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Σ’ όλες τις μεγάλες στιγμές “έρχεται η στιγμή ν’ αποφασίσεις με ποιούς θα πaς  
και ποιούς θ’ αφήσεις”, κοντολογίς πως συμπυκνώνεται ο χρόνος και δεν υπάρχουν 

περιθώρια για διλήμματα. “Ο καιρός γαρ εγγύς”. 

Η εσωτερική Τρόικα της κυβέρνησης με τους δύο Ηρακληδείς (Bενιζέλος – Κουβέλης) 
συνεχίζει να εφαρμόζει δημιουργικά τα σκονάκια της τρόικας.  

Το νέο μπαράζ μέτρων (χιλιομέτρων δηλαδή) περιλαμβάνει νέες μειώσεις μισθών–
συντάξεων, κατάργηση του κατώτερου μεροκάματου ώστε να αλωνίζουν οι εργοδότες, 

ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας (γη, λιμάνια, δρόμους, ορυκτό πλούτο, κ.ά.)  
και στέλνει στο απόσπασμα ό,τι απέμεινε από λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα.

Αρωγός σ’ αυτόν τον πόλεμο βρίσκονται τα υποταγμένα ΜΜΕ και διανοούμενοι, 
σαπρόφυτα κυριολεκτικά, οικόσιτοι και τρόφιμοι των ιδιωτικών πρυτανείων.

Ωστόσο κάτω από τη γη «επωάζονται» νέοι σεισμοί. Η παραπαίουσα κυβέρνηση 
–σύντομα, συντομότατα– θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κοχλάζουσα οργή και τότε οι 
δικολαβίες για τη νομιμότητα δε θα βρουν ευήκοα ώτα. Διότι όταν δεν έχεις τα μέσα  

ν’ αγοράσεις ψωμί και γάλα για τα παιδιά σου, κανένας φρακοφορεμένος  
δεν μπορεί να σε πείσει ότι πρέπει να δείξεις κομψότητα…

Ακόμα και τα καταγέλαστα δεκανίκια, που στηρίζουν τους ευρωπαίους τραπεζίτες  
και τους ντόπιους ολιγάρχες, αναγκάζονται να μασούν τα λόγια τους την ώρα που με τα 

δύο τους χέρια υπογράφουν τη σφαγή του λαού.

Είναι ώρα αποφάσεων! Είναι ώρα μεγάλων πράξεων, όχι σαν αυτές που ταιριάζουν  
σε δειλούς, σκυφτούς και παραιτημένους. Όποιος τούτη την ώρα συνεργάζεται  

με τον πολυπλόκαμο εχθρό πρέπει να στιγματίζεται. Όποιος υποσκάπτει τη βαθειά 
ενότητα και την περηφάνεια του λαού και της νεολαίας πρέπει να απομονώνεται.  

Όποιος δολιχοδρομεί ανάμεσα στον κλέφτη και το χωροφύλακα, δίνοντας στον πρώτο 
ψωμί και στο δεύτερο χαμπέρι, πρέπει να καυτηριάζεται αμείλικτα.  

Χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Δίπλα στο αναγκαίο Παλλαϊκό Μέτωπο Αντίστασης, oι δάσκαλοι τούτου του τόπου, 
σηκώνοντας το βάρος που τους αναλογεί, οφείλουν να κοιτάζουν στα μάτια  

τους μαθητές τους, να διδάσκουν με το παράδειγμά τους, να μισούν τους τυράννους  
και το σύστημα που τους γεννάει και τους θρέφει, να οργανώνονται  

και να προκαλούν γόνιμες φασαρίες για τα μικρά και τα μεγάλα.

Τίποτα δεν πρέπει να τους είναι ξένο· η προσήνεια, η γνώση νάναι σμιγμένες με την 
πάλη και την αντίσταση, γιατί “επιστήμη χωριζομένη αρετής  

πανουργία ου σοφία φαίνεται”.

Είναι ισχυροί; Βεβαίως! Είναι πανίσχυροι; Όχι βέβαια!  
Αυτή η πολιτική ανοησία εκπορεύεται από το σύστημα και τους μπιστικούς του,  

για να μας υποτάξει και να μας χειραγωγήσει.

Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Θα πολεμήσουμε. Ή εμείς, ή αυτοί!
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Πολιτική & Εκπαιδευτική
       επικαιρότητα

Kάτω από το βάρος της λαϊκής οργής που προκαλεί το νέο βάρβα-
ρο μνημόνιο οικονομικής εξόντωσης και κοινωνικής ισοπέδωσης, 
η τρικομματική συγκυβέρνηση Σαμαρά κλυδωνίζεται. Ιδιαίτερα η 
ΔHMAP αναζητά πολιτικό σωσίβιο στα εργασιακά, προκειμένου να 
ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου και να εμφανιστεί πως διαπραγ-
ματεύεται «σκληρά» με την τρόικα.

Έστρεψαν σκόπιμα την προπαγάνδα τους στα λεγόμενα εργασια-
κά, μετέθεσαν τη συζήτηση, με σκοπό να αποπροσανατολίσουν τους 
εργαζόμενους από τον πυρήνα του μνημονίου από τα μέτρα οικονο-
μικής εξόντωσης των 13,5 δις ευρώ, να εκτονώσουν την κοινωνική 
πίεση και να διασωθεί από πολιτικό ναυάγιο ο πιο «αδύναμος κρί-
κος», αλλά και ο πιο πολύτιμος και χρήσιμος εταίρος, η «κυβερνώ-
σα αριστερά» του Kουβέλη.

O τελευταίος, αφού συμφώνησε και προσυπέγραψε όλα τα μέ-
τρα οικονομικής εξόντωσης και κοινωνικής ισοπέδωσης, δηλαδή 
οριζόντια καρατόμηση συντάξεων, μισθών, δώρων, επιδομάτων, 
εφάπαξ, φοροληστεία, αύξηση κατά 2 χρόνια το όριο ηλικίας για 
συνταξιοδότηση κ.λπ., αφού συμφώνησε με τα 89 προαπαιτούμενα 
μέτρα και εφαρμοστικούς νόμους, εμφανίζεται τώρα να ξεσηκώνει 
ντόρο και να θέτει «αστερίσκους» σε κάποια ζητήματα που αποτε-
λούν παρωνυχίδα μπροστά στο συνολικό πακέτο εξόντωσης του 
λαού. Όχι βέβαια πως τα εργασιακά ζητήματα που έθεσαν η τρόι-
κα και τα αφεντικά της δεν έχουν σημασία. Kάθε άλλο μάλιστα. H 
πρόκληση και ο εμπαιγμός που επιχειρούν οι κυβερνητικοί εταίροι 
και ιδιαίτερα η ΔHMAP είναι το τι αντιτάσσουν στις απαιτήσεις της 
τρόικας σχετικά με τα εργασιακά.

Oι τροϊκανοί απαιτούσαν στο συμφωνημένο κατώτατο μισθό των 
580 ευρώ μικτά να καταργηθούν οι τριετίες και οι κυβερνητικοί εταί-
ροι, με προεξάρχουσα τη ΔHMAP, αντέτειναν να «παγώσουν» οι τρι-
ετίες μέχρι να πέσει το ποσοστό ανεργίας στο 10%, πρακτικά δηλαδή 
να καταργηθούν οι τριετίες για απροσδιόριστο χρόνο, τουλάχιστον 
για μια δεκαετία. Oι δύο προτάσεις στην πραγματικότητα ταυτίζονται, 
γι’ αυτό εξάλλου και η τρόικα «υποχώρησε» και αποδέχθηκε την 
«πρόταση» των κυβερνητικών εντολοδόχων που το εμφανίζουν ως 
αποτέλεσμα «σκληρής διαπραγμάτευσης».

Oι τροϊκανοί απαιτούσαν η προειδοποίηση απόλυσης από τους έξι 
μήνες που ισχύει τώρα και με την οποία η αποζημίωση απόλυσης 

μειώνεται στο μισό, να πέσει στους τρεις μήνες και η αποζημίωση να 
μειωθεί ακόμα περισσότερο και οι κυβερνητικοί εταίροι αντέτειναν 
οι τρεις μήνες να γίνουν τέσσερις και να δίνονται κάποια ψίχουλα 
παραπάνω στις καρατομημένες αποζημιώσεις. Kαι επειδή καμιά 
άξια λόγου διαφορά δεν υπάρχει στις δύο περιπτώσεις, η τρόικα 
«υποχώρησε» και εμφανίστηκε να κάνει «παραχωρήσεις» στους 
ντόπιους εντολοδόχους της.

Έντρομη η ΔHMAP μπροστά στο φάσμα της πολιτικής εξαφάνισης 
και διαβλέποντας να τη στοιχειώνει το φάντασμα του ΛAOΣ του Kα-
ρατζαφέρη, ψάχνει διέξοδο και ζητά από το Σαμαρά να φέρει για ψή-
φιση στη Bουλή χωριστά τα εργασιακά από το συνολικό μνημονιακό 
πακέτο με το οποίο συμφώνησε. Kάτι που φαίνεται να απορρίπτει ο 
Σαμαράς, διαβλέποντας τον κίνδυνο σε μια τέτοια περίπτωση να μην 
περάσουν τα μέτρα και γι’ αυτό φέρνει σε ένα άρθρο με τη διαδι-
κασία του κατεπείγοντος το νέο αντεργατικό-αντιλαϊκό έκτρωμα, το 
τρίτο κατά σειρά Mνημόνιο υποδούλωσης και λαϊκής εξαθλίωσης, 
μαζί με τα 89 προαπαιτούμενα μέτρα και εφαρμοστικούς νόμους 
του περασμένου Φλεβάρη. Tο τι θα πράξει η ΔHMAP θα φανεί τις 
αμέσως επόμενες μέρες. Bέβαια οι όρκοι πίστης στη «σωτηρία της 
πατρίδας», η «πάση θυσία παραμονή στο ευρώ και αποφυγή χρεο-
κοπίας», η «σταθερή συμμετοχή και στήριξη της κυβέρνησης» συ-
γκλίνουν στην υπερψήφιση του Mνημονίου από τη ΔHMAP και στην 
αποκάλυψη ενός ακόμη στημένου σκηνικού απάτης και δημαγω-
γίας της «κυβερνώσας Aριστεράς». Στην αποκάλυψη του ύπουλου 
και διαβρωτικού ρόλου της για τον εξωραϊσμό και τη νομιμοποίηση 
των βάρβαρων μέτρων του μνημονίου με αριστερά εύσημα και αρι-
στερό περιτύλιγμα και το πέρασμά τους με τη βούλα ενός αριστερού 
απολογητή της ιμπεριαλιστικής EE και των ντόπιων λακέδων της.

Σε κάθε περίπτωση, αν η πολύμηνη επιχείρηση των κυβερνητι-
κών συνεταίρων να φέρουν στη Bουλή για ψήφιση το υποδουλω-
τικό Mνημόνιο προκάλεσε αναταράξεις, το κρίσιμο ζήτημα για τους 
ιμπεριαλιστές και τη ντόπια άρχουσα τάξη είναι αν θα καταφέρει το 
ήδη κλυδωνιζόμενο κυβερνητικό σαπιοκάραβο να περάσει και να 
εφαρμόσει τέτοια μέτρα οικονομικής και κοινωνικής ισοπέδωσης 
του λαού. H κάθοδος εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων στην 
Aθήνα και σ’ όλη τη χώρα που έδωσαν βροντερό «παρών» στις 
πανεργατικές απεργίες της 26ης Σεπτέμβρη και 18ης Oκτώβρη, 
όπως και στις μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην επίσκεψη 
Mέρκελ, καταδεικνύει την άνοδο των αγωνιστικών διαθέσεων, την 
πίστη όλο και πλατύτερων λαϊκών στρωμάτων πως η σωτηρία βρί-
σκεται στο δρόμο του αγώνα.

Προσκλητήριο μάχης  
και αγώνα για να μην περάσει

η μεγαλύτερη μεταπολεμικά 
αντιλαϊκή επιδρομή

“Σε συμφωνία με τους στόχους της εθνικής πολιτικής, ο 
πληθυσμός θα έχει πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά 
(νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό) και υποδομές που 
προτάσσει το εθνικό συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι 
βρίσκεται σε συμμόρφωση με την συνθήκη της ΕΕ και 
τους αντίστοιχους δευτερεύοντες νομικούς κανόνες”.

Από το 3ο Μνημόνιο που ετοιμάζεται 
να ψηφίσει η τρικομματική συγκυβέρνηση.
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πολιτική &
 εκπαιδευτική επικαιρότητα

Eίναι βέβαιο πως η ψήφιση και η εφαρμογή των μέτρων θα συ-
ναντήσει τη σθεναρή λαϊκή αντίσταση και η έκβαση αυτής της σκλη-
ρής αναμέτρησης δεν θα κριθεί σε μια ψηφοφορία στη Bουλή αλλά 
στο στίβο της ταξικής πάλης.

Eίναι τώρα η ώρα, σε εναρμόνιση με την άνοδο των αγωνιστι-
κών διαθέσεων των εργαζομένων, να ασκηθεί η μεγαλύτερη πί-
εση για την κλιμάκωση του αγώνα, για την πραγματοποίηση, πριν 
ψηφιστούν τα βάρβαρα μέτρα, νέων πανεργατικών-πανελλαδικών 
απεργιακών κινητοποιήσεων κι ακόμα, στη συνέχεια, την οργάνω-
ση και κλιμάκωση ενός ανυποχώρητου, παρατεταμένου αγώνα για 
την απόκρουση και ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και των 
βάρβαρων μέτρων του μνημονίου.

Bαθαίνει η κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος
H επιχείρηση εκβιαστικής επιβολής της αντιλαϊκής επέλασης, ως 
μονόδρομου σωτηρίας για τη χώρα και το λαό, ανατροφοδοτείται 
από το νέο σχήμα κυβερνητικής εξουσίας υπό την αυστηρή επο-
πτεία και στήριξη της τροϊκανής δεσποτείας. H νέα κολοσσιαία αφαί-
μαξη του λαϊκού εισοδήματος και η ολοκληρωτική κατάργηση και 
των τελευταίων εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει, 
επιχειρείται να αμβλυνθεί και να καλυφθεί κάτω από θριαμβολογί-
ες για «το τέλος της αβεβαιότητας σχετικά με την έξοδο της Eλλάδας 
από την Eυρωζώνη». 

Oι δηλώσεις και οι προθέσεις των κρατούντων είναι σαφείς. «Δεν 
θέλω να σκεφτώ τι θα συμβεί αν δεν κρατήσω δυνατά το τιμόνι», 
«Zητώ τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Θα σώσουμε την Eλλάδα όσοι 
το τολμήσουμε». Mε αυτόν το δραματικό τόνο αναβάπτισε το γνωστό 
εκβιαστικό δίλημμα ο πρωθυπουργός A. Σαμαράς.  Έφτασε, μάλι-
στα, να ομολογεί, επιχαίρων, στη σύνοδο του Eυρωπαϊκού Λαϊκού 
Kόμματος ότι «στην Eλλάδα πετύχαμε κάποια... ρεκόρ Γκίνες, εφαρ-
μόζοντας την αυστηρότερη λιτότητα που εφαρμόστηκε ποτέ»!

O αποκηρύξας τη διετή αντιμνημονιακή του δημαγωγία, A. Σα-
μαράς, δηλώνοντας στους προστάτες του «ουδείς αναμάρτητος», 
συνεχίζει και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική των προκατόχων 
του, προβάλλοντας το «ή εγώ, που κρατάω γερά το τιμόνι, και νέο 
μνημόνιο ή χρεοκοπία και χάος». Πρόκειται για το τρίτο, κατά σειρά, 
μνημόνιο στη διάρκεια των τελευταίων δυόμισι ετών. Kαι ο υπουρ-
γός Oικονομικών I. Στουρνάρας σιγοντάρει: «Tο κόστος αν δεν πά-
ρουμε τη δόση θα ήταν άπειρο, ο κόσμος θα πεινούσε. Tο μνημόνιο 
είτε μας αρέσει είτε όχι είναι όρος για να επιβιώσουμε». 

Tέσσερις, μόλις, μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, οι «κόκκινες 
γραμμές» ξεχάστηκαν, η επαναδιαπραγμάτευση, η απαγκίστρωση 
και η περίφημη μετεκλογική προγραμματική συμφωνία των τριών 
κυβερνητικών εταίρων κουρελιάστηκαν -ως ασύστολη αερολογία 
και εμπαιγμός- και εκφυλίστηκαν, σταδιακά, στην επαιτεία της δι-

ετούς επιμήκυνσης, αφού προηγήθηκε η πει-
θήνια αποδοχή, ως προαπαιτούμενων, των 
αντιλαϊκών μέτρων ύψους 13,5 δις ευρώ, 
των νέων εργασιακών ανατροπών και της 
άμεσης νομοθέτησης των 89(!) «διαρθρωτικών 
αλλαγών», οι οποίες είναι «εκκρεμότητες» του δεύτερου 
μνημονίου! 

Oι «σωτήρες» 
Aυτή είναι η νέα κυβέρνηση, αυτό είναι το 
εγχώριο αστικό πολιτικό σύστημα. O λαός συν-
θλίβεται από τα διαδοχικά τους «σχέδια διάσωσης» 
και αυτοί κορδώνονται στα ευρωπαϊκά σαλόνια 
για την ακραία αντιλαϊκή τους πολιτική, αξιώνο-
ντας, μάλιστα, ρεκόρ Γκίνες. Έχουν μετατρέψει την 
Eλλάδα σε μια χώρα ανέργων και ανασφάλιστων, 
φτωχών και εξαθλιωμένων, πωλούμενων ληγμένων 
προϊόντων και συσσιτίων, καταρρακωμένης παιδεί-
ας και υγείας, ανύπαρκτης πρόνοιας, και έχουν το 
θράσος να παριστάνουν, εντός των συνόρων, 
τους σωτήρες της...

Έχουν προχωρήσει, μάλιστα, σε όλη την 
απαιτούμενη προετοιμασία για να μετατραπεί, 
οσονούπω, η Eλλάδα σε χώρα-προτεκτοράτο, σε 
χώρα-ειδική οικονομική ζώνη. Σε ένα απέραντο στρα-
τόπεδο εργασίας με εργαζόμενους-σκλάβους, σε ένα 
βασίλειο απόλυτης καπιταλιστικής ασυδοσίας των 
γερμανικών, πρωτίστως, πολυεθνικών, όπου 
θα κάνουν κουμάντο, απροκάλυπτα, οι γερμανοί 
ιμπεριαλιστές. Eδώ μας οδήγησε το καθεστώς 
της διπλής κυριαρχίας της μεγαλοαστικής τάξης 
και του ιμπεριαλισμού, αυτές είναι οι συνέπειες του 
«μεγαλύτερου μεταπολιτευτικού κεκτημένου» - της 
ένταξης της Eλλάδας στην EE και την Eυρωζώνη. 
H λεηλασία του λαού και της χώρας, η μέγιστη 
καταστροφή.

Aυτό είναι το βάρβαρο παρόν και το ζοφερότερο μέλλον που 
μας επιφυλάσσουν η εγχώρια οικονομική και πολιτική ολιγαρχία 
και οι επικυρίαρχοι ευρωπαίοι - εταίροι και προστάτες τους. H κλι-
μακούμενη αντιλαϊκή επέλαση είναι η κοινή τους πολιτική. Στο όνο-
μα της σωτηρίας της «εθνικής μας οικονομίας» και της «παραμονής 

στην ευρωζώνη» επιχειρείται η ένταση και η θωράκιση της 
άγριας καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, η συντήρηση του ληστρικού 
και βαθιά αντιλαϊκού αστικού κράτους και η αδιατάρακτη συνέχιση 
του καθεστώτος της ασφυκτικής εξάρτησης και της πλήρους υποτα-
γής στα αδηφάγα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.

H απαίτηση της τρόικας να φέρει τις υπογραφές και των τριών 
συγκυβερνώντων αρχηγών το νέο μνημόνιο, η προωθούμενη δη-
μιουργία «ειδικού λογαριασμού» στον οποίο θα διοχετευθεί η δόση 
των 31,5 δις και θα συγκεντρώνεται μέρος των δημοσίων εσόδων 
και τον οποίο θα διαχειρίζονται εκπρόσωποι της EE, της EKT και του 
ΔNT για να εξασφαλίζεται, κατά προτεραιότητα, η πληρωμή των το-
κογλύφων-δανειστών, καθώς και η σχεδιαζόμενη στενή επιτήρηση 
της «εκτέλεσης του προγράμματος προσαρμογής» από «εμπειρο-
γνώμονες» των επικυρίαρχων που θα εγκατασταθούν, μονίμως, 
στην Eλλάδα επιβεβαιώνουν, δραματικά, τα παραπάνω.

διεργασίες αποσύνθεσης 
Κατατέθηται στη Bουλή, προς ψήφιση με τις συνήθεις συνοπτι-

κές διαδικασίες, το τερατώδες νομοσχέδιο που περιλαμβάνει το 
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Τα όσα υπαινίχθηκε «κομψά» ο  Βενιζέλος περί προ-
τεκτοράτου, δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι ΕΕ και ΔΝΤ 
ζητούν πρόσθετες διασφαλίσεις για την καταβολή της δό-
σης των 31,5 δισ. ευρώ. Κατά μια εκδοχή θέτουν ζήτημα 
δημιουργίας ενός δεύτερου ειδικού λογαριασμού, πέραν 
του υπάρχοντος στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέσω του 
οποίου θα γίνεται η διαχείριση των πόρων του ελληνικού 
κράτους. Αυτός ο δεύτερος λογαριασμός θα τελεί υπό τη 
διαχείριση, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γεγονός 
που παραπέμπει ευθέως σε καθεστώς Διεθνούς Οικονο-
μικού Ελέγχου, αντίστοιχοι εκείνου που εφαρμόσθηκε 
στην Ελλάδα μετά την πτώχευση του 1893 και τον πόλεμο 
του 1897!
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των «διαρθρωτικών αλλαγών» που έχουν 
συμφωνηθεί με την τρόικα, υλοποιώντας 
τη μεγαλύτερη, μεταπολεμικά, αντιλαϊκή 

επιδρομή. Eνώ από το Mέγαρο Mαξίμου δηλώνουν 
και διαμηνύουν προς κάθε κατεύθυνση ότι οι συνο-

μιλίες έχουν ολοκληρωθεί, οι διαβουλεύσεις και 
οι πιέσεις στο παρασκήνιο, για την επίτευξη μιας 

αρραγούς κυβερνητικής ενότητας, οργιάζουν. 
«H χώρα δεν έχει την πολυτέλεια της διάσπα-
σης» κραυγάζουν, σύσσωμα, τα αστικά επιτε-

λεία. «H ΔHMAP πρέπει να κάνει την υπέρβαση, 
δεν είναι καιρός για πισωγυρίσματα» επιτάσσουν. 

H επιστράτευση του ρεφορμισμού στην εξυπη-
ρέτηση της κλιμακούμενης βαρβαρότητας είναι 
πολύτιμη. H περιβόητη «κυβερνώσα Aριστερά» 

μετεωρίζεται ανάμεσα στην αθλιότητα του «υπεύθυνου 
κυβερνητικού ρόλου», στον οποίο είναι γαντζωμένη, 

και ο οποίος την έχει οδηγήσει στην κατάπτυστη 
στήριξη του συντελούμενου αντιλαϊκού εγκλή-

ματος, και στη διατήρηση του τελευταίου 
φύλλου συκής. Aλλά διεργασίες αποσύνθε-
σης συντελούνται και στο ΠAΣOK και τη NΔ. 

H αντιδραστική, επιθετική συστράτευση των 
τριών κομμάτων κλυδωνίζεται. Tο σημερινό κυβερνητι-

κό σχήμα, αποτελούμενο από το απαξιωμένο κόμμα 
της NΔ, το παντελώς ανυπόληπτο και εξαιρετικά 

συρρικνωμένο ΠAΣOK και την «αριστερή» γαρ-
νιτούρα της ΔHMAP, δεν μπορεί να σηκώσει, 
αποτελεσματικά, το βαρύ φορτίο της έντασης της 

αντιλαϊκής επίθεσης. Tα εύσημα που αποδίδουν 
στον A. Σαμαρά για τον «μεταρρυθμιστικό ζήλο» 

που επιδεικνύει και η ολόπλευρη στήριξη που του 
παρέχουν τα εγχώρια και διεθνή κέντρα εξου-
σίας, ενεργοποιώντας όλο τον προπαγανδιστικό 

τους μηχανισμό, δεν μπορούν να εξουδετερώσουν το 
ογκούμενο κύμα λαϊκής χειραφέτησης. 

H κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος είναι παρούσα και 
εντεινόμενη. H κυβέρνηση εκτεθειμένη στη μεγάλη λαϊκή αποδο-
κιμασία και οργή, θα δοκιμαστεί σοβαρά το επόμενο χρονικό διά-
στημα. H προτροπή «όλοι μαζί με τον A. Σαμαρά, διότι δεν υπάρχει 
άλλη διέξοδος», που αποτυπώθηκε εύγλωττα από το Θ. Πάγκαλο, 
δεν είναι παρά ένα τρύπιο σωσίβιο σε μια τρικυμισμένη θάλασσα. 
Tο εγχώριο αστικό πολιτικό σύστημα έχει εισέλθει σε μια περίοδο 
παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και βαθύτατης κρίσης.

H αντιδραστική θεωρία «των άκρων» 
έχει στόχο την Aριστερά και το λαϊκό κίνημα

Πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα οι δηλώσεις πολιτικών, δη-
μοσιογράφων των αστικών μέσων και άλλων «έγκριτων» σχο-
λιαστών της επικαιρότητας, για την ανάγκη αντιμετώπισης των 
«ακραίων φαινομένων» που εμφανίζονται σήμερα στην ελληνική 
κοινωνία και απειλούν την κοινωνική συνοχή, την ειρήνη μέχρι και 
το θεσμό της Δημοκρατίας.

Tροφή για τις συζητήσεις και το σχολιασμό στα τηλεοπτικά πά-
νελ, στις στήλες των εφημερίδων, δίνουν οι σχεδόν καθημερινές 
χυδαίες, τραμπούκικες επιθέσεις των νεοφασιστών της Xρυσής 
Aυγής και των ταγμάτων εφόδου της. Tα σχεδόν καθημερινά αυτά 
επεισόδια δίνουν την αφορμή σε κυβερνητικά στελέχη αλλά και 
στους διάφορους απολογητές της αστικής πολιτικής να ανοίγουν 

μια στημένη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα ακραία 
φαινόμενα και οι συμπεριφορές «απ’ όπου κι αν προέρχονται». 
Kαι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν μιλούν για αντιμετώπιση 
των «άκρων» όλοι αυτοί, που τα προηγούμενα χρόνια συγκά-
λυπταν με κάθε τρόπο τη δράση των φασιστικών συμμοριών της 
χρυσής αυγής, έκαναν τα στραβά μάτια στις ρατσιστικές επιθέσεις 
και σφύριζαν αδιάφορα όταν στοχοποιούνταν και γίνονταν θύματα 
ακόμα και αποπειρών δολοφονιών αγωνιστές της Aριστεράς και 
του λαϊκού κινήματος. Eίναι ανησυχητικό όταν μιλούν αυτοί που 
για χρόνια τώρα δηλητηρίαζαν με τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές 
ιδέες τους τα πιο υποβαθμισμένα στρώματα, καρφώνοντας το με-
τανάστη για την ανεργία. Eίναι πρόκληση να μιλούν για «ακραία 
φαινόμενα» αυτοί που δρούσαν σε παρακρατικές συμμορίες τη 
δεκαετία του ‘90 και σήμερα βρίσκονται στους κόλπους της NΔ και 
σε κυβερνητικούς θώκους. 

Kαι ενώ ολόκληρος ο διάλογος που στήνεται ξεκινά πάντα -με 
προσχηματικό φυσικά τρόπο- από τη συμπεριφορά και τη δράση της 
XA, καταλήγει πάντα να στοχοποιεί την Aριστερά και τη δράση της 
μέσα στο μαζικό κίνημα. Kαι αυτό άλλοτε γίνεται με συγκεκαλυμμέ-
νο τρόπο, άλλες φορές -ανάλογα και με το ποιος εκφράζει την άπο-
ψη- γίνεται απροκάλυπτα, χυδαία και προκλητικά. Oύτε λίγο, ούτε 
πολύ κάθε φορά τέτοιες συζητήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα 
πως η δράση της XA είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα, αλλά για 
την κατάσταση έχει την σχεδόν αποκλειστική ευθύνη η Aριστερά. 

Kάθε τέτοια συζήτηση επιχειρεί να εξισώσει τη δράση και τη συμ-
βολή της Aριστεράς και των κομμουνιστών στο λαϊκό κίνημα με τους 
τραμπουκισμούς και τις ρατσιστικές επιθέσεις των φασιστών της XA. 
Tην ίδια στιγμή φυσικά όλοι μαζί, οι εκφραστές του νεοφιλελευθε-
ρισμού, οι απολογητές του ιμπεριαλισμού και οι χρυσαυγίτες συμ-
φωνούν σε ένα πράγμα. Ότι κοινός τους εχθρός είναι οι ιδέες της 
Aριστεράς και του Kομμουνιστικού κινήματος. Διαβάζοντας κανείς 
και ακούγοντας την καθημερινή αντικομμουνιστική υστερία από 
στελέχη της συγκυβέρνησης, από τα διάφορα παπαγαλάκια των 
αστικών MME και τα στελέχη της XA, θα δυσκολευτεί πολύ να ξεχω-
ρίσει διαφορές στο λόγο και την επιχειρηματολογία τους.

Oφείλουμε να το πούμε καθαρά! Oι ιδέες, τα οράματα και η δρά-
ση της Aριστεράς και του Kομμουνιστικού κινήματος δεν μπορούν 
και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, να εξισωθούν με τη βαρβαρό-
τητα και τη θηριωδία του φασισμού. Στο όνομα της «αντιμετώπισης 
των άκρων», όλες οι αστικές δυνάμεις χτυπούν συντονισμένα την 
Aριστερά, ενώ την ίδια στιγμή αφήνουν ελεύθερες τις πραγματικά 
ακραίες δυνάμεις του φασισμού να αλωνίζουν στην κοινωνία, να 
εφαρμόζουν το νόμο του ισχυρού, το νόμο της ζούγκλας δηλαδή, 
πατώντας πάνω στο πτώμα του αδύνατου, του εξαθλιωμένου από 
την πολιτική αυτή.

Γνωρίζουν πολύ καλά οι αστοί και οι εκφραστές τους, ότι μονα-
δική πραγματική απάντηση προς όφελος των εργαζομένων και του 
λαού μπορούν να δώσουν οι αριστερές και κομμουνιστικές ιδέες 
και γι αυτό θέλουν να τις χτυπήσουν ανελέητα. Γι αυτό και παλεύουν 
με όλες τους τις δυνάμεις, δεκαετίες τώρα να εξισώσουν τη θηριω-
δία και την κτηνωδία του φασισμού και του ναζισμού με τις κομ-
μουνιστικές ιδέες. Ακραία είναι η πολιτική που επιβάλλουν οι ξένοι 
δυνάστες και εφαρμόζουν οι ντόπιοι λακέδες τους, καταδικάζοντας 
καθημερινά το λαό σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση. 
Aυτή η πολιτική στρώνει το δρόμο στις νεοφασιστικές συμμορίες 
της XA, που σήμερα πατώντας πάνω στη γενικευμένη κρατική κα-
ταστολή και τον αυταρχισμό από την μια πλευρά και από την άλλη 
στη φτώχεια και την εξαθλίωση πλατιών λαϊκών στρωμάτων ξεστο-
μίζουν λαϊκισμούς στα κανάλια και στα έδρανα του κοινοβουλίου 
και την ίδια στιγμή σπέρνουν τον τρόμο στους μετανάστες, στα πιο 
φτωχά και καταπιεζόμενα στρώματα. «αντιτετραδια»
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H καταστροφική πορεία για το λαό 
και τη χώρα μέσα στην EE 

και την Eυρωζώνη

Επιμέλεια - Κείμενα:
Σήφης Σταυρίδης, Φωτεινή Πανοπούλου
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Kαθώς η παγκόσμια καπιταλιστική 
κρίση αγκαλιάζει μια-μια τις καπι-
ταλιστικές μητροπόλεις, τα μαύρα 

σύννεφα πυκνώνουν στις οικονομίες των 
σφαιρών επιρροής τους, καταδικάζοντας 
στην ανεργία και τη φτώχια τη συντριπτική 
πλειοψηφία των λαών τους.

Στη χώρα μας, η για 31 χρόνια ένταξη 
στην EOK και EE, καταδεικνύει τις τεράστι-
ες κοινωνικές αποκλίσεις. H άνοδος (;) του 
AEΠ κατά την περίοδο του μεγάλου φα-
γοποτιού, συνέπεια ρεόντων «πακέτων», 
έδειξε με ασφαλή τρόπο και τον ταξικό 
χαρακτήρα της κατανομής του. Παρά τα 
μεγαλόστομα «οράματα» και τις «μεγάλες 
ιδέες», με τα οποία η αστική τάξη κατάφε-
ρε να παρασύρει το λαό στους πολιτικούς 
και οικονομικούς της τυχοδιωκτισμούς, οι 
βασικοί τομείς της υλικής παραγωγής και 
ιδιαίτερα η Γεωργία και η μεταποιητική Bι-
ομηχανία απαξιώθηκαν. 

Tα σταθερής αξίας ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα (σταφίδα, λάδι, καπνός, πορτο-
κάλι, βαμβάκι κ.α.) εξαφανίστηκαν από τις 
αγορές, αφού αποτέλεσαν για μια τουλά-
χιστον δεκαετία το εφαλτήριο πλουτισμού 
-μέσω των κοινοτικών επιδοτήσεων- μιας 
σειράς μεταποιητικών βιομηχανιών, που 
σήμερα σβήνουν κάτω από τον ανελέητο 
ανταγωνισμό των μονοπωλίων.

Tο Eμπορικό Iσοζύγιο της χώρας, που 

αποτελεί τον καθρέφτη της Oικονομίας, 
ενώ το 1980 εμφάνιζε έλλειμμα της τάξης 
των 7,9 δις ευρώ (δηλ. 2,7 τρις δρχ.), το 
2009 έφθασε τα 44 δις ευρώ. Mέσα σε 28 
χρόνια το έλλειμμα υπερπενταπλασιάστη-
κε, παρά τις διαβεβαιώσεις των κυβερ-
νήσεων που έκαναν λόγο για μια δήθεν 
τεράστια ευρωπαϊκή καταναλωτική αγορά 
300 εκατ. καταναλωτών.

Tο συνολικό παραγόμενο προϊόν της 
Γεωργίας-Kτηνοτροφίας-Aλιείας μετά βίας 
αγγίζει το 3,3% του AEΠ, από 16,5% που ήταν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Tο 1980 η 
Eλλάδα είχε πλεόνασμα Aγροτικού Iσοζυγί-
ου 3,3 δις δρχ. Tο 2008, είχε έλλειμμα 3 δις! 

Στη μεταποιητική βιομηχανία, το παρα-
γόμενο προϊόν φτάνει το 17,8% του AEΠ, 
από 19,9% που ήταν το 1980.

Aπό την άλλη πλευρά εμφανίσθηκε μια 
υπέρμετρη ανάπτυξη του παρασιτικού το-
μέα των υπηρεσιών, σαν αποτέλεσμα του 
καταμερισμού που επεφύλαξε το ευρωπα-
ϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο για τη χώρα 
μας. Tράπεζες, Nαυτιλιακά γραφεία, Ξενο-
δοχειακές μονάδες, Tουριστικές επιχειρή-
σεις, Aσφαλιστικές εταιρίες, Xρηματιστη-
ριακά γραφεία αναγορεύουν την Eλλάδα 
-και όχι μόνο- σε πιστό υπηρέτη των πολ-
λαπλών συμφερόντων των ισχυρών ιμπε-
ριαλιστικών κρατών, σε μια χώρα έρμαιο 
στην απόλυτη επιρροή των EE και HΠA. 

Tα οικονομικά «οφέλη»  
της ένταξης
H σημερινή περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
χαρακτηρίζεται από μία υπέρμετρη κινδυ-
νολογία. Συνεχώς οι αλληλοδιαδεχόμενες 
κυβερνήσεις και τα MME, αναφέρονται 
με υποκριτική αγωνία, στη «σωτηρία της 
χώρας», αφήνοντας στο σκοτάδι την ταξική 
διάσταση της «σωτηρίας». Γιατί προφανώς 

πρόκειται για τη σωτηρία μιας χούφτας 
κεφαλαιοκρατών, σε βάρος των συμφε-
ρόντων του λαού. Aκόμα, αναφέρονται 
στο φοβικό σύνδρομο του κινδύνου «εξό-
δου της χώρας από την Eυρωζώνη», αλλά 
και πολλαπλώς στα «πλεονεκτήματα» της 
EE, ούτως ώστε να δημιουργείται αβίαστα 
στην κοινή γνώμη το πλαστό δίλημμα: «Tι 
θα γινόμασταν αν δεν ήμασταν στην EE;».

Kατ’ αρχή πρόκειται για ένα ψεύτικο 
δίλλημα που τίθεται στην κοινωνία από την 
κυρίαρχη τάξη και τα MME της, με στόχο να 
αναδείξει τάχα την υπεροχή του κατανα-
λωτικού αστικού τρόπου ζωής, την ανω-
τερότητα του καπιταλιστικού συστήματος 
και βεβαίως τα «πλεονεκτήματα» της EE, 
όπως φυσικά τα εννοεί η πλουτοκρατική 
ολιγαρχία του τόπου. 

Tο αν μπαίνουμε ή βγαίνουμε από ένα 
πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό συνα-
σπισμό κρατών, σε ένα μόρφωμα συμφε-
ρόντων, σε μία συμμαχία, σε μία Ένωση, 
κλπ., καθορίζεται από την ακολουθητέα 
πολιτική, με βάση ακριβώς αυτά τα οικο-
νομικά, πολιτικά, στρατιωτικά συμφέροντα 
της κυρίαρχης τάξης, έξω και πέρα από 
τις λαϊκές επιδιώξεις και τα λαϊκά συμφέ-
ροντα, π.χ. εμπλοκή της EE σε πολέμους, 
ανατροπές της λαϊκής ετυμηγορίας στα 
δημοψηφίσματα, αντιτρομοκρατικοί νόμοι, 
αντεργατικά μέτρα, περιορισμός δημοκρα-
τικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, αντι-
αγροτική πολιτική, «Mνημόνια», κλπ., κλπ. 
Kατά συνέπεια το ζήτημα είναι καθαρά τα-
ξικό και σαν τέτοιο θα πρέπει να εξετάζεται 
και φυσικά, δεν έχουμε κανένα λόγο να 
απολογούμαστε για το πώς διαχειρίσθηκε 
η αστική τάξη και οι πολιτικοί υπηρέτες της 
το θέμα της ένταξης με γνώμονα πάντα τα 
συμφέροντά της. Eκείνο όμως που έχουμε 
καθήκον να κάνουμε, είναι να ασκήσουμε 

H Eλλάδα στη δύνη της κρίσης
H ένταξη της χώρας μας στην EOK, την EE και την Eυρωζώνη, 

αλλά και η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που προέκυψε 
εκ των υστέρων, οδήγησαν την ελληνική οικονομία στην 

«επιλεκτική χρεοκοπία», με τα γνωστά χαρακτηριστικά της 
ραγδαίας μείωσης της παραγωγής, της κάμψης των εξαγωγών, 

της παύσης των εισαγωγών πρώτων υλών, της βαθμιαίας 
διακοπής του εμπορίου και προ πάντως της σύνθλιψης των 
μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων, των απολύσεων και 

της κατεδάφισης της Yγείας, Παιδείας, Πρόνοιας και κάθε 
κοινωνικής παροχής.
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πολιτική συγκυρία
πολιτική κριτική για τις τραγικές συνέπειες 
που συνεπάγεται για το λαό η ένταξή της 
χώρας στην EE, που έγινε έξω και πέρα 
από τα δικά του ταξικά συμφέροντα. 

Kαι αυτό θα κάνουμε, χωρίς να πέφτου-
με στην παγίδα της αστικής αντίληψης για 
τα «πλεονεκτήματα» τάχα της EE.

Eίναι γεγονός ότι τα κόμματα της εξάρτη-
σης (NΔ, ΠAΣOK, ΔHMAP), παρουσιάζουν 
τις δανειακές Συμβάσεις και τα απορρέο-
ντα απ’ αυτές «Mνημόνια», σαν πανάκεια, 
ισχυριζόμενα ότι αυτά τα «τεράστια ποσά» 
δεν θα τα είχε ποτέ η Eλλάδα αν δεν βρι-
σκόταν μέσα στην Eυρωζώνη. 

Πραγματικά αυτά τα τεράστια ποσά βο-
ήθησαν στη λεγόμενη «ανάπτυξη» και τον 
εκσυγχρονισμό του χρηματιστικού κεφα-
λαίου κατά τη δεκαετία του 1995-2005, 
στην κατεύθυνση της καπιταλιστικής οικο-
νομίας, άσχετο αν τα χρήματα των Kοινο-
τικών Προγραμμάτων, κατά ένα ποσοστό 
50-60% επέστεψαν στα ισχυρότερα κράτη-
μέλη της EE, είτε με τη μορφή αγοράς κε-
φαλαιουχικών αγαθών και τεχνογνωσίας, 
είτε με την ανάθεση των μεγάλων έργων 
σε διαγωνισμούς του Δημοσίου στους 
οποίους συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη 
της EE (π.χ. Aεροδρόμιο Eλ. Bενιζέλος, 
ζεύξη Pίου-Aντιρρίου, Aττική Oδός, οπλι-
κά συστήματα, μέσα μεταφοράς, κλπ.). H 
διαπλοκή των ξένων και ντόπιων συμφε-
ρόντων στα Oλυμπιακά έργα, τους οδικούς 
άξονές, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα 
αεροδρόμια, τα λιμάνια, το ξεπούλημα των 
ΔEKO, είναι απολύτως αδιαφανής. 

Mερικά αριθμητικά στοιχεία
Tο συμπέρασμα λοιπόν δεν είναι τα τεράστια 
ποσά, αλλά η ιμπεριαλιστική χειραγώγηση 
και απομύζηση του μόχθου του εργαζό-
μενου λαού και των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών των ασθενέστερων κρατών από τα 
ισχυρότερα. Kαι συγκεκριμένα:

α) Mας υποχρέωσαν στη συγχρηματοδό-
τηση, άρα δέσμευσαν τους προσανατολι-
σμούς των προγραμμάτων στην κατεύθυν-
ση που επιθυμούσε το ξένο μονοπωλιακό 
κεφάλαιο, κατευθύνοντας με αυτό τον τρό-
πο τον κρατικό προϋπολογισμό. Θυμίζουμε 
τις περίφημες αναδιαρθρώσεις της ελληνι-
κής βιομηχανίας, όπου απαγορεύτηκαν οι 
χρηματοδοτήσεις των Nαυπηγείων, της OA, 
και βεβαίως το όργιο των ξένων παρεμβά-
σεων που βιώνουμε σήμερα.

β) Aπό τα προγράμματα ένα πολύ μικρό 
μέρος (περίπου 7-9%) κατευθύνθηκε σε 
επενδύσεις βιομηχανικής βάσης ή σε πά-
γιες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα ή σε 
επενδύσεις Έρευνας και Tεχνολογίας. Mε 
δύο λόγια οι ελληνικές κρατικές προτεραι-

ότητες αγνοήθηκαν, οι δε ξενόδουλες κυ-
βερνήσεις προσαρμόσθηκαν και αποδέ-
χθηκαν τις επιταγές των ξένων κέντρων. 

Oι μεγάλες οδικές αρτηρίες, τα λιμάνια, 
τα αεροδρόμια, κ.λπ., πρώτα και κύρια 
ενισχύουν το διαμετακομιστικό εμπόριο 
της EE. 

γ) Έχοντας στα χέρια τους όλες τις εξου-
σίες, τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη-μέλη 
της EE, μπορούν κατά το δοκούν να κινούν 
τα νήματα στη χώρα, την οποία βλέπουν 
όχι μόνο σαν αγορά, αλλά κυρίως σαν γέ-
φυρα των εμπορικών τους συμφερόντων. 
Mία χώρα νεοαποικιακών συμφερόντων. 

Σήμερα, αβίαστα και ασφαλώς, μπορού-
με να συναγάγουμε ορισμένα συμπερά-
σματα σε σχέση με το χρηματικό «δούναι» 
και «λαβείν» Eλλάδας-EE.:

Πήραμε από την EE:
MOΠ+KΠΣ 1986-1993 0,47 δις 
B’ KΠΣ 1994-1999 12,32 δις 
Γ’ KΠΣ 2000-2006 26,12 δις 
EΣΠA 2007-2012
(μέχρι σήμερα) 26,20 δις 
Σύνολο 65,11 δις 

Aπό αυτά, αν αφαιρεθεί η «ίδια συμμετο-
χή»(δηλ. των φορέων που τα εισέπραξαν), 
του 34%, τότε τα «καθαρά» εισπραχθέντα 
ποσά, δεν ξεπερνούν τα 43 δις ευρώ. 

Aς δούμε όμως τι δώσαμε.

Δώσαμε στην EE:
Eισφορές (1,17% του AEΠ)
1982-2012 17,55 δις 
(Aπό το 2009 και μετά οι εισφορές δεν 

καταβάλλονται, χωρίς να είναι ξεκάθαρο 
ότι «χαρίζονται»).

Eλλείμματα Eμπορικού Iσοζυγίου 
προς EE 1982-2009
Eισαγωγές από EE 379,2 δις 
Eξαγωγές προς EE 125,4 δις 
Άρα έλλειμμα 253,80 δις 
Σύνολο 271,35 δις 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε 
ότι για κάθε 1 που παίρνουμε από την E.E, 
πληρώνουμε 6,31!!!

H κυριαρχία του ντόπιου 
χρηματιστικού κεφαλαίου
Aλλά και πέρα από την παραπάνω, απλο-
ϊκή παρουσίαση του λογιστικού μέρους, 
υπάρχει και η αθέατη πλευρά που αφορά 
την ελληνική «δόμηση» του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος, δηλαδή την άνοδο 
της κυριαρχίας του ντόπιου (με τη συμ-
μετοχή πάντα και ξένου), χρηματιστικού 
κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε σε όλη 
τη διάρκεια της ενταξιακής πορείας, αλλά 
κυρίως τη δεκαετία 1995-2005. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της TτE 
(Mάρτης 2011), το Eνεργητικό των χρηματο-
πιστωτικών επιχειρήσεων σε χρήμα (χωρίς 
να υπολογίζονται κτιριακές εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμός, μετοχές σε επιχειρήσεις, κινη-
τά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, γη, 
κλπ.), ανέρχονταν το Σεπτέμβρη 2000, στα 
264,7 δις. Tο Δεκέμβρη 2009, το Eνεργητικό 
τους εκτοξεύτηκε στα 614,40 δις! Δηλαδή 
μέσα στη δεκαετία των καταναλωτικών, 
στεγαστικών, τουριστικών, σχολικών, επι-
σκευαστικών, κ.λπ., κ.λπ., δανείων και βε-
βαίως με τη συνδρομή (ενισχύσεις προς τις 
τράπεζες, εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμ-
μετοχές, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 
Xρηματιστήριο, κ.α.), το χρηματιστικό κε-
φάλαιο της πατρίδας μας ανδρώθηκε τόσο, 
όσο σχεδόν είναι και το δημόσιο χρέος της! 
Eπτά τράπεζες (Eθνική, Eurobank, Alpha, 
Πειραιώς, Eμπορική, ATE, Marfin) πήραν 
τη μερίδα του λέοντος σε αυτό το μεγάλο 
φαγοπότι. Θυμίζουμε, ότι στην περίοδο της 
διακυβέρνησης Kαραμανλή, το 2008, οι 
τράπεζες πήραν σαν ενίσχυση, ένα «πακέ-
το» 28 δις. Tο ίδιο και επί κυβερνήσεως Γ. 
Παπανδρέου, όπου το «πακέτο», έφθασε 
τα 78 δις. Ένα χρόνο μετά, πήραν από το 
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«Mνημόνιο I», για επισφάλειες, άλλα 30 δις. 
Kαι τώρα, εν όψει της δόσης των 31,5 δις, 
ετοιμάζονται να πάρουν για ανακεφαλαιο-
ποίηση λόγω «κουρέματος», άλλα 26 δις. 
Kαι όλ’ αυτά τη στιγμή που ο λαός υφίσταται 
τα πάνδεινα, στερείται ακόμα και το ψωμί, 
και η κυβέρνηση τάχατες παζαρεύει με την 
τρόικα για να βρει με οριζόντιες, κάθετες ή 
διαγώνιες λαϊκές περικοπές, 1,2 δις για να 
«συμπληρώσει» το δημοσιονομικό έλλειμ-
μα των 13,5 δις! Kι αυτό είναι απλοϊκά μόνο, 
το λογιστικό μέρος. Γιατί, όπως θα δούμε 
παρακάτω, ο ελληνικός λαός από τα χρή-
ματα αυτά δεν πήρε ούτε δεκάρα, καθώς οι 
κρουνοί των δισεκατομμυρίων έρρευσαν 
προς την πλουτοκρατική ολιγαρχία. H «ευ-
ημερία» του λαού για την οποία κόπτονται 
οι διάφορες πουλημένες πέννες, ήταν μία 
«ευημερία» βασισμένη στο πλαστικό χρή-
μα, των υψηλότοκων κάθε λογής δανείων 
που αφειδώλευτα παρείχαν οι τράπεζες και 
τα τραγικά αποτελέσματα βιώνει σήμερα ο 
λαός μας.

Tα προγράμματα Σύγκλισης  
και Σταθερότητας
Eίναι σκόπιμο να θυμίσουμε ορισμένα γε-
γονότα, που δείχνουν ανάγλυφα την κατα-
στροφική πορεία της χώρας μας μέσα στο 
ιμπεριαλιστικό μόρφωμα της EE και που 
αποτέλεσαν την αρχή μιας προδιαγεγραμ-
μένης πορείας προς την εξαθλίωση του 
λαού μας. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος 
να θεωρηθεί πως η σημερινή χρεοκοπία 
της χώρας και η καταστροφή των έμψυ-
χων παραγωγικών δυνάμεων, οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στην παγκόσμια 
καπιταλιστική κρίση, και πως χωρίς αυτήν 
η χώρα θα συνέχιζε απρόσκοπτα την «ανα-
πτυξιακή» της πορεία μέσα στην Eυρωζώ-
νη, όπως ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του, 
ο πρωθιερέας του πολιτικού αμοραλισμού 
και πρώην πρωθυπουργός, K. Σημίτης. 

Δύο χρόνια μετά την ένταξη, με Πράξη 
Nομοθετικού Περιεχομένου (Nόμος Kου-

τσόγιωργα), ο λαός μπήκε στο τούνελ της 
λιτότητας, προκειμένου η ντόπια ολιγαρχία 
να μπορέσει να συμμετάσχει στη λεγόμε-
νη «ολοκλήρωση» της Eνιαίας Eυρωπαϊ-
κής Aγοράς (1986) και την εφαρμογή των 
«τεσσάρων ελευθεριών» διακίνηση, κε-
φαλαίων, προσώπων, εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών). Tο 1985 ξεκίνησε το πρώτο 
πρόγραμμα Σταθερότητας και ακολούθη-
σαν η διαβόητη Συνθήκη του Mάαστριχτ το 
1991, η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 
και η Συνθήκη της Nίκαιας το 2000 (Διακυ-
βερνητική Διάσκεψη). Tο 2007 ήρθε και η 
νέα «Mεταρρυθμιστική Συνθήκη» ή «Συν-
θήκη της Λισαβόνας» που αντικατέστησε 
το «Eυρωσύνταγμα», το οποίο είχαν κατα-
ψηφίσει οι λαοί της Γαλλίας και Oλλανδίας. 
Bάσει όλων αυτών των επώδυνων Συν-
θηκών, επιβλήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά, 
αντιδραστικά κριτήρια:

1) της μείωσης του πληθωρισμού, δηλ. 
της συμπίεσης των μισθών, μεροκάματων, 
συντάξεων,

2) της μείωσης του δημοσίου χρέους, 
δηλ. ακόμα υψηλότερη φορολόγηση συν-
δυασμένη με την εκποίηση της δημόσιας 
περιουσίας,

3) της μείωσης των δημοσίων ελλειμ-
μάτων, δηλ. του ασφυκτικού περιορισμού 
των δημοσίων κοινωνικών δαπανών για 
την Παιδεία, Yγεία, Aσφάλιση, Πρόνοια, με 
παράλληλη ιδιωτικοποίηση των κλάδων 
αυτών,

4) της μείωσης των επιτοκίων, δηλ. της 
παροχής φτηνού χρήματος στους επιχει-
ρηματίες, σε συνδυασμό με την τοκογλυ-
φική εκμετάλλευση των λαϊκών αποταμι-
εύσεων, την αφαίμαξη της φτωχομεσαίας 
αγροτιάς και την υπερχρέωση των νοικο-
κυριών με κάθε λογής υψηλότοκα δάνεια.

Tα διάφορα Προγράμματα (Mεσογειακά, 
Σαντέρ, Nτελόρ, κ.λπ.), που δόθηκαν για 
την «ανάπτυξη» της χώρας, άνοιξαν ένα 
νέο πεδίο κερδοσκοπίας και πλουτισμού 
για την ντόπια και ξένη ολιγαρχία, με συ-
νέπεια το συνεχή δανεισμό του κράτους 
για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελ-
λειμμάτων των Προϋπολογισμών και άρα 
την εκτίναξη του δημόσιου χρέους.

H πολιτική διάσταση της ένταξης
Γέννημα της Συνθήκης του Mάαστριχτ εί-
ναι και η ακόμα αντιδραστικότερη ONE, η 
ένταξη στην οποία σημαίνει την αποδοχή 
εκ μέρους της αστικής τάξης ολόκληρου 
του πυκνού πλέγματος των οικονομικών 
και πολιτικών δεσμεύσεων και μέτρων 
που επιβάλλουν τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά 
κράτη-μέλη της EE. Πολιτικές που αφορούν 
το εμπόριο, το νομισματοπιστωτικό σύστη-

μα, τα δημοσιοοικονομικά, τις υπηρεσίες, 
τους όρους εκμετάλλευσης της εργατικής 
δύναμης. Aυτά καθορίζονται κατά καιρούς 
με «συνθήκες», «πράξεις», «διακυβερνη-
τικές», «συμφωνίες», «Bίβλους», κ.λπ. H 
βάση στην οποία στηρίζονται όλα αυτά τα 
μέτρα είναι το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό 
σύστημα στην πιο ακραία του έκφανση, τον 
νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή την πλήρη 
απελευθέρωση κάθε προστατευτικού μέ-
τρου, δασμού, ρύθμισης, εκ μέρους ενός 
κράτους-μέλους για τη στήριξη της ντόπιας 
παραγωγής και την παράδοση κάθε οιονεί 
κερδοφόρου κλάδου στις «δυνάμεις της 
αγοράς», δηλαδή στο ξένο μονοπωλιακό 
κεφάλαιο. Aυτό το κεφάλαιο, πανίσχυρο, 
ανελέητο, ασύδοτο, απεριόριστο, ανεξέ-
λεγκτο, διασπά και διαπερνά τα εθνικά 
σύνορα, όπως, όπου και όποτε θέλει, κα-
ταληστεύοντας την εργατική δύναμη και 
εκμεταλλευόμενο τον εθνικό πλούτο. 

H σχέση μας με την EE είναι 
τελείως ανισότιμη, κινείται στη 
βάση της πλήρους εξάρτησης
Kάτω από αυτές τις αρνητικές προϋποθέ-
σεις στις οποίες ζει και αγωνίζεται ο λαός 
μας, το σύνθημα: «Έξω η Eλλάδα από την 
ιμπεριαλιστική E.E.», προτρέπει σε συνε-
χείς και αδιάλειπτους μαζικούς και ορ-
γανωμένους αγώνες για την απόκρουση 
της ξενόδουλης αντιλαϊκής-πολιτικής των 
πολύμορφων αστικών κυβερνήσεων με τη 
συμμετοχή και των ψευτοαριστερών δεκα-
νικιών τους, την απαλλαγή της χώρας από 
τα βαριά δεσμά της εξάρτησης και την έξοδο 
της από το NATO, αλλά και την οικονομική 
και πολιτική κηδεμονία του αμερικάνικου 
(ΔNT, IIF, κ.α.) και ευρωπαϊκού χρηματιστι-
κού κεφαλαίου που κρύβεται κάτω από τον 
μανδύα της τάχα δημοκρατικής E.E. 

Για τον κόσμο της εργασίας και τη φτωχο-
μεσαία αγροτιά, όλη η περίοδος της ένταξης 
στην E.E., συνοδεύτηκε από τη συνεχή επι-
δείνωση του εισοδήματός, του ασφαλιστι-
κού, της Παιδείας, της Yγείας, της Πρόνοιας, 
των εργασιακών σχέσεων και των όρων 
ζωής του, που δυστυχώς δεν αντιστοιχούν 
ούτε στο ελάχιστο στις πρωτοφανείς θυσίες 
και τις στερήσεις στις οποίες υποβλήθηκε. 

Aκόμα χειρότερα, ο ελληνικός λαός 
βρίσκεται εγκλωβισμένος στη δύνη της 
αρπαχτικής πολιτικής του ευρωπαϊκού και 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, που προ-
μηνύουν ληστρικούς άδικους πολέμους 
ενάντια σε φιλειρηνικούς λαούς και οξύ-
τατες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, που 
προοιωνίζονται ένα λυσσαλέο αγώνα για 
το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πη-
γών και των σφαιρών επιρροής. «αντιτετραδια»
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Στην Iσπανία, η μείωση των κονδυλίων για την Παιδεία, κατέ-
βασε στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές φοιτητές, 
σπουδαστές και γονείς για την υπεράσπιση της δημόσιας εκ-

παίδευσης, μια πρωτοβουλία που έχει πάρει η Ένωση Φοιτητών 
και η Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων. Mια σειρά διαδηλώ-
σεις, εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν τόσο στη 
Mαδρίτη όσο και σε άλλες πόλεις, ενώ οι φοιτητές και οι γονείς 
απεύθυναν κάλεσμα για «αλληλεγγύη της κοινωνίας» στις συγκε-
ντρώσεις. Tη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις αυτές ανακοίνωσαν 
και συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλοντας παράλληλα πως 
η κυβέρνηση, σε λιγότερο από ένα χρόνο, έχει προχωρήσει στη 
μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού για την Παιδεία, κατά 
21% και 14% για το 2012 και 2013, αντίστοιχα.

Eξ άλλου η υπογραφή, την περασμένη Tετάρτη, από τους υπουρ-
γούς Άμυνας της Iσπανίας και των HΠA της συμφωνίας για την 
εγκατάσταση μέρους της λεγόμενης «αντιπυραυλικής ασπίδας» 
του NATO σε ισπανικό έδαφος, για την εξασφάλιση των γενικό-
τερων γεωπολιτικών συμφερόντων του στην ευρύτερη περιοχή, 
έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. H συμφωνία προβλέπει 
την εγκατάσταση τεσσάρων αντιτορπιλικών, εξοπλισμένων με το 
σύστημα ραντάρ «aegis» στη ναυτική βάση «Rotah» στο Kαντίς 
της Iσπανίας, όπου και αναμένεται να αφιχθούν περίπου 1.200 
στρατιώτες μέσα στο 2013, ενώ δήθεν θα «τονωθεί η οικονομική 
δραστηριότητα» της περιοχής. 

Tέλος η εμπλοκή στο θέμα της απ’ ευθείας ανακεφαλαιοποίησης 

των τραπεζών από το μηχανισμό στήριξης ESM με την εποπτεία 
της EKT κατά την πρόσφατη Σύνοδο Kορυφής, με ευθύνη της Γερ-
μανίας, που υποχρεώνει τον κρατικό Προϋπολογισμό να αναλάβει 
το τεράστιο κόστος της διάσωσης ισπανικών τραπεζών, επιβαρύ-
νοντας σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο χρέος τους, οδηγεί πλέον την 
κυβέρνηση Pαχόι στην κατεύθυνση της προσφυγής στο Mηχανι-
σμό διάσωσης, την ίδια στιγμή που επιβάλλει ασφυκτικά μέτρα 
λιτότητας για τον ισπανικό λαό, ύψους 40 δις! Πρόκειται για ένα 
από τα μεγαλύτερα αντιλαϊκά προγράμματα λιτότητας που έχουν 
εφαρμοστεί μεταπολεμικά στην Eυρώπη. Tην ίδια στιγμή οι μισθοί 
των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν παγωμένοι για τρίτη συ-
νεχή χρονιά, ενώ η ύφεση τσακίζει τα εργατικά μεροκάματα και 
εκτοξεύει την ανεργία στα ύψη. 

Στην Πορτογαλία, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 που 
παρουσίασε η κυβέρνηση Kοέλιο, εν μέσω λαϊκών διαμαρτυρι-
ών, προβλέπει μεγάλες φορολογικές αυξήσεις και άλλες περικο-
πές στις δημόσιες δαπάνες, καθώς και απολύσεις εργαζομένων 
του Δημοσίου. O υπουργός Oικονομικών B.Γκασπάρ είχε ήδη 
προϊδεάσει τους Πορτογάλους πως επρόκειτο για «τεράστιες» 
φορολογικές αυξήσεις, ενώ παράλληλα είχε ανακοινώσει πως θα 
υπάρξει αύξηση του φόρου όλων των κατηγοριών εισοδήματος, 
καθώς και έκτακτη αναδρομική εισφορά 4% σε όλα τα εισοδήματα 
για το 2011. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρξει αύξηση της φορολόγη-
σης για την ακίνητη ιδιοκτησία, ειδικός φόρος κατανάλωσης για 
είδη πολυτελείας, ειδικός φόρος για τα τσιγάρα, καθώς και μείω-

H λαϊκή αντίσταση εξαπλώνεται  
στην Eυρώπη

Tο κύμα της λαϊκής αντίστασης κατά των αντιλαϊκών μέτρων λιτότητας που ψηφίζουν  
η μία μετά την άλλη οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της EE, εξαπλώνεται  

με γοργό ρυθμό σε όλη την Eυρώπη. Ήδη η Iβηρική συνταράζεται από τις πρωτοφανείς σε 
μέγεθος διαδηλώσεις, ενώ στη Γαλλία τα συνδικάτα ετοιμάζονται για μεγάλες κινητοποιήσεις  

μετά τη δημοσιοποίηση του νέου Προϋπολογισμού που προβλέπει και τη μείωση  
του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. 
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έως σήμερα. Για να χρυσώσει το χάπι, υποστήριξε πως θα υπάρξει 
αύξηση φόρων και στο μεγάλο κεφάλαιο και στις χρηματοοικο-
νομικές συναλλαγές στη χώρα, κ.ά. Ωστόσο, πέρα από τις λαϊκές 
αντιδράσεις κατά του Προϋπολογισμού, πραγματοποιήθηκε δια-
δήλωση κατά της ανεργίας, από χιλιάδες Πορτογάλους που πο-
ρεύτηκαν προς το Kοινοβούλιο της χώρας. Θυμίζουμε πως η επί-
σημη ανεργία στη χώρα έχει φθάσει στο 15%, δηλ. στο υψηλότερο 
επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, και προβλέπεται να αυξηθεί 
περισσότερο το 2013. 

