενιά τους από το όνειρο
της ουτοπικής ειρηνιστικής κοινωνίας κατέ-
ληξε στη νεοφιλελεύθερη σκληρή πραγματι-
κότητα του σήμερα. Πώς η γενιά τους έκανε
τον κόσμο αυτό τόσο διαφορετικό από εκείνον
που ονειρεύονταν.

Στο πλάι τους έχει στηθεί ένα ολόκληρο εμ-
πορικό, μουσικό και όχι μόνο πανηγύρι γεμά-
το από τη ζωντάνια των σημερινών νέων που
χυμένοι στις παραλίες παίζουν ρακέτες και
ακούν μουσική ενώ αδιαφορούν πλήρως για
τη δική τους παρουσία. Η κρίση (κρίση οικο-
νομική, συνειδησιακή και αξιών) στη Νότια
Κρήτη τις ημέρες του φεστιβάλ μοιάζει να εί-
ναι μακριά όταν κοιτάς την παραλία από το
ύψος των σπηλαίων. Οι αναχωρητές του τριη-
μέρου είναι εδώ και ξεφαντώνουν.

Την ίδια στιγμή πεντακόσια χιλιόμετρα μα-
κριά, σε μια άλλη παραλία, εκείνης που κρύ-
βεται κάτω από τις πλάκες της πλατείας Συν-
τάγματος, ένα νέο κίνημα αμφισβήτησης γεν-
νιέται και προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη
μεγάλη διαδήλωση της 15ης Ιούνη. Τη δια-
δήλωση που θα εξελιχτεί στη μεγαλύτερη επι-
χείρηση καταστολής της «ελληνικής δημο-
κρατίας» των τελευταίων ετών. 

Το Σύνταγμα των αγανακτισμένων παραμέ-
νει ακόμη ζωντανό. Σε πείσμα όσων ήθελαν
να το χαρακτηρίσουν εφήμερο και απολίτικο,
διοργανώνει δρώμενα και ομιλίες διαμορφώ-
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«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, 
είμαι ελεύθερος να αγανακτώ στις πλατείες»

© Arn Strohmeyer, The myth of Matala Photographs from the sixties and
seventies, Verlag Thomas Balistier
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Aλήθεια δεν ήρθε η ώρα να δώσουμε
στις έννοιες το πραγματικό τους περιε-
χόμενο; Δεν είναι ζήτημα επιστημονι-

κής ακρίβειας, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αν
δεν υπάρχει κάποια συνέπεια μεταξύ των εν-
νοιών που χρησιμοποιούμε και του περιεχο-
μένου τους, αν ο καθένας και η καθεμιά μπο-
ρεί να δίνει όποιο περιεχόμενο θέλει στη λέξη
δημοκρατία, αν η λέξη «δημοκρατία» από μό-
νη της δε σημαίνει τίποτα χωρίς ένα επίθετο
πριν από αυτή (άμεση, έμμεση, αντιπροσω-
πευτική, ριζοσπαστική, λαϊκή), τότε απλά αυ-
τοί που μπορούν να παίζουν στα δάχτυλα τις
διάφορες ερμηνείες, οι μορφωμένοι, οι επαΐ-
οντες, θα έχουν προβάδισμα σε σχέση με τους
υπόλοιπους και …πάλι ο λαός «στην απέξω».
«Δημοκρατία» σημαίνει ο λαός να κυβερνά,
όχι κάποιος άλλος στο όνομά του. Το πώς θα
γίνει αυτό είναι μεγάλο θέμα. Όμως, για το αν
ένα σύστημα είναι δημοκρατικό, όταν ο δήμος
δεν κρατεί (όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά), δεν
πρέπει να υπάρχει αμφιβολία. Δεν είναι δημο-
κρατικό. Επαναλαμβάνω: δεν είναι ζήτημα
«ντομπροσύνης» το να εννοείς αυτό που λες
χωρίς ένα σωρό απαραίτητες διευκρινίσεις
που θα σου έδιναν τη δυνατότητα «να τα γυ-
ρίσεις» στη συνέχεια, είναι ζήτημα δημοκρα-
τίας.

Η πλατεία και το αίτημα της άμεσης
δημοκρατίας

Ύστερα από τη χιονοστιβάδα των μέτρων
των πολλών τελευταίων μηνών το κόστος
αδράνειας για την πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας έχει υπερφαλαγγίσει κατά πολύ το
κόστος κινητοποίησής της (γιατί και η κινητο-
ποίηση θυμίζω δεν είναι τζάμπα). Το πολιτι-
στικό μοντέλο το βασισμένο στην ολοένα και
αυξανόμενη κατανάλωση, στις διαδοχικές
«κατακτήσεις» όπως σπίτι, αυτοκίνητα, εξοχι-
κό κοκ φαίνεται πως χάνει σιγά-σιγά την προ-
ωθητική του δύναμη. Η αυξανόμενη αλλο-

τρίωσή μας από την παραγωγική διαδικασία
όλων όσων έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε
(υλικά αγαθά, πολιτικές αποφάσεις, γνώσεις
και πολιτιστικά αγαθά) μας καταδικάζει αργά-
αργά σε μια πληκτική ζωή χωρίς νόημα. 

Γέμισαν λοιπόν οι πλατείες, οι πλατείες γέ-
μισαν συνελεύσεις, απ’ τις συνελεύσεις ξεπή-
δησε το αίτημα για άμεση δημοκρατία. Όλοι/ες
μιλάνε, όλοι/ες ακούνε. Πολύ μεγάλη η διαθε-
σιμότητα των ανθρώπων να μιλήσουν, να τα
πουν επιτέλους. Όλοι μαζί ορίζουν τα θέματα
προς συζήτηση, κληρώνονται να μιλήσουν,
καταθέτουν απόψεις και προτάσεις, ψηφίζουν,
μαθαίνουν να ακούν, να μειοψηφούν, να συν-
θέτουν. Στις συζητήσεις που διοργανώνονται
ιδιαίτερα στην Πλατεία Συντάγματος δεν πέ-
φτει καρφίτσα και κάθε άτομο που μιλάει νιώ-
θει την ανάγκη να ξεκινήσει την τοποθέτησή

του εκφράζοντας με απλά λόγια τη χαρά που
του δίνει η παρουσία του εκεί και η συμμετο-
χή όλων. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη κριτική
προς το εκπαιδευτικό σύστημα και τους πολι-
τικούς θεσμούς από το ότι οι άνθρωποι αισθά-
νονται ότι επαναπολιτικοποιούνται μέσα από
τέτοιες διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας και
ότι εξ αντανακλάσεως γίνεται εμφανές ότι οι
παραπάνω θεσμοί συνεισέφεραν και αυτοί
στην πολιτική παθητικοποίησή τους;

Νέες αλήθειες γεννιούνται μέσα σε αυτό το
σχολείο Δημοκρατίας. «Δεν μπορούν ν’ απο-
φασίζουν για μας χωρίς εμάς», «δεν θέλουμε
να μας αντιπροσωπεύει κανένας», «παίρνου-
με τη ζωή μας στα χέρια μας». Πώς θα γίνει
αυτό; «Να αποφασίζουμε όλοι και όλες μαζί

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στην πλατεία δεν υπάρχει
άλλη δημοκρατία από την άμεση

νει, συνδιαμορφώνει ορθότερα, προτάσεις και
αμφισβητεί το πολιτικό κατεστημένο της προ-
ηγούμενης ελληνικής γενιάς της αμφισβήτη-
σης, εκείνης που 40 χρόνια πριν διαμόρφωνε
το μεταπολιτευτικό πολιτικό σκηνικό.

Πρόκειται για ένα ζωντανό κινηματικό ερ-
γαστήρι, ένα κινηματικό σχολειό στο οποίο
διαμορφώνονται οι συνειδήσεις και οι αντιλή-
ψεις της νέας γενιάς. Στην απέναντι πλευρά
το σύμβολο της ελληνικής δημοκρατίας, η ελ-
ληνική βουλή, σφυρά αδιάφορα απέναντι στη
μούντζα και την απαξίωση. Κάθε ενσυνείδη-
τος άνθρωπος απέναντι σε τόσο γιουχάισμα

και μούντζα θα κατέβαζε το κεφάλι και θα
αποχωρούσε. Όμως όχι, η περήφανη γενιά
των Πάγκαλων μπορεί να στέκεται αδιάφορη
απέναντι σε τόσο φτύσιμο και να αναρωτιέται
εάν βρέχει.

Τα τηλεοπτικά παράθυρα και οι εφημερίδες
των κυρίαρχων μέσων πασχίζουν να πείσουν
καθημερινά για την αναγκαιότητα της αναπό-
φευκτης αυτοκαταστροφής. Οι μονόδρομοι
και η ξύλινη γλώσσα που καταλογίζονταν τό-
σα χρόνια στην αριστερά έχουν γίνει τα δικά
τους εργαλεία, ενώ εκείνοι που αμφισβητούν
χαρακτηρίζονται τραμπούκοι.

Για μια ακόμη φορά η νέα γενιά, η γενιά του
καναπέ και του play- station, όπως μέχρι
πρόσφατα χαρακτηριζόταν από τους «επανα-
στάτες» του νεοφιλελευθερισμού, δεν παίζει
pro αλλά αντιστέκεται στο δρόμο. Αναζητά τη
νέα της ταυτότητα, δεν φοβάται τίποτα, δεν
ελπίζει τίποτα γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα
παρά τις αλυσίδες της. Τα ίδια συνθήματα με
διαφορετικά σημαινόμενα 40 χρόνια μετά.
Από τη γενιά που η ευημερία της έδινε το δι-
καίωμα να ονειρευτεί ένα κόσμο δικαιότερο
και διαφορετικό στη γενιά του δίχως αύριο
που διεκδικεί το δικαίωμά της να ελπίζει.
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μέσα από συνελεύσεις στους χώρους δουλει-
άς, στους χώρους κατοικίας», «ν’ αλλάξουμε το
πολιτικό σύστημα, το πολίτευμα».

Τα προβλήματα της άμεσης 
δημοκρατίας

Οι συζητήσεις για την άμεση δημοκρατία
στέκονται συχνά στην αρχαία Αθήνα, στα σο-
βιέτ της Ρώσικης Επανάστασης, στα σύγχρονα
κινήματα που οργανώνονται αμεσοδημοκρα-
τικά και οργανώνουν μια πολιτική «από τα κά-
τω». Αναμφίβολα πρόκειται για μεγάλες στιγ-
μές στην πορεία για τη χειραφέτηση του αν-
θρώπου. Τί πήγε στραβά άραγε σε αυτά τα εγ-
χειρήματα; Θα αναφερθώ σε ένα μόνο πρό-
βλημα που ορθώνεται πάντα πρώτο στα μάτια
όσων κουβεντιάζουν για την άμεση δημοκρα-
τία στα σοβαρά: τη σχέση με την εκπροσώπη-
ση. Σύμφωνα με μια διεισδυτική παρατήρηση
του Πουλαντζά, στην Οκτωβριανή Επανάστα-
ση δεν έλλειπε η άμεση δημοκρατία, το έλ-
λειμμα εντοπιζόταν στην απουσία ενδιάμεσης
δομής. Υπήρχαν τα σοβιέτ και η εκτελεστική
εξουσία. Σε συνθήκες όμως εμφυλίου και εξω-
τερικού πολέμου, καθώς και οικονομικής κα-
τάρρευσης, έπρεπε να παρθούν άπειρες απο-
φάσεις που αφορούσαν ολόκληρη την κοινω-
νία «εδώ και τώρα». Η άμεση δημοκρατία χω-
ρίς τη συνδρομή της έμμεσης δεν μπορούσε
να αντισταθεί στη δεδομένη για εκείνες τις πε-

ριστάσεις επέκταση των αρμοδιοτήτων της
εκτελεστικής εξουσίας και γι αυτό εξαφανί-
στηκε σταδιακά κάτω από το βάρος της ανα-
γκαιότητας. Ανάλογες αναγκαιότητες, όπως
αυτή του πολέμου, έδιναν κατά καιρούς εκτε-
ταμένες εξουσίες στα εκτελεστικά όργανα της
αθηναϊκής πολιτείας που πολλές φορές έθεταν
σε κίνδυνο το ισοζύγιο της εξουσίας και πέρα
από τη συγκεκριμένη συγκυρία. Η ρωμαϊκή
δημοκρατία πάντως υπήρξε θύμα ακριβώς της
μεταβίβασης έκτακτων εξουσιών στους στρα-
τηγούς που τις εκμεταλλεύτηκαν και συνεπέ-
φεραν το τέλος της δημοκρατίας. Ομοίως, στις
μέρες μας, ενώ ανθούν τα κινήματα που προ-
τάσσουν την άμεση δημοκρατία ως τρόπο ορ-
γάνωσης και λειτουργίας και που αντιστρα-
τεύονται τις απανταχού εκτελεστικές εξουσίες,
όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν
την επικράτεια της εκτελεστικής εξουσίας, αλ-
λά την παρακολουθούν να επεκτείνει την επι-
κράτειά της σε βάρος των ενδιάμεσων σωμά-
των, των κομμάτων και του Κοινοβουλίου. 

