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Καλλιθέα, 3/2/2015

«Απολογισµός για τη µάχη της αξιολόγησης »

Ζητάµε τώρα την άµεση κατάργηση όλου του νοµοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.
1. Η ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας για «αναστολή των τρεχουσών διαδικασιών αξιολόγησης» κλείνει ένα κύκλο της µάχης που δίνει, όλη αυτή την περίοδο, το εκπαιδευτικό κίνηµα ενάντια στην αξιολόγηση. Μια µάχη που δόθηκε µε τρόπο συλλογικό, αποφασιστικό και µαζικό, µέσα στους Συλλόγους διδασκόντων, σχολείο – σχολείο, έξω από κέντρα επιµόρφωσης, έξω από το
Υπ. Παιδείας, µε απεργίες και στάσεις εργασίας, αντιµετωπίζοντας τις δυνάµεις καταστολής, µε
συνεχείς ενηµερωτικές και συνελευσιακές διαδικασίες, µε άνοιγµα στην κοινωνία και τους γονείς. Η εµπειρία αυτής της µάχης και η νίκη του εκπαιδευτικού κινήµατος είναι αποτέλεσµα της
συσπείρωσης του εκπαιδευτικού σώµατος γύρω από τα εκπαιδευτικά σωµατεία και τη ∆ΟΕ, είναι αποτέλεσµα της ηρωικής στάσης και του φρονήµατος για ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Παιδεία προς
όλους τους µαθητές µας, είναι αποτέλεσµα της άποψης που συγκροτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια,
µε την οποία αποκαλύφθηκε ο ρόλος της αξιολόγησης, όχι ως µια ακίνδυνη και «ουδέτερη» διαδικασία, αλλά η άποψη ότι η αξιολόγηση αποτελεί το εργαλείο για τη διάλυση της δηµόσιας
παιδείας, για την ανατροπή των σταθερών εργασιακών δικαιωµάτων, για τη χειραγώγηση και τον
έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την εγκαθίδρυση του σχολείου της αγοράς. Ταυτόχρονα στο επίπεδο της κοινωνίας (η αξιολόγηση) αποτελεί τον πυρήνα για το πέρασµα της ιδεολογίας του ανταγωνισµού, της κατηγοριοποίησης, της ιεραρχικής επιβολής και της κυριαρχίας του
µάνατζµεντ πάνω από την παιδαγωγική επιστήµη. Η αξιολόγηση δεν είναι ελληνικό φαινόµενο.
Εκπορεύεται από την εκπαιδευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Η διεθνής εµπειρία, αλλά και η εγχώρια εµπειρία αποδεικνύει ότι η αξιολόγηση όπως και αν ονοµαστεί: καλή ή κακή, «παιδαγωγική» ή τιµωρητική, εσωτερική ή εξωτερική, επιτελεί το συγκεκριµένο ρόλο που περιγράφουµε.
Αυτή η ιστορικής σηµασίας µάχη πέτυχε σε µεγάλο βαθµό να µπλοκάρει την προώθηση της
αξιολόγησης, να ανατρέψει όλα τα χρονοδιαγράµµατα του υπουργείου παιδείας, να αποκαλύψει
τον αντιεκπαιδευτικό της χαρακτήρα και να απονοµιµοποιήσει πλήρως τα ιδεολογικά και (αντι)παιδαγωγικά της προτάγµατα, Η αξιολόγηση που προώθησε η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας είναι οριστικά, πλέον, µια διαδικασία ηττηµένη, πολιτικά, ηθικά και παιδαγωγικά, στη βάση
της ζωντανής εκπαίδευσης. Χαιρετίζουµε τους δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους σε όλη τη χώρα –
και στο Σύλλογό µας –που ύψωσαν το ανάστηµά του λειτουργού της δηµόσιας εκπαίδευσης ενάντια στους διοικητικούς και κατασταλτικούς µηχανισµούς του Υπ. Παιδείας, ενάντια στην καλοπληρωµένη ιδεολογική προπαγάνδα που στήθηκε από επιτροπές και «αρµοδίους» και από σηµαντική µερίδα των ΜΜΕ.
2. Η αναστολή των διαδικασιών της αξιολόγησης, αντί της κατάργησης όλου του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου, δεν κλείνει οριστικά και αµετάκλητα αυτό τον κύκλο της µάχης. ∆εν
απονοµιµοποιεί την επίθεση που συντελέστηκε έναντι της δηµόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού σώµατος. ∆εν απονοµιµοποιεί τις συντελεσθείσες διαδικασίες. Γι’ αυτό και ζητάµε τώρα την άµεση κατάργηση όλου του νοµοθετικού πλαισίου! Κατάργηση των νόµων
4024/11, 4142/13, Π∆ 152/13, 3848/10, 3679/10, 2525/1997 και 2986/2002, καθώς και όλων των
εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων που τους συνοδεύουν. Κατάργηση µηχανισµών της αξιολόγησης και διάλυση όλων των σχετικών επιτροπών. Άµεση απόδοση των κονδυλίων για την