Στη Bρετανία, οργανώνεται κίνημα λαϊκής αντίστασης μετά τις 
δηλώσεις του πρωθυπουργού Kάμερον να κόψει 710.000 θέ-
σεις εργασίας στο δημόσιο τομέα, καθώς και πολλά προνοιακά 
επιδόματα. Oι εργαζόμενοι, μετά από απόφαση της ομοσπονδίας 
σωματείων TUC, απάντησαν δυναμικά το περασμένο Σάββατο, με 
χιλιάδες εργαζόμενους στους δρόμους. Πυροσβέστες, σωφρονι-
στικοί υπάλληλοι, νοσηλευτές, δάσκαλοι και εργαζόμενοι από το 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, άνεργοι και κυρίως νέοι άνεργοι, 
μέλη αντιπολεμικών και άλλων λαϊκών οργανώσεων, φοιτητές 
διαδήλωσαν και πορεύτηκαν κατά της λιτότητας, στο κέντρο του 
Λονδίνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από 100.000 εργαζό-
μενοι πήραν μέρος σε μία από τις μαζικότερες και μαχητικότερες 
διαδηλώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη Bρετανία. Παρά 
το γεγονός ότι τη συγκέντρωση υποχρεώθηκε -κάτω από την πίε-
ση των σωματείων- να συγκαλέσει και να οργανώσει η ρεφορμι-
στική ηγεσία των εργατοπατέρων της Συνομοσπονδίας Eργατικών 
Συνδικάτων (TUC), ο τεράστιος όγκος και τα ταξικά συνθήματα των 
διαδηλωτών (Plebs against Toffs-η πλέμπα εναντίον της αριστο-
κρατίας), καθώς και αυτά που καλούσαν σε γενική απεργία, έδω-
σαν ένα πραγματικά αγωνιστικό παλμό στη διαδήλωση. Σημειώ-
νουμε πως ο χαιρετισμός του ηγέτη των Eργατικών, E. Mίλιμπαντ 
αποδοκιμάστηκε, ενώ αντίθετα οι διαδηλωτές ξεσηκώθηκαν με 
τις ομιλίες μόνο του Γ.Γ. του συνδικάτου εργαζομένων στα μέσα 
σταθερής τροχιάς (RMT) και του προέδρου του συνδικάτου εργα-
ζομένων στις δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες (PCS), που κάλε-
σαν σε αγώνα διαρκείας και άμεσα σε γενική απεργία.

Kάλεσμα για μια πανευρωπαϊκή «ημέρα δράσης» κατά της 
λιτότητας στις 14 Nοεμβρίου απηύθυνε η ρεφορμιστική Συνομο-
σπονδία Eυρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣEΣ). Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις θα περιλαμβάνουν απεργίες, δι-
αδηλώσεις, συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις. H ΣEΣ, στην οποία 
ανήκουν 85 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 36 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, καθώς και 10 τομεακές ομοσπονδίες, «εκφράζει την πλήρη 
αντίθεσή της με τα μέτρα λιτότητας που βυθίζουν την Eυρώπη στην 
οικονομική στασιμότητα, καθώς και στη συνεχιζόμενη αποδόμηση 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Tα συγκεκριμένα μέτρα, 
αντί να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη, το μόνο που κάνουν είναι 
να οξύνουν τις ανισότητες και να προκαλούν αδικίες (...) H έξοδος 
από την ύφεση πρέπει να αναζητηθεί στην ελάφρυνση των δημοσι-
ονομικών περιορισμών και την εξάλειψη των ανισοτήτων».

Tα ισπανικά συνδικάτα αναμένεται σύντομα να εξαγγείλουν 
γενική απεργία για τις 14 Nοεμβρίου, ημερομηνία που δεν επι-
λέχθηκε τυχαία, καθώς εκείνη την ημέρα έχει προκηρυχθεί ήδη 
γενική απεργία και στην Πορτογαλία. Aπεργιακές κινητοποιήσεις 
για εκείνη την ημέρα προαναγγέλθηκαν και στη χώρα μας, ενώ, 
σύμφωνα με τον ισπανικό Tύπο, το ίδιο θα συμβεί μέσα στην 
εβδομάδα στη Mάλτα και την Kύπρο. «αντιτετραδια»

Oι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές προστάζουν 

απαρέγκλιτη εφαρμογή 
των δεσμεύσεων 

Mέσα σε ένα κλίμα 
αντιπαραθέσεων μεταξύ 

Γερμανίας και Γαλλίας και με 
ένα συμβιβαστικό κείμενο 

που παραπέμπει τη λύση 
των αντιθέσεων στη ςύνοδο 

της 22ης-23ης δεκέμβρη, 
ολοκληρώθηκε η πρόσφατη 

ςύνοδος Kορυφής στις 
Bρυξέλλες. 

Ωστόσο, το κυρίαρχο 
στοιχείο δεν αποτέλεσαν 

οι αντιπαραθέσεις των 
ισχυρών κρατών-μελών 
της Eυρωζώνης, αλλά οι 

εργατολαϊκές κινητοποιήσεις 
που παίρνουν τη μορφή 

χιονοστιβάδας, λόγω 
της συνεχιζόμενης 

αντιλαϊκής πολιτικής των 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 

και η προσπάθειά 
τους να συνθλίψουν 

τα μεροκάματα και τις 
εργασιακές κατακτήσεις 

μέσω των αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων. ςτην 

Iσπανία, Iταλία, Πορτογαλία, 
Γαλλία, Eλλάδα, Bρετανία, 

ο λαός ξεσηκώνεται μη 
αντέχοντας άλλο την πολιτική 

της φτώχειας και της 
εξαθλίωσης. 

Οι ντόπιοι κυβερνητικοί λακέδες τους φέρνουν  
στη Bουλή κατεπειγόντως το μνημόνιο υποδούλωσης
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Παρά το εκρηκτικό κλίμα που δι-
αμορφώνεται στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Σύ-

νοδος Kορυφής συνεχίζει να οξύνει την 
ταξική αντιπαράθεση, με προτάσεις που 
οδηγούν σε παραπέρα σύνθλιψη των 
λαϊκών εισοδημάτων και μείωση του μι-
σθού εργασίας. Έτσι, η Σύνοδος ασχολή-
θηκε την πρώτη ημέρα με την εκτέλεση 
του «Συμφώνου για την Aνάπτυξη και την 
Aπασχόληση», το οποίο είχε εγκριθεί στη 
Σύνοδο του Iούνη κάτω από την πίεση της 
γαλλικής και Iταλικής κυβέρνησης και 
που προέβλεπε χρηματοδότηση έργων 
που αφορούν τομείς μεταφορών, ψηφι-
ακή αγορά, ευρωζωνικά δίκτυα υψηλής 
ταχύτητας, ολοκλήρωση της εσωτερι-
κής αγοράς ενέργειας, προώθηση της 
Έρευνας και της Kαινοτομίας μέσω του 
Προγράμματος «Oρίζων 2020», ενίσχυ-
ση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότη-
τας, κλπ., προβλεπόμενης δαπάνης 120 
δις ευρώ. Eίναι γνωστό, πως αυτού του 
είδους τα έργα, δεν απασχολούν μόνιμο 
προσωπικό, αλλά παρέχουν εξαιρετικά 
προσωρινή εργασία. Όμως, παρά τις τυ-
μπανοκρουσίες με τις οποίες έγινε δεκτό 
το «Σύμφωνο», κυρίως από τα υπερχρε-
ωμένα κράτη-μέλη, τα αποτελέσματα 
μέχρις στιγμής ήταν πενιχρά, αφού έχουν 
εκταμιευτεί μόλις 110 εκατ. ευρώ με τη 
μορφή «ομολόγων χρηματοδότησης έρ-
γων». O λόγος για τον οποίο το ευρωπα-
ϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο καθυστερεί 
στην εφαρμογή των σχεδίων του, δεν εί-
ναι άλλος από τις καθυστερούμενες ανα-
διαρθρώσεις στην αγορά εργασίας, που 
συνεπάγεται ακόμα χαμηλότερα μερο-
κάματα, μισθούς, συντάξεις, προνοιακά 

επιδόματα, κοινωνικές παροχές, περικο-
πές στην Yγείας, κ.α. Oύτε λίγο, ούτε πολύ 
το φτήναιμα της εργατικής δύναμης και η 
κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων 
αποτελεί αυτή τη στιγμή τον ανασταλτικό 
παράγοντα της εφαρμογής του «Συμφώ-
νου», το οποίο προβλέπει μειώσεις του 
διοικητικού κόστους και της γραφειο-
κρατίας, εκτεταμένες φοροελαφρύνσεις 
και φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις 
και διεθνείς ομίλους, προώθηση των 
συμφωνιών Eλευθέρου Eμπορίου και 
των Zωνών Eλεύθερων Συναλλαγών με 
Tρίτες χώρες, κλπ.

Kατά τη δεύτερη ημέρα συζητήθηκε η 
«ενδιάμεση» Έκθεση του προέδρου του 
Eυρωπαϊκού Συμβουλίου X.Bαν Pομπάι, 
που περιλάμβανε το «Σχέδιο για μία 
πραγματική οικονομική και νομισματική 
ένωση», που θα επιχειρεί να γεφυρώ-
σει το αγεφύρωτο προς το παρόν χάσμα 
ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κράτη-μέλη 
της Eυρωζώνης και πρωτίστως μεταξύ 
Γερμανίας και Γαλλίας. Tο «Σχέδιο» ου-
σιαστικά διατυπώνει προτάσεις για τη 
μελλοντική μορφή και το περιεχόμενο 
της Eυρωζώνης και της EE γενικότερα, 
ενώ συνδέεται άμεσα με τον Προϋπολο-
γισμό της EE για την εξαετία 2014-2020, ο 
οποίος αποτελεί ήδη το σημείο τριβής του 
γερμανογαλλικού άξονα.

Aς δούμε όμως ποιες είναι οι βασικές 
συνιστώσες του «Σχεδίου». Aυτές αφο-
ρούν στο: 

Oλοκληρωμένο Xρηματοοικονομικό 
Πλαίσιο. Aυτό θα περιλαμβάνει: α) τη δη-
μιουργία μίας Eνιαίας Eποπτικής Aρχής, 
κάτω από τον έλεγχο της EKT. Aυτό το νέο 
όργανο -που αποτελεί προϋπόθεση για 

να εγκριθεί η ανακεφαλαιοποίηση δηλ. η 
χρηματική παροχή, από πλευράς Eυρω-
παϊκού Mηχανισμού Στήριξης (ESM) προς 
τις παραπαίουσες τράπεζες- θα ασκεί τον 
έλεγχο και την εποπτεία στις περίπου 
6.000 τράπεζες της Eυρωζώνης. 

Kαι από το σημείο αυτό ξεκινούν οι 
οξύτατες αντιπαραθέσεις, που ουσιαστικά 
ακυρώνουν στην πράξη τη «νίκη του ευ-
ρωπαϊκού Nότου» στη Σύνοδο Kορυφής 
του Iούνη 2012. Γιατί οι μεν υπερχρεω-
μένες χώρες της Eυρωζώνης, Iσπανία, 
Iταλία, Iρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, 
Eλλάδα, επείγονται να λειτουργήσει όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα η EEA, προκει-
μένου να ξεκινήσει άμεσα η ροή χρήμα-
τος από τον ESM προς τις τράπεζες, η δε 
Γερμανία, που προτάσσει τη δημοσιονο-
μική προσαρμογή των κρατών-μελών 
της Eυρωζώνης, κωλυσιεργεί, καθώς 
δεν έχει καμία διάθεση να χρηματοδο-
τήσει τη διάσωση των ξένων τραπεζών. 
Έτσι, παρά τις διαβεβαιώσεις Oλάντ, ο 
οποίος ανέλαβε και τη διαδικασία για την 
εκπόνηση της παραπάνω EEA, αυτή δεν 
πρόκειται να λειτουργήσει πριν το τέλος 
του 2013. Eπιπλέον η Mέρκελ αρνήθηκε 
το ενδεχόμενο της αναδρομικής ισχύος 
ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που ήδη 
βρίσκονται υπό κατάρρευση, παρά μόνο 
σύμφωνα με το παλιό καθεστώς, δηλ. 
μέσω του Προϋπολογισμού κάθε κρά-
τους-μέλους, β) την εκπόνηση κοινού 
Eγχειριδίου Kανόνων των Eποπτικών 
Πρακτικών και για τα 27 κράτη-μέλη της 
EE. Tην εκπόνηση θα αναλάβει η ήδη 
υπάρχουσα Eυρωπαϊκή Aρχή Tραπεζών, 
προκειμένου να μην υπάρξουν παρα-
νοήσεις κατά τον έλεγχο και εποπτεία 
από την EEA, γ) τη σύσταση μίας Eνιαίας 
Aρχής Eξυγίανσης των τραπεζών, η οποία 
θα αναλάβει όλη τη διαδικασία συγχω-
νεύσεων, εξαγορών, πτωχεύσεων, κλπ., 
των τραπεζών. Σημειώνουμε ότι στο θέμα 
των πτωχεύσεων, η EAE θα εισηγείται 
μονάχα, ενώ το κόστος πτώχευσης θα 
αναλαμβάνουν τα υπό σύσταση Eθνικά 
Tαμεία Eξυγίανσης, δηλ. ο κρατικός Προ-
ϋπολογισμός.

Oλοκληρωμένο Δημοσιονομικό Πλαί-
σιο. Έχοντας καεί στον ελληνικό χυλό, 
τα ιμπεριαλιστικά κέντρα φυσάνε και 
την ισπανοϊταλική γιαούρτη! Έτσι, συμ-
φωνούν στη δημιουργία ενός οργάνου 
Δημοσιονομικής Pύθμισης, το οποίο θα 
λειτουργεί σαν μηχανισμός πρόληψης 
χρεοκοπίας κρατών-μελών, που θα χρη-
ματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και αν 
χρειαστεί και από τον Kοινοτικό Προϋπο-
λογισμό. H πρόταση του προέδρου του 
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γία ενός μηχανισμού αγοράς χρέους (ου-
σιαστικά κάτι σαν ευρωομόλογα), απορ-
ρίφθηκε μετ’ επαίνων από τη γερμανική 
πλευρά. 

Oλοκληρωμένο Πλαίσιο Oικονομικής 
Πολιτικής. H Mέρκελ επιμένει στη δη-
μιουργία θέσης Eπιτρόπου επί των Oι-
κονομικών Yποθέσεων, που να μπορεί 
να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών. Aντίθετα, για τον Oλάντ προέχει η 
άμεση δημιουργία της EEA για τη χρημα-
τοδότηση-ανακεφαλαιοποίηση απ’ ευθεί-
ας των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ωστόσο, 
η Γερμανία επιμένει στις μεταρρυθμίσεις 
που θα πρέπει να γίνουν στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, ώστε όχι μόνο να ελέγχει 
απόλυτα, αλλά και να επιβάλλει κυρώ-
σεις στα παραβατικά κράτη-μέλη με μη 
ισοσκελισμένους Προϋπολογισμούς, που 
προβλέπονται από το Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο. Oυσιαστικά η Γερμανία, εκ-
μεταλλευόμενη την ύφεση, επιχειρεί να 
περάσει το χαλινάρι στα υπόλοιπα κράτη-
μέλη, αποκτώντας την οικονομική κυρι-
αρχία όχι μόνο στην Eυρωζώνη, αλλά και 
σε όλο το εύρος της EE. 

Mεμονωμένες Συμφωνίες Συμβατικού 
Xαρακτήρα. Προκειμένου να προωθη-
θούν προγράμματα ανάπτυξης και απα-
σχόλησης τα κράτη-μέλη θα προχωρούν 
στη σύναψη Συμφωνιών με τα «θεσμικά 
όργανα της EE» (δηλ. Kομισιόν, EKT, 
κ.α.), σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που 
δεσμεύονται να πραγματοποιήσουν, κα-
θώς και την εφαρμογή τους. Eδώ ούτε 
λίγο ούτε πολύ, καλούνται τα κράτη-μέλη 
να δεσμευτούν συμβατικά για επιβολή 
αναδιαρθρώσεων στην αγορά εργασίας 
που συνεπάγονται προφανώς σκληρά 
αντεργατικά μέτρα, που θα συνοδεύονται 
με δραστικές μειώσεις στους μισθούς 
και τα μεροκάματα, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη δημοσιονομικών ελλειμμάτων ή 
το ύψος του δημόσιού τους χρέους. 

Eίναι γεγονός ότι παρά τη φαινομενι-
κή «νίκη» των Oλάντ-Mόντι στη Σύνο-
δο του Iούνη α) για την υπογραφή του 
«Συμφώνου για την Aνάπτυξη και την 
Aπασχόληση», και β) για την απ’ ευθεί-
ας ανακεφαλαιοποίηση (χρηματοδότηση 
των χρεωμένων τραπεζών) από το μηχα-
νισμό στήριξης ESM, είναι βέβαιο ότι και 
οι δύο αυτές «επιτυχίες» του ευρωπαϊκού 
Nότου, μπλοκάρονται από τη Γερμανία η 
οποία στο πρώτο θέμα της Aνάπτυξης και 
της Aπασχόλησης, βάζει σαν προαπαι-
τούμενο τις εργασιακές αναδιαρθρώσεις, 
δηλ. τη δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ 

στο δεύτερο θέμα, για την απ’ ευθείας 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από 
το ESM, βάζει σαν προαπαιτούμενο την 
έγκριση της Eνιαίας Eποπτικής Aρχής. H 
λειτουργία της EEA είναι το προαπαιτού-
μενο για να μπορέσει ο μόνιμος μηχανι-
σμός στήριξης ESM να δανειοδοτεί απευ-
θείας τις ευρωπαϊκές τράπεζες, χωρίς να 
φορτώνει τα δάνεια στο δημόσιο χρέος 
των χωρών, όπου έχουν την έδρα τους. 
Aυτού του είδους η δανειοδότηση «καίει» 
πρωτίστως την Iσπανία και σε -λίγο- βά-
θος χρόνου την Iταλία. 

O Iσπανός πρωθυπουργός Mαριάνο 
Pαχόι καθυστερεί εδώ και μήνες να ζη-
τήσει τα 100 δις ευρώ, που ενέκρινε για 
τις ισπανικές τράπεζες η Σύνοδος Kορυ-
φής του Iούνη, επειδή περιμένει ακριβώς 
την ενεργοποίηση του ESM. H ελπίδα του 
όμως ότι ο μηχανισμός θα λειτουργούσε 
σύντομα, εξανεμίστηκε. Aνάλογες ελπίδες 
είχε και η Iταλία και η Iρλανδία, καθώς 
και η Eλλάδα. Tώρα, όλα αυτά πάνε πίσω. 
Mάλιστα, εάν ισχύουν οι πληροφορίες, ο 
διοικητής της EKT, M.Nτράγκι, τοποθετεί 
τη λειτουργία της EEA γύρω στο 2014! Tέ-
λος, η Mέρκελ μιλώντας στους δημοσιο-
γράφους στις Bρυξέλλες δήλωσε πως δεν 
θα υπάρξει αναδρομική απευθείας επα-
νακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Eίναι 
προφανές ότι, τουλάχιστον για την Iσπα-
νία, τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται 
πολύ νωρίτερα. Oπότε γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο για τον M.Pαχόι να απομακρύ-
νει το πικρό ποτήρι του Mνημονίου.

H κινδυνολογία και ο ωμός εκβιασμός 
προς το λαό παίρνει εκρηκτικές διαστά-
σεις. Γιατί σε ότι αφορά την Eλλάδα, η 
δήθεν «θετική» αναφορά, για την οποία 
επαίρεται ο πρωθυπουργός, αυτή περιο-
ρίζεται στις γνωστές προσταγές της «εδώ 
και τώρα» επιβολής των βάρβαρων μέ-
τρων προκειμένου να εκταμιευτεί η δόση 
των 31,5 δις ευρώ («...H ευρωομάδα θα 
εξετάσει την έκβαση της επανεξέτασης 

υπό το φως της Έκθεσης της τρόικας και 
θα λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις» ανα-
φέρει επί λέξει το κείμενο για την Eλλά-
δα). Bασιζόμενος σε αυτή την αναφορά, 
ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξη Tύπου 
που παραχώρησε, έσπευσε να θριαμβο-
λογήσει για τα αποτελέσματα της Συνό-
δου, λέγοντας ότι «...επιτεύχθηκε ένα κρί-
σιμο ζητούμενο, να αποκλειστεί η έξοδος 
από το ευρώ». Παράλληλα, ισχυρίστηκε 
ότι «όλοι ανεξαιρέτως αναγνώρισαν ότι 
η Eλλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο», 
ενώ έκανε λόγο για «αλλαγή σελίδας» 
στην εικόνα της χώρας, προεξόφλησε ότι 
θα είναι θετική η έκθεση της τρόικας και 
εκληπάρησε την άμεση εκταμίευση της 
επόμενης δόσης του δανείου. Mάλιστα 
δεν δίστασε να κινδυνολογήσει για άλλη 
μία φορά, τονίζοντας ότι: «...η πρόοδος 
που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη για να 
εκτίθεται σε κίνδυνο από υπερβολικές 
δηλώσεις ή απαιτήσεις. Όσο συνεχίζεται, 
τροφοδοτείται ο εξτρεμισμός, ο λαϊκισμός, 
φαινόμενα πολιτικά που είναι απαράδε-
κτα για την Eλλάδα και για την Eυρώπη», 
εννοώντας προφανώς τον κίνδυνο από 
τις λαϊκές κινητοποιήσεις που όπως ανα-
φέραμε παραπάνω θα πάρουν τη μορφή 
χιονοστιβάδας.

Eυθυγραμμισμένος στις δελεαστικές 
επενδυτικές προτάσεις της A. Mέρκελ 
κατά την επίσκεψή της στην Aθήνα, τις δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει, αλλά και τις 
απαιτήσεις από τα ξένα και ντόπια μονο-
πώλια, στο όνομα της ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας, ο Σαμαράς σπρώχνεται 
να περάσει όπως-όπως από τη Bουλή τα 
αντιδραστικά μέτρα, με όποιο τίμημα για 
τον ελληνικό λαό. Στην προσπάθειά του 
αυτή, παρακάμπτει με απαξιωτικό τρόπο 
τις καταστροφικές ανατροπές που ζητά η 
τρόικα στις εργασιακές σχέσεις, δηλώ-
νοντας ότι: «...πρόκειται για διαδικαστικά 
προβλήματα που εντάσσονται στην ευ-
ρύτερη διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε 
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πολιτική συγκυρία
να παίζουμε με το διακύβευμα. Θα περά-
σουν όσα πρέπει να περάσουν». 

Στο μεταξύ εντείνονται οι φημολογίες 
σε ότι αφορά την κατάθεση της διαβόητης 
δόσης των 31,5 δις ευρώ (τα 25 δις ευρώ 
θα πάνε στις τράπεζες και τα υπόλοιπα σε 
τοκοχρεολύσια για δάνεια του Δημοσίου) 
σε Eιδικό λογαριασμό, υπό την εποπτεία 
της τρόικα, αλλά και της τμηματικής της 
καταβολής με βάση την επίτευξη των 
επιμέρους στόχων. Tο σημείο αυτό όχι 
μόνο παραμένει θολό, αλλά υπάρχει και 
γερμανική πρόταση που ζητά την κατά-
θεση στο λογαριασμό αυτό ακόμα και του 
προσεχούς λεγόμενου «πρωτογενούς 
πλεονάσματος», προκειμένου να εξυ-
πηρετούνται οι δανειστές-τοκογλύφοι! 
Παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώ-
σεις, το θέμα του Eιδικού λογαριασμού 
και των τμηματικών δόσεων εξακολου-
θεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς 
ξένες και ντόπιες τράπεζες εξακολουθούν 
να πιέζουν ασφυκτικά, για να απομυζή-
σουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 
της επικείμενης δόσης. O ίδιος ο Σαμα-
ράς, υπεραμύνθηκε του ρόλου των τρα-
πεζών στην οικονομία, σπεύδοντας να 
δικαιολογήσει γιατί πάνω από το 80% του 
ποσού της δόσης πηγαίνει από τις τσέπες 
του λαού στα θησαυροφυλάκια των τρα-
πεζών! 

Kαθώς πλησιάζει η καταληκτική ημε-
ρομηνία της ψήφισης των μέτρων από 
τη Bουλή, η κινδυνολογία, οι απειλές 
και οι εκβιασμοί εντείνονται, με στόχο να 
δημιουργηθεί στο λαό η ψυχολογία του 
τρόμου μπροστά σε μία δήθεν επικείμε-
νη καταστροφή. Στην πραγματικότητα με 
την ψήφιση και αυτής της δέσμης των 
μέτρων τα εργατολαϊκά στρώματα έχουν 
ήδη καταστραφεί και χρεοκοπήσει, κα-
θώς τα εισοδήματα εξανεμίζονται και η 
φτώχεια επεκτείνεται σε όλο και μεγαλύ-
τερα τμήματα του πληθυσμού. Γνωρίζο-

ντας την αδυναμία της κυβέρνησης και τη 
στενότητα του χρόνου, η τρόικα εκβιάζει 
ανοιχτά και απροκάλυπτα θέτοντας στο 
τραπέζι συνεχώς και νέα μέτρα. Aπό την 
άλλη πλευρά, η κυβέρνηση με το στό-
χο να παρουσιαστεί στο Eurogroup της 
12ης Nοεμβρίου με τα μέτρα ψηφισμένα 
από τη Bουλή, προκειμένου να δοθεί το 
«πράσινο φως» για την εκταμίευση, εν-
δίδει στις παράλογες απαιτήσεις της τρό-
ικα, οδηγώντας το λαό στην απόγνωση. 
Σημειώνουμε ότι ακόμα και στο θέμα της 
επιμήκυνσης που θα δοθεί από τα δύο 
κέντρα (ΔNT και EE), η σχετική απόφα-
ση έχει «κλειδώσει» - με αντάλλαγμα να 
είναι «εμπροσθοβαρές» το πρόγραμμα 
και να επιβληθούν μέτρα ύψους 9,2-9,5 
δις ευρώ το 2013. Mε δύο λόγια θα επι-
βληθούν αυτά τα μέτρα προκαταβολικά! 
Θυμίζουμε πως το Eurogroup κατέστησε 
σαφές ότι το πακέτο των μέτρων θα πρέ-
πει να είναι συμφωνημένο και ψηφισμέ-
νο από την ελληνική Bουλή πριν από την 
12η Nοεμβρίου. Aυτή είναι η ρητή προϋ-
πόθεση που θέτουν  για την εκταμίευση 
της δόσης.

Για να αποφευχθούν τυχόν εκπλήξεις, 
το υπουργείο Oικονομικών βιάζεται να 
καταλήξει με την τρόικα, τονίζοντας ότι 
υπάρχει ήδη συμφωνία στα δημοσιο-
νομικά μέτρα, ενώ παραμένουν μερικά 
ανοιχτά θέματα που αφορούν τα διαρ-
θρωτικά μέτρα (π.χ. Yγεία, ληξιπρόθε-
σμες οφειλές EOΠYY), αλλά κυρίως τα 
εργασιακά. Πάνω σ’ αυτά παίζεται ένα 
μεγάλο παιγνίδι στις πλάτες των εργα-
ζομένων, αφού τρόικα και αστικές κυ-
βερνήσεις, εισάγουν συνεχώς εμβόλιμα 
και παραπλανητικά, μεγάλα τμήματα των 
εργασιακών αλλαγών μέσα στα διάφορα 
«πακέτα» μέτρων, έχοντας με αυτό τον 
τρόπο οδηγήσει τις εργασιακές σχέσεις 
τουλάχιστον ένα αιώνα πίσω! 

Σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά, οι 

ίδιες πηγές επανέλαβαν ότι τα μέτρα για 
το 2013 αντιστοιχούν σε 9,2 δις ευρώ και 
σημείωσαν ότι εξοικονομούνται 7,5 δις 
ευρώ από το στύψιμο των μισθών, συ-
ντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων, τα 
επόμενα δύο χρόνια. 

Σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνι-
κού χρέους, δεν φαίνεται να έχει σημει-
ωθεί ακόμη πρόοδος και εξακολουθούν 
να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα 
στο ΔNT και τους Eυρωπαίους που ενδε-
χομένως καταλήξουν σε κάποια συμβι-
βαστική πρόταση για τον επιμερισμό του 
λεγόμενου «χρηματοδοτικού κενού». 

Tέλος, ο Σαμαράς, επιβεβαίωσε ότι ο 
Γάλλος πρόεδρος και ο Iταλός πρωθυ-
πουργός αποδέχθηκαν την πρόσκλησή 
του και στο αμέσως προσεχές διάστημα οι 
Φρ. Oλάντ και M. Mόντι θα επισκεφθούν 
την Aθήνα, προκειμένου με τη σειρά τους, 
να παράσχουν χείρα βοηθείας στην τρι-
κομματική κυβέρνηση ώστε να περάσει 
τα απεχθή μέτρα από τη Bουλή και την 
κοινωνία. Nέα πολιτική στήριξη προσέ-
φερε στο Σαμαρά και η Γερμανίδα κα-
γκελάριος, σε συνάντηση που είχαν, μετά 
το τέλος της Συνόδου, επισημαίνοντας ότι 
«...η εικόνα για την Eλλάδα έχει αλλάξει». 
H Mέρκελ επικέντρωσε το ενδιαφέρον 
της γύρω από τις προωθούμενες από 
την ελληνική κυβέρνηση διαρθρωτικές 
αλλαγές, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στα 
προγράμματα αξιοποίησης ευρωπαϊκών 
πόρων για αναπτυξιακούς σκοπούς. Mετά 
τη συνάντηση θετικές ήταν οι δηλώσεις 
της A. Mέρκελ, η οποία υπογράμμισε ότι 
υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ανάπτυ-
ξης της Eλλάδας εντός της Eυρωζώνης, 
εάν η χώρα εφαρμόσει τις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις. Όλ’ αυτά φυσικά εντάσσο-
νται στις «επενδυτικές συμφωνίες» των 
γερμανικών μονοπωλίων με την ντόπια 
ολιγαρχία στο «Hilton», στο πλαίσιο του 
ξεπουλήματος των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της Eλλάδας. 

Σε όλες τις πρωθυπουργικές μεθοδεύ-
σεις, που παρέχουν άριστες υπηρεσίες στα 
ξένα ιμπεριαλιστικά κέντρα να αλώσουν 
τον πλούτο της χώρας, εξαθλιώνοντας το 
λαό μας, το ΠAΣOK και η ΔHMAP, παρά 
τις δήθεν μεταξύ τους διαφωνίες, δίνουν 
απλόχερα την υποστήριξή τους. Aυτό επι-
βεβαιώνεται πολύ καθαρά από τις αντι-
δράσεις των E.Bενιζέλου και Φ.Kουβέλη 
μετά το τέλος της Συνόδου Kορυφής στις 
Bρυξέλλες. «αντιτετραδια»
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Η ΔΗΜ.ΑΡ. του Κουβέλη μετράει ήδη 
τέσσερεις μήνες στην κυβέρνηση 
«συνευθύνης» που, σύμφωνα με 

τις προγραμματικές της διακηρύξεις, θα 
επαναδιαπραγματεύονταν τους «επαχθείς 
όρους και ρυθμίσεις του μνημονίου» και 
θα αποκαθιστούσε τις αδικίες που επέφε-
ραν τα μέτρα των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων. Αντί αυτού, με το ίδιο σθένος και 
με πανομοιότυπα επιχειρήματα με αυτά 
των προκατόχων τους, επιδίδονται σε μια 
νέα, ακόμη επαχθέστερη λεηλασία κατά 
των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων 
του ελληνικού λαού, με τη ΔΗΜ.ΑΡ. μάλι-
στα να επιδεικνύει υπέρμετρο ζήλο για την 
υπεράσπιση της υπόδουλης και βάρβαρης 
κυβερνητικής πολιτικής.

Για όσους εντάσσουν εαυτόν στο χώρο 
της αριστεράς και «γοητεύτηκαν» από 
το εγχείρημα του Κουβέλη, θα πρέπει να 
επαναδιατυπώσουν, υπό μορφή ερωτη-
μάτων όμως, τις διακηρύξεις του αρχηγού 

της ΔΗΜ.ΑΡ. Γιατί τελικά υπήρχε ανάγκη 
για την ίδρυση της κυβερνώσας αριστεράς; 
Τι νέο έφερε στη πολιτική ζωή του τόπου; 
Τι διαφορετικό επέφερε η συμμετοχή της 
στην διακυβέρνηση της χώρας; Πως επη-
ρεάζονται οι κυβερνητικές επιλογές προς 
το συμφέρον του ελληνικού λαού από την 
παρέμβαση της ΔΗΜ.ΑΡ.; Τελικά, ποια 
συμφέροντα εξυπηρετεί η πολιτική της;   

Αν και αυτά τα ερωτήματα στο παρόν 
έντυπο δεν μπορεί παρά να έχουν ρητο-
ρικό χαρακτήρα, οφείλουμε να υπενθυμί-
σουμε τα εξής. Από καθαρή σύμπτωση και 
όχι πάντως από δική της πολιτική επιλογή, 
δεν συμμετείχε η ΔΗΜ.ΑΡ. στην κυβέρ-
νηση Παπαδήμου. Για καθαρά ψηφοθη-
ρικούς λόγους και επειδή δεν προέκυπτε 
αυτή η ανάγκη, δεν υπερψήφισε τα μέτρα 
εκείνης της κυβέρνησης τον περασμένο 
Φλεβάρη (κάτι που αποδεικνύει η υιοθέ-
τηση των ακόμη χειρότερων μέτρων της 
τωρινής κυβέρνησης, με τα ίδια ακριβώς 

επιχειρήματα). Προεκλογικά τα  στελέχη 
της συνέβαλαν τα μέγιστα στον επανε-
γκλωβισμό του ελληνικού λαού στον «ευ-
ρωπαϊκό μονόδρομο», εξωραΐζοντας την 
ΕΕ και συμμετέχοντας στο παραμύθι περί 
ανέμου αλλαγής σε αυτήν που θα έφερνε 
ο Ολάντ. 

Μέσα σε ελάχιστες μέρες η ΔΗΜ.ΑΡ. 
ξεπέρασε τα «βέτο» της συμμετοχής της 
σε μία κυβέρνηση με τη ΝΔ και βρέθηκε 
να συγκατοικεί στο ίδιο σχήμα με όλες τις 
αποχρώσεις της μεγάλης δεξιάς παράτα-
ξης, καθώς και με το ρημαγμένο ΠΑΣΟΚ. 
Σε ακόμη λιγότερες μέρες, ο Κουβέλης 
εγκατέλειψε την προεκλογική ρητορεία 
της επαναδιαπραγμάτευσης των ψηφι-
σμένων αντιλαϊκών μέτρων και αρθρώ-
νοντας πανομοιότυπο πολιτικό λόγο με 
τους «υπευθύνους» συγκατοίκους του, 
προχώρησε στη διατύπωση και επιβολή 
ενός νέου, ακόμη καταστροφικότερου για 
τον ελληνικό λαό, μνημονίου. Εσχάτως ως 

Είμαστε στο κατώφλι του χειμώνα και τα λαϊκά νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με το νέο 
χαράτσι που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η αύξηση της τιμής του λίτρου κατά 
40% αναμένεται να αφαιρέσει πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ από τον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό, αλλά και να «παγώσει» πολλά σπίτια των φτωχότερων λαϊκών 
στρωμάτων. Η εξίσωση του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης δεν οδήγησε 
τελικά σε εξίσωση και της τιμής και αυτό γιατί μπορεί ο φόρος να είναι ίδιος αλλά το 

προϊόν, άρα και η τιμή του, διαφορετική. Έτσι το πετρέλαιο κίνησης θα πωλείται 10 λεπτά ακριβότερο  από το θέρμανσης  
Βασικό επιχείρημα της κυρίαρχης προπαγάνδας για την εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης ήταν η πά-

ταξη του λαθρεμπορίου. Με τη διατήρηση της διαφοράς στην τιμή, αφενός αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφετέρου γίνεται ακόμα 
πιο φανερό ότι ο μόνος στόχος και αυτού του μέτρου ήταν η αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Άλλωστε οι επαγγελματίες του 
κλάδου από την πρώτη στιγμή κατήγγειλαν την υποκρισία των κυβερνώντων και την αναποτελεσματικότητα του μέτρου, αφού το 
πετρέλαιο που προορίζεται για τη ναυτιλία έμεινε εκτός… ρύθμισης.

Το ναυτιλιακό πετρέλαιο, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν και οι εφοπλιστές και που έχει ελάχιστη φορολογία, μετά την εξί-
σωση των άλλων δύο κατηγοριών αναμένεται να γίνει αντικείμενο εκτεταμένου λαθρεμπορίου. Η άρνηση του υπουργείου να 
το εντάξει στην παραπάνω αντιλαϊκή «ρύθμιση», μαρτυρά την εκλεκτικότητα των μέτρων και τη μονομερή απεύθυνσή τους, σε 
μισθωτούς συνταξιούχους και λοιπές κοινωνικά αδύνατες ομάδες. Τα ισοδύναμα μέτρα και η νέα πολιτική που θα «κατευθύνει 
τα οικονομικά βάρη από τους κοινωνικά αδυνάτους στους οικονομικά ισχυρούς» αποδεικνύεται καθημερινά, ότι δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά ένα προεκλογικό ανέκδοτο. Στην κουβέντα για την αλλαγή στη φορολογία των καυσίμων, βέβαια, δεν μπήκε ποτέ το 
θέμα του ναυτιλιακού μαζούτ που χρησιμοποιεί μόνο το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο αν και έχει τεράστια κατανάλωση, 
δεν επιβαρύνεται με κανένα κρατικό φόρο. Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ η φορολογική επιβάρυνση ανά λίτρο ξεπερνά την τιμή 
μονάδας του προϊόντος. Για τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ποντοπόρων πλοίων το πετρέλαιο προσφέρεται αφορολόγητο. Τι λέει 
άραγε για αυτό η «υπεύθυνη κυβερνώσα» αριστερά;

Άνισες εξισώσεις!

Η «κυβερνώσα» 
δεν μπορεί να είναι 

αριστερά
Z γράφει ο Βασίλης Πετράκης
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γνήσιος εκφραστής της υπόδουλης αστι-
κής πολιτικής και πιστός υπηρέτης των ξέ-
νων συμφερόντων, ήταν ένας από αυτούς 
που «είδε» την επίσκεψη Μέρκελ θετικά, 
παρουσιάζοντάς την ως μια ευκαιρία! Η μη 
συμμετοχή του στο γεύμα με την καγκελά-
ριο, είχε ως στόχο να διασωθούν για  λίγο 
ακόμα τα ψιχία αριστερής επίφασης που 
απέμειναν στον κυβερνητικό συνασπισμό, 
κάτι που μάλλον το επιθυμούν περισσό-
τερο οι κυρίαρχοι κύκλοι, παρά ο ίδιος ο 
Κουβέλης ως υπηρέτης τους.

Μάταια θα ψάξει κανείς να βρει ουσι-
αστικές διαφορές, ακόμη και στη φόρμα 
του πολιτικού λόγου των τριών κομμά-
των της συγκυβέρνησης. Η κυβερνώσα 
αριστερά δεν ξεχωρίζει σε τίποτα πλέον 
από την κυβερνώσα δεξιά. Δεν έχει να 
προσφέρει τίποτε νέο, ούτε στην πολιτική 
ηθική του τόπου, όπως κάποιοι οπαδοί της 
ισχυρίζονταν, αφού και σε αυτό είναι ένα 
πιστό αντίγραφο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 
Προεκλογικές υποσχέσεις προς άγραν 
ψήφων και επιβολή της ίδιας βάρβαρης 
αντιλαϊκής πολιτικής στη συνέχεια. Το ίδιο 
δοκιμασμένο σενάριο αστικής διακυβέρ-
νησης εδώ και πολλές δεκαετίες. Το μόνο 
στο οποίο ξεχωρίζει η ΔΗΜΑΡ, είναι ότι 
τα στελέχη της δίνουν καθημερινά εξετά-
σεις για να αποδείξουν, σε ντόπια και ξένα 
αφεντικά, ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν 
το ίδιο καλά τα συμφέροντα τους, κάτι που 
για τους συνδαιτυμόνες τους, του ΠΑΣΟΚ 
και της ΝΔ είναι εδώ και καιρό κατοχυ-
ρωμένο. 

Η παράταξη του Κουβέλη, όχι απλά δεν 
φέρνει τίποτα νέο για τα συμφέροντα του 
ελληνικού λαού, αλλά αποτελεί ένα πι-
στό αντίγραφο των αστικών κομμάτων, 
ακόμη και στην αναπαραγωγή του ήθους 
της αστικής διακυβέρνησης. Η ΔΗΜΑΡ 
ιδρύθηκε απλά και μόνο για να ικανοποι-
ήσει την ανάγκη του πλέον διαβρωμένου 
δυναμικού της ελληνικής ρεφορμιστικής 
αριστεράς, για την ανάληψη ρόλου στην δι-
αχείριση του σάπιου και ξενόδουλου ελλη-
νικού καπιταλισμού και αξιοποιήθηκε από 
την αστική τάξη ως αριστερό άλλοθι στη 
συγκρότηση κυβέρνησης, σε περίοδο πο-
λιτικής κρίσης. Μια παράταξη, που θέλει να 
διαχειριστεί τον καπιταλισμό, υιοθετώντας 
«τις αλήθειες» και τις κυρίαρχες επιλογές 
της ντόπιας υπόδουλης αστικής τάξης, για 
την πρόσδεση της χώρας στο ιμπεριαλιστι-
κό άρμα της Ε.Ε., μπορεί να είναι «κυβερ-
νώσα» αλλά δεν μπορεί να είναι αριστερά. 
Και αυτό οφείλει να το λάβει σοβαρά υπόψη 
του κάθε άλλος επίδοξος διαχειριστής του 
ελληνικού καπιταλισμού και των βασικών 
επιλογών του. «αντιτετραδια»

Eίναι πια φανερό, ακόμη και στους πιο δύσπιστους, ακόμη και 
σ’ αυτούς που, χρόνια πολλά, βάσιζαν τη γραμματική και το 
συντακτικό των αναγνώσεών τους για το «που πάει η εκπαί-

δευση» στις περίτεχνες διακηρύξεις της κυρίαρχης πολιτικής, ότι 
η εκπαιδευτική κοινότητα (όπως και όλος ο κόσμος της εργασίας) 
βρίσκεται μπροστά σε μια «επιχείρηση» συνολικής αλλαγής του 
τοπίου στη δημόσια εκπαίδευση, από την πρώτη μικρή του δημοτι-
κού μέχρι και το Πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα. 
H «επιχείρηση» αυτή αφορά τη δομή της εκπαίδευσης, την κατεύ-
θυνσή της, το περιεχόμενο, το μισθό, τη σύνταξη και τις εργασιακές 
σχέσεις. Oργανική θέση, ωράριο εργασίας, δικαίωμα μετάθεσης 
- απόσπασης, μονιμότητα, προβάλλονται και από τη νέα ηγεσία 
του Yπουργείου Παιδείας, με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μας 
κουβερνάντων, σαν αναχρονισμός, σαν παλιομοδίτικες αντιλήψεις, 
που πρέπει όχι μόνο να εξαφανιστούν από το εκπαιδευτικό τοπίο, 
αλλά να σβήσουν και από τη συλλογική μνήμη.

Eπεμβάσεις «χωρίς αναισθητικό»
H φετινή σχολική χρονιά (4η ουσιαστικά υπό τη βαριά σκιά του 
μνημονίου) σέρνει μαζί της όλα τα προβλήματα που χρόνια τώρα 
έχουν χαράξει το ρημαγμένο εκπαιδευτικό σώμα και παράλληλα 
ανοίγει για τα καλά τις πύλες της κόλασης για τους 170.000 εκπαι-
δευτικούς. Mαζί με την υποεκπαίδευση, την υποχρηματοδότηση, 
τις αυξημένες ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες των νοικοκυριών 
σε συνθήκες «δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης», τη μείωση 
των σχολικών μονάδων μέσω των κακόφημων συγχωνεύσεων, 
τα αναλυτικά προγράμματα που αλλάζουν σαν τραπεζομάντηλα, 
τις υπερφορτωμένες τάξεις, τη βαθιά απογοήτευση και τις ψαλιδι-
σμένες προσδοκίες που αυξάνουν τα παιδιά των τελευταίων θρα-
νίων, έρχεται φέτος να προστεθεί μια επιχείρηση χειραγώγησης 
-εξουθένωσης- καθυπόταξης των εκπαιδευτικών, μέσα από τη 
νέα μείωση των μισθών, την αύξηση του ωραρίου εργασίας, την 
εργασιακή εφεδρεία (ή πρόωρη αναγκαστική συνταξιοδότηση), το 
ασφυκτικό εργασιακό κλίμα και την αξιολόγηση.

Όποιος έχει μάτια να δει και την τιμιότητα να πιστέψει στα μάτια 
του αισθάνεται ότι το Yπουργείο Παιδείας, σιγά και σταθερά, λιπαί-

Η εκπαίδευση  
στην είσοδο της κόλασης

Z γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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νει το έδαφος για την «κατασκευή» εκπαιδευτικών χωρίς ωράριο, 
έτσι ώστε αμέσως μετά να νομιμοποιήσει στην κοινή γνώμη τα 
σχέδιά του για μετακινήσεις, μετατάξεις και απολύσεις.

Oι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου, το κλείσι-
μο 1056 σχολείων και άλλων τόσων που σχεδιάζεται να κλείσουν 
τον επόμενο χρόνο, το στρίμωγμα μαθητών σε υπερφορτωμένες 
τάξεις, το κόψιμο μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο νέο Tεχνολο-
γικό Λύκειο, ο ουσιαστικός μηδενισμός των μόνιμων διορισμών, 
η μείωση των μεταθέσεων, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση 
που εξαγγέλλεται για την επόμενη περίοδο, η νέα «αρχιτεκτονι-
κή» στη δομή και στη διοίκηση της εκπαίδευσης και η προοπτι-
κή περάσματος του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου στους 
Kαλλικρατικούς Δήμους και Περιφέρειες, μαζί με το συντριπτικό 
χτύπημα στα Πανεπιστήμια, είναι το σκοτεινό μέλλον που «υφαί-
νει» το Yπουργείο Παιδείας για τη δημόσια εκπαίδευση και τους 
εκπαιδευτικούς.

Mεθοδικά ετοιμάζουν αύξηση του ωραρίου
Eίναι φανερό ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει 
πάρει εδώ και αρκετό καιρό τις αποφάσεις της για ένα πολύ σημα-
ντικό θέμα, οι οποίες αν υλοποιηθούν αλλάζουν δραματικά τις ερ-
γασιακές σχέσεις στο χώρο του δημόσιου σχολείου: Πρόκειται για 
μεγάλη μείωση των προσλήψεων, περιορισμό του αριθμού των 
σχολικών μονάδων, αύξηση των μαθητών στο τμήμα και βεβαίως 
την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Kάθε πόλεμος αρχίζει με τα λόγια και το υπουργείο Παιδείας 
έχει συμπληρώσει πολλά ένσημα στην προσπάθειά του να πείσει 
την κοινή γνώμη ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται εξαιρετικά λίγες 
ώρες. Eτοιμάζεται να παρουσιάσει με επικοινωνιακή μαεστρία τις 
«οδηγίες» του OOΣA σαν μια αναμφισβήτητη «ιατρική γνωμάτευ-
ση» για τη σωτηρία της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Aυτές αφορούν 
αφενός την αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
και αφετέρου την «κατασκευή» νέου νομοθετικού πλαισίου που 
θα διευκολύνει τη δημιουργία του εκπαιδευτικού - λάστιχο, με τη 
διάλυση των οργανικών θέσεων. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γί-
νει και έχει σημασία να τα θυμίσουμε:

1. Aφενός με την Eγκύκλιο με τίτλο «Διαχείριση πλεονάζοντος 
εκπαιδευτικού δυναμικού», το υπουργείο Παιδείας μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να μετατρέψει τους 170.000 εκπαιδευτικούς σε λάστι-
χο. H εγκύκλιος προβλέπει τρία... δρομολόγια. Tο πρώτο είναι να 
αποσπαστεί σε άλλη σχολική μονάδα μένοντας εντός των ορίων 
του νομού όπου υπηρετεί. Tο δεύτερο δρομολόγιο είναι να πάει σε 
σχολική μονάδα «άλλου Περιφερειακού Yπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης της ίδιας περιφε-
ρειακής διεύθυνσης». Aυτό σημαίνει ότι αλλάζει νομό, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του. Tην 
απόφαση για τις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ο περιφερειάρχης 
εκπαίδευσης μετά από πρόταση του ανώτερου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Aλλά υπάρχουν και χειρότερα. Nα 
πάρει «φύλλο πορείας» έξω από τα όρια της περιφέρειας και να 
μετακινηθεί από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη.

2. Aφετέρου, το προσχέδιο με τον εύηχο τίτλο «Oργάνωση των 
Περιφερειακών Yπηρεσιών Διοίκησης της Eκπαίδευσης - Πρώτα ο 
μαθητής - Πρώτα η σχολική μονάδα - Nέα Διοίκηση για το Nέο Σχο-
λείο», το οποίο το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε πριν από 
κάμποσους μήνες (στα πλαίσια της προσαρμογής της σχολικής 
εκπαίδευσης στη νέα «καλλικρατική» δομή της δημόσιας διοί-
κησης), προβλέπει ότι «σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, η 
αναπλήρωση στα διδακτικά του καθήκοντα γίνεται με εντολή του 
διευθυντή από εκπαιδευτικό της ίδιας σχολικής μονάδας, κατά προ-

τίμηση της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, που έχει κενό στο ημερή-
σιο διδακτικό ωράριο εργασίας του. H άρνηση συμμόρφωσης στο 
ανωτέρω εκπαιδευτικό καθήκον συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα 
(Άρθρο 18)».

H αξιολόγηση δεν είναι αθώα
Eίναι βαθιά νυχτωμένοι όσοι πιστεύουν (και πολλοί ακόμα πι-
στεύουν) ότι η αξιολόγηση θα λύσει πολλά από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ένα είδος 
«πρώτων βοηθειών» στη ρημαγμένη εκπαιδευτική γη.

Tο έδαφος, βεβαίως, είναι εύφορο για την υποδοχή του «αυτο-
νόητου», κοντολογίς, για την άκριτη υιοθέτηση, ως φυσικής και 
εύλογης, της απαίτησης «να ξεκαθαρίσει επιτέλους το εκπαιδευτι-
κό τοπίο από την κόπρο του Aυγεία». H αυξανόμενη δυσαρέσκεια 
των γονέων, που αναγκάζονται να «τραυματίζουν» τους οικογενει-
ακούς τους προϋπολογισμούς πληρώνοντας ακριβά σε καθεστώς 
«Δημόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης» το κόστος του εισιτηρίου για 
την πολυπόθητη είσοδο των παιδιών τους στην Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση της απο-
δοτικότητας της «επένδυσης», πριμοδοτεί την οικοδόμηση πε-
ποιθήσεων σύμφωνα με τις οποίες, αν ένας μαθητής δε μαθαίνει 
γράμματα στο σχολείο, ή αναγκάζεται να πληρώνει φροντιστήριο ή 
το απολυτήριό του δεν του εξασφαλίζει μια θέση στην αγορά εργα-
σίας, για όλα αυτά και γι’ άλλα πολλά ευθύνεται ο εκπαιδευτικός, 
ο οποίος είναι «αναποτελεσματικός ή άπειρος ή τεμπέλης ή ανίκα-
νος», τόσο όσο και ένας υδραυλικός που δεν μπορεί να επισκευά-
σει μια βρύση ή ένας γιατρός που δεν είναι ικανός να θεραπεύσει 
μια γρίπη!

Oφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε: H αξιολόγηση, που προετοιμά-
ζουν και επέρχεται, δεν είναι ένα απλό μεταρρυθμιστικό μέτρο που 
κάποια στιγμή θα «έρθει» και θα «μάθουμε να ζούμε μ’ αυτήν», 
όπως και με τόσα άλλα. Στη λογική αυτή, της «soft αξιολόγησης», 
έχουν εγκλωβισθεί σήμερα και πολλοί εκπαιδευτικοί, (αλλά και 
δυνάμεις της υποτιθέμενης αριστεράς που αφήνουν να καλλιερ-
γηθεί η άποψη, ή και οι ίδιοι την καλλιεργούν) ότι μέσα στη γενική 
ακαταστασία και ανοργανωσιά του «ρωμαίικου», η αξιολόγηση 
θα καταντήσει απλή γραφειοκρατική διαδικασία, ένας ατέλειωτος 
σωρός χαρτιών και αξιολογικών εκθέσεων, όπου «αλλού θα είναι 
ο παπάς και αλλού τα ράσα του», ο «ένας θα βλογάει τον άλλο» 
στο λίκνο της «δημοσιοϋπαλληλικής θαλπωρής», υπό το φόβο της 
εναλλαγής κυβερνήσεων και της αποφυγής «κομματικών ρεβαν-
σισμών». Aυτή η άποψη είναι επικίνδυνη γιατί χαλαρώνει συνει-
δήσεις, αφήνει ρωγμές συμβιβασμού με την αξιολόγηση, καθώς 
αποδιοργανώνει τις γραμμές της αντίστασης σε αυτήν.

Στη σημερινή περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, όπου η εκπαί-
δευση γίνεται κοινό εμπόρευμα, όπως ο καφές και τα καλλυντικά, 
η αξιολόγηση περνάει από τον παραδοσιακό ρόλο του τυπικού 
κοινωνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών στην «τιμαριθμοποί-
ηση» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου αυτή να έχει 
«ανταλλακτική αξία» για να κινηθεί στα διεθνή χρηματιστήρια των 
αξιών. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι το σημαντικότερο πολιτικό δι-
ακύβευμα στην εκπαίδευση. Tο «πέρασμα» και η «επιβολή» της 
απειλεί να αλλάξει δραματικά τόσο το χάρτη των συσχετισμών στο 
σχολείο όσο και την καθημερινή εργασία του εκπαιδευτικού, σε 
όλες της τις πτυχές: από την εργασιακή του σχέση με την εκπαί-
δευση (μονιμότητα), μέχρι το κλίμα που θα βιώνει καθημερινά στο 
σχολείο και τις σχέσεις με τους συναδέλφους του. Στο τέλος του 
νήματος υπάρχει το άχαρο συνοικέσιο με τα ήθη της αγοράς και την 
περιφερειοποίηση των σχολείων. «αντιτετραδια»
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Είχαμε τονίσει και άλλοτε ότι στον κα-
πιταλισμό δεν μπορεί να υπάρχει ίση 
αμοιβή για ίδια δουλειά. Δεν μπορεί 

να υπάρχει, δηλαδή, ίδιο μισθολόγιο για 
εργαζόμενους με ίδια προσόντα. Έτσι, παρά 
το υποτιθέμενο ενιαίο  μισθολόγιο, αυτό 
αφορούσε στην πραγματικότητα δύο μόνο 
πλευρές. Η μια είχε να κάνει με το αδιαπέ-
ραστο τείχος που δημιουργούσε για αυξή-
σεις στους βασικούς μισθούς και το άλλο 
με μια ψεύτικη προπαγανδιστική εικόνα 
ισονομίας μέσα στη κοινωνία.

Την πραγματική όμως κατάσταση που 
επικρατούσε στις τελικές αποδοχές την 
αντιλαμβάνονταν κανείς και στα αιτήματα 
που πρόβαλε κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά. 
Για παράδειγμα, στο αίτημα που έθεταν οι 
εκπαιδευτικές ομοσπονδίες στα συνέδρια 
της ΑΔΕΔΥ για πλήρη σύνταξη με 30 χρόνια 

δουλειάς, υπήρχε αντίθεση απ’ τους οικο-
νομικούς υπαλλήλους που έβλεπαν με θετι-
κό μάτι και τα 37 χρόνια για πλήρη σύνταξη, 
αφού οι αποδοχές τους ήταν σχεδόν διπλά-
σιες από τους υπόλοιπους υπαλλήλους, άρα 
θα έχαναν όλα αυτά τα «προνόμια» στη 
σύνταξη που υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο 
για όλους τους υπαλλήλους. Έτσι, ένας εκ-
παιδευτικός με 35 χρόνια δουλειάς έβγαινε 
στη σύνταξη με μεγαλύτερες αποδοχές απ’ 
αυτές που είχε σαν εργαζόμενος, ενώ ένας 
υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών 
έβγαινε με τις μισές σχεδόν αποδοχές!  

Βέβαια, όλα αυτά αποτελούν παρελθόν, 
εξηγούν όμως γιατί δεν μπορούσε ποτέ να 
δημιουργηθεί κοινό μέτωπο δράσης μέσα 
στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να απο-
δυναμώνεται η ενότητα των εργαζομένων. 
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι δεν ήταν λίγες 

οι φορές που βρισκόμενοι μπροστά στην 
πραγματικότητα την αποκρύπταμε ή την 
ξεπερνούσαμε, αντί να την αναδεικνύου-
με, ώστε να ισχυροποιήσουμε την απόλυτα 
σωστή θέση που προβάλαμε για συλλογικές 
συμβάσεις στο δημόσιο, κόντρα στη λογική 
των ενιαίων μισθολογίων κλπ. Σήμερα με 
ένα απίστευτα εχθρικό τρόπο οι μισθοί στο 
δημόσιο, όπως και στον ιδιωτικό φυσικά, 
τομέα έχουν συντριβεί με πρωτοφανείς 
οριζόντιες περικοπές, οι οποίες καθημερι-
νά αυξάνουν μέχρι να τους οδηγήσουν σε 
απόλυτα εξευτελιστικά επίπεδα.

Η νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία 
των εργαζομένων στο δημόσιο, άρα και 
τους εκπαιδευτικούς, κάτω απ’ τα όρια 
φτώχειας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνα-
τον για κάποιον να επιβιώσει αν ζει μόνος 

Είναι γεγονός ότι η επίθεση στο μισθό, που εξαπέλυσαν τρόικα 
και κυβέρνηση, δεν άφησε άθικτο κανένα υπάλληλο. Ταυτόχρονα 

όμως ανέδειξε και την πραγματικότητα για το διαβόητο δήθεν 
ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια 

(αναφερόμαστε στις αμοιβές που υπήρχαν διάσπαρτες στον 
δημόσιο τομέα και οι οποίες εμφανίστηκαν με τις περικοπές). 

η οικονομική κατάσταση  
των εκπαιδευτικών

Z γράφει ο Γιώργος Σόφης

Αποδοχές άγαμου εκπαιδευτικού 2009 (πριν τις περικοπές)
	 Έτη	 Βασικός	 Διδακτ.	 Εξωδι-	 	 Σύνολο	 Σύνολο	 Καθαρές	 Καθαρά
 Υπηρεσίας	 Μισθος	 Προετοιμασίας	 δακτικής	 	Απόδοσης	 Αποδοχών	 Κρατήσεων	 Αποδοχές	 +	Φόρος	
 0-1 985.00 105.00 355.91 100.00 1,575.46 465.08 1,110.38 1,179.15 
 1-2 1025.00 105.00 355.91 100.00 1,616.66 387.96 1,228.70 1,330.72 
 2-3 1025.00 105.00 355.91 100.00 1,616.66 371.11 1,245.55 1,352.07 
 4 & 5 1064.00 105.00 355.91 100.00 1,656.83 387.96 1,268.87 1,383.18 
 6 & 7 1104.00 105.00 355.91 100.00 1,698.03 405.25 1,292.78 1,415.09 
 8 & 9 1144.00 105.00 355.91 100.00 1,739.23 422.52 1,316.71 1,447.01 
 10 & 11 1185.00 105.00 355.91 100.00 1,781.46 440.23 1,341.23 1,479.72 
 12 & 13 1224.00 105.00 355.91 100.00 1,821.63 457.09 1,364.54 1,510.83 
 14 & 15 1264.00 105.00 355.91 100.00 1,862.83 474.37 1,388.46 1,542.74 
 16 & 17 1305.00 105.00 355.91 100.00 1,905.06 492.07 1,412.99 1,575.46 
 18 & 19 1345.00 105.00 355.91 100.00 1,946.26 509.36 1,436.90 1,607.37 
 20 & 21 1385.00 105.00 355.91 100.00 1,987.46 526.64 1,460.82 1,639.28 
 22 & 23 1425.00 105.00 355.91 100.00 2,028.66 543.92 1,484.74 1,671.19 
 24 & 25 1465.00 105.00 355.91 100.00 2,069.86 561.20 1,508.66 1,703.10 
 26 & 27 1506.00 105.00 355.91 100.00 2,112.09 578.91 1,533.18 1,735.81 
 28 & 29 1546.00 105.00 355.91 100.00 2,153.29 596.20 1,557.09 1,767.72 
 30 & 31 1585.00 105.00 355.91 100.00 2,193.46 613.04 1,580.42 1,798.84 
 32 & 33 1626.00 105.00 355.91 100.00 2,235.69 630.75 1,604.94 1,831.55 
 33 + 1666.00 105.00 355.91 100.00 2,276.89 648.04 1,628.85 1,863.46 
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του και μακριά από τον τόπο κατοικίας του. 
Έχει όμως ενδιαφέρον να μελετηθεί και η 
αρχιτεκτονική του νέου μισθολογίου.

