
an
yp

ot
ax

to
s-

m
at

hi
tis

.g
r

αν
υπ

ότ
αχ

το
ς 

μα
θη

τή
ς

τεύχος 4ο
Απρίλης 2013

ανυπόταχτος μαθητής

Μαθητικό Site
anypotaxtos-mathitis.gr

> nka.gr
> anaireseis.gr

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

“Ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει µε το µέτωπο προς τον ήλιο.
Για να µπορεί αυτός καίγοντάς το να το σηµαδεύει µε αξιπρέπεια.
Αν ο άνθρωπος σκύψει το κεφάλι, χάνει την αξιοπρέπειά του.”

anypotaxtos-mathitis.gr

λίγα λόγια για το χαιρετισμό του Κατίδη

αφιέρωμα

Κάτω τα χέρια από το μέλλον μας!άρθρο

άρθρο

«Σήµερα το στρατόπεδο σωπαίνει.
Σήµερα ο ήλιος τρέµει αγκιστρωµένος στη σιωπή
όπως τρέµει το σακάκι του σκοτωµένου στο συρµατόπλεγµα.
Σήµερα ο κόσµος είναι λυπηµένος.
Ξεκρέµασαν µια µεγάλη καµπάνα και την ακούµπησαν στη γη.
Μες στο χαλκό της καρδιοχτυπά η ειρήνη.
Σιωπή. Ακούστε τούτη την καµπάνα.
Σιωπή. Οι λαοί περνούν σηκώνοντας στους ώµους τους
το µέγα φέρετρο του Μπελογιάννη.

[...]

Έφυγες τώρα Νίκο ανάβοντας µ’ ένα γαρύφαλλο από φλόγα το κουράγιο του κόσµου,
ανάβοντας την ελπίδα στην καρδιά των λαών, 
ανάβοντας τους αστερισµούς της ειρήνης στο στερέωµα του κόσµου, 
πάνω απ’ τις πεδιάδες τις σπαρµένες κόκαλα.
Έπεσες, Νίκο, µε τα’ αυτί σου κολληµένο στην καρδιά του κόσµου,
ν’ ακούς τα βήµατα της λευτεριάς να βαδίζουν στο µέλλον,
ν’ ακούς το µέλλον να ξεδιπλώνει εκατοµµύρια κόκκινες σηµαίες
πάνω απ’ το γέλιο των παιδιών και των κήπων

[…]

Ο Μπελογιάννης µας έµαθε άλλη µια φορά
πώς να ζούµε και πώς να πεθαίνουµε.
Μ’ ένα γαρύφαλλο ξεκλείδωσε όλη την αθανασία.
Μ’ ένα χαµόγελο έλαµψε τον κόσµο για να µη νυχτώσει
Καληµέρα σύντροφοι
Καληµέρα ήλιε
Καληµέρα Μπελογιάννη.
Τώρα, ας βροντήσουνε της λευτεριάς τα τύµπανα κι οι σάλπιγγες.

[…]
  

Γιάννης Ρίτσος

ο άνθρω
πος με το γαρύφ

αλλο



Το δάσος Σκουριών στη Χαλκιδική, ένα από τα αρχαιότερα 
δάση στην Ελλάδα, είναι ένα από τα λίγα δάση που διασώθηκε 
από τις συνηθισμένες πλέον καλοκαιρινές πυρκαγιές και την 