εφαρµογή της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης σε λειτουργικές δαπάνες για τα σχολεία. Να ακυρωθεί η απόφαση Λοβέρδου, η οποία υπογράφηκε µια µέρα µετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, βάσει της οποίας εγκρίνεται η «παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές
ενέργειες για την εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης” µε κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα στελέχη της δηµόσιας Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, από 15-03-2014 έως 31-10-2015 και εκτός του ωραρίου της κύριας εργασίας τους»
3. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, των Συλλόγων ∆ιδασκόντων και των Προϊσταµένων
Νηπιαγωγείων, σε όλη τη χώρα, αντιτάχθηκαν στην αξιολόγηση – χειραγώγηση, µε τη στάση
τους, τις αποφάσεις τους και τη συµµετοχή τους στην κηρυγµένη από τη ∆ΟΕ Απεργία – Αποχή.
Όµως, ∆ΕΝ ΣΥΝΕΒΗ το ίδιο από τα στελέχη της εκπαίδευσης. ∆ιευθυντές εκπαίδευσης, και
Σχολικοί Σύµβουλοι (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) µπήκαν σε όλες τις φάσεις της αξιολογικής
διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις φάσεις καλύπτονταν από συλλογικές αποφάσεις, από αποφάσεις της ∆ΟΕ και της Α∆Ε∆Υ, που µε στάσεις, απεργίες και την Απεργία – Αποχή, τούς κάλυπταν πλήρως για την µη εµπλοκή τους στις διαδικασίες αυτές. Προχώρησαν µάλιστα σε αξιολογικές κρίσεις, κατά την τελευταία φάση, που διήρκεσε έως το τέλος ∆εκεµβρίου.
Εντυπωσιακό, µάλιστα, είναι το γεγονός ότι οι ενώσεις τους ζήτησαν, ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές, να παραταθούν τα χρονοδιαγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας για ένα µήνα µετά, ώστε
να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ! !
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γενικής µας Συνέλευσης, οι αξιολογητές δεν µπορεί να ανήκουν στο ίδιο σωµατείο µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Το ∆.Σ. του Συλλόγου καταθέτει από τώρα την πρόταση προς την Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου για διαγραφή των αξιολογητών από το Σύλλογο. Πρόταση που, δυστυχώς, περιλαµβάνει τους Σχολικούς Συµβούλους της
περιοχής µας, εφόσον αξιολόγησαν συναδέλφους και κανένας – καµία δεν µετείχε στην Απεργία
– Αποχή, η οποία τους/τις νοµιµοποιούσε να µην αξιολογήσουν.