Πρέπει πρώτα απ’ όλα να παρατηρήσει 
κανείς ότι σήμερα, σε συνθήκες πρωτοφα-
νούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, 
εφαρμόζεται πράγματι ένα ενιαίο φτωχο-
λόγιο που ισοπεδώνει τους πάντες χωρίς 
καμία διάκριση. Αυτή είναι και η μοναδική 
«δίκαιη» πλευρά αυτού του μισθολογίου.  
Φυσικά είναι απόλυτα βέβαιο ότι όταν και 
αν διαμορφωθούν οι όροι για το ξεπέρασμα 
της κρίσης, όποιοι και αν είναι αυτοί, θα 
αρχίσει ξανά η κατηγοριοποίηση των υπαλ-
λήλων, ανάλογα με τις καπιταλιστικές, αλλά 
και πελατειακές κάθε φορά ανάγκες.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά τη σύνδεση 
του μισθού με την απόδοση, δηλαδή με 
την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Το νέο 
μισθολόγιο υψώνει τείχη και αποκλείει την 
ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη, που είχε κα-
τακτηθεί μετά τη δικτατορία. Σήμερα η μετά-
βαση από βαθμό σε βαθμό συνδέεται με την 
υπηρεσιακή κρίση, αποδίδεται μόνο σε ένα 
ποσοστό υπαλλήλων, είτε αυτοί είναι «κα-
λοί» είτε όχι. Έτσι, επειδή ο μισθός συνδέε-
ται με το βαθμό, οι ουσιαστικές ωριμάνσεις 
θα αποτελούν άπιαστο όνειρο για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των εργαζομένων στο δημόσιο. 
Οφείλουμε όμως εδώ να διαπιστώσουμε 
και την ύπαρξη μιας «πονηρής» διάταξης, 
που ανοίγει το δρόμο σε πριμ παραγωγικό-
τητας, που πιθανόν θα ξανακατηγοριοποι-
ήσει –στο απώτερο φυσικά μέλλον– τους 
όποιους μισθούς δημιουργηθούν τότε.

Το τελευταίο σημαντικό στοιχείο του νέου 
μισθολογίου έχει να κάνει με τις αποδοχές 
«νέων και παλιών». Με ένα απόλυτα αντι-
δραστικό τρόπο συντρίβονται οι αποδοχές 
των νεοδιόριστων, αφού αυτές διαμορ-
φώνονται σε ποσά κάτω από τα 700 ευρώ 
καθαρά, δηλαδή σε απόλυτα εξευτελιστικά 
επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν την 
εφαρμογή του μισθολογίου οι αποδοχές 
ήταν πάνω από 1.000 ευρώ για 14 μήνες, 
αν συνυπολογίσει κανείς τα δώρα και τώρα 
οι αποδοχές πέφτουν κατακόρυφα στα 
700 ευρώ και για 12 μήνες το χρόνο!  Οι 
διαφορές αυτές δεν είναι τόσο έντονες για 
τους εργαζόμενους με πάνω από 20 χρόνια 
δουλειάς και δυστυχώς στο ζήτημα αυτό 
δεν δόθηκε και η πρέπουσα βαρύτητα απ’ 
τις ομοσπονδίες. Το δεύτερο στοιχείο έχει να 
κάνει με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ 
των ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ. Το νέο μισθολόγιο καρατό-
μησε στη κυριολεξία τους ΔΕ, αποδεικνύο-
ντας, ότι ακόμα και στην φτώχεια υπάρχει... 
η ταξική διαφοροποίηση.

Οι πίνακες που παραθέτουμε δείχνουν 
ενδεικτικά τα νέα δεδομένα, που πιθανόν 
να έχουν αλλάξει όταν το τεύχος των «α» 
φθάσει στα χέρια σας. «αντιτετραδια»

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΓΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2012
ΒΑΘΜΟΣ	 Μ.Κ.	 ΜΗΝΙΑΙΕΣ		 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	 ΦΟΡΟΣ	 ΕΚΤΑΚΤΗ
	 	 ΑΠΟΔΟΧΕΣ	 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	 	 ΕΙΣΦΟΡΑ	 ΚΑΘΑΡΑ

ΣΤ	 0	 1092	 405,09	 26,62	 	 660,29
Ε	 0	 1201	 293,9	 48,31	 	 858,79
Ε	 1	 1225	 299,47	 50,12	 	 875,41
Ε	 2	 1250	 305,28	 52,01	 	 892,71
Δ	 0	 1381	 335,69	 65,49	 10,45	 969,37
Δ	 1	 1409	 342,19	 69,3	 10,67	 986,84
Δ	 2	 1437	 348,69	 73,12	 10,88	 1004,31
Δ	 3	 1466	 355,42	 77,06	 11,11	 1022,41
Γ	 0	 1588	 383,75	 93,67	 12,04	 1098,54
Γ	 1	 1620	 391,18	 98,03	 12,29	 1118,5
Γ	 2	 1652	 398,18	 102,38	 12,53	 1138,47
Γ	 3	 1685	 406,28	 106,88	 12,79	 1159,05
Γ	 4	 1719	 414,17	 111,5	 13,05	 1180,28	 	
Β	 0	 1906	 457,59	 114,9	 14,48	 1289,03	 	
Β	 1	 1944	 466,41	 152,08	 14,78	 1310,73	 	
Β	 2	 1983	 475,48	 159,45	 15,08	 1332,73	 	
Β	 3	 2023	 484,76	 167,02	 15,38	 1355,84	 	
Β	 4	 2069	 494,05	 174,58	 15,69	 1378,66	 	
Β	 5	 2104	 503,57	 182,33	 16	 1402,1	 	
Β	 6	 2146	 513,32	 190,27	 16,33	 1426,08	 	
Α	 0	 2097	 501,94	 181,01	 15,95	 1398,1	 	
Α	 1	 2139	 511,69	 188,95	 16,27	 1422,09	
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.		 ΜΕ	ΤΟ	ΝΈΟ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ	ΔΕΝ	ΜΠΟΡΕΙ	ΝΑ	ΥΠΑΡΞΕΙ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ	ΧΡΟΝΩΝ	ΚΑΙ	ΜΙΣΘΟΥ,	ΑΦΟΥ	ΜΠΟΡΕΙ	

ΚΑΠΟΙΟΣ	ΝΑ	ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ	ΓΙΑ	ΑΡΚΕΤΑ	ΧΡΟΝΙΑ	ΣΤΟΝ	ΙΔΙΟ	ΒΑΘΜΟ	ΕΞΑΙΤΙΑΣ	ΤΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ	ΣΤΙΣ	ΠΡΟΑ-
ΓΩΓΕΣ

2.		 Ο	ΒΑΘΜΟΣ	Α	ΑΦΟΡΑ	ΜΟΝΟ	ΤΑ	ΛΕΓΟΜΕΝΑ	ΣΤΕΛΕΧΗ	ΤΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3.		 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	ΟΙ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ	ΓΙΑ	ΈΝΑ	ΧΡΟΝΟ
4.		 ΕΊΝΑΙ	ΑΠΟΛΥΤΩΣ	ΦΑΝΕΡΕΣ	ΟΙ	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΚΥΡΙΩΣ	ΣΤΑ	ΚΑΤΩΤΕΡΑ	ΚΛΙΜΑΚΙΑ
5.		 ΣΤΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΠΡΕΠΕΙ	ΝΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ	ΚΑΙ	Η	ΑΠΩΛΕΙΑ	ΕΞΑΙΤΙΑΣ	ΤΩΝ	ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ,	ΤΩΝ	

ΔΩΡΩΝ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ	ΑΔΕΙΑΣ
6.		 Ο	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΟΥ	ΦΟΡΟΥ	ΕΊΝΑΙ	ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ	ΜΕ	ΤΗΝ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΦΟΥ	ΣΕ	ΟΛΟΥΣ	ΕΊΝΑΙ	

ΓΝΩΣΤΟ	ΌΤΙ	ΤΟΝ	ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ	ΧΡΟΝΟ	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΦΟΡΟΣ	ΠΟΥ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ	ΚΑΤΆ	ΜΕΣΟ	ΟΡΟ	
ΣΕ	ΈΝΑΝ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΜΙΣΘΟ

Κυκλοφορεί 
η ΕιΚαστιΚη 

παιδΕια,  
το περιοδικό 
της Ένωσης 

Εκπαιδευτικών 
Καλλιτεχνικών 

Μαθημάτων
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Από τη μία, εκατομμύρια εργα-
ζομένων κατέβηκαν με επιμονή 
και με κάθε ευκαιρία στο δρόμο, 

ανταποκρινόμενα σε καλέσματα γενικών 
απεργιών, πρωτοβουλιών γειτονιάς, 
πλατειών. Και η αριστερά κάθε απόχρω-
σης «έγραφε» ψηλά νούμερα στις συν-
δικαλιστικές εκλογές (στην εκπαίδευση 
ακόμα περισσότερο).

Από την άλλη, η πραγματική σχέση των 
εργαζομένων με την οργανωμένη συν-
δικαλιστική δράση, με το σωματείο τους 
έγινε ακόμα πιο χαλαρή. Στους χώρους 
της εκπαίδευσης, οι γενικές συνελεύσεις 
παρέμειναν άμαζες (υπάρχουν πολλοί 
σύλλογοι Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν 
κάνει ούτε μια συνέλευση της προκοπής 
τα τελευταία δύο χρόνια!) και δεν παρα-
τηρήθηκε (όπως ίσως θα περίμενε κα-
νένας) κάποια μαζική τάση επιστροφής 
των εκπαιδευτικών στη συλλογική δρά-
ση με κάπως μόνιμα χαρακτηριστικά. 
Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το γεγονός 
ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις 
μεγάλες κινητοποιήσεις – διαδηλώσεις 
ήταν υπερπολλαπλάσια της συμμετοχής 
τους στις γενικές συνελεύσεις.

Κι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για 
όποιον ενδιαφέρεται όχι βέβαια για ένα 
«κίνημα» εικονικό, όπου κάποιοι λίγοι 
και συγκεκριμένοι κάνουν θεατρικές 
(τηλεοπτικού χαρακτήρα) «κινητοποι-
ήσεις» για να πείθουν τους εαυτούς 
τους και τους άλλους για το χρήσιμο 
της ύπαρξής τους. Αλλά για όποιον έχει 
κατανοήσει ότι η πλάκα τελείωσε, για 
όποιον ενδιαφέρεται για ένα κίνημα μα-
ζικό και πραγματικό – ένα κίνημα που 
βάση του δεν μπορεί παρά να έχει ένα 
«χώρο» όπου οι εργαζόμενοι συζητάνε, 
αντιπαρατίθενται, αποφασίζουν, απολο-

γίζονται δράσεις, συγκροτούνται με λίγα 
λόγια. Και αυτός ο «χώρος» δεν μπορεί 
παρά να είναι το πρωτοβάθμιο σωματείο 
και η συνέλευσή του.

Αυτή η αναντιστοιχία ανάμεσα στην 
αγωνιώδη αναζήτηση του κόσμου να 
βρει αγωνιστικές διεξόδους και στην 
μη κάλυψη αυτής της ανάγκης από το 
υπάρχον συνδικαλιστικό κίνημα, μάλλον 
μπορεί να προσεγγιστεί στη βάση δύο 
σχετικών μεταξύ τους επισημάνσεων:

Η χρόνια κυριαρχία αστικών και ρε-
φορμιστικών απόψεων, λογικών ταξικής 
συνεργασίας και συνδιαχείρισης – συν-
διοίκησης παρέα με την αντιγραφή στο 
συνδικαλιστικό κίνημα των πιο άθλιων 
αστικών πρακτικών στον τρόπο άσκησης 
πολιτικής, διέλυσαν πολιτικά και ιδεολο-
γικά τους εργαζόμενους, αποθέωσαν τη 

λογική της ανάθεσης («τι κάνετε, εσείς 
οι συνδικαλιστές;»!) και διέστρεψαν 
την ίδια τη ιδέα του συνδικαλισμού και 
της συλλογικής δράσης. Τα ψηλά ποσο-
στά της Αριστεράς στις συνδικαλιστικές 
εκλογές δεν αντιστοιχούσαν σε πραγμα-
τικό δυναμικό με πρόθεση δέσμευσης 
με τις διαδικασίες του κινήματος.

Στη βάση της παραπάνω κυριαρχίας, 
η συνδικαλιστική ηγεσία (ΓΣΕΕ, ΑΔΕ-
ΔΥ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) χωρίς να νιώθει μια 
μόνιμη και απειλητική πίεση από τα 
πρωτοβάθμια σωματεία και τις διαδι-
κασίες τους, έπαιζε μόνη της μπάλα, 
εμπεδώνοντας εδώ και δύο χρόνια την 
πρακτική «καλώ σε γενική απεργία μία 
μέρα ανά έξι μήνες». Όταν, πια, ο αντί-
παλος γινόταν τόσο επιθετικός, τη μέρα 
ακριβώς που ψηφίζονταν τα (κάθε φορά 

Το συνδικαλιστικό κίνημα μπροστά  
σε κρίσιμες προκλήσεις

Η καταιγιστική αντιδραστική επίθεση που ζούμε την 
τελευταία διετία ανέδειξε με τραγικό τρόπο το μέγεθος  

των αδυναμιών, των ανεπαρκειών, της διαλυτικής 
κατάστασης που χαρακτηρίζει το συνδικαλιστικό κίνημα.  

Έδειξε γυμνή την ωμή αλήθεια για την κατάστασή του. 

Z γράφει ο Πάνος Χουντής*
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«τελευταία») αντεργατικά μέτρα – όταν 
δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. 
Και αυτή η πρόσκληση (στην οποία 
ανταποκρίνονταν μαζικά και αγωνιστικά 
οι εργαζόμενοι) έμενε χωρίς συνέχεια 
και ενίσχυε το αδιέξοδο από την αμέσως 
επόμενη κενή μέρα.

Στο χώρο ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, 
τα καταστατικά των Ομοσπονδιών (τόσο 
το πιο συγκεντρωτικό της ΔΟΕ όσο και 
τι πιο «δημοκρατικό» της ΟΛΜΕ) αποτε-
λούν εγγύηση ότι μέχρι τη συγκατάθεση 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν 
πρόκειται να κουνηθεί τίποτα. Δηλαδή 
ποτέ!

Πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η κα-
τάσταση;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναγνω-
ριστεί το πρόβλημα. Και να αποτελέσει 
στοιχείο ανοιχτής και τίμιας συζήτησης 
ανάμεσα στις δυνάμεις του κινήματος. 
Όσο αφορά τη δική μας προσέγγιση, θα 
θέταμε τα παρακάτω πολιτικά και οργα-
νωτικά σημεία προς προβληματισμό:

Α) Είναι αναγκαίο να δυναμώσει η πο-
λιτική κατεύθυνση ενάντια στην ιμπερι-
αλιστική εξάρτηση, σε κάθε πλευρά της 
καπιταλιστικής επίθεσης, και σε κάθε 
έκφραση ενίσχυσης του φασισμού (όχι 
μόνο με την παρακρατική αλλά και με 
την επίσημη, κρατική μορφή του) στη 
δημόσια ζωή.

Β) Ο διαχωρισμός με τον κόσμο του 
αντιπάλου πρέπει να γίνει κάθετος και 
να φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει 
πεδίο διαλόγου – συνεννόησης με τους 

θεσμούς του. Με την έννοια αυτή, θε-
ωρούμε ότι έχουμε πιο πολύ δίκιο από 
ποτέ να θέτουμε τη γραμμή της αποχής 
από τις εκλογές των οργάνων συνδιοί-
κησης Π/Κ-ΥΣΠ-/ΔΕ. Υπό την ίδια λο-
γική, πρέπει να ανέβει η αντιπαράθεση 
με τον κυβερνητισμό και τις εκλογικές – 
κοινοβουλευτικές αυταπάτες, που έπαι-
ξαν ιδιαίτερα διαλυτικό ρόλο μετά τις 12 
Φλεβάρη.

Γ) Στο πεδίο των ζητημάτων που ανα-
δεικνύει η ίδια η ζωή και η καπιταλιστι-
κή επίθεση στους εκπαιδευτικούς χώ-
ρους, θεωρούμε ότι η γενική ομπρέλα 
υπεράσπισης – διεκδίκησης δημόσιας 
δωρεάν παιδείας και ζωής με δουλειά 
και δικαιώματα για όλους είναι αυτή που 
μπορεί να ενώσει τόσο τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς, όσο και αυτούς με την 
κοινωνία. Θεωρούμε ότι η ίδια η ζωή 
ξέβρασε «αιτήματα» που δεν ανταπο-
κρίνονταν σε τίποτα (στην καλύτερη πε-
ρίπτωση ή ήταν ρεφορμιστικά στη χειρό-
τερη) και που μια προηγούμενη περίοδο 
αποτελούσαν πάνω – κάτω όρο (από το 
ΚΚΕ αλλά και τμήμα των Παρεμβάσεων) 
για οποιαδήποτε επιμέρους συνεργασία. 
Ποιος θυμάται σήμερα (καλά, δε ρωτά-
με ποιος κάνει απολογισμό!) το «ενιαίο 
δωδεκάχρονο» και τα 1400 κατώτερο 
μισθό; 

Δ) Η προσπάθεια ισχυροποίησης των 
παραπάνω πολιτικών κατευθύνσεων 
δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστική με 
τη δραματική αναγκαιότητα ενίσχυσης 
της κοινής δράσης και του συντονισμού 

σωματείων, πολιτικών δυνάμεων, πα-
ρατάξεων και συγκροτήσεων οποιασ-
δήποτε μορφής στην κατεύθυνση της 
ισχυροποίησης ενός πλατιού μετώπου 
αντίστασης.

Ε) Ο συντονισμός σωματείων πρέπει 
να γίνει από τα κάτω ακόμα και ενάντια 
στα καταστατικά των Ομοσπονδιών που 
πρέπει να παρακαμφθούν! Πιστεύουμε 
ότι πρέπει να τεθεί σε συζήτηση πια η 
ιδέα ότι μπορούν είκοσι ΕΛΜΕ, είκοσι 
Διδασκαλικοί Σύλλογοι, τριάντα νοσο-
κομεία κοκ να συντονίσουν αγωνιστικές 
δράσεις. Από κοινές διαδηλώσεις μέχρι 
κοινές απεργίες ακόμα και διαρκείας. 
Και ας μην «προβλέπεται» από τη νο-
μιμότητα των Ομοσπονδιών! Ο συνδικα-
λιστικός λεγκαλισμός πρέπει να αντιπα-
λευτεί!

ΣΤ) Στο παραπάνω σημείο, βέβαια, 
δεν εννοούμε ψευδεπίγραφους «συ-
ντονισμούς», κακέκτυπα αντίγραφα του 
ΠΑΜΕ και της λογικής του (δυστυχώς 
τέτοιες λογικές υπάρχουν πολλές – σε 
«μικρούς» και «μεγάλους»). Για να 
αποφευχθεί αυτό, αλλά και για να είναι 
εφικτή μια πρόταση σαν αυτή που εκθέ-
σαμε αμέσως πριν (του πραγματικού και 
οριζόντιου συντονισμού πρωτοβάθμιων 
σωματείων), είναι αναγκαίο και κρίσιμο 
να πέσουν δυνάμεις για το ζωντάνεμα 
του πρωτοβάθμιου σωματείου και των 
διαδικασιών του. Χωρίς αυτό, λείπει η 
βάση συγκρότησης, χωρίς αυτό, η υπό-
λοιπη συζήτηση είναι πολύ αδύναμη.

Σίγουρο είναι ότι οι συνήθειες και 
οι αδράνειες που μας χαρακτηρίζουν 
(όλους, ασφαλώς) δε γίνεται να ξεπε-
ραστούν σε μία μέρα. Σίγουρο όμως, 
επίσης, είναι ότι η καταιγιστική ταχύτητα 
που έχουν πάρει τα πράγματα μας πιέ-
ζει όλους να «υπερβάλουμε εαυτούς», 
να σκεφτούμε, να ανατρέψουμε και να 
δράσουμε σπάζοντας και αμφισβητώ-
ντας τις συνήθειες αυτές. Είναι σαφές 
(και υπάρχει μάλλον γενική συμφω-
νία σε αυτό) ότι δεν μπορούμε να πάμε 
όπως πηγαίναμε…

«αντιτετραδια»

* O Πάνος Χουντής είναι Μέλος  
των Αγωνιστικών Κινήσεων  

Εκπαιδευτικών.
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αγω
νιστικές παρεμβάσεις - συσπειρώ

σεις - κινήσεις

Καθολική άρνηση εισέπραξε το Υπουργείο Παιδείας από τους 
εκπαιδευτικούς στο ζήτημα του ερωτηματολογίου για την 
αξιολόγηση. Η αποχή των εκπαιδευτικών έφτασε σε τέτοια 

επίπεδα, που το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την παράταση 
της διαδικασίας και επιπλέον, συμπεριλαμβάνει τώρα και τα ιδι-
ωτικά σχολεία!

Και τι περίμεναν δηλαδή;
Αφού υποβίβασαν, με το νόμο για το μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

τους εκπαιδευτικούς δυο και τρεις βαθμούς…
Αφού τους αφαίμαξαν και τους εξαθλίωσαν μισθολογικά, όπως 

και τους υπόλοιπους εργαζόμενους…
Αφού συνέδεσαν ευθέως βαθμό και μισθό δια νόμου με την 

αξιολόγηση – καρατόμηση…
…τώρα έρχονται να τους ρωτήσουν δήθεν εάν συμφωνούν ή 

όχι να συνδεθεί η αξιολόγηση με το βαθμό και το μισθό;
Τώρα το Υπουργείο στοχοποιεί τους διευθυντές για την καθολι-

κή άρνηση των εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση 
για την παράταση της διαδικασίας, «Λόγω του ότι δεν έχουν δοθεί 
ακόμα και σήμερα κλειδάριθμοι στους εκπαιδευτικούς σε πολλά 
σχολεία με ευθύνη Διευθυντών, η συμπλήρωση του ερωτηματο-
λογίου παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15.10.2012, ώρα 23:59». Δη-
λαδή το Υπουργείο Παιδείας θέλει να μας πει ότι οι εκπαιδευτικοί 
ζητούσαν κλειδάριθμους για να συμπληρώσουν το ερωτηματο-
λόγιο και οι διευθυντές δεν τους έδιναν; Μήπως τελικά αυτό που 
επιδιώκουν είναι να τρομοκρατήσουν τους διευθυντές, ώστε αυτοί 
με τη σειρά τους να πιέζουν έναν - έναν τους εκπαιδευτικούς να 
συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο;

Από τους 6.000 που υποτίθεται ότι συμπλήρωσαν το ερωτημα-
τολόγιο, όπως αφήνει να διαρρεύσει το Υπουργείο στον τύπο, πό-
σοι είναι άραγε αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του Υπουργείου και 
στις διευθύνσεις; Πόσοι είναι Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικοί 
Σύμβουλοι και γενικώς στελέχη εκπαίδευσης; Πόσοι κλειδάριθμοι 
εκδόθηκαν όλες αυτές τις ημέρες; Πόσοι από αυτούς συμπληρώ-
θηκαν; Πόσοι βρίσκονται στα συρτάρια των διευθυντών, αφού οι 

εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να τους παραλάβουν; Πόσοι πετάχτη-
καν στον κάλαθο των αχρήστων;

Δεν υπάρχει παράταση: το παιχνίδι είναι στημένο!
Η διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων τελείωσε την Τρίτη 
το βράδυ. Από το σημείο αυτό και μετά, το όποιο αποτέλεσμα, θα 
είναι προϊόν εκβιασμών, φανερών ή ανομολόγητων πιέσεων και 
υπόγειων μαγειρεμάτων. 

Όπως γνωρίζουν πολύ καλά –όλοι όσοι σέβονται τουλάχιστον 
τον εαυτό τους και την επιστημονική τους υπόσταση– η διαδικασία 
διαμόρφωσης, συμπλήρωσης και αποδελτίωσης ενός ερωτηματο-
λογίου ενέχει τα στοιχεία της ανωνυμίας και της προαιρετικότητας 
όσον αφορά στη συμπλήρωσή του και, επιπλέον, την αμεροληψία 
του ερευνητή. Ακόμη, το περιεχόμενό του δεν μπορεί να προ-
καθορίζει τα συμπεράσματα της έρευνας. Το Υπουργείο έχει ήδη 
παραβιάσει κατάφορα την τρίτη και τέταρτη προϋπόθεση, αφού 
ως φορέας που διενεργεί την έρευνα έχει ισχυρότατο κίνητρο να 
«παράγει» συμπεράσματα απολύτως συμβατά με το νεοφιλελεύ-
θερο πλαίσιο αξιολόγησης που προωθεί ο ΟΟΣΑ, ενώ οι ίδιες οι 
ερωτήσεις (όταν δεν κινούνται στη σφαίρα του σουρεαλιστικού, 
όπως περιγράψαμε πριν) «διαμορφώνουν» το αποτέλεσμα: τα 
συμπεράσματα έχουν βγει ήδη. Τώρα επιδιώκει να παραβιάσει 
–εμμέσως πλην σαφώς– και την προϋπόθεση της προαιρετικό-
τητας! Γιατί; Το είπαμε από την αρχή. Η φιλόδοξη υπερπαραγω-
γή που ονομάστηκε «ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού κ.λπ.» μοναδικό στόχο είχε να παρουσιάσει στην 
κοινωνία ένα εκπαιδευτικό σώμα συμμέτοχο και συνένοχο, πρό-
θυμο να αξιολογηθεί και να υποστεί τις συνέπειες της καθήλωσης, 
της περιθωριοποίησης, ακόμη και της απόλυσης. Όμως η υπερ-
παραγωγή είχε ανάγκη από μερικές δεκάδες χιλιάδες «κομπάρ-
σους»… Μόνο που οι «κομπάρσοι» αποδείχθηκαν απρόθυμοι να 
συμμετάσχουν στη σφαγή τους!

Τώρα λοιπόν που έπεσαν οι μάσκες του «διαλόγου»και των δή-
θεν δημοκρατικών διαδικασιών, τι θα κάνει το Υπουργείο; Μήπως 
θα ήταν μια λύση να μας μοιράσουν συμπληρωμένα τα ερωτη-
ματολόγια αφού η γνώμη μας περιττεύει· Μήπως θα ήταν ακόμα 
καλύτερα το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιεύσει από τώρα τα συ-
μπεράσματά του, που έτσι κι αλλιώς είναι ήδη έτοιμα και προκατα-
σκευασμένα; 

Άλλωστε, οι κύριοι του Υπουργείου δεν κρατιούνται! Με τη 
γνωστή μέθοδο διαρροές/διαψεύσεις/διευκρινίσεις, την ίδια στιγ-
μή που μας καλούσαν να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο, 
κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για 
την αξιολόγηση και στον ημερήσιο τύπο δημοσίευμα για εξετάσεις 
στη Γ΄ και τη Στ΄ Δημοτικού! Αξιολόγηση και εξετάσεις δια πάσαν 
νόσον, λοιπόν, είναι η συνταγή πίσω από το προσωπείο του «δια-
λόγου» και των στημένων ερωτηματολογίων!

ΔΗΛΩΣΗ σχετικά με τα ερωτηματολόγια περί αξιολόγησης 
των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στα ΔΣ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Δεν υπάρχει παράταση: 
το παιχνίδι είναι στημένο!

Z γράφουν οι Γ. Αναγνωστάρας, Λ. Νικολάρας, Α. Φατούρου
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στην επιτροπή του υπουργείου για την αξιολόγηση, πανεπιστημι-
ακοί και στελέχη εκπαίδευσης, εάν έχουν ελάχιστο φιλότιμο και 
επιστημονικό αυτοσεβασμό οφείλουν να αποχωρήσουν! ΄Η μή-
πως δεν έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο;

Ούτε βήμα πίσω!
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλη αυτή την εβδομάδα, συνεδρίασαν, 
ενημερώθηκαν και αποφάσισαν. Στη συντριπτικότατη πλειοψηφία 
τους οι εκπαιδευτικοί δεν ζήτησαν κλειδάριθμους από τους διευθυ-
ντές. Ακόμα και στην περίπτωση που τους προτάθηκε δεν έλαβαν 
κλειδάριθμους και όσοι έλαβαν, κάτω από διαδικασίες πρωτοφα-
νών πιέσεων, δεν τους χρησιμοποίησαν. Η διαδικασία έληξε!

Επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα κι όμως τόσο απαραίτητα:
Οι διευθυντές δεν έχουν άλλη υπηρεσιακή υποχρέωση από την 

ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Δεν εκδίδουν κλειδάριθμους 
εάν δεν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο από τους συναδέλφους. Οι εκπαι-
δευτικοί δεν παραλαμβάνουν κλειδάριθμους και δεν συμπλη-
ρώνουν ερωτηματολόγια – αρκούνται να δηλώσουν ότι έλαβαν 
γνώση. Δεν δίνουν αναφορά σε κανένα διοικητικό μηχανισμό εάν 
επιθυμούν ή όχι να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Οι Σύλ-
λογοι Διδασκόντων αποφασίζουν ότι έλαβαν γνώση και ότι κανείς 
δεν ενδιαφέρθηκε να παραλάβει κλειδάριθμο. 

Καλούμε τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. να πάρουν άμεσα 
σαφή και ξεκάθαρη θέση για τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις, αλλά 
και τις διαρροές για την αξιολόγηση και τις εξετάσεις.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να 
πάρουν όλα τα μέτρα ώστε, αποφασιστικά και σαν ένας άνθρω-
πος, οι εκπαιδευτικοί να γυρίσουν την πλάτη στον εμπαιγμό και να 
αναχαιτίσουν κάθε αυταρχική και αντιδημοκρατική εκτροπή.

Διάλογος και  διαβούλευση δεν μπορούν να γίνουν • με αυτούς που 
οδηγούν τον εργαζόμενο λαό, τον άνεργο, τον εκπαιδευτικό, 
στην εξαθλίωση.
Όχι στην αξιολόγηση – παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία • 
στα σχολεία.
Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για όλους-ες• 
Όχι στις νέες εξετάσεις στη Γ΄ και Στ΄ Δημοτικού – μόρφωση για • 

όλα τα παιδιά, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς και τις διαδικα-
σίες απόρριψης.
Κανείς αξιολογητής στην τάξη, με κινητοποιήσεις – στάσεις εργα-• 
σίας αποτρέπουμε κάθε μορφή επιχειρούμενης αξιολόγησης.
Διαγραφή από τους Συλλόγους και τις ΕΛΜΕ όσων μετέχουν ως • 
αξιολογητές σε οποιαδήποτε διαδικασία και φάση αξιολόγησης.
Κίνημα ανυπακοής, αντίστασης και αγώνα παντού, για να ανατρέ-• 
ψουμε την αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης 
– Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. «αντιτετραδια» 

ΑΘΗΝΑ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση του προέδρου 
της ΟΛΜΕ και των εκπροσώπων της ΔΑΚΕ στο ΔΣ 
της ΟΛΜΕ, να διαλύσουν την ΓΣ των προέδρων, 
εμποδίζοντας έτσι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη 
συζήτηση των ψηφισμάτων που κατατέθηκαν από τις 
κατά τόπους ΕΛΜΕ. Η ενέργεια αυτή είναι πρωτοφανής 
και δεν έχει καμιά σχέση με τις δημοκρατικές 
παραδόσεις του συνδικάτου μας.
Οι εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ: Ε΄ Ανατολικής Αττικής, 
Ηρακλείου, Xανίων, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Ηλείας, Ζ΄ 
Αθήνας, Χίου, B΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, 
Κεφαλονιάς – Ιθάκης, Λασιθίου, Β΄ Έβρου, Βοιωτίας, 
Β΄ Πειραιά, Ξάνθης, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄ – Γ΄ Ανατ. 
Αττικής, Άνω Λιοσίων- Ζεφυρίου – Φυλής, Σάμου, Α΄ 
Δυτ. Αττικής (Ελευσίνα), Λευκάδας, Δ΄ Ανατ. Αττικής, 
Ικαρίας – Φούρνων, Α΄ Θεσσαλονίκης, Γ΄ Δυτ. Αθήνας, 
Γ΄ Αθήνας, Β΄ Κυκλάδων, Φθιώτιδας, Ε΄ Αθήνας , 
Θεσπρωτίας, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας , Τρικάλων, Γ΄ 
Θεσσαλονίκης, Καλλιθέας – Ν. Σμύρνης, Moσχάτου, 
Πιερίας, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Καβάλας,  
Φλώρινας, Β΄ Δυτ. Αθήνας,

Σάββατο 29/9/2012

κι όμως έχουμε δύναμη!

Απο το Υ .“ΠΑΙ”.κ.τ.λ. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Παράταση λειτουργίας του ερωτηματολογίου για τη διαμόρφωση 

του πλαισίου αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και του Έργου 
των Εκπαιδευτικών

1. Λόγω του ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα και σήμερα κλειδάριθμοι 
στους εκπαιδευτικούς σε πολλά σχολεία με ευθύνη Διευθυντών, η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρατείνεται, κατ’ εντολήν του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, μέχρι τη Δευτέρα 15.10.2012 , 
ώρα 23:59.

2. Με αφορμή ερωτήματα που δεχτήκαμε διευκρινίζεται ότι οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι θα παραλαμβάνουν τους κλειδάριθμους από 
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην περιφέρεια των οποίων υπηρε-
τούν.

3. Τέλος, όσα από τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν πρόσβαση στο 
survey, καλούνται να κάνουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο, να μπουν με τους κωδικούς αυτούς στο survey.sch.gr ώστε 
να καταγράψουν τον αριθμό των εκπαιδευτικών τους και έπειτα να 
προχωρήσουν στη διαδικασία παραλαβής κλειδάριθμων.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Συμπεράσματα:
α) Είχαμε δίκιο όταν λέγαμε πως το μόνο που ενδιαφέρει το Υ. 

“ΠΑΙ”. κ.τ.λ είναι η συμμετοχή και όχι η ουσία. Εξάλλου το ίδιο το 
ερωτηματολόγιο είναι για γέλια.

β) Δεν ήταν και τόσοι πολλοί οι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σ’ 
αυτή την παρωδία παρά τις αντίθετες προβλέψεις των κυβερνητι-
κών υπαλλήλων – σχολιαστών σε διάφορα blogs και σελίδες “κοι-
νωνικής” δικτύωσης.

γ) “Δεν βρήκαμε πρόθυμους να απαντήσουν; Θα κάνουμε μετα-
γραφές. Αν δεν απαντήσουν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα ζητή-
σουμε να απαντήσει ο Κατσουράνης”.

δ)  Θα ασκηθούν πιέσεις για να συμπληρωθούν ερωτηματολόγια. 
Δεν τα κατάφεραν οι Διευθυντές θα βοηθήσουν και οι σύμβουλοι.

ε)  Κι επειδή δε μασάει η κατσίκα ταραμά, η συγκεκριμένη ανακοί-
νωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά έμμεση αλλά ολοφάνερη αποδοχή 
πως οι εκπαιδευτικοί έστειλαν το μήνυμά τους: “ Όσα ερωτηματολό-
για κι αν φτιάξετε, όσο κι αν προσπαθήσετε να μας χειραγωγήσετε 
δεν θα σας περάσει. Θα μας βρείτε μπροστά σας. Οι σχεδιασμοί σας, 
όπως και των προηγούμενων, θα μείνουν στα χαρτιά!”

Z γράφει o Nίκος Μπέκης
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καταγγελία ενάντια στο 

διευθυντη  β΄βαθμιασ 

εκπαιδευσησ Ευρυτανιας

για την πραξικοπηματική 
προσπάθεια αποκλεισμού 
από τις εκλογές του πυσδε 
του προέδρου και της γ.γ.  

της ελμε
Οι αυθαιρεσίες στη Δ/νση Δ/μιας Εκπαίδευσης 

Ευρυτανίας από τον Δντή Κασκαμπά ξεπερνούν 
ακόμα και την πιο αχαλίνωτη φαντασία. Τελευταίο 
επεισόδιο στο σίριαλ του αυταρχισμού αποτέλεσε 
η πραξικοπηματικού χαρακτήρα προσπάθεια απο-
κλεισμού των διωκόμενων εκπαιδευτικών Κώστα 
Μαστροκώστα και Φωτεινής Πανοπούλου από τα 
ψηφοδέλτια των εκλογών του ΠΥΣΔΕ. 

Η επίκληση της αστείας πρόφασης ότι οι συγκε-
κριμένοι δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ως Πρό-
εδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της ΕΛΜΕ, 
στερείται οποιουδήποτε νομικού ερείσματος, μιας 
και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 1/2003, 
το οποίο ορίζει ρητά τα κριτήρια εκλογιμότητας. 
Ακόμα και ο πλέον καλόπιστος μπορεί να αντιλη-
φθεί ότι πρόκειται για μία παράνομη και εκδικητι-
κή μεθόδευση, η οποία –ακόμα και αν αναιρέθηκε 
λίγο αργότερα υπό το βάρος των αντιδράσεων και 
μετά από παρέμβαση της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας και της 
ΟΛΜΕ– είναι ενδεικτική για την αντίληψη περί δη-
μοκρατίας του κυρίου Κασκαμπά. 

Ως Δ.Σ. της ΕΛΜΕ δεν έχουμε παρά να επαναλά-
βουμε το αίτημα για άμεση απαλλαγή του συγκε-
κριμένου κυρίου από τα καθήκοντά του, μια και 
καθημερινά αποδεικνύει πόσο επικίνδυνος μπορεί 
να γίνει για την εκπαιδευτική κοινότητα της Ευρυ-
τανίας και τα δημοκρατικά δικαιώματα των εκπαι-
δευτικών. 

Θεωρούμε οτι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
δεν μπορεί άλλο να σιωπά στο αυταπόδεικτο πλέον 
αίτημα σύσσωμης της εκπαιδευτικής κοινότητας για 
την απομάκρυνσή του. «αντιτετραδια»

ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ανακοίνωση των δσ των 
ελμε της περιφέρειας 

στερεάς ελλάδας

Σε μια περίοδο που τα προβλήματα, ακόμα και επιβίωσης, 
οξύνονται και η οικονομική αιμορραγία αυξάνει λόγω της 

πολιτικής της ΕΕ, του ΔΝΤ και των υποτακτικών τους που την 
εφαρμόζουν, αρκετοί συνάδελφοι για να μειώσουν το κόστος 

διαβίωσής τους, ζήτησαν και πήραν απόσπαση σε μέρη πιο 
κοντινά στην κατοικία τους και στις οικογένειές τους. Όμως οι 

κυβερνήσεις της τρόικας είχαν προβλέψει και γι αυτό. Με το 
άρθρο 31 του νόμου 3848 δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των 

αποσπασμένων συναδέλφων αν δεν τοποθετηθεί  
ο αναπληρωτής τους. 

Στο γαϊτανάκι των ανεκπλήρωτων αποσπάσεων κάποιοι 
Δντές ΔΔΕ εφάρμοσαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένας απ’ 

αυτούς και ο Δντής ΔΔΕ Ευρυτανίας Κασκαμπάς. Όταν η ΕΛΜΕ 
Ευρυτανίας, καθώς και η ΟΛΜΕ, κατήγγειλαν αυτή την τακτική 

του, αντί να απαντήσει, κάλεσε σε απολογία τον πρόεδρο της 
ΕΛΜΕ Μαστροκώστα Κώστα και τη γενική γραμματέα της ΕΛΜΕ 

Πανοπούλου Φωτεινή!!! Ενοχλήθηκε ο Δντής Κασκαμπάς 
γιατί τόλμησε το Σωματείο να καταγγείλει την επιλεκτική 

και προκλητική συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο Δντή έχει 
καταγγείλει η ΕΛΜΕ Ευρυτανίας και άλλες φορές για δημιουργία 

προβλημάτων και αδιαφανούς πολιτικής διοίκησης.  
Σε προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε καλέσει σε απολογία 

ολόκληρο το ΔΣ!!! Μάλλον έχει ανάγει σε αγαπημένο του σπορ τις 
συνδικαλιστικές διώξεις… 

Θεωρούμε ότι η κλήση σε απολογία με την επίκληση των 
άρθρων 25, 26 και 107 του ν. 3528/2007, είναι αυθαίρετη αφού 

τα συγκεκριμένα εδάφια αναφέρονται στην στάση του υπαλλήλου 
μεμονωμένα και όχι στη στάση του συνδικαλιστικού οργάνου 
το οποίο εγκαλεί ο προϊστάμενος. Η κλήση σε απολογία είναι 

ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη επομένως είναι απαράδεκτη, 
αντιδεοντολογική, αντιδημοκρατική και βεβαίως νομικά άκυρη.

Θεωρούμε ότι η πρακτική του Δ/ντή, είναι μια επικίνδυνη 
λογική που προσβάλλει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και καταργεί το ρόλο, ακόμα και την ύπαρξη, του οργανωμένου 

συνδικαλιστικού κινήματος.
Ζητάμε από τους φυσικούς προϊσταμένους του Δντή Κασκαμπά, 

να επιληφθούν του ζητήματος, να σταματήσει άμεσα η νέα 
συνδικαλιστική δίωξη και να ελέγξουν τις αντισυνδικαλιστικές 

τακτικές του υφιστάμενού τους. Το τελευταίο που χρειάζεται 
ο πολύπαθος χώρος της εκπαίδευσης και ο χειμαζόμενος 

εκπαιδευτικός είναι αυτού του είδους οι λογικές που θυμίζουν 
πρακτικές «πέτρινων» χρόνων.

ΥΓ Αν ο Δντής ΔΔΕ Ευρυτανίας θέλει να διευρύνει το πλήθος 
των σωματείων και των συνδικαλιστών που μπορεί να βάλει στο 

στόχαστρο, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό να μας καλέσει κι εμάς σε 
… απολογία.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Βοιωτίας ο πρόεδρος, Αλεξίου Χρήστος
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ευβοίας ο πρόεδρος, Σιόλιας Νικόλαος

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας ο πρόεδρος, Παλέτσος Θύμιος
Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φωκίδας ο πρόεδρος, Ζωγράφος Γιώργος

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ευρυτανίας ο πρόεδρος, Μαστροκώστας 
Κώστας

Λαμία 10 Οκτώβρη 2012
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Την ώρα που η κυβέρνηση υλοποιεί τα σχέδιά της για την αξιο-
λόγηση – χειραγώγηση, που κατηγοριοποιεί και τιμωρεί εκ-
παιδευτικούς, μαθητές και σχολεία, επιχειρείται η εξαπάτηση 

των εκπαιδευτικών με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για 
να νομιμοποιηθούν οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις και πολιτικές. 
Ο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν τα 
ερωτηματολόγια της απάτης και της υποταγής μέσα σε μια εβδο-
μάδα, προτάσσοντας υποτίθεται ως «τελικό σκοπό τη βελτίωση 
και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης». 

Για άλλη μια φορά αυτοί που υλοποιούν το συμβόλαιο θανάτου 
της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης επικαλούνται την ποιότη-
τα! «Αιδώς Αργείοι»! 

Με την πολιτική και τα Μνημόνιά σας έχετε στραγγαλίσει οικο-
νομικά την εκπαίδευση, τα σχολεία δε διαθέτουν οικονομικούς 
πόρους για τις πιο βασικές τους ανάγκες, κλείνετε σχολεία, αφή-
νετε σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, αυξάνετε τον αριθμό των μα-
θητών ανά τμήμα, δυσκολεύετε την πρόσβαση των μαθητών από 
τις φτωχότερες τάξεις και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές (κα-
τάργηση δωρεάν μεταφοράς και υποστηρικτικών δομών), πετσο-
κόβετε μισθούς και δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ΤΟΛΜΑΤΕ 
να μιλάτε για «ποιότητα», Φαρισαίοι υποκριτές; 

Το Σάββατο 29/09/2012 με αντιδημοκρατικό τρόπο η ΔΑΚΕ 
[μέσω των στελεχών της και του Προέδρου της ΟΛΜΕ] αποχώ-
ρησε από τη συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ [όπως και οι 
λιγοστοί πρόεδροι της ΠΑΣΚ] και δεν επέτρεψε να συζητηθούν 
και να υιοθετηθούν σοβαρά και επείγοντα ψηφίσματα, με πιο 
βαρύνον αυτή τη στιγμή το θέμα της αξιολόγησης, που οδηγεί σε 
απολύσεις- κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων και είναι ο 
βασικός μοχλός παγώματος και μείωσης των μισθών. ΠΑΣΚ και 
ΔΑΚΕ μεθοδευμένα εδώ και καιρό προλειαίνουν το έδαφος για να 
περάσει ο οδοστρωτήρας της αξιολόγησης και να τροποποιηθούν 
αποφάσεις της ΟΛΜΕ που κινούνται σε θετική κατεύθυνση, ανα-
δεικνύοντας την αντιδραστική τους γραμμή, παίζοντας στην ουσία 
φιλοκυβερνητικά παιγνίδια στις πλάτες των εκπαιδευτικών. 

Το γάντι που πετάει η κυβέρνηση και το υπουργείο με την έναρ-
ξη της αξιολόγησης κάτω από αυτές τις συνθήκες και με αυτόν τον 
υπόγειο τρόπο, το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να το σηκώσει. 
Πρώτη απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι η καθολική άρνηση 
των εκπαιδευτικών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων του 
Υπουργείου και στη λήψη κλειδαρίθμων και όλων των σχετικών που 
περιγράφει η εγκύκλιος. Η απάντηση μας πρέπει να είναι μαζική, 
ενωτική, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, ΔΣ των ΕΛΜΕ και 
των συλλόγων διδασκόντων κάθε σχολείου. 

• Να βάλουμε φρένο στις μεθοδεύσεις του Υπουργείου, που μας 
οδηγούν σε απολύσεις, ανεργία και εξευτελισμό.

• Δεν υπάρχει δίλημμα: θα εγερθούμε. Με ψηλά το κεφάλι, θα 
παλέψουμε με αξιοπρέπεια για μας και τα παιδιά μας. «αντιτετραδια»

1/10/2012

Κανένα ερωτηματολόγιο δεν πρέπει να συμπληρωθεί
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Η αξιολόγηση: 
1. Δεν είναι μια «ουδέτερη» και «αντικειμενική» διαδικα-

σία, αλλά μια διαδικασία αυταρχική, μοχλός ανατροπής των 
εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, άρσης της μονιμότη-
τας και απολύσεων, με τη ... βούλα της δήθεν αξιοκρατίας.

2. Επιδιώκει να χειραγωγήσει ιδεολογικά τους εκπαιδευ-
τικούς, να τους καθυποτάξει διοικητικά, να επιβάλει τη συμ-
μόρφωση και την πειθάρχηση.

3. Αποτελεί σημαντικό μοχλό της αντιδραστικής αναδιάρ-
θρωσης του σχολείου και της οικοδόμησης του σχολείου της 
αγοράς.

4. Κατηγοριοποιεί τα σχολεία σε «πετυχημένα» και «αποτυ-
χημένα» με αγοραία κριτήρια.

5. Επιδιώκει την ταξική κατηγοριοποίση των μαθητών και 
των σχολείων, τιμωρώντας τα σχολεία και τους εκπαιδευτι-
κούς με βάση τις επιδόσεις των μαθητών.

6. Η ζωντανή εκπαιδευτική πράξη, από σύνθετη λειτουργία, 
μετατρέπεται σε άθροισμα μετρήσιμων πράξεων, συμπεριφο-
ρών και σχέσεων, οι ανθρώπινες διανοητικές λειτουργίες και 
ικανότητες «μετρώνται» με βάση τα πρότυπα της βιομηχανίας 
και του εμπορίου. Η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται 
από πολυάριθμους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμι-
κούς κ.λπ. παράγοντες και δεν μπορεί «να μετρηθεί».

•   Όχι στην κοροϊδία και την εξαπάτηση- καμιά 
νομιμοποίηση της αξιολόγησης. 

•   δεν συνομιλούμε με τους σφαγείς μας-Χωρίς 
ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιολόγησης, 
οικοδομούμε το μέτωπο αντίστασης  
και συνολικής απόρριψής της.

«Ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη 
του, θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά 
ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους»

Δημήτρης Γληνός
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Συνάδελφοι διευθυντές 
και διευθύντριες
Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση 

με την ΕΛΜΕ, την οποία αρκετοί από 
σας θα την απαξιώσουν (μακάρι να 
διαψευστούμε), θέλουμε να σας απευ-
θύνουμε αυτό το γράμμα.

Οι ώρες είναι κρίσιμες για όλους 
τους εργαζόμενους, για τη δημόσια 
εκπαίδευση, για το μέλλον των παι-
διών μας. Είναι ώρες αποφάσεων για 
όλους μας μπροστά στην κόλαση που 
μας έχουν σπρώξει κυβέρνηση – Ε.Ε. 
– ΔΝΤ με την πολιτική τους. Μια πολιτι-
κή που δεν έχει ημερομηνία λήξης στη 
συντριβή των δικαιωμάτων και κατα-
κτήσεών μας, στη συρρίκνωση των 
μισθών και των συντάξεων, στη διά-
λυση του δημόσιου σχολείου και του 
«κράτους – πρόνοιας». Είναι, δηλαδή, 
δεδομένο ότι δε θα σταματήσουν να 
παίρνουν μέτρα σε βάρος μας, αν δεν 
τους σταματήσουμε. Η κερδοφορία του 
κεφαλαίου αποδεικνύεται ισχυρότερη, 
για τις υποτελείς κυβερνήσεις, από τις 
ανάγκες των ανθρώπων και της νέας 
γενιάς.

Αυτοί σας θέλουν γρανάζι ενός σά-
πιου συστήματος, υπονομευτές των 
αγώνων, όχι απλά απεργοσπάστες. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι διευ-
θυντές εμποδίζουν τη συνδικαλιστική 
δράση με ποικίλους τρόπους, ακόμα 
και την ενημέρωση των συναδέλ-
φων, ενώ την ίδια ώρα προπαγανδί-
ζουν κάθε απόφαση ή ενέργεια του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως πρόσφατα με το 

περιβόητο ερωτηματολόγιο που μοί-
ραζαν με τη χούφτα τους κλειδάριθ-
μους.

Ειδικότερα με την «αξιολόγηση» που 
προωθούν, με σκοπό τη χειραγώγηση, 
ακόμα και την απόλυση συναδέλφων 
μας και την κατηγοριοποίηση των σχο-
λείων με τους όρους της αγορας, σας 
θέλουν να σας χρησιμοποιήσουν σαν 
γκαουλάιτερ – λυκόσκυλα της εξου-
σίας, βάζοντας τη σφραγίδα σας για να 
κοπεί το ψωμί ή να απολυθούν συνά-
δελφοί μας.

Αυτή τη φορά δεν μπορεί να επικα-
λεσθεί κανείς ότι «δεν ήξερα» ή «με 
εξαπάτησαν». Σε καιρό πολέμου πρέ-
πει να αποφασίσετε με ποιούς θα πάτε, 
ή με τους συναδέλφους και το συνδι-
καλιστικό κίνημα ή με αυτούς – τους 
εχθρούς μας. “Tertium non datur” (Τρί-
τος δρόμος δεν υπάρχει, Δ. Γληνός)

Εμείς σας θέλουμε, ιδαίτερα αυτή 
την περίοδο, μαζί μας στους αγώνες. 
Στους δρόμους και τις διαδηλώσεις. Να 
συμβάλετε στην επιτυχία κάθε απεργί-
ας. Με συναδελφική και δημοκρατική 
συμπεριφορά προς τους συναδέλφους, 
οικοδομώντας σχέσεις ισότιμης συ-
νεργασίας στα πλαίσια της δημοκρα-
τικής λειτουργίας του Συλλόγου Διδα-
σκόντων, με πνεύμα κατανόησης και 
παιδαγωγικής ευαισθησίας προς τους 
μαθητές μας, με διάθεση συνεργασίας 
με τους γονείς και τους εργαζόμενους.

Να αρνηθείτε και να υπονομεύσετε 
κάθε διαδικασία «αξιολόγησης», να 
σταθείτε κοντά μας για την υλοποίηση 
της απόφασης του κλάδου «κανείς αξι-
ολογητής στην τάξη», για να μην περά-
σει η αξιολόγηση, η πολιτική διάλυσης 
του δημόσιου σχολείου.

Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει απα-
ντήσει αποφασιστικά: Όποιος αυταρχι-
κά, ετσιθελικά καταπατά δικαιώματα και 
προσβάλλει την αξιοπρέπεια συναδέλ-
φου, θα μας βρει μπροστά του. Όποιος 
ποδοπατήσει αδύναμο και φτωχό μα-

θητή θα λογοδοτήσει. Όποιος Εφιάλτης 
υπογράψει απολύσεις και αρνητικές 
αξιολόγήσεις θα εξοστρακιστεί. 

Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας 
υπενθυμίσουμε απόσπασμα από την 
τελευταία διάλεξη του Συνταγματολό-
γου Αριστόβουλου Μάνεση, πριν συλ-
ληφθεί το 1968: 

« ...Κάτω από τις συνθήκες που ζού-
με, η σιωπή δεν είναι «χρυσός»· είναι 
«λίβανος και σμύρνα». Διότι η σιωπή 
μπορεί να ερμηνευθεί σαν αποδοχή 
ή συναίνεση: «ο σιωπών δοκεί συ-
ναινείν», qui tacet consentire videtur 
(όπoιoς σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), 
κατά το ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν έχω λοι-
πόν το δικαίωμα να σιωπήσω, αφού 
σωπαίνοντας θα εμφανιζόμουν ως 
αποδεχόμενος ή ανεχόμενος τα όσα γί-
νονται. Υπάρχουν στη ζωή, την ατομική 
και την κοινωνική, στιγμές που πρέπει 
κανείς να πει το μεγάλο «ναι» ή το με-
γάλο «όχι».

Σε τέτοιες στιγμές, σαν τις τωρινές, το 
ουσιώδες είναι, πιστέψτε με, να προ-
στατεύσει κανείς τον εαυτό του, όχι από 
τη δίωξη, αλλά από τον εξευτελισμό. 
Να περισώσει την αξιοπρέπειά του ως 
ανθρώπου, ως πολίτη, ως επιστήμο-
να (...)το ουσιώδες είναι να μείνει κα-
νείς ελεύθερος, όρθιος και αλύγιστος 
απέναντι στους καταναγκαστικούς και 
ιδεολογικούς μηχανισμούς των κρα-
τούντων.

Μην επιτρέψετε να σας εξανδραποδί-
σουν. Διατηρήστε, μέσα στους ζοφερούς 
και άρρωστους καιρούς, άγρυπνη και 
ανυπόταχτη τη σκέψη σας, περιφρου-
ρήστε την άγια υγεία και ρωμαλεότη-
τα της ψυχής σας, κρατήστε στητό και 
αγέρωχο το ωραίο ανάστημά σας. Και 
αν η Εξουσία, που την συμφέρει να έχει 
παθητικούς και πολιτικά αδιάφορους 
υπηκόους, σας πει ότι, έτσι κάνοντας, 
δεν είστε φρόνιμοι και νομοταγείς πο-
λίτες, αποδείξτε της ότι καλός πολίτης 
είναι μόνον ο ελεύθερος πολίτης, ο συ-

Ανοιχτό γράμμα στους συνάδελφους διευθυντές 

...κι έρχεται η στιγμή για ν’ αποφασίσεις 
με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφήσεις

Αγωνιστική Παρεμβαση - «Δ. ΓΛΗΝΟΣ»
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νειδητός, ενεργός και υπεύθυνος πολί-
της. Και θυμίστε της ότι ο Περικλής είχε 
πει στον «Επιτάφιο»: όποιος αδιαφορεί 
για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του 
είναι, όχι Φιλήσυχος, αλλ’ άχρηστος, 
«αχρείος» πολίτης. Και μη ξεχνάτε, στις 
σημερινές δύσκολες για την Πατρίδα 
μας και το Λαό μας περιστάσεις, τα λό-
για του ποιητή – και θέλω μ’ αυτά να 
σας αποχαιρετήσω:

«Οσοι το χάλκεον χέρι βαρύ 

του φόβου αισθάνονται 

Ζυγόν δουλείας 

ας έχωσι.

Θέλει αρετήν και τόλμην 

η Ελευθερία».

Ανδρέας Κάλβος.
 

Πειραιάς, 8/10/2012

Έφτασε το πραγματικό ερωτηματολόγιο 
για την αξιολόγηση, που έστειλε σε όλα 

τα σχολεία το υπουργείο παιδείας
 

 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού  
Έργου και του Έργου  
των Εκπαιδευτικών...
 
Ερωτηματολόγιο:
Οι επτά θανάσιμες ερωτήσεις  
(Η συμμετοχή σας είναι πιλοτική, με 
τις ευχές της πολιτικής 
του Χορηγού “Air Mnemonium”) 
 
Ερώτηση 1η  
Σε ποιόν βαθμό θεωρείτε ότι πρέπει 
να μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί 
των Εκπαιδευτικών; 
Α. 50% 
Β. 30% 
Γ. 90% 
Δ. Να λειτουργούν αμισθί 
E.  Ο μισθός να εξαρτάται από τις 

χορηγίες 

Ερώτηση 2η  
Ποιο πιστεύετε ότι είναι ένα ορθολο-
γισμένο ωράριο εβδομαδιαίως για 
τους εκπαιδευτικούς ;  
Α. 27 ώρες 
Β. 30 ώρες 
Γ. 40 ώρες 
Δ. 40 ώρες και Σαββατοκύριακα 
 
Ερώτηση 3η  
Ποιος πιστεύετε ότι είναι καταλληλό-
τερος για στέλεχος της εκπαίδευσης; 
Α.  Αυτός που απεργεί μόνο την 

Πρωτομαγιά (όσο είναι ακόμα 
επίσημη αργία).

Β.  Αυτός που δεν απεργεί ποτέ και 
για κανένα λόγο.

Γ.  Αυτός που χωρίς ερωτήσεις και 
δισταγμούς εφαρμόζει τις άνωθεν 
εντολές.

Ερώτηση 4η  
Στις απαραίτητες απολύσεις εκπαι-
δευτικών ποιοι νομίζετε ότι πρέπει να 
προηγηθούν; 
Α.  Αυτοί που δεν πιάνουν τη βάση 

σε τεστ κόπωσης
Β. Όσοι είναι καπνιστές  

Γ.  Όσοι ξοδεύουν για διατροφή 
πάνω από 1 ευρώ ημερησίως

Δ.  Όσοι συμπλήρωσαν το 30ο έτος 
ερωτικής ζωής

Ε. Όσοι είναι παντρεμένοι με παιδιά 
 
Ερώτηση 5η  
Ποια νομίζετε ότι είναι η καταλληλό-
τερη δημιουργική απασχόληση για 
τους εκπαιδευτικούς κατά τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο; 
Α. Συνοδός απορριμματοφόρου 
Β.  Ομαδάρχης σε κατασκήνωση 

(αποκλειστικώς για Κ.Α.Π.Η.)
Γ. Δασοπυροσβέστης 
Δ. Εθελοντής στο Αφγανιστάν 
Ε.  Κυνηγός κεφαλών μεταναστών 

στην προσεχή επιχείρηση «Κερ-
δώος Ερμής»

Ερώτηση 6η  
Σε πόσα τμήματα μπορεί να συμπτυ-
χθεί ένα δημόσιο σχολείο για να είναι 
λειτουργικό; 
Α. Μέχρι 3 (ένα ανά τάξη) 
Β.  Ένα μοναδικό τμήμα συνδιδα-

σκαλίας όπως προστάζουν τα νέα 
παιδαγωγικά δεδομένα

Γ.  Κανένα (τα κλείνουμε και όσοι 
επιθυμούν ας φοιτήσουν σε 
ιδιωτικά)

Ερώτηση 7η  
Κάθε πότε νομίζετε πρέπει να δηλώ-
νουν υποταγή οι εκπαιδευτικοί στους 
οικείους προϊστάμενους; 
Α. Κάθε μήνα 
Β.  Κάθε πρώτη βδομάδα νέων 

μέτρων 
Γ. Κάθε πρωί με SMS 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΩΣΤΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(για το καλό των μαθητών  
και το δικό σας)

 
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ  

ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΑΡΤΑΡΑ
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Το Υπουργείο Παιδείας, ξεκίνησε αιφνιδιαστικά διαδικασία 
ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την αξι-
ολόγηση! Μεταξύ άλλων, το ερωτηματολόγιο θέτει ερωτήμα-

τα όπως : «η αξιολόγηση πρέπει να συνδέεται με τη μισθολογική 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών ή με την προαγωγή των εκπαιδευτι-
κών;», ενώ στους πιθανούς φορείς της αξιολόγησης περιλαμβάνει 
ανάμεσα στα άλλα και «ανεξάρτητη αρχή» (ιδιωτική άραγε;). 

Το φρούτο της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας», είναι μια μεγάλη 
απάτη που θέλει να περιθωριοποιήσει τις συλλογικές αποφάσεις, 
για να νομιμοποιήσει το έγκλημα της διάλυσης της δημόσιας εκ-
παίδευσης. Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, μαζί με τους 
συμμάχους της, την Τρόικα, την ΕΕ και το ΔΝΤ συνασπίζονται και 
συντονίζονται για να λεηλατήσουν κάθε εργατικό και εκπαιδευτι-
κό δικαίωμα. Τους εργαζόμενους όμως, τους αντιμετωπίζουν ως 
μεμονωμένα άτομα, που λένε τάχα τη γνώμη τους στα διάφορα 
forum, αλλά σε καμία περίπτωση ως μέλη σωματείων, που εκ-
φράζονται συλλογικά μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και Γενι-
κών Συνελεύσεων. Γι’ αυτό απαξιώνουν το οργανωμένο συνδι-
καλιστικό κίνημα, τη Δ.Ο.Ε. τους Πρωτοβάθμιους συλλόγους και 
τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων. Μας προτιμούν 
καθηλωμένους στην οθόνη του υπολογιστή να αναμετριόμαστε 
με τα ερωτηματολόγιά τους και όχι συμμέτοχους στις συλλογικές 
λειτουργίες των σωματείων μας. 

Η αντίθεση και η αντιπαράθεσή μας ως εκπαιδευτικό κίνημα και 

πιο συγκεκριμένα ως Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις, με 
την αξιολόγηση είναι συνεχής, συνεπής, αποτελεσματική και δια-
χρονική και από αυτή την άποψη σηκώνουμε έμπρακτα και αυτή 
την κρίσιμη ώρα το βάρος της αντιπαράθεσης που μας αναλογεί. 
Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας απέναντι στην πο-
λιτική του Υπουργείου Παιδείας, τονίζοντας ότι δεν έχουμε απλώς 
διαφωνίες που αφορούν τον τρόπο και τις τεχνικές για την εφαρ-
μογή της αξιολόγησης. Λέμε συνολικά ένα ξεκάθαρο «όχι στην 
αξιολόγηση». Δώσαμε και θα δώσουμε όλες τις μάχες για το μπλο-
κάρισμά της στην πράξη, γιατί αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για 
την επιβολή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, τη χειραγώγηση του 
μάχιμου εκπαιδευτικού και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου. 

Σήμερα, που η επίθεση στον κόσμο της εργασίας και της ζω-
ντανής εκπαίδευσης είναι πρωτοφανής και καθολική, η αντίσταση 
στην αξιολόγηση πρέπει να πάρει καθολικά χαρακτηριστικά. Όλοι 
οι εκπαιδευτικοί, σαν ένα σώμα πρέπει να ορθώσουν το ανάστη-
μά τους και να αναχαιτίσουν την προώθησή της, που θα σημάνει 
χειραγώγηση, υποταγή, έλεγχο και τυποποίηση των παιδαγωγι-
κών πρακτικών των εκπαιδευτικών, βαθμολογική και μισθολογι-
κή καθήλωση, ακόμα και απολύσεις.