εκμετάλλευση της γης που τις ακολουθεί. Στην περιοχή υπάρχουν 
πάνω από 100.000 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων και 
270.000 στρέμματα βοσκότοποι, 150.000 κυψέλες μελισσών, και 
έντονη αλιευτική δραστηριότητα. Σημαντικά συνεισφέρουν στην 
οικονομία της περιοχής και η υλοτομία ξύλων, οι δασικοί καρποί, 
τα θηράματα και τα αρωματικά φυτά και βότανα. Πολύ μεγάλος 
όμως είναι και ο μεταλλευτικός της πλούτος που υπολογίζεται σε 
700.000 τόνους χαλκού και περίπου 100 τόνους χρυσού. Κάπου 
εκεί ξεκίνησε το ‘‘πάρε - δώσε’’ μεταξύ κράτους και εταιριών εις 
βάρος του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας. Το Δεκέμβρη 
του 2003, τα μεταλλεία Κασσάνδρας της TVX HELLAS A.E., 
μεταβιβάζονται στο Ελληνικό δημόσιο έναντι 11 εκ. ευρώ και την 
ίδια μέρα πωλείται στην Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε με το ίδιο αντίτιμο απαλλάσσοντας 
την από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης. 
Πλέον το 95 % της εταιρίας ανήκει στην 
πολυεθνική Eldorado Gold. Σύμφωνα 
με έρευνες των επιτροπών κατοίκων 
της περιοχής το δάσος παραχωρήθηκε 
στην πολυεθνική για το συμβολικό 
ποσό του 1 ευρώ.

Επιπτώσεις

Εδώ αξίζει να αναφερθούμε στις 
επιπτώσεις από τη μεταλλευτική και 
μεταλλουργική δραστηριότητα, οι οποίες 
σύμφωνα με έρευνες της Γεωπονικής 
σχολής του ΑΠΘ αλλά και της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι 
καταστροφικές τόσο για τη φύση όσο 
και για τη κοινωνία και την οικονομία. Η 
ξήρανση του εδάφους, η μόλυνση του 
νερού και της ατμόσφαιρας, η αποψίλωση 
του δάσους και η καταστροφή γεωργίας – 
κτηνοτροφίας – αλιείας είναι μόνο μερικές 
από τις συνέπειες αυτές. Σε μεγάλο κίνδυνο θα βρεθεί και η υγεία 
των κατοίκων της Χαλκιδικής αφού μόνο στις Σκουριές η παραγωγή 
σκόνης μεταλλεύματος θα ανέρχεται συνολικά σε πάνω από 4.000 
τόνους την ημέρα, με πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αρσενικού 
(δηλητήριο). Αυτό σημαίνει αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου, των 
αναπνευστικών προβλημάτων και των νοσημάτων του δέρματος 
και του αίματος .

Χρυσή Αυγή υπέρ της εξόρυξης χρυσού

Το βαθιά συστημικό της πρόσωπο έδειξε για μια ακόμα 
φορά η νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή, η οποία τάχθηκε 
κατά του αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής. Μετά τη στήριξή 
τους στο ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας, τη ψήφιση κατά της 
φορολογίας στους πλοιοκτήτες και πολλά άλλα, για ακόμη μια φορά 
έδειξαν το ήθος και τα πραγματικά συμφέροντα που εκπροσωπούν, 
τα συμφέροντα δηλαδή του κεφαλαίου. Μάλιστα ο Κασιδιάρης και 
η οι φίλοι του δηλώνουν την απόλυτη στήριξή τους στις δουλειές 
και τις επενδύσεις στη Χαλκιδική και δεσμεύτηκαν ότι θα στηρίξουν 
το έργο, ότι και να σημαίνει αυτό…

Με το που είδαμε το ναζιστικό χαιρετισμό-πανηγυρισμό 
του Κατίδη, ξέραμε καλά τι θα αντικρίζαμε την επόμενη 
μέρα στα αθλητικά κι όχι μόνο ΜΜΕ και δεν πέσαμε έξω… 