Οι διευθυντές/τριες των σχολείων, σε ποσοστό 80% περίπου, σε όλη τη χώρα προσχώρησαν
σε όλες τις φάσεις τις αξιολόγησης. Οι ίδιοι, όµως, δεν αξιολόγησαν συναδέλφους. Η συµµετοχή
τους στις αξιολογικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι καλύπτονταν σε όλες τις φάσεις από τις
αποφάσεις της ∆ΟΕ και των Συλλόγων, τούς έφερε σε αντίθεση µε το εκπαιδευτικό κίνηµα και
τα προτάγµατα του.
Η εξέλιξη της µάχης ενάντια στην αξιολόγηση έθεσε τα στελέχη της εκπαίδευσης µπροστά σε
ένα ιστορικό δίπολο, επί του οποίου έπρεπε να πάρουν θέση : πρόταξη του εκπαιδευτικού και
παιδαγωγικού τους ρόλου και άρα σύνταξη µε το µαχόµενο εκπαιδευτικό κίνηµα ή υποταγή
στους διοικητικούς µηχανισµούς που προωθούν µέσω της αξιολόγησης τη διάλυση του ∆ηµόσιου
σχολείου και της παιδείας ως κοινωνικό αγαθό: Από τη ζωή και τα γεγονότα αποδείχθηκε ότι η
µεγάλη πλειοψηφία των στελεχών της εκπαίδευσης θεώρησαν εαυτούς ως ξεχωριστό σώµα, διαφορετικό από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σώµα. Αυτός ο διαχωρισµός επιτεύχθηκε από τις
κρατικές πολιτικές για την εκπαίδευση, σταδιακά την τελευταία 20ετία, οι οποίες ενίσχυσαν µε
νόµους, διατάγµατα και εγκυκλίους την ατοµική απόφαση και κυριαρχία, εντός του σχολείου και
αποδυνάµωσαν τις αποφασιστικές αρµοδιότητες του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Όσο συνεχίζεται
µια τέτοια εκπαιδευτική αντίληψη και πρακτική, τόσο θα αποµονώνονται τα στελέχη της εκπαίδευσης από το εκπαιδευτικό σώµα και θα εξασκούν ατοµική εκπαιδευτική πολιτική. Για να σταµατήσει αυτή η διαδικασία και να επανέλθει το κλίµα της συλλογικής ευθύνης στην εκπαίδευση
χρειάζονται αλλαγές στο ρόλο και τον τρόπο επιλογής των στελεχών. Θεωρούµε καίριο ζήτηµα τη νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία ο απώτερος αποφασιστικός παράγοντας µέσα
στο σχολείο θα είναι ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων. Ο Σ.∆. πρέπει να έχει βαρύνοντα λόγο για
την εκλογή του ∆ιευθυντή, ο οποίος θα εκπροσωπεί τις αποφάσεις του Σ.∆. Ο ρόλος των
σχολικών συµβούλων πρέπει να είναι ρόλος παιδαγωγικής ενίσχυσης και όχι διοικητικός.
4. Η µάχη που δώσαµε πραγµατοποιήθηκε µέσα σε ένα εξαιρετικά επιθετικό κλίµα από το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Τελευταίο δείγµα της απαράδεκτης και απαξιωτικής στάσης ενάντια