Η μήνις για τη μετατροπή των εκ-προσώ-
πων του λαού σε αντιπροσώπους και τη σκαν-
δαλώδη αποκοπή τους από το σώμα του λαού,
έχει συμπαρασύρει στην απαξίωση και την
ίδια την εκπροσώπηση. Η «κρίση αντιπροσώ-
πευσης» έχει συμπαρασύρει τον ίδιο το θεσμό
του Κοινοβουλίου και των κομμάτων. Το απο-
τέλεσμα είναι οι συζητήσεις στην Πλατεία να
διέπονται από λογικά χάσματα. Από την κριτι-
κή των μακροδομών στην εξιδανίκευση των

μικροδομών. Υπάρχουν ασύνδετα υλικά στο
τραπέζι (να γίνονται δημοψηφίσματα, να είναι
ανακλητοί οι εκπρόσωποι, σε χαμηλές βαθμί-
δες των αποφάσεων να γίνεται κλήρωση και
όχι εκλογές κ.α.), αλλά δεν συνιστούν μία
εναλλακτική δομή που θα μπορούσε να φέρει
σε πέρας τις λειτουργίες των ενδιάμεσων στις
κοινοβουλευτικές δημοκρατίες σωμάτων. Στο
πλαίσιο αυτό δεν μπορούν να αξιολογηθούν
σωστά απλές αλήθειες, όπως ότι η βελτίωση
των όρων ζωής των εργαζόμενων τάξεων σε
όλο τον κόσμο συνδέονται άρρηκτα με τη δρά-
ση των κομμάτων και των συνδικάτων, ότι ο
στόχος της «αραβικής άνοιξης» είναι η εγκα-
θίδρυση αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρα-
τίας, ότι όλες οι επαναστάσεις φρόντισαν να
δημιουργήσουν ενδιάμεσα σώματα αναγνωρί-
ζοντας την αναγκαιότητά τους, ότι η πλειοψη-
φία των Ελλήνων δεν γνωρίζει ή δεν είναι
διατεθειμένη να επωμιστεί τις μέριμνες, τις
πειθαρχίες και τα κόστη της άμεσης δημοκρα-
τίας. 

Είναι ωστόσο πολύ πιθανό ότι όλοι και όλες
μας μέσα από τις εμπειρίες της άμεσης δημο-
κρατίας θα γίνουμε λιγότερο απαθείς, περισ-
σότερο διαθέσιμοι για δράση και συμμετοχή,
λιγότερο επιρρεπείς στην προπαγάνδα του αυ-
τονόητου, πιο μαχητικοί, πιο διαθέσιμοι να
αναζωογονήσουμε το συνδικαλισμό, τους συ-
νεταιρισμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοι-
χτοί, έτοιμοι και τολμηροί μπροστά στο άγνω-
στο.

MAXIMILIAN SULPICIUS STADLER*

Βιέννη, 7 Ιουνίου 2011. Διαδηλωτές
πραγματοποιούν πορεία στην πόλη φωνά-
ζοντας το σύνθημα «El pueblo unido jamás
será vencido!» («λαός ενωμένος ποτέ νικη-
μένος»). Μόλις μερικές μέρες πριν, η Αυ-
στρία πραγματοποιούσε έκτακτους συνο-
ριακούς ελέγχους και μετέφερε μεγάλο
αριθμό αστυνομικών δυνάμεων από την πε-
ριφέρεια στη Βιέννη. Σκοπός όλων αυτών
των μέτρων ήταν να περιφρουρηθεί η ετή-
σια σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ (ΠΟΦ)1 με κεντρικό θέμα της φετι-
νής συνάντησης «Ευρώπη και Κεντρική
Ασία 2011», η οποία θα πραγματοποιούν-
ταν στη Βιέννη στις 8 και 9 Ιουνίου. 

Το θέμα που επίσημα απασχόλησε τη σύ-
νοδο ήταν το γεγονός ότι «οι διαφορετικές
αλλά στενά αλληλοεξαρτώμενες οικονομίες
της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας
έχουν φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή[…]
ωστόσο, όλες οι οικονομίες απαιτούν δομι-
κές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους τομείς

της εργασίας, των υπηρεσιών και της έρευ-
νας και ανάπτυξης, καθώς και καινοτόμες
πολιτικές δράσεις για το χειρισμό των ρα-
γδαία μεταβαλλόμενων δημογραφικών δε-
δομένων». Εν ολίγοις, οι πρόσφατες και τρέ-
χουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
σε διεθνή κλίμακα απαιτούν για ακόμη μια
φορά την αλλαγή συγκεκριμένων πολιτικών. 

Όμως, τι πραγματικά χρειάζεται για να
μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά μια απο-
δοτική πολιτική και οικονομική αλλαγή; Την
παρούσα χρονική στιγμή, λίγοι είναι εκείνοι
που δεν θα ήθελαν διακαώς να έχουν μια
ξεκάθαρη απάντηση στο παραπάνω ερώ-
τημα. Επαναστατικές πολιτικές ομάδες,
φτωχοί συνταξιούχοι, νέοι και πολύ συχνά
άνεργοι άνθρωποι με ένα μέλλον που δεν
υπόσχεται απολύτως τίποτα, κυβερνήσεις, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το
ΔΝΤ ή το ΠΟΦ, πολίτες και οργανώσεις
διοργανώνουν διαφόρων ειδών συναντή-
σεις και συγκεντρώσεις για τον ίδιο λόγο. Το
προαναγγελμένο «τέλος της ιστορίας» δεν
φαίνεται να φτάνει στο τέλος του ακόμα. Με
τη μόνη διαφορά ότι οι στόχοι που έχουν
θέσει αυτές οι διαφορετικές οργανώσεις και

ομάδες ανθρώπων έχουν ως αφετηρία αν-
τιτιθέμενα κοινωνικο-οικονομικά κίνητρα
και ιδεολογικά πλαίσια. 

Πολλές από αυτές τις συναντήσεις και
συγκεντρώσεις, όπως για παράδειγμα οι
κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, τα διοικη-
τικά συμβούλια της ΕΚΤ ή οι σύνοδοι του
ΠΟΦ, για να κατονομάσουμε ορισμένα
μόνο, έχουν έναν αυστηρά καθορισμένο θε-
σμικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι ακολουθούν ευλαβικά -και
παράλληλα εγκλωβίζονται όλο και περισσό-
τερο από- μία αυστηρά καταρτισμένη πολι-
τική. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το νέο κί-
νημα των «Indignados» ή «Αγανακτισμέ-
νων», το οποίο φαίνεται να εκφράζει μια γε-
νικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών όχι
μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο
με έναν πρωτοφανή και γοητευτικά θετικό
και εποικοδομητικό τρόπο. Ορισμένοι
έχουν ήδη αποκαλέσει το φαινόμενο «Ευ-
ρωπαϊκή Επανάσταση». Και ποιος ξέρει,
ίσως αυτός ο χαρακτηρισμός να αποδειχτεί
αληθινός. Τουλάχιστον μπορεί κάποιος να
ελπίζει ότι αυτό το εκπληκτικό κίνημα θα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Οι «300» της Βιέννης 
ενάντια στην κρίση του συστήματος

* Κοινωνικός ανθρωπολόγος, Βιέννη, Αυστρία
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αποτελέσει πράγματι τον κοινωνικό σπόρο
για μια βελτιωμένη και δικαιότερη πολιτική
και οικονομία στην Ευρώπη, αλλά την ίδια
στιγμή θα πρέπει να έχει υπόψη του το
βαθμό διάδοσης του κινήματος σε άλλα
μέρη της Ευρώπης. 

Επιστρέφουμε στη Βιέννη της 7ης Ιου-
νίου. Εκατοντάδες αστυνομικών κάνουν αι-
σθητή την παρουσία τους σε ολόκληρη την
πόλη. Πάνω από το Ottakring, ένα από τα
απομακρυσμένα προάστια της Βιέννης, ένα
ελικόπτερο διαγράφει κύκλους πάνω από
τις στέγες των κτηρίων. Κάτω στους δρό-
μους, η συγκέντρωση αστυνομικών δυνά-
μεων ξεπερνάει κατά πολύ ακόμη και το
μέσο όρο της συγκεκριμένης ημέρας. Κάπου

ανάμεσα σε αυτές τις αστυνομικές δυνάμεις
και τα πολυάριθμα οχήματά τους, μια
ομάδα 300 περίπου ατόμων, οι περισσότε-
ροι από τους οποίους προέρχονται από το
χώρο του οργανωμένου πολιτικού ακτιβι-
σμού, έχουν συγκεντρωθεί για να παρα-
στούν στη μοναδική διαδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί αυτές τις ημέρες ενάντια
στο ΠΟΦ. Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, ο
αριθμός των διαδηλωτών αγγίζει τους 600,
αλλά αυτή τη φορά, ακόμα και η επίσημη
εκτίμηση που κάνει λόγο για «έως 400» δια-
δηλωτές φαίνεται να υπαγορεύεται περισ-
σότερο από την ανάγκη αιτιολόγησης της
ισχυρής αστυνομικής παρουσίας παρά από
την εύκολα μετρήσιμη πραγματικότητα. Η
διαδήλωση είναι φιλική, πολύχρωμη και ει-
ρηνική και με εξαίρεση ελάχιστες «αισθητι-
κές πινελιές», όπως έναν άνθρωπο μεταμ-
φιεσμένο σε γαϊδούρι ή ένα τρακτέρ που
σέρνει το πίσω μισό μέρος ενός αυτοκινή-
του, δεν καταφέρνει να αφήσει κάποιο αξιο-
σημείωτο αντίκτυπο στα μέσα ενημέρωσης,
και πολύ περισσότερο στη μελλοντική ιστο-
ριογραφία. Αυτή τη φορά οι Βιεννέζοι σί-
γουρα δεν ήταν Σπαρτιάτες. 

Μια παρόμοια πολιτική απάθεια παρατη-
ρείται αναφορικά με τις οριακές προσπά-
θειες δημιουργίας ενός κινήματος «Αγανα-
κτισμένων» στο γερμανόφωνο κόσμο. Εκτός

από κάποιες περιορισμένες συγκεντρώσεις
με ελάχιστη έως μηδαμινή ανταπόκριση
από τον κόσμο, δεν φαίνεται να υπάρχει
ακόμη η κρίσιμη μάζα για τη δημιουργία
ενός τέτοιου κινήματος. 

Για ποιο λόγο, όμως, συμβαίνει αυτό; Τι
απέγινε το πολιτικό πνεύμα που κυοφόρησε
φαινόμενα όπως το αυστριακό και γερμα-
νικό φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας το
2009, τις τεράστιες διαδηλώσεις ενάντια
στη σύνοδο των G8 στο Ροστόκ το 2008, ή
τις ζωηρές διαδηλώσεις κατά του ΠΟΦ στη
μικρή και σχετικά συντηρητική αυστριακή
πόλη του Σάλτσμπουργκ το 2001; 

Ίσως η απάντηση να είναι τόσο απλή όσο
και απογοητευτική. Τη στιγμή που μία καλά

αναγνωρίσιμη ομάδα ευρωπαϊκών χωρών
βιώνει τις συνέπειες της εντεινόμενης κρί-
σης χρέους στην Ευρώπη, κάποιες άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες γνωρίζουν μια οικονομική
ανάπτυξη που ξεπερνά κατά πολύ κάθε προ-
ηγούμενη πρόβλεψη και που έχει ήδη επι-
φέρει μείωση στα ποσοστά ανεργίας. Η Γερ-
μανία και η Αυστρία συγκαταλέγονται σί-
γουρα στις χώρες αυτές. Ως αποτέλεσμα, η
πλειονότητα των πολιτών αλλά και των μέ-
σων ενημέρωσης θεωρεί ότι η κρίση βρί-
σκεται σε ύφεση. Το αρχικό οικονομικό
στρες που υπήρχε στο ξεκίνημα της κρίσης
έχει υποχωρήσει και μία γενικευμένη ανα-
κούφιση κυριαρχεί και πάλι στην καθημε-
ρινή πολιτική ζωή. Αν δεν ήταν και αυτά τα
«PIGS»2… 

Τίτλοι εφημερίδων, όπως «Εξέγερση αντί
για εξοικονόμηση - οι Έλληνες δοκιμάζουν
την ΕΕ», σε συνδυασμό με την άκρως λαϊκί-
στικη ρητορική της άκρας δεξιάς και την
αναβίωση της παλιάς δυσφορίας για ένα
χαρακτηριστικό που στερεοτυπικά αποδίδε-
ται στους λαούς της Μεσογείου γενικότερα
και στους Έλληνες ειδικότερα, αυτό της νω-
θρότητας, συγκροτούν το κυρίαρχο αίσθημα
ακόμη και σε παραδοσιακά ανεκτικούς και
κριτικά σκεπτόμενους κύκλους της κοινω-
νίας. Ο δημόσιος λόγος αντικατοπτρίζει την
έκδηλη πεποίθηση ότι η κρίση πρέπει να

παταχθεί μέσα στα όρια των εθνικών συνό-
ρων, και αν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί
ήταν σε θέση να βρουν μόνοι τους το δρόμο
τους, τότε θα έπρεπε και οι Έλληνες να πρά-
ξουν το ίδιο. Οποιαδήποτε κατανόηση του
συσχετισμού και της αλληλοεξάρτησης των
διεθνών εξελίξεων και των εθνικών συγκυ-
ριών φαίνεται να έχει εκλείψει, αν υπήρξε
ποτέ. 