Η πλειοψηφία του αθλητικού κόσμου έσπευσε να καταδικάσει το 
γεγονός με κεντρικό σύνθημα: ΟΙ ΝΑΖΙ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Αμέσως μας γεννήθηκε το ερώτημα κατά πόσο όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι παίρνουν ανάλογη θέση και στο ζήτημα κατά πόσο οι 
φασίστες χωράνε στην κοινωνία γενικότερα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ζούμε σε μια εποχή που 
η οικονομική εξαθλίωση την οποία βιώνει ένα τεράστιο μέρος του 
ελληνικού λαού έχει φέρει στην επιφάνεια φαινόμενα εκφασισμού 
της κοινωνίας, όψη της οποίας είναι κι η τεράστια άνοδος της 
Χρυσής Αυγής σε εκλογικό και κοινωνικό επίπεδο. Με τα δεδομένα 
αυτά φαντάζει μάλλον λογικό το να εμφανιστούν φασίστες και 
στο χώρο του αθλητισμού είτε από την πλευρά των οπαδών είτε 
και των ίδιων των αθλητών, όπως συνέβη και το προηγούμενο 
Σάββατο με τον Κατίδη. Η απάντηση που οφείλουμε να δώσουμε σε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο ευτυχώς η δυστυχώς είναι μόνο μία: ΟΥΤΕ 
ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ… Δεν θα αφήσουμε ένα χώρο μαζικής 
παρουσίας εργαζομένων και νεολαίας να γίνει έρμαιο στα 
χέρια των ναζί της Χρυσής Αυγής… Οι αντιδράσεις την επομένη 
του γεγονότος έδειξαν πως ακόμα υπάρχουν τα αντανακλαστικά 
στην κοινωνία, που δε μπορούν να ανεχτούν τέτοιες συμπεριφορές. 
Αλλά εδώ που τα λέμε δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς, σε μια χώρα 
όπου οι μνήμες από το Δίστομο, τα Καλάβρυτα, την Καισαριανή και 
την Κοκκινιά είναι ακόμα ζωντανές, τέτοιες πράξεις δε γινόταν να 
είναι αποδεκτές…

Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί εμείς ανέκαθεν ήμασταν 
αυτοί που αηδιάζαμε όταν βλέπαμε τον Paulo Di Canio 
να χαιρετάει ναζιστικά μετά από κάθε goal της Lazio κι ας 
προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει 
κάνει το καλύτερο fair play στον κόσμο. Γιατί ήμασταν αυτοί για 
τους οποίους το against modern football και η St. Pauli δεν 
ήταν μόνο μόδα. Γιατί τελικά ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε 
αυτοί που οι πρώτες σκέψεις μας όταν ακούμε κάτι για 
ποδόσφαιρο, θα είναι οι αλάνες του παρελθόντος κόντρα στη 
σύγχρονη υπερεμπορευματοποίηση του αθλήματος καθώς 
κι η υψωμένη γροθιά του Cristiano Lucarelli κόντρα στο 
φασισμό και τη μόδα της Χρυσης Αυγής.

Είμαστε πολλοί, είμαστε περισσότεροι απ΄ αυτούς. Φοβούνται 
και μας φοβούνται, γιαυτό κι ο ίδιος ο Κατίδης έτρεξε κατευθείαν 
να απολογηθεί και να ζητήσει συγνώμη… Δεν πείθουν κανέναν, 
οι μάσκες, εν μέσω αποκριών έπεσαν, οι νοσταλγοί του Χίτλερ δε 
χωράνε πουθενά… να μην τους αφήσουμε…

Λαϊκός ξεσηκωμός- απάντηση

Μπροστά σε όλα αυτά άρχισε και ο ηρωικός αγώνας των κατοίκων 
της Χαλκιδικής που σήμερα έχει πάρει πανκοινωνικές διαστάσεις. Οι 
κινητοποιήσεις από την Αλεξανδρούπολη ως την Αθήνα και από την 
Κομοτηνή ως τη Θεσσαλονίκη εναντίον των μεταλλείων χρυσού 
έρχονται για να τονίσουν πως ο «θάνατος από χρυσάφι» δεν μπορεί 
να είναι το μέλλον μιας κοινωνίας η οποία καταδικάζεται από την 
κυβέρνηση και τις πολιτικές των Μνημονίων σε αργό θάνατο σε όλα 
τα επίπεδα. Η υπόθεση της Χαλκιδικής πυροδοτεί ένα πρωτοφανές 
κίνημα αντίστασης και αλληλεγγύης, το οποίο στην κυριολεξία 
ξεσκεπάζει την πολιτική της κυβέρνησης. Απέναντι σε αυτούς τους 
μαχητικούς αγώνες το κράτος για να υπηρετήσει τα συμφέροντα 
των εταιριών έδειξε το πιο σκληρό του πρόσωπο, που με απαγωγές 
και λείψεις γενετικού υλικού από «υπόπτους» και αστυνομική βία 

