
ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΕΥΧΟΣ  72  •  ΚΥΡΙΑΚΗ 26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2012

H εκπαιδευτική 
αξιολόγηση τον καιρό 
των Μνημονίων
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, 
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

Δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια 
ποιον ψηφίζουμε, για ποιο χρονικό

διάστημα και με ποιο τρόπο εκλέγεται
ΕΝΙΑΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΑΛΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑ ΝΑ

εκπαιδευτική 
διαδικασία»

«H πρόληψη
είναι μια διαρκής



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2

Περιοδική έκδοση της «Αυγής»

Κυκλοφορεί μαζί 

με την «Κυριακάτικη Αυγή»

την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα

Τεύχος 72, Φεβρουάριος 2012

Συντακτική Ομάδα:

Δημήτρης Αλεξόπουλος,

Θανάσης Θεοδώρου

Δημήτρης Παπανικολόπουλος,

Άλκης Ρήγος, 

Βασίλης Ρόγγας,

Γιώργος Τσιρίδης,

Παύλος Χαραμής

Επικοινωνία:

paideia.koinwnia@gmail.com

facebook:

Παιδεία και Κοινωνία

Επιμέλεια:

L• Press, τηλ. 210 82.28.258

Ιδιοκτησία:

«Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 12, 

Τηλ. 210 52.31.831

Fax: 210 52.31.822

Φωτογραφία εξωφύλλου:

ΠκΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
4 OΞΥΤΟΝΑ
11 ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
15 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ
21 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6 ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ

6 Η ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ
ΕΓΙΝΕ «ΜΑΡΤΥΡΙΟ» ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (HTTP://WWW.KSM.GR)

7 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ

8 ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΙ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΑ & ΝΕΟΛΑΙΑ
9 DEGAGE, ΓΕΛΟΙΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

9 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

10 ΜΙΑ ΝΕΑ ΧΙΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ:
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ. 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ RAÚL ZIBECHI
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

12 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ: «Η ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ

ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

13 Η ΝΑΡΚΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, Η ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
16 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΕΠ

17 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΠΟΙΟΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, 
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΝΙΑΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

19 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

20 ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΙΠ-ΑΝ» ΜΕ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗ 
ΤΟΝ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΑΥΡΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

20 Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ:

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ



ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012         τχ. 72

Τ
Η

Σ
 Σ

Υ
Ν

ΤΑ
Ξ

Η
Σ

Ιππίας: Όλο τα ίδια και τα ίδια μας λες Σωκράτη
Σωκράτης: Κάτι χειρότερο Ιππία, λέω τα ίδια για τα ίδια πάντα πράγματα 

Ξενοφών 

Για τα ίδια πράγματα και πάλι ο Λόγος αυτού του ένθετου. Για τα ίδια
καθημερινά εντεινόμενα φαινόμενα ενός απροκάλυπτου πολέμου
–όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο– που έχει κηρύξει, το κατ’

ευφημισμό πια Υπουργείο Παιδείας, εναντίον του Δημόσιου Αγαθού της
Εκπαίδευσης, της Έρευνας και των λειτουργών τους. Ενός ανοιχτού πολέ-
μου που (αποτελεί βέβαια τμήμα του ευρύτερου πολέμου) έχει εξαπολύσει
η στερούμενη λαϊκής νομιμοποίησης Κυβέρνηση του καταρρέοντος αστι-
κού δικομματισμού, απέναντι σε όλη την κοινωνία με πρόσχημα την οικο-
νομική κρίση. Ενός πολέμου συστηματικής εξάρθρωσης κάθε έννοιας Κοι-
νωνικού Κράτους και εργασιακών δικαιωμάτων, καταστροφής του περι-
βάλλοντος, ευτελισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Συντάγματος,
μετάλλαξης της πολιτικής δημοκρατικής λειτουργίας σε «παίγνιο» με τε-
λικό στόχο μια νέα συσσώρευση υπέρ του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. 

Σ’ αυτόν τον πόλεμο, είναι σχεδόν φυσικό η παραγωγή κριτικής γνώσης
και ελεύθερα σκεπτόμενων πολιτών να αποτελεί πεδίο ιδιαίτερα κρίσιμο.
Το αξιακό πρόταγμα δημιουργίας πολιτών ικανών για σφαιρική και πλου-
ραλιστική δυνατότητα επιστημονικής αντίληψης των εξελίξεων, αισθητική
και πολιτική οξυδέρκεια, οφείλει να κύπτει μπροστά στην απαίτηση των
αγορών -όπως ουδετεροποιημένα ονομάζονται πια τα πιο αδηφάγα καπι-
ταλιστικά συμφέροντα- για δημιουργία αδύναμων και παθητικών υπη-
κόων- ιδιωτών με ατομοκεντρικές αντιλήψεις. Ακριβώς γι’ αυτό, η δημόσια
εκπαιδευτική λειτουργία οφείλει να μετατραπεί σε τεχνική παροχής εξει-
δικευμένων πληροφοριών και οι λειτουργοί της σε πωλητές γνώσεων, γλί-
σχρα αμειβόμενοι. Κάτω από αυτή την ιδεολογικό-πολιτική στοχοθεσία, η
συνολική επίθεση στο αξιακό στοιχείο που συγκροτεί το Δημόσιο Εκπαι-
δευτικό Σύστημα εστιάζεται κυρίως στο Αυτοδιοίκητο Πανεπιστημιακό επί-
πεδο όπου παράγεται και αναπαράγεται, μέσα σε ένα πάντα συγκρουσιακό
και ταυτόχρονα συνεργατικό δημοκρατικό κλίμα έντασης, η νέα γνώση και
οι λειτουργοί της στις άλλες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη ταξική στρατηγική υπηρετεί, με συ-
νέπεια οφείλουμε να ομολογήσουμε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας.

Εδώ όμως ακριβώς προβάλλει η πολιτισμική και βαθιά Δημοκρατική
ηθική αντίσταση και πολιτική ανυπακοή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας
με μια συντριπτικά πλειοψηφική διάσταση και πρωτόγνωρη ενότητα που
υπερβαίνει κομματικές ή παραταξιακές αγκυλώσεις που παρατηρούνται
σε άλλους χώρους εργαζομένων. Ας μην λησμονούμε ότι ο εκπαιδευτικός
κόσμος βγήκε από ένα σύμφωνα με το Σύνταγμα πλήρως αυτοδιοικούμενο
συμμετοχικό δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο που, παρά τις υλικοτεχνι-
κές του ελλείψεις, στην μεταπολίτευση προχώρησε σε ραγδαίες επιστημο-
νικά και ερευνητικά εξελίξεις σε οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών, διε-
θνών συνδέσεων, ερευνητικών επιτευγμάτων και μια σειρά άλλων σημαν-
τικών δράσεων και παρεμβάσεων σε σύνδεση με την κοινωνία υπερβαί-
νοντας την δογματική και στερεοτυπική αντίληψη του ιστορικού κοινωνι-
κό-πολιτικου και πολιτισμικού μας γίγνεσθαι. Απέκτησε ισχύ και αίγλη
που δεν αμφισβητείτε στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα, παρά την ενορ-
χηστρωμένη επίθεση που δέχεται εδώ και δύο χρόνια, την διάχυτη στο κοι-
νωνικό σώμα αντιδιανοουμενίστικη προδιάθεση και την ανάδειξη ως κυ-
ρίαρχων των υπαρκτών αρνητικών φαινομένων που πάντα θα υπάρχουν
σε ζωντανούς Θεσμούς. 

Μέσα από αυτή την ελευθεριακή κοιτίδα έχουν δημιουργηθεί οι προσω-
πικότητες των σημερινών λειτουργών της βασικής εκπαίδευσης που όχι
μόνο αντιστέκονται στην υποβάθμιση και ευτελισμό των ίδιων και των
σχολειών τους, όχι μόνο προτείνουν και επεξεργάζονται θέσεις περαιτέρω
αναβάθμισής τους, αλλά και έχουν προχωρήσει σε πολλές σχολικές μονά-

δες εθελοντικά σε εντυπωσιακές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες κοινωνικής
ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τους μαθητές τους σε συνεργασία με
τους συλλόγους γονέων, σειρά Δήμων και πολιτιστικών Ομάδων (μια τέ-
τοια πρωτοβουλία αναδεικνύουμε σε τούτο το τεύχος) ενισχυτικά μαθήμα-
τα, όπως και μαθήματα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις εισό-
δου στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, θεατρικούς και μουσικούς ομίλους κλπ. Αναπληρώ-
νοντας επίσης εθελοντικά και στην πράξη τα κενά της μαθησιακής διαδι-
κασίας που θέλησε να επιβάλει η κυβερνητική πολιτική στη νέα γενιά της
κοινωνίας μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε όλα τα κύτταρα κοινωνικής
ευαισθησίας που δημιουργούνται καθημερινά για την αντιμετώπιση της
κρίσης που μαστίζει το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας ανταμώνουμε με
εκπαιδευτικούς λειτουργούς .

Εκεί όμως που αυτές τις ώρες η αντίσταση και η βαθιά δημοκρατική πο-
λιτική ανυπακοή παίρνει σήμερα έντονες διαστάσεις είναι στο χώρο των
Πανεπιστημίων και στην ατελέσφορη προσπάθεια εφαρμογής του αντι-
συνταγματικού Ν.4009/2011 που καταλύει το Συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νο «πλήρως αυτοδιοικούμενο» Πανεπιστήμιο. Η «μάχη των μαχών» σύμ-
φωνα με την πολεμική ορολογία της πολυπράγμονος Υπουργού μας φαί-
νεται να έχει οριστικά γι’ αυτήν και την πολιτική της χαθεί. Το όραμά της
για ένα αυταρχικά ιεραρχημένο και πλήρως εξαρτώμενο από το Υπουργείο
Πανεπιστήμιο υπό τη διοίκηση ενός 15μελούς Συμβουλίου με 7 πανεπι-
στημιακούς 1 φοιτητή (!) και 7 έξω πανεπιστημιακά μέλη, έναν υπόλογο
σε αυτό Πρύτανη-μάνατζερ και έναν διορισμένο ανά σχολή απόλυτο και
ανεξέλικτο μονάρχη Κοσμήτορα, το οποίο θα έπρεπε για τα πανεπιστημια-
κά μέλη να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου και για την πλήρη σύν-
θεση στα μέσα Ιανουαρίου δεν έχει προχωρήσει σε κανένα Πανεπιστήμιο.
Οι διορισμένες από την ίδια εφορευτικές επιτροπές δεν μπορούν να προ-
χωρήσουν, καθώς αντιμετωπίζουν την καθολική μη βίαιη επώνυμη αντί-
σταση και εντυπωσιακή ενότητα μιας νέας δυναμικής συλλογικότητας, της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας διδασκόντων, εργαζομένων και φοιτητών.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν μπορεί να βρεθεί
(ανάμεσα στους πάνω από χίλιους πανεπιστημιακούς δασκάλους του) ακό-
μη και ο ένας που θα αντικαταστήσει το παραιτημένο μέλος της 5μελούς
εφορευτικής, ενώ στο Πάντειο δεν μπορούν να υπάρξουν καν επτά υπο-
ψήφιοι για τις επτά θέσεις του Συμβουλίου. Και είναι εντυπωσιακή η σθε-
ναρή αντίσταση Συγκλήτων και Πρυτανικών Αρχών, που όλες χωρίς εξαί-
ρεση έχουν προσφύγει για την αντισυνταγματικότητα του νόμου στο ΣτΕ.
Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 4 Μαρτίου. Πρόκειται για Νίκη, για την πρώ-
τη ευρύτερα Νίκη απέναντι στα ανελεύθερα κυβερνητικά μέτρα!

Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη ότι καμιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία,
όσο αυξημένη και αν είναι, δεν νομιμοποιείται όταν έχει χάσει την στοιχει-
ώδη κοινωνική συναίνεση, όταν προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα. Πολύ
περισσότερο όταν ήδη καταφανώς δεν εκφράζει την λαϊκή πλειοψηφία.
Όσο και αν απειλεί η Υπουργός με εισαγγελικές παρεμβάσεις, στοχοποίηση
Πρυτάνεων, ακόμη και με σταμάτημα της κρατικής επιχορήγησης∙ λες και
δεν αποτελεί συνταγματική υποχρέωση και εξαρτάται από την ίδια.

Σε αντιπερισπασμό ή σε πανικό η ηγεσία του Υπουργείου προχωρά σε
νέα επίθεση με στόχο αυτή την φορά το Λύκειο και τους μαθητές του. Αντί
της γενικής απαίτησης να ξαναγίνει αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα και
όχι προθάλαμος του Πανεπιστημίου μέσω της φροντιστηριακής ιδιωτικής
εκμετάλλευσης, προτείνει την μετατροπή του σε τριετές εξεταστικό κέντρο
με όλες τις αντιπαιδαγωγικές παρενέργειες και την άνθιση ακόμη περισ-
σότερο της παραπαιδείας, που αυτό συνεπάγεται. 

Δεν θέλει ή είναι ανίκανη να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου ότι ο αυταρχισμός και η θεολογικού τύπου εμμονή στα θέματα Παι-
δείας οδηγεί τελικά σε συντριβή. Ότι με αυτά και αυτά η μεν Υπουργός των
συσσιτίων και του κλεισίματος χιλιάδων σχολείων κινδυνεύει να βρεθεί
ακόμη και εκτός ανασχηματισμού.

ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα αντιστέκεται
ενωτικά και παράγει νίκες
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Δεύτερο κύμα

Μπροστά στο δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων / καταργήσεων σχολικών μονάδων
βρίσκεται πάλι η εκπαιδευτική κοινότητα. Ο στόχος είναι προφανής: να εξαντ-

ληθούν τα όρια της λογιστικής πρακτικής που επιβλήθηκε βίαια πέρυσι από το Υπ.
Παιδείας σε μια σειρά σχολείων στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια. Με εγκύκλιο
που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας ζητείται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και
τους Δήμους της χώρας να υποβάλουν προτάσεις για τις «αναγκαίες ιδρύσεις, καταρ-
γήσεις, συγχωνεύσεις…» σχολικών μονάδων. Μετά τη γενική κατακραυγή που ακο-
λούθησε τις περυσινές καταργήσεις σχολείων η ηγεσία του Υπ. Παιδείας δείχνει να εμ-
φανίζεται σήμερα περισσότερο προσεκτική. Ο λόγος δεν είναι βέβαια ότι διδάχτηκαν
από τις τραγικές επιπτώσεις που είχε σε πάμπολλες περιπτώσεις το πρώτο κύμα συγ-
χωνεύσεων. Και απόδειξη περίτρανη είναι το γεγονός ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία
καλούνται οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς να υποβάλουν προτάσεις δεν έχουν μεταβληθεί
ούτε κατ’ ελάχιστον. Απλώς, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, να μην οξυνθεί ακόμη
περισσότερο το κλίμα σε μια ευαίσθητη περίοδο και ενώ οι δημοσκοπήσεις τρέχουν.

Νυν απολύεις…

«Όχι σε απολύσεις μόνιμων εκπαιδευτικών»
διαβεβαιώνει η υπουργός παιδείας από

τις αρχές του μήνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι
τίποτε δεν εξασφαλίζει τη μοίρα των αναπληρω-
τών. Η τρόικα δείχνει ανενδοίαστα την εκπαρα-
θύρωση χιλιάδων δημόσιων υπαλλήλων, ανάμε-
σά τους και εκπαιδευτικών. Είναι βέβαιο ότι πολ-
λά συζητούνται το τελευταίο διάστημα στη «Νε-
ρατζιώτισσα». Καταρχάς, η γενικευμένη εφαρμο-
γή της αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει «εύ-
λογη» διαδικασία αποβολής «αδιάφορων» και
«προβληματικών» εκπαιδευτικών, ιδίως νεοδιό-
ριστων. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο 10%
ανέβαζαν δημοσιεύματα της τελευταίας περιό-
δου τους/τις εκπαιδευτικούς με «σοβαρά ψυχο-
λογικά προβλήματα». Παράλληλα, οι συγχωνεύ-
σεις και καταργήσεις σχολείων, σε συνδυασμό με
υπερφορτωμένες σχολικές τάξεις «καταπίνουν»
οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών σε βάρος της
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αλλά
και η διαδικασία αναμόρφωσης των σχολικών
προγραμμάτων (ωρολόγιων και αναλυτικών)
κρύβει μια δική της «λογιστική», που μπορεί να
τεθεί και αυτή στην υπηρεσία της περιστολής
των δαπανών της εκπαίδευσης οδηγώντας σε
εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων

χωρίς ωράριο. Όλα αυτά προοιωνίζονται με βεβαιότητα μια εκπαίδευση κυριολεκτικά
αγνώριστη στο σύντομο μέλλον.

Αψυχολόγητα 

Και μια και ο λόγος για την πληθώρα των εκπαιδευτικών με «ψυχολογικά προβλή-
ματα», αξίζει τον κόπο να αναγνώσει κανείς προσεκτικά κάποιες παραμέτρους

μιας αντιδεοντολογικής πρακτικής. Είναι εύλογο το ερώτημα πώς ακριβώς έγινε ο
προσδιορισμός και η καταμέτρηση αυτών των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τα σχετικά
δημοσιεύματα, τα στοιχεία έδωσαν οι περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που
βασίστηκαν σε πληροφορίες των διευθυντών/διευθυντριών των σχολείων. Αναρωτιέ-
ται κανείς πόσο αξιόπιστες είναι οι «διαγνώσεις» προσώπων που δεν έχουν ειδική κα-
τάρτιση και αρμοδιότητα για ένα τέτοιο έργο. Αλλά ακόμα κι αν βασίστηκαν στην «κοι-
νή λογική» και στην εμπειρική παρατήρηση αναρμόδιων προσώπων, με όλους τους
κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο εγχείρημα, ποιος διαπίστωσε ότι ο εντοπισμός ενός
συγκεκριμένου ψυχολογικού προβλήματος συνεπάγεται και αποκλεισμό από το διδα-
κτικό έργο; Σε άλλες χώρες θα συναντήσει κανείς επίσημες πολιτικές συστηματικής
υποστήριξης των εκπαιδευτικών που η ένταση της εργασίας τούς οδήγησε σε δύσκο-
λες καταστάσεις. Στην Ελλάδα της τρόικας και των Μνημονίων το όποιο, μικρό ή με-
γάλο, πρόβλημα τίθεται ευθέως στην υπηρεσία μιας απάνθρωπης λογιστικής.

Π.Χ. 

ΟΞΥΤΟΝΑ ΑΙΧΜΗΣ
P«Γενικευμένη δυσαρέσκεια» εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί για τις

συνθήκες εργασίας τους και τις απολαβές τους από αυτή.

PΟκτώ στους δέκα εκτίμησαν ότι οι αποδοχές τους αντιστοιχού-
σαν από ελάχιστα ως καθόλου στο έργο που τους ζητούνταν.

PΚαι να σκεφτεί κανείς ότι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε
πριν ξεσπάσει η κρίση των «μνημονιακών» πολιτικών.

P«Διαρροή» και στα ιδιωτικά σχολεία: Συνεχίζεται η μείωση των
μαθητών που ξεκίνησε από το 2009-10, διαπιστώνεται από τα
επίσημα στοιχεία.

PΣτα μεσαία εισοδήματα εντοπίζονται οι σοβαρότερες δυσκολίες. 

PΟι οικογένειες των φτωχών και των
ανέργων, αντίθετα, δεν έχουν κανένα
πρόβλημα. 

PΚανένα παιδί τέτοιων οικογενειών δεν
εγκατέλειψε κάποιο ακριβό ιδιωτικό
σχολείο.

PΗ πολιτική των συγχωνεύσεων/καταρ-
γήσεων αναμένεται και εδώ. 

PΧωρίς επίσημες παρεμβάσεις και εγκυ-
κλίους αυτή τη φορά...

P«Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που
έχει σταθερή και αταλάντευτη θέση
ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά», διαφημί-
ζει ο Ριζοσπάστης (29-1).

PΠροφανώς, τα άλλα κόμματα δεν έχουν
σταθερή θέση ή δεν έχουν αταλάντευτη.
Ή, το χειρότερο, και τα δύο. 

PΟύτε καν το ΛΑΟΣ… Που πολέμησε μετά
μανίας το νομοσχέδιο…

P«Τα μαθητικά συσσίτια είναι μέρος της
ομαδικής σίτισης ανθρώπων από το
κράτος, την Εκκλησία, την Αυτοδιοίκη-
ση και φιλανθρωπικούς φορείς», ορίζει
με «επιστημονική ακρίβεια» ο Γιώργος
Λιακόπουλος (Τα Νέα, 1-2). 

P«Το τραγικό μέρος», σπεύδει να προσθέ-
σει. «Η Ελλάδα γίνεται σταδιακά χώρα
πεινασμένων».

P«Είναι αποτέλεσμα επιλογών που έκαναν οι κυβερνήσεις τα τε-
λευταία χρόνια. Παράπλευρη απώλεια της πολιτικής που έφε-
ρε τη χρεοκοπία», συμπληρώνει. 

PΔιαφωνεί κανείς;

P«Μάγκας ο Πολατίδης» για κάποιους δημοσιογραφούντες. 

PΠραγματικά, θέλει πολλή «μαγκιά» να εισβάλεις στο σχολείο με
το κύρος και την ασυλία βουλευτή στην τσέπη και να καλέσεις
τη φιλόλογο ενώπιόν σου να δώσει εξηγήσεις…

P…γιατί έτσι έκανε το μάθημά της…

P…κι ακόμη μεγαλύτερη «μαγκιά» να μηνύσεις την ΟΛΜΕ και
την ΕΛΜΕ Σερρών, γιατί επέκριναν αυτή την απαράδεκτη πα-
ρέμβαση.

PΑν η «μαγκιά» έχει κάποιο θετικό πρόσημο…

P…αυτό χαρακτηρίζει το θύμα αυτής της ενέργειας και όχι τον
θύτη.
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l «Αφού το χρέος αυτής της χώρας είναι ταξικό, δε πρέ-
πει να κάνουμε το ταξικό μας χρέος;» 

Κ. Χ., μια νύχτα στο Βοτανικό

l «Πάμε κέντρο για μπάχαλα»; ατάκα που θα ακούγεται
στις γειτονιές της Αθήνας τους επόμενους μήνες (όχι
από τους συνήθεις υπόπτους).»

Facebook

l«Αν κοπούν οι μισθοί 25%, κοπεί ο 13ος & ο 14ος θα
φταίει η Αριστερά που κυβερνάει αυτή τη χώρα. Και αν
παρόλα αυτά χρεοκοπήσουμε πάλι αυτοί θα φταίνε γιατί
το λέγανε και το γρουσουζεύανε.»

Facebook

l «Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ την τελευταία διετία θα εκτι-
νάξει πιθανόν τη δύναμη της άκρας Αριστεράς στο 30%·
ενδέχεται να προκαλέσει κοινωνική έκρηξη και το κόμ-
μα του Ανδρέα Παπανδρέου, που υπήρξε το ΕΑΜ της
μεταπολιτεύσεως, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία
ενός νέου ΕΑΜ - εκτός ελέγχου τη φορά αυτή».

«Καθημερινή»

l Όταν η Καθημερινή είναι εκτός θεσμικής δημοκρα-
τίας ένα ρίγος με διαπερνά. Αν μας πουν και εαμοβούλ-
γαρους θα στείλω συγχαρητήρια επιστολή. Ταχυδρομι-
κά.

l «Όχι στην απάτη των εκλογών». Αν καταλαβαίνω κα-
λά, η τρόικα θέτει σε εφαρμογή το παλιό σύνθημα των
αναρχικών.»

G.A., Facebook 

l «Ο Αντωνάκης δήλωσε ότι θα κα-
τεβάσει τις κουκούλες των μπαχαλά-
κηδων. Από την μέρα που τα κατέβα-
σε στην τρόικα, πήρε φόρα.»

Facebook

l To Mega τις τελευταίες μέρες είναι
η ΥΕΝΕΔ μετά την 21η Απριλίου. Στις
23 Απριλίου. Απλώς δε μπορώ να βρω
ιστορική αναλογία για τον Καψή.

l «Προς ΜΑΤ-ΔΙΑΣ: Προσέχετε αύριο
στο σημείο της Ευαγγελιστρίας. Ορι-
σμένες ισορροπίες είναι σα να οδηγείς
πάνω σε τεντωμένο σχοινί.»

Twitter, Rednotebook

l «Μετά το άναμμα κεριών σε τούβλα δεν θα με εντυ-
πωσίαζε πλέον διαδήλωση διαμαρτυρίας στην Ακρόπο-
λη με σύνθημα We are NOT all Greeks... »

Γιάννης Κότσιρας, Twitter 

l «Ακόμα μια φορά χάθηκε η μπάλα. Και το μάτι στρά-
φηκε στο επουσιώδες.

Είναι επουσιώδες το κάψιμο του Κέντρου;

Είναι. Αν το συγκρίνεις με την δυστυχία που πρόκειται
να ζήσουν εκατομμύρια Ελλήνων στα χρόνια που έρ-
χονται.»

Στάθης Τσαγκαρουσιάνος

l Δηλαδή για να καταλάβω. Από όλο το σημερινό, το
αποτέλεσμα είναι να μην ξαναδώ Λεωνίδα Γεωργιάδη
στο τηλεάστυ; Ντροπή στον Καρατζαφέρη.

l «Ο Μεγάλος Αδελφός στις οθόνες μας: το μνημόνιο
είναι δικαιοσύνη, οι δανειστές είναι γενναιόδωροι»

από G.A., μετά το διάγγελμα Παπαδήμου

l Αρθρογράφος του Protagon.gr: - «Νόμος θα μπορού-
σε να ορίσει που, πως και πότε θα μπορούμε να μαζευό-

μαστε και να διαδηλώνουμε μαζικά κι ελεύ-
θερα αντί του Συντάγματος. Thinking outsi-
de the box, το Ολυμπιακό Στάδιο θα μπο-
ρούσε να μετονομαστεί σε Πάρκο Δημοκρα-
τίας, με Hyde Park Corners, ομιλίες, διαλό-
γους και άλλα δρώμενα παντού. Μία εύκο-
λα προσβάσιμη γιορτή της Δημοκρατίας για
δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αν
το ήθελαν, μπροστά στις κάμερες και με στα-
θερή δημοσιογραφική κάλυψη ώστε να
ακουστούν μηνύματα και αιτήματα. Κι όσο
για τον «κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια»
αν ξεφύγει το πράγμα; Ανοιχτοί χώροι γύ-
ρω- γύρω, άρα πάει το αντάρτικο πόλεων
στα σοκάκια. Κάμερες παντού, άρα να απο-
θαρρύνονται και να τιμωρούνται οι παράνομες πρά-
ξεις.»

- Απάντηση: Αυτός τα λέει αλήθεια, δεν κοροϊδεύει.
Θα γίνω αναρχικός. Την επόμενη φορά θα κάψω ό,τι
βρεθεί μπροστά μου. Μετά να δεις πόσο δημόσιο χώρο
θα χουμε.

l «Ξένοι ανταποκριτές λένε ότι η κάλυψη της συγκέν-
τρωσης της Κυριακής τους θύμισε τα τελευταία δελτία
της κρατικής τηλεόρασης του Μουμπάρακ»

Άρης Χατζηστεφάνου, Twitter

l «Τι περιμένεις για να κατέβεις;»

Πανό που ανέβηκε ανυπόγραφο στην κεντρική
πλατεία της Πετρούπολης την Παρα-
σκευή πριν το μεγάλο συλλαλητήριο

l «Το καλύτερο νέο της μέρας είναι ότι ο
Ψωμιάδης ιδρύει όμιλο πολιτικού προ-
βληματισμού»

Rednotebook

l Έδειραν τα ΜΑΤ μαθητές; Ε εντάξει, δε
κάηκε και κανένα νεοκλασσικό...

l «Να μην διανοηθεί η Διαμαντοπούλου
και δώσει έστω 1 ευρώ στα ΑΕΙ που δεν
έχουν εκλέξει διοίκηση. Ας τα διοική-
σουν τα ΕΑΚ με δικά τους χρήματα.»

Μανώλης Καψής, Twitter

l  «Και μετά την κατάργηση της σύντα-
ξης τέρμα πια με τους 80άρηδες που ζουν σε βάρος του
Έλληνα φορολογούμενου»

Δ.Σ., Twitter

l  Όλος ο Ελληνικός λαός πρέπει να πλαισιώσει τη Νέα
Δημοκρατία για να ξανακερδίσουμε τη μάχη της ελπί-
δας.»