Ακόμη και το ΠΟΦ έχει επίγνωση του γε-
γονότος ότι «οι προκλήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις ξεπερ-
νούν όλο και περισσότερο τα εθνικά σύνορα
και απαιτούν την κινητοποίηση πόρων και
τεχνογνωσίας σε τέτοια κλίμακα που ξεπερ-
νούν κατά πολύ τις δυνατότητες των κυβερ-
νήσεων». Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς εν-
νοούν και ότι οι λύσεις που προτείνουν για
το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι ιδιαί-
τερα δελεαστικές από δημοκρατική σκοπιά.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ωστόσο,
φαίνεται να βρίσκουν περισσότερη υποστή-
ριξη –έστω με τη μορφή της συνδρομής των
αστυνομικών δυνάμεων- στο γερμανόφωνο
κόσμο από ό,τι οι επικριτές τους. Αυτό του-
λάχιστον ίσχυε έως τώρα. 

Η Ευρώπη είναι διχασμένη. Οι κερδισμέ-
νοι και οι χαμένοι του ίδιου παιχνιδιού
συγκροτούν μια πολιτική και νομισματική
ένωση. Αν οι εξεγέρσεις της Ισπανίας και
της Ελλάδας πρόκειται να αποτελέσουν μια
πραγματική «Ευρωπαϊκή Επανάσταση»,
υπάρχει ένας ακόμη στόχος που πρέπει να
επιτευχθεί: να καταστεί κατανοητό στους
πολίτες των «κερδισμένων» χωρών το γιατί
πρέπει να δαγκώσουν το χέρι που (φαίνε-
ται πως) τους ταΐζει και να σταθούν αλλη-
λέγγυοι στους πολίτες των «χαμένων» χω-
ρών. 

Ή, όπως επεσήμανε η Brigitte Unger, Αυ-
στριακή καθηγήτρια οικονομικών στο ολ-
λανδικό πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, κατά
τη διάρκεια μιας συζήτησης στην κρατική
τηλεόραση της Αυστρίας: «Ο τρόπος με τον
οποίο διαμορφώνεται η δημόσια συζήτηση
στην Αυστρία με την επιχειρηματολογία ότι
έχουμε γίνει φτωχοί εξαιτίας των Ελλήνων,
είναι γελοίος. Συμβαίνει ακριβώς το αντί-
θετο –επωφεληθήκαμε από τους Έλληνες.
[…]. Υπάρχει θεσμικό πρόβλημα στην Ελλάδα
και καλούμαστε να το επιλύσουμε, αλλά
θέλω να τονίσω [ξανά] ότι πίσω από την
κρίση χρέους βρίσκεται πρωτίστως μια
κρίση του συστήματος.»

Μετάφραση: Μαρίνα Γαλανοπούλου

1 Σ.τ.Μ. World Economic Forum (WEF) στα
αγγλικά.
2 Σ.τ.Μ. Το ακρωνύμιο που απαρτίζεται από
τα αγγλικά αρχικά των χωρών Πορτογαλία,
Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία σχηματίζει τη
λέξη «Γουρούνια». Χρησιμοποιείται για να
στιγματίσει τις χώρες της ευρωπαϊκής πε-
ριφέρειας που πλήττονται από την κρίση
χρέους.
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Hσημερινή κατάσταση του ελληνικού
πανεπιστημίου μπορεί εν ολίγοις να
χαρακτηριστεί ως δραματική. Μόνον

ο φόβος για όσα πιθανά θα συμβούν στο
μέλλον, μας αποτρέπει από το να την χαρα-
κτηρίσουμε με ακόμα χειρότερους όρους. 

Την ακαδημαϊκή χρονιά που τελειώνει το
δημόσιο πανεπιστήμιο βρέθηκε αντιμέτωπο
με μια διπλή απειλή. Μια διπλή απειλή με
φόντο τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που
έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος εδώ και δεκαε-
τίες. Την πρώτη διάσταση της απειλής, τη
μείζονα, τη συνιστούσε η νεοφιλελεύθερης
έμπνευσης πρόθεση της κυβέρνησης να με-
ταλλάξει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Πριν
ακόμα στεγνώσει το μεταρρυθμιστικό με-
λάνι της κ. Γιαννάκου, μια καινούργια με-
ταρρύθμιση κρέμεται πάνω από τα κεφάλια
φοιτητών, διοικητικών και διδασκόντων.
Κατά τα άλλα, οι νεοφιλελεύθεροι θεράπον-
τες της επιστήμης του μάνατζμεντ, διδά-
σκουν τους φοιτητές τους ότι για την ευό-
δωση των στόχων κάθε διοίκησης ζωτικό
όρο αποτελεί η σχετική διάρκεια των κανό-
νων που τη διέπουν. Τη δεύτερη διάσταση
της απειλής, συνιστούσε η πολιτική του άρτι
αποπεμφθέντος υφυπουργού Παιδείας.

Ας αρχίσουμε από το δεύτερο, το έλασσον.
Η πολιτεία του κ. Πανάρετου «κατόρθωσε»
να απομονώσει την κυβέρνηση και από τις
πλέον φίλιες προς αυτή δυνάμεις. Ακόμα
και η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, κύριος στό-
χος της οποίας είναι η αποτροπή της αρι-
στερής απειλής μέσα στα πανεπιστήμια,
αναγκάστηκε να αποστρέψει προσωρινά το
βλέμμα από τον κύριο αντίπαλό της και να
τα βάλει μαζί του, φθάνοντας μέχρι του ση-
μείου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά
εναντίον του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει
βέβαια κανείς να ομολογήσει ότι ο κ. Πανά-
ρετος αποδείχτηκε ιδιαίτερα ικανός στην
προσπάθειά του να εξοργίσει τους περισσό-
τερους και να οδηγήσει στην απόγνωση
τους δικούς του. Κατάργηση πανεπιστημια-
κού τμήματος με σκεπτικό μιας αράδας,
ακύρωση διορισμού δέκα ολόκληρους μή-
νες από την έναρξη ισχύος του και χωρίς να
ζητήσει τη γνώμη του ίδιου του πανεπιστή-
μιου, αδικαιολόγητο πάγωμα των εξελίξεων
εκατοντάδων πανεπιστημιακών, δραστική
μείωση του αριθμού των συμβασιούχων σε
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, πρώτη δημοσίευση
επίσημων στοιχείων του υπουργείου μέσα
από την …προσωπική του ιστοσελίδα, πό-
λεμο φθοράς κατά των πανεπιστημίων και
των πανεπιστημιακών. Και ο κατάλογος δεν
είναι εξαντλητικός και είναι μακρύς. Ας
υπενθυμίσουμε μόνον, ότι ένας από τους

βασικούς άξονες του «αγώνα» του υπήρξε η
πάταξη της οικογενειοκρατίας και της δια-
φθοράς. Ο άνθρωπος ο οποίος εκλέχτηκε
στο τμήμα της συζύγου του, ο άνθρωπος ο
οποίος εναλλάχθηκε με αυτήν στην προ-
εδρία του, για έντεκα ολόκληρα χρόνια, ο
άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλευόμενος τους
θώκους του στο Υπουργείο Παιδείας κατόρ-
θωσε ένα τμήμα με 24 διδάσκοντες, που το
διοικούν επί χρόνια ο ίδιος με τη σύζυγό
του, να δέχεται 70 μόνο φοιτητές, όταν σε
διπλανό τμήμα του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου με 23 διδάσκοντες, οι εισακτέοι εί-
ναι 2001. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, κήρυξε
πόλεμο κατά της οικογενειοκρατίας και της
διαφθοράς.

Θα ήταν πολιτικά λανθασμένο, όμως, να
περιορίσει κανείς την κριτική του στο πρό-
σωπο του Πανάρετου, αθωώνοντας την κυ-
βερνητική πολιτική. Και αυτό για δύο λό-
γους. Ο πρώτος είναι ότι σε όσα έκανε, δεν
ήταν μόνος. Η πολιτική προϊστάμενός του,
τού παρείχε πλήρη κάλυψη. Όπως εύστοχα
γράφτηκε σε αυτήν εδώ την εφημερίδα,
«όσες φορές ετέθη θέμα Πανάρετου, η κ.
Διαμαντοπούλου έσπευσε όχι απλώς να κα-
λύψει, αλλά και να στηρίξει τον υφυπουργό
της.»2 Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το
ότι οι ασθένειες του δημόσιου πανεπιστή-
μιου που οι μικροπολιτικές Πανάρετου οδή-
γησαν στον παροξυσμό τους, διευκολύνουν
την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού. Από

την εποχή της Θάτσερ ο νεοφιλελευθερι-
σμός ενεργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δη-
μιουργεί ή επιδεινώνει τα ήδη υπαρκτά
προβλήματα των διαφόρων υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα έτσι ώστε η ιδιωτικοποί-
ησή τους να παρουσιάζεται ως αναπόφευ-
κτη, αν όχι ως ευκταία. Δεν ισχυρίζομαι στο
σημείο αυτό, ότι ο Πανάρετος ακολούθησε
συνειδητά μια τέτοια πολιτική και ότι κύρια
πηγή της δεν είναι ο χαρακτήρας του αν-
δρός. Ισχυρίζομαι, όμως, ότι η πολιτική
αυτή εξ αντικειμένου στρώνει το δρόμο για
νεοφιλελεύθερες λύσεις.

Στρώνει το δρόμο για τα συμβούλια διοί-
κησης που ανάλογα με τα σύγχρονα στρα-
τηγεία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων
θα επιχειρήσουν, αν τελικά υιοθετηθούν, να
προσδώσουν στο πανεπιστήμιο αγοραία
αποτελεσματικότητα αποστερώντας το βέ-
βαια από αυτό που αποτελεί την πεμπτου-
σία της ύπαρξης του, δηλαδή τον δημόσιο
και κριτικό χαρακτήρα του. Γι’ αυτήν τη με-
τάλλαξη του πανεπιστήμιου σε επιχείρηση
που αποστολή της είναι η κατάρτιση και όχι
η μόρφωση των ανθρώπων, έχουν γραφτεί
και γράφονται δεκάδες σοβαρά βιβλία και
άρθρα. Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να ανα-
φερθώ σε αυτά. Θα το κάνω σε μια επόμενη
έκδοση του «Παιδεία και Κοινωνία». Να ση-
μειώσω μόνον εδώ ότι ένα σοβαρό ποσοστό
των βιβλίων και των άρθρων στα οποία μό-
λις αναφέρθηκα, γράφονται από πανεπιστη-
μιακούς χωρών στις οποίες ο νεοφιλελεύθε-
ρος μετασχηματισμός έχει ολοκληρωθεί,
οπότε τα γραπτά τους αποτελούν διερεύ-
νηση και καταγγελία των σοβαρών αδιεξό-
δων που είναι πλέον υποχρεωμένοι να αν-
τιμετωπίσουν.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: τι μπορούμε να
κάνουμε όσοι έχουμε την μέριμνα του δη-
μόσιου, ακαδημαϊκού και δωρεάν πανεπι-
στημίου. Και ασφαλώς είμαστε πολλοί. 

Σίγουρα να μην ακολουθήσουμε το δρόμο
που χάραξε η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, δη-
λαδή η ΚΙΠΑΝ (ΠΑΣΟΚ), η ΑΡΜΕ (ΔΗ-
ΜΑΡ), και οι διακομματικοί «Γιατροί» (είτε
της ΝΔ είτε του ΠΑΣΟΚ). Η πλειοψηφία πέ-
τυχε τα προηγούμενα χρόνια την πολιτική
της ενοποίηση εκβάλλοντας ένα λόγο που
στρεφότανε κυρίως εναντίον της αριστεράς,
και πιο συγκεκριμένα εναντίον της παλιάς
πλειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ. Επρόκειτο για
έναν λόγο υποστηρικτικό της «τάξης» που
έπρεπε να επικρατήσει στο χώρο του πανε-
πιστημίου και των εποικοδομητικών-θετι-
κών προτάσεων που έπρεπε να γίνουν προς
την εξουσία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα
με το λόγο αυτό, οι πανεπιστημιακοί δεν θα
έπρεπε να στέκονται κριτικά-απορριπτικά
απέναντι στην εξουσία αλλά να τη συμβου-

Δεν το χρειάζονται εκείνοι, 
το χρειαζόμαστε όμως εμείς
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Υπονομεύει 
τα προγράμματα 
Δια Βίου Μάθησης 
η κυβέρνηση 

Ερώτηση προς την Υπουργό
Παιδείας των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, Τάσου Κουράκη και
Μιχάλη Κριτσωτάκη
01/06/2011

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
αποτελούν ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο
έργο (από το Γ’ ΚΠΣ 2000 – 2008 και σή-
μερα από το ΕΣΠΑ),

με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Διαρ-
κούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.),
που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των. Σήμερα λειτουργούν 58 ΚΕΕ σε όλη
την Ελλάδα, τα οποία στελεχώνονται σε πε-
ριφερειακό επίπεδο από 160 περίπου συμ-
βασιούχους εργαζομένους, ενώ η λειτουργία
τους συντονίζεται από 15 εργαζομένους
στις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΔΕΚΕ στην
Αθήνα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΕ για
ενηλίκους (Νέες Τεχνολογίες, Ευρωπαϊκές
Γλώσσες, Οικονομία, Πολιτισμός, Περιβάλλον,
Εκπαίδευση Τσιγγάνων, Παλιννοστούντων,
Μεταναστών κλπ) παρακολούθησαν κατά την
περίοδο 2004 - 2008 240.975 πολίτες, ενώ για
την περίοδο 2008 - 2013 προβλέπονται

205.000 θέσεις εκπαιδευομένων.
Δυστυχώς, μετά από οκτώ χρόνια επι-

τυχημένης λειτουργίας, τα ΚΕΕ στις
30/06/2011 κλείνουν! 