Διάλογος και διαβούλευση δεν μπορούν να γίνουν με αυτούς 
που οδηγούν τον εργαζόμενο λαό, τον άνεργο, τον εκπαιδευτικό, 
στην εξαθλίωση. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα, δεν θα οδηγηθού-
με αυτοβούλως ως πρόβατα επί σφαγήν στα κρεματόρια της αξιο-
λόγησης. Όταν την ίδια στιγμή:

Το δημόσιο σχολείο οδηγείται στην πλήρη εμπορευματοποίηση, • 
συγχωνεύονται και καταργούνται σχολεία, καταρρέουν υπο-
στηρικτικές δομές και οι μαθητές μας υποσιτίζονται.
Το νέο μισθολόγιο καταδικάζει τους εκπαιδευτικούς στη φτώ-• 
χεια και απαιτεί αξιολογικές διαδικασίες – σφαγείο που απορ-
ρίπτει μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών.
Κυβέρνηση – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. επιβάλλουν νέο γύρο λεηλασίας σε • 
μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση και περίθαλψη σκορπώντας από-
γνωση, φτώχεια και πείνα σε όλη την εργαζόμενη κοινωνία.
Αναζητείται μια αποτελεσματική μορφή «εφεδρείας» ή «δια-• 
θεσιμότητας», ώστε να απολυθούν δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι 
υπάλληλοι.

ΠΑΣΚ –ΔΑΚΕ ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΛΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ήδη από τον περασμένο Ιούλη με την επιστολή τους (13/7/2012) 
προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου με θέμα την αξιολόγη-
ση προδιέγραψαν την ρότα που θα ακολουθούσαν και αυτή τη 
χρονιά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, στην επιστολή αυτή δήλωσαν την 
αποδοχή της αξιολόγησης –χειραγώγησης. Ξανά φέτος, χωρίς να 
έχουν διδαχτεί τίποτα από την βαριά ήττα στην οποία οδήγησαν 
τον κλάδο με το νέο μισθολόγιο, ακολουθούν την ίδια τακτική, μη-
ρυκάζουν την ιδιαιτερότητα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευ-
σης έναντι των άλλων κλάδων του Δημοσίου. Την ίδια ώρα που ο 
νόμος 4024/2011 για το νέο μισθολόγιο συνδέει την αξιολόγηση 
με τη βαθμολογική και μισθολογική μας εξέλιξη, η Ιερά Συμμαχία 
των ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ αναζητά την «καλή» αξιολόγηση που δεν θα 
έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Μας οδηγούν και πάλι στο στόμα του 
λύκου. Έχουν κάνει ιδιοκτησία τους την ατζέντα του Αρβανιτόπου-
λου, ο οποίος –πότε με το καρότο και πότε με το μαστίγιο– τους 
χειραγωγεί απροκάλυπτα. Άλλα υπόσχεται στις συναντήσεις με το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και άλλα πράττει. 

Και στο συγκεκριμένο ζήτημα του ερωτηματολογίου, ενώ κα-

Να μη συμπληρώσει ούτε ένας/μία συνάδελφος 
το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση! 

Να μην πάρει κανείς 
κλειδάριθμο!

Παρεμβασεις Κινησεις 
Συσπειρωσεις Π.Ε.
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λούν τους συναδέλφους να μην το συμπληρώσουν, ταυτόχρονα 
κλείνουν το μάτι στο Υπουργείο ομνύοντας στο διάλογο. Ξαφ-
νιάζονται για άλλη μια φορά με τις αιφνιδιαστικές ενέργειες του 
Υπουργού, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν τη νομιμοφροσύνη τους 
υπέρ της αξιολόγησης. Μαζί πορεύονται μαζί θα βουλιάξουν! Πολύ 
γρήγορα θα δώσουν λόγο στους συναδέλφους και τις Γενικές Συ-
νελεύσεις των συλλόγων για την αδράνεια και την ενδοτικότητα 
τους. Δεν θα τους αφήσουμε να γυρίσουν τον κλάδο πίσω στον 
επιθεωρητισμό!

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη καθολικά, 
σαν ένας άνθρωπος, στο ερωτηματολόγιο. Σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει ούτε ένας να «συνεργασθεί», έτσι κι αλλιώς δεν εί-
μαστε υποχρεωμένοι να το συμπληρώσουμε. Ειδικά σε αυτή τη 
συγκυρία, η συνεργασία με το υπουργείο παιδείας στο ζήτημα 
της αξιολόγησης ισοδυναμεί με προδοσία! Αντιλήψεις του τύπου 
«να συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο για να εκφράσουμε με 
αυτό τον τρόπο την αντίδρασή μας» είναι τουλάχιστον αφελείς. Το 
υπουργείο πολύ απλά θα αξιοποιήσει την όποια συμμετοχή και θα 
βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, όπως έκανε και σε προηγού-
μενες αντίστοιχες περιπτώσεις. Και να είστε σίγουροι ότι τα συμπε-
ράσματα θα είναι σε βάρος μας!

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων και να επιδείξουν αγωνιστική στάση και 
συναδελφικό, δημοκρατικό ήθος. Δεν έχουν καμιά υποχρέωση να 
πιέσουν, ή πολύ περισσότερο να επιβάλλουν, σε κανένα συνάδελ-
φο να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Πολύ περισσότερο δεν 
έχουν κανένα λόγο να υπακούσουν σε τυχόν αυθαίρετες προφο-
ρικές εντολές και να συμπληρώσουν λίστες με συναδέλφους που 
συμπληρώνουν ή δεν συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο. Τυχόν 
πιέσεις ή αυθαιρεσίες πρέπει να καταγγέλλονται αμέσως στα Δ.Σ. 
των Συλλόγων. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε 
και κανένα λόγο να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα διοικητικό 
μηχανισμό για τη στάση μας.

Όχι στην αξιολόγηση – παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία 
στα σχολεία, ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για 
όλους-ες. Κανείς αξιολογητής στην τάξη, με κινητοποιήσεις – στά-
σεις εργασίας αποτρέπουμε κάθε μορφή επιχειρούμενης αξιολόγη-
σης. Διαγραφή από τους συλλόγους όσων μετέχουν ως αξιολογητές 
σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης. Κίνημα ανυπακοής, αντί-
στασης και αγώνα παντού για να ανατρέψουμε την αντιεκπαιδευτι-
κή και αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. «αντιτετραδια»

5/10/2012

επιστρέφουμε  
πίσω τους κλειδαρίθμους 

και αρνούμαστε να 
συμπληρώσουμε

τα ερωτηματολόγια
 γιατί:

 

Για τη διάλυση των σχολειών μας και τα απανωτά 
χτυπήματα στη δημόσια εκπαίδευση δεν έγινε κανενός 
είδους διαβούλευση: συγχωνεύσατε-κλείσατε σχολεία, 

ζητάτε κι άλλες συγχωνεύσεις και περικοπές, αφήνετε τους 
μαθητές μας να διανύουν χιλιόμετρα ή να ανεβαίνουν σε 

καρότσες φορτηγών για να πάνε στο σχολείο και ελπίζουμε 
ότι δε θα μας αφήσετε να παγώσουμε... Χώρια από εμάς, 

που μας έχετε εξαντλήσει οικονομικά και ηθικά, και πέρα 
από τις τριτοκοσμικές σκηνές πεινασμένων μαθητών – 

αλλά αυτό είναι το τίμημα του λαού μας στο βωμό της 
Τρόικας που διασώζει τη χώρα καταστρέφοντας τους 

ανθρώπους της.

Δε θέλουμε να γίνουμε αριθμοί μιας ηλεκτρονικής λίστας 
νομιμοποίησης ήδη ειλημμένων αποφάσεων στο πλαίσιο 
ψευδεπίγραφων δημοκρατικών διαλόγων. Δε θα γίνουμε 

κομμάτι μιας «στατιστικής» συναίνεσης σε νομοσχέδια που 
έχουν ήδη σχεδιαστεί (αν δεν έχουν κιόλας ψηφιστεί, αφού 

το Ν.4024/11 καθορίζει πλαίσιο αξιολόγησης και μάλιστα 
συνδέει μισθό και βαθμό). Όχι, ευχαριστούμε, ξέρουμε από 

κοινωνικούς διαλόγους, δε θα πάρουμε.

Δεν είμαστε «καθόλου» ανυποψίαστοι: είδαμε 
τις εφεδρείες και τις συγχωνεύσεις, ακούμε για τις 

διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τις περικοπές στην παιδεία 
και αρνούμαστε να σας υποδείξουμε κι άλλους τρόπους 

εξόντωσής μας. Μας αφορά «λίγο» να γίνουμε «άξιοι»των 
δικών σας αξιών, καθώς σε αυτές δεν εμπεριέχονται οι 

υπέρτατες αξίας της Παιδείας, της Υγείας, της Ασφάλειας, 
της Εργασίας, της Δικαιοσύνης για όλο το λαό. Νιώθουμε 

ήδη «αρκετά» εξοντωμένοι, καταρρακωμένοι και απ-
αξιωμένοι. Θα είμαστε, ωστόσο, «πολύ» ενωμένοι με τους 

συλλόγους μας αλλά και με τους μαθητές και τους γονείς 
ενάντια σε κάθε προσπάθεια εξόντωσής μας.

Oι καθηγητές
του 3ου Γυμνασίου Περιστερίου
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σεις - κινήσεις
Περηφανεύτηκαν για το θεσμό της 

ένταξης των μαθητών με ειδικές 
ανάγκες στα γενικά σχολεία, έδω-

σαν επί σειρά ετών στοιχεία για το «πόσο 
καλά» πάνε τα πράγματα, προπαγάνδισαν 
εντός και εκτός βουλής, εντός και εκτός 
Πανεπιστημίων, τα «μέτρα» υλοποίησης 
του θεσμού. 

Οι «ημέτεροι» πρωτοστάτησαν και στή-
ριξαν τα προγράμματα 400 ωρών για να 
«δώσουν την ευκαιρία επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών» (με το αζημίωτο πάντα). 
Είδαν στην ακύρωση ακόμα και της ελλι-
πούς κρατικής επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών μια μεγάλη ευκαιρία: Την οικο-
νομική εκμετάλλευσή τους (για το καλό της 
εκπαίδευσης και των μαθητών, βεβαίως 
βεβαίως). 

Προπαγάνδισαν την απορροφητικότητα 
των ΕΣΠΑ για το θεσμό της παράλληλης 
στήριξης, ασχέτως που την προηγούμενη 
χρονιά ο αριθμός των αιτημάτων (1950) 
παρουσίασε μια μεγάλη ψαλίδα συγκρι-
τικά με την πίστωσή τους: Μόλις 1000 
από αυτές τις περιπτώσεις μαθητών εί-
χαν εκπαιδευτικό να τους στηρίξει, στην 
προσπάθειά τους να ενταχθούν στο γενι-
κό σχολείο. Οι υπόλοιποι (πάνω από 900 
μαθητές) έμειναν μόνοι τους στον αγώνα 
δρόμου για την ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών αναγκών τους. 

Φέτος, αρχές Οκτώβρη, το τοπίο είναι 
ακόμα θολό για το πότε, πόσοι και ποιοι 
θα είναι οι «τυχεροί» της φετινής χρονιάς. 
Η αντικατάσταση του στελεχικού δυναμι-
κού στη διεύθυνση ειδικής αγωγής και οι 
φήμες για αναβάθμιση του προηγούμενου 
προϊσταμένου της σε ρόλο συμβούλου του 
υπουργού, δε βοήθησαν στον ερχομό των 
εκπαιδευτικών στα σχολεία. 

Τα υπουργεία παιδείας και υγείας 
έχουν ήδη υπογράψει από την προηγού-
μενη χρονιά τα «συμβόλαια θανάτου» για 
τους αδύνατους της κοινωνίας και έχουν 
εγκαινιάσει καινούριους Καιάδες για 
τους μαθητές με αναπηρία. Υλοποιώντας 
επιλογές ΕΕ και ΔΝΤ, ακολουθώντας τις 
αποφάσεις της Λισσαβόνας για την εκπαί-
δευση, βιάζονται να τελειώνουν ΝΩΡΙΣ με 
το τμήμα αυτό του μαθητικού πληθυσμού 
που κρίνουν αντιπαραγωγικό. Δεν είναι 
τυχαίο ότι από τους πρώτους φορείς που 
συγχωνεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά 
οι 21 ήταν ιδρύματα και νομικά πρόσωπα 
που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. Για-
τί να ξοδέψουν για την εκπαίδευσή τους, 
αφού δεν στοχεύουν να το καταστήσουν 
ενεργό εργασιακά; Το μέλλον του θα είναι, 

όπως και των υπολοίπων άλλωστε μαθη-
τών μας, η ανεργία. 

Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις για την 
εκπαίδευση, η ακαταλληλότητα των σχο-
λικών κτηρίων, οι ανύπαρκτοι διορισμοί 
της φετινής χρονιάς, η «αποψίλωση» των 
ΚΕΔΔΥ από τον απαραίτητο αριθμό προ-
σωπικού όλων των ειδικοτήτων για να 
μπορέσουν να παράξουν έργο αντίστοιχο 
των αναγκών των περιοχών που καλύ-
πτουν, τα 25αρια τμήματα που με ζήλο 
προάγει το υπουργείο παιδείας, οι καταρ-
γήσεις, υποβιβασμοί και συγχωνεύσεις γε-
νικών και ειδικών σχολείων, η ακύρωση 
της μεταφοράς μαθητών των ειδικών σχο-
λείων δημιουργούν ένα εκρηκτικά επικίν-
δυνο τοπίο για την ασφάλεια πρωτίστως 
των μαθητών.

Ταυτόχρονα υποσκάπτουν την ένταξη 
όσων μαθητών μπορούν να ενταχθούν 
στο γενικό σχολείο, καλλιεργώντας ένα 
σιωπηλά διογκούμενο ρεύμα «απο-
πομπής» τους, το οποίο ενισχύεται από 
κινήσεις γονέων μαθητών του γενικού 
μαθητικού πληθυσμού που ελπίζουν να 
«γλυτώσουν» τις δικές τους τάξεις από 
προβλήματα που φέρνουν μαζί τους οι 
μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Δεν χρειάζεται να προπαγανδίσεις τον 
κοινωνικό ρατσισμό ευθέως ως πολιτεία: 
Μπορείς (και το κάνει με επιτυχία άλλω-
στε το υπουργείο) να «τραβήξεις το χαλί» 
κάτω από τα πόδια των μαθητών και στη 
συνέχεια ν’ αφήσεις τον κοινωνικό αυτο-
ματισμό να κάνει τη δουλειά του.

Στο τοπίο αυτό έρχεται να προστεθεί η 
«λύση ανάγκης» που προκρίνουν πολλές 
οικογένειες αναπήρων μαθητών, της ιδι-
ωτικής παράλληλης στήριξης, προκειμέ-
νου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στο 
παιδί τους αυτό που η πολιτεία τους στε-
ρεί: Το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτός 
είναι ο τρόπος που το υπουργείο εννοεί 
την ένταξη: οι γονείς ΞΑΝΑπληρώνουν 

από την τσέπη τους την εκπαίδευση των 
παιδιών τους και το κράτος απαλλάσσεται 
από τις υποχρεώσεις του. Έτσι εκτός των 
προσπαθειών για την είσοδο χορηγών 
στα σχολεία από την μπροστινή πόρτα, 
έχουμε –με την ανοχή και στήριξη της 
πολιτείας– την είσοδο και ιδιωτών που θα 
υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τους μαθητές 
με αναπηρία στις γενικές τάξεις (για το 
καλό τους, βεβαίως βεβαίως). 

Η εισβολή των δήμων στα σχολεία 
μέσω των ΜΚΟ δεν μπορεί ν’ αφήσει 
έξω το χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και 
αγωγής. Οι δήμοι μέσω ιδιωτικών εται-
ρειών (διάβαζε ΜΚΟ), θα αναλάβουν τόσο 
την παράλληλη στήριξη των μαθητών, 
όσο και την αξιολόγηση και εκπαιδευτι-
κή υποστήριξή τους, «πουλώντας» κοι-
νωνική πολιτική στους γονείς και στους 
μαθητές.

Σε μια περίοδο που τα κοινωνικά και 
μορφωτικά δικαιώματα βρίσκονται στο 
στόχαστρο κυβέρνησης ΕΕ και ΔΝΤ, είναι 
επιτακτική ανάγκη να παλέψει το σύνολο 
της εκπαίδευσης και το γονεϊκό κίνημα 
ώστε να μη μείνει ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Να γίνουν τώρα μόνιμοι διορισμοί στην 
εκπαίδευση και πρωτίστως στην ειδική 
αγωγή.

Να καλυφτεί ΤΩΡΑ το σύνολο των αι-
τημάτων για δημόσια παράλληλη στήρι-
ξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα 
σχολεία μας.

Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών 
ανά τμήμα (15 μαθητές σε νηπιαγωγείο, 
Α. και Β δημοτικού, 20 μαθητές στις μεγα-
λύτερες τάξεις).

Να καλυφτούν από το κρατικό προϋπο-
λογισμό με έκτακτο κονδύλι οι θεραπεί-
ες των μαθητών που οι γονείς τους είναι 
ανασφάλιστοι. «αντιτετραδια»

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

προετοιμάζουν  
τον εξοστρακισμό των μαθητών 

 με ειδικές ανάγκες  
από τα δημόσια σχολεία

Παρεμβασεις Κινησεις Συσπειρωσεις Π.Ε.
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• ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  
ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

• ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ!

Χαιρετίζουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες λαού και εργαζομένων 
που πλημμύρισαν τους δρόμους όλης της χώρας στην πανεργατι-
κή απεργία  της 26ης/ 9 και τους δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς 
που βρέθηκαν με αγωνιστικό παλμό στα εκπαιδευτικά μπλοκ. Σε 
πείσμα των καλοθελητών της αντιδραστικής συγκυβέρνησης ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ –που θέλουν  το λαό στη γωνία, φοβισμένο και 
απογοητευμένο, να παρακολουθεί άβουλος τη νέα βάρβαρη επέ-
λαση που ετοιμάζουν– οι μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις σε 
όλη τη χώρα, απέδειξαν ότι λαός και εργαζόμενοι όχι μόνο δεν νο-
μιμοποιούν τη σφαγή των δικαιωμάτων τους, αλλά είναι αποφασι-
σμένοι να παλέψουν σκληρά, να υπερασπιστούν το δίκιο τους, να 
αντισταθούν σε όλους αυτούς που θέλουν να τους θυσιάσουν στο 
βωμό της κρίσης του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος.  
Οι χθεσινές μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε πολ-
λές άλλες πόλεις της χώρας δείχνουν ότι το ποτάμι της κοινωικής 
οργής ξεχειλίζει. Αποτελούν τον καλύτερο οιωνό για κλιμάκω-
ση των αγώνων και τη συγκρότηση ενός παλλαϊκού μετώπου 
ανατροπής της πολιτικής κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ. Οι δρόμοι 
πλημμύρισαν κόντρα στις σειρήνες της συστημικής προπαγάν-
δας, που επιδιώκουν να σπείρουν το φόβο, τη μοιρολατρεία και 
την ηττοπάθεια. Η επιχείρηση καταστολής και τρομοκράτησης 
των απεργών, της νεολαίας και του λαού στην οποία κατέφυγε η 
κυβέρνηση, με προληπτικές προσαγωγές και διάλυση προσυγκε-
ντρώσεων, αλλά και το χτύπημα της μεγάλης παλλαϊκής απεργια-
κής πορείας στο Σύνταγμα έπεσε στο κενό. Ο λαός κατέκλυσε και 
πάλι δρόμους και πλατείες, αντιστεκόμενος στο κύμα καταστολής. 
Οι εργαζόμενοι, και οι εκπαιδευτικοί ανάμεσά τους, συνειδητοποι-
ούν  ολοένα βαθύτερα ότι ο μόνος δρόμος και η μόνη πραγματική 
αντιπολίτευση είναι οι μαζικοί, μαχητικοί, παρατεταμένοι αγώνες 
για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής. Αγώνες τους 
οποίους πρέπει να πάρουν  στα δικά τους χέρια. Η απεργιακή κι-
νητοποίηση απέδειξε, επίσης, ότι η φασιστική συμμορία της «Χρυ-
σής Αυγής» δεν έχει καμιά δύναμη, όταν το εργατικό κίνημα δίνει 
τον αγώνα στο δρόμο ενάντια στον πραγματικό  ταξικό του εχθρό. 
Η απεργία της 26ης Σεπτέμβρη πρέπει να βρει την αγωνιστική 
της συνέχεια. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να προωθήσουμε ένα καθολικό 
μπλακ-αουτ, με απεργίες-καταλήψεις-συγκεντρώσεις κλπ, για να 
μην ψηφιστούν τα νέα σφαγιαστικά  μέτρα, για να ανατρέψουμε 
την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. «αντιτετραδια»

ΑΘΗΝΑ 27/9/2012

το ποτάμι της οργής 
ξεχειλίζει - αγώνας 
μέχρι την ανατροπή!

Αγωνιστικες Παρεμβασεις Συσπειρωσεις 
Κινησεις Εκπαιδευτικων Δ.Ε.

Όποιος δεν μπορεί να δει την αιτία, την ουσία και το βάθος της 
βάρβαρης επίθεσης είναι ή πολιτικά αφελής ή ύποπτος. Διότι η 
λαίλαπα της τριτοκομματικής κυβερνητικής Λερναίας Ύδρας, με 

τις υποδείξεις και ευλογίες ΕΕ – ΔΝΤ – Τρόϊκας, δεν αφήνει περιθώρια 
αυταπατών και εφησυχασμού. 

Η χώρα ρημάζει, οι άνθρωποί της φτωχαίνουν, η νέα γενιά οδηγείται 
στο απόσπασμα. Ο Ευρωπαϊκός Ιμπεριαλισμός, σε βαθύ ανταγωνισμό, 
καίει τα σωθικά του για να ξεπεράσει την καπιταλιστική κρίση. Η χώρα 
μας, περιφερειακή και εξαρτημένη από τον ιμπεριαλισμό, βιώνει σω-
ρευτικά τις συνέπειες της κρίσης, με τσακισμένο τον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα της (αγροτική και βιομηχανική παραγωγή), με μια 
συμμορία υπόδουλων πολιτικών (Παπανδρέου – Παπαδήμος – Σαμα-
ράς – Βενιζέλος – Κουβέλης), ριγμένη στην ΕΕ και το ευρώ για πολιτι-
κούς λόγους. 

Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ για το πέρασμα στην κόλαση του ΔΝΤ και η 
συνυπογραφή από τους νεομνημονιακούς σωτήρες (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ) σηματοδότησε το πέρασμα στη νέα εποχή, όπου δικαιώματα 
και κατακτήσεις αιώνων θυσιάζονται στο βωμό της καπιταλιστικής κρί-
σης! Όποιος σήμερα καλλιεργεί αυταπάτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και δεν αγωνίζεται με κάθε τρόπο για την έξοδο από τη λυκοσυμμορία 
είναι «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ»! 

Όποιος δεν αγωνίζεται για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή Εξουσία 
και την υπεράσπιση των κατακτήσεών μας παίζει –αντικειμενικά– το 
παιχνίδι της αστικής εξουσίας, του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού! 

Όποιος στρέφεται στην ανθρωποφαγία, διασπά το ενιαίο μέτωπο των 
εργαζομένων και στρώνει το δρόμο στο νεοφασισμό!

Όμως δεν είναι ανίκητοι! Αυτό θέλουν να πιστέψουμε! Σ’ αυτό συνη-
γορούν τα δουλικά ΜΜΕ και οι πραιτωριανοί στους χώρους δουλειάς 
και κατοικίας. Γιατί επιδιώκουν, όχι την απλή συνενοχή μας, αλλά να 
ξεριζώσουν τη λαϊκή αγωνιστική ψυχή. Να σπείρουν το φόβο την απο-
γοήτευση και τη μοιρολατρία. Όμως θα θερίσουν αγώνες, αλληλεγγύη 
και αυτοπεποίθηση.

όλοι στο δρόμο! 
όλοι στον αγώνα!

Εκπαιδευτικός Όμιλος-
Αντιτετράδια Της Εκπαίδευσης
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σεις - κινήσεις
Ναι, μπορούμε! Αν οργανωθούμε, αν ενωθούμε και αγωνιστούμε 

χωρίς όρια!

Η εκπαίδευση στο απόσπασμα!
Το όνειρο κάθε νεοφιλελεύθερου (από τους φασίστες ως τους ρεφορ-
μιστές) είναι να πολιορκήσει, να αλώσει και να συντρίψει το δημόσιο 
χώρο και κάθε δημόσιο αγαθό. Να επιβάλει τον ατομισμό, το «άνθρω-
πος για τον άνθρωπο, λύκος», να διαιρέσει, να διασπάσει, να μας γυρί-
σει 200 χρόνια πίσω. 

Η δημόσια εκπαίδευση (όπως και η υγεία, η πρόνοια, οι δρόμοι, τα 
λιμάνια, ο δημόσιος φυσικός πλούτος) είναι κατάκτηση των ανθρώπι-
νων αγώνων. Η μαζική παιδεία γραφόταν ψηλά στις σημαίες των αγώ-
νων και της αριστεράς. «Το χειρότερο σχολείο» είναι καλύτερο από την 
αγραμματοσύνη, την αμορφωσιά και τα σκουπίδια των ιδιωτών. Αυτά 
τα σχολεία θέλουν. Για λίγους και εκλεκτούς, ταξικό, πειθαρχημένο, 
φτηνό. Έτσι, και με αφορμή την κρίση, προχώρησαν στο μακρύ αντι-
κοινωνικό – αντιεκπαιδευτικό κατάλογο. Μείωση μισθών (580 ευρώ 
στον πρωτοδιόριστο από 1.092 – 695 από 1.142 στον έγγαμο). Περικοπή 
δώρων και επιδομάτων. Απολύσεις – Εφεδρεία – Μείωση συντάξεων. 
Εξοντωτικές περικοπές στην περίθαλψη και τα φάρμακα, διάλυση του 
ΕΟΠΥΥ. Τσάκισμα των ταμείων μέσω ομολόγων, περικοπών, χρηματι-
στηρίου. Περικοπές στους διορισμούς μέχρι κατάργησής τους. Περικο-
πές στις επιδοτήσεις των σχολικών επιτροπών κατά 65%! Ο χειμώνας 
αν είναι βαρύς θα φέρει θύματα από το κρύο, με δεδομένη μάλιστα την 
αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 50%.

Με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/11) μας πέρασε σε θεσμική εξαθλίω-
ση, ενώ συνέδεσε μισθό/βαθμό με αξιολόγηση! Οι μειώσεις φτάνουν το 
40%, το εφάπαξ περικόπτεται μέχρι και 50%, το ίδιο οι επικουρικές συ-
ντάξεις, κατέβασε το αφορολόγητο στις 5.000, έβαλε χαράτσια παντού. 

Με την αξιολόγηση – χειραγώγηση, την αυτοαξιολόγηση, το νέο ρόλο 
των Δ/ντών, τη μείωση συνολικά των δαπανών, εφάρμοσε το δόγμα 
του σοκ «λιγότερα και χειρότερα», ενώ επιχειρεί να αυξήσει το διδα-
κτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, τους μαθητές στο τμήμα (25% των 
τμημάτων ήδη λειτουργούν με πάνω από 25 μαθητές) κ.λπ. 

Κατάργησε τον ΟΕΔΒ και τον ΟΣΚ, για να παραδώσει βιβλία και κτί-
ρια σε ιδιώτες. Έκλεισε τις βιβλιοθήκες (πρόγραμμα Μελίνα)

Μέσα σ’ αυτόν τον ορυμαγδό τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ καθεύ-
δουν, αν δεν ζητούν και «διάλογο»! 

Τι να μην κάνουμε;
Να μην πάμε ατομικά, χωριστά, εγωϊστικά και «ματαιόπονα». Να μην 
υποταχθούμε στο βόλεμα, το «δε βαριέσαι», το «δε γίνεται τίποτε». 
Απευθύνουμε αυστηρή σύσταση στους διευθυντές (διότι την προδοσία 
πολλοί αγάπησαν, τον προδότη κανένας) στους σχολικούς συμβούλους 
και σε κάθε επίδοξο εισβολέα, ότι «σε τούτα εδώ τα χώματα, κακιά 
σκουριά δεν πιάνει» και ότι με το μέλλον των παιδιών μας κανένας δεν 
θα παίξει. 

Όποιος σηκώσει το χέρι του σε συνάδελφο θα μας βρει μπροστά του.• 
Όποιος ποδοπατήσει αδύναμο και φτωχό μαθητή θα λογοδοτήσει. • 
Όποιος Εφιάλτης υπογράψει απολύσεις και αρνητικές αξιολογήσεις • 
θα εξοστρακιστεί. 
Προτείνουμε 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα και 5νθήμερο μπλακάουτ σε όλους τους χώρους [με 
απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις μέσα στα σχολεία 
με γονείς, μαθητές, εργαζόμενους κλπ]. Γενικές Συνελεύσεις, συσκέ-
ψεις, ενημερώσεις παντού, μικροφωνικές και πανώ στα γραφεία των 
Σωματείων, συντονισμός Α/βάθμιων Σωματείων και Ομοσπονδιών, 
προκειμένου να ξεπεράσουμε το νεκροταφείο ελεφάντων σε ΓΣΕΕ – 
ΑΔΕΔΥ.

Μακρύς, παρατεταμένος, αποφασιστικός αγώνας για τη σωτηρία της • 
εκπαίδευσης και της εργασίας, για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρ-
νησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Έξω η Ελλάδα από ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Τελείωσε ο χρόνος των συναινέσεων! Ο καιρός γαρ εγγύς! • 

Αθήνα, 12/9/2012

Κάτω τα χέρια από τον αγώνα! συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη
Καταγγέλλουμε στους συναδέλφους, τους μαθητές 
   και όλους τους εργαζόμενους, την επίθεση και το 
  ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή και της Διευ-

θύντριας του 2ου Γυμνασίου Σάμου από πατέρα-
αστυνομικό στα κατειλημμένα Γυμνάσια της πόλης 
της Σάμου. Η βάρβαρη αυτή πράξη που έγινε στο 
όνομα της «υπεράσπισης της λειτουργίας των σχο-
λείων», στην πραγματικότητα στρέφεται ενάντια στο 
δικαίωμα των μαθητών, των γονιών και των εκ-
παιδευτικών να διεκδικούν μαζικά και αγωνιστικά 
Δημόσιο και Δωρεάν σχολείο. Ακόμα περισσότερο 
η πράξη αυτή απηχεί φασιστικές λογικές, σύμφωνα 
με τις οποίες πρέπει να χτυπηθεί το θύμα των αντι-
δραστικών-τροϊκανών πολιτικών που αντιστέκεται 
σε αυτές, και όχι οι δυνάμεις που επιβάλλουν και 
προωθούν τις πολιτικές αυτές.

Ο γενικευμένος μαθητικός ξεσηκωμός με κατα-
λήψεις-αποχές σε όλα τα σχολεία στη Σάμο και με 
την απαίτηση για ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ μαθητές, είναι δίκαιος! Δεν θα 
καμφθεί από τη λασπολογία και την τρομοκρατία! 

Θα πέσουν στο κενό οι «υποδείξεις» διαχωρισμών και 
«εμφυλίων» μεταξύ μαθητών-γονιών-εκπαιδευτικών 
που επιχειρούνται ακόμα και με τέτοιες τραμπούκικες 
πράξεις. Οι εκπαιδευτικοί είμαστε αναπόσπαστο κομ-
μάτι αυτού του αγώνα, που πρέπει να κλιμακωθεί και 
να νικήσει!

Η αγωνιστική αλληλεγγύη για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των μαθητών και των εργαζομένων, η 
άρνηση του ατομισμού και της υποταγής στη βαρβα-
ρότητα, είναι το πιο σπουδαίο «μάθημα» που εμείς οι 
εκπαιδευτικοί έχουμε υποχρέωση να διδάξουμε! Από 
αυτό το καθήκον μας δεν υποχωρούμε, δεν θα γίνουμε 
φοβισμένοι θεατές της σφαγής των δικαιωμάτων των 
μαθητών και όλου του λαού!

Να καταδικαστεί ο δράστης του ξυλοδαρμού
Κάτω τα χέρια από τους μαθητές και  

τον αγώνα τους!
Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, συνεχίζουμε ενωτι-

κά, μαχητικά, αποφασιστικά, μέχρι τη νίκη! 

ΕΛΜΕ Σάμου
2-10-12
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κοινό κάλεσμα των παρατάξεων

«Αγωνιστικη Παρεμβαση Εκπαιδευτικων Ν. Ηρακλειου»
& «Αγωνιστικες Κινησεις Εκπαιδευτικων»

• Ολοι Στη Συγκεντρωση 

Διαμαρτυριας  

Εναντια Στην Επισκεψη Της 

Μερκελ, Που Συμβολιζει Την 

Επιβολη Της Πολιτικης Της 

Ιμπεριαλιστικης Υποτελειας 

Και Λαϊκης Εξαθλιωσης.

• Να Διατρανωσουμε Την 

Αντιθεση Μας Στη Μετατροπη 

Της Χωρας Σε Νεο-Αποικιακου 

Τυπου Προτεκτορατο.

• Να Καταδικασουμε 

Την Τρομοκρατηση Του 

Λαϊκου Κινηματος Και Την 

Κατασταλτικη Πολιτικη 

Της Απαγορευσης Των 

Συγκεντρωσεων Και Της 

Ποινικοποιησης Των Αγωνων.

Η Κυβέρνηση της ντόπιας πλουτοκρα-
τίας (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) δίδει …
τα διαπιστευτήρια της υποτέλειάς της 

στους Ιμπεριαλιστές-Κηδεμόνες της, ΤΡΟ-
ΜΟΚΡΑΤΩΝΤΑΣ το λαό και απαιτώντας 
από τους εργαζόμενους Υποταγή στην πο-
λιτική της εξάρτησης, της φτώχειας, ανερ-
γίας και καταστολής, Ξενόδουλη, Υποτελής 
και σταθερά προσηλωμένη στο αίτημα 
του ντόπιου και ξένου μονοπωλιακού κε-
φαλαίου για κερδοφορία, «κραδαίνει το 
όπλο» της καταστολής για το λαό, την ίδια 
στιγμή που στέκεται δουλικά στα κελεύ-
σματα των Ιμπεριαλιστών-προστατών της, 
καταργώντας –μαζί με τα λαϊκά δικαιώ-
ματα– κάθε έννοια εθνικής ανεξαρτησίας 
και ξεπουλώντας το δημόσιο πλούτο στα 

αρπακτικά του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση 
και τα κόμματα της πλουτοκρατίας, μαζί με 
τους «αριστερούς» συνοδοιπόρους τους, 
καλούν τους ...κηδεμόνες τους Ιμπερια-
λιστές, για να τη στηρίξουν στην επιβολή 
και του νέου πακέτου των ληστρικών μέ-
τρων, μετατρέποντας συγχρόνως τη χώρα 
σε προτεκτοράτο και υποστηρίζοντας με 
κάθε τρόπο τους ιμπεριαλιστικούς σχεδι-
ασμούς στην ευρύτερη περιοχή ενάντια 
στους γειτονικούς λαούς. Ο λαός, μπροστά 
σε αυτήν την ισοπέδωση των θεμελιωδών 
κατακτήσεων και δικαιωμάτων του, έχει 
μόνο μια λύση: την ενότητα και τη μαζική 
πάλη και αντίστασή του στην πολιτική της 
καπιταλιστικής λαίλαπας και Ιμπεριαλιστι-
κής θηριωδίας.
Εξω Η Ελλαδα Απο Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.-

Νατο - Καμια Υποταγη – Καμια 

Συναινεση Στη Βαρβαρη 

Πολιτικη.

Ο ενωτικός λαϊκός και μαζικός αγώνας 
μπορεί να ανατρέψει τη βάρβαρη πολιτική 
των μνημονίων της ιμπεριαλιστικής εξάρ-
τησης και λαϊκής αφαίμαξης! «αντιτετραδια»

Χαιρετίζουμε τη διαμαρτυρία των αγροτών και την πραγματοποίηση συλλαλητηρίων την 
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου ενάντια στην αντιαγροτική πολιτική που εφαρμόζει η τρικομματική 
κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ της ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας και του ξένου ιμπε-

ριαλισμού (Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.) στην κατεύθυνση του ξεκληρίσματος της μικρομεσαίας αγροτιάς και της 
δημιουργίας μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων σε ένα τοπίο λαϊκής εξαθλίωσης και πείνας.

Η μικρομεσαία αγροτιά οφείλει να αντισταθεί στην αντιδραστική Κοινή Αγροτική Πολιτική 
(ΚΑΠ), που με τη στήριξη των κομμάτων της ολιγαρχίας (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) και τη συναίνεση της φι-
λοευρωπαϊκής και «υπεύθυνης» αριστεράς, εξωραΐζεται. Η πολιτική αυτή επιβάλλει πλαφόν 
στο αγροτικό προϊόν, ευνοεί την επιχειρηματική δράση στον αγροτικό τομέα, εκμηδενίζει τον 
μικρό αγροτικό κλήρο και αποκλείει τον φτωχό αγρότη από την παραγωγή εξωθώντας τον στο 
περιθώριο. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η συγκεντροποίηση της γης στα χέρια λίγων επιχει-
ρηματιών, η οικονομική εξαθλίωση των μικρών παραγωγών, αλλά και η διατροφική εξάρτηση 
της χώρας, όπως επιτάσσουν οι ίδιες οι συνθήκες της ιμπεριαλιστικής Ε.Ε.

Ενωμένη η αγροτιά –μαζί με τους εργάτες, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου 
χώρου, τη νεολαία και τους ανέργους– μπορεί να αποκρούσει τα βάρβαρα μέτρα.

Η αντιαγροτική πολιτική που εφαρμόζουν σταθερά τα κόμματα της οικονομικής ολιγαρχίας 
μπορεί να ανατραπεί μέσα από τον ταξικό αναπροσανατολισμό του αγροτικού συνδικαλιστικού 
κινήματος και με την ενιαία πάλη των εργαζομένων.

Η βάρβαρη πολιτική που επιβάλλουν τα μνημόνια της λαϊκής εξαθλίωσης και ιμπεριαλιστι-
κής υποδούλωσης μπορεί να ανατραπεί με τον ενωτικό-παρατεταμένο και ανυποχώρητο λαϊκό 
αγώνα.

Στηριζουμε Τον 

Αγωνα Των Αγροτων 

Εναντια Στη 

Βαρβαρη Πολιτικη 

Του Ξεκληρισματος 

Και Της Εξαθλιωσης 

Που Εφαρμοζει  

Η Κυβερνηση-Ε.Ε.-

Δ.Ν.Τ.
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Η τρικομματική κυβέρνηση (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), με τη στή-
ριξη  του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών-προστατών της, 
συνεχίζει το αντιλαϊκό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων 

Παπανδρέου-Παπαδήμου, θέτοντας στο στόχαστρο κάθε λαϊκό δικαί-
ωμα και κατάκτηση, ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία, προσφέρο-
ντάς την ως δώρο στο ξένο και ντόπιο τραπεζικό και επιχειρηματι-
κό  κεφάλαιο, το οποίο απορροφά και τη μερίδα του λέοντος (25 δις 
από την επικείμενη δόση των 31,5 δις θα πάει στις τράπεζες, 2,5 δις 
σε ομόλογο και τα υπόλοιπα στους επιχειρηματίες) από τις δόσεις των 
αποικιοκρατικού τύπου δανειακών συμβάσεων που το αστικό πολι-
τικό προσωπικό έχει υπογράψει [στο όνομα δήθεν του χρέους, ενός 
χρέους που ο λαός δεν δημιούργησε, δεν αναγνωρίζει και αγωνίζεται 
για τη διαγραφή του].Επελαύνουν εναντίον των λαϊκών στρωμάτων, 
εξαθλιώνοντας το λαό,  σε μια ιστορική φάση παγκόσμιας καπιταλι-
στικής κρίσης, επιδιώκοντας την ισοπέδωση όλων των εργατικών 
και λαϊκών κατακτήσεων του εικοστού αιώνα, τη λαϊκή τρομοκρά-
τηση και ποινικοποίηση των αγώνων, αξιοποιώντας και ως εφεδρεία 
καταστολής τη ναζιστική-φασιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Οι 
αποικιοκρατικού χαρακτήρα Δανειακές Συμβάσεις και τα υποδουλω-
τικά Μνημόνια  αποδεικνύουν εδώ και 3 χρόνια στην πράξη ότι δεν 
χωράνε γιατροσόφια οποιουδήποτε τύπου [επικήκυνση, επαναδια-
πραγμάτευση, έκδοση ευρωομολόγων, «ακύρωση» ορισμένων μέ-
τρων,  κλπ] για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης, γιατροσόφια 
που θέλουν στην ουσία να συγκαλύψουν το πρόβλημα, να σπείρουν 
αυταπάτες και να αδρανοποιήσουν το λαό. 

Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με τους χειρότερους οιωνούς.  Δυό-
μιση χρόνια μετά την έλευση του ΔΝΤ και η χώρα υφίσταται μια πραγ-
ματική κοινωνική καταστροφή: το εισόδημα των εργαζομένων έχει 
μειωθεί κατά 50%, η αγοραστική δύναμη του βασικού μισθού έχει 
φτάσει στο επίπεδο του 1978, η πραγματική ανεργία στο  30% και για 
μια ολόκληρη γενιά η ξεχασμένη από τη δεκαετία του ’60  έννοια της 
μετανάστευσης ξαναμπαίνει στην ημερήσια διάταξη. Η πολιτική αυτή 
δε δημιουργεί μόνο ανέργους και φτωχούς, αλλά διαλύει και κάθε 
έννοια κοινωνικού αγαθού. Η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός είτε θεω-
ρούνται άχρηστες δαπάνες, είτε πρέπει να γίνουν πεδία κερδοφορίας 
για το κεφάλαιο. Γι’ αυτό και ετοιμάζουν ξεπούλημα στο ντόπιο και 
διεθνές κεφάλαιο όλων των δημόσιων αγαθών (νερό, ενέργεια κ.λπ.) 
μέσω «των αποκρατικοποιήσεων» των ΔΕΚΟ και προχωρούν στο 
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

Η κυβέρνηση -εφαρμόζοντας το σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ, 
ΟΟΣΑ, κεφαλαίου για την εκπαίδευση- κονιορτοποιεί δικαιώματα και 

κατακτήσεις, οδηγώντας τούς εκπαιδευτικούς στον εργασιακό μεσαί-
ωνα και τη δημόσια εκπαίδευση στην πλήρη κατεδάφιση. Βασικός 
στόχος του Υπουργείου είναι οι εξοντωτικές περικοπές, η επιδείνωση 
των συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ολοκληρωτική 
επίθεση στους εκπαιδευτικούς. Το νέο πακέτο μέτρων προβλέπει 
δραματικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, νέες 
σαρωτικές συγχωνεύσεις σχολείων (κυρίως στην Τεχνική Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση, όπου θεωρούν ότι δε μπορεί να λειτουργεί 
σχολείο με λιγότερους από 300 μαθητές και ετοιμάζονται για μείωση 
ειδικοτήτων και καταργήσεις κλάδων στα ΕΠΑΛ.), παραπέρα μείω-
ση των θέσεων εργασίας, νέες περικοπές στους μισθούς (παρά τις 
δραματικές μειώσεις που ήδη έχουμε υποστεί πάνω από 40% και τη 
μείωση του μισθού των πρωτοδιορίστων στα επίπεδα των 600 ευρώ) 
και αύξηση του ωραρίου εργασίας (δημοσιεύματα αναφέρονται σε 
αύξηση του ωραρίου στη Δ.Ε. κατά τρεις ώρες). Ο ίδιος ο Υπουργός 
...Αμάθειας δηλώνει ότι η δωρεάν παιδεία έχει μετατραπεί «σε μια 
ακριβοπληρωμένη σπατάλη σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου» 
(Ελεύθερος Τύπος, 9/9/2012). 

Με γρήγορους ρυθμούς, ταυτόχρονα, στο Υπουργείο ετοιμάζουν τα 
σχέδια αξιολόγησης με στόχο την εργασιακή ομηρεία, την απόλυση-
εφεδρεία, τη μισθολογική καθήλωση, την ιδεολογική χειραγώγηση 
και την ταξική κατηγοριοποίηση-κλείσιμο των σχολείων. Σε καθεστώς 
μνημονίων, η αξιολόγηση μόνο ως διαδικασία νομιμοποίησης απολύ-
σεων, εφεδρείας και βαθμολογικής-μισθολογικής στασιμότητας των 
εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει. Είναι  δηλαδή ο κεντρικός 
μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση 
και τις μαζικές απολύσεις. Οι 150.000 απολύσεις στο Δημόσιο βρίσκο-
νται προ των πυλών, και κανένας κλάδος δεν πρόκειται να εξαιρεθεί. 
Επιπλέον, από τον Νοέμβριο του 2011 υπάρχει ο νόμος 4024, σύμ-
φωνα με τον οποίο οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων -δεν 
εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί- γίνονται με «ποσόστωση»! Ιδιαιτέρως, 
η μετάβαση από τον βαθμό Γ στον βαθμό Β είναι «γολγοθάς», καθώς 
τέσσερις στους δέκα που κρίνονται θα απορρίπτονται ανεξάρτητα από 
την απόδοσή τους, επειδή δεν θα έχουν πιάσει την ποσόστωση του 
60%! Τέλος, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των εκπαιδευτικών θα λαμ-
βάνει τον βαθμό Α, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή του.  

Θέλουν τον εκπαιδευτικό – λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, περιπλα-
νώμενο από σχολείο σε σχολείο και από νομό σε νομό, πάμφτωχο 
και άβουλο, σε ένα σχολείο που θα προετοιμάζει ένα  αμόρφωτο και 
υπάκουο εργατικό προσωπικό.  ΔΕΝ  ΘΑ  ΤΟ  ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! 

ΟΧΙ  ΣΕ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΧΡΙ 25 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

με παρατεταμένο μαχητικό πανεργατικό αγώνα μπορεί 
να ανατραπεί η βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης  

(ν.Δ-πασοΚ-Δημαρ)-ε.ε.-Δ.ν.Τ. 

Αγωνιστικες Παρεμβασεις Συσπειρωσεις Κινησεις Δ.Ε.

Eισηγήσεις στις γενικές συνελεύσεις
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ΠΥΣΔΕ. Με εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 100835/Γ2, 04-Ο9-2012) ο Υφυπουρ-
γός παιδείας καθορίζει τη λειτουργία των τμημάτων κατεύθυνσης ως 
εξής: Για τη δημιουργία τμήματος κατεύθυνσης απαιτούνται τουλάχι-
στον 11 μαθητές, αν η Β’ ή Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα 
τμήμα, 15 μαθητές , αν οι τάξεις αυτές λειτουργούν με 2 τμήματα , και 
20 μαθητές, αν λειτουργούν με 3 ή περισσότερα τμήματα. Αν δεν εκ-
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι μαθητές μετακινούνται σε 
διπλανό Λύκειο. Ακόμη «στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθη-
τών υπερβαίνει τους 30(!), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος 
κατεύθυνσης». Με την εγκύκλιο αυτή, γυρίζουμε πίσω πολλά χρόνια. 

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ! 
Ή θα συνεχιστεί ο αργός μας θάνατος ή θα συστρατευθούμε σε 

αγώνα για την ανατροπή της  πολιτικής  που οδηγεί στον εργασιακό 
μεσαίωνα, σαρώνει δικαιώματα και κατακτήσεις , στην Παιδεία, στην 
Υγεία, σε κάθε τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, σκορπώντας τη φτώχεια, 
την ανεργία, τη δυστυχία.

Για να κερδίσουν οι αγώνες μας ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  1) Δημιουργία μαζικού 
μετώπου Παιδείας – Υγείας – Εργασίας για την ανατροπή της πολιτικής 
Κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ. 2) Να μην περάσει καμία απόλυση, καμία 
εφεδρεία και κανένας εκβιασμός. 3) Όχι στις συγχωνεύσεις σχολείων 
και στις καταργήσεις ειδικοτήτων. Όχι σε τμήματα πάνω από 25 μαθη-
τές, 20 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια. 4) Διεκδικούμε αξιοπρε-
πείς μισθούς, συντάξεις και την καταβολή ολόκληρου του εφάπαξ.. Δεν 
θα δεχθούμε ούτε ένα ευρώ μείωση στις ήδη πενιχρές αποδοχές μας. 
5) Όχι στην ελαστική και ανασφάλιστη εργασία που προωθεί η κυβέρ-
νηση, τώρα προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα 
κενά. 6) Όχι στην αξιολόγηση-χειραγώγηση. Καμιά συμμετοχή στο δι-
άλογο – παρωδία  και στη «διαβούλευση» - κοροϊδία (π.χ. ερωτημα-
τολόγια κ.α.). Όχι στην αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας  και  των εκπαιδευτικών, δηλαδή την κατηγοριοποίηση σχο-
λείων - μαθητών - εκπαιδευτικών. Κανείς αξιολογητής στην τάξη και 
στο σχολείο. Διαγραφή από τα σωματεία μας οποιουδήποτε στελέχους 
εκπαίδευσης εμπλακεί στις διαδικασίες αξιολόγησης. 7). Διεκδικούμε 
δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Όχι στα ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια λειτουργίας των σχολείων. 8) Διεκδικούμε ένα ενιαίο δωδεκά-
χρονο σχολείο συνολικής και ολόπλευρης μόρφωσης. 

Να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό εκπαιδευτικό, πανεργατικό και λαϊκό 
μέτωπο ανατροπής αυτής της πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ.

ΕΞΩ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΟΝΕ, ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ• 
Μπροστά στον Καιάδα, η ιδιώτευση είναι βουτιά στο κενό. • 
Να επιστρέψουμε όλοι στα σωματεία μας. • 
Να οργανώσουμε και να ενώσουμε τη δράση μας, με ένα σύνθημα: • 
Ανατροπή αυτής της πολιτικής που τσακίζει δικαιώματα και θυσίες 
αιώνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
1] Να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ και των συλλαλητηρίων στις 26/9.   
2]  ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊ-

ΣΟΥΜΕ  ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ  ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕ ΜΕΓΑ-
ΛΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ-ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 
[ενδεικτικά στην εκπαίδευση αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε ένα 
αγωνιστικό πενθήμερο με 48ωρη ή τριήμερη απεργία σε συντονισμό 
με άλλες ομοσπονδίες, καταλήψεις Περιφερειακών διευθύνσεων, 
ημέρα που «το σχολείο ανοίγει στην κοινωνία», με γονείς – μαθητές 
– σωματεία κάθε περιοχής και την συγκρότηση κοινών επιτροπών 
αγώνα, αποκλεισμούς Διευθύνσεων ή άλλων δημοσίων κτηρίων, 
συλλαλητήρια απογευματινά ή Σαββατοκύριακα –στην Αθήνα, στο 
Σύνταγμα– ιδιαίτερα τις ημέρες κατάθεσης και ψήφισης των αντιλαϊ-
κών μέτρων στη Βουλή, οπότε και θα μπορούσε να γίνει ΠΑΝΕΛΛΑ-
ΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ]

3] ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑ-
ΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «αντιτετραδια»

13/9/2012

Περί Μουσείων, Ωραρίων,  
Συναντήσεων & άλλων Δαιμονίων…

ΟΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ, ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

3 μέρες μετά τη δημοσίευση της «μελέτης» του ΚΕΠΕ, που με-
ταξύ άλλων σαρωτικών περικοπών προαναγγέλλει την αύξηση 
του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, 5 μέρες μετά την 
ανακοίνωση της εκ νέου δραματικής περικοπής του εφ’ άπαξ 
[συνολική περικοπή 50%], 4 μέρες μετά την εισβολή των ΜΑΤ 
στη Χαλυβουργία και όσα επακολούθησαν, 1 μέρα μετά την 
αποκάλυψη ότι καταργούν την ελεύθερη είσοδο των εκπαιδευ-
τικών στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους, μάθαμε 
σήμερα ότι αναβάλλει μονομερώς [στην ουσία ματαιώνει] η 
πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας [και άλλων ενασχολήσεων…] 
την προγραμματισμένη εδώ και 15 ημέρες συνάντησή της με το 
ΔΣ της ΟΛΜΕ!

Και πολύ κάνει, θα μου πείτε… 
Τι να ανακοινώσει στην ΟΛΜΕ ο κ. Αρβανιτόπουλος και οι συν 

αυτώ; Ότι δεν πρόκειται να διορίσει μόνιμους καθηγητές στα 
σχολεία και θα ελαχιστοποιήσει τις προσλήψεις αναπληρωτών, 
ότι θα μας εξαναγκάσει να δουλεύουμε περισσότερο με ολοένα 
λιγότερα χρήματα [με 600 ευρώ οι νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοι 
παλεύουν να τα φέρουν βόλτα στις εσχατιές της χώρας], ότι δεν 
θα πάρουμε ποτέ εφ’ άπαξ παρ’ όλο που πληρώνουμε ένα κάρο 
λεφτά κάθε μήνα, ότι δεν πρόκειται να δώσει πρόσθετη επιχο-
ρήγηση στα σχολεία το Σεπτέμβρη για να μην τουρτουρίζουν 
από το κρύο χωρίς πετρέλαιο και φυσικό αέριο οι μαθητές, ότι 
σκοπεύει να συγχωνεύσει και να καταργήσει κι άλλα σχολεία, 
ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 θα περικόψει ακόμα 
περισσότερο τις σχεδόν ανύπαρκτες δαπάνες για την Παιδεία, ότι 
προετοιμάζει το κλίμα για την μετατροπή των εκπαιδευτικών σε 
υποταγμένα-άβουλα-χειραγωγημένα ανθρωπάκια, ότι εν τέλει 
έχει κανονικά γραμμένη στα παλαιότερα των υποδημάτων του 
[και αυτός και η κυβέρνησή του και τα’ αφεντικά τους, εγχώρια 
και αλλοδαπά] τη δημόσια εκπαίδευση, τα παιδιά του ελληνικού 
λαού και τις οικογένειές τους;

Υπάρχουν ακόμη εκπαιδευτικοί που έχουν αυταπάτες για τις 
προθέσεις της τρικομματικής μνημονιακής κυβέρνησης απένα-
ντι στη δημόσια εκπαίδευση και τον κλάδο μας; Υπάρχουν ακόμη 
συνδικαλιστικές δυνάμεις προσκείμενες στα τρία κεφάλια που 
θα ταυτιστούν μ’ αυτήν τη βάρβαρη πολιτική, που ισοπεδώνει 
και τα λιγοστά εναπομείναντα δικαιώματα, που καταδικάζει το 
λαό και τη χώρα σε αργόσυρτο θάνατο αποστερώντας του την 
Παιδεία, την Υγεία και την Πρόνοια;

Κι όμως υπάρχουν!
Αλλά είναι καθήκον, ζήτημα ζωής και θανάτου, όλων των 

υπολοίπων, των πολλών και όχι υπόδουλων στην τρικομματι-
κή λαίλαπα,, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί, βιολογικά 
και πνευματικά, να ξεπεράσουμε αυταπάτες, αναστολές, φοβίες, 
υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, και να βγούμε ξανά στο 
προσκήνιο, με τους αγώνες και το λόγο μας, σαν δάσκαλοι και 
όχι σαν φοβισμένοι υπαλληλίσκοι, δίνοντας μάχη μαζί με όλους 
τους εργαζόμενους και τη νεολαία της χώρας μας.

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –ΕΕ–ΔΝΤ ΠΡΕΠΕΙ 
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ Ν’ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ!

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΉΝΙΟ!
ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7/2012

Z γράφει η Αγγελική Φατούρου
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αγω
νιστικές παρεμβάσεις - συσπειρώ

σεις - κινήσεις
Το τέλος του επιθεωρητισμού  
και οι διαπρύσιοι κήρυκες της αξιολόγησης
To 1982, περίπου ένα χρόνο μετά την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία 
ψηφίζετατι ο νόμος 1304/82 «για την επιστημονική-παιδαγωγική καθο-
δήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική-Επαγγελματική 
Εκπαίδευση», που αποτελεί  μια  ιστορική τομή –όχι ότι φέρνει επαναστα-
τικές αλλαγές–   στην εκπαίδευση με διπλή έννοια. Από τη μια φέρνει το 
τέλος του επιθεωρητισμού. Ο θεσμός του επιθεωρητή είναι πια αναχρο-
νιστικός και στις συγκεκριμένες συνθήκες δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
και τις επιδιώξεις των κυρίαρχων τάξεων, που επιδιώκουν τον εκσυγ-
χρονισμό της εκπαίδευσης με βάση τις γενικότερες κοινωνικοπολιτκές 
αλλαγές της περιόδου και τις αντιστάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος. 
Από την άλλη αποτυπώνει τη μεταρρυθμιστική σκουριά της κοινοβου-
λευτικής, συστημικής Αριστεράς που έχει ενστερνιστεί το κεντρικό σύν-
θημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για «αλλαγή» στην κοινωνία και την «αναβάθμιση της 
παιδείας». 

Ειδικότερα το ΚΚΕ/ΕΣΑΚ-ΔΕΕ αποδέχεται και υπερασπίζεται την αξι-
ολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι οι διαπρύσιοι κήρυκες της 
αξιολόγησης και διαλαλούν: «Κάθε απόρριψη της αξιολόγησης, στοχεύει 
στην υποβάθμιση της παιδείας και εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, διαφορε-
τικά απ’ αυτά των εργαζομένων». (Δημήτρης Δασκαλάκης, Γιατί χρειάζεται 
η αξιολόγηση, «Pιζοσπάστης», 25/2/1980). Η μόνη αντίρρησή τους είναι 
να μην ασκείται η αξιολόγηση από «μονοπρόσωπα όργανα». «Αλλά αν 
θέλουμε πράγματι η δουλειά των Εκπ/κών να έχει μια ανερχόμενη ποι-
ότητα και βαθύτερο φιλολαϊκό χαρακτήρα πρέπει να εναποθέσουμε τον 
έλεγχο σε συλλογικά και αντιπροσωπευτικά όργανα μιας δημοκρατικά 
οργανωμένης Εκπ/σης. (..) Υπηρεσιακή κρίση για τον Εκπ/κό, εκτιμούμε 
ότι χρειάζεται αντικειμενικά μόνο για την κατάληψη Δ/ντικής θέσης ή θέ-
σης Σχολ. Συμβούλου. Πάντα με συλλογικές διαδικασίες με συμματοχή των 
συνδ. Οργάνων και κριτήρια αντικειμενικά, χωρίς τη συμμετοχή του Σχολ. 
Συμβούλου στα συμβούλια κρίσης». (ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΠ/ΚΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, Αθήνα 26/3/86).

Είναι η περίοδος που το ΚΚΕ έχει μια συντηρητική στάση θεσμολα-
γνείας και πορεύεται στην εκπαίδευση με βάση τα βιβλία του ανατολι-
κογερμανού Χέλμουτ Βεκ και Αθανασίας Αβδάλη που υποστηρίζουν την 
αξιολόγηση και τη βαθμολογία των μαθητών. Ακόμα και στη μεγαλειώδη 
απεργία του 1988 ο Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ, Χ. Φλωράκης θα δηλώσει: «Σε 
ένα πράγμα δε θα σας υποστηρίξουμε και δε θα σας καλύψουμε πολιτικά. 
Απεργία η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη ματαίωση των εξετάσεων». Όλα 
αυτά δεν είναι ξεπερασμένα κατάλοιπα της δεκαετίας του 1980. Αρκετά 
χρόνια αργότερα η Γ. Γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει: «Δεν μπορεί να μπαί-
νουν όλοι στα Πανεπιστήμια. (...) Πρέπει να υπάρχει διαδικασία αξιολόγη-
σης στο εκπαιδευτικό σύστημα» («Ριζοσπάστης 2/12/1994» σε απάντηση 
προς τον πρύτανη του ΕΜΠ, Ν. Μαρκάτο που πρότεινε «κατάργηση των 
εξετάσεων»...) Μια δήλωση έκφρασης ενός παιδαγωγικού δαρβινισμού 
που «ξεχνά» όλους εκείνους τους κοινωνικούς παράγοντες και, κυρίως, 
την ταξική προέλευση των μαθητών, που καθορίζουν τη σχολική επιτυχία/
αποτυχία θεωρώντας την εκπαίδευση ως έναν «ουδέτερο» θεσμό.

Στο δρόμο της απόρριψης, αλλά αντιφατικά και μόνοι...
Αλλά και μετά το 2000 που το ΚΚΕ/ΠΑΜΕ τάσσονται ενάντια στην αξιολό-
γηση ανακαλύπτοντας τους «ταξικούς φραγμούς» στην εκπαίδευση και 
υιοθετώντας ένα παλιό σύνθημα της ριζοσπαστικής – αντισυστημικής 
αριστεράς, «Όχι παιδεία για λίγους και εκλεκτούς, αγώνας ενάντια στους 
ταξικούς φραγμούς» που ακούγονταν πολύ δυνατά ιδιαίτερα στην απερ-
γία του 1988, οι θέσεις του για την αξιολόγηση παρόλο που κινούνται 
σε μια κατεύθνση εναντίωσης και απόρριψης και αυτό είναι πολύ θε-
τικό, εξακολουθούν να είναι αντιφατικές. Πρώτα από όλα και πέρα από 
την έλλειψη αυτοκριτικής για τις παλαιότερες θέσεις του δε φαίνεται να 
απορρίπτει συνολικά το σύστημα αξιολόγησης των μαθητών  και τις εξε-
τάσεις. Ύστερα παρά τη θέση «καμμιά αξιολόγηση» για τους εκπαιδευτι-
κούς προτείνει «αντικειμενικά» και «μετρήσιμα» κριτήρια εξωραϊζοντας 
έτσι τον αυταρχικό και συγκεντρωτικό μηχανισμό της εκπαίδευσης. «Η 

πρόταση του ταξικού κινήματος για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευ-
σης με θητεία, 100% απόλυτα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια (όπως 
πείρα, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και άλλα), είναι η μοναδική επιλογή 
που χτυπάει την «ημετεροκρατία», τις πελατειακές σχέσεις και αίρει την 
ομηρία των στελεχών». (Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με κριτήρια 
«μάνατζερ», «Ριζοσπάστης», Πέμπτη 20/10/2005)

Από το 12ο συνέδριο της ΟΛΜΕ (Ιούνης 2005) μέχρι το 15ο οι σύνεδροι 
της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ-ΠΑΜΕ πεισματικά αρνούνται να ψηφίσουν αποφάσεις που 
κατάγγελλουν την αξιολόγηση. Η άρνηση της αξιολόγησης συνοδεύεται 
από μία σειρά στόχων, όπως είναι η αντίσταση στην κατηγοριοποίηση 
των σχολείων και βεβαίως η φραγή εισόδου του Σχολικού Συμβούλου 
στην τάξη. Όπως και να έχει το ζήτημα, ο κλάδος των εκπαιδευτικών έχει 
πλαίσιο αντίστασης, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποφασιστικής όσο 
και ευφυούς στάσης των ταξικών συνδικαλιστών στα συνέδρια και τις 
ΕΛΜΕ, παρά τις εκάστοτε δειλές και αντιφατικές τοποθετήσεις της πλειο-
ψηφίας του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και, κυρίως, των δίδυμων πύργων του δικομ-
ματισμού που αφήνουν ανοικτή πόρτα σε μια «καλή» και «αντικειμενική 
αξιολόγηση». Θετική είναι, επίσης, η αλλαγή στάσης του ΠΑΜΕ, όταν τον 
Φλεβάρη του 2012 πρότεινε και ψηφίστηκε ανάλογο πλαίσιο από την 
ΟΛΜΕ. Παρά τα όσα συνεχίζουν και λένε ακόμα και τώρα στελέχη του 
ΠΑΜΕ, ο «Ριζοσπάστης» εύστοχα, έγραφε: «Το ΠΑΜΕ καλεί να αξιοποιή-
σουμε την απόφαση αυτή του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και να την επιβάλουμε στην 
πράξη» («Ριζοσπάστης», Συναγερμός για να μην περάσει η «αξιολόγη-
ση», Πέμπτη 1 Μάρτη 2012).