ΝΔ, twitter. Και δεν κάνουν πλάκα!

l  «Δεν μπορώ να είμαι ψύχραιμος, όταν βλέπω ανθρω-
πάκια που μέχρι πριν 2 μήνες μου έλεγαν ότι το μνημό-
νιο είναι μονόδρομος, να το καταγγέλλουν τώρα. Ούτε
όταν βλέπω βολεμένους γυμνοσάλιαγκες, σε ΜΜΕ, να
παπαγαλίζουν την επιθυμία του φρενοβλαβούς αφεντι-
κού τους. Θα ήταν ντροπή να ήμουν ψύχραιμος.»

Θύμιος Καλαμούκης

l  «Ως πότε θα αφήνουμε ελεύθερα τα κωλοπαιδα να
καίνε την Αθήνα;»

Μανώλης Καψής, Twitter

l  «Αν δω και τον Βορίδη στο Mega να καταδικάζει κά-
ποιον που κυκλοφοράει με λοστό, θα τα έχω δει όλα.»

P., Facebook

Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου:
Κυκλοφόρησε το 16ο τεύχος της
ανανεωμένης επιστημονικής έκδο-
σης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας. Οι Λ. Κωνσταντινίδης, Π.
Γκόγκα και Β. Μαυρέας γράφουν για
τις σχολές γονέων, ο Θ. Κοντομάρης
για την αντιμετώπιση της υποεπίδο-
σης, ο Αν. Σιάτρας για τη σχέση φυ-
σικών επιστημών και κοινωνικού
αποκλεισμού, η Ν. Καβρουλάκη για
την αξιολόγηση στη φυσική αγωγή,
ο Αντ. Κοκκονός για την επαγγελμα-
τική στήριξη των εκπαιδευτικών, ο
Πρ. Μανωλάκος για τις στάσεις των
εκπαιδευτικών έναντι της αξιολόγη-
σης, ο Ιω. Παπαδόπουλος για τη δι-
οίκηση του σχολείου, οι Ελ. Μπα-
κάλμπαση, Ιω. Μπέλεσης, Επ. Φω-
κάς και Β. Χαλκιοπούλου για τα χα-
ρακτηριστικά του αποτελεσματικού
διευθυντή, η Ζ. Καραβά για την εικο-
νογράφηση στην παιδική λογοτε-
χνία, οι Χρ. Παπαδέλη, Σ. Χατζηνικο-
λάου, Ζ. Κυριακίδου και Τρ. Ηλιαδης
για την κυκλοφοριακή αγωγή στο
Νηπιαγωγείο και η Ελ. Τσαμαντά για
τη διά βίου εκπαίδευση. 

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης: Τα
100 τεύχη εορτάζει με αποκριάτικο
γλέντι το περιοδικό αυτό το μήνα.
Στο 99ο τεύχος, που κυκλοφόρησε
πρόσφατα, γράφουν οι: Σ. Σταυρί-
δης για τις εξελίξεις στην ΕΕ, Γ. Μα-
κρίδης για τις συνέπειες της νέας
δανειακής σύμβασης και τις συνε-
παγόμενες δεσμεύσεις, Δ. Κουφοβα-
σίλης για το Νόμο Πλαίσιο, Χρ. Κά-
τσικας, Β. Πετράκης και Χρ. Σόφης
για το παρόν και το μέλλον της δη-
μόσιας εκπαίδευσης, Γ. Καββαδίας
για την κυβέρνηση των τεχνοκρα-
τών, Π. Ντούλας για το νέο μισθολό-
γιο, Θαν. Αλεξίου για την εργασία
και την εκπαίδευση στη συγκυρία
της κρίσης και Χρ. Κάτσικας, Πα-
ρεμβάσεις Δ.Ε., ΟΛΜΕ και Αγων.
Παρεμβάσεις Λάρισας για την επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

οξυτονα ΤΩΝ δρομων
και ΤΟΥ διαδικτυου

ΕΠΙΜ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ*

Αποτελεί εργοδοτική αυθαιρεσία όπως αναφέρει
και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδας, η απόφαση των ιδιοκτη-

τών εκπαιδευτηρίων να προβούν στην περικοπή των μι-
σθών και του κινήτρου απόδοσης των εκπαιδευτικών, στα
πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου.

Συγκεκριμένα, ενώ το συνδικαλιστικό όργανο των σχο-
λαρχών επικαλείται τον νόμο 4024 του Οκτωβρίου του
2011, αυτός ο νόμος ήδη από τον τίτλο του αναφέρει ότι
αφορά υπαλλήλους του κράτους, ότι συντάχθηκε για να
συμβάλει με τις διατάξεις του στην εφαρμογή του μεσο-
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και
μάλιστα για το διάστημα 2012−2015. Την ίδια στιγμή η
ερμηνεία που δόθηκε από την 22η Διεύθυνση Μισθολο-
γίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν ερω-
τήματος του Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε ότι: «Οι δια-
τάξεις του Ν. 4024/2011 δεν μπορούν να εφαρμοστούν
και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, δεδομένου ότι δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου νόμου».

Επίσης ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας
με σχετική εγκύκλιό του από τις 6-10-2011 έδινε εντολή
προς τις περιφερειακές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη «μη περικοπή απο-
δοχών ιδιωτικών εκπαιδευτικών».

Με απαντητικό έγγραφο ο Υπουργός Εργασίας Γ. Κου-
τρουμάνης σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της μι-
σθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και τις παράνο-
μες περικοπές που επιβάλλουν αρκετοί σχολάρχες, έστει-
λε στις 9-2-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης
Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας προς τους
Επιθεωρητές Εργασίας που ξεκαθαρίζε ότι: Οι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν στο εφαρμοστικό πεδίο του
ν. 4024/2011 και επομένως η ένταξή τους στο Ενιαίο Μι-
σθολόγιο είναι παράνομη.

Παρά ταύτα οι σχολάρχες θεώρησαν ότι θα τρόμαζαν
τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με την απειλή των αναι-
τιολόγητων απολύσεων και επομένως ότι δεν θα συναν-
τούσαν καμία αντίσταση από το εκπαιδευτικό κίνημα στο
σχέδιο αύξησης από τις μισθοδοτικές περικοπές, μέσα σε
μια νύχτα, των κερδών τους κατά 32 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, στερώντας ταυτόχρονα από τα ασφαλιστικά τα-
μεία άλλα 19 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λόγω περιορι-
σμού των εισφορών.

Ταυτόχρονα η υπουργική και κυβερνητική απάθεια
έχει οδηγήσει τα λογιστήρια των ιδιωτικών σχολείων σε
μια απίστευτη και ιδιότυπη αντιποίηση αρχής. Η παράνο-
μη και καταχρηστική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου
στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς προαπαιτεί και την
απόδοση ενός βαθμού -αντί του μισθολογικού τους κλι-
μακίου- με τον οποίο καθορίζεται το ύψος των αποδοχών
τους. Αυτό το μισθολογικό κλιμάκιο εκδίδεται αποκλειστι-
κά και αρμοδίως από τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμ-
βούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σήμερα αυτά τα όργανα για μεν τους δημόσιους εκπαι-
δευτικούς εξέδωσαν -ανάλογα με τη σχετική προϋπηρε-
σία- το βαθμολόγιο για κάθε έναν δάσκαλο και καθηγητή,
ενώ απέφυγαν να εκδώσουν αντίστοιχα βαθμολόγια για
τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Πολλά μάλιστα Υπηρε-
σιακά Συμβούλια ήδη εξέδωσαν, ως όφειλαν, μισθολογικά

κλιμάκια για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Αυτόν λοι-
πόν τον θεσμικό ρόλο του ακριβούς υπολογισμού της
προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, ανέλαβαν οι ιδιοκτή-
τες των ιδιωτικών σχολείων και τα λογιστήρια τους. Και
εγκατέστησαν αυθαίρετα στο site του Συνδέσμου Ιδρυτών
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών σχετικό λογισμικό, που υποτί-
θεται ότι με το πάτημα ενός κουμπιού υπολογίζεται η
προϋπηρεσία και ο μισθός του εκπαιδευτικού.

Οι αντιδράσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι έν-
τονες. Στα γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και στις Επιθεωρήσεις Εργασίας καθημερινά
καταφθάνουν ενυπόγραφα κείμενα άρνησης αποδοχής
του ενιαίου μισθολογίου από τους ιδιωτικούς εκπαιδευ-
τικούς, θεωρώντας ότι πρόκειται για βλαπτική μεταβολή
της εργασιακής τους θέσης.

Μετά από όλα αυτά εντύπωση προξενεί η αδιάφορη
στάση της Υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία
παρά το γεγονός ότι έχει κληθεί από την ΟΙΕΛΕ, έχει κοι-
νοβουλευτικά ερωτηθεί από τον πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, τη Σοφία Σακοράφα, τη Λίτσα Αμα-
νατίδου και τον Τάσο Κουράκη, αλλά και από άλλους βου-
λευτές άλλων κομμάτων, δεν απαντά στα καυτά ερωτή-
ματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών:

l Θα φροντίσει άμεσα για την ενημέρωση όλων των Δι-
ευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης και θα λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν οι παράνομες πε-
ρικοπές αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφω-
να και με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμ-
ματείας του Υπουργείου Παιδείας, τις εγκυκλίους του
Υπουργείου Εργασίας και τις υποδείξεις του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους για την τήρηση και εφαρμογή της νο-
μιμότητας;

l Θα φροντίσει άμεσα για την ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων (ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων και
ιδιωτικών εκπαιδευτικών) ότι ο μόνος έγκυρος τρόπος
υπολογισμού της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών είναι ο οριζόμενος αποκλειστικά και αρμοδίως
από τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και σε καμία πε-
ρίπτωση από τα λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων);

Η σύννομη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων δεν εί-
ναι υπόθεση μόνο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Αφορά
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, γιατί όταν οι κυβερ-
νώντες αφήνουν ανεξέλεγκτη την ιδιωτική εκπαίδευση,
τότε εντείνουν τις εκπαιδευτικές και επομένως κοινωνι-
κές ανισότητες.                                                                y

ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ένα παράδειγμα εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας της μνημονιακής εποχής

*Iδιωτικός εκπαιδευτικός,
οργανωτικός γραμματέας του ΣΙΕΛ Αττικής

Η διαδήλωση για τον φράχτη
έγινε «μαρτύριο» για καθηγήτρια

Καθηγήτρια καλών τεχνών από την Ορεστιάδα κατήγγειλε ότι έζησε ένα πρωτοφανές μαρτύριο στην
αστυνομία, φτάνοντας σε σημείο να υποβληθεί μέχρι και σε έλεγχο στα γεννητικά της όργανα, ενώ ήδη την
υπόθεση ανέλαβε η τοπική ΕΛΜΕ, που χθες έστειλε εξώδικο στους υπεύθυνους της αστυνομίας.

Η 33χρονη, που υπηρετεί στη μέση εκπαίδευση, ήταν μία από τους περίπου 40 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν
στην πλατεία Νέας Βύσσας το πρωί της περασμένης Δευτέρας, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση ανέγερσης του
φράχτη στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα. Η συγκέντρωση, στην οποία δεν σημειώθηκε το παραμικρό, καταγρά-
φηκε ως μία από τις πλέον ειρηνικές διαδηλώσεις.

Ωστόσο η καθηγήτρια, όπως κατήγγειλε, κλήθηκε να πληρώσει τη συμμετοχή της με μία πρωτοφανή προσαγωγή,
με χειροπέδες, στο τμήμα ασφαλείας Ορεστιάδας. «Βγήκα από το σπίτι μου και μ’ ανάγκασαν να μπω στο περιπολικό,
λέγοντας ότι είμαι κατηγορούμενη για ναρκωτικά, όταν εγώ δεν έχω καπνίσει ούτε απλό τσιγάρο στη ζωή μου», είπε
η 33χρονη στη «Μ» εμφανώς ταραγμένη απ’ όσα υποστήριξε ότι πέρασε. «Μου ζητούσαν τα στοιχεία μου, και όταν
τους έλεγα ότι βρίσκονται στην τσάντα που οι ίδιοι κρατούσαν, έλεγαν ότι αρνούμαι να τα δώσω», συμπλήρωσε. Χα-
ρακτηριστικό της βιαιότητας που καταγγέλλει η ίδια ότι χρησιμοποιήθηκε για να προσαχθεί με χειροπέδες ήταν ότι
γειτόνισσά της, βλέποντας το σκηνικό, κάλεσε την Άμεση Δράση νομίζοντας ότι πρόκειται για… απαγωγή.

Το μαρτύριο συνεχίστηκε, όπως περιέγραψε, μέσα στο περιπολικό της αστυνομίας, όταν ο ένας αστυνομικός που
καθόταν δίπλα της έσφιγγε το κασκόλ στον λαιμό της, χωρίς η ίδια να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει επειδή ήταν
δεμένη. «Με χλεύαζαν λέγοντας ότι τα μαλλιά μου μυρίζουν χασίς, μέσα στο περιπολικό μού έλεγαν ότι ήδη έχω τε-
θεί σε διαθεσιμότητα και πως έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και ότι έδωσε τις σχετικές εντολές», υποστήριξε η κα-
θηγήτρια.

Αποκορύφωμα των όσων καταγγέλλει ότι πέρασε είναι ο σωματικός έλεγχος στα γεννητικά όργανα, στον οποίο
την υπέβαλε γυναίκα αστυνομικός αλλά υπό το βλέμμα άντρα συναδέλφου της, που κοιτούσε από το παράθυρο του
δωματίου. «Έψαξαν όλα τα απόκρυφά μου σημεία, ενώ ένας έβλεπε από το παράθυρο και ζήτησα να γίνει η έρευνα
σε χώρο που είναι κλειστός», είπε. «Μ’ έβριζαν συνέχεια λέγοντας ότι δεν πρέπει να είμαι καθηγήτρια των παιδιών
τους, ούρλιαζαν μέσα στ’ αυτιά μου και με ρωτούσαν αν είμαι σε τρομοκρατική οργάνωση, μετά ότι με ψάχνουν για
ναρκωτικά», περιέγραψε κλαίγοντας στη «Μ». Κατήγγειλε επίσης πως παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της να επικοι-
νωνήσει με τον εισαγγελέα, αφού της έλεγαν ότι εκείνος έδωσε εντολή, αλλά και με τον δικηγόρο της, αφού της με-
τέφεραν πως είχε συλληφθεί, οι αστυνομικοί αρνούνταν ακόμη και να απαντήσει στο κινητό της τηλέφωνο.

Η 33χρονη αφέθηκε ελεύθερη, αφού οδηγήθηκε, όπως είπε, ενώπιον του διοικητή του τμήματος, ενώ οι άλλοι
αστυνομικοί που την προσήγαγαν υποστηρίζει πως την απείλησαν ότι αν μιλήσει για όσα έγιναν θα αντιμετωπίσει
και άλλα προβλήματα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το συμβούλιο της τοπικής ΕΛΜΕ, που ανέλαβε τη νομική
προστασία της καθηγήτριας. Χθες στάλθηκε εξώδικη διαμαρτυρία στη γενική αστυνομική διεύθυνση και ζητήθηκε
να δοθούν εξηγήσεις για τα όσα κατήγγειλε ότι συνέβησαν η 33χρονη.

Αναδημοσίευση: Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών (http://www.ksm.gr)
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ*
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ**

Ηεκπαιδευτική αξιολόγηση έχει αναδειχτεί σε
κεντρικής σημασίας ζήτημα το τελευταίο διά-
στημα. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια ιδιαίτερη
επικέντρωση στις διαδικασίες αξιολόγησης συγκεκρι-
μένων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και κυρίως των εκπαιδευτικών. Η τάση αυτή συμβα-
δίζει με την προφανή επιδίωξη των κυρίαρχων κύ-
κλων να συρρικνώσουν βασικές δημόσιες λειτουργίες
και υπηρεσίες, ανάμεσα σε αυτές και την εκπαίδευση. 

Έκφραση αυτών των τάσεων στον ελληνικό χώρο
υπήρξαν συνεχείς απόπειρες νομοθετικών ρυθμίσεων
σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, οι οποίες ωστόσο
συνάντησαν ισχυρή αντίδραση από την πλευρά της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Η πιο πρόσφατη από αυτές
αφορά το νόμο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ-
τικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρα-
τίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», που ψή-
φισε πριν δύο χρόνια η Βουλή. Σ’ αυτόν τονίζεται ότι
«την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». 

Παράλληλα, πληθαίνουν διαρκώς οι απόπειρες, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, για την επιβολή
διαδικασιών αξιολόγησης στην εκπαίδευση “από τα
πάνω” και “από τα έξω”. Χαρακτηριστικό είναι το πα-
ράδειγμα του διεθνούς προγράμματος εκπαιδευτικής
αξιολόγησης PISA του ΟΟΣΑ. Συνήθης στόχος τέτοι-
ων πρακτικών είναι η συγκέντρωση «συγκρίσιμων»
στοιχείων σχετικών με την αποτελεσματικότητα των
σχολικών μονάδων και η διαμόρφωση σχετικών πι-
νάκων αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα αυτών των
προγραμμάτων αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο για
την κατάταξη των σχολικών μονάδων, των περιφερει-
ών ή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων βάσει
των επιδόσεων σε κοινές εξετάσεις και την ενίσχυση
του μεταξύ των ανταγωνισμού.

Η επικέντρωση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών θεωρείται από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτι-
κή αδήριτη ανάγκη τουλάχιστον για τρεις λόγους.
Πρώτο, γιατί πρέπει να ασκηθεί πίεση στο εκπαιδευτι-
κό σώμα να υποχρεωθεί να υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο
αντιλήψεων και πρακτικών που υποτίθεται ότι στοιχεί
προς τις τεχνικο-οικονομικές εξελίξεις, στην ουσία,
δηλαδή, να υιοθετήσει μια πρακτική συνεχών ανα-
προσαρμογών με βάση τα κυρίαρχα προτάγματα του
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Δεύτερο, γιατί επι-
διώκεται να μειωθεί η δυνατότητα των εκπαιδευτικών
να αμφισβητούν τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η σύγ-
χρονη καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως είναι η ανταγω-
νιστικότητα, η κυριαρχία του οικονομικά ισχυρού, η
τυπική «αξιοκρατία» κ.ά. Τέλος, η αξιολόγηση θεωρεί-
ται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στον πειθαναγκα-
σμό των εκπαιδευτικών να αποδεχτούν την πρωτοφα-
νή επιδείνωση του επιπέδου ζωής και των συνθηκών
εργασίας που προωθεί η μνημονιακή πολιτική.

Ειδικά ο τελευταίος στόχος αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία στη συγκεκριμένη συγκυρία, που σηματοδοτείται
από τους σκληρούς αγώνες των εκπαιδευτικών, όπως
και όλων των εργαζομένων, ενάντια στις ασκούμενες
πολιτικές. Είναι φανερό ότι στο σχολείο της οικονομι-
κής εξαθλίωσης, της εκπαιδευτικής υποβάθμισης και
της συνεχούς συρρίκνωσης, η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών σε συνδυασμό με το φόβητρο της μισθολο-
γικής καθήλωσης και τη δαμόκλειο σπάθη της οριστι-
κής απόλυσης θα καταστεί το βασικό εργαλείο επιβο-
λής της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της
τρόικας. 

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια κλίμακα σχετίζονται
άμεσα με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Η συμφωνία
GATS, για παράδειγμα, όχι μόνο ορίζει το πλαίσιο πα-
ροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις οποίες ουσιαστι-
κά επιδιώκει να μετατρέψει σε εμπόρευμα, αλλά επη-
ρεάζει καθοριστικά και στην ουσία αμφισβητεί τη σχέ-
ση των εκπαιδευτικών με το κράτος, που είναι ο κύ-
ριος εργοδότης τους. Γι’ αυτό και η παραδοσιακή τάση
να αναλύονται τα εκπαιδευτικά φαινόμενα αποκλει-
στικά στο εθνικό πλαίσιο οδηγεί σε ανεπαρκείς επε-
ξεργασίες, που αδυνατούν να συλλάβουν τη σημασία
που έχουν οι μεταβολές που απορρέουν από την παγ-
κοσμιοποίηση και, κυρίως, το μεταβαλλόμενο ρόλο
της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχες τάσεις και εξελίξεις έχουν διαφανεί και
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στην
προσπάθεια χειραγώγησης, ελέγχου και πειθαναγκα-
σμού των εκπαιδευτικών μεθοδεύονται συκοφαντικές
επιθέσεις μέσα και έξω από τη Βουλή, ενώ καθημερι-
νά επιστρατεύονται και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Οι απώτερες επιδιώξεις αυτών των ενεργειών δύσκο-
λα μπορούν να καλυφθούν. Η ηθική μείωση και η
υπονόμευση της αξιοπρέπειας ενός κλάδου που έχει
επιβεβαιώσει πολλές φορές την αγωνιστικότητα και
τη συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης που τον δια-
κρίνει φαίνεται ότι θεωρείται μονόδρομος από τους
κυρίαρχους κύκλους για να γίνουν πράξη οι νεοφιλε-
λεύθερες μνημονιακές πολιτικές. Μοχλός αυτών των
εξελίξεων είναι η διαδικασία της αξιολόγησης.

Η Υπουργός Παιδείας της χώρας μας ανακοίνωσε
στις 22/1/12 ότι «φέτος θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά
η αξιολόγηση γιατί όσοι καθηγητές και δάσκαλοι δεν
συμμετέχουν δεν θα μπορούν να έχουν καμία εξέλι-
ξη». Επιβεβαιώνει η Υπουργός ότι οι ρυθμίσεις του νό-
μου 4024/11, που αναφέρονται στην αξιολόγηση των
Δημοσίων υπαλλήλων για προαγωγή από βαθμό σε
βαθμό και για την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια,
θα αξιοποιηθούν για τη μισθολογική καθήλωση της
μεγάλης πλειονότητας των εκπαιδευτικών. Σε συνέ-
χεια των Υπουργικών δηλώσεων υπήρξαν δημοσιεύ-
ματα με τίτλο «οι επιδόσεις των μαθητών θα είναι κρι-
τήριο στην αξιολόγηση των δασκάλων και των καθη-
γητών» (Νέα 23/1/12).

Είναι φανερό ότι τα συστήματα αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών μέσω της επίδοσης των μαθητών παί-
ζουν και έναν άλλο ρόλο. Μέσα από την ομοιομορφία
των στατιστικών δεδομένων που απεικονίζουν τις
επιδόσεις των παιδιών επιχειρούν να συγκαλύψουν
την ταξική διάσταση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Καθώς η εκπαιδευτική επιτυχία ή αποτυχία των παι-
διών στις εξετάσεις αποδίδεται στην ικανότητα και το
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, θέλουν να αποκρύ-

ψουν τους κοινωνικούς παράγοντες που ευθύνονται
για τη σχολική αποτυχία, τη διαρροή από την εκπαί-
δευση και το λειτουργικό αναλφαβητισμό, όπως και
τις ευθύνες της εκπαιδευτικής πολιτικής, που συμ-
βάλλει στην αναπαραγωγή αυτών των φαινομένων. 

Στις 21/1/12 ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης κ. Ρέππας ανακοίνωσε ότι «προωθείται η αξιολό-
γηση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, οι καταρ-
γήσεις και ο περιορισμός οργανικών θέσεων από τις
Επιτροπές Αναδιοργάνωσης κάθε υπουργείου αλλά
και η αξιολόγηση του προσωπικού από τον ΑΣΕΠ
έπειτα από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη». Στην
ουσία οι παραπάνω διαδικασίες θα αποτελέσουν τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για κα-
τάργηση Δημοσίων υπηρεσιών (μείωση κατά 30%
των υπηρεσιακών μονάδων) και απολύσεις στο Δη-
μόσιο έχοντας ήδη ψηφίσει το σχεδιασμό για μείωση
των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 ως το 2015.

Δρομολογείται ήδη η πρόβλεψη του νέου μνημονί-
ου για εκδίωξη 15.000 Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι
τα τέλη του 2012 μετά από κατάργηση αυτοτελών
υπηρεσιών και μετά από αξιολόγηση από ιδιωτικές
εταιρείες που θα εισηγούνται «ποιοί υπάλληλοι βαθ-
μολογούνται θετικά και πρέπει να παραμείνουν στις
υπηρεσίες τους και ποιοι κόβονται». Είναι σαφές ότι
στον αριθμό των 15.000 Δημοσίων Υπαλλήλων περι-
λαμβάνονται 5.000 περίπου εκπαιδευτικοί. 

Ο κ. Ρέππας κομπάζει και παραδέχεται κυνικά ότι
με την εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσι-
μότητα ανατρέπεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη
μονιμότητα και ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την
παραπέρα μείωση του προσωπικού, ακόμη και με
απολύσεις.

Οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις εκτι-
μούν ότι στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων της
χώρας μας είναι η εκπαίδευση να αντιστοιχηθεί με τις
ανάγκες της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότη-
τας του διεθνούς κεφαλαίου, με επιχειρηματικά κρι-
τήρια. Από αυτό απορρέουν οι τάσεις εμπορευματο-
ποίησης, η προτεραιότητα στην κατάρτιση έναντι της
μόρφωσης, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ-
σεων, η προώθηση της αξιολόγησης-χειραγώγησης
των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση με νέες διαστάσεις
των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Η μετατροπή της εκπαίδευσης από δημόσιο κοινω-
νικό αγαθό και υποχρέωση του κράτους σε εμπόρευ-
μα είναι βασική απόρροια αυτής της πολιτικής. Προ-
ωθείται η ιδιωτικοποίηση σε όλο το εκπαιδευτικό φά-
σμα και η δραστική μείωση των δημόσιων επενδύσε-
ων, με παράλληλη εισβολή των επιχειρήσεων και
ιδιωτικοποίηση των πιο κερδοφόρων τομέων της εκ-
παίδευσης.

Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς
πειθαρχημένους και χειραγωγούμενους εκπαιδευτι-
κούς. Η αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτι-
κών είναι το απαραίτητο εργαλείο για την πλήρη
υπαλληλοποίησή τους. Αυτή η στόχευση προωθείται
με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική αναδιάρθρωση της
εκπαίδευσης. Η περιφέρεια καθίσταται, σε ακόμα με-
γαλύτερο βαθμό, ιμάντας μεταβίβασης των κεντρικών
εντολών, η σχολική μονάδα προσδένεται πιο ασφυκτι-
κά στον κεντρικό έλεγχο και ο διευθυντής-«μάνατζερ»
του σχολείου καθίσταται τοποτηρητής της εκπαιδευ-

**Αντιπρόεδρος Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ
* Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση
τον καιρό των Μνημονίων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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τικής ιεραρχίας.
Η εκπαιδευτική κοινότητα αντιπαρατέθηκε εδώ και

30 χρόνια στις προσπάθειες όλων των κυβερνήσεων
να επιβάλουν τον αυταρχισμό και τη χειραγώγηση
των εκπαιδευτικών. Επιμένουμε και σήμερα στις πα-
ρακάτω θέσεις:

l Απορρίπτουμε κάθε αυταρχικό και αντιδημοκρα-
τικό θεσμικό πλαίσιο που στο όνομα της αξιολόγησης
δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης και υποταγής στο χώρο
του σχολείου με τον υποκειμενικό και αυθαίρετο έλεγ-
χο από μονοπρόσωπα και ελεγχόμενα όργανα (σχολι-
κός σύμβουλος – διευθυντής).

l Δε θα επιτρέψουμε τη μετάλλαξη του σχολικού

συμβούλου σε αξιολογητή-επιθεωρητή. Αντίθετα,
απαιτούμε την αναβάθμιση του ρόλου του σε εκείνον
του επιστημονικού και παιδαγωγικού συμβούλου και
συνεργάτη.

l Αρνούμαστε κάθε απόπειρα σύνδεσης του μι-
σθού, του βαθμού ή της μονιμότητας με την «απόδο-
ση» του εκπαιδευτικού.

l Απαιτούμε την ανάδειξη του συλλόγου των κα-
θηγητών σε κυρίαρχο όργανο στη διαδικασία προ-
γραμματισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης του
εκπαιδευτικού έργου και στην ανάδειξη των στελε-
χών της σχολικής μονάδας.

l Διεκδικούμε θεσμούς πραγματικής ενίσχυσης
του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού απαι-

τώντας εκδημοκρατισμό, ουσιαστική επιμόρφωση και
οικονομικά μέσα που θα στηρίζουν στην πράξη πρω-
τοβουλίες του συλλόγου καθηγητών με τη συνεργα-
σία των σχολικών συμβούλων.