Παρά το γεγονός ότι τα Κέντρα Εκπαίδευ-
σης Ενηλίκων αναφέρονται ως δράση της
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Εθνικό
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - το οποίο
παρουσίασε επίσημα ο Πρωθυπουργός κος
Γ. Παπανδρέου στις 17/02 - οι ηγεσίες της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
και του ΙΔΕΚΕ χωρίς καμία ουσιαστική δι-
καιολογία δεν προχωρούν στις απαραίτητες
ενέργειες για συνέχιση της λειτουργίας των
ΚΕΕ. Αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι να
μην υπάρχει καμία σοβαρή εναλλακτική
πρόταση για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλί-
κων από τον Ιούλιο και μετά και κυρίως να
χάνονται πολύτιμα εγκεκριμένα κονδύλια
από το ΕΣΠΑ. 

Αντί για την ομαλή συνέχιση της λειτουρ-
γίας των ΚΕΕ και την άμεση απορρόφηση
των ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι ηγεσίες της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
και του ΙΔΕΚΕ ισχυρίζονται ότι θα περά-
σουν από Σεπτέμβριο τις αρμοδιότητες της
Δια Βίου Μάθησης στους νέους Καλλικρα-
τικούς Δήμους με τη λειτουργία των Κέν-
τρων Δια Βίου Μάθησης (έργο και αυτό που
σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από ευρω-
παϊκά κονδύλια του ΕΣΠΑ). Φυσικά μια τέ-
τοια προοπτική δεν αποτελεί λύση, με δεδο-
μένο το οικονομικό και οργανωτικό αδιέ-
ξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι νέοι Δή-
μοι. Το πιθανότερο είναι να μείνουν τον
προσεχή Σεπτέμβριο εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες χωρίς υπηρεσίες Γενικής Εκπαίδευ-

σης Ενηλίκων.
Πέρα όλων των παραπάνω, η άρνηση των

ηγεσιών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης και του ΙΔΕΚΕ να συνεχίσουν τη
λειτουργία των ΚΕΕ, χωρίς μάλιστα καμιά
αξιολόγηση του έργου και των στελεχών,
οδηγεί στην ανεργία 200 περίπου συμβασι-
ούχους εργαζομένους, οι οποίοι προσφέ-
ρουν χωρίς διακοπή τις υπηρεσίες τους εδώ
και οκτώ χρόνια. Παρά το ότι η χρηματοδό-
τηση των ΚΕΕ ή των σχεδιαζόμενων Κέν-
τρων Δια Βίου Μάθησης προέρχεται από
εγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια και η μι-
σθοδοσία των εργαζομένων δεν επιβαρύνει
το δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό.

Επομένως, είτε με τη συνέχιση της λει-
τουργίας των ΚΕΕ, είτε στο πλαίσιο των
νέων Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, οι συμ-
βάσεις μπορούν να ανανεωθούν και έτσι να
διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας, κα-
θώς και η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας
των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. 

Επειδή υπάρχει το προηγούμενο της ανα-
νέωσης 3.500 περίπου συμβάσεων εργαζο-
μένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
με εγκύκλιο της 30/12/2010. 

Επειδή και στην περίπτωση των εργαζο-
μένων στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης -
που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπο-
λογισμό - μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, το
οποίο μάλιστα προβλέπεται ως δυνατότητα
στις συμβάσεις που οι εργαζόμενοι έχουν
υπογράψει με το ΙΔΕΚΕ; 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 
1) Θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέρ-
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λεύουν, αναλαμβάνοντας δημόσια αξιώ-
ματα. Τρία περίπου χρόνια μετά την πρώτη
εφαρμογή της πολιτικής αυτής, τα αδιέξοδα
της είναι εμφανή ακόμα και στους υποστη-
ρικτές της. Οι θετικές εναλλακτικές προτά-
σεις που διατύπωσαν προς το Υπουργείο
κατέληξαν όλες στον κάλαθο των αχρήστων,
ενώ το πρόσωπο που συμβόλιζε τη συμμε-
τοχή στην εξουσία, ο Αχιλλέας Μητσός –ο
έλληνας διοικητικός υπάλληλος που κατέ-
λαβε την υψηλότερη θέση στην ιεραρχία
των Βρυξελλών- εξαναγκάστηκε σε παραί-
τηση. 

Απομένει λοιπόν στην Αριστερά, για μια
ακόμη φορά, να ζωογονήσει ένα πανεπι-
στήμιο το οποίο οι συνδυασμένες πολιτικές
και μικροπολιτικές απειλούν με μαρασμό.
Πρέπει όμως αυτή η Αριστερά να λάβει
υπόψη της ότι, δυστυχώς, τη χρονιά που
πέρασε η αντίδραση στις κυβερνητικές βλέ-
ψεις προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από
τους Πρυτάνεις και ότι η κινητοποίηση φοι-

τητών και πανεπιστημιακών κινήθηκε σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι λόγοι μιας τέτοιας
αδράνειας σίγουρα είναι πολλοί. Μαζί με
τους χιλιοειπωμένους λόγους που αναφέ-
ρονται στον ατομικισμό που κυριαρχεί στις
κοινωνίες μας, στην σοβαρή κρίση αξιοπι-
στίας απέναντι στις συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις κ.ά. μου φαίνεται ότι πρέπει να προ-
σθέσει κανείς τη γενικότερη ατμόσφαιρα
που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Όταν
το καράβι της ελληνικής κοινωνίας κινδυ-
νεύει ανά πάσα στιγμή να βυθισθεί, μικρή
σημασία δίνουν οι επιβάτες του στα επιμέ-
ρους, ακόμα και αν πρόκειται για ένα από
τα πιο σημαντικά κομμάτια του. Όσοι όμως
πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ασφαλή ρότα του καρα-
βιού, πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το
χέρι μας για να το εξηγήσουμε στους αν-
θρώπους. Πηγαίνοντας εκεί όπου πηγαί-
νουν, στις πλατείες δηλαδή. Κάνοντας, ότι
μπορούμε για να συμπτύξουμε επιτέλους

αυτό το πολυπόθητο «Μέτωπο Παιδείας»,
εφόσον μόνον αν συνδυάσουμε τις προ-
σπάθειές μας με τους ανθρώπους των άλ-
λων βαθμίδων της εκπαίδευσης μπορούμε
να έχουμε ακόμα ελπίδες.

Εξάλλου στις παραπάνω προτάσεις, αλλά
και σε άλλες, θα είναι αφιερωμένη η Πα-
νελλαδική Συνδιάσκεψη της Συσπείρωσης
Πανεπιστημιακών που θα γίνει μέσα στις
επόμενες μέρες.

1 Τα στοιχεία προέρχονται από φιλική προς
την κυβερνητική πολιτική πένα, μια ακόμα
απόδειξη της «μοναχικής» πορείας του κ.
υφυπουργού. Βλ. Απόστολος Λακασάς, «Ο
αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω», Η
Καθημερινή, 12-11-2010.

2 Πίκια Στεφανάκου, «Το κραχ των πανεπι-
στημίων, ο «ένοχος» υφυπουργός και η
«αθώα» υπουργός», Η Αυγή, 12-6-2011.

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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γειες για την ομαλή συνέχιση της λειτουρ-
γίας των ΚΕΕ ή των νέων Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης από την 01/07/2011, έτσι ώστε να
μην χαθούν τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ;

2) Θα ενεργοποιηθεί άμεσα η παράγραφος
3 των συμβάσεων όλων των εργαζομένων
στα ΚΕΕ περί αυτόματης ανανέωσης; 

Ο εμπαιγμός του
Υπουργείου σε σχέση με
τη διδασκαλία της
δεύτερης ξένης γλώσσας 

Ερώτηση προς την Υπουργό
Παιδείας των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη και
Μιχάλη Κριτσωτάκη
02/06/2011

Το τελευταίο διάστημα έρχονται συνεχώς
στην επιφάνεια δημοσιεύματα για τις προ-
θέσεις του Υπουργείου σχετικά με τη διδα-
σκαλία της β’ ξένης γλώσσας στην πρωτο-
βάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Πρόσφατα στάλθηκε σε όλα τα δη-
μοτικά σχολεία της χώρας που είναι 6/θέσια
και πάνω η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. Βαθ-
μός πρ.: Φ. 12 /518 /61284 /Γ1 του Υπουρ-
γείου που ορίζει ότι σε κάθε δημοτικό σχο-
λείο της χώρας θα διδάσκεται μόνο μία δεύ-
τερη ξένη γλώσσα, δηλαδή είτε γαλλικά είτε
γερμανικά σε άμεση αντίθεση με ότι συνέ-
βαινε μέχρι τώρα. Με αυτό τον τρόπο τα
παιδιά και οι γονείς τους παύουν να έχουν
δικαίωμα επιλογής για το ποια από τις δύο
ξένες γλώσσες θα διδάσκονται και επιπλέον
παιδιά που στην Ε’ τάξη διδάσκονταν μία β’
ξένη γλώσσα είναι πιθανόν στην ΣΤ’ να δι-
δαχθούν μία άλλη.

Η εγκύκλιος αυτή, βέβαια, έχει άμεση συ-
νάρτηση με τη διδασκαλία της β’ ξένης
γλώσσας στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Κα-
θώς από τα δημοσιεύματα φαίνεται ότι προ-
τίθεστε να κάνετε το ίδιο και στο γυμνάσιο
και βέβαια με το σχέδιο νόμου για το νέο λύ-
κειο, πετάτε κυριολεκτικά τη β’ ξένη γλώσσα
από αυτό.

Επιπλέον, με όλα αυτά είναι αβέβαιο το
μέλλον χιλιάδων καθηγητών ΠΕ05 και
ΠΕ07 που είναι ήδη διορισμένοι στην εκ-
παίδευση, αλλά και αυτών που χρησιμοποι-
ήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια με απα-
ράδεκτες συμβάσεις εργασίας για να υλο-
ποιήσετε μία πολιτική για την παιδεία χω-
ρίς σχέδιο και στόχους, ενάντια στις ανάγ-
κες των μαθητών και στο εργασιακό παρόν
και μέλλον των εκπαιδευτικών. 

Επειδή, δεν είναι δυνατό τη στιγμή που
είχατε δεσμευτεί ότι τα παιδιά θα τελει-
ώνουν το σχολείο με πιστοποιητικά γλωσ-
σομάθειας, να σχεδιάζετε την εκπαιδευτική
πολιτική μόνο με αγοραία κριτήρια 

Επειδή, οι φόβοι για εξοβελισμό της β’ ξέ-

νης γλώσσας από το δημοτικό μετά την
λήξη του ΕΣΠΑ το 2013 με τα μέτρα που
ήδη παίρνει το υπουργείο είναι σχεδόν βέ-
βαιοι, 

Ερωτάται η κ. Υπουργός
1. Ποιος είναι πραγματικά ο σχεδιασμός

του Υπουργείου σε σχέση με τη διδασκαλία
της β’ ξένης γλώσσας και βάσει ποιων εκ-
παιδευτικών κριτηρίων έχει προκύψει;

2. Σε περίπτωση που η διαφαινόμενη εκ-
παιδευτική πολιτική ως προς τη Β’ ξένη
γλώσσα αρχίζει να εφαρμόζεται, τι σκο-
πεύετε να κάνετε με όλο αυτό το πλεονάζον
προσωπικό που θα προκύψει;

3. Τι θα γίνουν χιλιάδες πτυχιούχοι γαλλι-
κών και γερμανικών που ήδη έχουν εργα-
στεί στην εκπαίδευση ή και όχι, καθώς με
τους σχεδιασμούς σας τους αφαιρείτε το δι-
καίωμα να εργαστούν στη δημόσια εκπαί-
δευση; Θα τους πείτε ότι στον επόμενο
ΑΣΕΠ με τα μέτρα που προτίθεστε να πά-
ρετε δεν πρόκειται να προκηρυχτεί ούτε μία
οργανική θέση;

4. Μπορείτε να πείσετε τους γονείς ότι
στοχεύετε στο καλό των παιδιών τους εάν
καταργήσετε τη διδασκαλία της Β΄ ξένης
γλώσσας από το Δημοτικό, όταν οι ίδιοι, σε
εποχή οικονομικής κρίσης και ανεργίας, με
το υστέρημά τους, επενδύουν στην εκμά-
θηση των ξένων γλωσσών των παιδιών
τους; Με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην
άμβλυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτι-
κών ανισοτήτων και συγχρόνως στην προ-
σφορά ίσων ευκαιριών;

5. Όταν το κριτήριο «ξένες γλώσσες», προ-
σμετράται και μοριοδοτείται ως ουσιαστικό
και τυπικό προσόν του βιογραφικού σημει-
ώματος για την κατάληψη θέσεων εργασίας
παντού στην υφήλιο, τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στο δημόσιο τομέα, θεωρείτε ότι η
άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής και στρατη-
γικών μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη
αξία για τη χώρα, το κράτος και τους πολίτες; 

Κινδυνεύει ο
στρατηγικής σημασίας
κλάδος της
Υδατοκαλλιέργειας από
το κλείσιμο των
αντίστοιχων Τμημάτων
ΤΕΙ (Θεσσαλονίκης,
Ηπείρου, Μεσολογγίου)

Ερώτηση προς την Υπουργό
Παιδείας των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ Ευαγγελίας
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου 
και Τάσου Κουράκη
06/06/2011

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων σχεδιάζει τη σταδιακή κατάργηση
του Τμήματος Υδάτινου Περιβάλλοντος του
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης παράρτημα Νέων Μου-
δανιών, καθώς και δύο ακόμη τμημάτων με
το ίδιο αντικείμενο: του Τμήματος Υδατο-
καλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης του
ΤΕΙ Μεσολογγίου και του Τμήματος Ιχθυο-
κομίας και Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου.