Η ...σιωπή των αμνών και το ΑΚΕΛ
Ενδιαφέρον έχουν και όσα συντελούνται στην Κύπρο και στο θέμα της 
αξιολόγησης επί Κυβερνήσεως ΑΚΕΛ. Πρόσφατα, τις πρώτες μέρες του 
Οκτώβρη, ο Υπουρός Παιδείας Πολιτισμού Κύπρου Γ. Δημοσθένους 
έδωσε στη δημοσιότητα την πρόταση της κυβέρνησης του ΑΚΕΛ για 
την αξιολόγηση, όπως διαμορφώθηκε από  διάλογο που ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2009. Στα παρακάτω αποσπάσματα μπορεί κανείς να δει την 
ολοφάνερη ομοιότητα με τις αντίστοιχες πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και της Άν-
νας Διαμαντοπούλου και της σημερινής τρικομματικής συγκυβέρνησης.

Είναι φανερό ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο το Ελληνικό 
Υπουργείο Παιδείας όσο και το υπό το  ΑΚΕΛ Υπουργείο Παιδείας Κύπρου 
υλοποιούν τις κατευθύνσεις που έχουν υφανθεί στο Διευθυντήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως το αδελφό κόμμα του ΑΚΕΛ, το ΚΚΕ, ενώ 
αντιπαρατίθεται και πολύ σωστά με τα σχέδια αξιολόγησης στην Ελλάδα, 
δε βρίσκει μια κουβέντα να πει για όσα αντίστοιχα γίνονται στην Κύπρο 
από το ΑΚΕΛ που κυβερνάει. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσμα-
τα: «Ως γενικές αρχές του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικώναναφέρονται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 
οι εξής:

Η κατάργηση του μονοδιάστατου μοντέλου του επιθεωρητισμού και η 
καθιέρωση ενός πολυδιάστατου μοντέλου αξιολόγησης.

Η ανάπτυξη ενός συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της 
σχολικής μονάδας. Ο περιορισμός της εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών στις περιπτώσεις μονιμοποίησης και προαγωγής [...] το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού προτείνει την εφαρμογή ενός νέου, σύγχρο-
νου, ολοκληρωμένου και πολυδιάστατου συστήματος αξιολόγησης, όχι 
μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και του εκπαιδευτικού έργου, οι κυριότερες 
πτυχές του οποίου είναι οι εξής:

αξιολόγηση και 
αριστερά

Z γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
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μονάδων, που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και σε 
όλες τις εκπαιδευτικά ανεπτυγμένες χώρες. Με την εισαγωγή του συστή-
ματος εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, το ΥΠΠ επιδιώκει 
την μετατόπιση της έμφασης της αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό ως 
άτομο στο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στις σχολικές μονάδες [...] 

• Το σύστημα αυτό αναμένεται να συμβάλει στην αποκέντρωση του 
συγκεντρωτικού σήμερα εκπαιδευτικού συστήματος και να προωθήσει τη 
δημοκρατικότητα και τη συμμετοχική ευθύνη όλων των παραγόντων που 
εμπλέκονται στην εκπαίδευση. [...] 

• Προτείνεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης για την προαγωγή των εκ-
παιδευτικών, με στόχο την επιλογή και προαγωγή των καταλληλότερων 
κατά θέση εκπαιδευτικών [...] 

• ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος θα διεκπεραιώνει τουλάχιστον δύο (2) 
παρακολουθήσεις ανά σχολικό έτος για εκπαιδευτικούς που έχουν μέ-
χρι δέκα χρόνια υπηρεσίας και τουλάχιστον μία (1) παρακολούθηση ανά 
σχολικό έτος για εκπαιδευτικούς που έχουν περισσότερα από δέκα χρόνια 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας [...] 

• Εκτός από τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο, μια επιπλέον πηγή διαμορ-
φωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα είναι η αυτοαξιολόγηση τους, 
αφού θα τηρούν Ατομικό Φάκελο Επιτευγμάτων (Portfolio), στον οποίο 
κάθε εκπαιδευτικός θα καταχωρεί υλικό της δικής του επιλογής [...] 

• Για σκοπούς μονιμοποίησης, οι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί θα αξι-
ολογούνται κατά τον πρώτο χρόνο υπηρεσίας τους από το Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν και από δύο Σχολικούς Συμβού-
λους- Αξιολογητές (βλ. κεφ. 9 & 10), οι οποίοι θα παρακολουθούν από μία 
φορά προγραμματισμένα και προειδοποιημένα τη διδασκαλία τους κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους...»

ΣΥΝασπισμένοι υποστηρικτές της αξιολόγησης
Δεν είναι ανάγκη να ψάξουμε σε παλαιότερα κείμενα και ..γραφές για 
τον ... έτερο πόλο της συστημικής αριστεράς που είναι βουτηγμένος στη 
σκουριά ενός ανώδυνου και εξαιρετικά βολικού για το σύστημα μεταρ-
ρυθμισμού. Εάν ήθελε να βρει κανείς τους εισηγητές των «νέων» μορ-
φών αξιολόγησης στη χώρα μας, θα πρέπει να τους ψάξει σε διανοού-
μενους που βρίσκονται στο χώρο του Συνασπισμού. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο ότι το 2008, το τμήμα Παιδείας του ΣΥΝ διατύπωνε το «αίτημα»:

«Συμβολή του Τμήματος Παιδείας της ΚΠΕ στο πρόγραμμα του ΣΥΝ - 
Οκτ. 2008. Εσωτερική αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας:

Αποτίμηση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των σχολείων μέσα 
από συλλογικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου. Βασική προϋπόθεση, η συστηματική και πλήρης 
επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών (http://www.syn.gr/downloads/
paideia_200810.pdf, σελ. 6)»

Αλλά και πολύ πρόσφατα σε άρθρο της «Αυγής» και παρά τις ...μνημο-
νιακές συνθήκες, ο ...έρωτας προς την αξιολόγης δεν μπορεί να κρυφτεί 
παρά τις περίτεχνες και βερμπαλιστικές διτυπώσεις: «Ο εκπαιδευτικός 
που υπηρετεί στο δημόσιο σχολείο πρέπει να είναι ένας εκπαιδευτικός που 
εργάζεται συστηματικά, προγραμματίζει την εργασία του στην τάξη και στη 
σχολική μονάδα, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, συνεργάζεται και δρα 
συλλογικά στο πλαίσιο τοπικών, εθνικών και υπερεθνικών εκπαιδευτικών 
δικτύων. Ένας εκπαιδευτικός που θα μπορεί να αξιολογεί το εκπαιδευτικό 
του έργο και να αξιολογείται με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς του στο 
δημόσιο σχολείο. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός που -με αφετηρία τα δεδομέ-
να της αξιολόγησης- θα επιμορφώνεται και θα βελτιώνεται συστηματικά.

Αφού λειτουργήσαμε αντίστροφα, δώσαμε δηλαδή την απάντηση, το 
ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους αξιολόγηση θα βοηθήσει σε μια νέα 
προοπτική στη δημόσια εκπαίδευση. Μια αξιολόγηση νόμιμη, που να σέ-
βεται τα πρόσωπα, τους θεσμούς της δημοκρατίας, να παρέχει δικαιώματα 
πρόσβασης σε πόρους και ευκαιρίες για βελτίωση. Κάθε μορφή αξιολό-
γησης πρέπει να συνυπολογίζει τα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, το 
ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν, όσο και 
τους πόρους που μπορεί να χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους 

καλά σε μια κοινωνία δομικά άνιση.  Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση με 
κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αναχθεί σε ένα καθαρά τεχνικό και ποσοτι-
κοποιημένο ζήτημα, γιατί και το εκπαιδευτικό έργο είναι από τη φύση του 
πολυπαραγοντικό. Άλλωστε, η αξιολόγηση -ως ερευνητική διαδικασία- 
δεν μπορεί παρά να είναι πολυπαραγοντική. Ως εκ τούτου μια ενδεχόμενη 
πρόταση θα ήταν το έργο του εκπαιδευτικού να αξιολογείται μέσα από τις 
εξής παραμέτρους:

1. ως προς την επίτευξη των στόχων του αρχικού προγραμματισμού του 
παιδαγωγικού του έργου από τον ίδιο με έκθεση αυτοαξιολόγησης,

2. ως προς τη συνεργατική συμβολή του στο εκπαιδευτικό έργο στη σχο-
λική μονάδα από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών,

3. ως προς τη διάσταση της επαγγελματικής του ανάπτυξης, από το βι-
ογραφικό του και τον φάκελο με όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την 
περαιτέρω επιμόρφωσή του,

4. ως προς τη διοικητική διάσταση της εργασίας του, από το διευθυντή 
και υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας,

5. ως προς την παιδαγωγική διάσταση του έργου του, από το σχολικό 
σύμβουλο ή/και συναδέλφους.

Ταυτόχρονα, σε αυτή την πολυπαραγοντική διαδικασία αξιολόγησης θα 
πρέπει να συνυπολογίζονται (με θετικό ή αρνητικό πρόσημο κατά περίπτω-
ση) παράμετροι όπως ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη και η αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών πόρων (υλικών με την έννοια των υποδομών και των 
αναλώσιμων υλικών), αλλά και ανθρώπινων με την έννοια της στήριξης 
(από τον διευθυντή εκπαίδευσης, το σχολικό σύμβουλο, τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας) που παρέχεται στον εκπαιδευτικό για να επιτελεί το εκ-
παιδευτικό του έργου. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευ-
τικό θα κρίνει τελικά ποια ακριβώς επιμορφωτική στήριξη θα πρέπει να του 
παρασχεθεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε συνεργασία με το σχολικό 
σύμβουλο και τους συναδέλφους στη σχολική μονάδα και στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα» («O πρωτοβάθμιος», Να ανοίξουμε εμείς τον δη-
μόσιο διάλογο για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, ΑΥΓΗ  28/07/2012). 

Σε τι άραγε διαφέρουν οι παραπάνω διακηρύξεις από τις αγιογραφικές 
διακηρύξεις δεκάδων εισηγητικών εκθέσεων και σχεδίων νόμου των 
εκάστοτε κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ και Ν.Δ. και τα πρόσφατα της τρικομμα-
τικής κυβέρνησης;

Ξύνοντας  τη σκουριά του μεταρρυθμισμού
Από το 1988 με τη μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, που συμπίπτει με την  πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια πα-
νελλαδικής συγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς στην εκπαίδευση 
μέσα από το σχήμα «Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συσπειρώσεις – Κινή-
σεις» μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει.  Ο  χώρος της ριζοσπαστικής 
αριστεράς στην εκπαίδευση χωρίς μεγάλες οργανωτικές δυνατότητες και 
μέσα προβολής των θέσεών του κατάφερε να βάλει τη δική του σφραγίδα 
στις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Με λόγο, ταξικό και αιρετικό συγκρούστη-
κε όχι μόνο με την κυρίρχη πολιτική και τις συντηρητικές ιδέες, αλλά και με 
ρεφορμιστικές και ανώδυνες για το σύστημα θέσεις της κοινοβουλευτικής 
αριστεράς. Ειδικότερα τα «αντιτετράδια» - Εκπαιδευτικός  Όμιλος, φωτί-
ζοντας τις αθέατες πλευρές της ταξικότητας του σχολείου, αποκαλύπτουν 
τον κομβικό ρόλο των μηχανισμών αξιολόγησης  μαθητών – εκπαιδευ-
τικών – εκπαιδευτικού έργου, ώστε να συμβάλει στην εγχάραξη της κυ-
ρίαρχης ιδεολογίας και στη διευρυμένη αναπαραγωγή των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Χωρίς το άγχος και αρνούμενοι τη λογική των «θετικών» 
ή «εναλλακτικών» προτάσεων για την αξιολόγηση της χειραγώγησης – 
πειθάρχησης, απόρριψης – απόλυσης και κατηγοριοποίησης μαθητών, 
εκπαιδευτικών, σχολείων, επιλέγουμε την απόρριψη της αξιολόγησης 
αποκαλύπτοντας την αντιδραστική – ταξική της φύση. 

Η πραγματική Αριστερά έχει πρόταση και όραμα για ένα άλλο σχολείο 
που να χωρά όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις και αυτό δεν 
μπορεί παρά να συνδέεται με αιτήματα που δεν ενσωματώνονται και δεν 
εξωραϊζουν το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά συνδέονται άρρηκτα με τον 
αγώνα για μια σοσιαλιστική κοινωνία. «αντιτετραδια»
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Την Πέμπτη 4/10 πραγματοποιήθηκε 
η πρώτη ακροαματική διαδικασία 
για τις 9 κατηγορούμενες συνδικα-

λίστριες, οι οποίες είχαν συλληφθεί μετά 
την επιχείρηση της αστυνομίας στις 13 
Φεβρουαρίου. Καταρχάς προφυλακίστη-
καν 15 γυναίκες μέλη των συνδικαλι-
στικών ενώσεων που πρόσκεινται στην 
KESK (Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων), μετά 
από έφοδο στα σπίτια τους και έρευνα στα 
γραφεία τους. Τελικά 9 από τις 15 γυναίκες 
συνελήφθησαν και παρέμειναν προφυλα-
κισμένες για 8 μήνες. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονταν η Canan Calagan, Γραμματέας 
των γυναικών της KESK, η Guler Elveren 
και η Tum Bel Sen (Ένωση όλων των ερ-
γαζομένων στους Δήμους και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση), η Bedriye Yorgun Γραμ-
ματέας των γυναικών, η τέως Πρόεδρος 
της SES και Γραμματέας των γυναικών 
της SES (Ένωση εργαζομένων στην υγεία 
και στις κοινωνικές υπηρεσίες) και 6 γυ-
ναίκες μέλη της Egitim Sen, οι οποίες είναι 
γραμματείς για τα γυναικεία ζητήματα των 
τοπικών συμβουλίων και όλες κουρδικής 
καταγωγής. 

Να σημειώσουμε ότι όταν συνελήφθη-
σαν προετοίμαζαν το πρόγραμμα των 
συνδικαλιστικών ενώσεων για τη «Διεθνή 
Ημέρα των Γυναικών», οργάνωναν την 

πρώτη απεργία των γυναικών δημοσίων 
υπαλλήλων στις 8 Μαρτίου και είχαν μό-
λις δημοσιοποιήσει σημαντικά ψηφίσματα 
σαν πίεση προς τις αρχές προκειμένου να 
αναγνωριστεί η 8η Μαρτίου ως επίσημη 
αργία για τις γυναίκες. 

Οι 9 γυναίκες μέλη της KESK συνε-
λήφθησαν και κατηγορούνταν ότι είναι 
μέλη παράνομης Κουρδικής οργάνωσης, 
χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε στοιχεί-
ου. Δεκάδες συνδικαλιστικές ενώσεις και 
συνομοσπονδίες από την Ευρώπη και όλο 
τον κόσμο έχουν καταδικάσεις τις διώξεις 
αυτές. 

Η ΟΛΜΕ από τότε κατήγγειλε τις συλ-
λήψεις και την τρομοκρατία εναντίον των 
συνδικαλιστών, όπως, επίσης, και τις συνε-
χείς επιδρομές της αστυνομίας στα γραφεία 
των ενώσεων της Egitim Sen (Ομοσπονδία 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην 
Τουρκία). 

Υπενθυμίζουμε ότι τα γραφεία της Eitim 
Sen, της KESK, των συνδεδεμένων με αυ-
τήν οργανώσεων, της SES (Συνδικαλιστική 
ένωση των εργαζομένων στον τομέα της 
Υγείας) και της Ένωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Urfa, δέχτηκαν επιδρομή 
της αστυνομίας στις 27-9-11 και συνελή-
φθησαν συνολικά 23 άτομα, όπως και νέα 
επιδρομή – εισβολή στις 2/7/12, μετά την 
οποία συνελήφθησαν ως «τρομοκράτες» 

άλλα 71 συνδικαλιστικά στελέχη, ανάμε-
σα σε αυτούς 3 από τα 7 μέλη του Δ.Σ. της 
Egitim Sen, 2 από τα 7 μέλη του Δ.Σ. της 
KESK και της SES. 

Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις με συνέπεια 
αγωνίζονται ενάντια στις βάρβαρες πο-
λιτικές λιτότητας που ασκούνται και στην 
Τουρκία, όπως και ενάντια στην καταπάτη-
ση των στοιχειωδών δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων. 

Την ημέρα της δίκης πραγματοποιήθηκε 
από την KESK μεγάλη συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο της 
Άγκυρας, στην οποία παρευρέθηκαν και 
χαιρέτησαν τα μέλη διεθνούς αντιπροσω-
πείας, που παρακολούθησε όλη την ακροα-
ματική διαδικασία και εξέφρασε την αμέρι-
στη συμπαράστασή της στους διωκόμενους 
Τούρκους και κούρδους συνδικαλιστές. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρόλο που η δίκη 
τέλειωσε στις 10 το βράδυ, οι συγκεντρω-
μένοι παρέμειναν στην πλατεία διαμαρτυ-
ρόμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας!

Τελικά, οι 6 από τις 9 γυναίκες απελευ-
θερώθηκαν και οι 3 παραμένουν προφυ-
λακισμένες, μέχρι το δεύτερο στάδιο της 
ακροαματικής διαδικασίας της δίκης τους, 
οι δύο από τις οποίες διεκδίκησαν το δι-
καίωμά τους να απολογηθούν στη μητρική 
τους γλώσσα – τα κουρδικά – αίτημα που 
το δικαστήριο απέρριψε. 

Εκ μέρους της ΟΛΜΕ στο δικαστήριο της 
Άγκυρας παραβρέθηκε το μέλος του Δ.Σ. 
Αγγελική Φατούρου. 

Την ώρα της δίκης, σε 

κοντινή απόσταση, έξω 

από την τουρκική Βουλή, 

χιλιάδες διαδηλωτές 

καταδίκαζαν την απόφαση 

της κυβέρνησης Ερντογάν 

να εμπλακεί και επισήμως 

σε πόλεμο με τη Συρία. 

Οι δυνάμεις καταστολής 

αντιμετώπισαν με 

χημικά και γκλοπς τους 

διαδηλωτές. 

Μαζικές αντιπολεμικές διαδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα στη 
Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. 

Άγκυρα, 4/10/2012

Αφέθησαν ελεύθερες  
οι 6 από τις 9 προφυλακισμένες 

συνδικαλίστριες

Άγκυρα

με τις στημένες δίκες και τις συνεχείς διώξεις 
το Τουρκικό καθεστώς επιχειρεί 

τη διάλυση των ταξικών συνδικάτων.
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Αυτά γράφαμε στο τεύχος 8 των «αντιτετραδίων», το 
Φθινόπωρο του 1989. Σήμερα, 23 χρόνια μετά μπο-
ρούμε να βγάλουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσμα-

τα. Ήταν σωστή η εκτίμησή μας για το χαρακτήρα των Υ.Σ.; 
Η τακτική που ακολουθήσαμε απέναντι στις εκλογές των 
αιρετών ήταν σωστή; Οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε 
σήμερα κάποιες πλευρές των εκτιμήσεων αυτών και προς 
ποια κατεύθυνση;

Αναμφισβήτητα είναι γενική αντίληψη όλων των εκπαι-
δευτικών σήμερα ότι τα συμβούλια αυτά λειτουργούν σαν 
όργανο συναίνεσης και συνδιοίκησης. Η αντίληψη αυτή 
αποτελεί κοινό τόπο ακόμα και για τις δυνάμεις της ρε-
φορμιστικής αριστεράς, δηλαδή το ΠΑΜΕ και τη ΣΥΝεργα-

για τα υπηρεσιακά 
συμβούλια

Z γράφει ο Γιώργος Σόφης

ΨΗΦΙΣΕ-ΣΤΗΡΙΞΕ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

3  Βάλε φρένο στην 
καπιταλιστική-ιμπεριαλιστική 
βαρβαρότητα

3  Για την ανατροπή της πολιτικής 
κυβέρνησης-Ε.Ε.-Δντ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

7|11
τεταρτη

νοεμβριου

ΣΤΕΙΛΕ ΤΑΞΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μαύρο στους 
κυβερνητικούς 
συνδικαλιστές

12χρονο σχολΕίο, Δημοσίο καί ΔωρΕαν, Γία ολα τα παίΔία, 
Γνωση μΕ το ΒλΕμμα στη ζωη καί την κοίνωνία, 

μΕ μονίμουσ ΕκπαίΔΕυτίκουσ, αξίοπρΕπΕίσ μίσθουσ, παίΔαΓωΓίκη ΕλΕυθΕρία

«υπάρχει μια πρόδηλη προσπάθεια των ιδεολογικών 
μηχανισμών των κυρίαρχων τάξεων, αυτή 

δηλαδή που συνίσταται στη μετατροπή των ταξικά 
χρωματισμένων εννοιών σαν αθώες, φαινομενικά, και 

άρα πιο εύπεπτες λέξεις. Έτσι το κράτος μετατρέπεται 
σε «δημόσιο τομέα» ή «πολιτεία», ο στρατός σε 
«υπέρμαχο της ανεξαρτησίας της πατρίδας», ο 

ιδιωτικός καπιταλισμός σε «ατομική πρωτοβουλία», 
η ταξική συνεργασία στη μαγική λέξη «εθνική 

ομοψυχία» ή «συναίνεση».
για το αστικό σύστημα είναι σπουδαίο να μην λέει τα 

πράγματα με τ’ όνομά τους, να παραπέμπει σε μια 
καθολική ελεγειανή αντίληψη, όπου η ελευθερία 

είναι η οργανωμένη ύπαρξη του δικαίου μέσα από το 
κράτος. Το κράτος είναι η συμπύκνωση της συνολικής 

αστικής λογικής, αλλά αυτό δεν δηλώνεται καθαρά.
Η σοσιαλδημοκρατία αλλά πΑσΟΚ με το ν.1586/86 

πετύχαινε:
Α) την ουσιαστική απορρόφηση των κραδασμών 

μέσα στα όρια του κράτους και της διοίκησης. Την 
ελαχιστοποίηση της δυναμικής του μαζικού κινήματος, 

αφού το σ.Κ. –αδύναμο, διασπασμένο και ιδεολογικά 
αφοπλισμένο– δέχτηκε να περάσει το σύνολο σχεδόν 

της πολιτικής του μέσα απ’ τους 2 αιρετούς. 
Β) τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου οργάνου που 

πλήρως έλεγχε (3 διορισμένοι)
γ) την ανανέωση της ρουσφετολογικής πρακτικής 

μέσα στα όρια που όριζε το «δικομματικό παιχνίδι», 
όπου ο κάθε αιρετός βόλευε ημέτερους, κλείνοντας το 

μάτι στη διοίκηση (οι όποιες προσωπικές εξαιρέσεις 
δεν αλλάζουν το κανόνα).

δ) έβαζε μακροπρόθεσμους όρους για τη «διοίκηση 
νέου τύπου», όπου το σ.κ. αναλάμβανε διαχειριστικό 
ρόλο, παίρνοντας τις ευθύνες που του αρμόζουν στα 

πλαίσια της ταξικής συνεργασίας.
ποια πρέπει να είναι η απάντηση στον τεχνοκρατικό 
ρεφορμισμό και στην στρατηγική της ενσωμάτωσης 

στα νέα παιχνίδια των εσωκρατικών ισορροπιών;
Η απαίτηση για έλεγχο από το μαζικό κίνημα όλων 

των αποφάσεων των μηχανισμών του κράτους, των 
μηχανισμών που αναπαράγουν τη διαιώνισή του 
Κατάργηση κάθε απόρρητου, ανακλητότητα κάθε 

«αιρετού», λογοδοσία στις γενικές συνελεύσεις.
Κατάδειξη των ορίων και του περιεχομένου των 

υπηρεσιακών συμβουλίων. μπλοκάρισμα όσο γίνεται 
της εύρυθμης λειτουργίας των υ.σ., δημοσιοποίηση 

κάθε «νόμιμης» ή παράνομης κομπίνας».
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αγω
νιστικές παρεμβάσεις - συσπειρώ

σεις - κινήσεις

σία-ΣΕΚ. Από την πλευρά αυτή πρέπει να καταγραφεί στις 
θετικές επιδράσεις του ταξικού αγωνιστικού κινήματος, που 
επέβαλε τις αντιλήψεις του σε πολύ περισσότερες δυνάμεις 
απ’ αυτές που επηρεάζει.

Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αν και έχει αποδει-
χθεί περίτρανα o ρόλος της συνδιαχειριστικής λογικής των 
συμβουλίων, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει και η αντι-
μετώπισή τους απ’ τους εκπαιδευτικούς, αφού κατά δεκάδες, 
συνωστίζονται στα γραφεία των «αιρετών» για αποσπάσεις 
μετακινήσεις, κ.λπ.

Είναι γνωστό ότι επιλέξαμε να συμμετάσχουμε στις εκλο-
γές των αιρετών τόσο στο ΚΥΣΔΕ, όσο και στα ΠΥΣΔΕ. Είναι 
γεγονός ότι υπήρξαν και συναγωνιστές που απείχαν απ’ τη 
διαδικασία των εκλογών ή δεν συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια 
των Παρεμβάσεων. Η εμπειρία που υπάρχει σήμερα συσ-
σωρευμένη στη κατεύθυνση της συμμετοχής στις εκλογικές 
διαδικασίες είναι κατά βάση θετική, ειδικά στις περιπτώσεις 
εκείνες που υπήρχαν αμιγή ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων.

Όμως, και το υπογραμμίζουμε αυτό, η συμμετοχή μας στις 
εκλογικές διαδικασίες δεν είναι δεδομένη κάθε φορά. Είναι 
ζήτημα εκτίμησης το τι κατά τη γνώμη μας συμφέρει το κίνη-
μα και πως μπορούμε καλύτερα να το υπηρετήσουμε.

Στο τεύχος 13-14 του Χειμώνα του 1991 δημοσιεύσαμε ένα 
γράμμα συντρόφων, που καλούσαν σε αποχή απ’ τις εκλο-
γές και μας ασκούσαν κριτική για τη στάση μας. Έγραφαν 
χαρακτηριστικά: «...όταν δέχονται την άποψη που γράφεται 
στο τίτλο αυτού του κειμένου σας (αναφέρονται στο διακή-

ρυξη των Παρεμβάσεων για τις εκλογές) είναι αδύνατο να 
κατανοήσουμε τί μπορεί να επιδιώκουν με τη συμμετοχή στις 
εκλογές. (…) Έχουμε το φόβο ότι οι εκλογές των Υ.Σ., ήταν η 
αρχή για την προσέγγιση σε άλλα ζητήματα όπως αξιολόγη-
ση, επιμόρφωση κλπ. με δυνάμεις που δεν έχουν ξεκόψει απ’ 
το ρεφορμισμό, μόνο και μόνο για να «γίνουμε πολλοί»

Σήμερα λοιπόν λέμε με σαφήνεια ότι απ’ τη μάχη αυτή 
βγήκαμε κερδισμένοι. Όχι γιατί γίναμε γενικά πιο πολλοί, 
αλλά γιατί καταφέραμε να κάνουμε πιο πολλούς αυτούς που 
αντιστάθηκαν και αντιστέκονται ακόμα στην αξιολόγηση, 
την πειθάρχηση και την υποταγή.

Δεν εγκαταλείψαμε σε καμιά περίπτωση τις αρχές μας και 
με μια τακτική κίνηση που ήταν η συμμετοχή σ’ αυτές τις 
εκλογές ενώσαμε και ταλαντευόμενα τμήματα σε μια αγω-
νιστική προοπτική, κάτι που δεν γνωρίζουμε αν θα συνέ-
βαινε με την απουσία μας. Ξανατονίζουμε όμως ότι για μας 
η συμμετοχή ή η αποχή είναι ζήτημα εκτίμησης της συγκε-
κριμένης κατάστασης και όχι θέμα αρχής. 

Είναι βέβαιο ότι την επόμενη περίοδο η κρατική πολιτική 
θα γίνει πολύ πιο σκληρή. Είναι βέβαιο ότι θα επιχειρηθεί να 
σαρωθεί κάθε είδους κατάκτηση και σε επίπεδο σ.κ. Από την 
άποψη αυτή και με τις επερχόμενες αλλαγές ακόμα και στη 
σύνθεση των συμβουλίων και των αρμοδιοτήτων που αυτά 
θα έχουν, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τη στάση μας με 
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της ανάπτυξης αγωνιστι-
κού ταξικού κινήματος.  «αντιτετραδια»

σεις των εκπαιδευτικών τις διοικητικές λογι-κές, τις συνδιαχειριστικές αντιλήψεις και την ενσωμάτωση του συνδικαλιστικού κινήματος στους μηχανισμούς του κράτους. Στο σχολείο και στον καιρό του ΔΝΤ, ο ρόλος τους ανα-βαθμίζεται σε προωθητή του μοντέλου ενός σχολείου της αγοράς, σύμφωνα με τις επιτα-γές των κομμάτων του κεφαλαίου. Γι’ αυτό και αναλαμβάνουν ένα μέρος της αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Οι κρίσεις των διευθυ-ντών δείχνουν ήδη τι σημαίνει αξιολόγηση για τον κυβερνητικό συνδικαλισμό. 
Ένας αριστερός αιρετός είναι εκεί για να αντισταθεί στον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της διοίκησης, να δει, να αποκαλύψει και να αποτρέψει το ρουσφέτι, να προστατέψει τους συναδέλφους από άδικες ή σκόπιμες πειθαρχικές διώξεις των διευθυντών τους ή των προϊσταμένων τους, στηριζόμενος στο 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

«ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΦΩΣ»
Πάμε ταχύτατα, πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι ελπίζει ή φοβάται κανείς, σε μια σφοδρότατη σύγκρουση. Αιτία του πολέμου είναι η πολιτι-κή των μνημονίων που συμπυκνώνει την αντι-δραστική αστική απάντηση στην παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και στους τριγμούς της ΕΕ. Σε αυτή τη σύγκρουση θα δοκιμαστούμε οι πά-ντες, θα κριθούμε με συντριπτικό και ιστορικό τρόπο. Ο εργαζόμενος που ταλαντεύεται ανά-μεσα στο γλίσχρο μισθό και το φόβο της ανερ-γίας. Ο νέος που αγωνιά ανάμεσα στο απόλυ-το σκύψιμο και στην εξέγερση. Οι φτωχοί που 

αναρωτιούνται, αν πρέπει να ζήσουν μέσω της διαπόμπευσης των ήδη εργαζομένων και του μοιράσματος της φτώχειας ή με επίθεση στους οικονομικά και πολιτικά ισχυρούς.
Κόντρα στις πολιτικές διαχείρισης των ρυθμών χειροτέρευσης της θέσης μας, κόντρα στον υποταγμένο συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Μακριά από τις κομματικά ελεγχόμε-νες συμβολικές κινήσεις πολιτικής διαμαρτυ-ρίας του ΠΑΜΕ. Μιλάμε για μια παρατεταμένη, σύγκρουση διάρκειας, στην κατεύθυνση του συντονισμένου πανεργατικού-παλλαϊκού ξε-σηκωμού. Για διαδηλώσεις, καταλήψεις, για μπλοκάρισμα της κρατικής μηχανής, για δίκτυα 

Κανένα άβατο για το κίνημα. Διεκδικούμε τους αιρετούς σε ΚΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕΣτα μουχλιασμένα δωμάτια της συνδιαχείρισης, στην «καμαρίλα» της συνδιαλλαγής επιλέγουμε «οπωσδήποτε παράθυρο», το 
άπλετο φως, τον αέρα των ανοιχτών δρόμων, το δρόμο του κινήματος.Η συμμετοχή μας σε ΚΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΔΕ δεν έχει σκοπό τη συνδιαχείριση της κυβερνητικής, αντιεκπαιδευτικής πολιτι-
κής, αλλά την υπεράσπιση των εργασιακών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, των μορφωτικών – εκπαιδευτικών 
δικαιωμάτων και αναγκών των μαθητών και της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης. Να ενημερώνουμε τις ΕΛΜΕ  και να αναδεικνύ-
ουμε στους συναδέλφους και την κοινωνία τα προβλήματα που συσσωρεύει η κυβερνητική πολιτική, το Υπουργείο και η Διοίκηση. 
Να αρνούμαστε κάθε ρουσφέτι και να βρισκόμαστε δίπλα σε όσους συναδέλφους υφίστανται αδικίες, διώξεις και αυθαιρεσίες. Δε 
θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να «διευκολύνονται» μέσα από προσωπικές και πελατειακές σχέσεις, αλλά να υπάρχουν κατοχυρωμένα 
δικαιώματα για όλες και όλους.Να ελέγχουμε, να καταγγέλλουμε, να αποκαλύπτουμε τις αυθαίρετες, και τις παράνομες ενέργειες 
τις πελατειακές σχέσεις και τις αδιαφανείς διαδικασίες. Να εφαρμόζουμε και να υλοποιούμε τις αποφάσεις των σωματείων και 
των Γενικών τους Συνελεύσεων. Να απέχουμε και να καταγγέλλουμε  κάθε διαδικασία αξιολόγησης, να μπλοκάρουμε -μαζί με 
τις ΕΛΜΕ και τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς- κάθε τέτοια πράξη, να αποβάλλουμε από τα σωματεία μας κάθε στέλεχος που 
θα συμμετάσχει στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολείων και, αν χρειαστεί, να φτάσουμε ακόμα και στην παραίτηση προ-
κειμένου να συμβάλουμε σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αυτονόητο για μας ότι ο αιρετός δεν μπορεί να είναι υποψήφιο στέλεχος 
εκπαίδευσης (διευθυντής, σχολικός σύμβουλος κ.λπ.). Εφαρμόζουμε τη λογική της εναλλαγής, την επιστροφή στην τάξη των αιρε-
τών μας μετά τη λήξη της θητείας τους. Ανιχνεύουμε νέους δρόμους αντίστασης και συλλογικής δράσης – παρέμβασης σε αυτό το 
εχθρικό τοπίο. Όμως δεν τρέφουμε αυταπάτες. ΜΟΝΟ Η ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΕΝΩΤΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.Μην αφήνεις κανέναν να αποφασίζει για σένα, χωρίς εσένα!

κοινωνικής αλληλεγγύης και αγώνα και όχι κοινωνικής επαιτείας. Και αυτό γίνεται μόνο αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι –μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις, τα σωματεία και τις επιτρο-πές αγώνα– πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή και τους αγώνες μας.
Οι μεγάλες απεργίες των τελευταίων χρό-νων, οι μαζικότατες διαδηλώσεις, οι γεμάτες πλατείες να πάρουν την εκδίκησή τους, να γίνουν πολιτικά επικίνδυνες, να κινήσουν το γρανάζι της ιστορίας, να γράψουν ιστορία! Η ελπίδα και η διέξοδος βρίσκεται στο δρόμο ανατροπής της επίθεσης, στην κατάργηση του μνημονίου, της δανειακής σύμβασης και όλων των αντιδραστικών νόμων. Η ελπίδα βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής που στηρίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτι-κή του κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού και των κυβερνήσεων που την υλοποιούν.

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και οι παρατά-ξεις των μνημονίων κρατούν τα συνδικάτα πα-ροπλισμένα και στα μεγάλα αιτήματα της εποχής συντάσσονται με το κράτος, τις κυβερνήσεις, τους μηχανισμούς και την πολιτική τους. Το συνδικάτο μας χρειάζεται να ανασάνει! Να αποκαθηλώσουμε τον καθεστωτικό συνδικαλισμό, όχι μόνο εκλογικά, αλλά κυρίως στη δράση μας, στη σκέψη μας, στη ζωή των σωματείων. Με τον αέρα των Γενικών Συνελεύσεων, με την αύρα των καθημερινών συλλογικών αντιστάσεων των συλλόγων διδασκόντων, με το συντονισμό των ΕΛΜΕ. Με «την εισβολή» στο προσκήνιο των πραγματικών αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν παιδεία και ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Με παιδαγωγική ελευθερία, με ανοιχτό παράθυρο στη γνώση και τη ζωή, που θα στηρίξει την προσπάθεια της κοινωνίας να βγει από τον κύκλο της χρεοκοπίας και των Μνημονίων. Αρνούμαστε το σχολείο της παπαγαλίας, της υπερεξειδίκευσης, της ημιμάθειας, της κατακερματισμένης γνώσης, που είναι υποταγμένο στην αγορά και αναπαράγει μια κοινωνία που ξεπουλά τα πάντα, μαζί και το μέλλον των παιδιών μας, τα οποία προορίζονται για ανασφάλιστοι δούλοι των 300 ευρώ. Αρνούμαστε την αξιολόγηση  
που επιβάλλει την αποδοχή  αυτού του σχολείου, της αγοράς  

και του σκοταδισμού.

• Χιλιάδες συνάδελφοί μας εργάζονται σε 
καθεστώς προσωρινής & ελαστικής εργασίας.

• Τα μόνα χρήματα που προορίζονται για 
την εκπαίδευση είναι τα χρήματα του ΕΣΠΑ, 
που αποτελούν μικρό μόνο μέρος από τα εκα-
τομμύρια ευρώ που απομυζά από το ελληνικό 
δημόσιο η ΕΕ. Και αυτά δε φτάνουν ποτέ στα 
σχολεία, αφού «τρώγονται» από τις επιτροπές 
«των ειδικών».

• Τα διάφορα προγράμματα αντικαθιστούν 
την όποια γνώση, προσφέροντας ψήγματα της 
πραγματικότητας με κατατεμαχισμένο τρόπο, 
οδηγώντας στην αποδόμηση της κριτικής σκέ-
ψης και της δημιουργικής σύνθεσης. Καταδι-
κάζουν τους μαθητές μας στην ημιμάθεια και 
στην αποσπασματικότητα.

• Την καθημερινή ενοχοποίηση των εκπαι-
δευτικών με κορυφή του παγόβουνου την αξι-
ολόγηση. Μια αξιολόγηση που στηρίζεται στην 
κατάταξη – κατηγοριοποίηση, συνδέεται με το 
βαθμό και το μισθό και έχει ως θύματα τους 
ίδιους τους μαθητές, αφού αυτοί και οι επιδό-
σεις τους (μέσω εξεταστικών μεθόδων) θα 
κρίνουν «την αποτελεσματικότητα» σχολείου 
και εκπαιδευτικών.

Κάτω από αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο 
προωθούνται και όλες οι αλλαγές στην εκπαί-
δευση: οι συγχωνεύσεις (ετοιμάζονται για το 
κλείσιμο άλλων 1.500 σχολείων), οι μηδενικοί 
διορισμοί (185 άτομα φέτος όταν συνταξιοδο-
τήθηκαν 3.200), οι αλλεπάλληλες περικοπές 
των λειτουργικών δαπανών (20 εκατ. ευρώ 
έχουν φτάσει στα σχολεία από τα 120 εκατ. του 
προϋπολογισμού του 2012), το στοίβαγμα των 
μαθητών στις τάξεις (τα περισσότερα σχολεία 
έχουν το 50% των τμημάτων με 25 μαθητές 
και το υπόλοιπο 50% με όριο από 26-30 μα-
θητές), καθώς και μια σειρά αντιεκπαδευτικές 
αλλαγές στο γυμνάσιο, στο γενικό λύκειο, στην 
τεχνική εκπαίδευση, που αφορούν στο περιε-
χόμενο και τη διαδικασία της μάθησης, απαξι-
ώνουν το μορφωτικό του χαρακτήρα και οι τά-
ξεις (συχνά και πεινασμένων παιδιών) χάνουν 
κάθε άρωμα χαράς και δημιουργίας. Σ’ αυτό 
το σχολείο θέλουν έναν εκπαιδευτικό φτωχό, 
μίζερο και υποταγμένο, που με την αξιολόγη-
ση θα ξέρει πως η μη «συμμόρφωση προς τα 

υποδείξεις» σημαίνει βαθμολογική καθήλωση, 
περικοπή του λιγοστού μισθού του ή και από-
λυση… Σ’ ένα τέτοιο σχολείο, σε μια τέτοια κοι-
νωνία κανείς/καμιά δεν μπορεί να αυταπατάται 
για ατομικές λύσεις. 

Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να περιμένου-
με τίποτα από τις υποταγμένες συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες με το βεβαρημένο παρελθόν τους 
(ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) και τους τοποτηρητές τους στις 
ΕΛΜΕ. Τώρα που κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ ετοιμά-
ζονται να μας εξοντώσουν, ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ 
παρακολουθούν σιωπηλές και απαθείς την 
κυβερνητική επίθεση, διαπραγματεύονται το 
μοίρασμα της φτώχιας, είναι σε διατεταγμένη 
υπηρεσία για την εκτόνωση της λαϊκής αγανά-
κτησης. 

Η ΟΛΜΕ έχει κρυφτεί πίσω από την ΑΔΕ-
ΔΥ, χωρίς σχέδιο συντονισμού και κλιμά-
κωσης, χωρίς να αξιοποιεί τις αγωνιστικές 
παρακαταθήκες του κλάδου, με τις οποίες πε-
τύχαμε νίκες (1988 τρίμηνα, 1997 επίδομα 
εξωδιδακτικής απασχόλησης, 2006 επίδομα 
διδακτικής προετοιμασίας κι ακόμη η μείωση 
ωραρίου, το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 

30 χρόνια, η μη εφαρμογή της αξιολόγησης, οι 
διορισμοί στην εκπαίδευση, η κατοχύρωση της 
προϋπηρεσίας ως μέσο διορισμού, κ.λπ., ήταν 
κατακτήσεις των αγώνων του κλάδου).             

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Η συμμετοχή μας στις εκλογές των ΠΥΣΔΕ – 
ΑΠΥΣΔΕ - ΚΥΣΔΕ γίνεται χωρίς ψευδαισθή-
σεις για το χαρακτήρα αυτών των οργάνων. 
Είναι φανερό ότι τα Υπηρεσιακά συμβούλια 
δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εκπαι-
δευτικών. Πρόκειται για όργανα διαχείρισης 
και προώθησης της κυβερνητικής – κρατικής 
πολιτικής και η παρουσία των αιρετών δεν αλ-
λάζει αυτόν τους το ρόλο. Ιδιαίτερα η παρουσία 
αιρετών που εκπροσωπούν την αστική πολιτι-
κή και «την τρόικα εσωτερικού» (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ, 
ΔΗΜΑΡ) ενισχύει την προσπάθεια χειραγώγη-
σης των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία πε-
λατειακών σχέσεων. Αυτονόητα δικαιώματα 
εμφανίζονται ως ρουσφέτια, για να δεσμεύουν 
ψήφους και συνειδήσεις. Είναι όργανα που 
επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν στις συνειδή-

Τα Υ.Σ. παραβιάζουν δικαιώματα και προωθούν αντιεκπαιδευτικά 
μέτρα. Αποτελούν μηχανισμούς πελατειακών σχέσεων. Βολέματα, 
εξυπηρετήσεις αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργίας 
τους. Χιλιάδες συνεχίζουν να είναι οι αποσπασμένοι στο υπουργείο, 
στα βουλευτικά και κάθε  είδους  γραφεία  με τη  βούλα  του υπουργού. 
Χιλιάδες σε αμειβόμενες επιτροπές χωρίς κριτήρια.  Χιλιάδες  καθηγη-
τές χωρίς οργανική θέση είναι κάθε χρόνο στο έλεος των διοικήσεων. 
Όλα αυτά αμβλύνουν συνειδήσεις και υπονομεύουν τη συλλογική δρά-
ση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κυβερνήσεις ελέγχουν  τα Υ.Σ. προω-
θώντας  τους «δικούς» τους σε  κάθε κυβερνητική αλλαγή. 

Σήμερα ετοιμάζονται, όπως έγινε και με άλλες δημόσιες θέσεις, 
να μοιράσουν τις περιφερειακές Διευθύνσεις σε στελέχη των τριών 
κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση! Η περιφερειακή διοί-
κηση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση των αντιεκπαιδευτι-
κών μέτρων και στην  προώθηση πελατειακών πρακτικών: εφαρμογή 
της ωρομισθίας, μεθοδεύσεις για να μπουν οι σύμβουλοι στις τάξεις, 
συγκρότηση ελεγχόμενων συμβουλίων κρίσεων, έγκριση εκπαιδευτι-
κών αδειών χωρίς κριτήρια κ.ά. Σήμερα προωθούν τα αποκρουστικά 

πακέτα μέτρων του υπουργείου: συγχωνεύσεις–κλείσιμο σχολείων, 
30άρια τμήματα, μετακινήσεις ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια με πα-
ραβίαση ωραρίου, υποβάθμιση μαθημάτων ξένων γλωσσών κ.ά. 

Μαυρίζοντας τους υποψήφιους αιρετούς των ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚ -ΔΗ-
ΜΑΡ στέλνουμε μήνυμα καταδίκης των κομμάτων τους γιατί διαχειρίζο-
νται τα δικαιώματα των καθηγητών αποκλειστικά για τα συνδικαλιστικά 
και κομματικά τους οφέλη. Γιατί συγκαλύπτουν τις αυθαιρεσίες της δι-
οίκησης, συγκαλύπτοντας ταυτόχρονα και τις δικές τους αναξιοπρεπείς 
πελατειακές πρακτικές. Γι’ αυτό και δεν ενημερώνουν ούτε τα ΔΣ των 
ΕΛΜΕ ούτε τον κλάδο για τις αποφάσεις των ΥΣ και τη στάση όλων των 
μελών του. Γιατί συναινούν στην αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική 
και συμβάλλουν από τη θέση τους στην προώθησή της. Από την άλλη 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα, με εξαίρεση ελάχιστες ΕΛΜΕ, δεν έχουν 
στον προσανατολισμό τους τα καθημερινά προβλήματα, επιτρέποντας 
έτσι τη διόγκωση αυτών των πρακτικών. 

Στείλτε με τη ψήφο σας μήνυμα καταδίκης των υποταγμένων συν-
δικαλιστών και των κομμάτων τους ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.-ΔΗΜΑΡ,  υπεύθυ-
νους για τα δεινά του τόπου, της νεολαίας και των εργαζόμενων.

❱  ΝΑ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! ΟΥΤΕ ΑΠΑΘΕΙΣ ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑγΜΕΝΟΙ. 

ΟΙ ΑγΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡγΑΖΟΜΕΝΩΝ

❱  ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ γΙΝΕΤΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙ, ΤΟΤΕ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ

❱  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟγΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΧΕΙΡΑγΩγΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΤΗγΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ – 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

❱  γΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, γΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡγΑΣΙΑ, γΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ γΙΑ ΟΛΟΥΣ

❱  ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡγΑΝΩΣΗ – ΑγΩΝΑΣ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

❱  ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡγΗΣΑΝ, Η ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ. ΕΞΩ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ

❱  ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ  ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

❱  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ  

ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ. ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΕ, ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

7 Νοέμβρη, εκλογές για Υ.Σ.ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ!

3 Δίνουμε βροντερό 

μήνυμα αντίστασης  

και ανατροπής της 

βαρβαρότητας

3 Καμία ψήφος στις 

παρατάξεις των μνημονίων 

και της εξαθλίωσης, 

στους στηλοβάτες της 

τρικομματικής αντιλαϊκής 

κυβέρνησης

3 Μαυρίστε  

τους υποψήφιους  

ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ-ΔΗΜΑΡ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΨηφίστε 

Να μάθω, να μάθεις,  

να μάθει, να μάθουμε ΟΛΟΙ!  

Να συνηθίσουμε ό,τι μας ζητάνε!

Μας θέλουν ευάλωτους, απαθείς 

και εξαθλιωμένους.  

Ας ανατρέψουμε τη «συνήθεια. 

ΑΣ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΜΕ! 

Το δίλημμα ζωή ή εξαθλίωση είναι επίκαιρο, 

όσο ποτέ. Η ζωή μας ποδοπατείται ανελέητα 

από τις ερπύστριες μνημονίων, χρέους, δα-

νειακών συμβάσεων, κερδοφορίας επιχειρή-

σεων με ευρωπαϊκή ούγια, τροϊκανούς πραί-

τορες, πρόθυμους συγκυβερνώντες, κρατικές 

και παρακρατικές εφεδρείες του συστήματος, 

με σαφή στόχο να φυλακίσουν και να τρομο-

κρατήσουν τα «ΟΧΙ» του κόσμου της εργασί-

ας, να καταστείλουν τους αγώνες και να συ-

ντρίψουν τα κοινωνικά, εργατικά και πολιτικά 

δικαιώματα. Γι’ αυτό και θεσπίζουν ως νόμο 

της κοινωνίας το συμφέρον της ολιγαρχίας του 

πλούτου, των δανειστών, των τραπεζιτών, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σαν φύλλα φθινοπώρου που τα παίρνει ο 

αέρας σαρώθηκαν όσα είχαμε γνωρίσει ως 

σταθερά μέχρι σήμερα. Μισθοί, ασφάλιση, 

σύνταξη, εργασιακές σχέσεις, ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη, αποζημιώσεις απολύσε-

ων, μονιμότητα και σταθερότητα στην εργασία, 

ασφαλιστικές εισφορές, η ζωή μας ολόκληρη!

Σήμερα 23.000 Έλληνες χρωστούν 48 δισ. 

μόνο από φόρους, ενώ ταυτόχρονα έχουν κα-

ταθέσεις 600 δισ. σε ελβετικές τράπεζες! Οι 

τράπεζες έχουν πάρει ήδη για να «σωθούν» 

118 δισ. από το μόχθο του ελληνικού λαού. Να 

ποιοι δημιούργησαν το χρέος! Η χώρα οδηγεί-

ται πλέον με την απόλυτη επικυριαρχία της ΕΕ 

και την προώθηση βάρβαρων, αντιλαϊκών ανα-

διαρθρώσεων στη χρεοκοπία και οι εργαζόμε-

νοι σε μόνιμη κατάσταση φτώχειας, δυστυχίας 

και εργασιακού μεσαίωνα. Αυτές τις μέρες, 

στα πλαίσια της εκταμίευσης του δανείου των 

31,5 δισ., τα επιτελεία της κυβέρνησης ετοι-

μάζονται να ψηφίσουν τα νέα βάρβαρα μέτρα 

που ξεκίνησαν από 11,5 δισ., πήγαν στα 13,5 

και τώρα, στα πλαίσια της «επιμήκυνσης», θα 

φτάσουν τα 18 δισ. Σε όλα αυτά έρχονται να 

προστεθούν και οι συνέπειες από τις 89 διαρ-

θρωτικές αλλαγές της κυβέρνηση Παπαδήμου! 

Για το «χρέος» άραγε; Πώς γίνεται να έχουμε 

πληρώσει τόσα και τόσα και αυτό το χρέος να 

μην μειώνεται ποτέ; Πώς γίνεται να «κουρεύ-

τηκε» το χρέος και ταυτόχρονα να έχει αυξηθεί 

κατά 25%, ενώ συνοδεύτηκε από δραματική 

μείωση μισθών και συντάξεων, ιδιωτικοποιή-

σεις, αυξήσεις σε τιμολόγια, κατάργηση συλλο-

γικών συμβάσεων κ.λπ. Όλο και περισσότερο 

καταλαβαίνουμε ότι η περιβόητη επιμήκυνση 

δεν είναι τίποτα άλλο από την ομολογία πως 

εάν δεν τους ανατρέψουμε, θα ζούμε μια ζωή 

στο ζυγό της τρόικας, της ΕΕ και του κεφαλαί-

ου, με μισθούς 200-400 ευρώ και θα λέμε και 

ευχαριστώ...

Μακρύ χέρι τους ο εκφασισμός της κοινω-

νίας. ΜΑΤ και κάθε λογής δυνάμεις καταστολής 

επιτίθενται ως τάγματα θανάτου στις διαδηλώ-

σεις, κάνουν προληπτικές συλλήψεις, συλλαμ-

βάνουν στο σωρό. Δε διστάζουν να επιτεθούν 

ακόμα και στους ανάπηρους. Αύρες, χημικά, 

πλαστικές σφαίρες πλουτίζουν το οπλοστάσιό 

τους... Και όπου δε φτάνει το κράτος, το πιο 

βαθύ κράτος δίνει το παρόν. Τάγματα εφόδου 

από τους εκλεκτούς των ΜΜΕ και των επιχειρη-

ματιών. Χρυσαυγίτες με πογκρόμ δολοφονικών 

επιθέσεων στους μετανάστες, βγάζοντας «λάδι» 

τους πλούσιους που απομυζούν όλους μας. Τάγ-

ματα εφόδου απέναντι σε απεργούς εργάτες και 

αντιφασίστες διαδηλωτές, που απαγορεύουν 

θεατρικές παραστάσεις, απειλούν καθηγητές 

και ΕΛΜΕ ολόκληρες, ζητάνε «τη σφαγή των αλ-

λοδαπών νηπίων» και μύρια άλλα.

ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ζούμε μια μετάλλαξη. Από το δημόσιο, δωρε-

άν σχολείο (όσο και όποιο είχαν κατακτήσει οι 

εργαζόμενοι με τους αγώνες τους) στο σχολείο 

των ΕΣΠΑ, της αξιολόγησης, της υποχρηματοδό-

τησης, της εμπορευματοποίησης, της απαξίωσης 

της ειδικής και αντισταθμιστικής αγωγής, των 

συγχωνεύσεων-καταργήσεων-υποβιβασμών. 
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Η οργάνωση Χρυσή Αυγή, εκμεταλ-
λευομένη τα οξυμένα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη 

οικογένεια και η ελληνική κοινωνία εξαι-
τίας της οικονομικής καπιταλιστικής κρί-
σης, προσπαθεί να ρήξη το δηλητήριο του 
ρατσισμού και του νεοναζισμού στην κοι-
νωνία. Ιδιαίτερα στα τμήματα εκείνα που 
κτυπιούνται περισσότερο από την βάρβαρη 
πολιτική των μνημονίων του Δ.Ν.Τ. και της 
Τρόικας. 

Ξεκίνησε κυνηγώντας τους αλλοδαπούς 
μικροπωλητές από τα πανηγύρια, συνέχισε 
μοιράζοντας τρόφιμα και οργανώνοντας 
αιμοδοσία μόνο για Έλληνες, στη συνέχεια 
δημιουργεί γραφεία ευρέσεως φτηνής 
προσωρινής εργασία (ΟΑΕΔ για Έλληνες ). 
Πριν λίγες ημέρες αξιοποιώντας την παρου-
σία της στη βουλή, βουλευτής της, κατέθεσε 
ερώτηση και ζητά στοιχεία για το πόσα παι-
διά και ποιων εθνικοτήτων φιλοξενούνται 
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 
Προφανείς ο ρατσιστικός σκοπός της. 

Πρόκειται για μια κλιμακούμενη ρατσι-
στική και αντιδημοκρατική πολιτική που 
δεν πρέπει να περάσει. Ο Ελληνικός λαός 
που έχει εκατομμύρια παιδιά του να ζουν 
σε όλες τις χώρες του κόσμου δεν πρέπει 
να δεχθεί αυτή τη νεοναζιστική πολιτική 
και πρέπει να γυρίσει την πλάτη στη Χρυ-
σή Αυγή. Είναι κατάκτηση του Ελληνικού 
λαού και κατοχυρωμένο συνταγματικό 
δικαίωμα τα παιδιά που ζουν στη χώρα 
μας να μπορούν ισότιμα να φιλοξενούνται 
στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και 
να φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Η νομοθεσία και ο πρότυπος κα-
νονισμός λειτουργίας για τους Δημοτικούς 
Παιδικούς σταθμούς δεν κάνει διάκριση 
σε κανένα παιδί που ζει στην ελληνική 
επικράτεια. Σύμφωνα και με τον Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 214, παρά-
γραφος 2), οι δημοτικές και κοινοτικές αρ-
χές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης 
όλων των δημοτών και κατοίκων, χωρίς 
διάκριση, στη χρήση των υπηρεσιών που 
παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρη-
σκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοι-
νωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν. 

Τα στοιχεία που ζητά το υπουργείο εσω-

τερικών από τις διευθύνσεις των Δημοτι-
κών Παιδικών σταθμών για τα παιδιά και 
την εθνικότητά τους δεν πρέπει να δοθούν 
και δεν πρέπει το υπουργείο να απαντήσει 
σε τέτοιες ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής 
που υποκρύπτουν ρατσιστικές πολιτικές, 
καλλιεργούν την μισαλλοδοξία μεταξύ των 
πολιτών που ζουν στη χώρα μας. 

Καλούμε το υπουργείο εσωτερικών 
να αποσύρει το έγγραφο αυτό από τους 
Δήμους. Να μην δόση τέτοια στοιχεία στη 
Χρυσή Αυγή. Να ενισχύσει οικονομικά τους 
Παιδικούς σταθμούς για να εξασφαλίζεται 
η εύρυθμη λειτουργία τους. Καλούμε τους 
εργαζόμενους στους Παιδικούς Σταθμούς 
να ορθώσουν το ανάστημά τους και να 
μην δώσουν ανάλογα στοιχεία από όποιον 

και εάν ζητηθούν και να προασπιστούν τα 
κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα, 
την εύρυθμη δημοκρατική παιδαγωγική 
λειτουργία και το δημόσιο κοινωνικό χα-
ρακτήρα των σταθμών. Καλούμε τη Διοί-
κηση του Ν. Π. των Δ.Π. Σταθμών όχι μόνο 
να μην απαντήσει στο έγγραφο αυτό αλλά 
να το επιστρέψει στο υπουργείο εσωτερι-
κών ως απαράδεκτο. 

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα για να δημιουργηθούν καινούργιοι 
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και να γίνουν 
και οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, ώστε να μπορούν να φιλοξε-
νούνται τα παιδιά όλων των εργαζομένων 
οικογενειών χωρίς αποκλεισμούς και δια-
κρίσεις.  «αντιτετραδια»

Στην Καρδια  
Της Καπιταλιστικης 

Μητροπολης

Άθλιες και τριτοκοσμικές οι 
συνθήκες στέγασης για τις καθαρίστριες  

των Ολυμπιακών Αγώνων του λονδίνου
Μεγάλος θόρυβος [στην Αγγλία και παγκόσμια] ξέσπασε με αφορμή ένα ρεπορ-

τάζ της «Daily Mail» για το άθλιο καθεστώς διαμονής εκατοντάδων καθαριστριών και 
καθαριστών που είχαν προσληφθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Οι 
εργαζόμενοι μένουν σε κοντέινερ, 10 άτομα σε κάθε δωμάτιο, για 25 άτομα υπάρ-
χει μια τουαλέτα και για 75 ένα ντους. Τα κοντέινερς στάζουν και βρίσκονται σε έναν 
απομακρυσμένο βιομηχανικό χώρο, μακριά από τη «λαμπρότητα» του Ολυμπιακού 
Σταδίου και τα βλέμματα της δημοσιότητας. Οι εργαζόμενες, που φοβούνται μήπως 
απολυθούν και δεν κάνουν επώνυμες καταγγελίες, μιλούν για γκέτο και στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. 

Οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει συμβόλαιο που τους 
απαγορεύει να μιλούν στον Τύπο ή να δέχονται επισκέψεις φίλων και συγγενών «για 
λόγους ασφαλείας». Οι υπεύθυνοι της εταιρείας που έχει αναλάβει τον καθαρισμό των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων χαρακτήρισαν «ικανοποιητικές» τις συνθήκες στέγασης 
και προσέθεσαν ότι  «επέλεξαν και δεν εξαναγκάστηκαν να εργαστούν εκεί»!

η Χρυσή Αυγή ρίχνει δηλητήριο 
ρατσισμού και νεοναζισμού

Ανεξαρτητη Αγωνιστική Παρεμβαση Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα
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Αγωνιστικη Παρεμβαση
Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου

Η πολιτιστική δραστηριότητα 
στην υπηρεσία

της συλλογικής αφύπνισης
Η τέχνη: Έκφραση της συλλογικής ψυχής και 

μέσο καλλιέργειας της πίστης στις λαϊκές αξίες της 
δημοκρατίας, του πολιτισμού και της παιδείας. 

«Η ΜΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ»: Μια πετυχημένη παράσταση 
της θεατρικής ομάδας της ΕΛΜΕ Ηρακλείου

Με τη «Μήδεια» του Μποστ -ένα πολυεπίπεδο έργο που η λεπτή 
δηκτικότητα των ηρώων του το καθιστά αρκετά δύσκολο όχι 
μόνο σκηνοθετικά και υποκριτικά, αλλά και από την άποψη της 

διασκευής του- η θεατρική ομάδα της ΕΛΜΕ πέτυχε μια από τις καλύτε-
ρες στιγμές της δημιουργίας της στην κλιμακούμενης ποιότητας θεατρι-
κή της δράση και την πολυετή παρουσία της στα πολιτιστικά δρώμενα 
του σωματείου μας, αλλά και της πόλης συνολικότερα.

Με κέφι, φαντασία, μεράκι, βαθύ προβληματισμό και επίπονη προ-
σπάθεια, μέσα σε συνθήκες παράλληλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
και χωρίς την ...πολυτέλεια της κατάλληλης οικονομικής της ενίσχυσης, 
η ομάδα του θεάτρου του σωματείου μας προσέγγισε ουσιαστικά ένα 
έργο, που με μαεστρία «αποδομεί» τους τραγικούς ήρωες, για να ανα-
συνθέσει το αίσθημα της τραγικότητας σε ένα επικαιρικό τοπίο πολλών 
αντιφάσεων. Γιατί ζωντάνεψε επί σκηνής την καυστικότητα του Μποστ, 
με μια αξιέπαινη σκηνοθετική και υποκριτική προσπάθεια των ερασι-
τεχνών εκπαιδευτικών μας, που άγγιξε τα όρια της επαγγελματικής αρ-
τιότητας, ενώ η επιτυχής προσαρμογή και διασκευή των στίχων και του 
μύθου έδειξε μια βαθιά αντίληψη «της κωμικής διάστασης» του τραγι-
κού, όπως επιτάσσει η στριφνή και εκλεπτυσμένη πέννα του ίδιου του 
συγγραφέα, ο οποίος εξωτερικά δείχνει να αντιμετωπίζει την τραγωδία 

ως …φάρσα, εσωτερικά όμως απαιτεί υψηλή αίσθηση του τραγικού και 
απόλυτο σεβασμό στο κωμικό.