Το σύνολο των θέσεών μας για μια ουσιαστική,
δημοκρατική, συμμετοχική και δημιουργική αποτί-
μηση του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει ένα άλ-
λο, δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, ριζικά δια-
φορετικό από το σημερινό. Η δράση μας σήμερα
προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργεί τις κοινωνι-
κές και πολιτικές προϋποθέσεις για ένα δημοκρατι-
κό μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος,
στο πλαίσιο ευρύτερων ριζοσπαστικών ανατροπών
στη χώρα μας.                                                         y

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή εργασιακά απροσδιόριστοι
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ*

3Μαΐου 2010 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, έχοντας
αίτημα να παρίστανται σε εκπομπή που θα μετα-
δίδονταν ζωντανά και θα συμμετείχε η Υπ. Παι-

δείας, μπήκαν στο studio της ΝΕΤ. Η κατάληψη που
ακολούθησε ήταν αντίδραση στην απαγόρευση εισόδου
και είχε ως αποτέλεσμα τη μετάδοση ενός μηνύματος
που δύο χρόνια μετά παραμένει επίκαιρο και ζωντανό.
Αντίσταση στην απλήρωτη εργασία, την ανεργία, τη
διάλυση του δημόσιου σχολείου, αλλά και αντίσταση
στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση ενός ολόκληρου
λαού. 

Από όλες τις χώρες που πέρασε το ΔΝΤ μαζί με την
υγεία η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα αναδιαρ-
θρώσεων. Άλλωστε και στην Ελλάδα το πρώτο μνημό-
νιο ψηφίστηκε 5 Μαΐου του 2010, όταν μία μέρα πριν
είχε ψηφιστεί νόμος - πλαίσιο για τη λειτουργία του δη-
μόσιου σχολείου και την εργασία των εκπαιδευτικών σε
αυτό. Δύο χρόνια μετά αρκεί κανείς να ρίξει μία ματιά
στα σχολεία για να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Οι
χιλιάδες συγχωνεύσεις, η αύξηση των μαθητών ανά τά-
ξη, οι σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση ακόμα
και των βασικών καθημερινών αναγκών για τη λει-
τουργία ενός σχολείου, η έναρξη μία σχολικής χρονιάς
χωρίς όχι μόνο εκπαιδευτικούς, όπως ήταν συνηθισμέ-
νο, αλλά και βιβλία (!), τα συσσίτια είναι ίσως αρκετά, αν
και όχι τα μόνα στοιχεία. Επιπλέον, οι αλλαγές στις ερ-
γασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών δε θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως μία παράπλευρη απώλεια, ακρι-
βώς γιατί αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον τρόπο
λειτουργίας, αλλά και την ίδια την ποιότητα της εκπαί-
δευσης. 

Με τον ν.3848/10 το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθέτη-
σε στην πραγματικότητα την ανεργία των εκπαιδευτι-
κών, αφού ακόμα και με τον νέο τρόπο πρόσληψης που
περιγράφει δεν υποχρεώνεται ποτέ να ορίσει συγκεκρι-
μένο αριθμό μόνιμων διορισμών, απαξίωσε πλήρως την
προϋπηρεσία των ελαστικά εργαζόμενων όταν ο υπο-
λογισμός του πραγματικού χρόνου δουλειάς έφτασε να
ισοδυναμεί με το πρώτο πτυχίο ξένων γλωσσών, δυσχέ-
ρανε ακόμα περισσότερο τους όρους δουλειάς των συμ-
βασιούχων καθηγητών με «ωρομισθιοποίηση» των
αναπληρωτών μέσω του αναπληρωτή μειωμένου ωρα-
ρίου.

Οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του 2008, των οποίων ο
αριθμός ήταν μικρότερος από ποτέ, όχι μόνο δεν έχουν
διοριστεί στο σύνολό τους, αλλά κινδυνεύουν να χά-

σουν ακόμα και το δικαίωμα διορισμού που υποτίθεται
ότι κατοχύρωσαν με την παράταση της μεταβατικής πε-
ριόδου. Στην πραγματικότητα το πάγωμα των διορι-
σμών που ανήγγειλε η Υπουργός πριν από ένα μήνα,
την ίδια στιγμή που οι συνταξιοδοτήσεις μπορεί και να
ξεπερνούν τις 12.000, ισχύει εδώ και δύο χρόνια, αφή-
νοντας τα σχολεία να υπολειτουργούν 

Αν και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διατείνεται
ότι κενά δεν υπάρχουν, προσλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες
ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Μόνο που και
εδώ τα πράγματα δεν είναι και τόσο ανθηρά. Οι υπο-
σχέσεις για κατάργηση της ωρομισθίας όχι απλώς δεν
έγιναν πράξη, αλλά η θέσπιση του αναπληρωτή μει-
ωμένου ωραρίου έφερε μείωση στις προσλήψεις ανα-
πληρωτών κανονικού ωραρίου (πλήρες ωράριο, απο-
δοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα), περισσότερες υπο-
χρεώσεις σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες (εφημερίες)
και ποινικοποίηση της άρνησης αποδοχής πρόσληψης
με δύο χρόνια αποκλεισμό από τους πίνακες πρόσλη-
ψης. Και όλα αυτά ενώ η προϋπηρεσία δεν καταγράφε-
ται πλέον πουθενά, η ελπίδα διορισμού έστω και ως ελ-
πίδα δεν υφίσταται, η μείωση των εισοδημάτων μέσω
της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου θέτει ζήτημα
επιβίωσης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι αναπληρω-
τές αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία νομοθετική ρύθμιση,
παρά μόνο μία γραπτή δήλωση περί διερεύνησης του
θέματος, είναι οι μόνοι εργαζόμενοι στον δημόσιο το-
μέα που δεν εντάσσονται σε μισθολογικό κλιμάκιο αν-

τίστοιχο της προϋπηρεσίας τους ή των τίτλων σπου-
δών τους. Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ κυ-
ριαρχούν. Κι αν πέρσι αποτράπηκε μέσω κινητοποιήσε-
ων η παρολίγον εργασία χωρίς καν σύμβαση, αν η
2μηνη επίσχεση εργασίας κέρδισε την εξομάλυνση του
χρόνου πληρωμής των δεδουλευμένων, φέτος βρισκό-
μαστε μπροστά σε πιο ριζικές αλλαγές και τομές που
σχετίζονται με τον εφήμερο του προγράμματος. Το πα-
ράδειγμα της κατάργησης της δεύτερης ξένης γλώσσας
που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνεργους καθηγητές
γαλλικών και γερμανικών , έρχεται, όπως φαίνεται, να
ακολουθήσουν οι καθηγητές θεατρικής αγωγής και ει-
καστικών, και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Αρκεί να
σκεφτεί κανείς ότι εκτός του μαθήματος του θεάτρου
που υποτίθεται θα μπορεί να κάνει όποιος εκπαιδευτι-
κός υπάρχει στο σχολείο, αντίστοιχο παράδειγμα απο-
τελεί το μάθημα της τοπικής ιστορίας που ούτε λίγο ού-
τε πολύ θα διδάσκεται από όποιον τη γνωρίζει… Με άλ-
λα λόγια ένα φιλόλογος από την Αθήνα δε θα μπορεί
να διδάξει το μάθημα σε ένα σχολείο της Ευρυτανίας
πράγμα που θα μπορεί να κάνει ο ντόπιος γυμναστής!
Και βέβαια μιλώντας για σχέσεις εργασίας δε θα πρέπει
να ξεχνάμε ότι και στο δημόσιο σχολείο έχουμε πλέον
εκπαιδευτικούς με συμβάσεις έργου, με το λεγόμενο
«μπλοκάκι», οι οποίοι οριακά δεν μπορούν να πληρώ-
σουν την ασφάλισή τους και φυσικά δε δικαιούνται ού-
τε ταμείο ανεργίας με τη λήξη της σύβασής τους. 

Παράλληλα, η επιθυμία της Τρόικα για απολύσεις στο
δημόσιο έρχεται να βρει πρόσφορο έδαφος στο Υπουρ-
γείο Παιδείας. Μετά την απάντηση της Υφυπουργού ότι
οι συμβάσεις θα γίνουν 8μηνες (και όχι αντίστοιχης
διάρκειας με το σχολικού έτος) μέσω της μη πρόσληψης
από τον Σεπτέμβρη, ακολούθησαν οι διαρροές για απο-
λύσεις όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, διαρ-
ροές που διαψεύστηκαν επισήμως μόνο για το φετινό
σχολικό έτος. Και πλέον όλοι είναι σίγουροι ότι από τον
Ιούνη χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα προστεθούν στην ήδη
μεγάλη λίστα των αδιόριστων – άνεργων.

Στο 2 μετά ΔΝΤ η εργασιακή πραγματικότητα τόσο
των εκπαιδευτικών όσο και του συνόλου των εργαζο-
μένων μοιάζει πιο γκρίζα από ποτέ. Η ανεργία μέρα με
τη μέρα αυξάνεται ραγδαία, ενώ η όποια έννοια κοινω-
νικών παροχών απλώς δεν υφίσταται. Ταυτόχρονα,
όμως, στο 2μ.ΔΝΤ. έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες και μα-
χητικότερες κινητοποιήσεις σε αυτόν τον τόπο από την
Κατοχή και μετά. Ένας ολόκληρος λαός δοκιμάζεται
σκληρά. Όμως, όπως έχει αποδείξει αρκετές φορές πως
δεν παραδίδεται, αλλά οργανώνεται, αντιδρά, ξεσηκώ-
νεται, κερδίζει. Και αν και ο πόλεμος αυτός είναι πιο
σκληρός και δύσκολος, η νίκη δε θα αργήσει… Και σί-
γουρα μαχητές θα είναι και οι εκπαιδευτικοί.              y*Πρόεδρος Πανελλήνιας  Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών
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ΘΑΝΑΣΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

Τι συνέβη λοιπόν την Κυριακή 12 Φλεβάρη;
Ποια είναι, εν τέλει, τα γεγονότα που πρέπει να
συγκρατήσουμε από την «αποφράδα» εκείνη

μέρα; 
Τα καμένα νεοκλασικά της Αθήνας; 
Την «ανακάλυψη» του Τσίλερ από Μεσημεριανάδι-

κα;
Την από τηλεοράσεως απροκάλυπτη παραδοχή του

εκπροσώπου της αστυνομίας ότι τηλέφωνα διαδηλω-
τών παρακολουθούνται; 

Μήπως τις προληπτικές προσαγωγές; 
Ας επιχειρήσουμε αρχικά να ρίξουμε μια δεύτερη μα-

τιά στα γεγονότα αυτά καθαυτά. 
Την Κυριακή ο όγκος της διαδήλωσης ήταν πρωτο-

φανής. Ο κόσμος είχε γεμίσει τρεις πλατείες: Σύνταγμα,
Ομόνοια και Μοναστηράκι. Τρεις τεράστιους δρόμους:
Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και όλες τις καθέ-
τους τους.  Η Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι το Χίλτον και η
Αμαλίας μέχρι τη Συγγρού ήταν ασφυκτικά γεμάτοι. Ό,
τι ορίζεται ως ιστορικό κέντρο αντηχούσε τις φωνές και
τα συνθήματα του διαμαρτυρόμενου κόσμου. Σύμφωνα
με τον «αντικειμενικό» τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ όλα τα
παραπάνω χωράνε δε χωράνε 50.000 διαδηλωτές…
Στα δικά μας μάτια ξεπερνούσαν τις 500.000.

Από Αγ. Αντώνιο, Αγ. Δημήτριο, Αιγάλεω, Εθνική
Άμυνα, Καλλιθέα και  Ν. Ιωνία τα τρένα έφευγαν βα-
ρυφορτωμένα. Το ίδιο ίσχυε και για τα λεωφορεία που
προσέγγιζαν το κέντρο της πόλης. Πάρα πολλά χαμό-
γελα, συγκίνηση, παλμός. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση
κόσμου που έχουμε συναντήσει ποτέ. Η Πλάκα έσφυζε
από ζωή, όχι τουριστική, αλλά κινηματική. Το κλείσιμο

των Σταθμών σε Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο δεν απο-
θάρρυνε κανέναν. Ακόμη και το κλείσιμο του Σταθμού
στην Ακρόπολη δεν έκανε κανέναν να βαρυγκωμήσει.
Βεΐκου, Δημητρακοπούλου και Συγγρού γίνανε οι νέοι
σταθμοί συνάντησης των διαδηλωτών ενώ η Ομόνοια
συγκέντρωνε κυρίως τις δυνάμεις του ΚΚΕ. 

Το εντυπωσιακό είναι πως η εικόνα που προέβαλλε
η πλειονότητα των ΜΜΕ έρχεται σε άμεση αντίθεση με
τις παραπάνω περιγραφές. Μας «ενημέρωσαν» πως
βάσει οργανωμένου σχεδίου η χώρα κινδύνευσε να βυ-
θιστεί στο απόλυτο χάος. Για μια ακόμη φορά μάθαμε
πως το έθνος εξευτελίστηκε στο εξωτερικό την ίδια
ώρα που είναι προφανές το ακριβώς αντίθετο. Ορμώ-
μενοι από τα τελευταία γεγονότα της Αθήνας, πλήθος
συλλογικοτήτων εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους
στους έλληνες διαδηλωτές. Το παγκόσμιο κίνημα αλ-
ληλεγγύης απέναντι στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό
έχει αρχίσει να παίρνει χαρακτηριστικά που έχουμε να
δούμε από την περίοδο της Χούντας. Άλλωστε, τα τη-
λεοπτικά κανάλια του σήμερα προσιδιάζουν όλο και
περισσότερο στην ΥΕΝΕΔ. 

Δύο εβδομάδες μετά, τα αποτελέσματα της μαζικότε-
ρης μεταπολιτευτικά συγκέντρωσης είναι ήδη ορατά.
Πέρα από τα κινήματα και τις αυθόρμητες κινήσεις αλ-
ληλεγγύης, έχουμε για πρώτη φορά τόσες πολλές θε-
σμικές παρεμβάσεις υπέρ της ελληνικής υπόθεσης. Η
ελληνική κρίση δεν αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση, αλλά ως πρόβλημα πανευρωπαϊκό: Το κόμμα
της ευρωπαϊκής αριστεράς, οι πράσινοι του ευρωκοι-
νοβουλίου με κύριο εκφραστή τους τον Ντανιέλ Κον
Μπεντίτ, Άγγλοι εργατικοί αλλά και Γερμανοί σοσιαλ-
δημοκράτες εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο
καταστροφικό σχέδιο «διάσωσης» της ελληνικής οικο-
νομίας και καταστροφής της ελληνικής κοινωνίας. 

Στον αντίποδα, η απροκάλυπτη παρέμβαση του Γερ-

μανικού Υπουργείου Οικονομικών στα εσωτερικά της
Ελλάδας ήρθε με την «απαίτηση» αναβολής των εθνι-
κών εκλογών. Ταυτόχρονα, το εγχώριο πολιτικό σύστη-
μα προωθεί νομοσχέδιο για τον άμεσο έλεγχο των συγ-
κεντρώσεων. Μέτρο εξόχως αναχρονιστικό που παρα-
πέμπει ευθέως στην περίοδο της Χούντας των Συνταγ-
ματαρχών. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας, ανε-
ξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, ότι το μεταπολιτευ-
τικό κομματικό μοντέλο διακυβέρνησης αδυνατεί πλέ-
ον να εκφράσει την ελληνική κοινωνία. Οι αποφάσεις
τους, οι πολιτικές τους και η διαχειριστική λογική της
υποτέλειας θρέφουν την κοινωνική απόγνωση και βία.
Από εδώ και πέρα τα φαινόμενα κοινωνικής αποδιορ-
γάνωσης θα τροφοδοτούν εκρήξεις βίας σαν τις χθεσι-
νές και ενδεχομένως πολύ χειρότερες.

Όταν η ανεργία των νέων έχει φθάσει κοντά στο
50%, όταν ο βασικός μισθός δεν φθάνει ούτε για φαί
και στέγη, όταν η καταστολή γίνεται καθημερινότητα,
μπαίνουν οι βάσεις κοινωνικών και πολιτικών εκτρο-
πών. Εάν η αριστερά δεν κατορθώσει να εκφράσει δη-
μιουργικά τη λαϊκή οργή, εάν δεν κατορθώσει να αρ-
θρώσει ένα νέο όραμα ιδιαίτερα για τη νεολαία, τότε ο
άκρατος νεοφιλελευθερισμός θα συνεχίσει να τραβάει
το χαλί κάτω από τα πόδια της δημοκρατίας.

Η κλιμακωτή ενδυνάμωση της αντίδρασης, που τεί-
νει να γίνει αντίσταση απέναντι σε ένα καθεστώς που
σκληραίνει τη στάση του, είναι γεγονός. Το καθεστώς
αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο πως είναι έτοιμο να κάνει
το πάν για να επιβιώσει. Θα συνεχίσει να τσαλαπατά το
σύνταγμα, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αστυνομία να
δρα, σαν συμμορία πλέον (όπως όλοι οι μισθοφόροι της
ιστορίας). Θα συνεχίσουν την παραπληροφόρηση και
την προπαγάνδα, χωρίς να τους πειράζει που όλο και
περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι στηρίζουν τις μνημο-
νιακές κυβερνήσεις για να συνεχίσουν οι καναλάρχες
να παίρνουν εργολαβίες από το δημόσιο, θα αρχίσουν
να μιλούν για την Αριστερά σαν ασφαλίτες της μετεμ-
φυλιακές περιόδου, χωρίς να ντρέπονται για τη γελοι-
ότητά τους.

Δυο Κυριακές πριν, πάρα πολλοί άνθρωποι υπερά-
νω πάσης υποψίας πετούσαν πέτρες, έσπαγαν τζαμα-
ρίες. Όταν καίγονταν κάποια τράπεζα οι διαδηλωτές
αυθόρμητα ξεσπούσαν σε χειροκροτήματα. Όταν τα
ΜΑΤ πλησίαζαν ο κόσμος γιούχαρε και ορμούσε. Ας
μην προστρέξουν κάποιοι να κάνουν τους υπερεπα-
ναστάτες την επόμενη φορά. Νογάει από μόνος του ο
λαός. Επιτέλους.                                                           y

ΚΙΝΗΜΑΤΑ
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Εκστρατεία στοχοποίησης και
ποινικοποίησης της πανεπιστημιακής ζωής

Στη δραματική για τη χώρα μας περίοδο οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, τα μέλη
Δ.Ε.Π., οι εργαζόμενοι και οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων, παρά την εφεδρεία, τις απολύσεις, τις
περικοπές των εξευτελιστικών μισθών, την εκβιαστική πολιτική διακοπής της χρηματοδότησης,

καταφέρνουν με τον αγώνα τους και την αυτοθυσία τους και κρατούν όρθια τα Πανεπιστήμια. Ο οικονο-
μικός στραγγαλισμός των Πανεπιστημίων, δεν στρέφεται κατά των εκλεγμένων διοικήσεων των Πανε-
πιστημίων τους, αλλά στρέφεται κατά της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα κατά του πιο ευαίσθητου
και ελπιδοφόρου μέρους της, που είναι η σπουδάζουσα νεολαία.

Μολονότι, οι αρμοδιότητες για την εκλογή των συμβουλίων Ιδρυμάτων έχουν με τον Νόμο ανατεθεί
από το Υπουργείο σε διορισμένες Οργανωτικές Επιτροπές, η αποτυχία τους αποδίδεται παραπειστικά στις
Πρυτανικές Αρχές. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα εκστρατεία του
Υπουργείου Παιδείας και μέρους των Μ.Μ.Ε. στοχοποίησης και ποινικοποίησης της πανεπιστημιακής
ζωής, με πρωτοφανείς, αδιανόητες και αήθεις κατηγορίες, κατά των εκλεγμένων πρυτανικών αρχών των
δύο μεγαλύτερων πανεπιστημίων της χώρας, Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν η αυθαίρετη
και παράνομη παύση των Πρυτανικών Αρχών της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και η κατασυκοφάντηση άλλων Πα-
νεπιστημίων. Ας γίνει σαφές ότι η φροντίδα για το σύνολο των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
και το Πανεπιστημιακό Άσυλο αποτελούν στοιχεία της ακαδημαϊκής παράδοσης.

Οι υπεύθυνοι της κρίσης επιχειρούν να αποσείσουν τις δικές τους ευθύνες για το θεσμικό και οικονο-
μικό αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν τα Πανεπιστήμια, με επιτηδευμένη επίδειξη ισχύος σε αιρετά θεσμικά
όργανα, όπως οι Πρυτανικές Αρχές. Μια πρακτική που αποτελεί συνεπή συνέχεια της εμπαθούς και συ-
κοφαντικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Τα Πανεπιστήμια με την αλληλεγγύη και τη συνοχή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα συνεχίσουν
τον αγώνα τους. Η στήριξη του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου αποτελεί ευθύνη όλων.

Degage, γελοίοι
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ RAÚL ZIBECHI
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

Οι Χιλιανοί φοιτητές αμφισβητούν το εκπαιδευτι-
κό σύστημα ως εμπορικό και ελιτίστικο καθώς
αναπαράγει και διευρύνει τις υπάρχουσες κοι-

νωνικές ανισότητες. Παρόλα αυτά οι φοιτητές δε θέτουν
μόνο ερωτήματα: Εφαρμόζουν στην πράξη την εκπαίδευ-
ση για την οποία αγωνίζονται και ονειρεύονται εδώ και
χρόνια.

«Αν οι εργάτες μπορούν να διαχειριστούν ένα εργοστά-
σιο, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε το σχολείο μας,»
δηλώνει χαμογελαστά ο 17χρονος Cristóbal. Ο Cristóbal
είναι μαθητής λυκείου στο Luis Galecio Corvera A-90 της
επαρχίας Santiago του San Miguel. Το σχολείο του είναι

μεταξύ των διακοσίων σχολείων της πόλης που τελούν
υπό κατάληψη. Στις 26 Σεπτεμβρίου, όμως, οι μαθητές
αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των εργα-
τών του Cerámicas Zanón, του αργεντίνικου εργοστασί-
ου, τη λειτουργία του οποίου έχουν, εδώ και δέκα χρόνια,
αναλάβει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

«Τα πράγματα άρχισαν να περιπλέκονται, καθώς η κα-
τάληψη άρχισε να δείχνει σημάδια καμπής», λέει ο
Cristóbal. «Έγινε, πλέον, ξεκάθαρο, πως δεν αρκούσε μια
κριτική απέναντι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έπρεπε
να κάνουμε κάτι παραπάνω, αλλά δε ξέραμε από πού να
αρχίσουμε, μέχρι που ακούσαμε πως οι εργάτες του
Zanón κάνανε μια ομιλία στο Πανεπιστήμιο της Χιλής.
Πήγαμε να τους ακούσουμε και όταν επιστρέψαμε, ξεκι-
νήσαμε να λειτουργούμε το σχολείο μόνοι μας.»

Από εκείνη τη στιγμή, μεγάλο μέρος των μαθητών – με
την ενθουσιώδη υποστήριξη πολλών γονέων- επέστρε-
ψαν στο σχολείο. Κάποιοι καθηγητές τους ακολούθησαν.

«Όταν είδα πως τα παιδιά μου σηκώνονταν και πήγαιναν
στο σχολείο, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυπνήσω, πως ήταν
ενθουσιασμένα που θα πήγαιναν σχολείο, κατάλαβα πως
κάνουν κάτι σημαντικό, κάτι που συμβάλει σε μια άλλη
μορφή εκπαίδευσης», μας λέει μια μητέρα.

Το μη εκπαιδευτικό προσωπικό κρύφτηκε πίσω από
ένα ψήφισμα του συνδικάτου, που τους επέτρεπε να μην
εργάζονται, αν δεν υπάρχει [επίσημη] διοίκηση στο σχο-
λείο. «Τα συνδικάτα δε δουλεύουν, αν δεν υπάρχει αφεν-
τικό» σχολιάζει δηκτικά ο Cristóbal, ξεσπώντας σε γέλια
στο προαύλιο του σχολείου του. Σε λίγους μόλις μήνες, οι
μαθητές μάθανε περισσότερα από ότι σε χρόνια μονότο-
νων μαθημάτων. Πλέον, παίρνουν πρωτοβουλίες για το
περιεχόμενο των μαθημάτων, προτείνουν θέματα, εμφα-
νίζονται στην ώρα τους και είναι ενθουσιασμένοι με το

γεγονός πως δε χρειάζεται να φορούν τις σχολικές στο-
λές, τις οποίες αποκαλούν «στολές πιγκουίνων». 

Οι μαθητικοί αγώνες αποτέλεσαν τεράστιο σοκ για τη
Χιλιανή κοινωνία, όπως αντανακλάται στις δημοσκοπή-
σεις. Όταν η εφημερίδα La Nacion ζήτησε από μια ομάδα
πολιτών να αναδείξουν το πιο ευχάριστο γεγονός του
2011, το 63% απάντησε υπέρ των μαθητικών και περι-
βαλλοντικών κινητοποιήσεων, ενώ μόλις το 17% επέλεξε
τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανεπιστημίου
της Χιλής, στο πρωτάθλημα Νοτίου Αμερικής, που διε-
ξήχθη στα τέλη Νοεμβρίου. Μόνο το 3% προέκρινε το
βραβείο Cervantes, τη μεγαλύτερη λογοτεχνική διάκριση
στον ισπανόφωνο κόσμο, το οποίο απονεμήθηκε στο συγ-
γραφέα Nicanor Parra.

Οι πιο επιφανείς διανοούμενοι της Χιλής συμφώνησαν
με τον διευθυντή της [Χιλιανής έκδοσης της] Le Monde
Diplomatique, κ. Victor Hugo de la Fuente, ο οποίος
έγραψε: «Μέσα σε πέντε μήνες μαζικών κινητοποιήσεων,

οι Χιλιανοί μαθητές άλλαξαν το πρόσωπο της χώρας.» Το
Μανιφέστο των Ιστορικών, (ένα έγγραφο που συντάχθη-
κε για να απαντήσει σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα
σχετικά με τις διαμαρτυρίες και φέρει την υπογραφή αρ-
κετών εκπροσώπων της διανόησης της χώρας) φτάνει
ακόμη παραπέρα και κάνει λόγο για «ένα επαναστατικό,
αντι-νεοφιλελεύθερο κίνημα» το οποίο επαναφέρει την
πολιτική στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών και επα-
ναπλέκει το νήμα της ιστορίας, που είχε κοπεί με το πρα-
ξικόπημα του 1973. 

Μια κοινωνία σε κίνηση
Η Χιλή είχε να βιώσει ένα τέτοιο τεράστιο κύμα διαμαρ-

τυρίας από τη δεκαετία του ’80 και τις μαζικές κινητοποι-
ήσεις κατά του καθεστώτος Πινοσέτ. Η χρονιά ξεκίνησε
με μια σοβαρή αντίσταση στο Νότο και την πόλη Punto
Arenas με διαμαρτυρίες ενάντια στις αυξημένες τιμές του
πετρελαίου. Τι κίνημα ήταν τόσο ισχυρό, που ανάγκασε
την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με τη Λαϊκή Συνέ-
λευση της επαρχίας Magallanes και τελικά να αντιστρέ-
ψει την ανοδική πορεία των τιμών.

Αργότερα, τον Μάιο, περισσότεροι από 30.000 άνθρω-
ποι διαδήλωσαν στο Santiago ενάντια στα σχέδια της Hi-
droAysén για την κατασκευή πέντε μεγάλων φραγμάτων
στην Παταγονία (το σχέδιο είχε την υποστήριξη, τόσο της
κυβέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης). Για πρώτη φο-
ρά μια περιβαλλοντική δράση ένωσε τόσους πολλούς αν-
θρώπους, ένδειξη πως η αλλαγή ήταν προ των πυλών.