Πρόκειται για τρία τμήματα τα οποία
εστιάζουν στην παρακολούθηση και στον
έλεγχο του υδάτινου περιβάλλοντος, στην
αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στην τε-
χνολογία των αλιευμάτων, και η κατάργηση
των οποίων θα σημάνει και την αποχώρηση
της Ελλάδας από τη συμμετοχή σε ένα δυ-
ναμικό κλάδο που αναπτύσσεται παγκο-
σμίως.

Ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλ-
λιεργειών αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια
ένα δυναμικό εξαγωγικό κλάδο, σημαντικό
για την εθνική οικονομία. Απασχολεί άμεσα
και έμμεσα μεγάλο αριθμό εργαζομένων με
παραγωγική δραστηριότητα που συμβάλλει
στην ενίσχυση του πληθυσμού των παρά-
κτιων περιοχών. 

Πέραν τούτων, υπάρχει αυξανόμενη ζή-
τηση για τα αλιευτικά προϊόντα παγκοσμίως
και σύμφωνα με το FAO η παγκόσμια πα-
ραγωγή υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να δι-
πλασιαστεί την επόμενη εικοσαετία για να
συμβαδίσει με τη ζήτηση. 

Επειδή προκειμένου να εξασφαλιστεί μια
αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη για την πα-
ραγωγή υγιών προϊόντων σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλω-
τών, απαιτείται μια συνεχής ανάπτυξη της
τεχνογνωσίας, βελτίωση της ποιότητας και
τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
με την εφαρμογή νέου χωροταξικού σχε-
διασμού.

Επειδή με την μηδενική εισαγωγή φοιτη-
τών φέτος και στα τρία τμήματα μεθοδεύε-
ται προοδευτικά η μελλοντική κατάργηση
των τμημάτων αυτών.

Επειδή σύμφωνα με τον κυβερνητικό
ιστότοπο, τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέρ-
γειας αποτελούν το δεύτερο εξαγωγικό προ-
ϊόν της χώρας μας μετά το ελαιόλαδο.

Ερωτάται η κα Υπουργός:
• Mε βάση ποια κριτήρια έχει επιλέξει το

Υπουργείο να καταργήσει τα συγκεκριμένα
τμήματα των ΤΕΙ και πώς τεκμηριώνει τις
επιλογές του; 

• Με βάση το νέο σχεδιασμό του Υπουρ-
γείου Παιδείας ποια τμήματα θα καλύψουν
την ανάγκη παραγωγής επιστημονικού και
τεχνικού προσωπικού για τον τομέα της αλι-
είας και των υδατοκαλλιεργειών; 

• Έχετε τη σύμφωνη γνώμη του Συμβου-
λίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
όπως προβλέπει ο Ν. 3794/09 ώστε να ανα-
στείλετε την εισαγωγή και εγγραφή νέων
σπουδαστών στα τμήματα αυτά;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Hχορήγηση δανείων για την κάλυψη
των διδάκτρων των ανώτερων και
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των στην Αμερική είναι το προσφιλέστερο
μέσο των επίδοξων πτυχιούχων για την
φοίτησή τους σε αυτά. Στατιστικές δείχνουν
πως ο μέσος απόφοιτος αμερικανικού κο-
λεγίου το 2009 είχε στην πλάτη του χρέος
24.000 δολαρίων από δάνεια. Τον περασμέ-
νο Αύγουστο το ποσό του χρέους από φοι-
τητικά δάνεια ξεπέρασε αυτό των πιστωτι-
κών καρτών, αγγίζοντας το αστρονομικό
ποσό των ενός τρισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. Παρόλα αυτά, κανείς ακόμη δεν δια-
νοείται να χαρακτηρίσει την ανώτερη εκ-
παίδευση ως μια κακή επένδυση. Το σχε-
δόν απαραίτητο για την αμερικανική κοι-
νωνία αγαθό του πανεπιστημιακού πτυχίου
έχει φέρει τη φούσκα της ανώτερης εκπαί-
δευσης στα όριά της. 

Από το 1978 τα δίδακτρα των αμερικανι-
κών κολεγίων έχουν αυξηθεί κατά 900 τοις
εκατό, 650 φορές πάνω από τον πληθωρι-
σμό. Ταυτόχρονα, οι δείκτες ανεργίας έχουν
εκτιναχθεί χτυπώντας ιδιαίτερα την τελευ-
ταία φουρνιά των πτυχιούχων. Το προφα-
νές συμπέρασμα είναι πως η περισσότερο
χρεωμένη γενιά στην ιστορία της Αμερικής
δε διαθέτει τις απαραίτητες θέσεις εργασίας
που θα την βοηθούσαν να εξοφλήσει το τε-
ράστιο χρέος της. Το στοιχείο, όμως, που
επιτρέπει σε εταιρείες να συνεχίζουν την
χορήγηση δανείων προς φοιτητές παρα-
βλέποντας τις παραπάνω στατιστικές δεν
είναι άλλο από τις κυβερνητικές εγγυήσεις
που προβλέπονται με νόμο σε περίπτωση
κατάρρευσης της δανειακής αγοράς. 

Ο πρόεδρος Ομπάμα, βέβαια, κατάργησε
το νομικό αυτό πλαίσιο. Πλην όμως, πολύ
αργά, αφού η γιγαντιαία αυτή επιχείρηση
των 60 δισεκατομμυρίων το χρόνο είχε ήδη
πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας: Τα ολοένα
αυξανόμενα πανεπιστημιακά δίδακτρα
έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερα φοιτη-
τικά δάνεια. Τα περισσότερα φοιτητικά δά-
νεια, με τη σειρά τους, επιφέρουν μια αύ-
ξηση του κεφαλαίου των δανειστών. Η συσ-
σώρευση αυτού του κεφαλαίου προς διά-
θεση σημαίνει πως τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα μπορούν να συνεχίσουν την περαι-
τέρω αύξηση των διδάκτρων τους και ούτω
καθεξής. Και βέβαια, η ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ είναι ήδη ο εγγυητής
για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους.
Επιπλέον, μια μαζική αδυναμία αποπληρω-
μής φαίνεται αναπόφευκτη αφού όλο και
λιγότεροι φοιτητές έχουν την δυνατότητα
να ανταποκριθούν στις δανειακές τους

υποχρεώσεις. 
Το αξιοσημείωτο είναι

πως, παρά τη ραγδαία αύ-
ξηση των διδάκτρων, τόσο
η ποιότητα της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης όσο και η
αξία των πτυχίων στην
αγορά φαίνεται να ακολου-
θούν αντιστρόφως ανάλογη πο-
ρεία. Η κατάσταση αυτή αποτυπώ-
νεται από τον κορυφαίο ερευνητή Marc
Bousquet στο έργο “How The University
Works” (2008):

«Αν αυτή τη στιγμή είσαι εγγεγραμμένος σε
τέσσερα κολεγιακά μαθήματα, το πιθανό-
τερο είναι πως σε ένα εκ των τεσσάρων ο δι-
δάσκων θα είναι κάτοχος διδακτορικού δι-
πλώματος και η διδασκαλία, οι υποτροφίες
και η προσφορά του στον κλάδο θα έχουν
περάσει από τον ενδελεχή έλεγχο [αναγνω-
ρισμένων] συναδέλφων του που σχετίζον-
ται με το σύστημα αξιολόγησης. Στα υπό-
λοιπα τρία μαθήματα, παρόλα αυτά, πιθα-
νότατα θα διδάσκεσαι από κάποιον που έχει
ξεκινήσει τις σπουδές του αλλά δεν τις έχει
τελειώσει. Από κάποιον για την πρόσληψη
του οποίου υπεύθυνος είναι ένας διοικητι-
κός υπάλληλος και όχι επαγγελματίες κα-
θηγητές. Ο ίδιος, πιθανότατα, δε θα εκδώ-
σει ποτέ κάτι σχετικό με το πεδίο διδασκα-
λίας του και μπήκε στη λίστα των ανθρώ-
πων που είναι υποψήφιοι για τη δουλειά
γιατί απλώς ήταν πρόθυμος να δουλέψει με
μισθό κοντά στο επίσημο όριο της φτώχειας
( συχνά με την ψευδαίσθηση πως θα κατα-
φέρει να εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση).
Επιπλέον, ο ίδιος δε σκοπεύει να παραμείνει
στο ίδρυμά σου για περισσότερο από τρία
χρόνια.» 

Παλιότερα, οι διοικητικοί υπάλληλοι ήταν
συχνά καθηγητές επιφορτισμένοι με διοι-
κητικά καθήκοντα. Στις μέρες μας λειτουρ-
γούν περισσότερο ως διευθυντές εταιρειών
και μάλιστα πληρώνονται ως τέτοιοι. Την
αρχή έκαναν κάποια επιχειρηματικής κα-
τεύθυνσης εκπαιδευτικά ιδρύματα και γρή-
γορα ακολούθησε σχεδόν το σύνολο των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων υπακούοντας στις
πιέσεις της αγοράς. Ακόμη και σε μη κερ-
δοσκοπικά ιδρύματα οι υψηλόβαθμοι διοι-
κητικοί υπάλληλοι και οικονομικοί σύμ-
βουλοι λαμβάνουν μισθούς με εξαψήφια
και επταψήφια νούμερα, που μπορούν να
συγκριθούν περισσότερο με τους αντίστοι-
χους μισθούς στο βιομηχανικό κλάδο παρά
με αυτούς των συναδέλφων τους στο
ίδρυμα που εργάζονται. Το υπουργείο παι-
δείας υπολογίζει πως, αν η σημερινή τάση
συνεχιστεί, μέχρι το 2014 θα υπάρχουν πε-
ρισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι από κα-

θηγητές στα αμερι-
κανικά κολέγια.

Όταν ένα εκπαι-
δευτικό ίδρυμα
π ρ ο σ λ α μ β ά ν ε ι
εταιρικούς διευθυν-

τές, τότε διευθύνεται
ως εταιρεία και φυ-

σικά ο αγώνας για την
εξασφάλιση υψηλών διδά-

κτρων, κυβερνητικών και ιδιωτι-
κών κεφαλαίων γίνεται αυτοσκοπός. Ο στό-
χος των μεγαλύτερων ανώτατων ιδρυμά-
των και των κολεγίων με κύρος έχει πάψει
να είναι η παραγωγή καλά μορφωμένων
πολιτών. Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τον Marc
Bousquet, αναλώνονται στην κατασκευή
«της καλύτερης πισίνας/γηπέδου γκολφ/στα-
δίου στην πολιτεία. Στο να φέρουν πιο πολλές
ψυχές κοντά στο Θεό. Στο να κερδίσουν το κο-
λεγιακό αθλητικό πρωτάθλημα.» Οι ακριβές
επενδύσεις τέτοιας υφής είναι με τη σειρά
τους μέρος ενός άλλου κύκλου: Τα εταιρι-
κού τύπου πανεπιστήμια συναγωνίζονται
για την εγγραφή στο πρόγραμμά τους
πλούσιων φοιτητών επενδύοντας βαριά
στον εξωραϊσμό της βιτρίνας τους, πράγμα
που σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα
κέρδη που αποκομίζουν από την περαι-
τέρω αύξηση των διδάκτρων τους. Με λίγα
λόγια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ξοδεύουν
εκατομμύρια δολάρια σε διαφημιστικούς
σκοπούς, αθλητικά προγράμματα, αισθητι-
κές βελτιώσεις των πανεπιστημιουπόλεων
και άλλες δραστηριότητες, που καμία
σχέση δεν έχουν με την εκπαιδευτική δια-
δικασία καθεαυτή, στηριγμένα στην εμπε-
δωμένη και μάλλον στρεβλή εικόνα της
κοινωνίας για την ανώτερη εκπαίδευση
και το πόσο απαραίτητη αυτή είναι. Το χει-
ρότερο είναι πως, από το 2005 και μετά, με
ειδική νομοθεσία, οι φοιτητές που αδυνα-
τούν να αποπληρώσουν τα δάνειά χάνουν
το δικαίωμα να δηλώσουν πτώχευση,
αφού οι δανειστές τους έχουν πλέον επ’
αόριστον πρόσβαση σε κάθε πηγή μελλον-
τικού εισοδήματος, από μισθούς μέχρι επι-
δόματα ανεργίας. Και αυτό, ασχέτως αν
έχουν ήδη αποζημιωθεί από το κράτος -
εγγυητή.