στους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους ήταν προεκλογικό βίντεο που
έδειχνε ότι για τα δεινά της χώρας υπεύθυνη είναι η σταθερή εργασία στο ∆ηµόσιο τοµέα.
Παρά τις πιέσεις, τις απειλές, τον εκφοβισµό, τις διοικητικές ντρίπλες, τις εγκυκλίους, την τροµοκράτηση, τα ψεύδη, τις παραπλανήσεις, τα «φιλικά» χτυπήµατα στην πλάτη, τις απόπειρες παραχάραξης των αποφάσεων των Συλλόγων ∆ιδασκόντων, τις «νοµικές συµβουλές» και τις φήµες ότι
«όλοι υπογράφουν»…, πρακτικές και γεγονότα που επανειληµµένα στιγµάτισε και µε αποφάσεις του το ∆.Σ. της ∆ΟΕ, το ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ όρθωσε το ανάστηµά του στο ύψος της
∆ηµόσιας Παιδείας.
Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν διευθυντές που ανάρτησαν µε δική τους ευθύνη στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης, εκθέσεις και σχέδια δράσης, παρά την αντίθεση του Σ.∆., στην αξιολόγηση (δια της Απεργίας – Αποχής). Ζητάµε από το Υπουργείο, στα πλαίσια της διαφάνεια και της δηµοκρατικής λειτουργίας, να ανοίξει το Παρατηρητήριο στους Συλλόγους ∆ιδασκόντων, ώστε να υπάρξει πλήρης ενηµέρωση. Σε περίπτωση που στελέχη της εκπαίδευσης έπραξαν διαφορετικά
από τις αποφάσεις των Σ.∆. τους σχολείου, θα καταγγελθούν στο εκπαιδευτικό σώµα και
στους αιρετούς του κλάδου. ∆εν έλειψαν περιπτώσεις πιέσεων προς εκπαιδευτικούς ή πιέσεων
από σχολικούς συµβούλους προς διευθυντές σχολείων για να αλλάξουν τη στάση που είχαν ενάντια
στην αξιολόγηση. «Θα ληφθεί υπ όψιν, η στάση σας», έλεγαν παλαιότερα οι επιθεωρητές. Υπήρξαν
προσβολές ενάντια σε συναδέλφους µέλη των ∆.Σ. των Συλλόγων, οι οποίοι πήγαιναν σε σχολεία
για να ενηµερώσουν τους συναδέλφους. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου διευθυντές αρνήθηκαν να προβούν σε εκ νέου συνεδριάσεις των Σ.∆., παρά το γεγονός ότι το ζητούσε εγγράφως το 1/3 των µελών
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Όλες αυτές τις πρακτικές καταγγέλλονται.
Σε όποιες περιπτώσεις, τέτοια περιστατικά συγκεκριµενοποιούνται στο Σύλλογό µας, θα κοινοποιούνται στη ∆ΟΕ, στους αιρετούς συναδέλφους της περιοχής µας, στους συναδέλφους των συγκεκριµένων σχολείων όπου συνέβησαν, και θα ανακοινώνονται στη Γ.Σ. του Συλλόγου.
Ο κάθε συνάδελφος έχει την κρίση για να βγάλει τα συµπεράσµατά του από τη µάχη της αξιολόγησης. Το ρητορικό ερώτηµα είναι τι θα συνέβαινε αν εφαρµοζόταν κιόλας η αξιολόγηση, όταν ασκήθηκαν τόσες πιέσεις για να περάσει.!
5. Αυτό που χρειαζόµαστε σήµερα δεν είναι η συζήτηση και ο διάλογος «για την αξιολόγηση», αλλά να ανοίξουµε τα ζητήµατα για το σχολείο. Για τις δοµές, την οργάνωση, την αντίληψη
και το ρόλο ενός σχολείου που θα είναι δηµόσιο, δωρεάν, για όλους τους µαθητές. Ποια αναλυτικά
προγράµµατα και τι βιβλία θα έχει; Ποια αντίληψη για τη γνώση; Ποιες παιδαγωγικές αντιλήψεις
θα το υλοποιούν: Σήµερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόµαστε ένα νέο µορφωτικό/κοινωνικό
σχέδιο για το δηµόσιο δωρεάν σχολείο - αναπόσπαστο τµήµα µιας συνολικότερης στρατηγικής, ριζικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής χειραφέτησης.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα οργανωθεί τόσο θεµατική Γ.Σ. όσο και µια σειρά εκδηλώσεων συζητήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση χρειαζόµαστε παιδαγωγική οµάδα του Συλλόγου, για να
οργανώσει µεθοδικά µια τέτοια συζήτηση.
Καλούµε σε έκτακτη Γ.Σ. για να συζητήσουµε τη συγκυρία και να πάρουµε αποφάσεις για τη
δράση µας, την Τρίτη 2 Μαρτίου 2015.
Έως τότε το ∆.Σ. θα περάσει από όλα τα σχολεία για συζήτηση µε τους συναδέλφους και ενηµέρωση.
Επίσης έως τότε θα πραγµατοποιηθούν συναντήσεις µε την ΕΛΜΕ και το ∆ήµο Καλλιθέας.
Ο Σύλλογός µας συµµετέχει στο συντονισµό Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ, µετά το κάλεσµα
των Συλλόγων Α’ Αθήνας και Αριστοτέλη.
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«ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 »