Σύντομα, τα θύματα του σεισμού του 2010 ακολούθη-
σαν το χορό των κινητοποιήσεων. Οι περισσότεροι από
αυτούς ήταν ακόμη άστεγοι, διανύοντας τον δεύτερο χει-
μώνα τους σε άθλιες συνθήκες. Οι διαμαρτυρίες τους κα-
τέδειξαν πως, οι λεωφόροι που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά προϊόντων είχαν επισκευαστεί, όχι όμως και τα
σπίτια των φτωχών εργατών.

Στα τέλη Απριλίου, οι μαθητές άρχισαν τις δικές τους
κινητοποιήσεις. Στις 30 Ιουνίου, 200.000 διαδηλωτές
διέσχισαν την Alameda, τον κυριότερο δρόμο του Santia-
go. Από εκείνη τη στιγμή και στο εξής, υπήρξαν δεκάδες
πορείες. «Η νεολαία διαπνεόταν από ένα γιορτινό κλίμα»
σύμφωνα με τον ιστορικό Mario Garcés. Δεν υπήρχαν
κομματικά λάβαρα ή σημαίες των συνδικάτων. Κυρίως, οι
πορείες δεν είχαν ως προορισμό τους τα συνήθη σημεία,
όπως το Κογκρέσο και το Προεδρικό Γραφείο.

Στις επόμενες εβδομάδες, μαθητές κατέλαβαν το τη-
λεοπτικό δίκτυο Chilevision διαμαρτυρόμενοι για την
κάλυψη των διαδηλώσεων. Κατέλαβαν επίσης τα κεν-
τρικά γραφεία πολιτικών κομμάτων, όπως του ακροδε-
ξιού UDI και του αντιπολιτευόμενου Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος. 

Η πιο σημαντική στιγμή, όμως, ήρθε την 4η Αυγού-
στου: Η αστυνομική καταστολή υπήρξε ιδιαίτερα ισχυ-
ρή, με 874 προσαγωγές μαθητών. Πολίτες από όλη τη
χώρα στάθηκαν στο πλευρό των μαθητών χτυπώντας
μαγειρικά σκεύη σε ένδειξη διαμαρτυρίας και με μαζι-
κές, αυθόρμητες διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις. Ορ-
γανώθηκε επίσης μια εθνική απεργία, όπως άλλοτε
ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ. Η δημοτικότητα του
Προέδρου, Sebastian Piñera, είχε πέσει στο 22% μέχρι
τα τέλη Σεπτεμβρίου.                                                    y

Μια νέα Χιλή είναι εφικτή:
Φοιτητές και Κοινωνία εν κινήσει. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Amélie Poinssot
γαλλίδα δημοσιογράφος που ζει στην Αθήνα

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: www.teachersolidarity.com 

Κρίση ελληνική ή κρίση ευρωπαϊκή; Νο-
μίζω ότι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή
στην Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ την εμβέ-
λεια αυτής της μικρής χώρας. Δυστυχώς γι
αυτήν, έχει το λυπηρό προνόμιο να εγκαι-
νιάσει την κατίσχυση των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών στα ηγετικά κλιμάκια της ΕΕ και

την ήττα των εθνικών δημοκρατιών,
και γι αυτό το λόγο ενδιαφερόμαστε

όλοι/ες ως ευρωπαίοι πολίτες γι
αυτό που συμβαίνει στην Ελλά-
δα. Βέβαια, σε καθημερινό επί-
πεδο, προσωπικά δεν έχω επη-
ρεαστεί για την ώρα από την
ανεργία και τη μείωση μισθών,

αλλά έχω επηρεαστεί από όλες τις δυσλει-
τουργίες που πολλαπλασιάζονται σε αυτή τη
χώρα. Και είμαι επηρεασμένη από τη δηλη-
τηριώδη ατμόσφαιρα που κυριαρχεί γύρω
μου. Στη Γαλλία υπάρχει ένα βαθύ αίσθημα
αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, καθώς οι
άνθρωποι καταλαβαίνουν, με τα πρώτα μέ-
τρα λιτότητας που ανακοινώθηκαν πρόσφα-
τα, ότι ρισκάρουν να υποφέρουν ό,τι και οι
Έλληνες. Αλλά η προοπτική των προεδρι-
κών εκλογών, που θα λάβουν χώρα τον επό-
μενο Μάιο, δεν έχουν επιτρέψει να παρθεί
καμιά σημαντική απόφαση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μέχρι τώρα. Η Γαλλία εισήλθε σε
προεκλογική εκστρατεία.

ΙΣΠΑΝΙΑ: 

Αστυνομική βία ενάντια σε μαθητές

Οι κινητοποιήσεις ενάν-
τια στις περικοπές, οι

οποίες έλαβαν χώρα στη
Βαλένθια, δέχθηκαν επίθε-
ση από την αστυνομία. Στις
20 Φεβρουαρίου 26 μαθη-
τές ανάμεσα στους οποίους
ήταν και κάποια παιδιά συ-
νελήφθηκαν. Σύμφωνα με
την El Pais 50 μοτοσικλέτες
της αστυνομίας πήραν μέ-
ρος στην επίθεση. Ο ίδιος ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας
των μαθητών των λυκείων της Βαλένθια συνελήφθη και χτυπήθηκε. Γονείς συγ-
κεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα ζητώντας την απελευθέρωση των
παιδιών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από το internet η περιφερειακή αστυ-
νομία αποκάλεσε τους μαθητές «ο εχθρός». Αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων
στα ισπανικά ΜΜΕ για τις τακτικές που η αστυνομία χρησιμοποίησε ενάντια
στους μαθητές.

ΟΥΓΚΑΝΤΑ:

Διδάσκοντας για 96$
το μήνα με 20% πληθωρισμό

Οι εκπαιδευτικοί στην Ουγκάντα απεργούν με αίτημα την αύξηση του
μισθού τους, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να ζήσουν.

Οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν μόλις $96 το μήνα τη στιγμή που ο πληθω-
ρισμός τρέχει με 20%, γι αυτό το συνδικάτο τους ζητά αύξηση 100%. Αν
και οι εκπαιδευτικοί είναι μεταξύ των πιο κακοπληρωμένων δημοσίων
υπαλλήλων της χώρας, ο Yoweri Museveni, Πρόεδρος της Ουγκάντα
από το 1986, λέει πως μία αύξηση για τους εκπαιδευτικούς δεν αποτελεί
προτεραιότητα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί δημόσιες υποδο-
μές προκειμένου να γίνει μια από τις 50 μεγαλύτερες χώρες στην παρα-
γωγή πετρελαίου. Τον τελευταίο χρόνο πραγματοποιήθηκαν διαδηλώ-
σεις κατά της αύξησης στις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων, η κα-
ταστολή όμως που ακολούθησε άφησε 9 νεκρούς και πολύ περισσότε-
ρους τραυματίες. Το μήνα που διανύουμε οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν

να πραγματοποιήσουν μία συνάντηση στο δημοτικό σχολείο του Bat Val-
ley, αλλά η αστυνομία δεν τους το επέτρεψε. Υπέστησαν παρενοχλήσεις,
λεκτική κακοποίηση, συλλήψεις και υποχρεωτικές απολογίες στα χέρια
της Ασφάλειας. Η κ. Teopista Birungi, γενική γραμματέας της Ομοσπον-
δίας των Εκπαιδευτικών δήλωσε για την προσφερόμενη από την κυβέρ-
νηση αύξηση: «Οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν ξεκάθαρα την προσφορά
της αύξησης κατά 15% ως κοροϊδία. Δεν θέλουμε να νομίζει η κυβέρνη-
ση ότι μας κάνει χάρη». Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με 43%. Ο
καθηγητής Nuwagaba, σύμβουλος ανάπτυξης, δήλωσε ότι, ενώ άλλοι
αφήνουν την Ουγκάντα για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή, οι εκ-
παιδευτικοί μένουν στη χώρα για να την υπηρετήσουν ακόμα και σε τέ-
τοιες αντίξοες συνθήκες. 

ΗΠΑ: 

Γονείς προσπαθούν 
να σώσουν σχολείο 
από την ιδιωτικοποίηση

Γονείς κατέλαβαν δημοτικό σχολείο στο Σικάγο το οποίο
απειλείται με εξαγορά από την ακαδημία AUSL, μια ιδιω-

τική εταιρία με δεσμούς με το Δημαρχείο. Το σωματείο εκπαι-
δευτικών του Σικάγο υποστηρίζει τους γονείς που έχουν κα-
ταλάβει το σχολείο και ζητούν από τη δημοτική αρχή να αλλά-
ξει σχέδιο. Η πρόεδρος του σωματείου Karen Lewis είπε: «Μή-
νες τώρα, οι γονείς του σχολείου ζητούν να ακουστεί η φωνή
τους, αλλά ο δήμαρχος και το σχολικό συμβού-
λιο κωφεύει. Τώρα πλέον αυτοί οι θαρρα-
λέοι γονείς αποφάσισαν να κορυφώ-
σουν τις προσπάθειές τους να σώ-
σουν το σχολείο προβαίνοντας σε
μη βίαιες κινητοποιήσεις. Στεκόμα-
στε αλληλέγγυοι στην προσπάθειά
τους, όπως και χιλιάδες γονείς και
επικεφαλείς από άλλες θιγόμενες
κοινότητες στον εντεινόμενο αγώ-
να για εκπαιδευτική δικαιοσύνη».

ΤΟΥΡΚΙΑ:

Συλλήψεις γυναικών
για συνδικαλιστική δράση

15γυναίκες συνδικαλίστριες του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των
συνδικάτου των εκπαιδευτικών Egitim Sen συνελήφθησαν σε αστυνομι-

κές εφόδους στις 13 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με μια αναφορά της Education In-
ternational, 9 γυναίκες κρατούνταν τέσσερις μέρες μετά τις εφόδους, ενώ 6 άλλες
αφέθηκαν με εγγύηση. Οι γυναίκες συμμετείχαν στην οργάνωση των δραστηριο-
τήτων για την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. Ο επικεφαλής του συνδικάτου
των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, που και αυτοί είδαν συνδικαλιστές
τους να οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα, έκανε έκκληση στους συνδικαλι-
στές σε όλο τον κόσμο για συμπαράσταση. «Βιώνουμε τρομοκρατία σε αυτή τη
χώρα, γι αυτό χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη σας, ώστε να ενημερώσουμε την κοι-
νή γνώμη στο εξωτερικό και να αντισταθούμε απέναντι σε αυτή τη θηριωδία». 
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«Η πρόληψη είναι μια διαρκής
εκπαιδευτική διαδικασία»

w Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μας ενημερώ-
νατε με δυο λόγια για τον ίδιο τον Οργανισμό Κατά
των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Πότε ιδρύθηκε, ποιος
ο ρόλος και οι δράσεις του, ποια εν τέλει η λογική
της λειτουργίας του;

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών ιδρύθηκε με
τον νόμο 2191 του 1993 και ξεκίνησε να λειτουργεί
από το 1995. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, αυτοδιοικούμενο, και τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα και προς τον ιδρυτικό Νόμο, τρεις είναι οι βα-
σικοί μας στόχοι: Η μελέτη και ο σχεδιασμός προγραμ-
μάτων πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανέντα-
ξης. Δεύτερον, η μελέτη του προβλήματος της ουσιοε-
ξάρτησης και η παροχή πληροφόρησης με στόχο την
ευαισθητοποίηση του κοινού και τρίτον, η ίδρυση και η
λειτουργία δομών πρόληψης, θεραπείας και κοινωνι-
κής επανένταξης. 

w Παρόλα αυτά υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι ο
Οργανισμός ταυτίζεται με τα προγράμματα υποκα-
τάστασης παραγνωρίζοντας τις υπόλοιπες δράσεις.
Θεωρείτε ότι η εικόνα αυτή ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα ή είναι το παράπλευρο αποτέλε-
σμα της παρουσίασής του από τα ΜΜΕ;

Ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του Οργανισμού εί-
ναι η ανάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων. Πρό-
σφατα έχουμε ξεκινήσει άλλωστε το σχεδιασμό της
ίδρυσης μονάδων υποκατάστασης μέσα στα νοσοκο-
μεία, έως σήμερα έχουμε ιδρύσει 45 μονάδες σε όλη την
Ελλάδα. Ωστόσο, ένας άλλος πυλώνας του Οργανισμού,
και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε, είναι η
ίδρυση και η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης σε
όλη την Ελλάδα. Σήμερα ο Οργανισμός έχει ιδρύσει 71
Κέντρα Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Οι πρώτες προ-
σπάθειες για την πρόληψη ξεκινούν ήδη από τη δεκαε-
τία του 1980, πολύ πριν από την ίδρυση του ΟΚΑΝΑ,
προέρχονταν όμως από μεμονωμένους φορείς και συλ-
λόγους με στόχο την ενημέρωση. Στα μέσα της δεκαε-
τίας έχουμε μια στροφή με την εφαρμογή των πρώτων
πιλοτικών προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία. Από
την απλή ενημέρωση, λοιπόν, και από εκφοβιστικού τύ-
που διαλέξεις, περνάμε πλέον στην ουσιαστική δουλειά
γύρω από τις αιτίες του προβλήματος. Άλλωστε γνωρί-

ζουμε πολύ καλά ότι ο δρόμος προς την εξάρτηση περ-
νά μέσα από τοπικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες, πρόκειται για το πολυ-
παραγοντικό μοντέλο της χρήσης. Υπό τη σκέπη αυτής
της λογικής ξεκινούν τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα
στα σχολεία που ακολουθούν διάφορες μεθόδους ενερ-
γητικής μάθησης και στοχεύουν στη λήψη ενός συνό-
λου μέτρων πριν καταλήξουμε σε συμπεριφορές χρή-
σης. 

w Σε τι στοχεύετε, λοιπόν, μέσα από τις πα-
ρεμβάσεις πρόληψης;

Η πρόληψη στοχεύει στο να αντιμετωπί-
σουμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες και
να ενισχύσουμε τους προστατευτικούς, έτσι
ώστε το άτομο να μην οδηγηθεί ή και να αναβάλει τη
χρήση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μονάχα με την παροχή
πληροφοριών, η πρόληψη είναι μια εκπαιδευτική δια-
δικασία. Σταδιακά, με τις δράσεις των Κέντρων, αυξά-
νουμε τις γνώσεις γύρω από τις ουσίες και ταυτόχρονα
ενισχύουμε το άτομο και το θωρακίζουμε έτσι ώστε να
αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες ζωής και πρόληψης

που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο
χρήσης ουσιών, αλλά και να αποκτήσει θετική στάση
ζωής. Ενισχύουμε δεξιότητες που σχετίζονται με την τό-
νωση της αυτοεκτίμησης, την επικοινωνία εντός και
εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά και την αντί-
σταση απέναντι στην πίεση των συνομηλίκων του. Όλα
τα παραπάνω προσπαθούμε να τα επιτύχουμε με τη
συγκρότηση και λειτουργία ομάδων νέων, αλλά και
ενηλίκων που τους πλαισιώνουν, με στόχο να μη φθά-
σει κάποιος στην εξάρτηση. Η παραπάνω παρουσίαση
ασφαλώς είναι πολύ χονδρική, αλλά πολύ συνοπτικά
αυτή είναι η φιλοσοφία σχεδιασμού και ίδρυσης Κέν-
τρων Πρόληψης, με το πρώτο να ιδρύεται και να λει-
τουργεί από το 1995 στην πόλη των Ιωαννίνων. Βασική
πεποίθηση του Οργανισμού στην ίδρυση και λειτουργία
των Κέντρων ήταν και είναι η εμπλοκή και συνεργασία
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινω-
νιών. Η πρόληψη θα πρέπει να γίνει υπόθεση της τοπι-
κής κοινωνίας, άρα οι τοπικές κοινωνίες πολιτών μπο-
ρούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές και πολλαπλα-
σιαστές του μηνύματος της πρόληψης. 

Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να καλύψουμε
όλους τους Νομούς της χώρας, με εξαίρεση εκείνους
του Λασιθίου και της Δράμας, που σύντομα ελπίζουμε
να καλυφθούν. Τα Κέντρα μας στελεχώνονται αυτή τη
στιγμή από 400 εργαζόμενους προερχόμενους κυρίως
από τους χώρους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών.

w Υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο Πρόληψης σε
ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Τα Κέντρα λειτουρ-
γούν αυτόνομα και ποιος αποφασίζει για τις δρά-
σεις τους;

Σε κάθε Κέντρο εμπλέκονται τρία υποσυστήματα. Το
ένα είναι ο ΟΚΑΝΑ, είναι εκείνος που έχει την ευθύνη
για την παρακολούθηση. Την εποπτεία της πορείας και
της υλοποίησης του επιστημονικού έργου τους, θα έλε-
γα. Ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία ασφαλώς με τα Κέντρα
Πρόληψης, θέτει όλες τις προδιαγραφές. Είναι εκείνος
που εγκρίνει τον τριετή προγραμματισμό δράσεων και
προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος για
τη διοικητική υποστήριξη αλλά και τον διαχειριστικό

και οικονομικό έλεγχο. Το δεύτερο
υποσύστημα είναι το Διοικη-
τικό Συμβούλιο των Κέν-
τρων. Κάθε Κέντρο είναι μια
αυτόνομη Αστική Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία. Για κάθε
τριετές πλάνο ο Οργανισμός
συμβάλλεται με το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, μέλη
της οποίας είναι οι Τοπικοί Φο-

ρείς, ο Δήμος και η Περιφέρεια.
Τέλος, το τρίτο υποσύστημα είναι η

επιστημονική ομάδα λειτουργίας των Κέντρων. Πρόκει-
ται για μια τουλάχιστον τετραμελή επιστημονική ομάδα,
με απαραίτητη προδιαγραφή την ύπαρξη ενός Ψυχολό-
γου. Τα τρία αυτά υποσυστήματα, λοιπόν, είναι που
εφαρμόζουν το τριετές πλάνο σε ποικίλες ομάδες στό-
χους. Η χρηματοδότηση, τέλος, προέρχεται κατά 50%

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΑΛΑ,
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία δύο χρόνια η παρουσίαση της ελληνικής πολιτείας
ως εξαρτημένου χρήστη χρηματοδοτικών δόσεων. Οι  «ντίλερ» μας, ολοένα και πιο απαιτη-
τικοί, αδιαφορούν για την εξαθλίωση του χρήστη, καθώς και για την ποιότητα των πολιτικών
που απαιτούν για την εξασφάλιση της αποπληρωμής τους. Η κατάντια της ελληνικής πολι-
τείας και η εξάρτησή της δεν είναι τυχαία. Το μοντέλο ζωής που ακολούθησε ο χρήστης τον
οδήγησε στη σημερινή του κατάσταση. Η πρόληψη με την εφαρμογή ενός εντελώς διαφορε-
τικού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου ισορροπημένου και κοινωνικά δίκαιου βίου θα
μπορούσε πιθανά να μας έχει εξασφαλίσει ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον. Η ίδια λογική της
εφαρμογής ενός διαφορετικού και ισορροπημένου πολυπαραγοντικού μοντέλου κοινωνικά
δίκαιης ανάπτυξης είναι επίσης εκείνο που θα μας οδηγήσει στην απεξάρτηση. Τα Κέντρα
Πρόληψης εφαρμόζουν και καλλιεργούν εδώ και αρκετά χρόνια τη λογική της ισορροπημένης
ανάπτυξης των νέων της χώρας και της ανάπτυξης αντιστάσεων απέναντι στις εξαρτήσεις.

Toμέας ΠρόληψηςΒορείου Ελλάδας: 2310 545464 Αττικής και
υπόλοιπης Ελλάδας:210 8898241 
Γραμμή SOS OKANA: 1031

ΚΙΛΚΙΣ
ΣΕΡΡΕΣ

ΧΑΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΡΑΜΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΞΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΧΙΟΣ

ΣΑΜΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΛΑΜΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΡΓΟΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΛΑΡΙΣΑΤΡΙΚΑΛΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΔΕΣΣΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ

ΒΕΡΟΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΑΡΤΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΠΑΤΡΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΣΠΑΡΤΗ
ΠΑΡΟΣ

ΣΥΡΟΣ

ΚΩΣ

ΡΟΔΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΛΗΜΝΟΣ

9 στους Δήμους: Αθηναίων (1ο, 2ο, 3ο & 5ο 
Διαμέρισμα), Αχαρνών, Ζωγράφου, Κηφισιάς, 
Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και 7 Διαδημοτικά
με έδρα στους Δήμους: Αιγάλεω, Ελληνικού, 
Ηλιούπολης, Ιλίου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, 
Χολαργού. 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
16 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στους Δήμους: Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης
(Κεντρικός Τομέας & Ανατολικός Τομέας), 
Καλαμαριάς, Συκεών.

5 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Σε όλους τους νομούς της Ελλάδας πλην
των νομών Δράμας και Λασιθίου.

ΥΠΟΛΟΙΠH ΕΛΛΑΔΑ
50 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΟΚΑΝΑ
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από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το υπόλοιπο 50% προέρ-
χεται από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ. Πα-
ράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις πολλοί από τους τοπι-
κούς φορείς συμμετέχουν με εισφορές στα Κέντρα Πρό-
ληψης, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το έργο
των Κέντρων.

w Ποιες, λοιπόν, είναι αυτές οι παρεμβάσεις, οι
στόχοι;

Το σημαντικότερο κομμάτι παρεμβάσεων της πρόλη-
ψης είναι η σχολική κοινότητα. Άρα τα Κέντρα ανα-
πτύσσουν παρεμβάσεις σε μαθητές, καθηγητές, γονείς,
συλλόγους και γενικότερα σε όλα τα μέρη που απαρτί-
ζουν αυτό που ονομάζουμε σχολική κοινότητα. Απευ-
θυνόμαστε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από
την Προσχολική Αγωγή μέχρι και την Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση. Παράλληλα, αναπτύσσονται δράσεις και
εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας με παρεμβάσεις σε
ομάδες εφήβων, σε ομάδες εθελοντών, σε κατασκηνώ-
σεις, παρεμβάσεις στο χώρο των Κέντρων Πρόληψης
ακόμα και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η επιτυχία της συγ-
κρότησης ενός εκτεταμένου δικτύου εθελοντών που
υποστηρίζουν τις δράσεις και γίνονται πολλαπλασια-
στές του μηνύματος της πρόληψης είναι επίσης εξαι-
ρετικά σημαντική. Η γκάμα παρεμβάσεων δεν τίθεται
υπό οριοθέτηση και εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συν-
θήκες που αντιμετωπίζει το κάθε Κέντρο στο χώρο
δράσης του. Ένας από τους τρόπους δουλειάς μας εξα-
κολουθεί να είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποί-
ηση, ένας άλλος, όμως, εξίσου και ίσως ακόμη σημαν-
τικότερος, είναι η δουλειά που γίνεται μέσα από τις
ομάδες βιωματικού χαρακτήρα. Οι ομάδες αυτές είναι
μακρόχρονες και βασίζονται στη λογική των επανα-
λαμβανόμενων συναντήσεων. Στοχεύουν στη διαδικα-
σία της ενεργούς μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
για την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών απέ-
ναντι στην πρόληψη.

w Η χρήση ουσιών για την ελληνική κοινωνία
ήταν και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι
ταμπού. Δουλεύετε με τα Κέντρα πάνω από 15
χρόνια, θεωρείτε ότι έχουν αλλάξει οι στάσεις της
κοινωνίας μας ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα της
εκπαιδευτικής κοινότητας με την οποία και συ-
νεργάζεστε, απέναντι στη χρήση, την πρόληψη
και τις δράσεις των Κέντρων;

Τουλάχιστον μέσα από τη δική μας εμπειρία, με την
ανάπτυξη και γνωστοποίηση των Κέντρων στην κοι-
νωνία, η σχολική κοινότητα έχει αγκαλιάσει όλη αυτή
τη δουλειά. Μπορώ να σας αναφέρω απτά παραδείγ-
ματα με στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ.1 Το 2010 προσεγγίστη-
καν 14.658 μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
4.091 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και 4.486 γονείς σε όλη την Ελλάδα.
Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέρσι
για την ακρίβεια, οι δράσεις μας στη σχολική κοινότητα
διευκολύνθηκε ακόμη περισσότερο και με τη θεσμική
κατοχύρωση της δράσης μας στα σχολεία με υπουργι-
κή απόφαση και αντίστοιχο ΦΕΚ. Τα νούμερα από μό-
να τους δείχνουν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα όχι μό-
νο δεν είναι αρνητική απέναντί μας, αλλά αντιθέτως
έχει την ανάγκη μας και την επιζητά. Η οικονομική
κρίση μάλιστα έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση
των αιτημάτων παρέμβασης, τόσο στη σχολική κοινό-
τητα όσο στα αιτήματα υποδοχής συμβουλευτικών συ-
ναντήσεων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα πολύ

μεγάλο κομμάτι της δουλειάς των Κέντρων είναι και η
Συμβουλευτική. Στους χώρους των Κέντρων Πρόλη-
ψης, πέρα από τις συλλογικές μας δράσεις, υποδεχόμα-
στε αιτήματα και σε ατομικό επίπεδο, τόσο από χρήστες
και τις οικογένειές τους όσο και γενικότερα αιτήματα
ψυχοκοινωνικής στήριξης. Τα άτομα αυτά τα υποδεχό-
μαστε και ανάλογα με την περίπτωση, είτε τα παρακο-
λουθούμε, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
όμως, είτε τα παραπέμπουμε σε άλλες δομές που είναι
κατάλληλες για αυτα. Σας αναφέρω ότι, για το έτος
2009 και πάλι, τα Κέντρα είχαν υποδεχτεί περισσότερα
από 3.400 άτομα και η παροχή των υπηρεσιών μας γί-
νεται πάντα δωρεάν.

w Τι σας «λέει» η εμπειρία σας μέσα από τις δομές
πρόληψης, έχουμε αύξηση, μείωση, σταθεροποί-
ηση των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων που
καταφεύγουν σε κάποια μορφή εξάρτησης; Θα
ήθελα να μη σταθούμε, όμως, μονάχα στις ουσίες
αλλά να διευρύνουμε την κουβέντα μας και στο
ζήτημα των εξαρτητικών συμπεριφορών ευρύτε-
ρα.

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πραγματικά δεν
μπορούμε να συνδέσουμε τη δουλειά των Κέντρων με
τη μείωση ή την αύξηση της χρήσης. Ο στόχος μας
ασφαλώς είναι η μείωση, αλλά σε τόσο μακροχρόνιες
διαδικασίες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι παρά-
γοντες μπορεί να υπεισέρχονται ώστε ένα παιδί να κα-
ταλήξει σε εξαρτητικές συμπεριφορές. Ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα γίνονται επιδημιολογικές έρευνες, για
να αποτυπώσουμε το πρόβλημα της εξάρτησης στο μα-
θητικό πληθυσμό. Η έρευνα ESPAD, που επαναλαμβά-
νεται ανά τετραετία περίπου, διενεργήθηκε πέρυσι, αλ-
λά ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας. Αυτό
που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με την έκδοση
των αποτελεσμάτων, για πρώτη φορά θα έχουμε ανα-
λυτικά στοιχεία για κάθε Νομό, ένα εργαλείο εξαιρετικά
χρήσιμο για τις δράσεις μας.

Όσο για το ζήτημα των εξαρτήσεων ευρύτερα των
ουσιών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρυσι το Μάιο
ψηφίστηκε ένας νέος νόμος, ο 3966 του 2011, με τη
στήριξη του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος έφερε μια πολύ σημαν-
τική αλλαγή. Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα, τα Κέν-
τρα Πρόληψης μετεξελίσσονται ώστε να καλύπτουν το
κομμάτι των εξαρτητικών συμπεριφορών ευρύτερα.
Ασφαλώς για εμάς δεν ήταν κάτι νέο, μιας και ήδη κι-
νούμασταν σε αυτή τη λογική. Τα Κέντρα Πρόληψης,
πέρα από τη δουλειά που έκαναν για την πρόληψη της
χρήσης νόμιμων ουσιών και παράνομων ουσιών, ανα-
λαμβάνουν και επίσημα πλέον δράση στο κομμάτι των

εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως εκείνων των τυχε-
ρών παιχνιδιών, του διαδικτύου, τις διατροφικές δια-
ταραχές κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή είναι αναγκαία και επί-
καιρη, επιβεβαιώνεται τόσο από τη δική μας καθημερι-
νή δουλειά όσο και βάσει των επιδημιολογικών στοι-
χείων.