Ο πολιτικός κόσμος, επίσης, φαίνεται να
έχει απολέσει το ενδιαφέρον του για μια
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση: Όταν ο
πρόεδρος Ομπάμα στον καθιερωμένο ετή-
σιο λόγο του προς το αμερικανικό Κογ-
κρέσο αναφέρθηκε στην ανάγκη περισσό-
τερων αποφοίτων με πτυχία ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης, το έκανε στα πλαί-
σια της ομιλίας του σχετικά με τον οικονο-
μικό ανταγωνισμό με την Κίνα και με
τρόπο που παρέπεμπε σε διαδικασία παρα-
γωγής χάλυβα. 

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σύνοψη- Μετάφραση- Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ*

ΠΗΓΗ: Malcolm Harris, http://www.edu-factory.org/wp/bad-education/

Η κακή εκπαίδευση

*Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών
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Τετάρτη 1 Ιουνίου 

Mε έντονες αποδοκιμασίες, φοιτη-
τές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης «υποδέχτηκαν» τον πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Π. Ψωμιάδη στη χθεσινή εκδήλωση-
συζήτηση που διοργάνωσαν οι πρυ-
τανικές αρχές για το πρόβλημα υπο-
χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού
ιδρύματος. Οι φοιτητές συνόδευσαν με
ένα παρατεταμένο «ου» την προσέλευσή
του στο βήμα της εκδήλωσης και κάποιοι
φώναξαν «έκπτωτος - έκπτωτος» αναφε-
ρόμενοι στην τελεσίδικη καταδίκη του για
παράβαση καθήκοντος και στην επικεί-
μενη έκπτωση από το αξίωμά του.

tst

Στο ποσό των 952 εκατομμυρίων
ευρώ το χρόνο, δηλαδή 18,6% του οι-
κογενειακού προϋπολογισμού ή το
20,1% του κρατικού προϋπολογισμού
για την Παιδεία, ξοδεύουν τα νοικο-
κυριά στην Ελλάδα σε ιδιαίτερα μα-
θήματα και φροντιστήρια, σύμφωνα
με έρευνα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας
NESSE.Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελ-
λάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες του
νότου όπου περισσότερο από 50% των
μαθητών κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ξο-
δεύοντας τα περισσότερα χρήματα σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ακολου-
θούν οι Ισπανοί γονείς που διοχετεύουν
στην παραπαιδεία 450 εκατομμύρια ευρώ,
οι Ιταλοί με 420 εκατ. ευρώ και οι Κύπριοι
με 111 εκατ. ευρώ.

Πέμπτη 2 Ιουνίου

Οδηγούν τα πανεπιστήμια και σε
ερευνητική χρεωκοπία. Στην κόψη του
ξυραφιού τα πανεπιστήμια της χώρας,
που χθες έβαλαν λουκέτο με απόφαση της
ΠΟΣΔΕΠ και των συλλόγων διδασκόντων
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δραματι-
κές περικοπές σε όλα τα επίπεδα χρημα-
τοδότησης των ιδρυμάτων. Χθες, η Ομο-
σπονδία πανεπιστημιακών κατηγόρησε
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας ότι τα πανεπιστήμια, εκτός από τον
κίνδυνο της οικονομικής χρεωκοπίας,
οδηγούνται και σε ερευνητική χρεωκοπία.

Παρασκευή 3 Ιουνίου

Kανένα τμήμα πανεπιστημίου με
περισσότερους από 25 διδάσκοντες
(15 για τα ΤΕΙ) δεν θα προσλάβει συμ-
βασιούχους, σύμφωνα με απόφαση
του Γιάννη Πανάρετου. «Κόβονται» όλοι
οι συμβασιούχοι και ωρομίσθιοι διδά-
σκοντες στα μεγάλα πανεπιστήμια και ΤΕΙ
με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας
Γιάννη Πανάρετου.

tst

Σε περιστολή του θεσμού των ολοή-
μερων σχολείων, θεσμού που εισήγαγε
το ίδιο το ΠΑΣΟΚ πριν από δέκα χρόνια,
προχωρά το υπουργείο Παιδείας. Με από-
φαση που έλαβε, χθες, εντελώς αιφινιδια-
στικά, καταργεί -ουσιαστικά- τα μικρά
ολοήμερα σχολεία στην περιφέρεια και
αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις σε όλα τα
υπόλοιπα.

Σάββατο 4 Ιουνίου

Ψαλίδι στις ξένες γλώσσες σε όλο το
φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης βάζει το
υπουργείο Παιδείας. Μέσα σε δύο ημέ-
ρες, με την παγιωμένη πλέον μέθοδο του
αιφνιδιασμού, το υπουργείο περιόρισε τη
διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας
σε Δημοτικά και Γυμνάσια. Προχθές κα-
θηγητές γαλλικής και γερμανικής γλώσ-
σας διαμαρτύρονταν έξω από το υπουρ-
γείο για τα Δημοτικά, ενώ από χθες όλη η
εκπαιδευτική κοινότητα αντιδρά έντονα
στην απόφαση που επιβάλλει τη διδασκα-
λία μιας δεύτερης ξένης γλώσσας βάσει
της πλειοψηφίας.

Κυριακή 5 Ιουνίου

Ξεκληρίζουν τα πανεπιστήμια. Τα
πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν μείωση
των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογι-
σμού της τάξης του 48,62%. Σε απόλυτους
αριθμούς αυτό μεταφράζεται ως εξής: Τα
ιδρύματα, σύμφωνα με το αισιόδοξο σε-
νάριο, θα επιχορηγηθούν μόλις με 121
εκατ. ευρώ από 236 εκατομμύρια που,
σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2009, θα ελάμ-
βαναν για το 2011. Σε ορισμένα ιδρύματα
οι περικοπές ξεπερνούν ακόμα και το
60%, με πιο ακραία την περίπτωση του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που βλέ-
πει μείωση της τάξης του 70%! Ο υπολο-
γισμός αυτός γίνεται με βάση τον περιο-
ρισμό του 7%. Πρόκειται για ένα κόλπο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
που επιτρέπει στα πανεπιστήμια να εκτα-
μιεύουν κάθε μήνα μόλις το 7% της συνο-
λικής επιχορήγησης.

Τρίτη 7 Ιουνίου 

Εκτός προγράμματος σπουδών θα
μείνουν δεκάδες μαθήματα υποχρεω-
τικά κι επιλεγόμενα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ,
μετά την απόφαση του υπουργείου Παι-
δείας με την οποία μπαίνει «μαχαίρι» στις
προσλήψεις συμβασιούχων διδασκόντων
και έκτακτου προσωπικού από το νέο ακα-
δημαϊκό έτος. Η απόφαση του υπουργείου
Παιδείας έχει προκαλέσει θύελλα αντι-
δράσεων στα ιδρύματα, δεδομένου ότι οι
συμβασιούχοι διδάσκοντες ΠΔ 407/80
στα ΑΕΙ και το έκτακτο προσωπικό στα
ΤΕΙ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες στα τμήματα.

Τετάρτη 8 Ιουνίου 

Από Σεπτέμβριο 55.000 κουπόνια
εκπαίδευσης σε νέους 18-25 ετών. Τα
πρώτα κουπόνια εκπαίδευσης, και συγκε-
κριμένα αρχικής κατάρτισης σε νέους 18-
25 ετών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε
ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ, θα μοιράσει από
τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Παιδείας. Το
σύστημα των κουπονιών, γνωστών και ως
«voucher», αποτελεί φιλόδοξο στόχο για το
υπουργείο, που προτίθεται να το επεκτεί-
νει και στην ανώτατη εκπαίδευση, υπο-
χρεώνοντας τα Ιδρύματα να παρέχουν
ανάλογα προγράμματα. Ανοίγει ο δρόμος
για την κρατική χρηματοδότηση της ιδιω-
τικής εκπαίδευσης, καταγγέλλουν εκπρό-
σωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πέμπτη 9 Ιουνίου 

Αγωγές κατά του Δημοσίου ετοιμά-
ζονται να καταθέσουν οι εκπαιδευτές
των δημόσιων ΙΕΚ της χώρας, σε πε-
ρίπτωση που δεν καταβληθούν τα δε-
δουλευμένα έως το τέλος Ιουνίου. Σε
αναγκαστική ομηρία βρίσκονται περίπου
7.500 ωρομίσθιοι καθηγητές σε όλη τη
χώρα, που απασχολούνται στα 92 εναπο-
μείνοντα δημόσια ΙΕΚ. Παραμένουν
απλήρωτοι εδώ και 35 μήνες, καθώς από
το 2008 δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα
ευρώ από το συνολικό ποσό των οφειλών
που ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 34
εκατομμυρίων ευρώ!
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Μήνυση κατά Πανάρετου από πανεπι-
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στημιακούς. Χθες, οι συν-
δικαλιστικές ηγεσίες των
π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ώ ν
(ΠΟΣΔΕΠ) και των κα-
θηγητών ΤΕΙ
(ΟΣΕΠ)έφτασαν στο
σημείο να κατηγορή-
σουν τον υφυπουργό σε
κοινή τους ανακοίνωση
για «μεταχείριση που δεί-
χνει να είναι έντονα
συμπλεγματική και να αγγίζει
τα όρια μιας ακατανόητης εκδικητι-
κότητας!». Ακόμη, δήλωσαν ότι προσφεύγουν
πλέον στην ποινική Δικαιοσύνη εναντίον του
υπουργείου Παιδείας με μηνυτήρια αναφορά
στην Εισαγγελία Αθηνών για την «αυθαίρετη
αναστολή των διαδικασιών εξέλιξης πανεπι-
στημιακών με ανοικτή προκήρυξη των θέ-
σεών τους». 

Παρασκευή 10 Ιουνίου

Συλλαλητήριο στα Προπύλαια θα
οργανώσουν σήμερα (1.30 μ.μ.) οι
Ενώσεις Καθηγητών Γαλλικής και
Γερμανικής Γλώσσας και γι’ αυτό η
ΟΛΜΕ κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας (11
π.μ. - 2 μ.μ. και 2 μ.μ. - 5 μ.μ. για τον πρωι -
νό και απογευματινό κύκλο σχολείων αν-
τίστοιχα). Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν
στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας
να ορίσει σε κάθε Γυμνάσιο τη δεύτερη
ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί, με κριτή-
ριο τους υπηρετούντες στο σχολείο καθη-
γητές.

Σαββάτο 11 Ιουνίου 

Σε προσωρινή υποχώρηση εξανάγ-
κασαν την υφυπουργό Παιδείας, Εύη
Χριστοφιλοπούλου, οι αντιδράσεις
εκπαιδευτικών και γονιών για τον
ακρωτηριασμό της επιλογής δεύτερης
ξένης γλώσσας στα δημοτικά και τα
γυμνάσια. Χθες, η υφυπουργός Παιδείας
ανακοίνωσε μεταβατική περίοδο ενός
χρόνου για τα παιδιά των δημοτικών και
δύο χρόνων για τα παιδιά των γυμνασίων,
καθώς μετά τις αντιδράσεις, διαπίστωσε
και αυτή ότι το σύστημα που θεσπίζει,
«διακόπτει απότομα την εκμάθηση της
δεύτερης ξένης γλώσσας».