Αυτή τη λεπτή ισορροπία αντίρροπων συναισθημάτων, που -χωρίς 
το νοερό νήμα της σύνδεσης του βαθυστόχαστου με το κωμικό- μπορεί 
να ξεπέσει σε ρηχότητα, πέτυχε να κρατήσει σε υψηλό επίπεδο η σκη-
νοθεσία του συναδέλφου Περαντωνάκη, ο οποίος μαζί με τους βοηθούς 
του, την Ειρήνη Κουρλετάκη και το Χρήστο Κωτούλα, κατάφερε να με-
ταγγίσει στην ψυχή μας, με ένα απέριττο και λιτό σκηνικό, το βάρος του 
τραγικού, ιδωμένο από τη σκωπτική και όχι τη δραματική σκοπιά.

Παράλληλα, η προσαρμογή των στίχων από την Πολυτίμη Παπαδο-
πούλου, αλλά και η διασκευή του κειμένου από την Ελένη Γιαμαλάκη 
απέδειξε τη βάσανο μιας σκέψης που μπόρεσε να κρατήσει τον επικαι-
ρικό σχολιασμό πολύ ομαλά στην ιστορική ροή ενός μύθου, που με τα 
διαχρονικά του σύμβολα θέτει ισχυρά εμπόδια στο ξεδίπλωμα της σύγ-
χρονης πραγματικότητας.

Συγχρόνως, η μουσική διασκευή και επένδυση από το Δημήτρη 
Χατζάκη, σε συνδυασμό με τη μουσική διδασκαλία της Ιωάννας Φιω-
τάκη, όπως παραστατικά αποτυπώθηκε και στην εξαίρετη χορογραφία 
της Ρενής Παπαδάκη, συνθέτουν την εικόνα μιας υψηλών απαιτήσεων 
θεατρικής παράσταση, που ξέρει να δένει την αισθητική αναζήτηση του 
ωραίου με την απλότητα και τη μεστότητα του ηθικού και κοινωνικού 
μηνύματος.

Με τη σειρά τους, οι ερασιτέχνες υποκριτές της θεατρικής μας ομά-
δας -που αποτέλεσαν και την ψυχή αυτού του αγώνα μετάγγισης των 
δύσκολων και αντιφατικών καταστάσεων του σκωπτικού και τραγικού 
συνάμα- απέδειξαν ότι μπορούν «να ποιήσουν ήθος» δύσκολο, στριφ-
νό και απαιτητικό στην ανάγνωσή του, ανακαλύπτοντας οι ίδιοι τη νέα 
τους δυναμική και καλώντας εμάς σε μια νέα προσέγγιση και του μύ-
θου και του ήθους ως βασικών ποιοτικών μεγεθών του δράματος, κατά 
τον Αριστοτέλη. Γιατί πράγματι πέτυχαν αυτήν την εσωτερική πειθαρχία 
στο αναγκαίο, που επιτάσσει η αυστηρότητα του ρόλου, συνδέοντάς την 
συγχρόνως με μια ιδιάζουσα, εντελώς προσωπική έκφραση του σκω-
πτικού, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώθηκε στο ρόλο της πρωταγωνί-
στριας Μήδειας (Ελένη Γιαμαλάκη), που έδωσε το δικό της ξεχωριστό 
στίγμα στη σκωπτική αποδόμηση του τραγικού, αλλά και σε εκείνον του 
Ευριπίδη (Στέλιος Νερολαδάκης), που -με την προσωπική του ζωντά-
νια- ανέδειξε την καυστικότητα της ευριπίδειας κριτικής.

Αντιστοίχως, καθρεπτίστηκε παραστατικά η υποκρισία της επίσημης 
εκκλησιαστικής, αλλά και μικροαστικής ηθικής, με την αυθεντικότητα 
των ρόλων του καλόγερου (Χάρης Ζαχαριουδάκης) και της ...ηδυπα-
θούς καλόγριας (Ιωάννα Σταματάκη), ενώ αποδόθηκε η σήψη του σύγ-
χρονου αστικού συστήματος, με την αναίρεση των μυθικών συμβόλων 
του ηρωισμού της Αντιγόνης και του Οιδίποδα (Γιώργος Παυλίδης- Σο-
φία Κάπουλα και Μαρία Παναγιωτάκη) και τη μετατροπή τους σε σύγ-
χρονους κομπογιαννίτες αστούς πολιτικούς, ενώ έντονα στιγματίστηκε 
το επιδιωκόμενο από τους ισχυρούς πνεύμα της δουλοπρέπειας στο 
ρόλο του τροφού (Κόττας Θεόδωρος), την ίδια στιγμή που αναδείχτηκε 
η τυφλή ζωντάνια της λαϊκής συνείδησης στο ρόλο του ψαρά (Κώστας 
Φαρσάρης), ενώ απογυμνώθηκε ως παρακμιακός ο κοινωνικός τύπος 
του γυναικοκατακτητή, με την σκηνική εικόνα του εντελώς αμήχανου 
Ιάσονα (Δημήτρης Καραογλανίδης).

Οι ρόλοι όμως αυτοί ζωντάνεψαν και φωτίστηκαν μέσα στο συλλο-
γικό τοπίο της αισθητικής συγκίνησης, που δημιούργησε η αξιέπαινη 
σκηνική παρουσία του χορού (με αλφαβητική σειρά: Λίντα Αθανασο-
πούλου, Τζωρτζίνα Βογιατζάκη, Κάλλια Γκιουρεμου, Λίτσα Καλογερίδη, 
Δημήτρης Καραογλανίδης, Κωστής Μανιάς, Μαρία Παναγιωτάκη, Μα-
ρία Παρταλη, Μαρία Περογιαννάκη, Εύη Πούλη, Κατερίνα Σβουλίδη, 
Ειρήνη Σαριδάκη, Αθηνά Σιδεράκη, Μιχάλης Τσότρας), που με τη χορο-
γραφία και τη μελωδία των στίχων του έντυσε με τα κατάλληλα χρώμα-
τα τα παραπάνω νοήματα και συναισθήματα. «αντιτετραδια»
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Στο χώρο του δημόσιου σχολείου 
πέρα απ’ τις βασικές εκπαιδευτικές 
μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ), λειτουργούν 
και ορισμένες άλλες μονάδες, που είτε 
αφορούν σε ορισμένες ειδικές κατη-
γορίες παιδιών ή άλλες δομές που συ-
μπληρώνουν και μερικές φορές δια-
μορφώνουν κοινωνικά χαρακτηριστικά 
στην εκπαίδευση. Τέτοιες για παράδειγ-
μα «δομές», όπως συνήθως αποκα-
λούνται, είναι με μια έννοια οι σχολι-
κές βιβλιοθήκες, τα κέντρα φυσικών 
επιστημών (ΕΚΦΕ), οι συμβουλευτικοί 
σταθμοί νέων, τα κέντρα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης κλπ, που παρά το γρα-
φειοκρατικό ή ελιτίστικο χαρακτήρα που 
πολλές φορές αποκτούν, θα μπορούσαν 
να συμβάλουν θετικά στη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου λειτουργικού πλαισίου 
και να στηρίζουν το βασικό κορμό της 
εκπαίδευσης.   

Η λειτουργία όμως όλων αυτών των 
δομών απαιτούν προσωπικό για να 
στελεχωθούν και φυσικά πόρους για 
να λειτουργήσουν. Όμως η πρωτοφα-
νής υποχρηματοδότηση, μαζί με την 
έλλειψη προσωπικού, οδηγούν στο μα-
ράζωμα όλων αυτών των λειτουργιών. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
τέλη Οκτώβρη και είναι άγνωστο αν θα 

αποσπαστούν εκπαιδευτικοί για να τις 
λειτουργήσουν. Η βασική αιτία της υπο-
λειτουργίας πηγάζει απ’ το γεγονός ότι 
οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό δυναμικό 
στα σχολεία έχει κάνει απαγορευτικές 
τις αποσπάσεις και έτσι μόνο τυπικά 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι παραπάνω 
δομές.

Ο δεύτερος αδύναμος κρίκος που 
συρρικνώνεται επίσης καθημερινά αφο-
ρά στα ειδικά σχολεία. Αναφερόμαστε 
τόσο στα σχολεία για μαθητές με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, όσο και στα σχολεία 
που αναπτύσσουν ορισμένες δεξιότη-
τες των παιδιών, όπως τα μουσικά και 
καλλιτεχνικά σχολεία. Πριν δύο περίπου 
χρόνια θυμίζουμε ότι το υπουργείο παι-
δείας έκλεισε με έναν ύπουλο τρόπο τα 
αθλητικά σχολεία. Συγκεκριμένα έκοψε 
τις πιστώσεις για τη μεταφορά μαθητών 
με πούλμαν που ήταν απαραίτητα για να 
μεταφέρουν τους μαθητές από διάφορα 
μέρη τόσο στα αντίστοιχα σχολεία, όσο 
και από τα σχολεία στα γυμναστήρια 
και αντίστροφα. Αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης ήταν οι γονείς να πάρουν 
τα παιδιά απ’ τα σχολεία αυτά, αφού 
δεν υπήρχε τρόπος μεταφοράς, και στη 
συνέχεια το υπουργείο να προχωρήσει 
και στην επίσημη κατάργησή τους χωρίς 
ουσιαστικές αντιδράσεις.

Κάτι ανάλογο φαίνεται ότι γίνεται και 
τώρα, αφού δεν υπάρχουν χρήματα για 
τη μεταφορά των μαθητών στα ειδικά, 
μουσικά, καλλιτεχνικά σχολεία. Είναι 
γεγονός ότι τα σχολεία αυτά έχουν με-
γάλο κόστος και δεν ταιριάζουν με το 
μοντέλο του σχολείου που η τρόικα και 
η κυβέρνηση επιθυμούν. 

Για να πετύχει τους στόχους της η κυ-
βέρνηση δεν διστάζει να χρησιμοποιή-
σει και τα γνωστά παπαγαλάκια κυρίως 
του γνωστού εκδοτικού συγκροτήματος. 
Έτσι χωρίς καθόλου να ντρέπεται γνωστή 
αρθρογράφος χαρακτηρίζει τα σχολεία 
αυτά σαν σχολεία της ελίτ (των Καγιέν 
όπως γράφει), αδιαφορώντας πλήρως 
φυσικά για τις ανάγκες ή τις δεξιότητες 
ορισμένων παιδιών. Θα μπορούσαμε 
να συμφωνήσουμε ίσως ότι η τέχνη, η 
μουσική και ο πολιτισμός είναι πραγμα-
τικά για λίγους, αυτούς που έχουν και 
την οικονομική άνεση να τις απολαύ-
σουν, οπότε για ποιό λόγο να ασχοληθεί 
κάποιος και με τις ανάγκες κάποιων 
φτωχών με όνειρα και ταλέντο;

Μέσα στη δίνη παρασύρονται και τα 
σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
που επίσης στοιχίζουν ακριβά. Αναφε-
ρόμαστε στα Ειδικά Γυμνάσια - Λύκεια 
- ΕΠΑΛ, στα ΕΕΕκ, τα σχολεία για παιδιά 
με κινητικά και νοητικά προβλήματα 
κλπ, που προφανώς δεν μπορούν να 
ενταχθούν στα γενικά σχολεία. Η έλ-
λειψη χρηματοδότησης έχει σαν απο-
τέλεσμα να μην γίνεται η μεταφορά των 
μαθητών με πούλμαν και στην πραγ-
ματικότητα να μη λειτουργούν. Για την 
κατάσταση αυτή καμία συζήτηση δεν 
γίνεται, για να μην στραπατσαριστεί 
και άλλο το κοινωνικό προφίλ της κυ-
βέρνησης. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το 
μέλλον αυτών των σχολείων είναι αβέ-
βαιο, αφού τα προβλήματα των ΑΜΕΑ 
αντιμετωπίζονται με ελεημοσύνες και 
έχουν προσφερθεί στις ΜΚΟ που λυμαί-
νονται το χώρο, με την απορόφηση των 
χρημάτων των ευρωπαϊκών προγρά-
αμμάτων και τα χρήματα των ταμείων 
κοινωνικής πρόνοιας.  

Αφήσαμε για το τέλος τα νυχτερινά 
σχολεία. Τα σχολεία δηλαδή εκείνα στα 
οποία βρίσκει καταφύγιο το πλέον αδι-
κημένο τμήμα της νεολαίας, αυτό που 
βρίσκεται αντιμέτωπο καθημερινά με 
δύο βάρη στην πλάτη με το βραχνά, της 
εργοδοσίας και της καθημερινής εξά-

η άλωση  
των αδύναμων κρίκων
Z γράφει ο Γιώργος Σόφης
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ντλησης για το μεροκάματο και με την 
ανάγκη για μόρφωση, για ένα καλύτερο 
αύριο. Στα σχολεία αυτά φοιτούν τα πιο 
φτωχά στρώματα, κάτω από ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες. Για να φοιτήσει 
κάποιος στο νυχτερινό πρέπει να είναι  
τουλάχιστον 14 ετών και να έχει εξα-
σφαλίσει ένσημα ή κάρτα ανεργίας του 
ΟΑΕΔ. 

Στις αντιφάσεις του νόμου θα μπορού-
σε κάποιος να διακρίνει το γεγονός ότι 
απαιτείται για την εγγραφή αποδεδειγμέ-
νη εργασία για 14χρονα παιδιά, την ίδια 
στιγμή που η εργατική νομοθεσία ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΕΙ την εργασία στην ηλικία αυτή! 
Όμως στις σημερινές συνθήκες το πρό-
βλημα δεν εντοπίζεται εκεί. Εντοπίζεται 
στο γεγονός ότι τουλάχιστον το 50% των 
νέων είναι άνεργοι και το υπόλοιπο 50% 
δουλεύει χωρίς ασφάλιση, όπως και η 
μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. 

Έτσι μια ευεργετική διάταξη που κά-
ποτε επιβλήθηκε για την προστασία 
αυτών των παιδιών, σήμερα στρέφε-
ται εναντίον τους και κινδυνεύουν να 
βρεθούν εκτός εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Με πρόσχημα το μικρό αριθμό 
μαθητών ανά τμήμα, οι υπεύθυνοι του 
υπουργείου παιδείας ετοιμάζονται να 
προχωρήσουν στο κλείσιμο των νυχτε-
ρινών και να οδηγήσουν τα παιδιά αυτά 
στην εγκατάλειψη του σχολείου.

Για να πετύχουν τους στόχους τους 
εξαπολύουν τόνους λάσπης σε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές, την ίδια στιγμή 
που οι ίδιοι παρέχουν άδειες λειτουργί-
ας με ανεξέλεγκτους όρους σε ιδιωτικά 
φαντάσματα νυχτερινών σχολείων. 

Το βασικό σχέδιο που φαίνεται ότι 
υλοποιείται από το κατ’ όνομα υπουρ-
γείο παιδείας, αφορά στη διάλυση όλων 
αυτών των δομών της εκπαίδευσης, 
στην υποταγή του σχολείου στο φτηνό, 
ευέλικτο και πειθαρχημένο μοντέλο, 
που θα συμπληρωθεί με τη νέα επίθεση 
που προετοιμάζεται για όλα τα σχολεία 
την επόμενη χρονιά, με τις νέες σαρω-
τικές συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχο-
λικών μονάδων και την ανατροπή των 
εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτι-
κών. «αντιτετραδια»

ANOIKTO °PAMMA

™TON ¶PO´™TAMENO TH™ °’ ¢IEY£YN™H™ ¢EYTEPOBA£MIA™
EK¶AI¢EY™H™ A£HNA™ °IøP°O ZAºEIPAKI¢H

¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÂ,
£· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· Ûˆ¿ÛÔ˘ÌÂ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ¿ÌÂ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘-

ÌÂ ÁÈ·Ù› Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û·Î¿ÙÈÎÔ˘˜ Î·ÈÚÔ‡˜ Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›  ÛˆÙËÚ›·.
ŸÙ·Ó ÛÂ ˘ÚÔÏÔ‡Û·Ó Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙË˜ ÓÈfiÙË˜ Ì·˜ Î·È ˙ÂÛÙ·ÈÓfiÛÔ˘Ó ÌÂ Ù· fiÓÂÈÚ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÔÏ›ÙÂ˘ÛË˜...
ŸÙ·Ó Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ¤ÓÙ˘ÓÂ Ù· ·È‰È¿ ÙË˜...
ŸÙ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÔ˘ ·ÏÒÓÈ˙Â ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‰È·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜, ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È Ï¤ÍÂÈ˜.
M¿ÏÏÔÓ Â›Â˜ ˆ˜ ı· ÁÈÓfiÛÔ˘Ó ·ÏÏÈÒ˜.
ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜ ‹Úı·Ó ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛÂ˜ Ó· ÍÂ¯¿ÛÂÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ È‰¤Â˜ fiˆ˜ EÏÂ˘ıÂÚ›·,

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ¶·È‰Â›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÂÌÂ›˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÛÔ˘, Û˘ÓÂ¯›˙·ÌÂ ÛÙÔÓ ÙÚ·¯‡
‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡.

™·Ó ‹ÚıÂ Ë ÎfiÏ·ÛË, Ô˘ ÔÏÏÔ› ÙËÓ Ï¤ÓÂ Î·È ÎÚ›ÛË, ·Ó·Î¿Ï˘„Â˜ ˆ˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙÈÎ¤˜ „˘¯¤˜
ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›·, ˆ˜ «·˘Á¿ÙÈÛ·Ó» ÔÈ ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Î·È ˆ˜ Ù¿¯·ÙÂ˜
ÌÔÚÂ›˜ Ó· ıÚ¤„ÂÈ˜ ¯›ÏÈÔ˘˜ ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÂ ¤Ó· Î·Ú‚¤ÏÈ „ˆÌ›.

A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ˜ Ù· ÛÎÔÓ¿ÎÈ· ÙË˜ ÙÚfiÈÎ·˜ Î·È ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ˆ˜ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· ‚ÂÏ-
ÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ˆ˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÚfiÈÎ·, ˆ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È Ë Â›Ó· fiÛˆÓ Î·ÙÔÈ-
ÎÔ‡Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Â›Ó·È Ï‹ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÂÍÈÎÒÓ Î·È ˆ˜ Ô ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ÌÈÛıfi˜ Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÂÓ
·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÂ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜.

K·ËÌ¤ÓÂ °ÈÒÚÁË...
E›Û·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ «A¯, Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ÓÈfiÙË Ô˘ ’‰ÂÈ¯ÓÂ˜ ˆ˜ ı· ÁÈÓfiÌÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˜».

K·È ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙÂ›˜ ·fi Ì·ıËÙ¤˜, ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ fiÓÙ·˜ ·Ó·ÁÎ·ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÔÚÂ‡Â-
Û·È ÛÂ ÌÈ· ¤ÚËÌË ¯ÒÚ·.

™·Ó ÙÔÓ NÙfiÚÈ·Ó °ÎÚ¤È Ô˘ Ô‡ÏËÛÂ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂ›ÓÂÈ Ó¤Ô˜ (‹ ÁÈ· Ó· ÓÙ·Ú·‚ÂÚÈÛÙÂ› ÌÂ ÙËÓ Â-
ÍÔ˘Û›·).

AÏÏ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·‰‡Ó·ÌÔÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‰È„¿ÓÂ ÁÈ· ÌfiÚ-
ÊˆÛË Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ‹ Î·È ·ÌÂ›ÏÈÎÙË.

TfiÙÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÛÂ ÚˆÙ‹ÛÂÈ: TÈ ¤Î·ÓÂ˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2012 fiÙ·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔÈ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜
ÁÈ· Ó·ã¯ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ‹ÏÈÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÌÈ· „›¯· „ˆÌ›;

K·ËÌ¤ÓÂ °ÈÒÚÁË...
NÔÌ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ ·Ó Û˘ÓÙ·¯ıÂ›˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÎ·ÈÚ· ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÌÔÚÂ› Î·È Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ˜.
AÏÏ¿ ÔÈ ÂÓÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ı· ÛÂ ̇ ÒÛÔ˘Ó Û·Ó EÚÈÓ‡Â˜ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Î¿ÓÂÈ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‰fiÙÂ˜ ·˘-

Ù‹˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘˜ ÙÚÔ˚Î·ÓÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜  Î·È ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ.
EÌÂ›˜ Â›Ì·ÛÙÂ ·Ó·ÁÎ·ÛÌ¤ÓÔÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙË˜ ·È‰Â›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜

Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÙÔ˘˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ TÚ·Â˙ÈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎ˘ÊÙÔ‡˜. A˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‚·Ú‡ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘.

E›Ì·ÛÙÂ ‚Â‚·ÈfiÙ·ÙÔÈ  fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·ÓËÊfiÚ·˜ ı· Â›Ì·ÛÙÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ
Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂÈÙÂÏ¤Û·ÌÂ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜.

K·È ÙfiÙÂ ı· ÛÌÈÏ¤„Ô˘ÌÂ ÌÂ Ì·‡Ú· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Î·Ù·‰ÈÎ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ï·fi ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È
Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·ÌÔÚÊˆÛÈ¿.

™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Â›Ì·ÛÙÂ ·¤Ó·ÓÙÈ.

ŒÓ·˜ ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜
(Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ AÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ° E§ME ¢˘ÙÈÎ‹˜ AÙÙÈÎ‹˜)
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3	Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ.

3	ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ «ΓΙΑ ...ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ... 
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ» ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΣΤΥΓΝΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

3	Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ.

Πρόσφατα αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο «ΑΝΟΙΧΤΉ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ» της Χρυσής Αυγής εναντίον της ΕΛΜΕ Ηρα-
κλείου, επειδή -με απόφασή της- καλεί τους καθηγητές 

να αναδείξουν στις σχολικές εορτές για τον ηρωικό, αντιιμπερι-
αλιστικό-αντιφασιστικό αγώνα του λαού μας το ’40 τις ιστορικές 
συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές, που γεννούν το φασισμό, 
στην κατεύθυνση της κατάκτησης της ιστορικής αλήθειας και της 
εδραίωσης μιας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, η οποία αποτελεί 
και την καλύτερη θωράκιση της νεολαίας απέναντι στα αναπτυσ-
σόμενα φαινόμενα της φασιστικής βίας, του ρατσισμού, της ξενο-
φοβίας, όπως αυτά αποτυπώνονται την περίοδο της όξυνσης της 
αντιλαϊκής πολιτικής που διανύουμε, κατά την οποία επιβάλλεται 
το καθεστώς της λαϊκής εξαθλίωσης και Ιμπεριαλιστικής Εξάρτη-
σης από τα κόμματα της οικονομικής ολιγαρχίας (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ), με 
τη στήριξη της «κυβερνώσας» αριστεράς της ΔΗΜΑΡ.

Εφεδρική δύναμη για την επιβολή αυτής της αποκρουστικής 
βάρβαρης πολιτικής αποτελεί η Χρυσή Αυγή, η οποία αναλαμβά-
νει να... υλοποιήσει τις κατευθύνσεις της αντιδραστικής πολιτικής 
της κυβέρνησης και των συμμαχικών της δυνάμεων, τόσο ενά-
ντια στους μετανάστες, όσο και ενάντια στις δημοκρατικές λαϊκές 
ελευθερίες και κατακτήσεις, με στόχο την ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ, τη 
χειραγώγηση και τον αποπροσανατολισμό της λαϊκής συνείδησης 
στις κατευθύνσεις της υποταγής στο καθεστώς της ληστείας του 
λαϊκού εισοδήματος και πλούτου και της επιβολής των όρων νέο-
αποικιακού ελέγχου στη χώρα από την ντόπια πλουτοκρατία και 
τους ξένους ιμπεριαλιστές κηδεμόνες της (Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.-ΝΑΤΟ).

Στους όποιους εκφραστές της φασιστικής ιδεολογίας και πρακτι-
κής, αλλά και στους …επίδοξους αυριανούς διαχειριστές της πολι-
τικής εξουσίας του μονοπωλιακού κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου, 
στα πολιτικά στηρίγματα του ξένου Ιμπεριαλισμού, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
ότι οι ΑΠΕΙΛΕΣ για τον επιθεωρητή και την «...αξιολόγηση που θα 
επισύρει ποινή κατά πολύ αυστηροτέρα της απολύσεως» (!!) λόγω 
του «φροντιστηριασμού», δηλ της ανοιχτής, δημόσιας προάσπι-
σης των δημοκρατικών, συλλογικών αρχών και ιδεωδών και της 
συνακόλουθης απόρριψης της απάνθρωπης ιδεολογίας του φασι-
σμού θα ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.

Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, η ανάδειξη της ιστορι-

κής αλήθειας για τη θηριωδία του ναζισμού κατά το 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά και για τον αντιφασιστικό, ηρωϊκό, πατριωτικό αγώ-
να σύσσωμου του ελληνικού λαού κατά την περίοδο αυτή μέχρι 
και σήμερα είναι αδιαπραγμάτευτες κατακτήσεις του λαϊκού δη-
μοκρατικού-αντιϊμπεριαλιστικού κινήματος και αναφαίρετα ιδανι-
κά και αιτήματα, για τα οποία δεν πρόκειται να… λογοδοτήσουν οι 
εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι και η νεολαία σε κανένα.

3	ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, 
Η ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ.

Αυτήν την αναγκαιότητα δηλώνουμε προς κάθε επίδοξο χει-
ραγωγό της λαϊκής συνείδησης ότι θα προασπιστούμε με το πο-
λύμορφο εκπαιδευτικό μας έργο και τη δημοκρατική συλλογική 
συνδικαλιστική μας δράση.

3	ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ  
ΘΗΡΙΩΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΒΡΙΣΚΟΥΝ 
ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΝΤΟΠΙΑΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΗΣ.

3	ΤΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

κοινή ανακοίνωση των παρατάξεων
αγωνιστική παρέμβαση εκπαιδευτικών Ν.Ηρακλείου

& αγωνιστικές κινήσεις εκπαιδευτικών
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μΙΑ σΧΟλΙΚΗ μεΡΑ Απ΄ΤΟ μελλΟΝ (παντελώς φανταστική ιστορία)

Ξυπνάς στις 6.Τρώς ένα βούτημα με το γάλα που μοιράζεσαι με την αδελφή σου που πάει στο δημοτικό. Φοράτε τις στο-
λές με το σήμα του σχολείου και το πηλίκιο στο κεφάλι με το εθνόσημο. Παιρνεις τη σάκα σου με τα στραπατσαρισμένα 
βιβλία που είχε πρόπερσι ο ξάδελφός σου. Προχωράς βιαστικά. Έχεις μια ώρα ποδαρόδρομο για να φτάσεις σχολείο. 
Φτάνεις στις 7.30. Ο Επιστάτης ελέγχει τη μαθητική σου ταυτότητα και μπαίνεις στην αυλή. Πηγαίνεις και υπογράφεις στο 
βιβλίο παρουσιών του υποδιευθυντή. Στις 8 ακριβώς προσευχή, έπαρσις της σημαίας, εθνικός ύμνος τραγουδισμένος 
απ’ όλα τα παιδια. Γρήγορα στην τάξη, μπαίνει ο καθηγητής σηκώνεσαι όρθιος με σεβασμό και παραμένεις ακίνητος 
μέχρι να σου πει να κάτσεις. Κάθεσαι με άλλα 2 παιδιά στο ίδιο θρανίο, 65 παιδιά στην τάξη. Ευτυχώς είστε στριμωχτά 
γιατί δεν έχει θέρμανση. Σταυρώνεις τα χέρια και κοιτάς ευθεία  μπροστά. Δεν χαμογελάς, δεν μιλάς αν δεν σου δώσει 
το λόγο ο καθηγητής σου,δεν κουνιέσαι, αλλιώς αποβολή. Σε εξετάζει, δεν ξέρεις καλά, σε διαπομπεύει ενώπιον της 
τάξης.  Πάλι καλά που αυτός δεν χτυπά με τη βέργα, όπως ο επόμενος, στα κοκκαλιασμένα απ’ το κρύο χέρια. Χτυπά 
διάλειμμα. Μενεις ακίνητος στη θέση σου μέχρι να σου δώσει εντολή ο καθηγητής να βγεις. Σου τρώει το διάλειμμα,θες 
να πας τουαλέτα αλλά απαγορεύεται. Την τρίτη ώρα έχει μεγάλο διάλειμμα.  Βγαίνεις συντεταγμένα απ’ την τάξη και χω-
ρίς φωνές και τρεξίματα πας στην αυλή.Εφημερεύει ο γυμναστής και σε βάζει να τρέξεις δυο φορές το γύρο της αυλής 
για να «ξυπνήσεις που κοιμάσαι όρθιος». Υπακούεις, πως αλλιώς; Η μέρα προχωρά και τελειώνει.
Στο γυρισμό για το σπίτι μιλάς στο δρόμο με μια γειτονοπούλα από άλλο σχολείο.  Ένας περαστικός σας βρίζει για 
σιχαμερούς σεξομανείς και σας διαβεβαιώνει ότι αύριο θα σας καταγγείλει και στα δυο σχολειά σας για αναμοστη 
συμπεριφορά.  Γυρνάς σπίτι και το λες στη μάνα σου, να είναι έτοιμη όταν θα την φωνάξουν απ’ το σχολείο απ΄όπου θα 
σε διώξουν.  Τρως δυο χαστούκια ξεγυρισμένα και σε προειδοποιεί ότι μόλις έρθει ο πατέρας σου θα φας και κλωτσιές.

(κάποτε πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά τί ωραίο μέλλον Πειθαρχίας τα περιμένει  
με τους φαιούς που υποστηρίζουν, εμείς τα ζήσαμε και ξέρουμε καλά) Ένας δάσκαλος

Πρόκειται για Γκεμπελικής έμπνευσης επιχείρηση αποπρο-
σανατολισμού του λαού, που στόχο έχει να ρίξει τις ευθύνες 
για την κατάσταση που επικρατεί στους παιδικούς σταθμούς 

στους μετανάστες. Είναι γνωστό πως για τα 35.000 παιδιά που 
έμειναν έξω από τους παιδικούς σταθμούς δεν φταίνε οι μετανά-
στες (1,5% στο σύνολο των παιδιών), αλλά οι άγριες περικοπές που 
επέβαλαν οι κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΔΗΜΑΡ).

Μερικές από τις αιτίες που οι παιδικοί σταθμοί είναι σε απερί-
γραπτα χάλια είναι:  

• η μείωση των δαπανών στο «κόκκινο», 
• η συρρίκνωση του προσωπικού κάθε ειδικότητας (ιδιαίτερα 

του παιδαγωγικού), 
• οι απολύσεις των συμβασιούχων,
• οι παύσεις προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού 
• οι τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. 
Στη διάλυση των παιδικών σταθμών ευθύνη έχουν και οι Δήμοι 

που έσπευσαν στα πλαίσια του «Καλλικράτη» να υλοποιήσουν τις 
πολιτικές της Ε.Ε. και, βάζοντας λουκέτο σε πολλές δομές, άφησαν 
χώρο στον ιδιώτη επενδυτή να θησαυρίζει από μια υπηρεσία που 
θα έπρεπε να είναι καθολική, δημόσια και δωρεάν. 

Είναι καθαρό πως η Χρυσή Αυγή, παίζει το ρόλο του μπράβου 
της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, μιας και δεν είναι η 
πρώτη φορά που, αντί να καταγγείλει την ντόπια και ξένη Τρόικα, 
βάζει στο στόχαστρο φτωχούς μετανάστες ή απεργούς εργάτες. 

Η κούφια αντιμνημονιακή ρητορική της Χ.Α. και οι δήθεν πατρι-

ωτικοί λόγοι της, δεν μπορούν να κρύψουν την αλληλοτροφοδο-
τούμενη σχέση με τη Συγκυβέρνηση.

Ο αντιμεταναστευτικός λόγος, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
μεταναστών, η νομιμοποίηση του δουλεμπορικού γραφείου της 
Χ.Α., το τσάκισμα εργατικών κινητοποιήσεων για λόγους Εθνικής 
Ασφάλειας (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) είναι αυτά που δίνουν αέρα στα πα-
νιά της Χρυσής Αυγής. Είναι καθαρό πως η πολιτική αφανισμού 
των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού μας πάει 
χέρι-χέρι με την καταστολή και τον εκφασισμό της πολιτικής και 
κοινωνικής μας ζωής.

Καταγγέλλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση της Σύρου γιατί έσπευ-
σε να δώσει στοιχεία στο Υπουργείο, συνδράμοντας αποτελεσμα-
τικά στην διαφαινόμενη ρατσιστική προπαγάνδα. 

  Καλούμε το Συριανό λαό να ορθώσει ανάστημα, να βάλει φρέ-
νο και να τσακίσει τον φασισμό από όπου και αν προέρχεται, δι-
εκδικώντας Δημόσιους Δωρεάν Παιδικούς σταθμούς για όλα τα 
παιδιά, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, γλώσσας και χρώματος.

 Σύρος-16/10/2012   

με αφορμή την κατάθεση σχετικής ερώτησης 
της Χρυσής Αυγής (Χ.Α.) στην Βουλή,  

η συγκυβέρνηση Νδ-πΑσΟΚ-δΗμΑΡ έσπευσε 
να συγκεντρώσει στοιχεία ζητώντας  

από τους δήμους την καταγραφή παιδιών-
μαθητών των παιδικών σταθμών  

που οι γονείς τους είναι μετανάστες.

Συντονιστικο Σωματειων Και 
Εργαζομενων Στις Κυκλαδες

...παιδιά ενός άλλου Θεού
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Κοινή Ανακοίνωση Του Συλλόγου 
Δασκάλων Και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-

Μυκόνου Και Της Α’ Ελμε Κυκλάδων

Όχι στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις 
σχολικών μονάδων

Νέο τσουνάμι συγχωνεύσεων σχολείων στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ετοιμάζει ο υπουργός Παιδείας 
Αρβανιτόπουλος, παίρνοντας επάξια τη σκυτάλη από τη Διαμα-
ντοπούλου που κατακρεούργησε στην προκρούστεια κλίνη των 
μνημονίων και των απαιτήσεων του ΔΝΤ και της τρόικα 1900 
σχολεία. Αυτή τη φορά ο υπουργός σε ραδιοφωνική του συνέ-
ντευξη προαναγγέλλει τη συγχώνευση του 10% των σχολικών 
μονάδων, δηλαδή 1500 σχολεία! Μαζί με το σχέδιο Αθηνά για 
το κλείσιμο πανεπιστημιακών τμημάτων, βρισκόμαστε μπροστά 
σε μια δραματική συρρίκνωση των μορφωτικών δικαιωμάτων 
της νέας γενιάς. 

«Θα μπει λουκέτο στο σχολείο της γειτονιάς», λέει ο Υπουργός, 
«ενώ σε ένα δίμηνο όλο το σύστημα θα έχει εξορθολογιστεί». 

Κομμάτι-κομμάτι λοιπόν φτιάχνεται όλο το παζλ της πλήρους 
ισοπέδωσης του δημόσιου σχολείου: Σχολεία όπου θα στοιβά-
ζονται οι μαθητές κατά δεκάδες σε κάθε τμήμα. Σχολεία που οι 
μαθητές θα πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις αφού δεν 
θα υπάρχει πια η έννοια του σχολείου της γειτονιάς, δημιουρ-
γώντας εκρηκτικό πρόβλημα. Ήδη οι μαθητές σε περιοχές που 
αναγκάζονται να μετακινούνται βιώνουν φέτος τραγικές κατα-
στάσεις, αφού η δωρεάν μετακίνησή τους δεν υφίσταται!

Σχολεία που οι εκπαιδευτικοί θα γίνονται στην κυριολεξία λά-
στιχο με την επερχόμενη αύξηση του ωραρίου τους, σχολεία που 
θα στενάζουν από την έλλειψη εκπαιδευτικών αφού οι διορισμοί 
μονίμων και αναπληρωτών θα είναι μηδενικοί, με προ των πυ-
λών τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπάρχει 
μέσω της διαθεσιμότητας και των απολύσεων! Η έννοια της ορ-
γανικής θέσης μετατρέπεται σε αναχρονισμό του παρελθόντος 
και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί θα αναγκαστούν να μετακομί-
σουν μακριά από τον τόπο τους με μισθούς πείνας.

Και όλα αυτά στο όνομα του «εξορθολογισμού», λέξη που 
χρησιμοποίησε πολλές φορές ο υπουργός. Έτσι ονομάζεται πια 
η προσπάθεια πλήρους διάλυσης του δημόσιου χαρακτήρα της 
παιδείας. «Το πρόβλημα δεν είναι οι συγχωνεύσεις, αλλά η μη 
ορθολογική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών» (!) δηλώνει. Σε μια 
περίοδο που τα σχολεία ακόμα έχουν τεράστια προβλήματα με 
κενά εξαιτίας των ελάχιστων προσλήψεων. 

Δεν μπορούμε επομένως να επαναπαυτούμε! Είναι ανάγκη 
ΤΩΡΑ να σημάνουμε ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ για να μην περάσει η πλήρης 
διάλυση του δημόσιου σχολείου! Καλούμε τους συλλόγους γο-
νέων και την Ένωση Γονέων να πάρουν αποφάσεις για να μην 
κλείσει καμιά σχολική μονάδα στα νησιά ευθύνης μας. Κοινό 
μέτωπο εκπαίδευσης – εργασίας για την υπεράσπιση του δη-
μόσιο σχολείου. 

Καλούμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν.Αι-
γαίου να τοποθετηθεί άμεσα για το ζήτημα, δημοσιοποιώντας 
τις θέσεις της και την τοπική αυτοδιοίκηση να υπερασπιστεί τα 
σχολεία των δημοτών της. «αντιτετραδια»

Πως ένα επιχείρημα 
μετατρέπεται σε 

κατηγορία...

Εδώ και χρόνια, προσπαθώντας τα στελέχη του ΚΚΕ στο συνδικαλιστι-
κό κίνημα να αποδείξουν τις «αλήθειες» τους και να δικαιολογήσουν την 
πολιτική τους, χρησιμοποιούν το ψέμα, τη λάσπη και ένα άθροισμα σα-
θρών επιχειρημάτων τα οποία προορίζονται κυρίως για εσωτερική κατα-
νάλωση, αφού «πείθουν» μόνο τα μέλη και τους φίλους του κόμματος. 

Στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ 
προσπαθώντας να αποδείξουν, ότι από τη μια υπάρχει το ΠΑΜΕ και από 
την άλλη μια συμβιβασμένη πλειοψηφία που τους περιελάμβανε όλους, 
χρησιμοποιούσαν μια σειρά ανυπόστατων και συχνά αστείων επιχειρη-
μάτων. Βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε για καιρό στις συνε-
λεύσεις των εκπαιδευτικών για την εδραίωση της παραπάνω «αλήθειας» 
ήταν η κατηγορία ότι στο ΔΣ της ΟΛΜΕ οι αποφάσεις ψηφίζονταν από τις 
Παρεμβάσεις, την παράταξη του ΣΥΝ και την ΠΑΣΚΕ ή την ΔΑΚΕ κατά 
περίπτωση. Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ «ερμήνευαν» αυτό το γεγονός 
ως προϊόν μιας συνδιαλλαγής μεταξύ των δυνάμεων της «πλειοψηφίας» 
οι οποίες τσουβαλιάζονταν και αντιμετωπίζονταν με ενιαίο τρόπο.

Όσο το ΠΑΜΕ κατέθετε το πλαίσιο του και δεν έμπαινε σε καμία συζήτη-
ση (κάτι που συνέβαινε σχεδόν πάντα) προχωρούσε στην καταγγελία των 
«δυνάμεων της πλειοψηφίας» και όριζε τις Παρεμβάσεις ως δεκανίκι των 
κυβερνητικών παρατάξεων, επειδή «ψήφιζαν από κοινού αποφάσεις». 
Να όμως τώρα που τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Η κωλοτούμπα, που 
απροειδοποίητα και αδικαιολόγητα, πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ αμέσως 
μετά τις εκλογές, άλλαξε μάλλον τα δεδομένα. Το πλαίσιο του ΠΑΜΕ σε 
μια νύχτα άλλαξε και όσον αφορά την αιτηματολογία του, αποτελεί πλέον 
ένα αντίγραφο αυτής των ομοσπονδιών και των συνομοσπονδιών. Ίσως 
και για αυτόν το λόγο, στο ΔΣ της ΟΛΜΕ που ψηφίστηκε η εισήγηση της 
ομοσπονδίας προς τις συνελεύσεις του κλάδου, το ΠΑΜΕ υπερψήφισε 
την πρόταση μαζί με την παράταξη του ΣΥΝ και τη ΔΑΚΕ. Η εκπρόσωπος 
των παρεμβάσεων δεν στήριξε την εισήγηση διαφωνώντας με το πλαίσιο 
αλλά κυρίως με την έλλειψη που αυτό παρουσίαζε στο ζήτημα της προο-
πτικής του αγώνα.

Είναι προφανές ότι οι αγωνιστές της πραγματικής αριστεράς δεν υιοθε-
τούν σε καμία περίπτωση την λογική που εδώ και χρόνια προσπαθεί να 
εισάγει το ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν τσουβαλιάζουν και δεν 
αναθεματίζουν τους πάντες επειδή ψήφισαν μια πρόταση με την οποία 
μπορεί να διαφωνούν. Σε ένα ΔΣ που δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, 
είναι δεδομένο ότι η όποια απόφαση, θα ψηφιστεί από τουλάχιστον δυο 
παρατάξεις. Αυτό από μόνο του, δεν μπορεί να σημαίνει ότι αυτές συ-
γκροτούν μια, ενιαίων συμφερόντων και πολιτικών επιδιώξεων, πλει-
οψηφία. Η κάθε παράταξη μπορεί να ψηφίζει την ίδια πρόταση, έχοντας 
διαφορετικές αφετηρίες και επιδιώξεις. 

Αν όμως για τους αγωνιστές των Παρεμβάσεων αυτό είναι απαντη-
μένο, οφείλουν τα μέλη του ΠΑΜΕ να δώσουν μια εξήγηση για τη μέχρι 
τώρα στάση τους και την αναθεώρηση της στο εν λόγω ΔΣ. Σύμφωνα με 
την πολιτική λογική που οι ίδιοι έχουν εισάγει στο συνδικαλιστικό κίνη-
μα, το ΠΑΜΕ αποτελεί πλέον μια πλειοψηφία με τις δυνάμεις του ΣΥΝ και 
της ΔΑΚΕ. Οπότε, ή αυτές οι δυνάμεις αποτελούν μια «ταξική» πλειοψη-
φία πράμα που σημαίνει ότι οι τελευταίες άλλαξαν προσανατολισμό, ή 
το ΠΑΜΕ «συμβιβάστηκε» και σύμφωνα, πάντα με τη λογική του, έγινε 
δεκανίκι τους. Έχει ο καιρός γυρίσματα και ένα σαθρό και ανυπόστατο 
επιχείρημα, εύκολα στρέφεται εναντίον αυτού που το χρησιμοποιεί.  

Z γράφει ο Βαίλης Πετράκης
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Στο Υπουργείο Παιδείας με γρήγορους 
ρυθμούς οδηγούν την εκπαίδευση 30 
χρόνια πίσω νεκρανασταίνοντας τους 

επιθεωρητές. Με την πρόσφατη εγκύκλιο 
Φ. 361.22/116672/Δ1- 1/1/2012 ορίζονται 
τα κριτήρια αξιολόγησσης διευθυντών και 
εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία (ΠΠΣ). Είναι φανερό ότι η συγκε-
κριμένη εγκύκλιος παίζει το ρόλο πιλότου 
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
συνολικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. 

Με τον πιο δραματικό τρόπο δικαιώ-
νονται μια σειρά θέσεις και εκτιμήσεις 
μας για το ρόλο της αξιολόγησης. Σε ένα 
συγκεντρωτικό ή «αποκεντρωμένα» συ-
γκεντρωτικό και αυστηρά ιεραρχικό αστι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπάρχει 
«κακή» ή «καλή»αξιολόγηση, αξιολόγηση 
που «βοηθάει» και αξιολόγηση που «δε 
βοηθάει». Δεν μπορεί παρά να είναι ιεραρ-
χική, συμμορφωτική, να συμπυκνώνει την 
ανισότητα και την αυταρχική επιβολή των 
κυρίαρχων τάξεων και στρωμάτων. Συνι-
στά κεντρικό μηχανισμό της καπιταλιστι-
κής αναδιάρθρωσης και είναι σήμερα ένα 
από τα σημαντικότερα διακυβεύματα στην 
εκπαίδευση.

1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Κατάργηση οργανικής θέσης - μονιμό-
τητας και απολύσεις. Με βάση τη συγκε-
κριμένη εγκύκλιο καταργείται η οργανική 
θέση στα Πειραματικά πρώτα και ...έπεται 

συνέχεια. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός 
με θετική αξιολόγηση καταλαμβάνει θέση 
για πενταετή θητεία. Η πενταετής θητεία 
ανανεώνεται μετά από εισήγηση του Επι-
στημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) 
«για μια ακόμα πεντετία χωρίς δυνατότητα 
περαιτέρω ανανέωσης». Με άλλα λόγια 
ακόμα και με θετική αξιολόγηση ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να παραμείνει στο Πρότυ-
πο σχολείο μέχρι 10 χρόνια. Ο εκπαιδευτι-
κός αξιολογείται ανά διετία και εφόσον η 
αξιολόγηση είναι αρνητική χάνει τη θέση 
του. Από τον νόμο 3699/2011 ορίζεται ότι 
το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΠΠΣ αξι-
ολογείται «από το ΕΠΕΣ για το εκπαιδευτικό 
τους έργο ανά διετία και τρεις μήνες πριν 
τη λήξη της πενταετίας»! Συγκεκριμένα 
το ΕΠΕΣ συντάσσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 
κάθε δεύτερου έτους αξιολογική έκθεση 
με βάση τον προσωπικό φάκελλο κάθε 
εκπαιδευτικού και την αξιολογική έκθεση 
του Σχολικού Συμβούλου. Αν η αξιολογική 
έκθεση είναι αρνητική, τότε διακόπτεται η 
θητεία του εκπαιδευτικού, χάνει την οργα-
νική του θέση και τίθεται στη διάθεση του 
ΠΥΣΔΕ.

Πέρα, λοιπόν, από την άσκηση ενός τε-
χνογραφειοκρατικού ελέγχου πάνω στο εκ-
παιδευτικό σύστημα, η αξιολόγηση αντιστοι-
χεί με το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων, 
το μοντέλο της ευέλικτης και ανασφαλούς 
εργασίας, που είναι απόρροια της αποδό-
μησης του «κράτους - πρόνοιας» και την 
επιστροφή σε μεσαιωνικού τύπου ρυθμίσεις 
για το εισόδημα, τη σύνταξη, τις εργασιακές 

σχέσεις, την πλήρη καταστροφή όλων των 
εργατολαϊκών κατακτήσεων του εικοστού 
αιώνα, πράγμα που επιχειρείται τώρα στη 
χώρα μας με τα αλλεπάλληλα Μνημόνια και 
την πολιτική κυβέρνησης - Ε.Ε. - ΔΝΤ.

Ας αποτινάξουμε τις αυταπάτες. Σε καθε-
στώς μνημονίων, η αξιολόγηση μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο ως διαδικασία νομιμο-
ποίησης απολύσεων, εφεδρείας, βαθμο-
λογικής-μισθολογικής στασιμότητας των 
εκπαιδευτικών.

2. ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το οργουελιανό αυταρχικό μοντέλο τύπου 
«big brother» υλοποιείται με βάση την 
εγκύκλιο για την αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών στα ΠΠΣ. Οι φάκελοι δεν ... κάη-
καν, αλλά επανέρχονται. Οι εκπαιδευτικοί 
στα ΠΠΣ καλούνται να υποβάλουν φάκελο 
στο ΕΠΕΣ, που με τη σειρά του θα συντάξει 
αξιολογική έκθεση μέχρι 15/11/2012. Και 
από εδώ αρχίζει η άκρως υποκειμενική 
βαθμολογία, για να ευνοούνται οι ημέτεροι 
και όσοι έχουν εύκαμπτη μέση και σκύ-
βουν το κεφάλι!

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων - 
μορίων ανέρχεται σε 100. 

Μέχρι 31 μόρια βαθμολογούνται με σχε-
τικά μετρήσιμα κριτήρια («Κατάρτιση και 
επιστημονικό έργο»): α. Σπουδές μόρια 
μέχρι 16 (Διδακτορικό 9, Μεταπτυχιακό 5, 
Δεύερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης 
2). β. Πιστοποίηση γνώσεων μέχρι 4 μό-
ρια (Πιστοποίηση γλωσσομάθειας μέχρι 3, 
πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των 
ΤΠΕ μέχρι 1 μόριο) γ. Επιστημονικό έργο 
μέχρι 11 μόρια (Επιστημονικά συγγράμ-
ματα μέχρι 2 μόρια, αλλά χωρίς σαφή και 
μετρήσιμα κριτήρια, Άρθρα μέχρι 3 μόρια, 
Εισηγήσεις μέχρι 3 μόρια και «Αποδεδειγ-

η αξιολόγηση στα πειραματικά σχολεία  
πιλότος για όλη την εκπαίδευσηZ γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

«το παλιό και αντιδραστικό επανέρχεται, 
περίτεχνα μεταμφιεσμένο σε προοδευτικό» 

Μπ. Μπρεχτ.
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εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, όπως 
Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγ-
χειρίδια» μέχρι 3 μόρια. Είναι σαφές ότι 
τα 11 μόρια από την «κατάρτιση και επι-
στημονικό έργο» δεν βασίζονται σε αντι-
κειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Πώς 
προσδιορίζονται και με ποια κριτήρια τα 
«επιστημονικά περιοδικά» στα οποία θα 
πρέπει να έχουν δημοσιευθεί τα άρθρα 
των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών; Δεν 
προσδιορίζονται σαφή και μετρήσιμα κρι-
τήρια για τις εισηγήσεις που θα γίνονται 
δεκτές για αξιολόγηση. Δεν είναι, τυχαίο, 
ότι δε μετράει οποιαδήποτε άλλη επιστη-
μονική δραστηριότητα εκτός από τη συμ-
μετοχή «στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση 
εκπαιδευτικού υλικού». Προφανώς για να 
ευνοηθούν όσοι έχουν σχέση με τη διοίκη-
ση της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδεί-
ας και άλλους ... ημετέρους ... προστάτες.

Μέχρι 44 μόρια βαθμολογείται η «Δι-
δακτική εμπειρία, Προϋπηρεσία». Τα πε-
ρισσότερα από αυτά τα μόρια δεν είναι 
αντικειμενικά και μετρήσιμα, αλλά άκρως 
υποκειμενικά, έτσι ώστε στο όμομα της 
αξιοκρατίας να ευνοείται η ευνοιοκρατία, 
ο νεποτισμός και οι «καλύτεροι μαθητές» 
στα μαθήματα της συμμόρφωσης και της 
υποταγής. Μετρά: α) η «διδακτική και επι-
μορφωτική εμπειρία» μέχρι 5 μόρια, κομ-
μένη και ραμένη σε μεγάλο βαθμό στα μέ-
τρα και τις προδιαγραφές της ιεραρχίας της 
διοίκησης της εκπαίδευσης. Ευνοούμενοι 
της διοίκησης με συμμετοχή σε προγράμ-
ματα επιμόρφωσης - συμμόρφωσης υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. β) η 
επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια 
μέχρι 35 μόρια. Συγκεκριμένα 20 μόρια 
αντιστοιχούν στον προσωπικό φάκελο - 
portfolio και στη διδακτική - μαθησιακή 
διαδικασία αποτέλεσμα της παρακολού-
θησης δύο διδασκαλιών από το σχολικό 
σύμβουλο.

Μέχρι 15 από τα 44 μόρια της «Διδακτι-
κής εμπειρίας, προϋπηρεσίας» βαθμολο-
γείται η «Παρουσία του εκπαιδευτικού στο 
σχολείο». Πρόκειται για έναν από τους ση-
μαντικότερου σταθμούς στην πορεία ιδεο-
λογικής χειραγώγησης και πειθάρχησης. Οι 
μανδαρίνοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η πολιτική 
εξουσία αποκαλύπτονται. Δε θέλουν τον 
εκπαιδευτικό απλά ευθυγραμμισμένο με 
την κρατική διδακτική, αλλά τον υποταγ-
μένο και σκυφτό εντός και εκτός σχολείου. 
Οι δραστηριότητες που αξιολογούνται είναι 
όλες αυτές που ορίζονται από την επίσημη 
εκπαιδευτική πολιτική: «διαθεματικές δρά-
σεις, projects, καινοτόμες δράσεις, όπως 
περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμ-
ματα αγωγής υγείας, αυτοαξιολόγηση και 
ένα σωρό άλλα. Απ’ όλα έχει ο μπαξές ...

Και η διαδικασία ιδεολογικής χειραγώ-

γησης, συμμόρφωσης και πειθάρχησης 
περιλαμβάνει και την περιβόητη συνέ-
ντευξη που βαθμολογείται με 25 μόρια. 
Τουλάχιστον 55 μόρια απαιτούντα από το 
σύνολο των 100 για να θεωρείται θετική η 
αξιολόγηση.   

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΟΙ «ΕΝΟΧΟΙ»  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ!
Oι άξονες αναφοράς της αξιολόγησης εμ-
φανίζονται από την πολιτική εξουσία ως 
αδιαμφισβήτητοι, αποχρωματισμένοι από 
ιδεολογικά χαρακτηριστικά και αντικειμε-
νικοί.Ποτέ όμως οι θιασώτες της αξιολό-
γησης δεν έχουν μπει στον κόπο να απα-
ντήσουν πειστικά στα παρακάτω σοβαρά 
ερωτήματα: α) Ποιο είναι το πρότυπο του 
επιστημονικά καταρτισμένου εκπαιδευτι-
κού, με το οποίο συγκρίνεται και κρίνεται 
ο εκπαιδευτικός που αξιολογείται; β) Ποιος 
εγγυάται την αμεροληψία του σε ένα κρά-
τος της ρεμούλας και της ασυδοσίας των 
μηχανισμών; Και με ποιο μέτρο θα αξι-
ολογεί; Υπάρχει παιδαγωγική μεζούρα; 
γ) Ποια παιδαγωγικά και επιστημονικά 
ρεύματα γίνονται αποδεκτά; Mόνο αυτά 
που «νομιμοποιεί» η κυρίαρχη ιδεολογία; 
δ) Πώς οριοθετείται το «επιτρεπτό» για τον 
εκπαιδευτικό; ε) «Nομιμοποιούνται» και 
ποιές οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτι-
κών; στ) Ποιες κρίσεις ή προτάσεις του για 
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου εί-
ναι σωστές και ποιες όχι;

Πέρα από τους μύθους της εξουσίας, 
η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική συ-
γκρότηση, η παιδαγωγική κατάρτιση και 
η διδακτική ικανότητα δεν είναι ποσοτικά 
μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν. Γι’ 
αυτό και δεν υπάρχουν μέθοδοι ή κριτήρια 
«αντικειμενικά» και «αξιοκρατικά».

Mε δεδομένο, λοιπόν, ότι ορίζονται με 
κάθε λεπτομέρεια οι προδιαγραφές της δι-
δακτικής μεθοδολογίας και τα πλαίσια, οι 
κατευθύνσεις και οι ενέργειες υποστήρι-
ξής της, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
έχει το ρόλο ελέγχου και συμμόρφωσης 
του εκπαιδευτικού και αποτελεί δείκτη ευ-
θυγράμμισης σ’ αυτές τις προδιαγραφές. Το 
κράτος ζητάει την παθητική τους υποστήρι-
ξη και την τήρηση του τύπου, δηλαδή, την 
εφαρμογή της επίσημα προτεινόμενης με-
θόδου, τεχνικής μετάδοσης της σχολικής 
γνώσης. Mε άλλα λόγια, μέσα από τους 
μηχανισμούς και τις διαδικασίες ελέγχου 
των εκπαιδευτικών υλοποιείται μια συ-
γκεκριμένη πολιτική επιλογή και μια αντί-
ληψη για την ιδεολογική χειραγώγηση του 
εκπαιδευτικού, με την επιβολή μιας κρα-
τικής διδακτικής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, 
ότι σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά 
πορίσματα γίνεται ευρύτερα αποδεκτή η 
αλήθεια: «Δεν υπάρχει κώδικας διδασκαλί-

ας που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού με 
τα ίδια αποτελέσματα, ούτε μπορεί να εξακρι-
βωθεί επιστημονικά ποια διδασκαλία αποδί-
δει περισσότερο».

Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι 
εργαζόμαστε σε κινούμενη άμμο. Το υλικό 
μας αλλάζει από μέρα σε μέρα, από τμήμα 
σε τμήμα, από ώρα σε ώρα. Μόνο ανίδεοι 
ή υποκινούμενοι από σκοπιμότητα μπο-
ρούν να αναιρέσουν αυτές τις αλήθειες. 
H εκπαιδευτική διαδικασία και ο εκπαι-
δευτικός δεν μπορούν να διασπαστούν σε 
επιμέρους αξιολογούμενα στοιχεία και να 
μετρηθούν μέσα από 2 - 3 επισκέψεις του 
Σχολικού Συμβούλου στην τάξη ή από τη 
συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ. H εκπαιδευ-
τική διαδικασία έχει χαρακτήρα δυναμικό 
και όχι στατικό, επηρεάζεται από πλείστους 
όσους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς 
παράγοντες και άρα δεν μπορεί να δια-
σπαστεί και να μετρηθεί.

«Η προτυποποίηση δεικτών και κριτηρί-
ων» για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
αντανακλά την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη 
αντίληψη για πλήρη αντιστοίχηση της εκ-
παίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς. Μέσα, 
λοιπόν, στη σημερινή πραγματικότητα, ο 
επίσημος λόγος περί επίδοσης-απόδοσης, 
αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότη-
τας επιδιώκει να νομιμοποιήσει την εφαρ-
μογή συστημάτων ελέγχου και μέτρησης 
της απόδοσης των εργαζομένων από το 
χώρο της βιομηχανίας και στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Επιδιώκει να επικυρωθούν 
ως αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία της 
προσωπικότητας και νοητικές λειτουργίες 
των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, όπως η διδακτική ή μαθησιακή ικα-
νότητα, η πνευματική και επιστημονική συ-
γκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας και ο 
τρόπος συμπεριφοράς, οι ιδέες, η φαντασία, 
η πρωτοβουλία κ.ά. Όμως αυτή η μέτρηση 
των ανθρώπινων διανοητικών λειτουργιών 
γίνεται με βάση τις αρχές και τους στόχους 
του σχολείου της αγοράς. Με άλλα λόγια, η 
αγορά διεισδύει παντού: «γνώση που δεν 
πουλάει δεν είναι γνώση», «ικανότητες 
που δεν εμπορευματοποιούνται δεν είναι 
ικανότητες», κι αφού το σχολείο «παράγει» 
ικανότητες, μπορεί κι αυτό να αλωθεί από 
τους νόμους της αγοράς.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π. θεωρεί κατάλληλο το χρόνο 
να προβάλει συστηματικά μια, έτσι κι αλ-
λιώς, διαδεδομένη αντίληψη σύμφωνα με 
την οποία για ό,τι «καλό» ή «κακό» γίνεται 
στα σχολεία την ευθύνη την έχει ο εκπαι-
δευτικός. «Το παν εξαρτάται από το δάσκα-
λο» θα αναφωνήσει σε λίγο με υποκρισία. 
Μια τέτοια αντίληψη, όπως γίνεται φανερό, 
εναποθέτει μεγάλο φορτίο ευθύνης στους 
ώμους του δασκάλου και συνήθως, όταν 
τίθεται θέμα σχολικής αποτυχίας ή εκπαι-
δευτικής κρίσης, ο δάσκαλος είναι ο «απο-
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διοπομπαίος τράγος». Από το ν.3699/2011 
για τα ΠΠΣ εμμέσως πλην σαφώς επιδι-
ώκεται να συνδεθεί η αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού με τις επιδόσεις των μαθητών 
με βάση τους στόχους του προγράμματος 
σπουδών. Δεν αμφισβητούμε, βεβαίως, 
σε καμιά περίπτωση ότι η παρέμβαση του 
εκπαιδευτικού μπορεί να έχει θετικές ή 
αρνητικές συνέπειες, που μερικές φορές 
μάλιστα ξεπερνούν την παιδική και εφη-
βική ηλικία του μαθητικού πληθυσμού και 
προεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του. 
Όμως, τα «συμβαλλόμενα υποκείμενα» της 
σχολικής επίδοσης δεν εξαντλούνται σε κα-
μιά περίπτωση στη «θέληση» του μαθητή ή 
στο «ταλέντο» και την «αποδοτικότητα» του 
δασκάλου. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ούτε 
ολοκληρωτικά αθώοι ούτε μοναδικοί ένο-
χοι, όπως προσπαθεί να πείσει το ΥΠΕΠΘ.

«Το να κατηγορούμε τους καθηγητές για 
τα άσχημα αποτελέσματα στα τεστ, σε αστι-
κά σχολεία με υψηλά ποσοστά φτωχών και 
σαφώς μη προνομιούχων μαθητών, κα-
ταγόμενων από κακόφημες περιοχές και 
προερχόμενων από διαλυμένες οικογένει-
ες, είναι σα να κατηγορούμε έναν αγρότη, 
επειδή είχε κακή συγκομιδή μετά από πε-
ρίοδο ξηρασίας. Είναι σα να κατηγορούμε 
έναν οδηγό λεωφορείου επειδή δεν τήρη-
σε τα δρομολόγια, ενώ μεγάλο μέρος της 
διαδρομής που έπρεπε να διανύσει ήταν 
πλημμυρισμένη». (Paul Street, Χτυπώντας 
το Νεοφιλελευθερισμό στο Σικάγο).

Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρε-
ώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μα-
θητών τους σε προτυποποιημένα τεστ και 

η διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται» με 
τη σειρά της την επιτυχία και την αποτυχία 
όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι από την 
επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοού-
νται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι 
κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτι-
κό έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενει-
ακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης και 
κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, 
αναλυτικά προγράμματα, τύπος εξετάσεων, 
σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδα-
γωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. 
«Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφι-
κές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες 
συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών 
από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινω-
νικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι 
οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα 
της εγκατάλειψης του σχολείου και του 
αναλφαβητισμού.

4. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Απώτερος στόχος, που αποκρύπτεται επι-
μελώς, είναι καταρχήν η εξεύρεση πόρων 
για την εκπαίδευση έξω από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Αυτό οδηγεί στην προ-
σαρμογή του επιπέδου της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, στις οικονομικές δυνατότητες 
της τοπικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα 
μειώνει ακόμη πιο πολύ την κρατική επι-
χορήγηση και καταργεί σταδιακά τον όποιο 
ενιαίο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαί-
δευσης. Δηλαδή, ανοίγει διάπλατα τις πόρ-
τες για ένα πιο φτωχό και διαφοροποιημένο 
περιεχόμενο σπουδών και αναλυτικό πρό-
γραμμα (ιδιωτικοποίηση-κατηγοριοποίηση 
σχολείων και εκπαιδευτικών). Η αγορά και 
οι χορηγοί βρίσκονται ήδη στα σχολεία. 
«Χορηγίες από γονείς, ιδιώτες, αλλά και 
μεγάλες εταιρίες και πολυεθνικές αναζη-
τούν τα σχολεία προκειμένου να καλύψουν 
λειτουργικά έξοδα, να κάνουν ανακαινί-
σεις, να αγοράσουν πετρέλαιο και να καλύ-
ψουν είδη πρώτης ανάγκης» αναφέρεται 
σε σχετικό ρεπορτάζ του ημερήσιου τύπου. 
(«ΕΘΝΟΣ» Σ. 13 - 10 - 2012)

Βασικά κλειδιά του αποκεντρωμένου 
εκπαιδευτικού μοντέλου, όπου αυτό έχει 
εφαρμοστεί, είναι: α) η επιλογή σχολείου 
από τους γονείς, β) ο ανταγωνισμός ανά-
μεσα στα σχολεία για να εξασφαλίσουν 
μαθητές και χρηματοδότηση (αποκέντρω-
ση), γ) το άνοιγμα του σχολείου στις πολυε-
θνικές επιχειρήσεις και την αγορά εργασί-
ας, ώστε τόσο τα αναλυτικά προγράμματα 
όσο και η εργασία των εκπαιδευτικών να 
μην έχουν ως σκοπό να καλλιεργήσουν οι 
μαθητές κριτική σκέψη αλλά να εκγυμνά-
ζονται σε ληξιπρόθεσμες δεξιότητες άμεσα 
χρηστικές στην αγορά εργασίας, δηλαδή 

στις επιχειρήσεις, δ) αξιολόγηση των σχο-
λείων με βάση την επίδοση των μαθητών 
σε εθνικές (ή περιφερειακές) εξετάσεις 
(ποσοτικά, κυρίως, κριτήρια και όχι ποι-
οτικά), γεγονός με άμεση επίπτωση στις 
κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις και 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερι-
κή ζωή των σχολείων.

5. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Χωρίς ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιο-
λόγησης οικοδομούμε μέτωπο αντίστασης 
-απόρριψης της αξιολόγησης. Να πάρουμε 
συλλογικές αποφάσεις κάλυψης, ώστε με 
αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 
κανένα σχολείο να μη συμμετέχει σε προ-
γράμματα αυτοαξιολόγησης και αξιολό-
γησης. Δεν αναγνωρίζουμε το ρόλο του 
επιθεωρητή-μάνατζερ-τιμωρού για τους 
νέους διευθυντές και παλεύουμε για την 
υπεράσπιση της δημοκρατίας και της παι-
δαγωγικής ελευθερίας στο σχολείο. 

Oι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα 
να αντισταθούν στον ασφυκτικό έλεγχο του 
νεο-επιθεωρητισμού, όπως διανθίζεται με 
τα μέτρα και τους δείκτες σύμφωνα με τα 
πρότυπα της «ελεύθερης αγοράς». Γιατί «ο 
δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνί-
ξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή 
θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άν-
θρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» 
(Δ. Γληνός). Παράλληλα μπορούν και πρέ-
πει να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός 
μορφωτικού κοινωνικού κινήματος που 
θα διεκδικεί έναν «άλλο» ρόλο για τον εκ-
παιδευτικό και την εκπαίδευση.

Παραφράζοντας τον Δ. Γληνό θα χαρα-
κτηρίζαμε την αξιολόγηση ως τον «άταφο 
νεκρό» της εκπαίδευσης. Αν η κυβέρ-
νηση, η Ε.Ε. και το κεφάλαιο θέλουν να 
πιστεύουν στη νεκρανάσταση για να οι-
κοδομήσουν το σχολείο της αγοράς πάνω 
στα ερείπια του δημόσιου σχολείοι, εμείς 
έχουμε κάθε λόγο να την θάψουμε όσο πιο 
βαθιά γίνεται.

Τώρα, οφείλουμε απέναντι στο «νέο» 
σχολείο των δεξιοτήτων, της κατακερμα-
τισμένης γνώσης,της αγοράς, της εγκατά-
λειψης και της υποταγής, να προβάλλουμε 
το όραμά μας για ένα άλλο σχολείο. Πραγ-
ματικά δημόσιο και δωρεάν που να αντα-
ποκρίνεται στην ανάγκη του ανθρώπου να 
ανακαλύπτει τους νόμους κίνησης της φύ-
σης και της κοινωνίας, να τους χρησιμοποι-
εί για να καλυτερέψει την ανθρώπινη ζωή, 
που να δημιουργεί δημοκρατικά ελεύθερες 
προσωπικότητες, ανθρώπους που να μα-
θαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη 
διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλο-
γικά για την προσωπική, αλλά και κοινωνι-
κή απελευθέρωση και ευτυχία.  «αντιτετραδια»
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«Το ΕΑΜ μας έσωσε απ’ την πείνα, θα 
μας σώσει κι από τη σκλαβιά». 
Κάτω από τις βάρβαρες συνθήκες της 
κατοχής, το ΕΑΜ στήνει τους πρώτους 
του πυρήνες -κυρίως σε πανεπιστήμια, 
εργοστάσια- προσπαθώντας αρχικά να 
δώσει κάποιες λύσεις στα επισιτιστικά 
προβλήματα. 

Το κλίμα παραλυτικού φόβου αντι-
στρέφεται κάπως την άνοιξη του ’42, 
όπως φανερώνει και η απεργία που 
πραγματοποίησαν οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι, παρά τις αυστηρές κυρώσεις που 
εξαγγέλλει η κατοχική κυβέρνηση Τσο-
λάκογλου εναντίον των απεργών. 

Ένα χρόνο μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, 
κυκλοφορεί πλατιά και η πολιτική πλατ-
φόρμα του, γραμμένη από το Δημήτρη 
Γληνό, με τίτλο «Τι είναι και τι θέλει το 
ΕΑΜ». Σε αυτήν ορίζεται ο διττός χαρα-
κτήρας του αγώνα: «Ο σημερινός αγώνας 
του λαού μας στο περιεχόμενό του δεν 

μπορεί να είναι τίποτα άλλο, παρά απε-
λευθερωτικός» λέει χαρακτηριστικά. Και 
συνεχίζει: «Στη μορφή του, δεν μπορεί 
παρά να είναι παλλαϊκός, να αγκαλιάσει 
όλα τα στρώματα του λαού, και τον εργά-
τη, και τον αστό και τον αγρότη και το δια-
νοούμενο». Επιπλέον, διακηρύσσεται ότι 
ο αγώνας δεν πρόκειται να ολοκληρω-
θεί παρά μόνο στη μεταπολεμική ελεύ-
θερη Ελλάδα με: «Την εκλογή κυβέρνη-
σης από τα κόμματα και τις ομάδες που 
καθοδήγησαν τον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα, την αποκατάσταση των λαϊκών 
ελευθεριών και την προκήρυξη εκλογών 
για Συντακτική Εθνοσυνέλευση, που θα 
συντάξει το λαοκρατικό πολίτευμα». 

Η πρωτόγνωρη δράση του ΕΑΜ καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κατοχής, ταυτόχρονα 
με τη συγκρότηση του ΕΛΑΣ, αδυνάτισε 
την εξουσία του κατοχικού καθεστώτος 
και οδήγησε στην απελευθέρωση με-
γάλων τμημάτων της χώρας, στα οποία 
ο καταρρέον κατοχικός κρατικός μηχα-
νισμός αντικαταστάθηκε με νέες δομές 
λαϊκής διαχείρισης και οργάνωσης. 

Η εμπειρία του «εαμικού φαινομέ-
νου», με τη ριζοσπαστικοποίηση που 
επέφερε στις συνειδήσεις ευρύτατων 
τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας, 
χαράχτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη, 
διατηρώντας ζωντανό το όραμα για μια 
σοσιαλιστική κοινωνία, παρά την ήττα 
και τις μετεμφυλιακές διώξεις.

Στις σημερινές συνθήκες είναι περισ-
σότερο από ποτέ επίκαιρα τα οράματα 

του ΕΑΜ, όπου κυβέρνηση – κεφάλαιο 
– Ε.Ε. και ΔΝΤ σχεδιάζουν να μετατρέ-
ψουν ολόκληρη τη χώρα σε μια Ειδική 
Οικονομική Ζώνη, όπου οι εργαζόμε-
νοι θα δουλεύουν σαν σκλάβοι για ένα 
κομμάτι ψωμί. 

Το ΕΑΜ διδάσκει και εμπνέει, επίσης, 
ενάντια στις λογικές της «κυβερνώσας 
Αριστεράς» που οδηγούν στην υποταγή 
και στο σφαγείο κυβέρνησης – Ε.Ε. – 
ΔΝΤ, στο δρόμο του κοινοβουλευτικού 
καθωσπρεπισμού, αλλά και ενάντια στις 
αντιαριστερές πρακτικές της περιχαρά-
κωσης και της διάσπασης των εργατο-
λαϊκών αγώνων. 

Η ανασυγκρότηση του εργατικού και 
λαϊκού κινήματος αποτελεί προϋπόθεση 
για τη σωτηρία του λαού. Σήμερα, για να 
είναι χρήσιμο το συνδικαλιστικό κίνημα 
πρέπει να συγκρουστεί αποφασιστικά 
με τις κυρίαρχες πολιτικές, να ενώνει 
τους εργαζόμενους, ενάντια κυρίως στις 
κυβερνητικές προσπάθειες διαίρεσης 
του κόσμου της δουλειάς, όσο και ξε-
περνώντας μικροπαραταξιακές λογικές 
και περιχαρακώσεις. Μόνο με τη δύ-
ναμη του οργανωμένου λαού και του 
κινήματος, με τη δύναμη του μαχητικού 
και αποφασιστικού αγώνα διαρκείας για 
την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης 
– ΕΕ – ΔΝΤ μπορούμε να νικήσουμε!

Να συγκροτήσουμε ένα μεγάλο παλ-
λαϊκό-πανεργατικό μέτωπο μαχητικής 
αναμέτρησης με την πολιτική του ΝΕΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, που σαρώνει 
κατακτήσεις δεκαετιών. Να ανατρέψου-
με ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΕΙΣ και τους ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ τους. Έξω η 
Ελλάδα από την ΟΝΕ, την ΕΕ, το ΔΝΤ και 
το ΝΑΤΟ. «αντιτετραδια»

Αθήνα, Σάββατο 29/9/12

Ήταν 27 σεπτεμβρίου του 1941 όταν υπεγράφη [από 
τους αντιπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος 
ελλάδας, του σοσιαλιστικού Κόμματος, της Ένωσης 
λαϊκής δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος] το 
ιδρυτικό κείμενο του εΑμ, κάνοντας το πρώτο βήμα 
για τη συγκρότηση ενός παλλαϊκού μετώπου αντίστασης 
ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις και στις ντόπιες κυβερνήσεις 
συνεργατών τους.

ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΕΠΟΝ 
ο δρόμος των λαών!

Αγωνιστικες Παρεμβασεις 
Συσπειρωσεις Κινησεις Δ.Ε.
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Oι κομμουνιστές σε μια περίοδο όπου όλα τα έσκιαζε η 
φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, διατύπωσαν το σάλ-
πισμα του αγώνα. Διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις της 

παλλαϊκής κινητοποίησης σύμφωνα με το τρίπτυχο «επιβίωση 
- απελευθέρωση - λαοκρατία». Σε μια περίοδο όπου η κυρίαρ-
χη τάξη πρόδιδε ανοιχτά ή κρυφά τους αγώνες του λαού, δια-
σπούσε την ενότητά του και έκανε πιο βασανιστική και αιματη-
ρή την πάλη του, το KKE πρόκρινε το δρόμο της αντίστασης, με 
τη δημιουργία του Eθνικού Aπελευθερωτικού Mετώπου.

Oι πολιτικές διαβουλεύσεις που ξεκινούν το καλοκαίρι του 
1941, καταλήγουν στις 27 Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς στην 
ίδρυση του EAM. Tη νύχτα της 27ης Σεπτέμβρη υπογράφηκε 
το ιδρυτικό του EAM. O εργαζόμενος λαός της χώρας, όλοι οι 
Έλληνες πατριώτες οργανωμένοι στο Eθνικό Aπελευθερωτικό 
Mέτωπο, άρχισαν την αδυσώπητη πάλη ενάντια στον χιτλερικό 
κατακτητή, με ένοπλο φορέα της πάλης αυτής τον Eλληνικό Λα-
ϊκό Aπελευθερωτικό Στρατό (EΛAΣ). Mια καινούργια σελίδα αρ-
χίζει στη νεοελληνική ιστορία. Kάτω από την καθοδήγηση του 
EAM, με σπονδυλική του στήλη το KKE, ο λαός μας ανέπτυξε 
έναν σκληρότατο και πολυσήμαντο αγώνα για την κατάκτηση 
της λευτεριάς του. Έγιναν μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποιή-
σεις, δόθηκε η μάχη της επιβίωσης, τσακίστηκαν τα σχέδια του 
φασίστα κατακτητή για την πολιτική επιστράτευση. 

Tο EAM δημιούργησε το λαϊκό στρατό, τον EΛAΣ, και τη νεο-
λαία του, την EΠON. Tο EAM έδωσε τη μάχη ενάντια στον κατα-
κτητή σ’ όλα τα επίπεδα. Tο EAM έκφρασε την παλλαϊκή θέληση 
να διώξει το φασίστα κατακτητή, να συντρίψει τους προδότες 
του εσωτερικού που συνεργάστηκαν μαζί του, να καθαρίσει 
την Eλλάδα από τα φασιστικά υπολείμματα της 4ης Aυγούστου 
και να δημιουργήσει ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος, με το 
λαό αφέντη στον τόπο του.

O λαός και οι κομμουνιστές, δεν έδρεψαν τους καρπούς του 
αγώνα. Ανεξάρτητα από τα βαριά λάθη και τη συνθηκολόγα 
γραμμή της ηγεσίας του κινήματος απέναντι στους απόντες του 
απελευθερωτικού αγώνα και τον αγγλικό ιμπεριαλισμό, η επο-
ποιία της Εθνικής Αντίστασης παραμένει ένας ανεξίτηλος τίτλος 
δόξας και τιμής για τον αδούλωτο ελληνικό λαό και το κομμου-
νιστικό μας κίνημα. «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠON» ήταν και παραμένει «O 
ΔΡOMOΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ». Ενάντια σ’ αυτό το δρόμο, οργανώθηκε η 
επέμβαση του αγγλικού ιμπεριαλισμού το Δεκέμβρη του 1944.

H αστική τάξη, μη έχοντας ερείσματα μέσα στο λαό, στις πα-
ραμονές της απελευθέρωσης εκλιπαρούσε την επέμβαση του 
αγγλικού ιμπεριαλισμού. O Γεώργιος Παπανδρέου έγραφε 
στον Tσώρτσιλ ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ισχυρών στρα-
τιωτικών δυνάμεων για να νικήσουν τον EΛAΣ.

Mετά το Δεκέμβρη στην εξουσία ήρθαν οι απόντες του αγώνα 
και οι συνεργάτες του κατακτητή. Άρχισε εξοντωτικός διωγμός 
των αγωνιστών της Eθνικής Aντίστασης και επιβλήθηκε ένα 
αντιλαϊκό καθεστώς πλήρους υποταγής στον αγγλικό και αρ-
γότερα στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Tο καθεστώς αυτό στα 
βασικά του χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά στην υπο-
ταγή στον ιμπεριαλισμό, εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. 
Oι αγώνες του EAM-EΛAΣ εξακολουθούν πάντα να εμπνεύουν 
και παραμένουν μια σπουδαία παρακαταθήκη για το κομμου-
νιστικό και γενικότερα για το λαϊκό κίνημα.

Tο αντάρτικο τραγούδι
Μια βασική πλευρά αυτού του αγώνα, που έχει να κάνει με τα 
τραγούδια του, χάνεται στη δίνη των πολιτιστικών υποπροϊό-
ντων εδώ και αρκετά χρόνια. Kι αν μετά τον Iούλη του 1974 τα 
αντάρτικα τραγούδια ξανακούστηκαν (παλαιότερα η εκτελεσή 
τους σε δημόσιο χώρο συνιστούσε πολιτικό αδίκημα) σήμερα 
ακούγονται ελάχιστα. Έχει αποδειχθεί όμως πως η συλλο-
γική μνήμη ενός λαού είναι ικανή να φυλάει τις πολιτιστικές 
του παραδόσεις για μεγάλα διαστήματα, ακόμη και για αιώνες 

συμπληρώθηκαν στις 27 σεπτέμβρη, 71 χρόνια από την ίδρυση του EAM, που σήμανε το εγερτήριο 
σάλπισμα ενάντια στην ξένη κατοχή. Aπ’ τους πρώτους μήνες της γερμανικής κατοχής, ο λαός 

ξεκίνησε την αντίστασή του ενάντια στον κατακτητή. Mέσα σε δύσκολες συνθήκες σκληρής 
καταπίεσης και με τον εφιάλτη της πείνας, δίνει το δικό του αγώνα, δημιουργεί το έπος της 

Eαμοελασίτικης Aντίστασης.

27 Σεπτέμβρη 1941: Η ίδρυση του EAM 
71 χρόνια από το εγερτήριο σάλπισμα  
της εποποιίας της Eθνικής Aντίστασης

Z γράφει ο Γιάννης Μακρίδης
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αντίστασης δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με πολιτιστική κληρο-
νομιά, αλλά με ένα πολύτιμο πολιτικό και ιδεολογικό θησαυρό, 
που πρέπει ασφαλώς να διατηρηθεί.

Nα πώς περιγράφει παλιός αντάρτης έναν τρόπο με τον 
οποίο γίνονταν αυτά τα τραγούδια από τους ίδιους τους αντάρ-
τες: «Mόλις μπαίναμε σε κάποιο χωριό, παρατασσόμασταν στην 
πλατεία, τραγουδούσαμε δυο τρία τραγούδια, κάναμε το ίδιο και 
όταν φεύγαμε. Eπίσης πολλές φορές τα βράδια οργανώναμε 
βραδιές ψυχαγωγίας, όπου τραγουδούσε η χορωδία μας ή παί-
ζαμε διάφορα σκετς. Eκεί οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι γριές, οι νέοι 
και οι νέες με λίγο ψωμί, κρασί κι ό,τι έβρισκαν, έτρεχαν για 
να δουν και να ακούσουν». Έτσι τα τραγούδια γίνονται κοινό 
κτήμα, περνώντας από στόμα σε στόμα, προσθέτοντας ή αφαι-
ρώντας ο καθένας το δικό του.

Σε όλη τη διάρκεια της αντίστασης καμία δραστηριότητά της 
δεν έμεινε που να μην τραγουδήθηκε. Όλοι τραγουδούσαν για 
όλα, για το EAM, τον EΛAΣ, τον EΛAN, την Eθνική Aλληλεγγύη, 
το KKE, την OKNE, το Zαχαριάδη, το Γοργοπόταμο...

Aπ’ ό,τι φαίνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, που στάθηκαν 
φρούρια του αγώνα, αυτά τα τραγούδια τραγουδιόντουσαν 
κρυφά αν και ορισμένα από αυτά, τα επώνυμα όπως λέγονται, 
γράφτηκαν εκεί, όπως «Στ’ άρματα στ’ άρματα» (Στίχοι N. Kαρ-
βούνη, Mουσική Aσταπόγιαννου), ο ύμνος του EΛAΣ «Eμπρός 
EΛAΣ για την Eλλάδα (στίχοι Σοφίας Mαυροειδή-Παπαδάκη, 
Mουσική N. Tσάκωνα), το τραγούδι του EAM (στίχοι και μου-
σική του Bασίλη Pώτα) κ.λπ. Στις μεγάλες πόλεις λοιπόν τρα-
γουδήθηκαν τα λεγόμενα συνθηματικά τραγούδια στα διάφορα 
«πάρτι» της εποχής, που οργανώνονταν από την EΠON και μά-
ζευαν χρήματα για τον αγώνα. Στα τραγούδια του αγώνα πρέπει 
να λογαριάζονται και τα μοιρολόγια της Aντίστασης. Στον καιρό 
της κατοχής και του εμφύλιου στη Mάνη ειπώθηκαν μοιρολό-
για που δεν υστερούσαν σε τίποτε από τα καλύτερα του είδους, 
όπως επίσης και σατυρικά τραγούδια των οποίων ένα μικρό 
μέρος διασώθηκε και περιγράφει το «βίο και την πολιτεία» των 
ταγματασφαλιτών. 

Γενικά ο λαός μας τραγούδησε τον αγώνα του από την αρχή 
ως το τέλος σε όλες του τις εκφάνσεις. Aκόμη και στη Mέση 
Aνατολή δημιουργήθηκαν τα Mεσανατολικά τραγούδια. Oι 
αγωνιστές που πήραν μέρος στο κίνημα της Mέσης Aνατολής, 
εγύρισαν από την έρημο, από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, 
το «σύρμα», μαζί με τον ποιητή τους τον Φώτη Aγγουλέ και τα 
αντιστασιακά ποιήματά του όπως το «Στίγμα», η «Έρημος», «η 
Bαρσοβία».

Eκατοντάδες τελικά είναι τα τραγούδια που έχουν γραφτεί 
στις απελευθερωμένες περιοχές, στις συγκεντρώσεις, στην πα-
ρανομία, στη φυλακή, στη Mέση Aνατολή και τον Eμφύλιο.

Tο να εκφράζεται με το αντιστασιακό τραγούδι ο αγώνας 
για την ελευθερία ενός λαού είναι όπως φαίνεται μια άτεγκτη 
νομοτέλεια. O Bασίλης Pώτας, ιστορώντας τις ημέρες που «το 
θεατρικό σπουδαστήριο γύριζε στα ελεύθερα βουνά δίνοντας 
παραστάσεις» λέει: «Eκεί πολλά έγιναν, πολλά που έμοιαζαν με 
θάματα και ανάμεσα στα πολλά έκαμε και η τέχνη το θάμα της. 
Mέσα στις σάλες των σχολείων, σε αυλές, σε αλώνια, σε περι-
στοιχισμένες μάνδρες, σε χοιροστάσια, μπροστά σε εκκλησίες 
είδαμε αυτοσχέδιους χορούς και ακούσαμε τραγούδια λαϊκά 
παλιότερα και συγκαιρινά...»

Όμως αυτό το αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς, τα αντάρτικα τραγούδια δεν ακούγονται πια. Πολλοί 
είναι οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την πραγματικότητα. Aπό 
τη μια η κυριαρχία της παγκόσμιας υποκουλτούρας και από την 
άλλη η κατάσταση του λαϊκού κινήματος επέδρασαν καταλυτι-
κά έτσι ώστε αυτά τα τραγούδια να είναι μια γλυκιά ανάμνηση. 
Πού και πού, σε ορισμένες συντροφιές, σκόρπια, ακούγονται 
με νοσταλγία. Παρ’ όλα αυτά το αντάρτικο τραγούδι θα επιζή-
σει παρά τις σκοπιμότητες, θα αναγεννηθεί και θα τραγουδιέται 
ξανά από τη νέα γενιά, από τις καινούργιες γενιές της αντίστα-
σης, της αντίστασης στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο. Δεν θα 
πάψουν ποτέ να αντηχούν μια συγκεκριμένη εποχή και να 
είναι φορείς λαϊκής μνήμης, να λειτουργούν σαν ντοκουμέντα 
και στοιχεία για τη μελέτη της εαμοελασίτικης αντίστασης και 
του εμφύλιου. «αντιτετραδια»

Κυκλοφορούν από τις
Μορφωτικές Εκδόσεις

•  Αναγέννηση, 1ος (τεύχοι 1-6), 2ος (τεύχοι 7-17) και 3ος (τεύχοι 18-29) 
τόμος 

•  Άρθρα από το περιοδικό «Αναγέννηση» 1964-1967 του Ισαάκ Ιορδανίδη

• Απατηλές θεωρίες των απολογητών του ιμπεριαλισμού

• Για την καπιταλιστική πιλανόρθωση στις πρώην σοσιαλισιτκές χώρες

• Ιδεολογικοπολιτική αντίκρουση της γενικής γραμμής του ΚΚΕ

•  Για το χαρακτήρα του πολέμου και τον  
προσανατολισμό του αντιπολεμικού - 
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος

•  Οι ρεβιζιονιστές μετατρέπονται 
σε απολογητές και υπηρέτες της 
φιλοπόλεμης πολιτικής του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού

•  Η χρεοκοπία των δεξιών και 
«αριστερών» αντιλήψεων σχετικά με τον 
ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο

•  Οι σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΕ και το 
Ευρωσύνταγμα

Κεντρική διάθεση: «Μορφωτικές Εκδόσεις»
Αβέρωφ 23, Αθήνα

τηλ.: 210 8227992, κιν.: 6973778161
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η άνοδος του νεοναζισμού

Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι βί-
αιες ρατσιστικές επιθέσεις. Όλο και πιο 
συχνά ομάδες φασιστοειδών χτυπούν, 

μαχαιρώνουν και κυνηγούν μετανάστες σε 
όλες τις περιοχές της χώρας. Αποθρασυμέ-
νος από την ασφάλεια που του παρέχει το 
αστικό κράτος, ο επικεφαλής του ναζιστικού 
υποκόσμου μίλησε για «τάγματα εφόδου» 
και «ξιφολόγχες» στα πεζοδρόμια.

Στην Κόρινθο, το Μεσολόγγι, τις Σέρρες, 
τη Βέροια και «φυσικά» στο κέντρο και στις 
φτωχές περιοχές της Αθήνας, αλλοδαποί 
δέχτηκαν βίαιες επιθέσεις από τα «τάγματα 
εφόδου» με την ανοχή της αστυνομίας.

Σ’ αυτό το πογκρόμ που εκτελείται από 
τους φαιόμαυρους και συνεπικουρείται 
ανοιχτά ή λαθραία από ορισμένα ΜΜΕ, 
τους Καμμένους αλλά και τη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ 
δεν υπάρχει ενδιάμεση σιωπή. Πρέπει να 
μιλήσουμε! Όχι επιμερισμένα, τμηματικά 
ή ατελέσφορα, αλλά ενιαία, συνολικά και 
αποτελεσματικά.

Διότι ο νεοφασισμός είναι «οργανικό στοι-
χείο» του καπιταλιστικού συστήμα-
τος, τρέφει και τρέφεται απ’ αυτό. Το 
στίγμα αυτής της πολιτικής δόθηκε 
προεκλογικά από τον Α. Σαμαρά, 
με τα περί «ανακατάληψης της 
πόλης». Τροφοδοτήθηκε από το 
προγκρόμ μεταναστών που εξα-
πέλυσε η συγκυβέρνηση με την 
επιχείρηση «Ξένιος Δίας», που συ-
νεχίζεται αδιάκοπα. Με την έναρξή 
της, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, 
Ν. Δένδιας, επανέλαβε τα περί 
«ανακατάληψης της πόλης», ενώ 
προχωρώντας ακόμα πιό βαθιά, 
επανέλαβε ότι «η χώρα βρίσκο-
νταν και βρίσκεται σε κατάσταση 
απόλυτου κινδύνου, σε κατάσταση 
συνολικής ανατροπής της κοινωνι-
κής δομής από το μεταναστευτικό». 
Ήταν ο ίδιος που δήλωνε πως «οι 
παράνομοι μετανάστες αποτελούν 
βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας 
και του κράτους», παρομοιάζοντας 
μάλιστα την «εισβολή» τους με την 
«κάθοδο των Δωριέων»! Γι’ αυτό 
αποτελούν κροκοδείλεια δάκρυα 
οι καταδικαστικές δηλώσεις των 
αστικών κομμάτων και της Επι-
τροπής της Βουλής, για τη δράση 
της Χ.Α. και είναι απολύτως παρα-

πλανητικές και αποπροσανατολιστικές και οι 
δηλώσεις του υπουργού Δημόσιας Τάξης ότι 
«… τάγματα εφόδου στη χώρα αυτή, καπη-
λευόμενοι τα εθνικά σύμβολα, δεν πρόκει-
ται να γίνουν ανεκτά, θα συντριβούν», ότι η 
κυβέρνηση θα παραπέμψει στη δικαιοσύνη 
τα «τάγματα εφόδου», ότι θα γίνει «πλήρης 
διερεύνηση των περιστατικών αυτών».

Η Χ.Α. γεννιέται στο έδαφος της κρίσης, 
τρέφεται από τ’ απομεινάρια του αστικού 
εθνικισμού (Μεγάλη Ιδέα, στρατός, ανάδελ-
φο έθνος) αξιοποιεί τη λαγνεία της κοσμο-
πολίτικης «Αριστεράς» (διάβαζε ευρωπαϊ-
κός ρεφορμισμός) για την Ευρώπη.

Αξιοποιεί το διαδίκτυο, το σέρτικο μικρο-
αστισμό (όλοι είναι το ίδιο), τον εγωισμό της 
νεαρής ηλικίας, ακόμα και το heavy metal! 
Χτυπάει μαύρους, ανήμπορους, μόνους. 
Θρασύδειλα στο ημίφως και σε συνεργα-
σία με το βαθύ κράτος της αστυνομίας και 
του στρατού. Με προμετωπίδα το κυνήγι 
των μεταναστών, η ηγεσία της Χ.Α. κρύβει 
επιμελώς τους πραγματικούς στόχους της 

και εμφανίζεται ως φιλολαϊκή οργάνωση. 
Ενοχοποιούν σήμερα τους μετανάστες, για 
να απενεχοποιήσουν τους πραγματικούς 
υπαίτιους τόσο των δεινών του λαού μας 
όσο και της μετανάστευσης. Τους ιμπερια-
λιστές της Ε.Ε., του ΔΝΤ, των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ, που κομματιάζουν κι ερημώνουν 
χώρες, βομβαρδίζουν και δολοφονούν λα-
ούς, δημιουργούν πολέμους, εθνικισμούς, 
το φασισμό και τη μετανάστευση, που ξε-
ζουμίζουν τον ιδρώτα του λαού μας, μαζί 
με το ντόπιο κεφάλαιο και το σάπιο πολιτικό 
σύστημα που τους υπηρετεί.

Η πολιτική της Χ.Α. στηρίζει τους εφοπλι-
στές, τους βιομηχάνους και τους τραπεζίτες, 
κόπτεται υπέρ της καπιταλιστικής ιδιοκτη-
σίας, αποτελεί εφεδρεία του συστήματος 
για μια πιο βίαιη και αντιδραστική επίθε-
ση. Όσο η καπιταλιστική οικονομική κρίση 
οξύνεται, τόσο μπροστά τους θα βρίσκουν 
οι εργαζόμενοι το οπλισμένο χέρι της Χ.Α. 
Όποιο προσωπείο κι αν φοράει, είναι το 
«ντόπερμαν» του συστήματος κα θα χρη-

σιμοποιηθεί από αυτό σαν τάγμα 
εφόδου εναντίον του λαού, των 
εργατών και της νεολαίας.

Τι να κάνουμε
Ν’ αξιοποιήσουμε την εκπαιδευτική 
διαδικασία για να θεμελιώσουμε 
αντιφασιστικές συνειδήσεις. Όχι με 
“... άναρθρες κραυγές και κλέφτες-
αστυνόμους” όπως εννοούν, υπον-
νοούν ή πράττουν άνθρωποι αξιό-
λογοι αλλά με λίγο πολιτικό μυαλό. 
Αλλά σταθερά, με σχέδιο, γνώση, 
υπομονή και επιμονή.

Χρησιμοποιώντας το περιεχόμε-
νο αντιφασιστικών έργων (βιβλία, 
CD, DVD) μιλώντας στις γιορτές, 
στο μάθημα, το διάλειμμα, στις 
εκδηλώσεις. Όχι απαξιωτικά για 
το νέο ή τη νέα που νόμισε πως η 
μαύρη μπλούζα και το ξύλο είναι 
δείγμα εξεγερτισμού, αλλά «ήσυχα 
κι απλά» για να ενώσουμε τον κό-
σμο! Τ’ άλλα θάρθουν μόνα τους.

Να συνεννοηθούμε και να βο-
ηθήσουμε τις πρωτοβουλίες συλ-
λόγων σχολείων και ΕΛΜΕ. Να 
πρωτοστατήσουμε σε αντίστοιχα 
τοπικά γεγονότα.
«αντιτετραδια»

αν δεν πολεμήσεις το κακό 
στο τέλος θα του μοιάσεις...

σημειώσεις για το νεοφασισμό και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών

Z γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης
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Η ΠΑΝΟΥΚΛΑ

Τα φίδια εμφανίστηκαν στην Ιουρασσική περίοδο, μαζί με 
τους δεινόσαυρους. Τα φίδια εμφανίζονται με δέρμα το 
οποίο σταδιακά αποβάλλουν, σε κανονικά χρονικά διαστή-

ματα. Τα φίδια αποσύρονται στο σκοτάδι, για να μην πληγούν, ως 
ψυχρόαιμα, από υπερθέρμανση.

Ο παραλληλισμός της μαύρης φασιστικής επέλασης με φίδι, 
μόνο τυχαίος δεν είναι. Ψυχρόαιμα, δολοφονικά, δηλητηριώδη, 
επικίνδυνα, εμφανίζονται άλλοτε με πατριωτικό, φιλολαϊκό, ευ-
λαβικό-θρησκευτικό δέρμα, το οποίο εύκολα αποβάλλουν, εκ-
κρίνοντας ταυτόχρονα δύσοσμα, κολλητικά υγρά. 

Η ερπετοπανίδα της Ελλάδας θεωρείται, δυστυχώς, από τις 
πλουσιότερες σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Στην εποχή του Μεσοπολέμου οι Γερμανοί της ηττημένης, στον 
πόλεμο των χαρακωμάτων, Γερμανίας, σκότωναν στο δρόμο τα 
άλογα για να μην πεθάνουν απ’ την πείνα. Ιώσεις και λοιμώξεις 
θέριζαν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, καθώς η ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Στο έδαφος του 
ηττημένου και καθημαγμένου Γερμανικού λαού γεννήθηκε, 
επωάστηκε και αντρώθηκε, με όλες τις γνωστές συνέπειες, ο πιο 
θανατηφόρος και επεκτατικός φασισμός, ο Εθνικοσοσιαλισμός ή 
Ναζισμός (ως συντομογραφία του προηγούμενου).

Ήταν η εποχή που το συσσωρευμένο κεφάλαιο –για άλλη 
μια φορά– ασφυκτιούσε και μάλιστα σε μια κακότυχη γι’ αυτό 
συγκυρία, όπου ο υπαρκτός σοσιαλισμός δεν είχε προλάβει να 
αποσυντεθεί και να απομυθοποιηθεί. Στα όνειρά τους οι άνθρω-
ποι μπορούσαν να επικαλούνται το αντίπαλο δέος. Ενάντια στις 
ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων, επιστρατεύτηκε όλο το 
δυνατό οπλοστάσιο, από την Ιβηρική ως τις Άλπεις και πιο πέρα 
ακόμα, απ’ τον Ατλαντικό ως τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. 
Διάσπαρτοι φασισμοί εγκαθιδρύονται, λιγότερο ή περισσότερο 
βίαια, μετά από εμφύλια αιματοκυλίσματα ή «ανώδυνες» εκλο-
γικές αναμετρήσεις.

Σε κάθε μεγάλη καπιταλιστική κρίση, και τότε και τώρα, αυτοί 
που τη γεννούν ανασύρουν κάθε διαθέσιμη σκουριά. Τα κυρί-
αρχα ιδεολογήματα που επιχειρούν να απορροφήσουν τη λαϊκή 
αγανάκτηση και να τη μετατρέψουν σε ανοχή και συνοδοιπορία, 

είναι «ο κίνδυνος της ακυβερνησίας» η «θεωρία των άκρων», 
ο αναγκαιότητα των «μονόδρομων», ο ακραιφνής και έξαλλος 
«πατριωτισμός». 

Στη συγκυρία του μεσοπολέμου, ο πληγωμένος εγωισμός των 
ηττημένων Γερμανών έπρεπε να κολακευτεί, με ιδεολογήματα 
που πήγαιναν πέρα από τον εθνικισμό, πέρα από τον έξαλλο 
πατριωτισμό, στο πολύ βάθος των κυττάρων του. Ανασύρθηκε, 
έτσι, από τα βάθη των αιώνων, η θεωρία της φυλετικής υπερο-
χής. Για τη φτώχεια και τη δυστυχία που του προκάλεσε ο πόλε-
μος, ενοχοποιήθηκαν οι μη «ομοαίματοι» Εβραίοι. Για την ήττα 
του δαιμονοποιήθηκαν οι μη ομοϊδεάτες, μαρξιστές. Στο χέρσο 
έδαφος των ερειπίων που άφησε ο πόλεμος, ευδοκίμησε εύκολα 
η ψυχολογία του όχλου και κάθε δυνατή βρωμιά. Αξιωματικοί 
του τακτικού στρατού, παρέα με μισθοφόρους εγκληματίες του 
κοινού ποινικού δικαίου, εξαπολύθηκαν στο κυνήγι των μαγισ-
σών, Εβραίων και μαρξιστών. Σ’ αυτό το περιβάλλον, μια, δυο το 
πολύ προβοκατόρικες ενέργειες έφταναν για να συρρικνώσουν 
κι άλλο την ήδη ανάπηρη «δημοκρατία» της Βαϊμάρης και να πε-
τύχουν τη λαϊκή συναίνεση στα πιο αντιλαϊκά μέτρα: αναστολή 
του τύπου, λογοκρισία, κατάργηση των ατομικών ελευθεριών. 
Τα Φράικορμπς, από δολοφονικά τάγματα παραστρατιωτικών και 
υπόκοσμου, ανάγονται σε υπερασπιστές του καθαρόαιμου Γερ-
μανικού συμφέροντος και επελαύνουν ως Τάγματα Εφόδου, με 
τις ευλογίες της Εκκλησίας, τη στήριξη του βιομηχανικού λόμπυ 
και οπωσδήποτε τη συναίνεση της ψευτοδημοκρατίας. Η μεγα-
λύτερη νύχτα που γνώρισε η ανθρωπότητα, μετά το Μεσαίωνα, έχει 
πια αρχίσει.

Από την προπαγάνδα της μεσοπολεμικής Γερμανίας, μέχρι 
τη σημερινή τηλεοπτική συστηματική κατήχηση, είναι σα να 
μη μεσολάβησε μια μέρα.  

Η κλασσική δεξιά, σε όλες τις κομματικές της εκδοχές, 
προωθεί ξετσίπωτα και προκλητικά τα μεγάλα συμφέ-
ροντα που υπηρετεί, τόσο σε περιόδους ύφεσης, όσο και 
σε περιόδους κρίσης. Ο «πατριωτισμός» για τον οποίο 
επαίρεται, έχει τα κοντά ποδάρια της εξωνημένης δια-
πλοκής με το απάτριδο κεφάλαιο. Οι «δημοκρατικές» 
της αρχές υπερβαίνουν τη δημοκρατία του πλήθους. Η 
«νομιμότητά» της υποχωρεί άτακτα μπροστά στην περι-

το αυγό του φιδιού
«(…) ο βάκιλλος της πανούκλας δεν πεθαίνει ούτε 

χάνεται ποτέ, πως μπορεί να μείνει δεκάδες χρόνια 
ναρκωμένος στα έπιπλα και στα ρούχα, περιμένοντας 

υπομονετικά μέσα στα δωμάτια, τα υπόγεια, τα σεντούκια, 
τα μαντίλια, τα χαρτιά και πως θα’ ρχόταν ίσως μια μέρα 
που η πανούκλα, για να βασανίσει ή για να διδάξει τους 

ανθρώπους, θα ξυπνούσε και πάλι τα ποντίκια της και θα τα’ 
στελνε να ψοφήσουν μέσα σε μια ευτυχισμένη πόλη»...

      ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ
Z γράφει η Νίνα Γεωργιάδου
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φρούρηση της τσέπης της. Με αυτές τις αρχές, δεν έχει κανένα 
δισταγμό να προωθήσει –σιωπηλά και φανερά– ένα δολοφονι-
κό υπόκοσμο που εγγυάται τους στόχους της και απορροφά τους 
κραδασμούς της. Σε περιόδους κρίσης η κλασσική δεξιά διαπι-
στώνει ότι η επιχειρηματολογία της δεν πείθει και η συμβατική 
καταστολή δεν επαρκεί, όσο άγρια και δολοφονική κι αν είναι. 
Συμμαχεί τότε με την ακροδεξιά φάλαγγα, που με φιλολαϊκό 
προσωπείο, υποδύεται το λαϊκό υπερασπιστή. Μια φάλαγγα που 
κρατάει στους κόλπους της σε χειμέρια νάρκη και την αφυπνίζει 
όταν η ένταση το απαιτεί.

Η αφαίμαξη των βασικών στελεχών του ΛΑΟΣ –που ενσωμά-
τωνε με όρους χειμέριας νάρκης όλο το ακροδεξιό σκυλολόι– από 
την κλασσική δεξιά στις τελευταίες εκλογές, ήταν το σάλπισμα για 
την αφύπνιση του φιδιού και την, χωρίς προσχήματα, επέλασή 
του. Ο συγκαλυμμένος φασισμός των τελευταίων μνημονιακών 
χρόνων, το κουρέλιασμα κάθε έννοιας συνταγματικού δικαίου, 
η άγρια καταστολή και η χωρίς όρια τηλεοπτική χειραγώγηση, 
άνοιξαν την πόρτα στον «καθαρόαιμο» φασισμό.

Η ΠΑΣΟΚΙΚΗ θεωρία και πράξη περί «κοινωνικού αυτομα-
τισμού», που ενεργοποίηθηκε στις «καλές εποχές» ενάντια σε 
απεργούς, έστρωσε το χαλί στον κοινωνικό κανιβαλισμό και 
ευλόγησε τα τάγματα εφόδου ενάντια στους δυστυχισμένους με-
τανάστες.

Η «δημοκρατία» της ανάθεσης, από τον τελευταίο σύλλογο, ως 
το συνδικάτο και το κοινοβούλιο, έδωσε εύκολη πάσα για ανά-
θεση και του τραμπουκισμού, από τον κάθε μικρομίζερο ψευτο-
παλληκαρά στους φουσκωτούς της ελλιπούς εγκεφαλικής ουσί-
ας, που ωστόσο ξέρουν «να γαμάνε και να δέρνουν».

Η σιωπηλή διανόηση, που τα τελευταία χρόνια πάσχει από πα-
θολογική αλαλία, που δε βγήκε ούτε μέσα σ’ αυτό το χαλασμό να 
υψώσει τη φωνή και το ανάστημά της κι άφησε να καλύψει το 
κενό η σαβούρα και τα υποπροϊόντα της.

Ο πολυκερματισμός και η μιζέρια μιας Αριστεράς που δε βρή-
κε, μέσα σ’ αυτή την κοσμογονία, κάτι να την ενώνει. Που συρ-
ρικνώθηκε στην εκλογική της αυταρέσκεια κι έδωσε χώρο στην 
πολιτική και ιστορική ακρισία. Που, αναζητώντας τους «εχθρούς 
ρεβιζιονιστές», δεν πρόκαμε να δει το μαύρο που ερχόταν.

Όλοι εμείς, που δεν είπαμε όσα έπρεπε να πούμε και δεν κά-
ναμε όσα έπρεπε να κάνουμε, άλλοτε εγκλωβισμένοι στο βιοπο-
ρισμό, με προεκτάσεις καταναλωτισμού, κι άλλοτε αυτολογοκρι-
μένοι στο «κοινωνικώς πρέπον».

Η φτώχεια, η απόγνωση, η γενικευμένη κατάθλιψη και η «δη-
μοκρατία της αυτοκτονίας» απελευθέρωσαν την 

ανοχή στις μαύρες φάλαγγες. Η ψυχολογία 
του όχλου αναζήτησε προσωποιημέ-

νες δαιμονοποιήσεις. 
Η υπόσχεση των Ναζί για 

κατάργηση της ατιμωτικής 
συνθήκης των Βερ-
σαλλιών, βρήκε την 

αντιστοίχησή της στην 
υπόσχεση των φαλαγ-

γιτών για κατάργηση 
του ατιμωτικού 

Μνημονίου. 
Η ενοχοποίηση των 

Εβραίων και το ολο-
καύτωμα βρήκαν τους 

μιμητές τους στον Άγιο Παντελεήμονα και στην πλατεία Αττικής. 
Η νωπή ακόμα ιστορική μνήμη από τη ναζιστική κατοχή, με 

το 1.106.900 νεκρούς, τα τυμπανισμένα από την πείνα παιδιά και 
τα σκοπευτήρια, τσουβαλιάστηκε ατάκτως μέσα στην ιστορική 
αγνωσία που συστηματικά καλλιεργήθηκε στο χώρο της εκπαί-
δευσης. Η φρίκη των ναζιστικών εγκλημάτων αμβλύνθηκε από 
τον συστηματικό τηλεοπτικό εθισμό στον αναίτιο θάνατο.

Μέσα στην έρημο, που λέγεται Ελλάδα, μπορούν πια άνετα να 
φυτρώσουν αγκαθωτοί κάκτοι και σαρκοβόρα φυτά που παρε-
λαύνουν ανενόχλητα και δηλώνουν ευθαρσώς ότι «υψώνουμε 
το δεξί χέρι ψηλά, χαιρετούμε τον ήλιο και με το θάρρος που μας 
επιβάλλει η στρατιωτική μας τιμή και το εθνικοσοσιαλιστικό μας 
καθήκον, κραυγάζουμε γεμάτοι πάθος και πίστη στο μέλλον και 
τα οράματά μας, Heil Hitler».

Αφυπνίστηκαν και προελαύνουν οι απόγονοι και οι επίγονοι 
δοσίλογων, κουκουλοφόρων, χαφιέδων, φιλοχουντικών.

Το πλήθος; Ααα! Ουρλιάζει!

Ντέφια, νταούλια, κρόταλα ηχολογούν  

στο βάθος

Και βγαίνει ο μέγας δράκος,  

ο πρωταγωνιστής, μ’ ένα πριόνι.

Ραντίζει με αίμα τις κόκκινες κερκίδες. 

Και τώρα λοιπόν, τι; Το επόμενο βήμα θα είναι να περιμένουμε, 
στα νέα εργαστήρια του Μένγκελε, το φυλετικό και ιδεολογικό 
εξαγνισμό; Τους νέους νόμους της Νυρεμβέργης για εκκαθαρί-
σεις; 

Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να εί-
χαμε ήδη κάνει, Να πούμε αυτά που θα έπρεπε να είχαν ήδη ει-
πωθεί; Να βγει ο δάσκαλος από το στείρο διδακτισμό και να γίνει 
φλεγόμενη δύναμη στην αφήγηση της ιστορίας και των ανθρώ-
πινων δικαίων. Να βγει ο κάθε δημοκράτης από το κουκούλι της 
απομόνωσης και του φόβου και να περιφρουρήσει τη ζωή και τα 
παιδιά του. Να βγει σύμπασα η Αριστερά από το ξύλινο μαυσω-
λείο της, να διεγείρει, να πείσει, να δώσει όραμα; «αντιτετραδια»

Άκου, ανθρωπάκο. Θα ‘χες από καιρό 

αποτινάξει τα δεσμά σου, αν δεν 

ενθάρρυνες ο ίδιος την καταπίεση και δεν 

τη στήριζες άμεσα με τις πράξεις σου. 

Καμιά δύναμη στον κόσμο δε θα ήταν 

ικανή να σε συντρίψει, αν διέθετες στην 

καθημερινή σου ζωή έστω και μία στάλα 

αυτοσεβασμό. 

Αν συνειδητοποιούσες, πραγματικά 

συνειδητοποιούσες, πως χωρίς εσένα η ζωή 

δεν θα συνέχιζε ούτε μία ώρα.
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Tα τελευταία 2 χρόνια πέφτουν βροχή τα σποτ 

και οι ανακοινώσεις από διάφορες MKO, την 
εκκλησία, το στρατό, από μερίδα της ντόπιας 

μεγαλοαστικής τάξης, MME, μέχρι τους ακροδε-
ξιούς σαλτιμπάγκους του ΛAOΣ και τη φασιστική 
συμμορία της Xρυσής Aυγής. Kοινός παρονομα-
στής όλου αυτού του φαινομενικά ετερόκλητου 
σχήματος είναι το πρόταγμα της «αλληλεγγύης 
προς τους συνανθρώπους - συμπολίτες μας που 
δοκιμάζονται» από τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
ανεργία και την πείνα. 

Oι κυρίαρχοι κύκλοι της ολιγαρχίας, οι διάφοροι 
καναλάρχες (βλέπε Aλαφούζος) νυχθημερόν εδώ 
και καιρό από ραδιόφωνο, τηλεόραση έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα κλείνουν σε όλες τις πτώσεις 
και σε όλους τους τόνους την αλληλεγγύη προς 
το φτωχό, τον άνεργο, τον άπορο. Δεν μας προ-
καλεί απορία το γεγονός πως παριστάνουν τους 
πρωταθλητές της αλληλεγγύης αυτοί που είναι 
σήμερα οι βασικοί εκφραστές και υποστηρικτές 
της καταστροφικής πολιτικής, οι ευρω-λάγνοι και 
ευρω-υποτελείς, αυτοί που έσπευσαν πρώτοι να 
υλοποιήσουν τα βάρβαρα μέτρα των μνημονίων, 
να σπάσουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
και να απολύσουν εκατοντάδες εργαζομένων. 
Aυτοί που εδώ και δύο χρόνια ασκούσαν κριτική 
στην κυβέρνηση ΠAΣOK και τη συγκυβέρνηση 
Παπαδήμου όχι για το βάρβαρο χαρακτήρα των 
μέτρων, αλλά ακριβώς επειδή καθυστερούσαν 
στην εφαρμογή τους! Xτυπά και κατακεραυνώ-
νει με χυδαία λάσπη και προπαγάνδα συνδικάτα, 
σωματεία, εργαζόμενους που παλεύουν και αντι-
στέκονται ενάντια στο τσάκισμα των εργασιακών 
τους δικαιωμάτων. Kατηγορεί ως συντεχνίες 
όσους υπερασπίζονται τα όποια ψήγματα κοι-
νωνικού κράτους και πρόνοιας έχουν απομείνει 
όρθια. Δεν διστάζει να εξαπολύσει πόλεμο λά-
σπης και να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα 
απέναντι σε όσους φορείς, σωματεία ή συνδικάτα 
επιχειρούν να αναπτύξουν ένα δίκτυο πραγματι-
κής και ταξικής αλληλεγγύης.

Όλα τα εύηχα σχήματα, τα μεγάλα λόγια και τα 
δάκρυα συμπόνιας που άφθονα χύνει ένα τμήμα 
της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης της χώρας δεν 
έχουν καμία απολύτως σχέση με την αλληλεγγύη. 
Xτίζουν στη συνείδηση των λαϊκών στρωμάτων 
την αντίληψη της ελεημοσύνης σαν τη μόνη διέξο-
δο στα πραγματικά τους προβλήματα και φυσικά 
απενοχοποιούν τους βασικούς υπεύθυνους για 
τη σημερινή κατάσταση που είναι η ίδια η ντόπια 
εξαρτημένη μεγαλοαστική τάξη, καθώς και ο ευ-
ρωπαϊκός και αμερικάνικος ιμπεριαλισμός.

Πολύ δε περισσότερο δεν μπορούμε να δε-
χθούμε ως πράξεις αλληλεγγύης ιδιαίτερα της 
νεοναζιστικής συμμορίας της Xρυσής Aυγής, που 
«μοιράζουν» αλληλεγγύη απλόχερα και δίνουν το 
«ελληνικό αίμα τους». Tο παντοπωλείο της Kαλ-
λιρόης (γραφεία ΛAOΣ) που ενισχύει με «τρόφιμα 
τους Έλληνες», οι πληρωμένοι λογαριασμοί για να 
«ταΐσουν» τα πεινασμένα στόματα των «άπορων 
Eλλήνων» στα εστιατόρια γύρω από το σταθμό 
Λαρίσης, από αυτούς που ξεδίπλωσαν και συνε-
χίζουν να σκορπούν όλο το ξενοφοβικό και ρατσι-
στικό τους μίσος απέναντι στους μετανάστες, από 
τους νοσταλγούς του Xίτλερ που προτείνουν να γί-
νουν τα σύνορα της Eλλάδας απέραντα ναρκοπέ-

δια και μαζικοί τάφοι μεταναστών, των θυμάτων 
δηλαδή της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, μόνο 
ως αλληλεγγύη δεν μπορούν να ιδωθούν. 

Όσο όμως εύκολα κι αν μπορούμε να διακρί-
νουμε το πραγματικό περιεχόμενο της «αλληλεγ-
γύης» όπως την εννοούν όλοι οι παραπάνω, χρειά-
ζεται να σκύψουμε με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο 
απέναντι στα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που 
ξεδιπλώνονται από μαζικούς φορείς, συλλογικότη-
τες, σωματεία και συνδικάτα. Όλα αυτά τα κινήμα-
τα παρά τις αδυναμίες και ελλείψεις που μπορεί να 
έχουν, δε σχετίζονται με κανένα τρόπο με τα ψευ-
δεπίγραφα και κάλπικα σχήματα των παραπάνω. 
Yπάρχει συσσωρευμένη, ήδη από όλο τον περα-
σμένο χρόνο, μια σημαντική εμπειρία γύρω από 
κινήσεις αλληλεγγύης στις οποίες ανακατεύτηκαν 
εργαζόμενοι, άνεργοι, σωματεία, ακόμα και δή-
μοι. 

Tην περασμένη χρονιά απασχόλησαν ιδιαίτερα 
τους κόλπους του συνδικαλιστικού και ευρύτερα 
του εργατικού κινήματος προτάσεις που ξεκινού-
σαν από την άρνηση πληρωμής των χαρατσιών 
και που εκδηλώθηκαν ως κινήσεις αλληλεγγύης 
προς όσους αδυνατούσαν να τα πληρώσουν επα-
νασυνδέοντας το ρεύμα. Πολλές και σημαντικές 
ήταν και παραμένουν οι πρωτοβουλίες και οι κι-
νήσεις αλληλεγγύης προς κλάδους εργαζομένων 
που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 
με κορυφαίο σταθμό τον ηρωικό αγώνα των χα-
λυβουργών. Aκόμη, σημαντικές πρωτοβουλίες 
που ανέπτυξαν πολλές τοπικές EΛME στήνοντας 
δεύτερα σχολεία, σχολεία αλληλεγγύης προς μα-
θητές που είχαν ανάγκη έπαιξαν ένα σημαντικό 
ρόλο, και ο κατάλογος δε σταματά εδώ. Aναμφι-
σβήτητα τέτοια μέτρα και κινήσεις αλληλεγγύης 
είναι θετικά και αναγκαία για το λαϊκό κίνημα. 
Eίναι όμως αρκετά; Mπορούν από μόνα τους να 
ορθώσουν τείχος αντίστασης απέναντι στο μέγε-
θος και στην ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης που 
έχουν εξαπολύσει οι δυνάμεις της ντόπιας και 
ξένης αντίδρασης; H προηγούμενη εμπειρία απέ-
δειξε ότι σε όσα σπίτια κι αν επανασυνδέθηκε το 
ρεύμα, με πρωτοβουλίες σωματείων, κατοίκων ή 
ακόμα και δήμων, ο πυρήνας της πολιτικής δεν 
κατάφερε να ανατραπεί. Tα χαράτσια παραμέ-
νουν στο ακέραιο και ο λαός θα κληθεί για άλλη 
μια φορά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για 
να πληρώσει. Tα «σχολεία αλληλεγγύης» που 
οργανώθηκαν σε αρκετές περιοχές, με ευθύνη 
των σωματείων των εκπαιδευτικών, αποτελούν 
μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να ενισχυθούν τα 
παιδιά των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων 
και να μην οδηγηθούν έξω από το σχολείο. Δεν 
μπορούν όμως να λύσουν ούτε καν να αμβλύ-
νουν τις τεράστιες ταξικές αντιθέσεις που γεννά 
το σημερινό σχολείο, ούτε πολύ περισσότερο να 

λύσουν σοβαρά μορφωτικά και εκπαιδευτικά 
προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά είναι κινήσεις που 
μπορούν να «δέσουν» το μαθητή και το γονιό με 
το δάσκαλο, φέρνουν σε πιο στενή σχέση τον ερ-
γαζόμενο με τον άνεργο, ανακουφίζουν, έστω και 
πρόσκαιρα, μερίδα των λαϊκών στρωμάτων που 
αδυνατεί ακόμα και να επιβιώσει.

Όμως καμία ταξική και κοινωνική αλληλεγγύη 
δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος της, να εξυπηρε-
τήσει το σκοπό της, αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό 
μέτωπο δυνάμεων που θα αμφισβητεί αυτή την 
πολιτική, που θα βάζει σαν καθημερινό στόχο πά-
λης τον αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής της 
φτώχειας, της εξαθλίωσης και της πείνας, για να 
σπάσουν τα δεσμά της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης 
που είναι η πηγή όλων των δεινών του λαού.

Mπορεί η αλληλεγγύη να αντικαταστήσει την 
ανάγκη για μαζικούς και ενωτικούς αγώνες του 
λαϊκού κινήματος; Eδώ και ένα περίπου χρόνο οι 
δυνάμεις του ΣYPIZA έχουν αντικαταστήσει στο 
λεξιλόγιό τους τους αγώνες, με τα κινήματα αλλη-
λεγγύης. Φτάνουν δε στο σημείο πολύ συχνά να 
τα παρομοιάζουν ούτε λίγο ούτε πολύ με το EAM 
της περιόδου της κατοχής. Aυτό όμως που ξε-
χνούν, ή καλύτερα μάλλον δεν θέλουν να θυμού-
νται, είναι ότι το EAM δεν ήταν κυρίως ένα κίνημα 
αλληλεγγύης, αλλά ήταν εκείνο που γέννησε τον 
EΛAΣ και διαμόρφωσε τους όρους για την πάλη 
ενάντια στον ξένο κατακτητή. Ξεχνούν ότι ο λαός, 
με μπροστάρη του το EAM, πάλεψε ενάντια στην 
πείνα και την εξαθλίωση αλλά ταυτόχρονα μαζί με 
τον EΛAΣ οργάνωσε τον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα στο χωριό και στην πόλη. 

Xωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε καθόλου 
την αξία των γνήσιων εκφράσεων αλληλεγγύης, 
οφείλουμε να πούμε καθαρά ότι τέτοιες κινήσεις 
αν δεν προτάσσουν τους μαζικούς και παλλα-
ϊκούς αγώνες ενάντια σ’ αυτή την πολιτική, θα 
καταντήσουν να είναι κινήματα ελεημοσύνης που 
θα «αναδιανέμουν» τη φτώχεια του λαού, αφή-
νοντας στο απυρόβλητο τη βάρβαρη πολιτική και 
αυτούς που τη γεννούν.

H αλληλεγγύη είναι ένα σοβαρό εργαλείο στα 
χέρια του λαού. Mπορεί και πρέπει να αξιοποιη-
θεί για την οργάνωση της εργατικής τάξης, για να 
υψωθεί σε «τάξη για τον εαυτό της». Πριν και πάνω 
απ’ όλα όμως, χρειάζεται να αναδειχθεί και να κα-
τακτηθεί στη συνείδηση του λαού και των εργαζο-
μένων η αναγκαιότητα οργάνωσης της πάλης για 
την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για το σπάσιμο 
των ιμπεριαλιστικών δεσμών, για να πάρει ο λαός 
την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του. 

Στο επόμενο διάστημα, τα συνδικάτα, οι γει-
τονιές, τα σχολειά, οι χώροι δουλειάς πρέπει να 
γίνουν εστίες αντίστασης, αγώνα και ταξικής αλλη-
λεγγύης. «αντιτετραδια»

Περί «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 
Αγαθοεργίες και ελεημοσύνες από τους στυλοβάτες της 

βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής

Z γράφει ο Χρίστος Σόφης
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σχετικά με την κατάργηση 
των δωρεάν συγγραμμάτων

Ο τυπικά ψηφισμένος, εκτρωματικός νόμος-πλαίσιο της Δια-
μαντοπούλου (καταδικασμένος άρθρο προς άρθρο στη 
συνείδηση της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής κοινότητας) 

ήδη έχει αποκλείσει ομάδες φοιτητών από τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν δωρεάν τα συγγράμματα στα οποία εξετάζονται, π.χ. 
εκείνους που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών για λήψη 
δεύτερου πτυχίου. Το προσχέδιο μάλιστα του αντιεκπαιδευτικού 
νόμου περιείχε άρθρο (δηλωτικό προθέσεων, το οποίο ευτυχώς 
αποσύρθηκε έπειτα από τη γενική κατακραυγή) που προέβλεπε 
την «παύση διανομής συγγραμμάτων με δαπάνες του δημοσίου 
από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015».

Πέρυσι, οι σχετικές αντιεκπαιδευτικές πολιτικές και τα ομόλογα 
νομοθετήματα ήταν, υποτίθεται, «γενναίες πρωτοβουλίες» για τον 
«εκσυγχρονισμό» των πανεπιστημίων, φέτος παρουσιάζονται ως 
«αναγκαιότητες», υπό τις επιταγές της τρόικας: σενάριο που είδε 
το φως της δημοσιότητας (διοχετευμένο, ακριβώς, για να μετρήσει 
τις αντιδράσεις των φοιτητών, αλλά και να προετοιμάσει το έδαφος 
για τις επώδυνες αλλαγές) περιγράφει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει 
να καταργήσει από το επόμενο κιόλας εαρινό εξάμηνο τη δωρεάν 
διάθεση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές ΑΕΙ και 
ΤΕΙ, διαγράφοντας πλήρως το σχετικό κονδύλι, το οποίο ανέρχεται 
στα 34 εκατομμύρια ευρώ. 

Η «σωτηρία» λοιπόν της πατρίδας μας ξεκινάει από την κατάρ-
γηση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας μας, τουλάχιστον όπως 
τη γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Η πολυπόθητη παραμονή μας 
στο ευρώ και την Ε.Ε., η λεγόμενη «κόκκινη γραμμή» πίσω από 
την οποία συμπαρατάσσονται οι τρεις συνιστώσες τής κυβέρνησης 
(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), είναι στην πραγματικότητα λευκή επιταγή 
προς την τρόικα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) για την προώθηση των πιο βάρ-
βαρων και αντιλαϊκών μέτρων. Λοιπές εξηγήσεις και αναγνώσεις, 
περιττεύουν. Όπως κυνικά και ανερυθρίαστα δήλωνε, τέλη Αυ-
γούστου, ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, «όταν έχεις να 
κόψεις 11,6 δις ευρώ, τότε κόβεις από παντού». Αλήθειά, πρόκει-

ψήφισμα 3ης παμπολυτεχνειακής συνάντησης μελών δεπ, 
εργαζομένων και φοιτητών του ε.μ.π.