Για να αναπτύξουν αυτές τους τις παρεμβάσεις, τα
Κέντρα μας βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία επι-
μόρφωσης. Υπάρχουν εκπαιδευτικά εγχειρίδια που πα-
ρέχονται από τον Οργανισμό στα Κέντρα και πάνω στα
οποία εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε και στη συνέχεια
τα εφαρμόζουμε στους μαθητές. Επίσης, τα Κέντρα εκ-
παιδεύουν τους εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένα υλι-
κά μέσα από τη διαδικασία των ομάδων για να μπορέ-
σουν στη συνέχεια με τη σειρά τους να τα εφαρμόσουν
και οι ίδιοι στις εκπαιδευτικές αίθουσες. Η δική μας εμ-
πειρία με τους έλληνες εκπαιδευτικούς, και αναφέρο-
μαι σε όσους έχουν εμπλακεί στις δράσεις μας, μας δί-
νει την εικόνα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων ανθρώ-
πων. Έχουν τη διάθεση, παρά τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν, να αγκαλιάσουν και να μεταδώσουν το
μήνυμα της πρόληψης γινόμενοι πολλαπλασιαστές
του. Σαφώς η κοινότητα των εκπαιδευτικών είναι πολύ
μεγάλη και δεν μπορώ να μιλήσω για όλους.

w Τα τελευταία δύο χρόνια βιώνουμε την αποδιάρ-
θρωση του κοινωνικού ιστού ως παρεπόμενο της
κρίσης και των πολιτικών που ακολουθούνται. Η
λειτουργία των Κέντρων σε ολόκληρη την Ελλάδα
δίνει τη δυνατότητα μιας αρκετά καλής εποπτείας
της ελληνικής κοινωνίας, έχει αντίκτυπο η κρίση
στον τομέα των εξαρτήσεων;

Είναι μια πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη εποχή για
όλους μας. Αυτό που παρατηρούν τα Κέντρα μας το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε σας προανέ-
φερα, είναι η πολύ μεγάλη αύξηση των αιτημάτων σε
όλα τα επίπεδα και σε ατομικά αλλά και σε αιτήματα
από τα σχολεία. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι
υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες, αντιμετωπί-
ζουν πολύ έντονα προβλήματα. Μια από τις δουλειές
που επιτελούμε μέσα από τα Κέντρα είναι η στήριξη
των εκπαιδευτικών στον παιδαγωγικό τους ρόλο, και
αυτές τις στιγμές η στήριξη που απαιτούν οι εκπαιδευ-
τικοί είναι πολύ μεγάλη. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι
επειδή οι υπηρεσίες μας είναι και δωρεάν, αρκετός κό-
σμος καταφεύγει σε εμάς. Ευτυχώς μέχρι στιγμής νο-
μίζω ότι καταφέρνουμε αρκετά καλά να ανταποκριθού-
με στην αύξηση του φόρτου εργασίας μας.                  y

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

Πρόγραμμα Πρόληψης στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων (2010) που υλοποίησε το Κέντρο Πρόληψης
«Αθηνά Προναία» του Δήμου Αθηναίων - ΟΚΑΝΑ.
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Η ναρκοκουλτούρα,
η θολοκουλτούρα και οι ξενόφερτοι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο
δημόσιος διάλογος που έχει ξεκινήσει με
αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά

διαδραματίζεται κυρίως εντός της πολιτικής αρένας
και, το σημαντικότερο, με όρους αμιγώς κομματικούς
ή ιδεολογικούς! Γίνονται βέβαια κάποιες απροσδιό-
ριστες παραπομπές σε «επιστημονικά στοιχεία» με
τρόπο που μάλλον προσιδιάζει σε «γκαραντί» κου-
βέντες επαρχιακού καφενείου. 

Έτσι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και δια στόμα-
τος της Γενικής Γραμματέως του, κ. Αλέκας Παπαρή-
γα, πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι πως η χορήγηση
της (οπιούχου) μεθαδόνης από τα νοσοκομεία  έχει
εξελιχτεί σε μάστιγα καθώς, «μπορεί να έχει λιγότε-
ρες συνέπειες απ’ ό,τι το χασίς, αλλά είναι ο προθά-
λαμος για το χασίς[…]»!

Η κ. Παπαρήγα, επιπλέον, διείδε πως πίσω από
αυτό το νομοσχέδιο κρύβεται ο άμεσος στόχος της
επιβολής του PSI. «Για μας είναι εξίσου σοβαρό και
τρομερό με τη δανειακή συνθήκη, με το PSI που
κλείνεται και με όλα τα άγρια μέτρα που φέρνουν.
Αυτή τη στιγμή τα κόμματα αυτά, συνειδητά, γιατί
δεν μπορώ να πιστέψω σε αφέλεια, θέλουν ναρκω-
μένη τη συνείδηση των νέων για να μη διεκδικούν,
να μην παλεύουν, να μην αντιδρούν».

Εδώ, απλώς να σχολιάσουμε πως η αυστηρότατη
ελληνική νομοθεσία περί ναρκωτικών, παραδόξως
δεν κατάφερε να αποτελέσει το ανάχωμα ενάντια στα
σχέδια για την επιβολή της νέας δανειακής σύμβα-
σης.

Καθηγητές που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ Αρκαδίας,
με επιστολή προς τους μαθητές τους, φτάνουν ακόμη
παραπέρα, καταδεικνύοντας τις ιστορικές καταβολές
της μάστιγας των ναρκωτικών: «Το πρόβλημα των
ναρκωτικών εμφανίζεται ιστορικά μαζί με τον καπι-
ταλισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη «τοξικομανία»
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα,
δηλαδή μέσα στον καπιταλισμό.»1

Σε αυτό το σημείο πάλι, δε μπορούμε να αποφύ-
γουμε τη επισήμανση πως κάποιοι αγωνιστές από τις
τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος δείχνουν μια
αδικαιολόγητη επιείκεια (ίσως συμπάθεια;) προς τα
προγενέστερα του καπιταλισμού καθεστώτα, αυτά
της φεουδαρχίας και του δουλοκτητικού συστήμα-
τος. Επίσης, να θυμίσουμε πως η έννοια «Μαρξι-
σμός» εμφανίστηκε επίσης στον 19ο αιώνα… δηλαδή
μέσα στον καπιταλισμό! 

Τέλος, μαθαίνουμε από τον κ. Γκιόκα, μέλους του
Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ και βουλευτή του ΚΚΕ,
πως «βασικός φορέας αυτού του ιδεολογήματος, που
εμφανίζεται μάλιστα με το μανδύα του ριζοσπαστι-
κού, είναι ο οπορτουνισμός, είναι οι δυνάμεις του
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί αλλά και οι διάφορες πολι-
τικές νεολαίες που βγαίνουν σήμερα να υπερασπι-
στούν αυτό το νομοσχέδιο διαστρεβλώνοντας το πε-
ριεχόμενό του είναι οι ίδιοι που όλα αυτά τα χρόνια
προετοίμαζαν το έδαφος για μια τέτοια εξέλιξη. Με
τα διάφορα ναρκωφεστιβάλ, με τη διάδοση της ναρ-

κωκουλτούρας [sic], με την προβολή των θέσεων
για την καλλιέργεια χασίς, κάνναβης στις γλάστρες,
στα μπαλκόνια κλπ.» 2

Αυτή, μάλιστα, η τελευταία θέση, βρίσκει μάλλον
συμπαραστάτη την άκρα δεξιά και τον κοινοβουλευ-
τικό της εκπρόσωπο,  το «ΛΑΟΣ». Ο χώρος αυτός, άλ-
λωστε, έχει εδώ και καιρό εντοπίσει και καταδικάσει
τη «θολοκουλτούρα» που χαρακτηρίζει τη ριζο-
σπαστική, ανανεωτική αριστερά. Δεν μπορεί να μεί-
νει ασχολίαστο πως ο όρος «κουλτούρα» δείχνει να
ετεροπροσδιορίζει τη στάση των δύο, κατά τα άλλα,
αντίπαλων κομμάτων, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και να
διέπει την εναντίον του, καταφανώς συμπλεγματική,
κριτική. Βέβαια, η συμπαράταξη των δύο κομμάτων
απέναντι στον κοινό εχθρό δεν αποτελεί κάτι το και-
νούριο. Ταύτιση απόψεων παρατηρήθηκε ήδη από
το Δεκέμβρη του 2008, με αποκορύφωμα τα κολα-
κευτικά σχόλια του πρόεδρου του ΛΑΟΣ, που εξήραν
την περιφρούρηση των διαδηλώσεων του ΠΑΜΕ,
ταύτιση απόψεων υπάρχει και επί του παρόντος νο-
μοσχεδίου: Όπως το ΚΚΕ, έτσι και το κόμμα του κ.
Καρατζαφέρη, μάλλον διακρίνει σκοτεινά κέντρα
που απεργάζονται τη νάρκωση, όχι βέβαια της λαϊ-
κής εργατικής τάξης, αλλά των νιάτων του έθνους.
«Θα αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση», απείλησε
ο αρχηγός, και το πολιτικό κατεστημένο υπάκουσε
για πολλοστή φορά στις επιταγές του. Η απειλή, βέ-
βαια, πραγματοποιήθηκε λίγο αργότερα, για άλλο λό-
γο, ή μάλλον με άλλη αφορμή, εφαρμόζοντας τον μι-
κροπολιτικό καιροσκοπισμό στο μεγαλείο του.  

Η Ν.Δ. ακολούθησε (ολίγον καθυστερημένα) τη
συνταγή Καρατζαφέρη, φοβούμενη απώλειες νοικο-
κυραίων προς τα δεξιά της και το καρέ κλείνει με την
εκκλησία της Ελλάδας να συμπληρώνει με «επιστη-
μονικά» στοιχεία τα επιχειρήματα ενάντια στο νέο
νομοσχέδιο. Στην ιστοσελίδα της πληροφορούμαστε
εκ του «Καθ. Αθανασίου Αβραμίδου
Καρδιολόγου, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών»
πως «η “ἀποποινικοποίηση” γιά μείωση τῆς «παρα-
βατικότητας», ἤ πρός  “ὁμαλοποίηση” τοῦ προβλήμα-
τος, ἀποτελοῦν εἰσαγωγή καί στή χώρα μας
ξενόφερτων ἐπινοήσεων πρός κάμψη τῶν
ἀντιστάσεων, σωστή “κερκόπορτα” γιά τήν ἀνεξέλεγ-
κτη εἰσβολή καί στή χώρα μας τῶν ἐμπόρων ναρκω-
τικῶν […] (sic)»3

Εν ολίγοις, ίσως το μοναδικό θετικό νομοσχέδιο των

τελευταίων ετών δέχεται αδυσώπητο πόλεμο, από πο-
λιτικές (και μη) δυνάμεις που, αν και υπηρετούν δια-
φορετικούς στόχους, μοιράζονται, εντούτοις, ένα αν-
τιδραστικό υπόβαθρο. Φαίνεται πως όλοι σπεύδουν
να σώσουν τη νεολαία, το προλεταριάτο, το μέλλον
του έθνους ή το ποίμνιο. Η διάσωση αυτή μάλιστα
συνδέεται με τρόπο ευφάνταστο, πλην όμως άμεσο, με
τις δανειακές συμβάσεις τις χώρας, ενδεχομένως με το
διεθνή σιωνισμό, τον μπαμπούλα της ντουλάπας ή
τον Δράκουλα των Εξαρχείων. Κανείς όμως δεν ανα-
φέρεται στον πραγματικά ενδιαφερόμενο, στον χρή-
στη ναρκωτικών ουσιών που αντιμετωπίζεται, εξόχως
αναχρονιστικά, ως εγκληματίας και όχι ως ασθενής.
Κανείς δε φαίνεται να έχει καθαρή εικόνα του μέσου
18χρονου που στην, ομολογουμένως επικίνδυνη,
απόπειρά του να «ανακαλύψει τον κόσμο» ή απλώς
να «βγάλει γκόμενα», έρχεται σε επαφή με ένα νομο-
θέτη που εμπνεύστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα,
εξασφαλίζοντας έτσι μια μακροχρόνια σχέση με το
ποινικό σύστημα και τη ναρκοκουλτούρα που το
διέπει. Ούτε λόγος για τον χρήστη τοξικών ουσιών, ο
οποίος, αντί να ενθαρρύνεται να ενταχθεί σε κάποιο
πρόγραμμα επανένταξης (δυνατότητα η οποία του δί-
δεται με το νέο νομοσχέδιο), καταλήγει να εμπορεύε-
ται πρέζα εντός ή εκτός φυλακής, συχνά με τη βοή-
θεια «σοφρωνιστικών» υπαλλήλων, την ίδια ώρα που
οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών συνεχίζουν να θησαυ-
ρίζουν, χρησιμοποιώντας αυτό ακριβώς το σύστημα.

Να κλείσουμε με λίγα, όντως επίσημα και διαθέσι-
μα σε όλους, στοιχεία για τη χρήση κάνναβης, προς
τέρψη του «μαστουρωμένου» από την ακατασχετολο-
γία αναγνωστικού κοινού, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας4:

«Οι χώρες στις οποίες αυξήθηκε η ποινή για κατο-
χή κάνναβης αναπαριστούνται στο διάγραμμα με
διακεκομμένη γραμμή, ενώ οι χώρες στις οποίες μει-
ώθηκε η ποινή με συνεχή γραμμή. Με βάση την υπό-
θεση της επίδρασης της νομοθεσίας, στην απλούστε-
ρη μορφή της, η αλλαγή της νομοθεσίας θα επιφέρει
μεταβολή της επικράτησης —οι αυστηρότερες ποινές
θα οδηγήσουν σε μείωση της χρήσης ναρκωτικών
και οι μικρότερες ποινές σε αύξηση της χρήσης ναρ-
κωτικών. Επί της βάσης αυτής, οι διακεκομμένες
γραμμές θα έπρεπε να παρουσιάζουν πτωτική τάση
και οι συνεχείς γραμμές ανοδική τάση μετά την αλ-
λαγή της νομοθεσίας. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη
δεκαετία και τις υπό εξέταση χώρες, δεν παρατηρεί-
ται καμία απλή συσχέτιση ανάμεσα στην αλλαγή της
νομοθεσίας και την επικράτηση της χρήσης κάννα-
βης.»                                                                        y

1 http://www.arcadiaportal.gr/news/i-thesi-tou-pame-gia-ta-
narkotika
2 Οι θέσεις της κ. Α. Παπαρήγα και του κ. Γ. Γκιόκα αποτυπώθη-
καν σε συνέντευξη τύπου και φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα
http://www.kke.gr/anakoinoseis_grafeioy_typoy/synenteyk-
sh_typoy_ths_gg_ths_ke_toy_kke_alekas_paparhga_toy_gian-
nh_gkioka_meloys_toy_grafeioy_toy_ks_ths_kne_kai_boyley-
th_toy_kke_gia_to_nomosxedio_poy_nomimopoiei_ta_narko-
tika?morf=1&tab=1
3 http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pasto-
ral/pastoral-0004.htm
4 Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ετήσια έκθεση του κέντρου
για το 2011 και στο ιστότοπο http://www.emcdda.europa.eu/pu-
blications/annual-report/2011
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Μικρά-μικρά νέα 
από τις σχολές...
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ,
φοιτητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

q Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Πα-
νεπιστημιακής κοινότητας θα αποτρέψει τη διά-

λυση του δημοσίου δωρεάν Πανεπιστημίου. Οι εκλο-
γές για την ανάδειξη συμβουλίων διοίκησης δεν θα
πραγματοποιηθούν, θα δοθεί μάχη μέχρι την ανατροπή
του αντισυνταγματικού-αντιεκπαιδευτικού νόμου.

q Η Άννα Διαμαντοπούλου, η πιο μισητή υπουρ-
γός Παιδείας όλων των κοινοβουλευτικών επο-

χών, αφού κατάφερε τα σχολεία να μην έχουν βιβλία,
αφού διέλυσε φορείς οπως ο ΟΕΔΒ και το παιδαγωγικό
ινστιτούτο, υποστηρίζει σε όλους τους τόνους ότι οι
εθνικές εκλογές θα ήταν καταστροφή. Αντιθέτως, λύ-
τρωση θα ήταν για όλους μας. Οι εκλογές που θα ήταν
πραγματική καταστροφή για τη δημοκρατία μας ειναι
αυτές για τα συμβούλια που θα διοικούν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

q Στο πλάι του υπουργείου για την επιβολή της
εφαρμογής του νόμου και τα διαπλεκόμενα me-

dia, με πρωτοστάτη τον κήρυκα του νεοφιλελευθερι-
σμού ΣΚΑΪ, που με εκτενές πολεμικό ρεπορτάζ απο το
ΑΠΘ έκανε έμμεσες προτροπές να ληφθούν δραστικά
μέτρα κατά των κινητοποιήσεων. Η γνωστή καραμέλα
περί μειοψηφιών δεν πείθει κανένα. Απόλυτη μειοψη-
φία είναι οι άνθρωποι του υπουργείου και όλης της κυ-
βέρνησης που με τους φτηνούς εκβιασμούς και την τρο-
μοκρατία νομίζουν πως θα λυγίσουν τους αγωνιζόμε-
νους.

q «Ελπίδα» το «νέο» λύκειο για τους νέους, αν αν-
τέξουν μέχρι την Γ’ λυκείου και δεν καταλήξουν

με υπερκόπωση και ψυχολογικά προβλήματα από την
άγρια μάχη για την αριστεία και την καριέρα. Θα είναι
ένα λύκειο απόλυτα αφιλόξενο για τους μαθητές και
θα δημιουργήσει ασφυξία στην καθημερινότητα των
παιδιών που είναι μόνιμα χωρίς προοπτική.

q «Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο
Ντουμπάι!» Πανηγύριζε μια εφημερίδα. Ναι, επι-

τέλους. Αυτό χρειαζόταν, ένα από τα πιο σπουδαία
ιδρύματα για την Ελλάδα να ανοίξει παράρτημα κατα-
μεσής της αραβικής ερήμου των εμιράτων, ανάμεσα
στις πετρελαιοπηγές. «Μπορεί να μην έχει καλλιεργή-
σιμη γη (!) αλλά μπορεί να γίνει εκτροφή καμήλας...»,
ανέφερε μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της οικονομικής
εφημερίδας. Την ίδια στιγμή που στη χώρα μας οι πο-
λιτικές περικοπών και απαξίωσης του δημοσίου τομέα
θέτουν εν αμφιβόλω την γεωργική εκπαίδευση και
έρευνα. Έναν τομέα που θα έπρεπε ειδικά σε περιόδους
κρίσης να ενισχύεται ώστε να παίξει πρωταρχικό ρόλο
στην ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής και της υγείας
των ανθρώπων.

q Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί η στάση και η
φρασεολογία της Άννας Διαμαντοπούλου προς

τον πρύτανη του ΕΚΠΑ με αφορμή το ζήτημα της κα-
τάληψης της νομικής. Γίνεται πιο προφανής από ποτέ
η ανάγκη για απαλλαγή από αυτή και τις λογικές που
πρεσβεύει.

q Η ιδεοληψία και ο φανατισμός ποτέ δεν λειτούρ-
γησαν σε μία δημοκρατία. Το νεοφιλελεύθερο

“όνειρο” του Υπουργείου δεν θα εκπληρωθεί ποτέ. Θα
φροντίσουμε εμείς γι’αυτό.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ 

ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Τα πανεπιστήμια δείχνουν το δρόμο
μέσα από τις συνελεύσεις φοιτητών,
καθηγητών, εργαζόμενων
ΆΚΗΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ, φοιτητής ΕΚΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ,
φοιτητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εν μέσω θέρους και μετά από «κοπιαστικό
διάλογο» της υπουργού με τον καθρέφτη,
ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψη-

φία της βουλής (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ), ο νέος νόμος
για την τριτοβάθμια, νόμος εξειδίκευσης του μνη-
μονίου στα Πανεπιστήμια. Η μετατροπή της δημό-
σιας και δωρεάν παιδείας σε εμπόρευμα, η εναρ-
μόνιση του εργαζόμενου στην κοινωνία του μνη-
μονίου και το τέλος της δημοκρατίας, της συλλο-
γικότητας, των διεκδικήσεων, συμπυκνώνονται
στο νόμο Διαμαντοπούλου. Οι αγώνες ενάντια στο
νόμο άρχισαν ως άμεση απάντηση το Σεπτέμβρη,
με 300 καταλήψεις πανελλαδικά να δείχνουν την
πλήρη αντίθεση του φοιτητικού κινήματος. Η
υποχώρησή του, έφερε μαζί της μια περίοδο νη-
νεμίας και κανονικότητας στις σχολές. Τώρα, που
διακυβεύεται η οριστική εφαρμογή του νόμου μέ-
σα από τις εκλογές για το Συμβούλιο Διοίκησης οι
εστίες αντίστασης αναζωπυρώνονται…

Το Σεπτέμβρη είχαν προκύψει δύο ζητούμενα
που δεν επετεύχθησαν: α) ο συγχρονισμός σε κοι-
νό αγώνα όλων των πληττόμενων κομματιών
της πανεπιστημιακής κοινότητας και β) ο συγ-
χρονισμός του αγώνα μας με τους κοινωνικούς
αγώνες. Το πρώτο ζητούμενο φαίνεται ότι είναι
απαραίτητο για έναν νικηφόρο αγώνα αλλά και
προϋπόθεση για το δεύτερο. Μιλάμε για κοινό
αγώνα των φοιτητών, των οποίων η δωρεάν φοί-
τηση καταργείται και τα πτυχία διαλύονται. Των
καθηγητών, η εργασία των οποίων μπαίνει στα
στενά καλούπια των τεχνοκρατών-manager και
οι εργασιακές συνθήκες χειροτερεύουν. Των ερ-
γαζόμενων στα Πανεπιστήμια, οι οποίοι ζουν με
μισθούς πείνας και κινδυνεύουν να απολυθούν
λόγω της εφεδρείας.

Η συναίσθηση για τον κοινό αυτό αγώνα, με-
τουσιώθηκε σε πράξη με τη δημιουργία πολλών
πρωτοβουλιών φοιτητών-καθηγητών-εργαζόμε-
νων σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα (ΕΜΠ,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ) με στόχο
την ακύρωση των εκλογών για τα Συμβούλια Δι-
οίκησης, η εγκαθίδρυση των οποίων είναι η δι-
κλείδα για την εφαρμογή όλου του νόμου και της
μνημονιακής πολιτικής για συρρίκνωση της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τουλάχιστον το 1/3.
Οι πρωτοβουλίες αυτές, πέρα από την υλοποίηση
του στόχου τους, αναδεικνύουν ένα αντιπαρά-
δειγμα κοινωνικής οργάνωσης βασισμένο στη
δημοκρατική συμμετοχή όλων μέσω της συλλο-
γικής συζήτησης, στη δύναμη της συλλογικότη-
τας και στην αλληλεγγύη, οικοδομώντας το δικό
μας υπόδειγμα για το Πανεπιστήμιο.

Στο ΕΜΠ, από το Δεκέμβρη, με πρωτοβουλία
των διοικητικών υπαλλήλων, και την συμμετοχή
καθηγητών και φοιτητών μέσω των συλλόγων
τους, η «Πανπολυτεχνειακή Συνέλευση», όπως
ονομάζεται, είναι το σημείο αναφοράς του αγώνα
ενάντια στην εφαρμογή του νόμου στο ίδρυμα. Οι
πιέσεις που ασκεί φέρνουν ήδη αποτέλεσμα: το
ΕΜΠ είναι το μοναδικό ίδρυμα που δεν έχει υπο-
γράψει τις διαπιστωτικές πράξεις για την εφε-

δρεία, ενώ κάτω και από τις πιέσεις των φοιτητι-
κών συλλόγων δεν έχει καν συγκροτηθεί η εφο-
ρευτική επιτροπή για τις εκλογές των Συμβου-
λίων. Επιπλέον, η Συνέλευση προσπαθεί να οικο-
δομήσει δομές αλληλεγγύης μέσα στο ΕΜΠ, συ-
ζητώντας τη δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης
και κοινωνικού αυτοδιαχειριζόμενου παντοπω-
λείου, ενώ επιχειρείται η σύνδεσή της με τα αγω-
νιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας.

Από τις πρώτες παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι
εκείνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εδώ και
δυόμιση μήνες, έχει πάρει μόνιμα χαρακτηριστι-
κά η αγωνιστική συμπόρευση του φοιτητικού κι-
νήματος με το συντονιστικό των εργαζόμενων
στο Π.Θ. και έτσι γεννήθηκε η πρώτη, πανελλα-
δικά, συνέλευση καθηγητών-φοιτητών-εργαζό-
μενων. Πρώτος δύσκολος στόχος που επιτυγχά-
νεται και αποτελεί την πρώτη υλική νίκη «με το
καλημέρα», για την νεόδμητη κίνηση συμπόρευ-
σης και οργάνωσης των από κάτω, η ακύρωση
της εφαρμογής της εφεδρείας στο Π.Θ. Με τον
αέρα της πρώτης επιτυχημένης κοινής προσπά-
θειας, η συζήτηση για το Νόμο Διαμαντοπούλου
επανήλθε στην καθημερινότητα των σχολών μέ-
σα από κοινές συνελεύσεις, παρεμβάσεις σε μα-
θήματα υποψηφίων για τα Συμβούλια Διοίκησης
και στη Σύγκλητο, κείμενα διαμαρτυρίας προς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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την οργανωτική επιτροπή και τους υποψήφιους, απο-
φάσεις και ψηφίσματα Φ.Σ. και συλλόγων εργαζομέ-
νων αλλά και μέσα από την απεργία των διοικητικών.
Έτσι, συγκροτήθηκε ένα μαζικό-αγωνιστικό μέτωπο
που δεν άφησε περιθώριο να διεξαχθούν οι «εκλογές»
της δημοκρατικής εκτροπής στο Π.Θ. και να οριστούν
επαναληπτικές.

Τώρα που οι κυρίαρχοι ενοποιούνται στη βάση των
κοινών συμφερόντων της αστικής τάξης, στα πανεπι-
στήμια βλέπουμε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, στη βά-
ση των υλικών συμφερόντων, από την άλλη πλευρά
του μετώπου, από την πλευρά της συντριπτικής πλει-
οψηφίας της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στην πρά-
ξη λοιπόν συγκροτείται ένα μέτωπο όπου ο ένας πλητ-
τόμενος στέκεται στο πλευρό του άλλου και κανείς δε
μένει μόνος του στην κρίση, γιατί συνειδητοποιούν ότι
ο εχθρός είναι κοινός: είναι η μνημονιακή πολιτική
του κεφαλαίου, ο νόμος για τα πανεπιστήμια και οι πο-
λιτικοί τους εκφραστές. Το μέτωπο αυτό, της έμπρα-
κτης αλληλεγγύης, το βλέπουμε πια στην πράξη, εκεί
όπου οι φοιτητές και οι καθηγητές στέκονται στο πλευ-
ρό των φυλάκων και των καθαριστριών που απολύον-
ται, των διοικητικών που βγαίνουν στην εφεδρεία, και
που και αυτοί με τι σειρά τους θα σταθούν δίπλα στους
φοιτητές που διαγράφονται, απέναντι στα δίδακτρα
που έρχονται, δίπλα στους 407 που απολύονται και

στους καθηγητές που θα επακολουθήσουν. Το μέτωπο
αυτό το είδαμε στην πράξη, με τον πλουραλισμό και τα
όρια στη δράση της κάθε μιας από τις συνιστώσες του,
στο Π.Θ και το Α.Π.Θ να πετυχαίνει μια υλική νίκη συ-
νολικά απέναντί στο μνημόνιο στο σήμερα, μαται-
ώνοντας τις εκλογές για τα Σ.Δ.