Κυριακή 12 Ιουνίου

Αυξάνεται το ενδιαφέρον χιλιάδων
νέων για σπουδές στο εξωτερικό,
παρά την οικονομική κρίση που γο-
νατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πε-
ριορισμός των μετεγγραφών, αλλά και οι
φόβοι για αλλαγή του χάρτη της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις ή
και καταργήσεις σχολών και τμημάτων εί-
ναι οι βασικοί λόγοι της αυξητικής τάσης
που παρατηρείται. Ιδίως για τα πανεπι-

στή-
μια της Αγγλίας, υπάρχει ακόμη ένας
πολύ σοβαρός λόγος: Τα δίδακτρα από το
2012 και μετά θα αυξηθούν σημαντικά,
αφού η κυβέρνηση Συντηρητικών Φιλε-
λευθέρων περιέκοψε δραστικά τις πιστώ-
σεις, οδηγώντας τα ιδρύματα σε αύξηση
των διδάκτρων. 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 

Η σημαντικά καθοδική πορεία των
βάσεων θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο
των φετινών πανελλαδικών εξετά-
σεων, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό.
Η μεγάλη πτώση, που ενδεχομένως να ξε-
περάσει και τα 1.000 μόρια, εκτιμάται ότι
θα εμφανιστεί στα υψηλόβαθμα και με-
σαία τμήματα των περιφερειακών ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Φέτος, οι επιδόσεις των υποψηφίων
ήταν σε γενικές γραμμές πολύ χειρότερες
από πέρσι. Σημαντικά μεγαλύτερος είναι
και ο αριθμός των υποψηφίων που έχουν
γράψει κάτω από τη βάση στα περισσό-
τερα μαθήματα. Το στοιχείο αυτό «σπρώ-
χνει» τις βάσεις προς τα κάτω.

Πέμπτη 16 Ιουνίου

«Αλαλούμ» επικρατεί στο υπουργείο
Παιδείας με τις διαδικασίες κατάθε-
σης των μηχανογραφικών δελτίων
για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το
υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η
συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελ-
τίων ξεκινάει την Παρασκευή 17 του
μήνα. Κανένας όμως δεν θα μπορέσει να
συμπληρώσει το μηχανογραφικό του την
πρώτη ημέρα της προθεσμίας που έδωσε
το υπουργείο Παιδείας. Κι αυτό γιατί, τε-
λικά, παρά τις πληροφορίες που υπήρχαν,
το υπουργείο Παιδείας δεν θα δώσει αύ-
ριο, Πέμπτη, τα βαθμολογικά στοιχεία για
τις επιδόσεις των υποψηφίων για την ει-
σαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Παρασκευή 17 Ιουνίου

Έτοιμος να ανακοινωθεί ο νέος νό-
μος-πλαίσιο λειτουργίας της Τριτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης που φέρνει τα πάνω
– κάτω Η αντιπαράθεση που έχει προκύ-
ψει το τελευταίο διάστημα μεταξύ των πα-
νεπιστημιακών και του υπουργείου Παι-
δείας έχει μια φανερή και μια αθέατη
πλευρά. Η φανερή αφορά την υποχρημα-
τοδότηση των ιδρυμάτων αλλά και τις κι-
νήσεις του Γιάννη Πανάρετου, που εκνευ-
ρίζουν τους πανεπιστημιακούς επειδή ο
συνάδελφός τους, γνωρίζοντας από τα
μέσα το πώς λειτουργεί το σύστημα, επιμέ-
νει να τους πιέζει εφ’ όλης της ύλης με τον
δικό του, ομολογουμένως ιδιάζοντα, τρόπο.
Η κρυφή πλευρά της αντιπαράθεσης όμως
αφορά το ότι σε λίγες μέρες, αμέσως μετά
την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη
Βουλή, η Αννα Διαμαντοπούλου θα ανα-
κοινώσει τον καινούργιο νόμο-πλαίσιο λει-
τουργίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο
οποίος φέρνει τα πάνω κάτω στα πανεπι-
στήμια όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης
και χρηματοδότησής τους.

Σάββατο 18 Ιουνίου 

Τον καθορισμό «μάξιμουμ» αριθμού
μαθητών που θα εγγραφούν την επό-
μενη σχολική χρονιά στην Α’ τάξη σε
κάθε ένα από τα μουσικά γυμνάσια
της χώρας, προχώρησε το υπουργείο
Παιδείας προκαλώντας αντιδράσεις
από γονείς και εκπαιδευτικούς. Οπως
διευκρινίζεται στη σχετική απόφαση που
υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του
υπουργείου Μ. Κοντογιάννης, «σε περί-
πτωση που υπάρχει πρόβλημα υποδοχής -
λόγω υλικοτεχνικής υποδομής - του συγκε-
κριμένου αριθμού μαθητών, δύναται να μει-
ωθεί ο αριθμός των μαθητών με απόφαση
του διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει αύ-
ξηση του αριθμού των τμημάτων». Σύμφωνα
με τους γονείς, η μείωση των νεοεισερχό-
μενων μαθητών αφορά μουσικά σχολεία
της επαρχίας.

Κυριακή 19 Ιουνίου 

Μηνύματα αλληλεγγύης και διεκδί-
κησης στέλνει το 5ο Δημοτικό σχολείο
Κερατσινίου. Κοινωνικό παντοπωλείο
για άπορους λειτουργεί ο σύλλογος γο-
νέων, που συγχρόνως συγκεντρώνει
ρούχα και χρήματα. Τρεις κενές θέσεις εκ-
παιδευτικών καλύφθηκαν έπειτα από δε-
καήμερη κατάληψη. Έντονη συμμετοχή
υπήρξε και στη συγκέντρωση χρημάτων
για την οργάνωση «Ένα σχολείο για τη
Γάζα». Τα περασμένα Χριστούγεννα οι μα-
θητές ξεχύθηκαν στο Κερατσίνι και είπαν
τα κάλαντα. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν
μετατράπηκαν σε ένα μεγάλο τσιμπούσι
που πραγματοποιήθηκε μέσα στο σχολείο. 

σημειώσειςστοHMEΡΟΛΟΓΙΟ
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ

AΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ 

α) Το γενικότερο πλαίσιο 
μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου 

Η τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα βρίσκει
την Ελλάδα – ευρύτερα τον νεοελληνικό κοι-
νωνικό σχηματισμό - στη δίνη ραγδαίων
πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και
πολιτισμικών εξελίξεων. Μετά μια δεκαετία
πολεμικών εμπλοκών βρίσκεται από το ζε-
νίθ των μεγαλοϊδεατικών ονείρων της «Ελ-
λάδος των δυο ηπείρων και των πέντε θαλασ-
σών» της Συνθήκης των Σεβρών του 1920,
στο ναδίρ της Συνθήκης της Λωζάννης του
1923. 

Πρόκειται για μια εποχή κλειδί στη κατα-
νόηση της σύγχρονής Ελλάδας. Για πρώτη
φορά στην ιστορία του ο ελληνικός κοινω-
νικός σχηματισμός ταυτίζεται λίγο ή πολύ
με τα όρια του κράτους, ως συνέπεια της τε-
ράστιας Μικρασιατικής Καταστροφής του
1922. Επίσης για πρώτη φορά επιχειρείται
μια αβασίλευτη αστική δημοκρατική διαχεί-
ριση, χωρίς τον μέχρι τότε συνεκτικό πολι-
τικό μύθο της Μεγάλης Ιδέας που χάθηκε
οριστικά στο λιμάνι της Σμύρνης, ενώ η
χώρα ταλανίζεται από στρατιωτικά κινή-
ματα, δικτατορικές εκτροπές, τεράστια οικο-
νομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά προβλήματα
αφομοίωσης νέων πληθυσμών και περιο-
χών, κρίση ταυτότητας και ρόλου. 

Σ’ αυτή τη νέα σε όλα τα δεδομένα πραγ-
ματικότητα, η εκπαιδευτική πολιτική και
πάλι παλινδρομεί μεταξύ προόδου και συν-
τήρησης, με δύο εκκαθαρίσεις καθηγητών
του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου,
αποτέλεσμα της εμπλοκής αρκετών καθηγη-
τών στη εμφύλια σύγκρουση που έμεινε
στην ιστορία ως Εθνικός Διχασμός. Ενώ πα-
ράλληλα με την διεύρυνση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης με νέα Ιδρύματα συντελείται
την τριετία 1917-1920 μια ακόμη απόπειρα
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με πρωτερ-
γάτες τους Αλ. Δελμούζο, Δ. Γληνό και Μ.
Τριανταφυλλίδη, η οποία, λόγω της πολιτι-
κής αλλαγής του Νοεμβρίου 1920, όχι μόνο
δεν μπόρεσε να προχωρήσει αλλά και όσες
τομές επέβαλε, όπως η είσοδος της δημοτι-
κής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημο-
τικού, καταργήθηκαν με την παλινόρθωση
του αντιβενιζελικού πολιτικού κόσμου. 

β) Και οι φοιτητές;
Όπως είδαμε την περίοδο όλης της δεκαε-

τίας (1911-1922), δεν συναντάμε παρεμβά-
σεις φοιτητών με όρους Κινήματος. Βέβαια
αυτό δε σημαίνει ότι δεν συναντάμε κά-

ποιες αποσπασματικές φοιτητικές αντιδρά-
σεις κυρίως για το εξεταστικό. Αντίθετα συ-
ναντάμε φοιτητές ως άτομα ή μικρές ομά-
δες, στην πρωτοπορία των νέων αναζητή-
σεων και διεργασιών οι οποίες όμως συντε-
λούνται εκτός της Πανεπιστημιακής Κοινό-
τητας. 

Έτσι το 1915 επανιδρύεται, από τους Κλέ-
ωνα Παράσχο, Γιάννη Μηλιάδη, Άγγελο
Βαρβαγιάννη, Φάνη Μιχαλόπουλο και Θεό-
δωρο Πίστρικα, η Φοιτητική Συντροφιά.
Στόχος της δια της δημοτικής «το ξάπλωμα
της ελεύθερης σκέψης και το ριζοβόλημα της
καθαρής αλήθειας στην ιδεολογική μόρ-
φωση…Θέλουμε να εργαστούμε για τον φωτισμό
και τη χειραφέτηση των πιο ταπεινών, που να
μην είναι πια παθητικά πλάσματα ή ουδέτερα
μπροστά στην εκμετάλλευση των επιτηδείων ή
στην τάχα μορφωτική διδασκαλία των σχολα-
στικών…». Η νέα προσπάθεια, με τις ευρύτε-
ρες αναζητήσεις και τις προσπάθειες εκτός
του «Πανεπιστημιακού μουχλιασμένου αέρα» -
όπως έγραφε αργότερα ο Μηλιάδης-, δημι-
ουργίας ενός κριτικού αστικού πνεύματος
δεν κράτησε και πολύ μια που η επιστρά-
τευση του 1917 σήμανε μια νέα της διά-
λυση. Θα ξανασυσταθεί στα τέλη του 1920 -
το καταστατικό της υπογράφουν τώρα οι :
Τέλος Άγρας, Βασίλης Βλαβιανός, Πέτρος
Γλέζος, Ευάγγελος Μόσχος, και Πέτρος Χά-
ρης - αντιδρώντας στη συντηρητική αντεπί-
θεση του λογιοτατισμού που κυριαρχεί στο
αντιβενιζελικό πολιτικό σύστημα, το οποίο
μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 1920 συνέ-
στησε ‘Επιτροπείαν’ για να εξετάσει την γε-
νικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του
1917-1920 και κυρίως να ανατρέψει την εί-
σοδο στα βιβλία των πρώτων τάξεων του
Δημοτικού Σχολείου της επάρατης Δημοτι-
κής Γλώσσας. Από το πόρισμα της οποίας
αξίζει να καταγράψουμε την 2η παράγραφο
ως χαρακτηριστικό δείγμα…παιδαγωγικής
ευρύτητας!

«Να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων
και καώσι τα…σήμερον εν χρήσει υπάρχοντα
αναγνωστικά βιβλία ως έργα ψεύδους και κα-
κοβούλου προθέσεως».

Σε αντίθεση με την σχετικά πλουραλιστι-
κού πολιτικού χαρακτήρα Φοιτητική Συν-
τροφιά στην οποία συμμετείχαν και λίγοι
νέοι σοσιαλιστικών απόψεων, η Σοσιαλι-
στική Νεολαία Αθηνών, που ιδρύθηκε
στα 1916 από τους φοιτητές Δημοσθένη Λι-
γδόπουλο, Παναγιώτη Κατσανά, Σπύρο Κα-
μιώτη, Μιχάλη Οικονόμου και καθοδηγητή
τον Φραγκίσκο Τσουλάττη της Φυσικομαθη-
ματικής, είχε σαφή επαναστατικό προσανα-
τολισμό και πολιτικό στόχο να συντελέσει

στην ενοποίηση των διάσπαρτων σοσιαλι-
στικών ομάδων. Μέσα σε δύο χρόνια απέ-
κτησε πάνω από 200μέλη, εκδίδει πολιτικό
έντυπο, τον ‘Εργατικό Αγώνα’, και παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ίδρυση του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
και την ψήφιση των θέσεων του για την
Παιδεία. Οι επαναστατικές της ιδέες και
δράση, που επεκτάθηκαν γρήγορα σε Θεσ-
σαλονίκη, Πειραιά και Βόλο, αλλά κυρίως ο
φόβος που έσπειρε στους αστούς η επικρά-
τηση της μπολσεβίκικης επανάστασης του
1917 στη Ρωσία, οδήγησε στη σύλληψη και
παραπομπή σε στρατοδικείο των μελών της,
μια που ίσχυε τότε λόγω πολέμου στρατιω-
τικός νόμος. Αφορμή, η έκδοση από τη Σο-
σιαλιστική Νεολαία το 1918 του βιβλίου
«Προς τους νέους» του Κροπότκιν. Η κατα-
δίκη των ηγετών της σε τέσσερα χρόνια φυ-
λάκιση, δεν εφαρμόστηκε όμως γιατί υπήρξε
έντονη παρέμβαση του αγγλικού εργατικού
κόμματος, που ανάγκασε την Κυβέρνηση
Βενιζέλου να τους δώσει χάρη. 