προσπάθησε να καταστείλει το κίνημα. Το σημαντικό είναι ότι όσο κι 
αν προσπάθησαν η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να 
παρουσιάσουν τους αντιστεκόμενους κατοίκους ως τρομοκράτες, 
η μαζικότητα, η μαχητικότητα και η ενιαία στάση σχεδόν όλης 
της κοινωνίας απέδειξαν ότι η καταστολή και η τρομοκρατία δεν 
μπορούν να φοβίσουν αυτούς που αγωνίζονται και έχουν 
το δίκιο με το μέρος τους. Απέναντι στο κέρδος και τη 
ζοφερή πραγματικότητα των δηλητηρίων που συνεπάγεται η 
επεξεργασία του χρυσού, χιλιάδες άνθρωποι διεκδικούν το 
αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή και την προστασία της φύσης 
που αποτελεί το σπίτι τους και το σπίτι όλων μας. Οι κάτοικοι 
της Χαλκιδικής κρατούν αναμμένη τη φλόγα ενός συνολικού αγώνα 
απέναντι στις πολιτικές των μνημονίων, στις επιταγές της ΕΕ, της 
Τρόικα και του ΔΝΤ. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ! 

 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ 
Ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής είναι και δικός μας αγώνας

ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ  
Λίγα λόγια για το ναζιστικό χαιρετισμό του Κατίδη

ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ 
ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ



Η παιδεία είναι η κοινωνική λειτουργία που παρέχει γνώσεις 
και αξίες στον άνθρωπο με στόχο την πνευματική, ηθική 
και κοινωνική του ολοκλήρωση. 

Εκπαίδευση είναι η θεσμοθετημένη μορφή παιδείας που παρέ-
χει η πολιτεία στους πολίτες άμεσα, ως κράτος ή έμμεσα με ιδιω-
τικούς φορείς, με συγκεκριμένα μέσα, δομή και κατευθύνσεις και 
στοχεύει στην παροχή γνώσεων και εφοδίων και στη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Η παιδεία γενικά προσφέρει τις αναγκαίες για τη ζωή γνώσεις. 
Είναι πολύ σημαντική  για τον άνθρωπο επειδή τον ηθικοποιεί 
προσφέροντάς του αξίες και πρότυπα ώστε να διαμορφώσει μια 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα και παράλληλα μεταδίδει αξίες και 
πρότυπα κοινωνικής  συμπεριφοράς. Η  πολιτιστική παράδοση ενι-
σχύεται και φυσικά εξασφαλίζεται η συνέχισή της στο μέλλον. Με 
αυτόν τον τρόπο οι καινούριες γενιές θα έχουν την ευχαρίστηση 
να χαρούν τις παραδόσεις του τόπου τους. Ακόμα παρουσιάζεται 
βελτίωση του πνευματικού επιπέδου του ατόμου και απομάκρυνση 
από μισαλλοδοξίες και στερεότυπα. Τέλος  με την παιδεία υπογρά-
φονται συνθήκες ειρήνευσης με τους λαούς.