Τώρα που γίνεται ξεκάθαρο ότι οι από πάνω είναι
αλλεργικοί στη δημοκρατία και συνεχώς πληθαίνουν
οι όψεις ενός κράτους έκτακτης ανάγκης που μορφο-
ποιείται μέσα από συνεχείς δημοκρατικές εκτροπές,
στα πανεπιστήμια βλέπουμε όψεις από τη δημοκρατία

των απο κάτω, μέσα από τις κοινές συνελεύσεις, εκεί
όπου η γνώμη του καθενός μετράει το ίδιο και η από-
φαση λαμβάνεται από κοινού. Αυτή η δημοκρατία έρ-
χεται σε απόλυτη ρήξη με τη «δημοκρατία»-απουσία
της πλειοψηφίας, τη «δημοκρατία» του Ν. Πλαίσιο,
που εξαντλείται τη στιγμή της εκλογής, για να λειτουρ-
γεί το Συμβούλιο ανεξέλεγκτα και αυταρχικά, «τη δη-
μοκρατία» της Διαμαντοπούλου, του Γεωργιάδη και
άλλων λοιπόν της «συμμορίας», που βρίσκουν τις βου-
λευτικές εκλογές καταστροφή, για αυτούς μάλλον δι-
καιολογημένα. Αυτή η δημοκρατία μπορεί όχι μόνο να
ματαιώσει τις εκλογές αλλά και να συμβάλει στο να
φτιαχτεί ένα δημόσιο, δωρεάν, μαζικό, δημοκρατικό
πανεπιστήμιο στη βάση των κοινωνικών αναγκών,
στη βάση ενός άλλου υποδείγματος.

Το αν θα τα καταφέρουμε τελικά, θα εξαρτηθεί από
την έκβαση συνολικά των κοινωνικών αγώνων της
νεολαίας, των εργαζόμενων, των ανέργων, ουσιαστικά
της πλειοψηφίας της κοινωνίας απέναντι στην οικτρή
μειοψηφία των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιο-
μηχάνων. Το πανεπιστήμιο έχει να συμβάλει δείχνον-
τας το νικηφόρο δρόμο με το κοινό μέτωπο στη βάση
των υλικών συμφερόντων, με τις δομές συμμετοχικής
δημοκρατίας των από κάτω.

Είναι το 1%. Είμαστε το 99%.
Με όπλο τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη μπο-

ρούμε να τους ανατρέψουμε…                                    y

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΕΠ

Διαμαντοπούλου και συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ
συκοφαντούν και στοχοποιούν πρόσωπα και αγώνες

Ηαήθης προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης
του περιεχομένου της ηλεκτρονικής επιστο-
λής/ενημέρωσης, την οποία απέστειλε ο

Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της ΔΕ της ΠΟΣ-
ΔΕΠ σε συναδέλφους του, δεν είναι κάτι το μη αναμε-
νόμενο. Η επιλογή της δημοσίευσης του μηνύματος,
καθώς και της λίστας των αποδεκτών από την ΚΙΠΑΝ
(της συνδικαλιστικής παράταξης πανεπιστημιακών
που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ), που στήριξε και στηρί-
ζει την κατεδάφιση του δημόσιου και δωρεάν πανεπι-
στημίου, είναι συνειδητή. Η πράξη αυτή στοχεύει
αναμφισβήτητα στην άσκηση πιέσεων προς τους απο-
δέκτες του μηνύματος μέσω της δημιουργίας κλίμα-
τος συνωμοσιολογίας και στοχοποίησης με την πα-
ρουσίαση δήθεν στοιχείων (με ονοματεπώνυμα πάν-
τα), ύπαρξης και δράσης οργανωμένων μειοψηφιών.

Κύριος στόχος τους δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, αλ-
λά κυρίως οι συνδικαλιστικές διαδικασίες σε επίπεδο
συλλόγων και η απονομιμοποίηση της δράσης και
των αγωνιστικών αποφάσεων των συλλόγων των
πανεπιστημιακών, αποφάσεις, που είναι στη γραμμή
απόρριψης της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης στην
επιχειρηματική κερδοφορία. Παράλληλα επιχειρούν
να αποδυναμώσουν και να απαξιώσουν την αποδε-
δειγμένη αποτελεσματικότητα και το κύρος των μα-
ζικών διαδικασιών των συλλόγων διδασκόντων, φοι-
τητών και εργαζομένων στα πανεπιστήμια.

Ως Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ δηλώ-
νουμε τα παρακάτω:

Δίνουμε ένα δημόσιο και ανοικτό αγώνα για να

μην κατεδαφιστεί ο δημόσιος, δημοκρατικός και δω-
ρεάν χαρακτήρας του πανεπιστημίου.

Έχουμε δημόσια και ανοικτά διακηρύξει ότι θα
αγωνιστούμε για τη μη εφαρμογή και την τελική κα-
τάργηση του νόμου 4009/2011.

Έχουμε δημόσια και ανοικτά διακηρύξει, στη βάση
των αποφάσεων της συντριπτικής πλειονότητας των
συλλόγων της πανεπιστημιακής κοινότητας, την
απόφασή μας να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για
να μην πραγματοποιηθούν οι εκλογές για τα συμβού-
λια διοίκησης, σε συνεργασία και αγωνιστικό συντο-
νισμό με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα
πανεπιστήμια.

Έχουμε δημόσια και ανοικτά διακηρύξει τη συλλογι-
κή μας απόφαση ότι κάθε προσπάθεια να εφαρμοστεί
ο νόμος σε ένα πανεπιστήμιο μας αφορά όλους εξίσου
και ότι όσοι δοκιμάζουν να προχωρήσουν σε βήματα
εφαρμογής του νόμου θα βρίσκουν μπροστά τους πα-
νεπιστημιακούς και φοιτητές από όλη την Ελλάδα.

Είναι φανερό ότι η ματαίωση των εκλογικών δια-
δικασιών ενόχλησε τόσο την κυβέρνηση, που επι-
στρατεύει ακόμη και εισαγγελικές παρεμβάσεις και
οικονομικούς εκβιασμούς προς τα πανεπιστήμια για
να υποτάξει το πανεπιστημιακό κίνημα. Σε αυτή την
κατεύθυνση βρίσκει αρωγούς τα φιλικά της ΜΜΕ, τα
οποία προκλητικά συνεχίζουν τις συκοφαντικές επι-
θέσεις εναντίον των πανεπιστημιακών φορέων που
αντιστέκονται στην πολιτική απαξίωσης της Ανώτα-
της Εκπαίδευσης. Θα ήταν προτιμότερο να προβλη-
ματιστούν, η κυβέρνηση και τα διάφορα φερέφωνά
της, από το γεγονός της ασήμαντης έως μηδενικής

προσέλευσης των μελών ΔΕΠ στις εκλογικές διαδι-
κασίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση αυτή εκδηλώνεται
τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα της ελλη-
νικής κοινωνίας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική
εξαθλίωση και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της σε
όλες τις μεθοδεύσεις που αποβλέπουν στην εφαρμο-
γή της και στη συγκάλυψη των υπευθύνων μέσα και
έξω από τη χώρα μας.

Εμείς, οι εκπρόσωποι της μεγάλης πλειοψηφίας
των Συλλόγων ΔΕΠ των πανεπιστημίων της χώρας
τους οποίους διαβάλλουν και επιχειρούν να τρομο-
κρατήσουν αυτοί που διαλύουν όχι μόνο την Ανώτα-
τη Εκπαίδευση αλλά ολόκληρη τη χώρα μας, αλλά
και όλοι οι άλλοι, τα μέλη ΔΕΠ των Συλλόγων μας,
που στηρίζουν και υλοποιούν τις αποφάσεις των συν-
δικαλιστικών μας οργάνων, τις αποφάσεις των Φοι-
τητικών Συλλόγων, των Συλλόγων των εργαζομένων,
διοικητικών, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, αλλά και τις αποφάσεις
των Συνόδων των Πρυτάνεων που εκφράζουν την
αντίθεσή τους απέναντι στο νόμο πλαίσιο, είμαστε
εκείνοι που με βαθύτατη συνείδηση της ακαδημαϊκής
μας ευθύνης απέναντι στο ρόλο που η κοινωνία και
η πανεπιστημιακή κοινότητα μας εμπιστεύθηκε, θε-
ωρούμε υποχρέωση και τιμή αυτή τη δράση μας επι-
θυμώντας να κοιτάμε στα μάτια τους φοιτητές μας,
τους γονείς τους και τις οικογένειές μας. Έχουμε επί-
γνωση ότι επιτελούμε το χρέος μας.                         y

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΤΟΗΣΟΥΝ ΟΥΤΕ 
ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΟΥΤΕ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΝΟΜΟΣ 4009/2011 ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
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Δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια 
ποιον ψηφίζουμε, για ποιο χρονικό
διάστημα και με ποιο τρόπο εκλέγεται

Υπόμνημα: Εκλογές 1ου Συμβουλίου
Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

(Α) Ελαττώματα άμεσα σχετιζόμενα με την οργανω-
τική επιτροπή

1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ) βρίσκε-
ται σε εκπαιδευτική άδεια.

2. Καθολική παραβίαση όλων των (αποκλειστικών)
προθεσμιών που θέτει ο νόμος 4009/11

(i) Ολοκλήρωση εκλογής εσωτερικών μελών του
Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) μέχρι τις 15/11/11

(ii) Προθεσμία 15 ημερών από την δημοσί-
ευση της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) ορισμού
της ΟΕ (25/10/11) για την προκήρυξη των
εκλογών.

(iii) Έκδοση ΥΑ για την διαδικασία εκλογής
των μελών του ΣΔ εντός μηνός από τη δημο-
σίευση του νόμου (6-10-11).

(iii) Παραβίαση de facto όλων των προθε-
σμιών που τίθενται εκ του νόμου και έπονται
των ανωτέρω, (συγκρότηση ΣΔ σε σώμα
16/1/12, έναρξη διαδικασίας εκλογής (νέου)
πρύτανη 1/2/12 κλπ.)

3. Απουσία μέριμνας για την εκλογή εκπρο-
σώπου των φοιτητών

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ αριθμ.
Φ.122.1/311/125673α/Β2/4-11-11, ΦΕΚ
2503Β/4-11-11, που καθορίζει την εκλογική
διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών
του ΣΔ, η ΟΕ οφείλει να κινήσει τη διαδικασία
εκλογής του εκπροσώπου των φοιτητών στο
ΣΔ «…απευθύνοντας προς τούτο πρόσκληση στους οι-
κείους φοιτητικούς συλλόγους». […]

Όμως, για προφανείς λόγους εξασφάλισης του αδιά-
βλητου της διαδικασίας εκλογής των εσωτερικών με-
λών του ΣΔ απαιτείται η ταυτόχρονη διενέργεια των
εκλογών όλων των εσωτερικών μελών του ΣΔ.

Η ΟΕ θα έπρεπε να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει
την δυνατότητα διενέργειας έγκυρης εκλογής του εκ-
προσώπου των φοιτητών στο ΣΔ, παρέχοντας έγκυ-
ρους επικυρωμένους καταλόγους των φοιτητών που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Το θέμα αυτό είναι σημαντικό

για τους εξής λόγους:
(i) Το μεγάλο μέγεθος και την ανομοιογένεια των με-

λών του εκλεκτορικού σώματος των φοιτητών (προ-
πτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, αλ-
λά και κατανομή σε δύο πόλεις).

(ii) Την μεγάλη ασάφεια στην σχετική διάταξη του
ν.4009/11, άρθρο 49 παρ.4β, που απαιτεί πολλές διευ-
κρινίσεις, όπως 

• δικαίωμα υποψηφιότητας για όσους προπτυχια-
κούς φοιτητές «… έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπου-

δών..» (ασαφές παραμένει αν οι φοιτητές εισαχθέντες
με κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα που τους κα-
τατάσσουν μετά το πρώτο έτος σπουδών θεωρούνται,
ή όχι πρωτοετείς κατά το πρώτο έτος σπουδών τους)
και «βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος
σπουδών»

• δικαίωμα υποψηφιότητας για μεταπτυχιακούς
φοιτητές «….κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους…» (σε
τμήματα όπου μεταπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν
κατά το εαρινό εξάμηνο 2010-11, παραμένει ασαφές
αν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας, δεδομένου ότι οι

εκλογικοί κατάλογοι θα έπρεπε να καταρτιστούν κατά
το χειμερινό εξάμηνο, ενώ οι εκλογές θα γίνουν μετά
την έναρξη του εαρινού εξαμήνου)

(iii) Την εκ του νόμου αναρμοδιότητα της Διοίκησης
του Παν/μίου Κρήτης να κινήσει αυτή την διαδικασία
εκλογής.

[…]
(Β) Οι συνέπειες των παραπάνω ελαττωμάτων ενι-

σχύονται σημαντικά και από σειρά άλλων ασαφειών,
νομικών κενών και ελεγχόμενης νομιμότητας διατά-
ξεις του ν.4009/11 και των κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδοθεισών ΥΑ:

7. Η προσεκτική ανάγνωση της γραμματικής διατύ-
πωσης των παραγράφων του άρθρου 8, παρ. 8(α) και
3, σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 80 των με-
ταβατικών διατάξεων του ν. 4009/11, συνεπάγεται τα
εξής:

(1) Τα μισά μέλη του 1ου ΣΔ έχουν διετή θητεία.
Ποια ακριβώς, δεν είναι γνωστό παρά μετά τη συγκρό-
τηση του Συμβουλίου σε σώμα και μάλιστα με κλήρω-
ση.

(2) Με το τρόπο αυτό κάθε δύο χρόνια θα γίνονται
εκλογές 7 μελών του συμβουλίου (3 εξωτερικών και 4
εσωτερικών)!

Άρα
(α) Κατά τις πρώτες εκλογές, υπάρχει

προφανής ανισότητα ψήφου, αφού με την
ίδια ψηφοφορία εκλέγονται υποψήφιοι με
διετή και με τετραετή θητεία, χωρίς να εί-
ναι γνωστή εκ των προτέρων η διάρκεια
της θητείας κανενός.

(β) Παραμένει εντελώς ασαφές πώς θα
εφαρμοστούν οι παραπάνω διατάξεις, αν
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
76 παρ.7 για την ίδρυση των νέων σχολών
του Παν/μίου Κρήτης ο αριθμός τους, ή
και η συγκρότησή τους μεταβληθεί. Π.χ. να
συγχωνευθούν δύο από τις σχολές, ή να
διασπαστεί μία ή περισσότερες, ή ακόμα
πιο σύνθετα, ένας αριθμός τμημάτων της
μιας να ενσωματωθεί σε άλλη, ή συνδυα-
σμός όλων των παραπάνω. Στο τέλος της
πρώτης διετίας, τίνων σχολών εκπρόσω-
ποι θα πρέπει να εκλεγούν; Μπορεί για πα-
ράδειγμα να συμβεί, το τμήμα στο οποίο

ανήκει κάποιο μέλος του ΣΔ, να ενσωματωθεί σε μία
άλλη σχολή από την οποία να έχουν εκλεγεί ήδη 2 μέ-
λη του συμβουλίου. Τότε η νέα σχολή που θα προκύ-
ψει θα έχει de facto 3 μέλη στο συμβούλιο, κατά πα-
ράβαση του άρθρου 8 παρ.4β!

(γ) Είναι πιθανόν, για δύο σχολές που έχουν εκλέξει
από 2 εκπροσώπους η κάθε μία, οι εκπρόσωποί τους
να κληρωθούν για διετή μόνο θητεία κατά την προ-
αναφερθείσα κλήρωση. Τούτο σημαίνει ότι τα μέλη

ΕΝΙΑΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τα ΔΣ των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, της Σχολής
Επιστημών Αγωγής και της Φιλοσοφικής Σχολής αφού συζήτησαν και εξέτασαν το θέμα της
διαδικασίας των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβου-
λίου Διοίκησης στα Πανεπιστήμια […] διαπίστωσαν την ύπαρξη σοβαρών τυπικών και ου-
σιαστικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις νομικά αμφίβολες και ακαδημαϊκά αίολες
διατάξεις του νόμου […] Από τα προαναφερόμενα προβλήματα κάποια σημαντικά παρουσιά-
ζονται στο συνοδευτικό υπόμνημα. Το εύγλωττο συμπέρασμα του υπομνήματος είναι ότι «βρι-
σκόμαστε καθ’ οδόν προς μια εκλογική διαδικασία, όπου δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια ποιον
ψηφίζουμε, για ποιο χρονικό διάστημα, και με ποιο τρόπο εκλέγεται».
Οι πρόεδροι
του ΕΦΔ Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελένη Φουρναράκη του ΕΦΔ Σχολής Επιστημών
Αγωγής, Μιχάλης Κούρκουλος του ΕΦΔ Φιλοσοφικής Σχολής, Κωνσταντίνος Καβουλάκος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18

ΔΕΠ των τριών άλλων σχολών Παν/μίου Κρήτης μετά
από δύο χρόνια θα ψηφίσουν αποκλειστικά για τους
εκπροσώπους των δύο αυτών σχολών (αφού οι δικοί
τους εκπρόσωποι θα έχουν δεδομένη δύο χρόνων θη-
τεία ακόμα) δηλαδή, για το ποια μέλη αυτών των σχο-
λών θα είναι τα «πιο κατάλληλα». Αυτή η διαδικασία
θα ανακυκλώνεται ανά διετία. Δηλαδή, την μία διετία
θα εκλέγονται οι εκπρόσωποι των δύο αυτών σχολών
(για τετραετή θητεία) και την επόμενη διετία των άλ-
λων τριών (για τετραετή θητεία επίσης). Σ’ αυτή τη πε-
ρίπτωση, επειδή οι σχολές είναι 5, εκ των πραγμάτων,
λόγω του άρθρου 8 παρ.4(β), τουλάχιστον μία και εν-
δεχομένως δύο από τις τρεις σχολές που οι εκπρόσω-
ποί τους θα έχουν κληρωθεί για τετραετή θητεία στο
πρώτο ΣΔ δεν μπορεί να εκλέξουν πάνω από ένα εκ-
πρόσωπο. Άρα στο τέλος της πρώτης τετραετίας που
θα γίνουν εκλογές για τους εκπροσώπους των τριών
αυτών σχολών και επειδή τότε θα εκλεγούν 4 μέλη, εί-
ναι προφανές ότι δεν μπορεί και οι τρεις σχολές να
εκλέξουν δύο εκπροσώπους - περιορισμός που έκτοτε
θα ισχύει πάντα1: οι σχολές αυτές δεν μπορεί ποτέ να
εκπροσωπούνται στο ΣΔ ταυτόχρονα (δηλαδή κατά τη
διάρκεια της ίδιας θητείας) με δύο εκπροσώπους η κά-
θε μία. Τούτο δεν θα συνέβαινε αν όλα τα μέλη του
πρώτου ΣΔ εκλεγόταν για τετραετή θητεία.

8. Από τον ν.4009/11 και τις κατ’ εξουσιοδότησή του
σχετικές ΥΑ παραμένει ασαφές:

(α) Κατά πόσον όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν το δικαίωμα
να είναι υποψήφια μέλη του ΣΔ, ανεξάρτητα αν βρί-
σκονται σε νόμιμη άδεια, ή όχι. Δεν υπάρχει σχετική
ερμηνευτική εγκύκλιος.

(β) Κατά πόσον η τετραετής θητεία των μελών του
ΣΔ μετράται με ακαδημαϊκά, ή ημερολογιακά έτη. Συγ-
κεκριμένα, παρ’ ότι η διάρκεια της θητείας των μελών
του ΣΔ είναι τετραετής (άρθρο 8 παρ.8α του
ν.4009/11), δεν διευκρινίζεται κατά πόσον η λήξη της
είναι 4 ημερολογιακά έτη μετά την εκλογή, ή 4 ακαδη-
μαϊκά έτη συμπεριλαμβανομένου ή μη και εκείνου στη
διάρκεια του οποίου διενεργείται η εκλογή. Ειδικά για
την εκλογή του πρώτου ΣΔ, η διευκρίνιση αυτή είναι
κρίσιμη δεδομένου και του περιορισμού του άρθρου 8,
παρ.4α του ν.4009/11, για το δικαίωμα υποψηφιότη-
τας μόνο σε όσα μέλη ΔΕΠ δεν αποχωρούν «…. από
την υπηρεσία πριν τη λήξη της τετραετούς θητείας».

(γ) Κατά πόσον για την εκλογή του πρώτου ΣΔ με
τον ανωτέρω περιορισμό του άρθρου 8, παρ.4α του
ν.4009/11 μπορεί να αποκλειστούν ως υποψήφιοι μέ-
λη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία σε λιγότε-
ρο από 4 χρόνια και περισσότερα όμως από δύο, τα
οποία σύμφωνα με την προαναφερθείσα παρ.2 του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/11 έχουν την δυνατότητα να
εκλεγούν και να κληρωθούν για μια διετή θητεία.

9. (α) Παραμένει ασαφές στον ν. 4009/11 τί θα συμ-
βεί σε περίπτωση παραίτησης μέλους του ΣΔ. Το αν
αντικαθίσταται ή όχι πρέπει να είναι εκ των προτέρων
γνωστό, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ψήφο
του εκλογέως και την κατάθεση υποψηφιότητας για
μέλος.

(β) Ομοίως παραμένει ασαφές τί θα συμβεί σε περί-
πτωση που δεν υπάρξει εκλογή εκπροσώπου των φοι-
τητών, κατά πόσον δηλαδή η συγκρότηση του σώμα-
τος είναι νόμιμη, χωρίς την συμμετοχή του εκπροσώ-
που μιας σημαντικής μερίδας της πανεπιστημιακής
κοινότητας.

(γ) Ομοίως παραμένει ασαφές τί θα συμβεί σε περί-

πτωση που ορισμένα από τα υποψήφια εξωτερικά μέ-
λη του ΣΔ δεν συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλει-
οψηφία που προβλέπεται στον ν. 4009/11, άρθρο 8
παρ.5(β).

(δ) Επισημαίνεται ότι παραμένει ασαφής η εφαρμο-
γή της διάταξης του άρθρου 8 παρ.9 του ν.4009/11 για
την εκλογή εκπροσώπων του διοικητικού προσωπι-
κού και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στο ΣΔ, δεδομένου
ότι η εκλογική αυτή διαδικασία καθορίζεται στον ορ-
γανισμό του ιδρύματος, στον οποίο δεν προβλέπεται
στην παρούσα φάση κάτι σχετικό.

10. Ο ν. 4009/11 δεν προβλέπει ρητά ασυμβίβαστο
ή μη των ιδιοτήτων πρύτανη, μέλους ΣΔ, κοσμήτορα,
αναπληρωτή πρύτανη. Όμως η μη ύπαρξη ασυμβίβα-
στου συνεπάγεται την εν δυνάμει υπερβολικά μεγάλη
συγκέντρωση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων για ακα-
δημαϊκά και διοικητικά θέματα, σε ελάχιστο αριθμό
προσώπων.

11. Η εκλογή του εκπροσώπου των φοιτητών
(ν.4009/11 άρθρα 49, παρ.2(β) και 8 παρ.6) απαγο-
ρεύει την υποψηφιότητα σε πρωτοετείς προπτυχια-
κούς, μη πρωτοετείς μεταπτυχιακούς, και υποψήφιους
διδάκτορες μετά τα 3 εκ του νόμου υποχρεωτικά έτη
φοίτησης. Πρόκειται για ευρείες κατηγορίες φοιτητών
που, ενώ νόμιμα φοιτούν στα προβλεπόμενα εξάμηνα
σπουδών (π.χ. σε ΠΜΣ που έχουν νομίμως προβλεπό-
μενη υποχρεωτική διετή διάρκεια, ή διδακτορικές
σπουδές διάρκειας μεγαλύτερης των 3 ετών), εξαι-
ρούνται χωρίς λόγο από το να θέσουν υποψηφιότητα.
Σχετικές ασάφειες αναφέρονται στην §6 πιο πάνω.

12. Το άρθρο 8 παρ.4β προβλέπει εκλογή των εσω-
τερικών μελών του ΣΔ με το «σύστημα της ταξινομικής
ψήφου» και κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής
εκδίδεται σχετική ΥΑ εντός αποκλειστικής (και όχι εν-
δεικτικής) προθεσμίας ενός μηνός από την δημοσίευ-
ση του νόμου, δηλαδή μέχρι 6-10-11. Όμως

(α) Η πρόβλεψη «συστήματος ταξινομικής ψήφου»
στο ν.4009/11 αφήνει εντελώς απροσδιόριστο το ακρι-
βές περιεχόμενό του, αντί να το περιγράφει με σαφή-
νεια ως προς τη μετατροπή των ψήφων σε έδρες του
ΣΔ, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές και στα ουσιώδη,
αναθέτοντας την πλήρη περιγραφή του σε ΥΑ. Η σοβα-
ρή αυτή έλλειψη θα ήταν δυνατόν να καλυφθεί μονά-
χα με πρόβλεψη του νόμου για έκδοση προσεχώς συ-
ναφούς Προεδρικού Διατάγματος. Επομένως η νομο-
θετική εξουσιοδότηση που δόθηκε με τη ρύθμιση του
νόμου, ώστε όλα τα συναφή ζητήματα να ρυθμιστούν
το πρώτον και εξ αρχής με ΥΑ, αντίκειται στο άρθρο 43
παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγματος (βάσει του οποίου συνά-
γεται ότι με ΥΑ μπορεί να ρυθμίζονται μόνο θέματα ει-
δικότερα, με χαρακτήρα τεχνικό, ή λεπτομερειακό και
όχι ουσιώδη και κρίσιμα για το εκάστοτε ρυθμιστέο ζή-
τημα).

(β) Η εκδοθείσα ΥΑ (Φ.122.1/309/125673/Β2/2-11-
11) έγινε τελικά σε χρόνο που η σχετική

αρμοδιότητα της υπουργού είχε παύσει.
(γ) Επί πλέον, περιγράφει σύστημα εκλογής το οποίο

δεν είναι αυτό που διεθνώς νοείται με τον όρο «σύστη-
μα ταξινομικής ψήφου».

Κατά συνέπεια, η ΥΑ αυτή είναι παράνομη, ως ερχό-
μενη σε αντίθεση με το Σύνταγμα, εκδοθείσα σε χρόνο
πέραν του προβλεπομένου και με περιεχόμενο που έρ-
χεται σε αντίθεση με την διάταξη του νόμου κατ’ εξου-
σιοδότηση της οποίας εκδόθηκε.

13. Το σύστημα εκλογής είναι εξαιρετικά περίπλοκο
και γι’ αυτό για την έκδοση του εκλογικού αποτελέ-
σματος απαιτείται ειδικό λογισμικό, όπως αναφέρει

ρητά η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. Φ.122.1/238/
132157/Β2/17-11-11 του ειδικού γραμματέα ανώτα-
της εκπαίδευσης. Στο σχετικό λογισμικό δεν έχουν
ελεύθερη πρόσβαση οι υποψήφιοι και έχοντες δικαίω-
μα ψήφου παρότι έχουν έννομο συμφέρον και δεν εί-
ναι γνωστές σχετικές λεπτομέρειες για την λειτουργία
του, τον τρόπο εφαρμογής του και την διασφάλισης
της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που θα προκύ-
ψουν από την χρήση του.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι:
(α) Η πολυπλοκότητα του εκλογικού συστήματος δεν

επιτρέπει στον εκλογέα να αντιληφθεί το αποτέλεσμα
και της ψήφου του και την βαρύτητα της σειράς προ-
τίμησής του.

(β) Δεν είναι σαφές αν η εκλογική καταμέτρηση εί-
ναι αναπαραστάσιμη ώστε να αποτυπωθεί πλήρως και
με ακρίβεια στο σχετικό πρακτικό της ΟΕ, για να μπο-
ρεί να ελεγχθεί λεπτομερώς στη περίπτωση ενστάσε-
ων.

(γ) Η παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου είναι
δυνατή ποικιλοτρόπως: π.χ. κάποιος που θέλει να δη-
λώσει την ταυτότητά του, μπορεί να δηλώσει (χωρίς
πρακτικά να επηρεάζεται το εκλογικό

αποτέλεσμα σύμφωνα με το υιοθετούμενο εκλογικό
σύστημα το οποίο εισάγεται με την ΥΑ
αριθ.Φ.122.1/309/125673/Β2, ΦΕΚ 2436Β/2-11-11)
στις τελευταίες 2-3 θέσεις προτίμησης, προκαθορισμέ-
να ονόματα υποψηφίων με προκαθορισμένη σειρά,
όπως υποψηφίων με διαμετρικά αντίθετα προφίλ που
θα είναι απίθανο να τους υποστηρίξει κανείς συγχρό-
νως και με αυτή τη σειρά προτίμησης.