Την ίδια χρονιά στις 8 Σεπτεμβρίου, πα-
ρουσία του νέου Βασιλιά – ο Κωνσταντίνος
είχε εξαναγκασθεί σε παραίτηση υπέρ του
δευτερότοκου γιου του Αλεξάνδρου μετά
την επικράτηση με την βοήθεια των Γάλλων,
της Κυβέρνησης Εθνικής Άμυνας της Θεσ-
σαλονίκης και την ανάληψη και πάλι της
πρωθυπουργίας από τον Ελ. Βενιζέλο – σε
ειδική τελετή έγιναν τα αποκαλυπτήρια ανα-
θηματικής στήλης των πεσόντων στους πο-
λέμους φοιτητών στην κεντρική είσοδο του
Πανεπιστημίου. Από την προσφώνηση του
Πρύτανη Γεώργιου Γαζέπη – την παραθέτει
ολόκληρη ο Λάζος – αντιγράφουμε, μια χα-
ρακτηριστική του κυρίαρχου ακαδημαϊκού
πνεύματος της εποχής, πρόταση: «Το Εθνι-
κόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον φόρου
ευγνωμοσύνης τελούν εις τους νεκρούς αυτού
τροφίμους οίτινες…έχυσαν το αίμαν των υπέρ
πίστεως και πατρίδος, ίδρυσε την καλλιμάρμα-
ρον ταύτην στήλην… το Πανεπιστήμιον απε-
δείχθη κατά την φράσιν του Σπυρίδωνος Τρι-
κούπη ‘ασπίς αληθινή της ελευθερίας, θεμέλιος
λίθος του Ελληνικού μεγαλείου και ανόρθωμα
της όλης Ελληνικής φυλής…». 

Στη στήλη υπάρχει επίγραμμα- το είχε
γράψει ο καθηγητής Χρήστος Ανδρούτσος-
σε άψογη αρχαιοελληνική το οποίο έχει ως
εξής: 

«Ουνόματ’ ηϊθέων κλυτά μηνύει λίθος ήδε
οι πρό φίλης Πατρίδος εν προμάχοις έφανον
συμφύλους τεύχοντες ελευθερίην ερατεινήν
Κάλλιστον δι’ αρετής μνήμ’ έλιπον φθίμενοι» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Μια δύσκολη εποχή 
και ένα νέο πανεπιστήμιο
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Ακολουθούσαν δεκαοκτώ ονόματα φοιτη-
τών με τον τόπο καταγωγής του καθενός. Η
τελετή έκλεισε με την απονομή, από τον βα-
σιλιά, στο λάβαρο του Πανεπιστημίου του
Ανώτερου Σταυρού Πολέμου τιμώντας
όπως είπε το Πανεπιστήμιο «…το οποίον προ-
σέφερεν εις την πατρίδα νεαρούς και αλκίμονας
μαχητάς». 

Όλη την περίοδο πάντως μόνο η ‘Ελλη-
νική Φοιτητική Κίνηση’ που κηδεμο-
νεύεται από την Χριστιανική Αδελφότητα
Νέων (ΧΑΝ) αποτελεί το μόνο καθαρά φοι-
τητικό σωματείο που κύριο στόχο έχει την
ίδρυση Φοιτητικής Λέσχης γεγονός που γί-
νεται πραγματικότητα το 1923. 

Με την ριζική αλλαγή του όλου πολιτικού
σκηνικού, των ραγδαίων εξελίξεων που έρ-
χονται μετά την Μικρασιατική Καταστροφή,
την επιστροφή από το μέτωπο των φοιτη-
τών που είχαν επιστρατευθεί και αργότερα
τους πρόσφυγες φοιτητές, το φοιτητικό
σώμα διευρύνεται και ριζοσπαστικοποιεί-
ται. Τα νέα του μέλη τα οποία έχουν βιώσει
την φρίκη του πολέμου και της προσφυγιάς,
αναζητούν νέες ιδεολογικό-πολιτικές υπέρ-
βασης της Μεγάλης Ιδέας, δημοκρατικού
ριζοσπαστισμού ή διαφόρων τάσεων σο-
σιαλιστικών και κομμουνιστικών, με κεν-
τρικό αιτούμενο την αντιμετώπιση των
εσωτερικών οξυμένων κοινωνικά και πολι-
τικά προβλημάτων. Οι αναζητήσεις αυτές
οδηγούν στην επανεμφάνιση και πάλι του
Φοιτητικού Κινήματος και μάλιστα για
πρώτη φορά με ξεκάθαρη συνδικαλι-
στική/σωματειακή μορφή κατά σχολές
ακόμη και διοργάνωση πανσπουδαστικών
συνεδρίων. Πρόκειται για ένα νέο Φοιτητικό
Κίνημα πολύ διαφορετικό από εκείνο των
απαρχών του αιώνα και των συντηρητικών
γλωσσικών και όχι μόνο επιλογών.

γ) Η ίδρυση του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Στις νέες συνθήκες που επέφερε η Μι-
κρασιατική καταστροφή, ταυτόχρονα με την
ανακήρυξη της Αβασίλευτης Δημοκρατίας
στις 24 Μαρτίου του 1824, ο Πρωθυπουρ-
γός Αλέξανδρος Παπαναστασίου στις προ-
γραμματικές του δηλώσεις κατά την 76η Συ-
νεδρίαση της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης
ανέφερε:

«Ιδιαιτέρως δε θα φροντίσωμεν δια την εκ-
παιδευτικήν οργάνωσιν των βορείων του Κρά-
τους επαρχιών ενισχύοντες παντοιοτρόπως το
διδακτικόν προσωπικόν και ιδρύοντες τα κα-
τάλληλα πρακτικά προπάντων σχολεία, έτι δε
και δεύτερον Πανεπιστήμιον εν Θεσσαλονίκη
περιλαμβάνον και τας πρακτικάς επιστήμας και
μέλλον να λειτουργήση βαθμιαίως. Του Πανε-
πιστημίου τούτου η καλή οργάνωσις και τας
Νέας Χώρας θα ωφελήση και την επιστημονι-
κήν παρ’ ημίν δράσιν θα προαγάγη, συντε-
λούσα εμμέσως εις την βελτίωσιν και του εν
Αθήναις Πανεπιστημίου». 

Η προγραμματική αυτή θέση, αποτελεί το
πολιτικό καταστάλαγμα διεργασιών που
έχουν εκδηλωθεί ήδη από την προηγού-

μενη δεκαετία αλλά και των προοδευτικών
νεωτερικών κοινωνικών αντιλήψεων της
‘Δημοκρατικής Ένωσης’ του Αλ. Παπανα-
στασίου για μια οικονομική ανάπτυξη με
κέντρο βάρους τις Νέες Χώρες καθώς και
δημιουργίας ενός αντίβαρου στο οπισθο-
δρομικό πνεύμα που κυριαρχούσε στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και ανοίγματος στον
εκπαιδευτικό δημοτικισμό. Το 1913 μετά
την απελευθέρωση των βόρειων επαρχιών
της χώρας, όπως γράφει ο Περικλής Βιζου-
κίδης και παραθέτει ο Γιώργος Κεχαγίογλου
στην πολύτιμη εργασία του για το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης:

«…δύο επιφανή εν τη επιστήμη τέκνα της Ελ-
λάδος, υπό ζωηρού κινούμενα ενθπουσιασμού
ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και ο Γεώργιος
Στρέιτ, εισηγήθηκαν αυθορμήτως εκάτερος την
ίδρυσιν τρίτου Ελληνικού Πανεπιστημίου (εί-
ναι η περίοδος που το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών είχε χωριστεί σε Εθνικό και σε Καποδι-
στριακό) εν τη πρωτευούση της Μακεδο-
νίας…Το λαμπρόν όμως εκείνο σχέδιον εματε-
ώθη μετ’ ου πολύ επελθόντος του απαισίας μνή-
μης παγκοσμίου πολέμου…μετά το πέρας τού-
του…νέα σκέψις εγένετο, ήτις εκρίθη και ωριμο-
τέρα όπως το νέον ελληνικόν Πανεπιστήμιον
ιδρυθή εκεί ένθα έσχε την κοιτίδα αυτής η ελ-

ληνική φιλοσοφία, εν τη γή δηλονότι της από
τριών χιλιετηρίδων ελληνικωτάτης Ιωνίας, ανά
τας ακτάς της οποίας υπερηφάνως εκυμάτιζε
τότε η ελληνική κυανόλευκος...

«Επήλθον όμως ταχέως, φευ, αι τραγικαί ημέ-
ραι της εθνικής συμφοράς… δεν συνεπληρώθη
έκτοτε τριετία και ενώ η Ελλάς εκλυδωνίζετο…
και εσπαράσσετο εσωτερικώς, εδημοσιεύθη εν
τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως ο ιδρυτικός νό-
μος του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης». 

Για όλα αυτά και την επιλογή Καραθεω-
δορή ως οργανωτή και των δύο Πανεπι-
στημίων υπάρχει και αναλυτική αγόρευση
του Ελ. Βενιζέλου στη Βουλή το 1929. Σε
εκτέλεση των προγραμματικών δηλώσεων
του πρωθυπουργού Αλ. Παπαναστασίου
στις 8 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, ο Υπουρ-
γός Παιδείας Ι. Λυμπερόπουλος καταθέτει
νομοσχέδιο ίδρυσης του νέου Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος. Συντάκτης του ο
Δημήτρης Γληνός. Στην εισηγητική έκθεση
– όπως την αναλύει διεξοδικά ο Σπ. Μαρκέ-
τος – αναδεικνύεται όλη η νέα εκπαιδευτική
φιλοσοφία ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύμα-
τος το οποίο «χωρίς να υστερεί κατ’ ουδέν του
παραδεδεγμένου κλασσικού τύπου» φιλοδοξεί
να συμπεριλάβει «πάντας τους κλάδους των τε-
χνικών και των εφηρμοσμένων επιστημών αί-
τινες θεωρούνται σήμερον απαραίτητοι δια μίαν
χώρα». Προς την κατεύθυνση αυτή, πέρα
από την προσθήκη νέων Σχολών που δεν
υπήρχαν στο «Αθήνησι», οι Σχολές θα διαι-
ρούνταν και σε πολλαπλά Τμήματα με αντί-
στοιχα πτυχία. Η Φυσικομαθηματική έτσι
θα χωρίζονταν σε εννιά Τμήματα (Μαθη-
ματικό, Φυσικό, Χημικό, Γεωργικό, Μεταλ-
λειολογικό και Γεωλογικό, Δασικό, Κτηνια-
τρικό, Ηλεκτρολογικό, Φαρμακευτικό), η Φι-
λοσοφική σε πέντε (Φιλοσοφικής και Παι-
δαγωγικής, Κλασσικής Φιλολογίας, Μέσης
και Νεώτερης Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστο-
ρίας, Αρχαιολογίας), εκείνη των Οικονομι-
κών Επιστημών σε τρία (Πολιτικό, Οικονο-
μικό, Εμπορικό). Έντονο πρόβλημα προ-
έκυψε με την πρόταση δημιουργίας στη Θε-
ολογική… «Τμήματος Εβραιολογίας»! 

Η συζήτηση άρχισε στη Βουλή στις 17
Ιουλίου, αλλά δεν τερματίσθηκε ποτέ. Μετά
μια ολονύκτια έντονη συζήτηση στην οποία
πήρε ενεργό μέρος και ο Πρωθυπουργός
Παπαναστασίου, τελικά κατατέθηκε έν-
σταση από βουλευτές των Φιλελευθέρων
του Γεωργίου Καφαντάρη, περί μη απαρτίας
και η ολομέλεια αναγκάστηκε να διακόψει
τις εργασίες της. Ακολούθησε η πτώση της
Κυβέρνησης και έτσι η πρώτη αυτή προ-
σπάθεια δεν ολοκληρώνεται. 

Για τους λόγους που διέκοψαν την ολο-
κλήρωση της ψήφισης, τις έντονες αντιδρά-
σεις που είχαν προκύψει κυρίως από το
σώμα των καθηγητών της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
τους «συντηρητικούς» Φιλελεύθερους, αλλά
και την πορεία τελικά πραγμάτωσης και λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλο-
νίκης με βάση τον νόμο 3341/1925 καθώς
και για το νέο Φοιτητικό Κίνημα θα επανέλ-
θουμε στο επόμενο.  

Με την ριζική αλλαγή του
όλου πολιτικού σκηνικού,
των ραγδαίων εξελίξεων
που έρχονται μετά την
Μικρασιατική Καταστροφή,
την επιστροφή από το
μέτωπο των φοιτητών που
είχαν επιστρατευθεί και
αργότερα τους πρόσφυγες
φοιτητές, το φοιτητικό
σώμα διευρύνεται και
ριζοσπαστικοποιείται. 