Στη χώρα στην οποία ζούμε στον τομέα της εκπαίδευσης πα-
ρουσιάζονται πολλά προβλήματα όσον αφορά την ορθή λειτουργία 
της. Αρχικά σημαντικό θα ήταν να τονίσουμε ότι υπάρχει έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής και παράλληλα ευνοείται άμεσα η 
παθητική μάθηση και όχι η κριτική σκέψη. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να γίνεται απλός 
δέκτης γνώσεων. Ακόμα ένας μαθητής αξιολογεί-
ται μόνο μέχρι το εύρος των μαθημάτων και έτσι 
δεν του δίνεται άμεσα η ευκαιρία να διευρύνει 
τους ορίζοντες του. Η βαθμοθηρία βρίσκεται σε 
μεγάλο βαθμό στην περίοδο κυρίως των πανελ-
λαδικών εξετάσεων και αυτό έχει ως συνέπειες το 
στρες και το άγχος. Υπάρχει ελλιπής επαγγελματι-
κός προσανατολισμός ο οποίος οδηγεί σε ανεργία.

Θα ήταν καλό αν όλοι μας προσπαθούσαμε για 
κάτι καλύτερο στη χώρα μας. Ίσως να μπορούσα-
με να λύσουμε κάποια προβλήματα στην παι-
δεία αν αγωνιστούμε όλοι για αυτά που μας 
ανήκουν ως μαθητές.  Πρώτα,  πρώτα θα πρέπει 
να υπάρχει σωστός επαγγελματικός προσανατο-
λισμός και παροχή ίσων ευκαιριών. Σημαντικό θα 
ήταν να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση 
της υλικοτεχνικής υποδομής. Τελικά ο εκπαιδευτι-
κός θεσμός θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να 
ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.

Μπορούμε να 
κερδίσουμε αυτά που 

μας ανήκουν μόνο αν τα 
διεκδικήσουμε!!

ΠΑΙΔΕΙΑ 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στη χώρα μας

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 
Ο ΕΛΑΣίτης γιατρός

Στην Γεννημένος το 1912 στην Καρδίτσα, ήταν γιος του Βασίλη Γρίβα, ιατρού, 
διδάκτορα της ιατρικής και ηγέτη της εξέγερσης των αγροτών της Θεσσαλίας. 
Ο Δημοσθένης Γρίβας αποτελούσε ενεργό μέλος του Αγροτικού Κόμματος 

Ελλάδας και του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ), ήδη από την αρχή της 
δημιουργίας του. Υπηρέτησε ως γιατρός στο Υγειονομικό Σώμα του ΕΛΑΣ μέχρι την 
απελευθέρωση. Από νεαρός φοιτητής υιοθέτησε, κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του στη ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, τις ιδέες της αριστεράς.

Είναι αξιοθαύμαστη η απολύτως ανιδιοτελής άσκηση της ιατρικής. Χωρίς να κάνει 
διακρίσεις ανάμεσα σε δεξιούς και αριστερούς και δραστηριοποιούμενος τόσο 
πολιτικά όσο και πολιτισμικά, προκάλεσε το μίσος της ντόπιας ιατρικής συντεχνίας 
και των πολιτικών του αντιπάλων, που συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό, στην καταδίκη 
του σε θάνατο από τους ένστολους του Έκτακτου Στρατοδικείου Καρδίτσας, κατά τον 
εμφύλιο πόλεμο, τον Ιούνη του 1947. 

Ο κομμουνιστής γιατρός, όντας ο μόνος επιστήμονας στην πόλη που μιλούσε 
γερμανικά, αρνήθηκε να υποχωρήσει στις πιέσεις για καλωσόρισμα των 
Γερμανών κατακτητών κατά την είσοδό τους στην Καρδίτσα. Και προκειμένου 
να αποφύγει τα αντίποινα, βγήκε στο βουνό, συνοδευόμενος και από τη γυναίκα του. 
Και αυτό, μάλιστα, πολύ πριν σχηματιστούν οι πρώτες αντάρτικες ομάδες. 