Στις αρχές του Μάρτη θα έχει κλείσει ένας κύκλος µετά τις εκλογές, όπου θα έχουν
ολοκληρωθεί οι προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, θα έχουν γίνει οι πρώτες συναντήσεις των Οµοσπονδιών µε το Υπουργείο Παιδείας, θα έχουν διαφανεί οι αντιθέσεις
µε την Ε.Ε. και η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, έχοντας σταθερό προσανατολισµό ένα εκπαιδευτικό κίνηµα
των αναγκών και των δικαιωµάτων, ακηδεµόνευτο και αγωνιστικό, συλλογικό και ενεργό,
χρειάζεται να συζητήσουµε για τη συγκυρία και να αποφασίσουµε τη δράση µας.

Για τους παραπάνω λόγους καλούµε
όλους - όλες τους / τις συναδέλφους
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015,
στις 7:00 µ.µ.,
στο 3ο ∆ηµ. Σχ. Καλλιθέας.
(Μεταµορφώσεως 25, είσοδος και από Πλάτωνος)

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
E-mail: asillogosathinon@gmail.com, Ζωγράφου
Αρ. Πρ. : 13

Αµπελόκηποι, 2/2/2015

Προς : Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ
ΕΛΜΕ
∆Σ ∆ΟΕ

Θέµα : Κάλεσµα συντονισµού των Συλλόγων ΠΕ και των ΕΛΜΕ Λεκανοπεδίου Αττικής
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για το εκπαιδευτικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνηµα, η κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα αποτελεί αναγκαιότητα και προϋπόθεση για θετικές εξελίξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση
και αναλογιζόµενοι την ευθύνη µας ως πρωτοβάθµια σωµατεία της εκπαίδευσης, καλούµε σε σύσκεψη
τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ του λεκανοπεδίου Αττικής τη ∆ευτέρα 9 Φλεβάρη, στις 7µµ, στα γραφεία της ∆ΟΕ.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Καλλιθέας - Μοσχάτου
«Αριστοτέλης – Έλλη Αλεξίου»
www.ekpaideutikoi.gr
Τηλ.: 6981 303 002 – 6932 177 611
Τηλ. - Fax: 210 94 22 847
e-mail: aristoteliskallithea@gmail.com

Θέµα :

Αρ. Πρωτ. :028
1. ∆ιευθυντές και Προϊστάµενες Σχολείων και
Νηπιαγωγείων Καλλιθέας - Μοσχάτου

Καλλιθέα 03/02/2015

«Σύσκεψη του ∆.Σ. µε τους ∆ιευθυντές των Σχολείων και τις Προϊστάµενες των Νηπιαγωγείων για τα ζητήµατα της Σχολικής Επιτροπής»

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σας καλούµε
σε σύσκεψη ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων
την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015
o
στο 3 ∆ηµ. Σχολείο Καλλιθέας, στις 7 µ.µ.
(Σαπφούς 138)