Τα προαναφερθέντα δείχνουν ξεκάθαρα ότι στις
22/2/12

l Καλούμαστε να εκλέξουμε για πρώτη φορά ένα
κρίσιμης σημασίας και με θεμελιώδη ρόλο διοικητικό
όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρίς να γνωρί-
ζουμε εκ των προτέρων την διάρκεια της θητείας κα-
νενός μέλους του.

l Οι διατάξεις του νόμου και ιδιαίτερα η παρ.2 του
άρθρου 80 δημιουργούν με τυχαίο τρόπο τετελεσμένα,
τα οποία θα ισχύουν για όσα χρόνια ο ν.4009/11 θα
είναι σε εφαρμογή και ανεξάρτητα από την βούληση
των εκλεκτόρων-μελών της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας.

l Μπορεί ανά διετία, οι εκλέκτορες από κάποιες σχο-
λές να καθορίζουν τους εκπροσώπους των υπολοίπων
σχολών, άρα μπορεί να στρεβλώνεται σοβαρά η βού-
ληση των σχολών αυτών.

l Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της ψήφου μας και
την βαρύτητα των προτιμήσεών μας

l Δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο και από ποιον θα
εξαχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα

Συμπερασματικά, βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς μια
εκλογική διαδικασία, όπου δεν γνωρίζουμε με σαφή-
νεια ποιον ψηφίζουμε, για ποιο χρονικό διάστημα, και
με ποιο τρόπο εκλέγεται                                            .y

1 Εκτός από τη περίπτωση που κατά τις εκλογές στο τέλος της
πρώτης διετίας οι τρεις σχολές των οποίων οι εκπρόσωποι συνε-
χίζουν τη θητεία τους για ολόκληρη την τετραετία, όχι απλώς
«υποδεικνύουν»/επιβάλουν εκ του ασφαλούς ποιοι είναι οι πιο
«κατάλληλοι» για τις δύο σχολές που οι εκπρόσωποί τους κληρώ-
θηκαν για διετή θητεία, αλλά παίρνουν και μία έδρα, ώστε και οι
τρεις να έχουν πλέον από δύο εκπροσώπους στο ΣΔ, στρεβλώνον-
τας ακόμα περισσότερο την βούληση του εκλογικού σώματος κα-
τά τις πρώτες εκλογές!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



«Όσο πιο εκπολιτισμένο είναι το αστικό κράτος τόσο
πιο έντεχνα ψεύδεται, όταν δηλώνει ότι τα σχολεία θα
μπορούσαν να σταθούν υπεράνω της πολιτικής και
να υπηρετήσουν την κοινωνία στο σύνολό της. Στην
πραγματικότητα, τα σχολεία μετατράπηκαν σε εργα-
λείο της ταξικής κυριαρχίας της αστικής τάξης […]». 

(V. Lenin: ομιλία στο 1ο πανρωσικό Συνέδριο
για την Παιδεία, Ιούνης 1918).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ*

Ψήγματα Ιστορίας…

Ηδιαφοροποίηση των Ιδρυμάτων στην Ανώτα-
της Παιδεία δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
Εξυπηρετώντας τις ανάγκες της βιομηχανι-

κής επανάστασης στην αμερικανική ήπειρο δημιουρ-
γήθηκαν τα Institutes of Technology, ενώ στην Ευρώ-
πη των τελευταίων 200 και πλέον ετών ως χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα εκλαμβάνονται τα αγγλικά Poly-
technics, τα γερμανικά Fachhochschulen, τα ολλανδι-
κά και βελγικά Ηogescholen, τα πορτογαλικά Instituto
Politécnico, ενώ και στη Σοβιετική Ένωση δημιουργή-
θηκαν τα Institutes (αγγλ.) με σκοπό να βοηθήσουν
στη βιομηχανική της υστέρηση. Αντίστοιχα παραδείγ-
ματα βρίσκουμε σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής.
Πλέον, όλα τα παραπάνω Ιδρύματα ονομάζονται Τε-
χνολογικά Πανεπιστήμια, ή Πανεπιστήμια Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών.

Στην Ελλάδα, το 1836 πρωτοεμφανίζεται το Σχολείο
Τεχνών, όπου το 1888 μετεξελίχθηκε σε Ανωτέρα Τε-
χνική Σχολή και το 1914 ονομάστηκε Τεχνικό Πανεπι-
στήμιο. Με το ν.388/1914 ιδρύεται το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το οποίο είχε διανύσει εβδομήντα οκτώ
έτη εξέλιξης στην Τεχνική Εκπαίδευση. Τρία χρόνια
αργότερα ιδρύονται τα Σχολεία Μέσης Τεχνικής Εκπαί-
δευσης, προσαρτημένα στο ΕΜΠ, τα οποία υπήρξαν
πρόδρομοι των Ανώτερων Σχολών Υπομηχανικών
(ΑΣΥΠ). Στην Ελλάδα του 1970 δημιουργούνται τα
Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ), ενώ
αξιοσημείωτο είναι το ότι για διάστημα τριών ετών λει-
τουργούσαν παράλληλα και ανταγωνιστικά με τις
ΑΣΥΠ, διότι, ενώ αυτές ήταν προσαρτημένες στο Πο-
λυτεχνείο, τα ΚΑΤΕ λειτουργούσαν αυτόνομα και μά-
λιστα οι πρώτοι πτυχιούχοι του ΚΑΤΕ Αθηνών μετέβη-
σαν στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές. Το 1977
υλοποιείται η διαδοχή τους από τα Κέντρα Ανωτέρας
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).
Το 1984 καταργείται η Τεχνική Εκπαίδευση και με το
ν.1404/1984 δημιουργούνται τα Τεχνολογικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), τα οποία ανήκαν στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση μαζί με τα Α.Ε.Ι. Οι Σχολές Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών χορηγούσαν τίτλο σπουδών Μη-
χανικού, ο οποίος διατηρείται μέχρι και σήμερα.

Με τους ν.2916/2001 και ν.3549/2007 αίρεται η ανι-

σοτιμία μεταξύ των Ιδρυμάτων και πλέον η Ανώτατη
Εκπαίδευση αποτελείται από Ιδρύματα Πανεπιστημια-
κού Τομέα και Τεχνολογικού Τομέα. Ύστερα από δεκαε-
πτά χρόνια λειτουργίας των ΤΕΙ, οι απόφοιτοί τους
έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν με-
ταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και εντός της
χώρας –κάτι το οποίο συνέβαινε ήδη προς τις χώρες
της αλλοδαπής.

Οι αιτίες ύπαρξης
Οι λόγοι ύπαρξης των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

στην κάθε χώρα, με τις παραλλαγές που διαμόρφωναν
οι εκάστοτε συνθήκες οικονομικής ανά-
πτυξης, γίνονται προφανείς. Οι πτυχι-
ούχοι τους είχαν τη δυνατότητα να εν-
ταχθούν άμεσα στην παραγωγή, λόγω
του υψηλού επιπέδου πρακτικής εφαρ-
μογής των όσων περιλαμβάνονταν στο
Πρόγραμμα Σπουδών -τόσο στις χώρες
που επιβλήθηκε το καπιταλιστικό μον-
τέλο ανάπτυξης όσο και στις χώρες της
Σοβιετικής Ένωσης. Η διά βίου ανισοτι-
μία μεταξύ των αποφοίτων διαφορετι-
κών Ιδρυμάτων (πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών) αποτελεί τέχνασμα του
αστικού κράτους, αφού αυτό χειρίζεται
την Παιδεία ως εργαλείο με σκοπό την
αναπαραγωγή της ταξικής δομής της
κοινωνίας και των σχέσεων παραγω-
γής που την διέπουν. Στον αντίποδα, το
σοβιετικό σύστημα Παιδείας δεν έκρινε
το διαφορετικό προσανατολισμό των
Ιδρυμάτων ως μέσο κοινωνικού απο-
κλεισμού, αλλά ως υποστηριχτική δομή
στη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση της
κοινωνίας.

Πυρήνας εκπαιδευτικής 
λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.

Τα Εργαστήρια, καλύπτοντας το 50%
κάθε προσφερόμενου μαθήματος, απο-
τελούν τον εκπαιδευτικό πυρήνα των Τ.Ε.Ι., καθώς η
πειραματική διαδικασία πλαισιώνει τη θεωρητική-επι-
στημονική γνώση την οποία ο φοιτητής αποκομίζει
στις διαλέξεις. Τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων
λειτουργούν ως ξεχωριστά μαθήματα, με υποχρεωτική
παρακολούθηση, γεγονός που τα ανάγει σε απαραίτητα
συστατικά των Ιδρυμάτων. Για το εκπαιδευτικό προσω-
πικό των Εργαστηρίων απαιτείται υψηλό επιστημονικό
και επαγγελματικό επίπεδο προσόντων. 

Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί η
διασφάλιση της αναλογίας διδασκόντων – διδασκομέ-
νων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το πείραμα εκ-
φυλίζεται σε επίδειξη, αφού η υπερσυγκέντρωση φοι-
τητών στα Εργαστήρια σε συνάρτηση με την έλλειψη
υποδομών και διδασκόντων επιβάλλει την αδυναμία
υποστήριξης οποιασδήποτε πραγματικά πειραματικής
διαδικασίας.

Προγράμματα Σπουδών
Οι ισχύουσες οδηγίες σύνταξης Προγραμμάτων

Σπουδών, όπως ορίζονται σε Υπουργικές Αποφάσεις

από το 2006, λειτουργούν ως μέσο συστηματικής πα-
ρέμβασης στην ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των Ιδρυμά-
των και είναι απόλυτα συνυφασμένες με τη συνεχώς
μειούμενη χρηματοδότηση. Εξάλλου, η δοκιμασμένη
πρακτική από το 2006 στα Τ.Ε.Ι. βρίσκει βαθμιαία χώρο
και στα Πανεπιστήμια, καθώς οι διευρυμένες περικο-
πές χρηματοδότησης έχουν ως άμεση συνέπεια τη μεί-
ωση των προσφερόμενων μαθημάτων και άρα τη συρ-
ρίκνωση των Προγραμμάτων Σπουδών.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
(ΠΜΣ), Διδακτορικά, Έρευνα

Στα Τ.Ε.Ι. είναι δυνατή η αυτοδύναμη
διοργάνωση ΠΜΣ, κατάσταση η οποία
διαδέχθηκε την παλαιότερη αναγκαιότη-
τα σύμπραξης των Ιδρυμάτων με Πανε-
πιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδα-
πής. Η αναγκαιότητα απέρρεε από τις
επιταγές του Υπουργείου, αλλά και τις
πιέσεις των Επαγγελματικών Επιμελητη-
ρίων προς αυτό. Σε γενικές γραμμές,
ήταν περισσότερο κομμάτι του κρατικού
σχεδιασμού που εξυπηρετούνταν από τις
«συντεχνιακές προστριβές» και λιγότερο
η επιστημονική ανεπάρκεια των καθη-
γητών Τ.Ε.Ι., όπως συχνά προβαλλόταν.
Έως και σήμερα δεν είναι δυνατή η υπο-
στήριξη εκπόνησης Διδακτορικών δια-
τριβών.

Στην παρούσα φάση, τα Τεχνολογικά
Ιδρύματα πραγματοποιούν εφαρμοσμέ-
νη έρευνα, με πλείστες τις περιπτώσεις
συνέργειάς τους με αναγνωρισμένα
ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τμήματα, Σχολές, Ιδρύματα
Ακολουθώντας τις επιδιώξεις του νεο-

φιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης, η
πανσπερμία ίδρυσης Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων, όπως και Πανεπιστημίων, με

εξαιρετικά περιορισμένο ή ασαφές επιστημονικό αντι-
κείμενο, αποτέλεσε εργαλείο συναλλαγών και ψηφο-
θηρικών επιδιώξεων με τις τοπικές κοινωνίες. Η πιστή
τήρηση των συμπεριφορών, που το μοντέλο επιβάλλει,
μετέτρεψε τον πληθυσμό των Ιδρυμάτων σε βασικό ει-
σοδηματικό παράγοντα των κοινωνιών, εξοστρακίζον-
τας στην πράξη τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους
χαρακτήρα. 

Ως απόρροια αυτού η άκρατη εξειδίκευση των αντι-
κειμένων κάποιων Τμημάτων και Σχολών, καθώς και
ο περιορισμένος επαγγελματικός ορίζοντας των απο-
φοίτων τους, εξυπηρετεί τη δια βίου δέσμευση των
αποφοίτων στις ανάγκες της αγοράς, καθώς η στείρα
και εξειδικευμένη γνώση που απέκτησαν μπορεί να
εκσυγχρονιστεί μόνο μέσω αγοραίων μεθόδων, άσχε-
των με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η επί πλη-
ρωμή απόκτηση πιστοποιήσεων, τα επιμελητηριακά
σεμινάρια, οι εταιρικές μετεκπαιδεύσεις.

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Θέσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.)

* Ο Δημήτρης Καλλέργης ανήκει στο επί συμβάσει
εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ Πειραιά και προεδρεύει

του Συλλόγου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΣΕΕΠ) του Ιδρύματος. Εκπονεί τη διδακτορική του

διατριβή στο Παν. Πειραιά. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η τιμή της Παιδείας
Για να σώσουμε την τιμή της Παιδείας
δεν την τιμολογούμε
ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ, 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Oνέος νόμος 4009 αλλάζει ριζικά τη δομή και λειτουργία του Πανε-
πιστημίου όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Το δημοκρατικό σύ-
στημα διοίκησης αντικαθίσταται από ένα ολιγαρχικό μοντέλο. Επι-

κεφαλής του Πανεπιστημίου είναι ένα δεκαπενταμελές συμβούλιο. Τα οκτώ
εσωτερικά μέλη εκλέγονται από όλους τους καθηγητές, με το ιδιόμορφο
(θυμίζει ψηφοφορία στη Eurovision) σύστημα της ταξινομικής ψήφου. Ένας
εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από όλους τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές (ένας στους περίπου 60.000 στο ΑΠΘ!). Έξη μέλη
του συμβουλίου είναι εξωτερικά, όπως και ο πρόεδρος του συμβουλίου και
επιλέγονται από τα εσωτερικά μέλη.

Το συμβούλιο έχει όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες για την εκπαι-
δευτική πολιτική και τα οικονομικά του ιδρύματος. Οι αρμοδιότητες του
Πρύτανη και της Συγκλήτου είναι μόνο συμβουλευτικές και διαχειριστικές
των αποφάσεων του συμβουλίου. Παρόλα αυτά, ο φόβος για τη δημοκρατία
που διαπνέει το νόμο, φαίνεται και στον τρόπο συγκρότησης των παραπά-
νω οργάνων. Το συμβούλιο επιλέγει τρεις από τους υποψηφίους Πρυτάνεις
και ακολούθως ψηφίζουν οι Καθηγητές του ιδρύματος τον Πρύτανη. Οι
αναπληρωτές πρυτάνεις διορίζονται από τον Πρύτανη. Οι Κοσμήτορες
έχουν στη ουσία όλες τις παλιές αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων,
συνελεύσεων Τμημάτων και Τομέων, όπως τα προγράμματα σπουδών και
τις εξελίξεις των Καθηγητών. Ο παντοδύναμος αυτός Κοσμήτορας διορίζεται
από το συμβούλιο.

Οι συνελεύσεις των Τμημάτων έχουν συμβουλευτικό προς τον Κοσμήτο-
ρας χαρακτήρα και εφαρμόζουν (δεν αποφασίζουν) το πρόγραμμα σπουδών.
Δεν υπάρχει πλέον ο όρος ΔΕΠ, αλλά οι Καθηγητές του ιδρύματος, τριών
βαθμίδων, που μπορούν να διδάσκουν σε διάφορα προγράμματα σπουδών
και μετέχουν στις αντίστοιχες συνελεύσεις Τμημάτων, μια και στην ουσία το
τμήμα έχει καταργηθεί, και βασική ακαδημαϊκή μονάδα είναι η Σχολή.

Οι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές Καθηγητές είναι μό-
νιμοι, αλλά υφίστανται κάθε πενταετία αξιολόγηση, με επιπτώσεις και στο
μισθό τους. Η τύχη των επικούρων Καθηγητών είναι αόριστη. Τα προσόντα
για εκλογή ή εξέλιξη, καθορίζονται από τον Οργανισμό σε κάθε ΑΕΙ, δηλαδή
θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Υπάρχουν τρεις κύκλοι σπουδών. Οι προπτυχιακές σπουδές είναι τουλά-
χιστον τριετείς, και αυτό αποφασίζεται όχι από κάποια συλλογικά όργανα
του Τμήματος ή της Σχολής, αλλά από τα παντοδύναμα διορισμένα όργανα
διοίκησης. Στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, δηλαδή στο σημερινό τέταρτο
και πέμπτο έτος, υπάρχουν δίδακτρα.

Ο φόβος των φοιτητικών κινητοποιήσεων οδηγεί σε ένα άκαμπτο σύ-
στημα, με δεκατρείς τουλάχιστον εβδομάδες διδασκαλίας το εξάμηνο και οι
εξετάσεις γίνονται μετά το πέρας των αντίστοιχων εξαμήνων (για να απο-
φευχθούν οι διπλές εξεταστικές). Πολύ δύσκολα παρατείνεται το εξάμηνο,
εάν χαθούν εβδομάδες διδασκαλίας.

Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα επιχειρήματα του κομματισμού, της δια-
φθοράς και του νεποτισμού στα Πανεπιστήμια, απαξίωνε (με πολλούς τρό-
πους και δια στόματος πρωθυπουργού στη Βουλή) τα Ελληνικά Πανεπιστή-
μια και μιλούσε για δεύτερης κατηγορίας πτυχία, προσπαθώντας να κερδί-
σει την κοινή γνώμη.

Με το νέο νόμο, η διαφθορά, οι κομματικές συναλλαγές και ο νεποτισμός
πράγματι περιορίζονται σε ένα μικρό κύκλο εκλεκτών. Τα πτυχία απαξιώ-
νονται επίσημα μέσα από τις τριετείς σπουδές, και η πρόσβαση στα καλά
πτυχία μέσω των μεταπτυχιακών γίνεται αδύνατη στα παιδιά των λαϊκών
τάξεων.

Ο νόμος αυτός είναι βαθύτατα αντιεκπαιδευτικός, αντιδημοκρατικός και
ταξικός. Έρχεται σαν συνέχεια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που
αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες και καταργεί τις δημοκρατικές κατακτή-
σεις δεκαετιών. Η μη εφαρμογή του νόμου θα είναι μια νίκη για τη παιδεία,
την κοινωνία γενικότερα και τη δημοκρατία.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Χουντικές πρακτικές από την «ΚΙΠ-αν»
με ενορχηστρωτή τον κ. Σταυρακάκη
στο ρόλο ενός σύγχρονου Μαυρίκη

Με οργή και αγανάκτηση, αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς χωρίς καμία έκπληξη, δια-
βάσαμε τη χθεσινή ανακοίνωση της «ΚΙΠ-αν», η οποία είχε ως ενορχηστρωτή
τον κ. Σταυρακάκη στο ρόλο ενός σύγχρονου Μαυρίκη.

Οργή και αγανάκτηση διότι μέσω μιας ανήθικης πρακτικής, η οποία παραβιάζει το
απόρρητο της ιδιωτικής επικοινωνίας και επισύρει ποινικές κυρώσεις, προέβη σε ονομα-
στική στοχοποίηση συναδέλφων που παλεύουν για ένα Δημόσιο, Δωρεάν, Δημοκρατικό
Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων. Οργή και αγα-
νάκτηση διότι ακόμη μια φορά χυδαιολογεί και συκοφαντεί, κάνοντας αναφορά σε «χουν-
τικές πρακτικές» και «φασίζοντα πολιτικό πολιτισμό», σε «αερομεταφερόμενες μονάδες
κρούσεις» και πολλά άλλα, επιχειρώντας να απαξιώσει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Οργή
και αγανάκτηση διότι ακόμη μια φορά είναι εκκωφαντική η σιωπή της παράταξης αυτής
για τις ευθύνες του ΥΠΔΒΜΘ, για την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα πα-
νεπιστήμια της χώρας, προσπαθώντας να θέσει την πολιτική του ηγεσία στο απυρόβλητο.
Οργή και αγανάκτηση διότι αντί ο κ. Σταυρακάκης, ως Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, να προ-
σπαθεί να υλοποιήσει την Απόφαση της 5ης Διευρυμένης Διοικούσας Επιτροπής της
Ομοσπονδίας, στις 23/1/2012, η οποία καλούσε αναβολή των εκλογικών διαδικασιών μέ-
χρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ, προτίμησε να «καταδίδει» ονομαστικά συνα-
δέλφους του για να γίνει αρεστός στους «προϊσταμένούς» του. Άξιος ο μισθός του!

Δεν προκάλεσε όμως καμία έκπληξη γιατί τα «έργα και οι ημέρες» της φιλοκυβερνη-
τικής «ΚΙΠ-αν» είναι γνωστά τοις πάσι. Μέλη της συγκεκριμένης παράταξης έχουν πολ-
λάκις στηρίξει ανοιχτά το Μνημόνιο και κάθε νεοφιλελεύθερο έκτρωμα που έχει σκαρ-
φιστεί η πολιτική τους οικογένεια (βλ. ΠΑΣΟΚ) λοιδορώντας όσους προσπαθούν να αν-
τισταθούν, έχουν απλώσει επανειλημμένως χείρα βοηθείας στην εξαφανισμένη δημοσκο-
πικά Υπουργό τους, έχουν ξεπουλήσει τους συναδέλφους που τους εμπιστεύτηκαν κά-
νοντας απίστευτες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις προς το ΥΠΔΒΜΘ, κόντρα στις απο-
φάσεις όχι μόνο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Συλλόγων ΔΕΠ αλλά και του 10ου
Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ που οι ίδιοι ψήφισαν! Δεν είναι εξάλλου τυχαία η χρονική στιγ-
μή που επέλεξαν για τη νέα αυτή «παροχή υπηρεσιών».

Η συσπείρωση Πανεπιστημιακών
l Δηλώνει την απερίφραστη στήριξή της σε όλες-ους τις/τους συναδέλφους που δί-

νουν ένα δημοκρατικό αγώνα, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις,
για να μην κατεδαφιστεί πλήρως ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του πανεπιστημί-
ου

l Συμμετέχει ενεργά και στηρίζει, με όλες τις δυνάμεις της, εκείνες τις πρωτοβουλίες
που αποσκοπούν στη ματαίωση των εκλογών των Συμβουλίων Διοίκησης, με τελικό στό-
χο τη μη εφαρμογή του νόμου 4009

l Αγωνίζεται στο πλευρό της δοκιμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας για να αποτραπεί
η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που επιβάλουν η Τρόικα και η απονομιμοποιημένη κυβέρ-
νηση-μαριονέτα του δοτού Πρωθυπουργού.                                                   16-2-2012

Αντί επιλόγου 
Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα

από το 2001 και ύστερα λειτουργεί εκ του
νόμου ενιαία και τα Ιδρύματα που την
απαρτίζουν επιμερίζονται σε δύο τομείς:
τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του
Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) καλύπτουν
γνωστικά αντικείμενα που προσανατολί-
ζονται στις εφαρμογές των επιστημών, χω-
ρίς αυτό να συνεπάγεται τη διαφοροποί-
ηση του παρεχόμενου επιπέδου γνώσης
που προσφέρουν στους φοιτητές τους σε
σύγκριση με τις πολυτεχνικές ή τις πανε-
πιστημιακές σχολές. Βέβαια, η διαφορά του
προσανατολισμού τους δεν θα ενδυναμω-
θεί με την εμβάπτισή τους σε «Τεχνολογικά
Πανεπιστήμια», αλλά μόνο με την ισχυρο-
ποίηση της δομής και της λειτουργία τους,

καθώς και με την επαυξημένη δημόσια
χρηματοδότησή τους. 

Η πρόταση της Αριστεράς θα πρέπει να
συνοψίζεται στο ότι τα Τ.Ε.Ι. χρειάζεται να
υποστηριχτούν ουσιαστικά κυρίως επειδή
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την εγ-
χώρια οικονομία να μετασχηματιστεί βάσει
του σοσιαλιστικού μοντέλου. Η κατάκτηση
και οικειοποίηση των μέσων παραγωγής
βασίζεται και σε αυτούς που θα επιβλέψουν
τη λειτουργία και την αναπαραγωγή τους
και, ως εκ τούτου, η άμεση δυνατότητα
εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων
που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των
σπουδών (π.χ. πτυχιούχοι Μηχανικοί) απο-
τελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Με απαραί-
τητη προϋπόθεση τη λαϊκή ανάγκη ανατρο-
πής των υπαρχουσών κοινωνικών δομών
αυτοί μπορούν να αποτελέσουν την «πρώτη
γραμμή υποστήριξης» των διαδικασιών σο-
σιαλιστικής ανοικοδόμησης.                      .y

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Εξεταστικό τείχος ορθώνει η Α.
Διαμαντοπούλου για να διώξει τα
παιδιά από το Λύκειο και να πε-
ριορίσει τον συνωστισμό μπροστά
στις πύλες της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. Η πρόταση για το σύ-
στημα εισαγωγής που έδωσε χθες
στη δημοσιότητα επιβάλλει τρεις εξε-
ταστικές δοκιμασίες πανελλαδικού χαρα-
κτήρα για την απόκτηση Απολυτηρίου και μία
πανελλαδική εξέταση για την εισαγωγή στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Οι εξετάσεις εισαγωγής
στα ΑΕΙ-ΤΕΙ φεύγουν από την αρμοδιότητα του
υπουργείου Παιδείας καθώς δημιουργείται Ανε-
ξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, αδιευ-
κρίνιστης νομικής υπόστασης που θα αναλάβει
να υφάνει το εξεταστικό πλέγμα σε όλες του τις
διαστάσεις.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Με τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών τα βάζει
αυτή τη φορά ο ΛΑΟΣ διά του βουλευτή του, Η.
Πολατίδη, ο οποίος ζητεί την καταδίκη
των προεδρείων της ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ
Σερρών διότι αντιτάχθηκαν στην από-
πειρά του να εμπλακεί στο διδακτικό
έργο σχολείου γυμνασίου του νομού
που εκλέγεται.Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ,
με αγωγή του που εκδικάζεται στις 6.2
στις Σέρρες, ζητεί την καταδίκη τεσσά-
ρων συνδικαλιστών διότι με ανακοινώ-
σεις τους εξέφρασαν την αντίθεσή τους
στην απαίτηση του κ. Πολατίδη να κλη-
θεί ενώπιον του καθηγήτρια της Ιστο-
ρίας του 3ου Γυμνασίου Σερρών, προ-
κειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πε-
ριεχόμενο της διδασκαλίας της στο θέ-
μα του ρατσισμού. 