Ο Δημοσθένης Γρίβας εκτελέστηκε από τους εθνικιστές το 1947, σε ηλικία 
35 ετών. Η παρωδία της δίκης του, που έγινε στις 13 Ιουνίου του 1947, έγινε 
απροειδοποίητα, υπό καθεστώς ωμής τρομοκρατίας και χωρίς μάρτυρες 
κατηγορίας. Ανάμεσα σε ορισμένους στρατιώτες του «εθνικού στρατού» που είχαν 
νοσηλευτεί από το Δημοσθένη Γρίβα και μετεξελίχθηκαν σε μάρτυρες υπεράσπισης 
ήταν και ο γιατρός Αθανάσιος Νασιάκος. Όλοι εκθείασαν το Γρίβα, για το ήθος, τα 
ιδανικά και την αμεροληψία του.

Το απόγευμα εξεδόθη η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε στο Δημοσθένη Γρίβα 
η θανατική ποινή. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, προκάλεσε 
ενοχές και αμηχανία ακόμα και στους πολιτικούς αντιπάλους του ελασίτη γιατρού.

Στις 20 Ιουνίου 1947 ο Δημοσθένης Γρίβας οδηγήθηκε προς εκτέλεση, 
φορώντας τις πιτζάμες του, γιατί είχε χαρίσει το κοστούμι και το πανωφόρι του 
σε συγκρατούμενους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν. Ακόμη και ο 
αρχιμανδρίτης που εξομολόγησε τον Γρίβα προτού εκτελεστεί, είπε στους δικούς 
του: «Δεν ήμουν άξιος να εξομολογήσω έναν τέτοιο άνθρωπο». 

Ο Δημοσθένης Γρίβας, αν και γιατρός ο ίδιος, σε μια εποχή μάλιστα που οι γιατροί 
με διδακτορικό στην Ελλάδα ήταν συντριπτικά λίγοι, τα μόνα περιουσιακά στοιχεία 
που κατείχε την ώρα της εκτέλεσής του ήταν τα γυαλιά, το δακτυλίδι, η ταυτότητα, 
το ρολόι, η βέρα, το πουλόβερ, η τσιγαροθήκη του με τον αναπτήρα, το στυλό, τα 
ξυριστικά εργαλεία και ένα χειροποίητο σκάκι. 

Επρόκειτο για έναν άνθρωπο απαράμιλλου 
ήθους, φιλότιμου και αξιοπρέπειας, ο οποίος 
επαξίως πρέπει να θεωρείται ως ήρωας 
και τηρητής του Ιατρικού Όρκου. Αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση, παράδειγμα 
ενός άλλου ήθους, μιας άλλης νοοτροπίας 
ειδικά στη σημερινή εποχή που επικρατεί 
το ατομικιστικό πνεύμα, η απαξίωση των 
ηθικών και πνευματικών αξιών και κερδίζει 
έδαφος ο φασισμός, δηλαδή η  ιδεολογία που 
στρέφει ανθρώπους εναντίων ανθρώπων. 
Ο Δημοσθένης Γρίβας τάχθηκε με το πλευρό 
του λαού και δεν υποτάχθηκε ποτέ. 



Δεν τους φτάνει που κλείνουν σχολεία, που η ανεργία έχει 
φτάσει στο 60  % στους νέους, τώρα βάζουν λουκέτο και 
στις σχολές μας.

Το Υπουργείο Παιδείας, αξιοποιώντας το νόμο Διαμαντοπούλου, 
ένα νόμο του τύπου “νόμος και τάξη”, μπαίνει στη διαδικασία αυ-
θαίρετων συγχωνεύσεων, καταργήσεων και υποβαθμίσεων 
σχολών και τμημάτων με την πρόφαση εξορθολογισμού της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το λεγόμενο “Σχέδιο Αθηνά”, η 
κυβέρνηση αποφασίζει να πετάει τους φοιτητές έξω από τις σχο-
λές τους ή να αλλάζει το γνωστικό αντικείμενό τους, καταπατώ-
ντας το αναπαλλοτρίωτο συνταγματικό τους δικαίωμα στην ελεύ-
θερη επιλογή των σπουδών τους. Και αυτό όταν η ίδια, πριν από 
μερικά χρόνια δημιούργησε σχολές με κατακερματισμένα πτυχία 
σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξυπηρετώντας τα τοπικά οικο-
νομικά συμφέροντα. 