Το αµέσως επόµενο διάστηµα θα υπάρξει συνάντηση του Συλλόγου µας µε το ∆ήµο
Καλλιθέας και το ∆ήµο Μοσχάτου. Στόχος µας είναι να προωθήσουµε όλα εκείνα τα ζητήµατα που χρειάζονται επίλυση, τόσο σε επίπεδο σχολικής µονάδας, όσο και συνολικά,
στους ∆ήµους µας.
Η συµµετοχή σας είναι καθοριστική για τη συγκρότηση και τεκµηρίωση των απόψεων
και των προτάσεων που θα συζητήσουµε.
Οι ανάγκες των σχολικών µονάδων, οι ελλείψεις, η κατάσταση της χρηµατοδότησης, οι
παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, η ποιότητα ζωής των µαθητών µας, είναι ζητήµατα
που εδώ και µια πενταετία, αποκτούν κρίσιµη σηµασία για όλους µας. Οι εκπαιδευτικές
και οικονοµικές πολιτικές των τελευταίων ετών κατέστρεψαν εκπαιδευτικές δοµές και δυνατότητες της εκπαίδευσης. Η µείωση της χρηµατοδότησης των σχολείων, η γενικότερη
οικονοµική πολιτική, εκπορευόµενη από την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ, οδηγεί σε όξυνση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και σε κοινωνική ανισότητα.
Η συγκεκριµενοποίηση της κατάστασης στις σχολικές µονάδες θα βοηθήσει για τη συλλογική διεκδίκηση τόσο προς το ∆ήµο, όσο και προς την πολιτεία.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΛΙΠΚΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καλλιθέας - Μοσχάτου

Πάμε θέατρο
Σας προσκαλούμε να δούμε μαζί
τη Θεατρική Παράσταση «Ο Μαρξ στο Σόχο»

Κυριακή 1 Μαρτίου 2015,
στις 21.00 στο Ίλιον Cinema & Stage στο κέντρο της Αθήνας ,
(Τροίας 34 και Πατησίων 113)
Τιμή εισιτηρίου 5 €
Η θεατρική ομάδα Φάντης
Μπαστούνι παρουσιάζει το
θεατρικό έργο του Howard Zinn
«Ο Μαρξ στο Σόχο», Κυριακή 1
Μαρτίου 2015, στις 21.00 στο
Ίλιον Cinema & Stage στο κέντρο
της Αθήνας , (Τροίας και
Πατησίων)
Ο “Μαρξ στο Σόχο”, αποτελεί
ένα από τα εμβληματικά έργα της
εποχής μας. Η φανταστική
επιστροφή του Μαρξ στην
πατρίδα του καπιταλισμού και η
εξίσου φανταστική ανάκληση της
συνάντησής του με τον Μπακούνιν
στο σπίτι του πρώτου, αποτελούν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
τον Χ. Ζινν, προκειμένου να ανασυστήσει το ελευθεριακό αίτημα σήμερα. Στο έργο παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία από τη βιογραφία του Μαρξ και μια χαρτογράφηση των κινημάτων που σημάδεψαν την εποχή του και τη δική μας. Επιλέξαμε μια λιτή
σκηνική αναπαράσταση (χωρίς π.χ. οπτικοακουστικά μέσα), προκειμένου να αναδείξουμε τόσο τον θεατρικό λόγο όσο και την υποκριτική ως όπλο της κριτικής.
Ο αυτοσχεδιασμός επάνω στην επικαιρότητα είναι περιορισμένος, καθώς το ίδιο το
κείμενο είναι πλούσιο σε ιδέες προς αξιοποίηση. Καθαρά θεωρητικά, δόθηκε έμφαση
στα Χειρόγραφα 1844 του Μαρξ, εφόσον αποτελούν το πιο σημαντικό ίσως έργο για την
ιστορική εξέλιξη του μαρξισμού. Ο Μαρξ δεν εμφανίζεται σκηνικά ως “φάντασμα”, αλλά
στον φυσικό του χώρο, ενώπιον των μαζών. Τέλος, σκηνοθετικά ο μονόλογος κορυφώνεται ακριβώς στα σημεία όπου ο πολιτικός λόγος αναδύεται μέσα από τον θεατρικό, δηλαδή το περιεχόμενο ορίζει τελικά τη μορφή του έργου”.
Πρωταγωνιστεί: Βασίλης Κυριάκου, Σκηνοθεσία: Νίκος Τζ. Σέργης