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου

Το σύστημα που προτείνει η Α. Διαμαντοπού-
λου για να ισχύσει στο σύνολό του από το 2015
και εν μέρει από το 2014 έχει ως εξής: Πανελλα-
δικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου
για την απόκτηση του απολυτηρίου. Οι πανελλα-
δικές εξετάσεις στην Γ’ Λυκείου χωρίζονται σε
δύο ομάδες θεμάτων. Οι επιδόσεις των μαθητών
στην πρώτη ομάδα υπολογίζονται για την από-
κτηση και το βαθμό του απολυτηρίου. Σ’ αυτές
τις εξετάσεις προσέρχονται υποχρεωτικά όλοι οι
μαθητές. Οι εξετάσεις στη δεύτερη ομάδα θεμά-
των κρίνουν την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα (φαν-
ταστείτε την εικόνα) και απευθύνονται στους μα-
θητές που θέλουν να περάσουν στο πανεπιστή-
μιο.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Χωρίς την παρουσία του υπουργείου Παιδείας

έγινε η συζήτηση στη Βουλή για την οικονομική
κρίση και τα δικαιώματα του παιδιού! Ο πρό-
εδρος της επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δι-
καιωμάτων του ανθρώπου Παναγιώτης Αντωνα-
κόπουλος παραδέχθηκε ότι δεν είχε καμία ενη-
μέρωση για την αδιαφορία της πολιτικής ηγε-
σίας. Στη συζήτηση επιβεβαιώθηκε από τον Συ-
νήγορο του Πολίτη και την ΟΛΜΕ ότι αυξάνον-
ται τα φαινόμενα του υποσιτισμού στα σχολεία
(κυρίως στα δημοτικά), ενώ όλο και περισσότερα
παιδιά καταλήγουν σε ιδρύματα για να έχουν τη
στοιχειώδη φροντίδα. Ο Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη Γιώργος Μόσχος, αρμόδιος για τα δι-
καιώματα του παιδιού, είπε ότι τουλάχιστον
2.500 παιδιά βρίσκουν καταφύγιο σε δημόσια
ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε ιδιωτικές δο-
μές φροντίδας, όπως αυτές των Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων και της Εκκλησίας. ,

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

Την πεποίθησή του ότι η πανεπιστημιακή κοι-
νότητα θα βρει τη δύναμη να αποκρούσει την
επίθεση που δέχεται από την τριτοκομματική
συμμαχία της συμφοράς εξέφρασε ο πρόεδρος
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη
διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους της
Συνόδου των πρυτάνεων. Από την πλευρά του,
ο εκπρόσωπος των πρυτάνεων, Τριαντάφυλλος
Αλμπάνης, ζήτησε τη συνδρομή του ΣΥΡΙΖΑ,
ώστε το Πανεπιστήμιο να μείνει όρθιο παρά την
οικονομική και θεσμική επίθεση που δέχεται.
Κατά τη συνάντηση με το Συντονιστικό της Συ-
νόδου των πρυτάνεων, ο Αλ.Τσίπρας τόνισε ότι
η οικονομική κρίση δεν πρέπει να συμπαρασύ-

ρει στην κατάρρευση δύο μείζονα συμβόλαια
που κάνουν το πανεπιστήμιο κοινωνικό αγαθό
και δημόσιο χώρο: Το Σύνταγμα, που ορίζει και
διασφαλίζει την πανεπιστημιακή αυτονομία και
την ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και τη δημο-
κρατική ακαδημαϊκή παράδοση του ανοικτού,
δημοκρατικού και συμμετοχικού πανεπιστημί-
ου.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Στις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου
Αθηνών θέλουν να φορτώσουν την ευθύνη για
τις εκτεταμένες καταστροφές, εμπρησμούς και
λεηλασίες στο κέντρο της Αθήνας. Με τη βοή-
θεια των πρόθυμων μνημονιακών δελτίων των
οκτώ δυσφημείται για μια ακόμη φορά ο πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Θ. Πελεγρίνης για
δήθεν ανοχή που επέδειξε στην κατάληψη της
Νομικής από μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώ-
σεων, με αποτέλεσμα η σχολή να χρησιμοποι-
ηθεί ως ορμητήριο των βανδάλων. Απαντώντας
στα «ψεύδη» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθηνών δηλώνει ότι είχε ειδοποιήσει εγκαίρως

την αστυνομία για την κατάληψη της
Νομικής με τρία διαδοχικά έγγραφα,
αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση από
τους εκπροσώπους των αστυνομι-
κών αρχών. 

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 

Οι εκλογικές διαδικασίες για την
ανάδειξη νέων διοικήσεων στα πα-
νεπιστήμια με το σύστημα Διαμαντο-
πούλου συνάντησαν την έντονη αν-
τίδραση της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας και ματαιώθηκαν στο Αριστο-
τέλειο, τη Θεσσαλία και τα Γιάννενα.
Για πλήγμα στη δημοκρατία μιλά η

υπουργός, η οποία κατά τα άλλα δεν αναγνωρί-
ζει στον ελληνικό λαό το δικαίωμα να αναδείξει
την κυβέρνηση που επιθυμεί.

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

Θεσσαλονίκη: Φοιτητές, καθηγητές και εργα-
ζόμενοι στο ΑΠΘ με τη μαζική τους συμμετοχή
στη χθεσινή ειρηνική διαδήλωση κατά του νό-
μου Διαμαντοπούλου έξω από το κτήριο της
Νομικής σχολής κατάφεραν να ματαιώσουν για
δεύτερη φορά τις προγραμματισμένες εκλογές
για την ανάδειξη Συμβουλίου Διοίκησης του
πανεπιστημίου.

Με χημικά, κυνηγητό μέχρι το Μοναστηράκι
και τρεις προσαγωγές απάντησαν τα ΜΑΤ στα
νεράντζια και αργότερα τις πέτρες που η αστυ-
νομία υποστηρίζει ότι πέταξαν κάποιοι από τους
περίπου 200 μαθητές έφτασαν έξω από τη Βου-
λή χθες το μεσημέρι διαμαρτυρόμενοι για την
κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία, αλλά
και στην Ελλάδα του Μνημονίου, που λιποθυ-
μούν συμμαθητές τους από την πείνα.

σημειώσειςστοHMEΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΓΓΑΣ
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α) Το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο 

Οπραξικοπηματίας στρατηγός Θ. Πάγκαλος,
μόλις πήρε ψήφο εμπιστοσύνης η Κυβέρνη-
ση που σχημάτισε από την Εθνοσυνέλευση,

τον περίφημο «κοινοβουλευτικό μανδύα», στις 30
Ιουνίου 1925, δηλώνει προκλητικά: «Είμεθα κατά-
στασις. Δι’ ημάς δεν υπάρχει βενιζελισμός και κων-
σταντινισμός […] Ο Βενιζέλος απέθανε πολιτικώς, ο
δε Κωνσταντίνος φυσιολογικώς». 

Στέλνει τη Βουλή σε θερινές διακοπές, ενώ με τις
ίδιες…θανατικές διαθέσεις αντιμετωπίζει όλο τον
πολιτικό κόσμο και προφανώς το ριζοσπαστικο-
ποιημένο φοιτητικό κίνημα. Θεσπίζει σειρά αυ-
ταρχικών, αντιφατικών, μα και κωμικοτραγικών
μέτρων όπως:

- Μικτά ειδικά δικαστήρια από στρατοδίκες και
πολίτες για να δικάζουν/καταδικάζουν τους κατα-
χραστές δημοσίου χρήματος και να τους κρεμάνε
στην πλατεία Συντάγματος. 

- Διάλυση της Βουλής χωρίς ταυτόχρονα βέβαια
προκήρυξη νέων εκλογών και ταυτόχρονα δημοσί-
ευση του Συντάγματος της …Δημοκρατίας. 

- Διεξαγωγή Δημοτικών εκλογών, οι οποίες διε-
ξάγονται όμως χωρίς συγκεντρώσεις και ομιλίες
υποψηφίων λόγο στρατιωτικού νόμου. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μέτρων όμως
έφεραν μια δυσάρεστη και πρωτοφανή έκπληξη:
την εκλογή σε Θεσσαλονίκη και Ξάνθη υποψη-
φίων της Αριστεράς. Το γεγονός προφανώς δεν
μπορούσε να αφήσει αδιάφορο τον στρατηγό. Δια-
τάσει την ακύρωση και επαναπροκήρυξη των
εκλογών και, όταν και πάλι το εκλογικό σώμα τολ-
μά να επανεκλέξει τους ίδιους Αριστερούς Δημάρ-
χους, διατάσσει τη σύλληψη και εξορία των εκλεγ-
μένων αντικαθιστώντας τους με τους μειοψηφή-
σαντες υποστηρικτές του. Ταυτόχρονα, λειτουρ-
γούν έκτακτα στρατοδικεία, διατάσσονται διοικη-
τικές εκτοπίσεις υπόπτων με αποφάσεις των περί-
φημων Επιτροπών Ασφαλείας που δημιουργεί,
ενώ εκδίδονται σειρά διαταγμάτων λογοκρισίας
και απαγόρευσης κάθε κριτικής της κυβέρνησής
του και επίσης της απαγόρευσης της… κοντής φού-
στας και του -της μόδας τότε- χορού Τσάρλεστον! 

Την μερίδα του λέοντος στις διώξεις βέβαια εί-
χαν ο Ριζοσπάστης και η ηγεσία του νεαρού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος. Μόνο μέσα στον Αύγου-
στο οδηγήθηκαν στο στρατοδικείο τρείς φορές για
διανομή…αντεθνικών προκηρύξεων και προπα-
γάνδιση της αυτονόμησης της Μακεδονίας. Στη
δεύτερη δίκη από αυτές κατηγορούμενοι ήταν ο
γραμματέας του ΚΚΕ Παντελής Πουλιόπουλος και
οι υπεύθυνοι του Ριζοσπάστη Σεραφείμ Μάξιμος
και Τάκης Φίτσιος. Ο αστικός τύπος εντυπωσιάζε-
ται ιδιαίτερα από τον 25χρονο κομμουνιστή ηγέτη
που γελοιοποίησε και το κατηγορητήριο και τους
μάρτυρες. Σκίτσα και φωτογραφίες του κατακλύ-
ζουν τις εφημερίδες. Και ενώ η δίκη διακόπηκε, οι
κατηγορούμενοι δεν αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο

Ριζοσπάστης παρέμεινε κλειστός επ’ αόριστο. Οι
αυταπάτες του ΚΚΕ για δημοκράτες αξιωματικούς
έσβησαν πολύ γρήγορα!

Όπως συμβαίνει σε κάθε ανάλογη περίοδο ευρύ-
τερης συντηρητικοποίησης και αυταρχικοποίησης
της κοινωνικό-πολιτικής ζωής, βασικός στόχος της
αντίδρασης γίνεται η Παιδεία και κάθε προοδευτι-
κή αντίληψη γι’ αυτήν. Κάτω από αυτό το κλίμα,
συνεργούντων της Ιεράς Συνόδου, της Αστυνο-
μίας και του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Δ. Αι-
γινήτη, αρχίζει η δίωξη των προοδευτικών δημο-
τικιστών εκπαιδευτικών. Πρώτος στόχος ο Διευ-
θυντής της Μαρασλείου Αλ. Δελμούζος και η κα-
θηγήτρια Ιστορίας της Σχολής Ρόζα Ιμβριώτη. Η
δίωξη ήλθε μετά από έκθεση/πόρισμα του Δεσπό-
τη Ηλείας προς την Ιερά Σύνοδο, όπου τους καταγ-
γέλλει για αντεθνική διδασκαλία, περιφρόνηση του
μαθήματος των Θρησκευτικών και «καλλιέργειαν
ηθικής εκλύσεως». Θα ακολουθήσει η δίωξη του Δι-
ευθυντή του Διδασκαλείου Θηλέων Θεσσαλονί-
κης, Μίλτου Κουντουρά, για στάσεις «αντίθετες
προς τη Θρησκεία, το Έθνος και την Ηθικήν». Η ανοι-
κτή αυτή επίθεση στους πρωτεργάτες του εκπαι-
δευτικού δημοτικισμού οδηγεί σε νέα έξαρση του
όλου γλωσσικού ζητήματος.

β) Η Ανώτατη Παιδεία στο στόχαστρο της
Δικτατορίας και οι φοιτητικές αντιδράσεις

Όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, δεν αφήνουν στο
απυρόβλητο το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές
του, πολύ περισσότερο που οι τελευταίοι δεν δεί-
χνουν στοιχεία κάμψης των κινητοποιήσεων τους,
παρά το εντεινόμενο κλίμα διώξεων και απαγορεύ-
σεων. Οι κινητοποιήσεις εστιάζουν κυρίως, αλλά
όχι μόνο, στα πάγια άλυτα ακαδημαϊκά προβλήμα-
τα, την μείωση για μια ακόμη φορά του Προϋπο-
λογισμού για την Παιδεία, αλλά και στα νέα προ-
βλήματα που δημιουργούν η σειρά μέτρων της Δι-
κτατορίας, οξύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Πρώτοι στο χορό των κινητοποιήσεων, με την
έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, μπαίνουν
οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. Αφορμή δίνει ένα
διάταγμα του Δικτάτορα: «παρέχοντος δικαιώματα
διπλωματούχων του Πολυτεχνείου, Πολιτικού Μηχα-
νικού και Αρχιτέκτονος, εις τους αποφοίτους της Σχο-
λής Ευελπίδων καθώς και εις εξελθόντας από μέσας
πρακτικάς Σχολάς ως η Ακαδημία Ρουσόπουλου και
το σχολείον Κωνσταντινουπόλεως …» (Καθημερινή 30-
11-1925 όπως το παραθέτει ο Φλούντζης). Φυσικό
επακόλουθο ήταν οι αντιδράσεις των φοιτητών
του Πολυτεχνείου να είναι έντονες και παρατετα-
μένες. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του Διατάγμα-
τος, στις 19 Νοεμβρίου, οι φοιτητές αποφασίζουν
αποχή από τα μαθήματα, εκλέγουν επιτροπή αγώ-
να, συντάσσουν και καταθέτουν σειρά υπομνημά-
των στην Κυβέρνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τα
παραπάνω κρατούν σε αναστάτωση το Πολυτε-

χνείο όλη την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.
Λίγες μέρες αργότερα, όπως μας πληροφορεί και

πάλι η Καθημερινή στις 23 Νοεμβρίου, με προκη-
ρύξεις αριστερών φοιτητών «εκαλούντο οι μαθηταί
και οι φοιτηταί να ενωθούν και να ζητήσουν από το
Κράτος να μην πληρώνουν δίδακτρα, να τους δίδωνται
δωρεάν τα βιβλία, να απαλλαγούν της γυμναστικής, να
καταργηθούν όλοι ανεξαρτήτως οι διαγωνισμοί και οι
εξετάσεις και να καθιερωθεί ως επίσημος γλώσσα η
δημοτική»!. Ακολουθεί απόπειρα συγκέντρωσης
μαθητών και φοιτητών στους Στύλους του Ολυμ-
πίου Διός. Η συγκέντρωση διαλύεται βίαια από
την Αστυνομία, συλλαμβάνονται και οι τρείς ομι-
λητές – ένας φοιτητής και δύο μαθητές – και παρα-
δίδονται στο Α΄ Σώμα Στρατού…για τα περαιτέρω.

γ) Μεγάλη Φοιτητική συγκέντρωση
στο Θέατρο «Αλάμπρα»

Στις 13 Δεκεμβρίου συμβαίνει ένα ακόμη πιο έν-
τονο φοιτητικό γεγονός. Μετά από πρόσκληση της
«Παμφοιτητικής Ένώσεως», συγκεντρώνονται στο
Θέατρο «Αλάμπρα» περί τις 3.000 φοιτητές και φοι-
τήτριες. Ο Φλούντζης παραθέτει από το φύλλο της
Καθημερινής της επομένης μέρας τόσο τους ομιλη-
τές, ανάμεσα στους οποίους διακρίνει γνωστά στε-
λέχη της Κομμουνιστικής Φοιτητικής Οργάνωσης,
όσο και τα αιτήματα που εγκρίθηκαν στη συγκέν-
τρωση. Πρόκειται για ένα κατάλογο 30 πολύ συγ-
κεκριμένων αιτημάτων, από καθαρά οικονομικά
(μείωση διδάκτρων και εξέταστρων, καθώς και ει-
σιτηρίων στις συγκοινωνίες), στενά τεχνικά προ-
βλήματα υποδομής (αιθουσών, πλήρωσης κενών
καθηγητικών εδρών στην Ανωτάτη Εμπορική, έκ-
δοσης από το Εθνικό Τυπογραφείο των συγγραμ-
μάτων, εξεταστικών διευκολύνσεων, ανέγερση νέ-
ας φοιτητικής Λέσχης, άμεση ίδρυση Σχολής Ξέ-
νων Γλωσσών, μη εφαρμογής του διατάγματος
εξομοίωσης των αποφοίτων της Ευελπίδων με
εκείνους του Πολυτεχνείου) μέχρι ευρύτερα θεσμι-
κά, όπως η ταχύτερη έναρξη λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο χωρισμός της Νομι-
κής σε δύο τμήματα Νομικό και Πολιτικών Επι-
στημών. Η συγκέντρωση εξέλεξε επιτροπή η οποία
την ίδια μέρα υπέβαλλε τα αιτήματα στην Κυβέρ-
νηση, την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και τις Δι-
ευθύνσεις των Ανωτάτων Σχολών. Πρόκειται για
μια σημαντική και μαζική εκδήλωση με ιδιαίτερα
μελετημένες θέσεις. 

δ) Η δράση της «Φοιτητικής Συντροφιάς»
και οι διαλέξεις του Ψυχάρη στην Αθήνα

Λίγες μέρες νωρίτερα, τέλη Νοεμβρίου, ένα άλλο
γεγονός συγκλονίζει την πνευματική ζωή του τό-
που με πρωταγωνιστές και πάλι φοιτητές. Πιο συγ-
κεκριμένα, τα μέλη της «Φοιτητικής Συντροφιάς»
σ’ αυτή την τρίτη και εντονότερη περίοδο της
ζωής της, που «στερέωσε το γόητρο της και της χάρισε
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φίλους μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο», όπως
διαπιστώνει ο Γραμματέας της Λίνος Πολίτης και
διαπιστώνεται από το μένος των αντιπάλων της,
δέχονται νέα επίθεση. Αφορμή για την νέα εναν-
τίον της επίθεση είναι οι δύο εκδηλώσεις που ορ-
γάνωσε προς τιμή του Γιάννη Ψυχάρη στο θέατρο
«Απόλλων», την ώρα μάλιστα που συζητιόνταν η
υποβολή της υποψηφιότητάς του, όπως και εκεί-
νη του Παλαμά, για το βραβείο Νομπέλ λογοτε-
χνίας. 

Τις ομιλίες του Ψυχάρη, σ’ αυτό το τελευταίο
του ταξίδι στην Ελλάδα, παρακολούθησαν για
πρώτη φορά και μάλιστα επιδεικτικά καθηγητές
της Φιλοσοφικής, γεγονός που εντυπωσίασε ιδι-
αίτερα τον ομιλητή καθώς, όπως σημειώνει ο
Κριαράς διέκρινε ανάμεσά τους τον καθηγητή Νί-
κο Βέη και τον ποιητή Γ. Γρυπάρη. Οι αντιδράσεις
των «γλωσσοαμυντόρων» υπήρξαν οξύτατες. Ο Χρ.
Λάζος καταθέτει ενδεικτικά άρθρο του Προέδρου
του «Φοιτητικού Συνδέσμου Ακαδημαϊκής Προόδου»
και σημαιοφόρου του καθαρευουσιανισμού Ευ-
στάθιου Γ. Κουβελάκη «και όχι Κουλουμβάκη του
Συλλόγου Φοιτητών της Φιλοσοφικής», όπως γράφει
ο Φλούντζης στην εφημερίδα Φοιτητική της 3ης

Δεκεμβρίου. Έχω την αίσθηση ότι αξίζει να παρα-
θέσουμε μεγάλο μέρος αυτού του άρθρου, καθώς
αποδεικνύει ανάγλυφα τον τυφλό φανατισμό του
συντάκτη του που δεν διστάζει να παροτρύνει
ακόμη και σε πράξεις ανοικτής βίας. Παράλληλα,
καταδεικνύει και την διάχυτη από τότε ανάδειξη
κάθε προοδευτικής ιδέας σε κομμουνιστικό δά-
κτυλο. Αντιγράφουμε: 

«…όταν προ ημερών εις το κομμουνιστικόν κέντρον
όπερ αυτοκαλείται ανεδώς «Εταιρεία των Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών», εις γέρων εξ Οδησσού και
από Παρισίων, γνωστός αχρείος και αναμφιβόλως ανι-
σόρροπος, εγαυρία δια το ανόσιον έργον του και προ-
σεφωνείτο χειροκροτούμενος υπό της βδελυράς Φοιτη-
τικής Συντροφιάς, οι υγιείς και αδιάφθοροι Έλληνες
φοιτηταί έπρεπε να ορμήσουν, εκδικηταί ανηλεείς ρο-
παλοφόροι. Έπρεπε εν ονόματι της επιστήμης και της
προόδου, εν ονόματι της αληθείας της ζωής, εν ονόματι
της ανθρώπινης αξίας και χαράς, αίτινες είναι αδύνατοι
υπό τον σοσιαλισμόν και τον μαλλιαρισμόν (να κηρύ-
ξουν) αμείλικτον πόλεμον εναντίον απίστων και αντι-
πατριωτών και αντικοινωνικών δογμάτων, από των
οποίων επήγασε και γλωσσικός μαλλιαρισμός, ερπετών
ρυπαρών αναιδώς θορυβούντων»!

Τα σχόλια προφανώς περιττεύουν. Απλά για την
Ιστορία να σημειώσουμε ότι η μεν Εταιρεία των
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ήταν σω-
ματείο το οποίο βρίσκονταν στον ιδεολογικό χώρο
της Δημοκρατικής Ένωσης του Αλέξανδρου Πα-
παναστασίου, ο οποίος ήταν και ο βασικός στυλο-
βάτης της. Η δε Φοιτητική Συντροφιά, με πρόεδρο
τότε τον Γιώργο Θεοτοκά, φοιτητή της Νομικής,
ήταν καθαρά πολιτιστικό σωματείο και όχι πολι-
τικό. Το συγκροτούσαν δε νέοι αστοί δημοκρατι-
κών φρονημάτων και βρίσκονταν πολύ κοντά
στον Εκπαιδευτικό Όμιλο. 

ε) Η δράση της 
«Φοιτητικής συντροφιάς» εντείνεται 

Η επίθεση αυτή και όσα επακολούθησαν καθό-
λου δεν πτόησε τα μέλη της Φοιτητικής Συντρο-
φιάς που συνέχισαν και ενέτειναν την δράση τους
παρά τον ιδεολογικό-πολιτικό πόλεμο που εξαπέ-

λυσαν εναντίον τους τόσο ο Δικτάτορας όσο και ο
Υπουργός Παιδείας και η Πρυτανεία του Πανεπι-
στημίου. 

Με προκήρυξη την Πρωτοχρονιά του 1926 η
«Φοιτητική Συντροφιά» θα διακηρύξει την συνέ-
χιση του αγώνα για να ξεπεραστεί η ταύτιση που
επιχειρείται μεταξύ δημοτικής και κομμουνισμού.
Επίσης, ότι «θα προσπαθήσει με όλη της τη δύναμη
να συντρέξει τους φοιτητές στο δύσκολο αυτό έργο, την
τελειότερη επιστημονική τους κατάρτιση, που είναι
ακόμη δυσκολώτερο στον τόπο μας με την ανεπάρκεια
του Πανεπιστημίου και των μέσων που διαθέτουμε γε-
νικά». Το ίδιο κείμενο θα προταχθεί και στο πρώτο
τεύχος της ομώνυμης 15νθήμερης εφημερίδας
που εξέδωσαν την 1η Φεβρουαρίου. Τις απόψεις
αυτές συμμερίζονταν και η «Νεολαία Ελλήνων Δη-
μοτικιστών». Πρόεδρος της ήταν τότε ο Διονύσιος
Ζακυνθινός και γενικός γραμματέας ο Θεοφύλα-
κτος Παπακωνσταντίνου, φοιτητές και οι δύο τότε
της Φιλοσοφικής. Βέβαια, σε συγκέντρωση που
διοργάνωσε ο «Φοιτητικός Σύνδεσμος Ακαδημαϊ-
κής Προόδου», λίγες μέρες από την κυκλοφορία της
εφημερίδας «Φοιτητική Συντροφιά» στις 10 Φε-
βρουαρίου, στο Θέατρο Αλάμπρα καταγγέλθηκαν
και τα δύο σωματεία ως…κομμουνιστικά. 

Συμπαραστάτες στον αγώνα της «Φοιτητικής
Συντροφιάς», όπως καταγράφει ο Γιάνναρης, στά-
θηκαν πέραν της «Εταιρείας Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστημών» και ο «Σύνδεσμος Υπέρ των Δι-
καιωμάτων της Γυναίκας». Παραχωρούσαν και οι
δυο τις αίθουσές τους για τις συζητήσεις και εκ-
δηλώσεις που διοργάνωναν με ομιλητές τους Δελ-
μούζο, Τριανταφυλλίδη, Γληνό, Θεοτοκά, αλλά και
καθηγητές του Πανεπιστημίου και πολιτικούς. Η
δράση τους πάντως δεν θα παραμείνει στενά στο
γλωσσικό, θα επεκταθεί και σε διαμαρτυρία υπέρ
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αφορμή το
στήσιμο της αγχόνης στο Σύνταγμα και το κρέμα-
σμα δυο υπαξιωματικών ως καταχραστών. Δια-
μαρτυρία που, λόγω λογοκρισίας, δεν επετράπη
να δημοσιευτεί στον Τύπο. Αντίθετα, δημοσιεύτη-
κε προκήρυξη του «Συνδέσμου Εθνικής Σωτηρίας»
που ταύτιζε τους δημοτικιστές με τους βάρβαρους
Ρωμαίους, Γότθους και Τούρκους και έκανε προ-
σκλητήριο των… «συντρόφων τους στον αγώνα
Πλάτωνα, Δημοσθένη, Θουκυδίδη, Σκλιό και Μι-
στριώτη». Στην προκήρυξη καταλήγουν: «Έχομεν
αντιπροσώπους της εκπαιδεύσεως της αύριον υπέρ
της Εθνικής μας Γλώσσης. Έχομεν το Εθνικόν Συνέ-
δριον, παρ’ ού πολλά αναμένομεν. Παρ’ ημίν ίσταται
προθύμως η επιστημονική σας Κρατική δύναμις, η
καρδία και η θέλησις των γονέων μας η θέλησις και η
ενέργεια της νεότητός μας. Διασώσαμεν την γλώσσαν,
την Θρησκείαν, την Ηθικήν»!

Εντυπωσιακή πράγματι αυτή η ακροτελεύτια
επίκληση όλων των καθαρολόγων περί…ηθικής,
χαρακτηριστικό δείγμα κάθε πουριτανικού αυταρ-
χισμού παντού και πάντοτε. 

Στο επόμενο, θα παρακολουθήσουμε την δίωξη
από την Σύγκλητο των μελών της «Φοιτητικής
Συντροφιάς» καθώς και τη δράση του φοιτητικού
κινήματος μέχρι την πτώση της Δικτατορίας του
Πάγκαλου, καθώς επίσης και μια πρωτότυπη και
ανεπανάληπτη μέχρι σήμερα φοιτητική κατάλη-
ψη που πραγματοποιήθηκε μετά την Παγκαλική
Δικτατορία επί κυβερνήσεως Κονδύλη. .y

ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Η Δημόσια Παιδεία 
δεν τους ανήκει 
οι κοινωνικοί
αγώνες δεν

ποινικοποιούνται

Με εισαγγελική παραγγελία για την

ποινική δίωξη του πρύτανη, της

δημοκρατικά εκλεγμένης διοίκησης και

των συνδικαλιστικών φορέων των διδα-

σκόντων, των εργαζομένων και των φοι-

τητών του ΑΠΘ, επειδή ακύρωσαν τη

διενέργεια των εκλογών για τα Συμβού-

λια Διοίκησης, ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση

από το ΣτΕ αντισυνταγματικών διατάξε-

ων του νόμου 4009, προσπαθεί η κυβέρ-

νηση να ανακόψει το μαζικό κίνημα των

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

που αντιστέκονται στη διάλυση των δη-

μόσιων ΑΕΙ της χώρας. 

Ακολουθώντας την τακτική των τυ-

ράννων που βλέποντας ότι χάνουν τη

μάχη, εντείνουν την καταστολή προκει-

μένου ν’ αφήσουν πίσω τους καμένη γη,

η υπουργός παιδείας, πρωτεργάτις μιας

κυβέρνησης και μιας πολιτικής που δεν

έχουν πλέον ούτε ουσιώδη πολιτική νο-

μιμοποίηση ούτε λαϊκό έρεισμα, αφού

απείλησε και πάλι πως θα κόψει τη δη-

μόσια χρηματοδότηση στα ανυπότακτα

ΑΕΙ, επιχειρεί τώρα να ποινικοποιήσει

τους συνδικαλιστικούς αγώνες της πανε-

πιστημιακής κοινότητας. 

Όμως το δημόσιο χρήμα και η δημόσια

Παιδεία δεν ανήκουν ούτε σ’ αυτήν ούτε

και σε καμία άλλη κυβέρνηση. Ανήκουν

στον ελληνικό λαό, στον οποίο η υπουρ-

γός που διαλύει την παιδεία και οι συνέ-

νοχοί της στην κυβέρνηση αργά ή γρή-

γορα θα λογοδοτήσουν, όσο κι αν προ-

σπαθούν να το καθυστερήσουν. Εκβια-

σμοί και καταστολή δεν μπορούν να συν-

τρίψουν το σύσσωμο και αποφασισμένο

αγώνα των πανεπιστημιακών δασκάλων,

των ερευνητών και των σπουδαστών για

τη Δημόσια και Δημοκρατική Ανώτατη

Παιδεία και Έρευνα που δικαιούται ο ελ-

ληνικός λαός και τα παιδιά του. 

Η κυβέρνηση και ο δοτός πρωθυπουρ-

γός της πρέπει να παραιτηθούν τώρα.