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο προχωράει σε μείωση των ει-
σαχθέντων στα ΤΕΙ κατά 7000 θέσεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνει 
τα ιδρύματα Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι. από 40 σε 32 και τα 533 τμή-
ματα σε 386. 

Το Υπουργείο Παιδείας, με το σχέδιο Αθηνά, την ίδια ώρα που 
μιλάει για ενοποίηση γνωστικών αντικειμένων, “ισχυρά πτυχία”, 
“θύλακες αριστείας”, πετάει στο δρόμο φοιτητές που αναγκά-
ζονται να αλλάξουν πόλη προκειμένου να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους, πράγμα που οι περισσότεροι αδυνατούν να 
αντέξουν οικονομικά. Έτσι, προφανώς μπαίνουν στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ταξικοί φραγμοί.  “Αν δεν μπορείς να πληρώσεις 
για τις σπουδές σου, πετιέσαι έξω από τη σχολή σου”. Παράλληλα, 
δε γίνεται καμία νύξη για οικονομική βοήθεια των φοιτητών(σίτιση 
και στέγαση). 

Δε ξεγελιόμαστε με αυτά. Απώτερος σκοπός του σχεδίου αυτού 
είναι η επιχειρηματικοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς αναγκάζουν 
τα πανεπιστήμια να εναρμονιστούν με τα δεδομένα του καπιταλι-
σμού και τις ανάγκες της αγοράς. Αλλάζουν τα προγράμματα 
σπουδών, ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τους επιχειρηματί-
ες και το κεφάλαιο κάθε χρονική περίοδο. Γίνεται απόλυτα 
κατανοητό ότι η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων εξαρτάται από 
τις ανάγκες της αγοράς, αν δούμε ότι σχολές όπως αυτές των 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών καταργούνται, καθώς 
δεν αποβαίνουν κερδοφόρες, άρα και χρήσιμες για το σύστημα. 

Στις 30 Mαρτίου 1952, πριν 61 χρόνια, εκτελέστηκε ο Νίκος Mπελογιάννης στα 37 του χρόνια μαζί με τους συντρόφους 
του, Mπάτση, Kαλούμενο και Aργυριάδη, στο Γουδί, κάτω από τους προβολείς των στρατιωτικών αυτοκινήτων, για να μην 
προλάβει το ξημέρωμα και πάρει χαμπάρι ο κόσμος.

«Πάμε για καθαρό αέρα», ήταν τα λόγια του, στο «ήρθε η ώρα» του δεσμοφύλακα. Από τότε ο Mπελογιάννης αγαπήθηκε όσο λίγοι 
και υμνήθηκε συχνά και από τους αντιπάλους του, ξένους και «δικούς του». Συμβόλισε ευρύτερα το μαρτύριο, την αξιοπρέπεια και την 
ελπίδα. Κέρδισε ιδιαίτερα την τιμή να εκφράσει ως τα όρια της ποίησης και του μύθου την αυταπάρνηση και την αισιοδοξία 
των κομμουνιστών, των επαναστατών, των χιλιάδων λαϊκών αγωνιστών.

Από τότε η στάση του ταυτίστηκε με κάθε ανυπότακτη συνείδηση και πράξη, με τα πιο ψηλά πετάγματα των νεότερων γενιών, 
με την ίδια την αφοσίωση στην ατέλειωτη περιπέτεια της ανθρώπινης απελευθέρωσης. Ίσως ο Mπελογιάννης αγαπήθηκε πάνω 
απ’ όλα γιατί αντιπροσωπεύει αυτή τη χαμογελαστή αποφασιστικότητα των ανθρώπων που μάχονται για την ανατροπή του υπάρχοντος 
συστήματος και την επανάσταση ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες.

Γιατί ξέρουμε κυρίως πως «ό,τι είναι να χτιστεί, στο παρόν χτίζεται». Άλλη μια φορά λοιπόν και ίσως αν χρειασθεί ξανά και 
ξανά: «Πάμε για καθαρό αέρα». 

Χαρακτηριστικό της αγάπης του κόσμου είναι ότι χιλιάδες λαού επισκέφτηκε τον τάφο του Μπελογιάννη. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένα 
στεφάνι με την επιγραφή: “ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΗΣΥΧΑ. ΕΜΕΙΣ ΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ.”. Από τότε οι αστυνομικοί φρουρούσαν μέρα – νύχτα τον τάφο. 
Τα άσχημα μαντάτα ταξίδεψαν γρήγορα μέχρι το στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων στον Άι Στράτη όπου εξόριστος ο 
κορυφαίος ποιητής του λαού μας Γιάννης Ρίτσος, την ίδια μέρα της εκτέλεσης, θα γράψει το ποίημα «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ» 
(βλ. οπισθόφυλλο).

“Δεκάδες φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημμα: Να ζω προδίδο-
ντας τις πεποιθήσεις μου, την ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω, πα-
ραμένοντας πιστός σ’ αυτές. Πάντοτε προτίμησα το δεύτερο δρόμο 
και σήμερα τον ξαναδιαλέγω”. 

Τα λόγια του Μπελογιάννη προς τους στρατοδίκες του 

Ο Πάμπλο Πικάσο έκανε το παραπά-
νω σχέδιο σαν προσωπική συμβολή στο 
διεθνές κίνημα στήριξης,«ο άνθρωπος με 
το γαρύφαλλο» για να μην εκτελεστεί ο 

Μπελογιάννης. 

Αδιαμφισβήτητα, σε κάθε σχολή καταστρατηγείται η ενιαιότητα 
των γνωστικών αντικειμένων, κάτι που οδηγεί σε υποβάθμιση της 
ποιότητας των σπουδών και  κατ’ επέκταση των πτυχίων.  Χωρίς 
κατοχυρωμένα, λοιπόν, επαγγελματικά και εργασιακά δικαι-
ώματα, η σπουδάζουσα νεολαία καθίσταται εκμεταλλεύσιμο 
εργατικό δυναμικό ή με πτυχία κουρελόχαρτα στα συρτάρια 
του ταμείου ανεργίας. 

Αυτή η κατάσταση έχει αντίκτυπο και στους εργαζόμενους του 
κάθε ιδρύματος-σχολής που ¨κλείνει” ή συγχωνεύεται, οι οποίοι 
κατά πάσα πιθανότητα απολύονται, αφού ένας ακόμη σκοπός του 
Σχεδίου Αθηνά είναι οι μειώσεις και οι περικοπές στο εργατικό δυ-
ναμικό. Το σχέδιο Αθηνά είναι ένα ακόμη νομοσχέδιο που εν όψει 
της κρίσης επιχειρεί να περάσει και στην εκπαίδευση μέτρα προ-
σαρμοσμένα στις επιταγές της Τρόικας, της ΕΕ και του ΔΝΤ, που θα 
φέρουν τη σπουδάζουσα νεολαία στην εξειδικευμένη γνώση, την 
ανεργία, τη μετανάστευση, την απλήρωτη δουλειά. 

Δε θα γίνουμε η γενιά της κρίσης και της εξαθλίωσης! Θα 
γίνουμε η γενιά της ανατροπής! Είναι δικαίωμά μας η ελεύ-
θερη πρόσβαση στη μόρφωση, τις σπουδές, τη δουλειά, τη 
ζωή! Όλη η νεολαία μαζί να παλέψουμε για την ανατροπή αυτής 
της πολιτικής και να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που δε θα έχει 
σκοπό τη βύθισή μας στη φτώχεια, αλλά την κάλυψη των αναγκών 
και των προσδοκιών μας. 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
61 χρόνια από την εκτέλεση του

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ 
Κάτω τα χέρια από το μέλλον μας
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