Η Παμπολυτεχνειακή Συνάντηση μελών ΔΕΠ, εργαζομένων και φοιτητών του Ε.Μ.Π. κατέληξε στα ακόλουθα:
Καλεί τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές αρχές να μην υλοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και να 

μην δρομολογήσουν τη διαδικασία εκλογής του Συμβουλίου του Ιδρύματος.
Αποφασίζει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τις επόμενες μέρες και δηλώνει ότι σε περίπτωση αναγγελίας προκήρυξης των εκλο-

γών θα καλέσει τους Συλλόγους ΔΕΠ εργαζομένων και φοιτητών σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις στο κτήριο Διοίκησης.
Δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το δικαίωμα των συναδέλφων ΙΔΟΧ στην εργασία και απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη των απολυμέ-

νων. Δηλώνει επίσης ότι θα αντιδράσει δυναμικά σε κάθε προσπάθεια απολύσεων και εφεδρείας στο Ίδρυμα.
Ζητεί την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και της φοιτητικής μέριμνας. Επίσης, 

απαιτεί τον άμεσο διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και την επαναφορά των απολυμένων συμβασιούχων ΠΔ 
407/80.

Απαιτεί την άμεση απόσυρση όλων των επαχθών μνημονιακών αντιλαϊκών μέτρων που οδηγούν σε διάλυση την ελληνική κοινωνία και 
φέρνουν σε απόγνωση τα λαϊκά νοικοκυριά. Καμία μείωση στις αποδοχές μας και επιστροφή των μέχρι τώρα περικοπών. Στην κατεύ-

θυνση αυτή καλεί σε συντονισμό των Συλλόγων για κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων μέχρι την τελική νίκη.

ται για 11,5 δις, μήπως για 11,6 δις, ή -όπως ακούσαμε πρόσφατα- 
για 11,9 δις; Αυτό το ψηφίο μετά την υποδιαστολή δεν έχει κανένα 
νόημα;

Οι συνολικά 225 προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών σε πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί για τη χρονιά που 
μόλις ξεκίνησε, οι μειωμένοι φέτος κατά 40% τίτλοι σχολικών βι-
βλίων, οι δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας για τις 
προωθούμενες συγχωνεύσεις-καταργήσεις που θα αγγίξουν το 
1/5 των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα 300 έως 640 ευρώ μηνιάτικου 
στους νέους εκπαιδευτικούς, εκεί ζητάει η κυβέρνηση, με τις ευ-
λογίες των ευρωπαίων και υπερατλαντικών εταίρων μας, να βρει 
το ποσό που της λείπει!

Και ενώ η κατάσταση στα τριτοβάθμια ιδρύματα όλης της χώρας 
επιδεινώνεται σταθερά, με όλα τα προβλήματα της εκπαίδευσης 
στην πραγματικότητα, ανοιχτά, μεταξύ των οποίων το ζήτημα των 
συγγραμμάτων, η ΠΟΡΕΙΑ καλεί τους φοιτητές και σπουδαστές να 
μην επιτρέψουν να γίνουν πραγματικότητα τα αντιεκπαιδευτικά 
σενάρια που διαμορφώνονται σε βάρος τους, να αντιμετωπίσουν 
συλλογικά, ενωτικά, μαζικά, δημοκρατικά το νέο σαρωτικό κύμα 
επίθεσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην παιδεία του τόπου 
γενικότερα. «αντιτετραδια»

Πορεία
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Στις 10 Οκτωβρίου 2012 καλείται σε απολογία από το Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο των μελών ΔΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
ο συνάδελφος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Δημήτρης Πατέλης επειδή σε άρθρα του και δημόσιες τοποθετήσεις του 
στο διαδίκτυο «…αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Πρυτάνεως και των λοι-
πών μελών της Πρυτανικής Αρχής με τρόπο έντονα απαξιωτικό και μειωτι-
κό του κύρους τους…» (!)

Η δίωξη αυτή που θα κριθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι μοναδική 
στα χρονικά. Μετά από τη δίκη των τόνων, το 1943, ποτέ πανεπιστημιακός 
δεν έχει κληθεί να απολογηθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για απόψεις και 
θέσεις που αφορούν στην ακαδημαϊκή και την πολιτική ζωή του τόπου, 
ποτέ μετά από τη δίκη των τόνων δεν έχει επιχειρηθεί να διωχθεί πνευ-
ματικός άνθρωπος του τόπου στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο επειδή 
εξέφρασε δημόσια και ανοιχτά άποψη αντίθετη προς «τας αρχάς».

Επειδή η παραπομπή του συναδέλφου Δημήτρη Πατέλη:
• συνιστά αποτέλεσμα μεθοδεύσεων που αποσκοπούν στο να τρομο-

κρατήσουν και να φιμώσουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και όποιο μέλος της 
ακαδημαϊκής κοινότητας τολμήσει να αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο.

• καταργεί οριστικά και στην πράξη το πανεπιστημιακό άσυλο (μετά 
τη νομική του κατάργηση με τον νόμο 4009), προσβάλλοντας όχι μόνον 
το πανεπιστήμιο και εμάς ως πανεπιστημιακούς δασκάλους, αλλά και το 

Συσπείρωση Πανεπιστημιακών
Καταγγελία για τη δίωξη του Δ. πατέλη

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
• αποτελεί σαφές και τρομαχτικό βήμα προς την χουντοποίηση που 

επιχειρείται να επιβληθεί σε μια χώρα εξουθενωμένη από την οικο-
νομική κρίση.
Ζητάμε: Την άμεση και οριστική απαλλαγή του συναδέλφου από όλες 
τις σαθρές κατηγορίες που προβάλλει το προαποφασισμένο, νομικώς 
έωλο και απολύτως αυταρχικό σκεπτικό της παραπομπής του.
Και απαιτούμε: Τον σεβασμό του δικαιώματος των ακαδημαϊκών δα-
σκάλων στην κοινωνική και πολιτική κριτική καθώς και τον σεβασμό 
του πανεπιστημιακού θεσμού.

Με το παραπάνω σκεπτικό, εμείς, η ΣΥΣπείρωση Πανεπιστημιακών 
καλούμε:

• την ΠΟΣΔΕΠ και όλους τους συλλόγους της ανωτάτης εκπαίδευσης 
να καταγγείλουν δημόσια τη δίωξη του συναδέλφου Δημήτρη Πατέλη.

• όλες και όλους τις/τους συναδέλφους από ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και τους 
φοιτητές μας σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας την ημέρα και την ώρα της απολογίας του συναδέλφου.

• όλες και όλους να προσυπογράψουν την έγγραφη διαμαρτυρία 
που θα βρουν στην ιστοσελίδα http://www.gopetition.com/petitions/
διαμαρτυρία-για-τη-δίωξη-του-π.html «αντιτετραδια»

   Νέα αρχή...
Μια ακόμη δύσκολη ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την παιδεία του τόπου, γενικότερα. 

Ενδεικτικά, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια έχουν συνολικά προσληφθεί για το έτος που μόλις ξεκίνησε μόνον 225 εκπαιδευ-
τικοί, ενώ οι τίτλοι των σχολικών εγχειριδίων παρουσιάζουν δραματική μείωση σε αριθμό, κατά 40%. Τα τριτοβάθμια εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα ήδη μετρούν τις πληγές τους από τις περικοπές και την υποχρηματοδότηση των τελευταίων ετών, αλλά και από 
την πρωτοφανή λεηλασία που υπέστησαν τα αποθεματικά τους τον Μάρτιο του 2012, όταν μέσα σε μια βραδιά «κουρεύτηκαν» 
περίπου 87 εκατομμύρια ευρώ από τα ΑΕΙ (τα 120 εκ. ευρώ μειώθηκαν σε 33 εκ. ευρώ) και 100 εκατομμύρια ευρώ από τα ΤΕΙ (τα 
150 εκ. ευρώ μειώθηκαν σε 50 εκ. ευρώ). Από τα πιο επίσημα χείλη του Υπουργείου Παιδείας (το οποίο μέσα στους τελευταίους 
δώδεκα μήνες έχει ήδη προλάβει να αλλάξει 4 υπουργούς στην ηγεσία του) προέρχεται η δήλωση ότι αυτή τη στιγμή δρομολο-
γούνται συγχωνεύσεις-καταργήσεις στο 1/5 του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η οικονομική εγκατάλειψη και η θεσμική απαξίωση των τριών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης βρίσκεται σε σταθερή 
σύνδεση με μια άνευ προηγουμένου νομοθετική επίθεση από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, υπό τις πιέσεις και τους 
σχετικούς εκβιασμούς τής τρόικας, και πάντα στο γνωστό πλαίσιο των «αναγκαίων μέτρων» για τη «σωτηρία» τής χώρας μας.

Ευτυχώς όμως, τόσο στο μελανό κοινωνικό τοπίο, όσο και στην απογοητευτική εκπαιδευτική πραγματικότητα, υπάρχει μια 
αισιόδοξη αλήθεια: ούτε το ΔΝΤ, ούτε η ΕΚΤ, ούτε η ΕΕ, ούτε η ελληνική κυβέρνηση, μπορούν να καθορίζουν τις τύχες μας, αν 
μαζικά, οργανωμένα, και στοχευμένα, αποφασίσουμε διαφορετικά!

Η αριστερή φοιτητική παράταξη ΠΟΡΕΙΑ έχει εδράσει τις προσπάθειές της στην πεποίθηση ότι η δημοκρατική και αγωνιστι-
κή ανασυγκρότηση του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος θα αποτελέσει ανάσχεση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 
κατήφορου, θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τους πραγματικούς διαμορφωτές τής ιστορίας: τις κοινωνικές μάζες και τα μεγάλα 
κινήματα. Όσο δυσχερής κι αν δείχνει η σημερινή κατάσταση, όσο δυσοίωνη κι αν μοιάζει η μελλοντική προοπτική της χώρας 
και της εκπαίδευσης, στην αρχή αυτού του ακαδημαϊκού έτους, τόσο θα εγκυμονούν τις δυνατότητες αφύπνισης των εργαζό-
μενων και λαϊκών στρωμάτων, καθώς και του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, στο βαθμό που θα συσπειρωθούν, θα 
οργανωθούν και θα διεκδικήσουν.

Η ΠΟΡΕΙΑ καλεί κάθε φοιτητή και σπουδαστή να γίνει μέρος της μαχητικής απάντησης που ο ελληνικός λαός οφείλει στους 
ξένους δανειστές-εκβιαστές και στους εγχώριους υποτακτικούς-διαχειριστές της πολιτικής ζωής. Η ΠΟΡΕΙΑ καλεί σε αγωνιστι-
κή συστράτευση, ώστε η νέα ακαδημαϊκή χρονιά να αποτελέσει νέα αρχή, αισιόδοξη αφετηρία, για να ανακτήσουν ο ελληνικός 
λαός και η ελληνική φοιτητική και σπουδάζουσα νεολαία όλα εκείνα που οι ευρωπαίοι και υπερατλαντικοί εταίροι μας, σε 
συνεργασία με τους ντόπιους υπασπιστές τους, επιχειρούν να μας στερήσουν. «αντιτετραδια»

Πορεία
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Η σημερινή τεχνολογία δεν επιτρέπει 
την υλοποίηση άτρωτων, αδιά-
βλητων και χωρίς σφάλματα συ-

στημάτων ψηφοφορίας. Δεκάδες μελέτες 
βεβαιώνουν ότι μπορεί να παραβιαστεί η 
κρυπτογραφική ασφάλεια στην ηλεκτρονι-
κή ψηφοφορία μέσω internet (1, 6, 7).

Πρόσβαση στα υπολογιστικά συστή-
ματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχουν 
οι κατασκευαστές και οι διαχειριστές του 
συστήματος, αλλά και οι hackers, ενώ η 
εφορευτική επιτροπή πολύ περιορισμένη, 
οι δε υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι σχεδόν 
μηδενική! Η εφορευτική επιτροπή παρα-
μένει διακοσμητική και περιθωριακή στην 
όλη διαδικασία, αναμένοντας την έκδοση 
των αποτελεσμάτων από το ειδικό πρό-

γραμμα του υπολογιστή και δεν μπορεί να 
ελέγξει ή να εποπτεύσει σχεδόν τίποτα! Η 
διαδικασία αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί 
ή να υποκαταστήσει εκλογές που προϋ-

ποθέτουν την άμεση και φυσική παρουσία 
των προσώπων που ψηφίζουν σε κάλπη, 
υπό την εποπτεία και ευθύνη των μελών 
της εφορευτικής επιτροπής (8). Το κλασικό 

Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων που προ-
ωθεί για την εφαρμογή της αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής, 
με βάση όσα συμφώνησε με την Τρόϊκα, σε σχετικό Σχέδιο Νό-
μου που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει τη μετα-
βίβαση της πανεπιστημιακής περιουσίας (όπως και όλων των 
ΝΠΔΔ) στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ). 
Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσε-
ων το ΤΑΙΠΕΔ θα παίρνει τα ακίνητα των πανεπιστημίων, θα τα 
εκποιεί, τα έσοδα θα πηγαίνουν αποκλειστικά και μόνο στο χρέ-
ος, ενώ τα Πανεπιστήμια θα καλούνται να πληρώνουν ενοίκιο 
στους αγοραστές.

Η προβλεπόμενη νομοθετική ρύθμιση αποτελεί πράξη κραυ-
γαλέας προσβολής απέναντι στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της χώρας και πράξη ευτελούς υποτέλειας απέναντι στους 
δανειστές, που επιβάλλουν μέχρι και την εκποίηση της περιου-
σίας των Πανεπιστημίων και τα καταδικάζουν στην οικονομική 
ανέχεια και ασφυξία.

Αυτή η νομοθετική ρύθμιση έρχεται ως συνέχεια της εφαρ-
μοζόμενης υποχρηματοδότησης και του «κουρέματος» των 
αποθεματικών των ΑΕΙ, ως αναδρομική εφαρμογή του θεσμι-
κού πλαισίου, που προβλέπεται από τους πρόσφατους νόμους 
4009/2011 και 4076/2012, πριν και από την εκλογή των Συμ-
βουλίων Διοίκησης.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να υπεξαιρέσει την 
περιουσία των Πανεπιστημίων. Η πράξη της αυτή μπορεί να χα-
ρακτηριστεί αποκλειστικά και μόνο ως άγος.

Η περιουσία των ΑΕΙ δημιουργήθηκε, σε μια πορεία σχεδόν 
δύο αιώνων, από την κρατική χρηματοδότηση, από το υστέρη-
μα του ελληνικού λαού και τα κληροδοτήματα. Χρησιμεύει να 
υπηρετεί τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας, για την πα-

ραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού για την 
οικονομική και πολιτιστική ανόρθωση της χώρας.

Μπροστά στην κατάσταση που δημιουργείται η Πανελλαδι-
κή Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ καλεί την κυβέρνηση, έστω και 
την τελευταία στιγμή, να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση 
εκποίησης της Πανεπιστημιακής Αρχής. Καλεί ταυτόχρονα τις 
πρυτανικές αρχές όλων των ΑΕΙ να μην αποδεχτούν και να μην 
γίνουν με κανένα τρόπο συνένοχες σε αυτό το έγκλημα ενάντια 
στην ανώτατη εκπαίδευση.

Εξελίξεις όπως αυτές επιβεβαιώνουν την ανάγκη κλιμάκω-
σης της αγωνιστικής κινητοποίησης ενάντια στην εφαρμογή 
όλων των μέτρων που σήμερα απαξιώνουν την ανώτατη εκ-
παίδευση και συσπείρωσης γύρω από του Συλλόγους ΔΕΠ και 
την Πανελλαδική Συνάντηση.

Δείχνουν ταυτόχρονα πόσο σημαντικό είναι να μην εφαρμο-
στούν και να καταργηθούν οι νόμοι 4009/11 και 4076, ξεκινώ-
ντας από την πάλη να ματαιωθούν οι εκλογές για τα «Συμβούλια 
Ιδρύματος», τα οποία, άλλωστε, σχεδιάστηκαν για να ηγηθούν 
της διαδικασίας εκποίησης. Επαναλαμβάνουμε έτσι το κάλε-
σμά μας προς τις Πρυτανικές Αρχές να μην προχωρήσουν στην 
πραγματοποίηση των εκλογών και όλες και όλους τις συναδέλ-
φους να μην συμμετάσχουν ή νομιμοποιήσουν με οποιοδήποτε 
τρόπο τις εκλογές για τα Συμβούλια Ιδρύματος.

Καλούμε τους Συλλόγους ΔΕΠ, των φοιτητών και των εργα-
ζομένων να κλιμακώσουν τους αγώνες για να ματαιώσουν την 
εφαρμογή των νόμων 4009/2011 και 4076/2012.

Καλούμε τους εργαζόμενους της χώρας να καταδικάσουν και 
να αντιπαλέψουν την κυβερνητική πολιτική, που τους οδηγεί 
στην εξαθλίωση και την ανεργία. Να πάρουν μαζικά μέρος στην 
Γενική Απεργία στις 18/10/2012.  «αντιτετραδια»

16/10/2012

πανελλαδική συνάντηση συλλόγων δεπ

Το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  
είναι τρωτό και διαβλητό Z γράφει ο Γιάννης Μαϊστρος*
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ανώ
τατη εκπαίδευση

αυτό σύστημα που διαμορφώθηκε ανά 
τους αιώνες παραμένει το πιο ασφαλές και 
δημοκρατικό.

Παραβίαση του απορρήτου –  
διαβλητή διαδικασία
Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί κανείς να 
μετάσχει σε μια δήθεν διαφανή διαδικα-
σία συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  
του οποίου ο έλεγχος λειτουργίας ανατίθε-
ται στους συντηρητές και τους διαχειριστές 
(administrators) του, δηλαδή σε “τρίτα” και 
εξωθεσμικά πρόσωπα που, επιπλέον, δεν 
τα γνωρίζει και δεν τα βλέπει. Κανένας δεν 
μπορεί να μας διασφαλίσει ότι δεν θα πα-
ραβιαστούν οι κωδικοί των διαχειριστών 
και ότι δεν θα τους φυτέψουν κώδικα που 
θα αλλοιώνει αυτό που θα ψηφίσουμε ή 
που θα αντλήσει προσωπικά δεδομένα 
δικά μας και των συναδέλφων μας με εντε-
λώς αδιαφανή τρόπο (2)! Για να μην ανα-
φερθούμε στην ταυτοποίηση ψηφοφόρων 
μέσω της “ταξινομικής ψήφου”!

Δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κα-
μιά εφορευτική επιτροπή που τα μέλη της 
δεν γνωρίζουν την ακριβή λειτουργία του 
εκλογικού μηχανισμού και στους οποίους 
απλώς παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέ-
σματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σαν 
να είναι ανεύθυνοι θεατές. Πώς εμπιστεύ-
ονται τους σχεδιαστές, τους προγραμματι-
στές, τους διαχειριστές και τους συντηρη-
τές των συστημάτων χωρίς να μπορούν να 
ελέγξουν την αξιοπιστία και το απόρρητο 
του συστήματος ή να επαληθεύσουν τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας με νέα κα-
ταμέτρηση; Ούτε οι ίδιοι οι πληροφορικοί, 
οι ειδικοί της ασφάλειας συστημάτων, δεν 
τολμούν να εγγυηθούν το απόρρητο του 
συστήματος αυτού (4, 5, 7), πώς να το εμπι-
στευτούν όλοι οι άλλοι συνάδελφοι;

Το συγκεκριμένο σύστημα Helios, που 
επελέγη για την εκλογή Συμβουλίων Ιδρύ-
ματος των ΑΕΙ – ΤΕΙ, σχεδιάστηκε από 
ακαδημαϊκούς ερευνητές, παρακολου-
θείται όμως και συντηρείται από ιδιωτική 
πλατφόρμα (https://github.com/) κατανε-
μημένου συστήματος ελέγχου. Ο δικτυα-
κός αυτός τόπος είναι “τρίτος” προς την δι-
αδικασία εκλογής Συμβουλίων Ιδρύματος! 
Αλλά και η διαμεσολάβηση του Υπουργεί-
ου ή άλλου φορέα στη συλλογή και έκδο-
ση αποτελεσμάτων αποτελεί παραβίαση 
της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων. Δεν 
μπορούμε να συμμετάσχουμε σ’ αυτή τη 
διαδικασία που δεν ελέγχεται από το ίδιο 
το δημόσιο Πανεπιστήμιο!

Πώς να συμμετάσχει κανείς σε μια πα-

ρωδία όπου το εκλογικό σύστημα είναι 
ευάλωτο σε επιθέσεις που μπορεί να οδη-
γήσουν σε αλλοίωση του αποτελέσματος; 
Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι η διέλευ-
ση εμπιστευτικού περιεχομένου από μη 
ασφαλή μέσα, όπως το διαδίκτυο και οι 
φυλλομετρητές (browsers), εμπεριέχει με-
γάλο κίνδυνο να παραβιαστεί το απόρρη-
το της ψήφου, με παρέμβαση τρίτων ή με 
επιθέσεις, αλλά και να αλλοιωθεί το απο-
τέλεσμα. Τα υπάρχοντα μέτρα προφύλαξης 
είναι αναποτελεσματικά (2).

Ειδικότερα για το σύστημα Helios στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται εργασίες που 
αποδεικνύουν ότι εύκολα μπορεί να αλ-
λοιωθεί το αποτέλεσμα και δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί επιστημονικά η μυστικότητα 
της ψήφου. Υπάρχουν σενάρια επιθέσεων 
που αποδεικνύουν ότι μπορεί να αποκα-
λυφθεί τι θα ψήφιζα, να αλλάξει η επιλογή 
μου, να διασπείρει τις ψήφους κάποιου 
υποψήφιου σε συνυποψήφιούς του με 
τυχαίο τρόπο ώστε αφενός μεν αυτός που 
θα συγκέντρωνε πολλές ψήφους να μην 
τις πάρει, αφετέρου η υποκλοπή ψήφων 
να μην κινήσει υποψίες (1, 2, 3, 4, 6, 9).

Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν εί-
ναι δυνατόν να διασφαλιστεί η μυστικότητα 
της ψήφου μας, ανοίγοντας το δρόμο σε πι-
έσεις, εκβιασμούς ή και εξαγορά ψήφων. 
Πώς να συμμετάσχει κανείς σε μια ψευ-
δεπίγραφη και αντιδημοκρατική εκλογική 
διαδικασία;  «αντιτετραδια»
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* Ο Γιάννης Μαΐστρος, είναι Επίκουρος Καθηγη-
τής Πληροφορικής στο ΕΜΠ.

Eιδήσεις, Αναλύσεις, Έρευνες, Θέματα για όλους του χώρους της 
Παιδείας και της εργασίας, για τον εκπαιδευτικό, το γονιό, το μαθητή, 

το φοιτητή, τον ενημερωμένο πολίτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Δ Ι Κ Τ Υ Οwww.alfavita.gr
EKΓΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με την επιμέλεια του Χρήστου Κάτσικα 
και 50 συνεργατών - ανταποκριτών.

Η www.alfavita.gr είναι η μεγαλύτερη σε επισκεψιμότητα 
εκπαιδευτική πύλη την Ελλάδα με 2.500.000 επισκέψεις μηνιαίως.
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oι συλλογικοί μας αγώνες είναι νικηφόροι
Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ

Οι αγώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας για την υπεράσπι-
ση του Δημόσιου Πανεπιστημίου ήταν σήμερα διπλά νικηφόροι:

Η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει εκφράσει κατηγορηματικά 
την αντίθεσή της προς τους νόμους 4009/11 και 4076/12 που κα-
ταλύουν τον δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό χαρακτήρα του 
πανεπιστημίου, εμπορευματοποιώντας το.

Μετά την ματαίωση των εκλογών στα Πανεπιστήμια Κρήτης 
και Δημοκρίτειου Θράκης την προηγούμενη εβδομάδα, σε ακό-
μα πέντε Πανεπιστήμια, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, τη Δευτέρα 22/10 και στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την Τρίτη 23/10, δεν έγιναν οι 
προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη των συμβουλίων 
ιδρύματος, λόγω της διαμαρτυρίας φοιτητών, καθηγητών και 
διοικητικών υπαλλήλων που βρέθηκαν στα εκλογικά τμήματα 
μαζικά εκφράζοντας την αντίθεσή τους.

Παράλληλα, η έγκαιρη και καθολική κινητοποίηση της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας απέτρεψε την εκποίηση της ακίνητης 
περιουσίας των πανεπιστημίων και ανάγκασε την κυβέρνηση να 
εξαιρέσει την πανεπιστημιακή περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ.

Είναι πια καιρός να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η πανεπιστημι-
ακή κοινότητα δεν πρόκειται να δεχτεί τη διάλυση της Ανώτατης 

εκπαίδευσης, την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών δασκάλων, 
την εγκατάλειψη των φοιτητών, την ανασφάλεια των εργαζομέ-
νων.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα αντιπαλεύει την κρατική υπο-
χρηματοδότηση, απαιτεί τον άμεσο διορισμό των προ διετίας και 
πλέον εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, απαιτεί να σταματήσει η περικο-
πή των μισθών των μελών της, και να ληφθούν αμέσως μέτρα 
για την οικονομική ανακούφιση των φοιτητών.

Είναι καιρός η κυβέρνηση να σεβαστεί το Σύνταγμα που κατο-
χυρώνει τη δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, το αυτο-
διοίκητο και διασφαλίζει την πλήρη οικονομική στήριξη από την 
πολιτεία. Να μη στερεί από τη νέα γενιά το μέλλον της.

Σήμερα που η Ελληνική κοινωνία κάθε μέρα εξαθλιώνεται ολο-
ένα και περισσότερο, εμείς, ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, δηλώ-
νουμε ότι θα κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο όρθιο και θα υπερα-
σπισθούμε το Δημόσιο, Δωρεάν και Δημοκρατικό χαρακτήρα του. 
Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε μια αυταρχική επιχείρηση 
που θα εκποιήσει όσα ο Ελληνικός λαός έχτισε με το υστέρημά 
του. Θα σταθούμε δίπλα στους νέους και τις οικογένειές τους.

Οι συλλογικοί μας αγώνες και σήμερα ήταν και στο μέλλον θα 
είναι νικηφόροι. «αντιτετραδια»

Αθήνα, 23/10/2012

βιβλία που λάβαμε:
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σατυρίζοντας...

Θέμα της σύσκεψης ήταν “H κατά-
σταση στο βασίλειο”. Γι’ αυτό και 
η αναταραχή. Oι υπουργεύοντες 

λόρδοι έτρεχαν να μαζέψουν τις ανα-
φορές από τους βαλέδες τους, οι γιατροί 
τα συμπεράσματα από τους αλμπάνηδες 
και οι αλχημιστές τις μουτζουρωμένες 
από τα πειράματα σημειώσεις τους. 
Kάθε καθυστέρηση στο έργο για το 
“καλό” του βασιλείου, θα σήμαινε το κε-
φάλι τους στο πιάτο, είχε πει ο βασιλέας. 
Έξω από τα τείχη του παλατιού έβραζε 
το καζάνι της αγανάκτησης των πεινα-
σμένων λαϊκών, κατά πως έφερναν τα 
νέα οι ρουφιάνοι του παλατιού.

Στη μεγάλη αίθουσα της Στρογγυλής 
Tραπέζης που ήταν ολόφωτη από τον 
πολύκηρο πολυέλαιο και ζεστή από το 
μεγάλο σαν δωμάτιο, τζάκι, είχαν ήδη 
πάρει θέση όλοι οι ευγενείς. Mε τρία 
χτυπήματα οι τσολιάδες φρουροί ανήγ-
γειλαν την άφιξη του βασιλέα. Tη βαριά 
κόκκινη βασιλική κάπα κρατούσαν οι 
κόμητες Bενιζέλιους και Kουβέλιους. 
Mόλις κάθισε ο άρχων, άρχισαν να δί-
νουν αναφορά με τη σειρά οι ευγενείς. 

Πρώτος άρχισε ο λόρδος Θησαυ-
ροφυλακίου σερ Στουρν ντε Άρας. “Oι 
Bησιγότθοι του Aλάρχιχου ζητούν κα-
θημερινά όλο και περισσότερα λύτρα. 

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. 
Tους φοβέρισα πως θα παραιτηθώ και 
μου απάντησαν σκασίλα μας, θα βρού-
με άλλον για τη δουλειά. Kάθε βδομάδα 
στέλνουμε τους   φοροεισπράκτορες, συ-
νοδεία στρατού, στα σπίτια των λαϊκών 
και μαζεύουμε ακόμα και τα ψίχουλα 
πάνω από το τραπέζι. Aυξήσαμε την 
τιμή στα κεριά. Aπαγορεύσαμε στο λαό 
να κόβει ξύλα από τα δάση του τσιφλι-
κιού μας για να ζεσταθεί και τα κόβουμε 
εμείς. Δηλαδή όχι εμείς, αυτούς βάζουμε 
να τα κόβουν και εμείς τους τα πουλάμε 
σε διπλάσια τιμή. Xρειαζόμαστε κάτι πιο 
δραστικό, κάτι σα θαύμα θα έλεγα”. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο λόρδος 
Λυκουρεντζίκολο, υπεύθυνος Παρα-
τηρητής Yγείας του λαού. “Δυστυχώς 
ζούνε πολύ. Tους πήραμε τα βότανα, το 
οινόπνευμα για τις εντριβές, τις βεντού-
ζες, καταργήσαμε τις μαμές και τους 
γιατρούς. Όχι μόνο συνεχίζουν να ζουν, 
αλλά πεινάνε κιόλας. Xρειαζόμαστε κάτι 
πιο δραστικό, κάτι σα θαύμα θα έλεγα”. 

Mε τον ίδιο τρόπο συνέχισαν και οι 
άλλοι λόρδοι. Kάποιος είπε να δώσου-
με το δίκτυο των χωματόδρομων στους 
Bησιγότθους, άλλος πρότεινε να τους 
δώσουμε όλα μας τα μουλάρια και τα 
γαϊδούρια. Kαθώς έπεφταν οι προτάσεις 
στη Στρογγυλή Tράπεζα, κάτι μουρμού-
ρισαν γκρινιάζοντας οι κόμητες Bενιζέ-
λιους και Kουβέλιους, αλλά κανείς δεν 
τους έδωσε σημασία.

O βασιλέας γύρισε με προσδοκία το 
κεφάλι του προς τον αρχιαλχημιστή 
λόρδο φον Pάιχενμπαχ. “Kανένα θαύ-
μα;”, ρώτησε με αγωνία. Tυλιγμένος 
στη μπλε γεμάτη με χρυσά αστεράκια 
βελούδινη ρόμπα του, ο φον απάντησε 
με την πρέπουσα βαθιά φωνή: “Δυστυ-
χώς οι έρευνες για τη Φιλοσοφική Λίθο 

που διεξάγουμε δεν μας έχουν οδηγήσει 
ακόμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δη-
λαδή να γίνονται οι δουλειές μας μόνες 
τους και να μη χρειαζόμαστε το λαό. 
Ήρθε ο καιρός να βάλουμε τα ληγμένα 
τρόφιμα στα ράφια των παντοπωλείων 
και των καπηλειών. Θα τα ονομάσουμε 
“τρόφιμα μειωμένης διατηρησιμότητας”. 
Έτσι εσείς θα ξεπουλήσετε κάθε σαπά-
κι, το πόπολο, αγράμματο καθώς είναι, 
δεν θα καταλαβαίνει τι τρώει, αρκού-
μενο στο πιο φτηνό προϊόν και εμείς θα 
συνεχίσουμε τις έρευνές μας με τον Δρ 
Mένγκελε”. 

Διαμαρτυρίες χαμηλόφωνες ακού-
στηκαν από τη μεριά των λόρδων. 
“Mην ανησυχείτε, αν πεινάνε θα φάνε 
και τα ληγμένα”, απάντησε ο φον προ-
βλέποντας τις ερωτήσεις. “Δεν βλέπετε 
τι έγινε στο διπλανό δουκάτο της Aφρι-
κής; Πριν από μερικά χρόνια, αφού τους 
είχαμε αρπάξει όλο τον πλούτο τους και 
πεινάγανε, παρακαλούσαν να τους στεί-
λουμε τις τρελές αγελάδες, ώστε να μην 
πεθάνουν σήμερα από πείνα, αλλά σε 
σαράντα χρόνια από τη νόσο Kρόϋτσφελ 
- Γιάκομπ, στη γλώσσα σας σπογγώ-
δη εγκεφαλοπάθεια. Mην ανησυχείτε, 
ξέρω τι κάνω”. Eίπε ο φον Pάιχενμπαχ 
και τυλίχθηκε ακόμα πιο πολύ στη μπλε 
βελούδινη ρόμπα του, προσδίδοντας 
ακόμα μεγαλύτερη επισημότητα στα 
λόγια του. 

Oι λόρδοι αναστέναξαν ανακουφι-
σμένοι. 

Έξω από τα τείχη του παλατιού, όλο πιο 
συχνά συγκεντρώνονταν οι πεινασμένοι.  
«αντιτετραδια»

Tάνια

μια μεσαιωνική ιστορία...
Mε μεγάλη σπουδή πηγαινοέρχονταν οι άρχοντες, οι γιατροί 

και οι αλχημιστές στις ευρύχωρες, ζεστές, αίθουσες του 
παλατιού. Oι μεταξωτές κάπες και οι φουφούλες θρόιζαν απαλά 

καθώς φουριόζοι πηγαινοέρχονταν οι ευγενείς. πού και πού 
σταματούσαν να συνομιλήσουν μεταξύ τους κατά τριάδες και 
μετά την ανταλλαγή λίγων λέξεων έσπευδαν να συνεχίζουν 
βιαστικά την πορεία τους προς αποκλίνουσες κατευθύνσεις. 

Aιτία αυτής της σπουδής ήταν η σύσκεψη που είχε συγκαλέσει ο 
βασιλιάς, Aντόνι ο A’, ο λεοντόκαρδος διαπραγματευτής.

“Πατρίδα;  

Πουλημένη στο σφυρί!

Λευτεριά;  

Mε χαλκάδες δεν μπορεί!”
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(1) Tηρώντας μια μακρά παράδοση αν-
θρώπινης ευαισθησίας και αντικει-

μενικότητας, που περιελάμβανε η απονομή 
του Nόμπελ Eιρήνης σε προσωπικότητες 
εμβληματικές, νηφάλιες και στρατευμένες 
στην ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης των 
λαών (όπως οι Kίσιγκερ, Σαρόν, Πέρες, 
Σαντάτ και Σαμίρ), η επιτροπή των πάνσο-
φων που επιλέγει τον κατ’ έτος νικητή του 
βραβείου αποφάσισε φέτος να αποδώσει το 
τελευταίο στην Eυρωπαική Ένωση.

Mεταξύ των επιχειρημάτων επί των οποί-
ων εδράζεται η φετινή βράβευση της ανωτέ-
ρω Aνθρωπιστικής Oργάνωσης είναι και «η 
προοπτική που δίνει η E.E. εν μέσω κρίσης» 
στους λαούς της και τον κόσμο ολόκληρο! 

Eικάζουμε ότι η περίπτωση της διάσω-
σης της Eλλάδας και των λοιπών χωρών 
του Nότου, συν αυτή της πρώην κελτικής 
τίγρεως, τεκμηριώνει άνευ αμφιβολιών την 
ανωτέρω επιχειρηματολογία: είναι γεγονός 
ότι οι χώρες αυτές εξυγιαίνονται ήδη τάχι-
στα, δια μέσου της αργής και απολαυστικής 
(για τους θεραπευτές και ουχί τους θερα-
πευομένους) διαδικασίας ευθανασίας των 
κατοίκων τους. 

Eίναι εξίσου βέβαιο, εκτός μη αναμενό-
μενων πληβειοκεντρικών απροόπτων, ότι 
το επιτυχές αυτό πείραμα θα βρει συνέχεια 
και στους λαούς των λοιπών ευρωενωσια-
κών χωρών, οι οποίοι δεν είχαν μέχρι σή-
μερα την τύχη να επωφεληθούν από το εν 
λόγω λαοσωτήριο πείραμα. 

(2) Mπορεί, βεβαίως, να εικάσει κανείς 
επιπροσθέτως πως η βράβευση (η 

οποία αναφέρεται στον ζωογόνο για τον 
πλανήτη ρόλο της Ένωσης από τότε που 
ιδρύθηκε και εντεύθεν) βασίζεται ακόμα 
σε μέγα πλήθος ειρηνιστικών πρωτοβου-
λιών και παρεμβάσεων της ίδιας ή επί-
λεκτων μελών της, μεταξύ των οποίων η 
πρώτη και η δεύτερη εισβολή στο Iράκ, η 
επέμβαση και η συνακόλουθη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας, οι εισβολές και βομβαρδι-
σμοί στο Iράκ και Aφγανιστάν, τη Λιβύη κ.ά. 
Έχουμε τη γνώμη πάντως ότι η στήριξη της 
απόφασης θα ήταν ακόμη ισχυρότερη αν 
περιλάμβανε και τις παρελθούσες δραστη-
ριότητες των βασικών κρατών μελών της, 

Mα κε μπέλα νομπελίστα 
(Eουρόπα ύμπερ άλες)!

Z γράφει ο Νίκος Κουνενής

Δώσε χαιρετισμούς στη φλεγόμενη Ισπανία.
Στο κόκκινο φεγγάρι της που πνίγηκε
σ’ ένα εφηβικό μου βράδυ.
Στον Χόρχες, στον Μιγκέλ,
στους μακρινούς συντρόφους, που ήρεμα 
κοιμήθηκαν απάνω στο ηλιόπικρό της χώμα.

Κι ύστερα φύτρωσαν τ’ άστρα κι η απογοήτευση.

Δώσε χαιρετισμούς στα φλογισμένα όνειρα του 
Δον Κιχώτη, στη Σεβίλλη.
Στις ρυτιδιασμένες γριές με τα σκαφιδωμένα 
μπράτσα
απ’ τ’ αλάτι της Μεσογείου.
Στον λαϊκό στρατό που λευτερώνει 
την Καταλονία 
και στην απέραντη κραυγή 
που σκιάχτηκε η Ευρώπη.
No Pasaran!

Όμως σε παρακαλώ μην ξεχαστείς,
με την επιστροφή να βάλεις στις αποσκευές
τις αμμουδιές της Μάλαγα, 
τις μικρές οπές π’ ανοίξανε τα βόλια του Φράνκο 
στα χρόνια του ‘36, 
και κείνες, ω ναι, κείνες τις αγκαλιές
που σμπρώχτηκαν πέρα απ’ τον βυθισμένο
ορίζοντα και πέρα απ’ τις αφελείς συμβάσεις, 
ως ότου
ν’ αχνίσει πίσω απ’ τον ήλιο και πίσω απ’ 
τη σιωπή το ξεστράτισμα της Ιστορίας τους.

Μην αμελήσεις σε παρακαλώ 
Τα κλωνάρια μιας κλαίουσας ιτιάς
Το γέρικο σκυλί του Γκόγια
Δυο νότες Ανδαλουσία.

Για να θυμάμαι πως δεν πολέμησα άδικα.
Για να θυμάμαι πως πέθανα τυφλός 
με φεγγαρένια μάτια
από την αγωνία.
Για να βεβαιωθώ πως μαζί με σένα 
θα με θυμούνται στους αιώνες, όλοι 
εκείνοι οι αγωνιστές που δεν ανταλλάσουνε 
το φως 
με τον συμβιβασμό. 

Δώσε χαιρετισμούς στη φλεγόμενη Ισπανία
Που ασίγαστα τρεμοπαίζει μες στην καρδιά μου.

Nίκος Γαλάνης

Επιστροφή από την Ισπανία

τεύσιμου ελευθέρως στις διεθνείς αγορές, 
μέχρι ο τελευταίος να εμφανιστεί.

(6) Στο πλαίσιο της ως άνω πρότα-
σης, και για λόγους δικαιοσύνης 

και πάλι, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 
συμπληρωματικώς και η έκτακτη τιμητική 
αναγόρευση των κ.κ. Tόμσεν, Mαζούχ και 
Mορς σε αντεπιστέλλοντα μέλη της Aκαδη-
μίας, εμμίσθως, εννοείται. Ένα πεντοχίλιαρο 
το μήνα είναι αυτό, κάποια περαιτέρω άνε-
ση θα προσθέσει στους ακάματους αυτούς 
βιοπαλαιστές, που νυχθημερόν μοχθούν για 
την ευημερία μας... «αντιτετραδια»

επί των ιδεολογικοπολιτικών αρχών των 
οποίων βασίστηκε η τρέχουσα ευρωπαική 
εποποιία: τουτέστιν την αγγλογαλλική, και 
όχι μόνον, αποικιοκρατία, το γερμανικό να-
ζισμό, τον ιταλικό φασισμό, τα λευκά κελιά 
και άλλα, εξαίσια και θαυμαστά δια μέσου 
των αιώνων. 

(3) Tο Nόμπελ Eιρήνης θα παραληφθεί 
από τους κυρίους Mπαρόζο, Pομπέι 

και Σουλτς. O πρώτος δήλωσε ότι το βραβείο 
ανήκει δικαιωματικά -και εξίσου- στα πε-
ντακόσια εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους 
της Eυρωπαικής Ένωσης. Tο’ πιασες άστεγε 
Δημήτρη, άνεργη Kλάρα, συνταξιούχε Mά-
ριο, υποαμοιβόμενη Mαρία, ανασφάλιστε 
Aντόνιο, ενοικιαζόμενη Άννα, φλέξικιουρ 
Tζον; Eίσαστε πλέον νομπελίστες! Oπότε, ας 
αναπαυθούμε εν Eιρήνη.

(4) Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες προς 
το παρόν πληροφορίες, το σημαντι-

κό ποσό που συνοδεύει το βραβείο θα χρη-
σιμοποιηθεί ώστε να αγοραστούν κόλυβα, 
προκειμένου δια του τρόπου αυτού να τιμη-
θούν οι εν ψυχορραγία τελούντες λαοί τής 
Eυρώπης. Yπό τον αυστηρό όρο, βεβαίως, 
πως οι τελευταίοι δεν θα εγερθούν οργισμέ-
νοι από τους εν ζωή τάφους τους.

(5) Eντάξει, και οι δικοί μας εξυγιαντές, 
οι μακράν πρωτεύσαντες, κατά δή-

λωσιν Σαμαρά, σε μέτρα σκληρής λιτότη-
τας στην Eυρώπη, δικαιούνται ο καθείς το 
1/500.000.000 του Nόμπελ Eιρήνης. Eίναι 
όμως το ποσοστό αυτό ικανό να δικαιώσει 
ηθικά τις σχεδόν τρίχρονες, και πρωτο-
φανείς σε ευρωπαικό έδαφος εν καιρώ 
ειρήνης, προσπάθειές τους για πλήρη ανω-
κατωδιάρθρωση της χώρας και του λαού; 
Nάιν, νομίζουμε, κομπλίτλι νάιν.
Για την αποκατάσταση λοιπόν της δικαιοσύ-
νης, εισηγούμαστε στην Aκαδημία Aθηνών 
την απονομή ανάλογου εθνικού βραβείου 
στους κ.κ Γιώργο Παπανδρέου, Aντώνη Σα-
μαρά, Eυάγγελο Bενιζέλο, Φώτη Kουβέλη, 
Γιώργο Kαρατζαφέρη, Γιώργο Παπακων-
σταντίνου, Aνδρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμα-
ντοπούλου και τους εκατοντάδες ακόμη 
ήρωες που στήριξαν και στηρίζουν από τα 
υπουργικά και βουλευτικά έδρανά τους την 
άοκνη Eθνική μας Προσπάθεια. Πρόκειται 
για ένα απολύτως ανελαστικό χρέος έναντι 
του Iστορικού του Mέλλοντος, διαπραγμα-
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εκπαιδευτικός όμιλος

Δίνοντας στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης το περιεχόμενο μιας 
πολιτικής που, από τη μια, συντηρεί ψηλούς τόνους αντιμνημονιακής ρητο-
ρικής και ,από την άλλη κατά τα λεχθέντα από τον Aλ. Tσίπρα στη συνέντευξή 
του στη ΔEΘ, «δίνει μάχη στη Bουλή» για να «ελέγξει τη νομιμότητα» και 
να υποδείξει «εναλλακτικούς δρόμους» για την κυβερνητική διαχείριση της 
κρίσης, η ηγεσία του ΣYPIZA βαδίζει σε μια πορεία που, όπως και οι πολιτι-
κοί αναλυτές των κυρίαρχων αστικών κύκλων παρατηρούν και σχολιάζουν, 
επιχειρεί να «ισορροπήσει» μεταξύ του «πολιτικού ρεαλισμού» και της δια-
τήρησης - διεύρυνσης της κοινωνικής στήριξής του από τη μεγάλη δεξαμενή 
της αντιμνημονιακής δυσαρέσκειας που κατακλύζει τα λαϊκά στρώματα.

O «πολιτικός ρεαλισμός» τον οποίο αναγνωρίζουν στο ΣYPIZA τα κυρί-
αρχα αστικά κέντρα έχει να κάνει, βέβαια, με την προσαρμοστικότητας του 
στο αστικό πολιτικό σύστημα και τους κανόνες του, με την συμβατότητα της 
πολιτικής πρακτικής του και των συμπεριφορών του με τις βασικές πτυχές 
της κυρίαρχης αστικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Kαι σ’ αυτόν τον 
τομέα ο ΣYPIZA, αυτοπροβαλλόμενος σαν «η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική 
λύση στην κυβέρνηση του μνημονίου», έχει κάνει μεγάλα και γοργά βήματα, 
τους τελευταίους μήνες, διατυπώνοντας θέσεις και κάνοντας κινήσεις που 
παρέχουν εχέγγυα καθησυχασμού προς τα ξένα και ντόπια αστικά κέντρα. 

H αμφίεση της «μεγάλης δημοκρατικής παράταξης της Aριστεράς» ή σκέ-
τα της «μεγάλης δημοκρατικής παράταξης», η οικειοποίηση, δηλαδή, ενός 
χαρακτηρισμού που χρησιμοποίησε το ΠAΣOK και η προγονική του Ένωση 
Kέντρου, με την οποία εμφανίζεται, ο ΣYPIZA δεν έχει να κάνει μόνο με τη 
σκοπιμότητα προσέλκυσης της βάσης του ΠAΣOK και των ψηφοφόρων του 
«κεντρώου χώρου», που πολύ χτυπητά αποτυπώθηκε και με την παρου-
σία και ομιλία του Aλ. Tσίπρα στην εκδήλωση στη Nίκαια για την επέτειο της 
ίδρυσης του ΠAΣOK. Έχει να κάνει και με τη μετατόπιση της πολιτικής του και 
από την άποψη της ουσίας αλλά και της τυπικής εξωτερικής όψης της, σε μια 
κατεύθυνση του να γίνει πιο αποδεκτός ο ρόλος του σαν εναλλακτική κυβερ-
νητική λύση του αστικού πολιτικού συστήματος.

Kάτι τέτοιο προϋποθέτει, βέβαια, και την ανάλογη «συμμόρφωση» προς 
αυτό που θέλουν η κυρίαρχη μεγαλοαστική τάξη και ο ιμπεριαλιστικός πα-
ράγοντας. Kατ’ αρχήν, «υπεύθυνη» πολιτική, με την έννοια να μην αμφισβη-
τούνται οι βασικές πολιτικές επιλογές και δεσμεύσεις της ντόπιας ολιγαρ-
χίας: Oι δεσμεύσεις προς την πολιτική της EE και η παραμονή της Eλλάδας 
μέσα σ’αυτήν και μέσα στη ζώνη του ευρώ, η επιλογή διαχείρισης της κρί-
σης της ελληνικής οικονομίας με τους όρους που διαμορφώνει η τρόικα. 
H «υπεύθυνη αντιπολίτευση» του ΣYPIZA εκδηλώνεται, ακριβώς, με την πο-
λιτική που «υπεύθυνα» δίνει αυτές τις εγγυήσεις.

Tην εγγύηση, που επανέλαβε ο Aλ. Tσίπρας ότι «δε βρίσκεται εντός του 
σχεδιασμού ή των επιλογών του ΣYPIZA η έξοδος από το κοινό νόμισμα» 
και ότι «ο ρόλος του ΣYPIZA σήμερα δεν είναι ο ρόλος της διάλυσης της 
ευρωπαϊκής συνοχής», που σημαίνει ότι ο ρόλος της πολιτικής του ΣYPIZA 
είναι να στηρίξει το ιμπεριαλιστικό οικοδόμημα της EE μέσα στην κρίση, 
κρατώντας και την Eλλάδα δέσμια μέσα σ’ αυτό. Mάλιστα, στην προσπάθεια 
υπεράσπισης αυτής της θέσης η εξάρτηση της Eλλάδας από την EE και το 
ευρώ, που αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την οικονομική καταστροφή 
που βιώνει σήμερα, παρουσιάζεται σαν ευεργέτημα γιατί σύμφωνα με τον 
Aλ. Tσίπρα , «αν δεν είχε ευρώ η Eλλάδα θα είχε πολύ πιο σύντομα την τύχη 
της Aργεντινής» και «δεν θα είχε διαπραγματευτικό όπλο»!

Tην εγγύηση ότι έχει αφήσει πίσω του τα περί «καταγγελίας του μνημο-
νίου και της δανειακής σύμβασης» που διατυμπάνιζε προεκλογικά και ότι 
τώρα συζητά «ρεαλιστικά» για μια «επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής 
σύμβασης», δηλαδή, για μια νέα συμφωνία με την τρόικα για την πληρωμή 
των ξένων δανειστών, με το ανάλογο συνοδευτικό μνημόνιο. Mάλιστα, ο 
αρχηγός του ΣYPIZA, επαναλαμβάνοντας τη θέση για «μορατόριουμ απο-
πληρωμής του χρέους», προχώρησε και στην διαβεβαίωση του «δεν εί-
μαστε μπαταχτσήδες»! Mια διαβεβαίωση που ηχεί σαν αντιπολιτευτικός 
αντίλαλος της διαβεβαίωσης του Σαμαρά στη Mέρκελ ότι «θα πληρώσουμε 
στο ακέραιο». Aξιοσημείωτο του πως δηλώνεται η αντίθεση του ΣYPIZA 
στο μνημόνιο είναι ότι το εμφανίζει και σαν τάχα «μη συμφέρον» για τους 
τοκογλύφους- δανειστές γιατί, όπως λέει ο Aλ. Tσίπρας, «με το μνημόνιο 

η Eλλάδα θα καταρρεύσει και οι δανειστές θα χάσουν τα χρήματα τους»! 
(Aν η δανειακή σύμβαση που θα επαναδιαπραγματευθεί ο ΣYPIZA έχει σαν 
γνώμονα το να μη χάσουν τα λεφτά τους οι ξένοι δανειστές μπορεί κανείς να 
συμπεράνει και τι μνημόνιο θα το συνοδεύει...).

H πολιτική των ψευτοαντιμνημονιακών και καιροσκοπικών επιχειρημά-
των και θέσεων του ΣYPIZA, στην πραγματικότητα, δεν φτάνει παρά μέχρι 
το να θεωρεί σαν υπόδειγμα κυβερνητικής διαχείρισης της κρίσης «τα όσα 
κέρδισε στη Σύνοδο Kορυφής της EE, στις 26 Iούνη, ο πρωθυπουργός της 
Iταλίας για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δίχως να 
φορτώνεται το δημόσιο χρέος», μέχρι τις προτάσεις για «τύπωση ευρωο-
μολόγου» και «αλλαγής του ρόλου της EKT», μέχρι την αντιπαραβολή στις 
ιδιωτικοποιήσεις της πολιτικής για «συνανάπτυξη του δημόσιου, του ιδιωτι-
κού και του κοινωνικού τομέα της οικονομίας». 

Σε μια περίοδο όπου η ιμπεριαλιστική πολιτική και οι σχεδιασμοί της, ιδι-
αίτερα για την Nοτιανατολική Mεσόγειο και τις επεμβάσεις της στις αραβικές 
χώρες, αλλά και ο τυχοδιωκτικός και καιροσκοπικός χαρακτήρας χάραξης 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις της ντό-
πιας ολιγαρχίας στη σύναψη ελληνοϊσραηλινής στρατιωτικής συνεργασίας, ο 
ΣYPIZA φρόντισε να δώσει ένα σήμα «υπεύθυνης» αντιμετώπισης αυτής της 
πολιτικής, αποδεχόμενος τη συνάντηση του προέδρου του με τον πρόεδρο 
του Iσραήλ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και στις γραμμές του. Aυτό 
το πνεύμα με το οποίο στέκεται απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και τη δι-
αμόρφωσή της κάτω από την ιμπεριαλιστική επιρροή στη Mεσόγειο ο ΣYPIZA 
φρόντισε να ξαναεκφράσει με την τοποθέτηση του Aλ. Tσίπρα στο Bελίδειο, 
ότι θεωρεί «πιλοτικό παράδειγμα» για την Eλλάδα την πολιτική Xριστόφια για 
τους «υδρογονάνθρακες στην Kύπρο».

H πολιτική της «υπεύθυνης αντιπολίτευσης» της ηγεσίας του ΣYPIZA δια-
γράφεται σαν μια πολιτική που «υπεύθυνα», «χωρίς ακρότητες», με «εφαρ-
μόσιμες, ρεαλιστικές προτάσεις» προσεγγίζει την πολιτική κυβέρνησης, EE και 
τρόικας και το ζητούμενό της, στην οπτική της διεκδίκησης της κυβερνητικής 
εξουσίας, φαίνεται να έχει γίνει η αναγνώρισή της, η απόκτηση σύνδεσης με 
εγχώριους κυρίαρχους αστικούς κύκλους και ιμπεριαλιστικούς παράγοντες.

H ήπια αντίδραση του ΣYPIZA με το χλιαρό σχόλιο περί «θεσμικής 
εκτροπής» στην άρνηση των προέδρων της Eυρωζώνης και της EE να 
συναντηθούν με τον Aλ. Tσίπρα, η μεταστροφή του από εκεί που δήλωνε 
ότι «δεν έχει κανένα νόημα η συνάντηση και η συζήτηση με τους εντεταλ-
μένους υπαλλήλους της τρόικας Tόμσεν, Mόρς και Mαζούχ», σε επιδίωξη 
συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣYPIZA με κατώτερους εντεταλμένους 
υπάλληλους,  όπως ο επικεφαλής της λεγόμενης «Oμάδας Δράσης στην 
Eλλάδα» X. Pάινχεμπαχ, η πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης όπου 
το οικονομικό επιτελείο του ΣYPIZA (Δραγασάκης, Σταθάκης, Tσακαλώτος 
και Mηλιός) υπέβαλε πρόταση... «να συμπεριληφθεί στην έκθεσή της ει-
δικό κεφάλαιο για τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των μέτρων 
λιτότητας», το θετικό σχόλιο της αντιπροσωπείας του ΣYPIZA μετά από αυ-
τήν τη συνάντηση ότι ο γερμανός τοποτηρητής Pάιχενμπαχ «αναγνώρισε 
επί της ουσίας ότι το πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζεται 
δεν έχει επιτύχει ως προς τους στόχους που το ίδιο έχει θέσει»(!) και ότι 
«το αίτημα του ΣYPIZA από κύκλους της αντιπροσωπείας της EE ήδη αξι-
ολογείται θετικά» είναι ενδεικτικά, όπως σημείωσε και ο αστικός τύπος, 
«μιας αρκετά μεθοδικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τη δημιουρ-
γία διαύλων επικοινωνίας με την Eυρώπη και τα θεσμικά της όργανα».

H ηγεσία του ΣYPIZA προσβλέπει σε απόκτηση εμπιστοσύνης από τα κυ-
ρίαρχα αστικά κέντρα εντός και εκτός Eλλάδας για να γίνει αύριο κυβέρνη-
ση και παρέχει γι’ αυτό εγγυήσεις, κάνει προσαρμογές και αναπροσαρμο-
γές στην πολιτική του, δέχεται πιέσεις και περνά εξετάσεις για να πάρει το 
χρίσμα της εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης.

Πίσω από τον επιφανειακό αντιμνημονιακό λόγο του εξυφαίνει μια πολι-
τική κυβερνητικής διαχείρισης «ρεαλιστική» και «υπεύθυνη», σύμφωνα με 
τα μέτρα και τα σταθμά που θέτει το αστικό πολιτικό σύστημα και ο ιμπεριαλι-
στικός παράγοντας. Mια πολιτική την οποία ο Aλ. Tσίπρας στην πρόσφατη δη-
μαγωγική ομιλία του στην κεντρική πολιτική επιτροπή του ΣYPIZA επικάλυψε 
και με την απάτη για μια «πραγματική Δημοκρατία». «αντιτετραδια»

Σε αναζήτηση διαπιστευτηρίων ο ΣΥΡΙΖΑ από τα ξένα 
ιμπεριαλιστικά κέντρα και την εγχώρια ολιγαρχία
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ο Παρατεταμένοι, σκληροί 
αγώνες για δημόσια 

εκπαίδευση

Σικάγο
Το Σεπτέμβρη το Σικάγο βάφτηκε κόκκινο από 

τις μαζικές διαδηλώσεις των εκπαιδευτικών του 
δημοσίου. Οι 26.000 δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μέλη του 
Συνδικάτου Δασκάλων του Σικάγου - CTU) μαζί 

με το βοηθητικό προσωπικό  κατέβηκαν για 
πρώτη φορά σε απεργία μετά από 25 χρόνια!  

Και νίκησαν. Η απεργία έγινε ενάντια στην 
«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» που εισηγήθηκε 

ο δήμαρχος της πόλης Ραμ Εμάνιουελ κορωνίδα 
της οποίας ήταν η επιβολή ενός συστήματος 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις 
επιδόσεις των μαθητών τους. Μισθός και εργασιακή 

ασφάλεια θα εξαρτιόνταν από τις «επιτυχίες» του 
σχολείου και αν αυτές κρίνονται ανεπαρκείς, η 

σχολική μονάδα θα κλείνει ή θα συγχωνεύεται . 
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν μισθολογικές 

αυξήσεις μετά την απόφαση της παράτασης του 
σχολικού έτους για 10 μέρες στην πολιτεία του Ιλινόις.

Το συνδικάτο των εκπαιδευτικών κατάφερε 
να πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος του, 

εξηγώντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πλήξουν 
τα φτωχά και λαϊκά στρώματα ανοίγοντας 
το δρόμο στο αδηφάγο ιδιωτικό κεφάλαιο 

που θα έρθει να σαρώσει το υποβαθμισμένο 
εκπαιδευτικό τοπίο του δημοσίου που θα έχει 

δημιουργηθεί. Πάνω από 100 σωματεία δήλωσαν 
τη συμπαράστασή τους στην απεργία, ενώ γονείς 
και μαθητές συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Όλοι 

αυτοί κατανοούσαν απόλυτα τις δηλώσεις της 
προέδρου του CTU Κάρεν Λούις ότι «υπάρχουν 

πάρα πολλοί εξωσχολικοί παράγοντες που δεν μπορούμε 
να ελέγξουμε που επηρεάζουν το πώς οι μαθητές μας 

θα ανταποκριθούν σε αυτά τα τεστ... Η φτώχεια –για 
την οποία κανείς δεν θέλει να μιλήσει– η έκθεση στη 
βία, η έλλειψη στέγης , η πείνα και άλλοι κοινωνικοί 

παράγοντες στους οποίους εμείς δεν μπορούμε να 
παρέμβουμε». Στις πικετοφορίες που έγιναν έξω από τα 
περισσότερα από 650 σχολεία και στις διαδηλώσεις στο 
κέντρο της πόλης οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν μόνοι τους.

εκπαιδευτικά νέα

όλο τοναπό 

κόσμο

Z γράφει η Γεωργία Μυλωνάκη
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εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο
Μετά από 9 μέρες απεργίας και λυσσαλέας 
προπαγάνδας εναντίον τους, οι εκπαιδευτικοί 
ανάγκασαν τον Εμμάνουελ να συρθεί σε 
διαπραγματεύσεις, παρατείνοντας την απεργία για μια 
ακομη βδομάδα προκειμένου να συζητηθεί η πρότασή 
του στη βάση του σωματείου. Επέστρεψαν στη δουλειά 
έχοντας αποκρούσει τη βασική επίθεση, τη μισθοδοσία 
βάσει αξιολόγησης.

Χιλή
Οι φοιτητές της Χιλής βγαίνουν ξανά στους δρόμους ύστερα 
από το θυελλώδες εκπαιδευτικό κίνημα που ξέσπασε μέσα 
στο 2011 με διαδηλώσεις που κράτησαν περίπου έξι μήνες. 

Όταν τον περασμένο Μάιο ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την 
αύξηση της  χρηματοδότησης προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όντας 
και ο ίδιος μέτοχος σε ένα από αυτά, 30.000 φοιτητές 
διαδήλωσαν στο Σαντιάγο και 100.000 σε ολόκληρη 
τη χώρα. Τον Ιούνιο οι διαδηλωτές μόνο στο Σαντιάγο 
έφτασαν τις 100.000. Η κυβέρνηση «ανταποκρίθηκε» 
ανακοινώνοντας ένα ακόμη σχέδιο μεταρρυθμίσεων 
με ακόμη μεγαλύτερη χρηματοδότηση προτείνοντας 
παράλληλα να επιτραπεί στα πανεπιστήμια να 
μετατραπούν σε ιδρύματα «με σκοπό το κέρδος». 
Ήταν η θρυαλλίδα. Οι φοιτητές απαιτούσαν πλέον 
πλήρη ανατροπή τουνεοφιλελεύθερου εκπαιδευτικού 
συστήματος, απαίτησαν τη δημιουργία 
δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Το ισχύον σύστημα, δημιούργημα της 
δικτατορίας του Πινοσέτ, προβλέπει περίπου 
7% του ΑΕΠ ετησίως για την παιδεία και 
το κράτος αποδίδει μόνο 4%. Το υπόλοιπο 
καταβάλλεται από τους φοιτητές και 
τις οικογένειές τους. Για την ακρίβεια 
περίπου το 40% της χρηματοδότησης 
της εκπαίδευσης προέρχεται από τον 
οικογενειακό κορβανά. Πρόκειται για 
ένα από τα πιο σκληρά εκπαιδευτικά 
απαρτχάιντ στον κόσμο, που δημιουργεί 
ανισότητες από πολύ νωρίς στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το κράτος δεν διαθέτει ούτε διοικεί σχολεία. Προσφέρει 
ένα κουπόνι σε όλα τα παιδιά που το χρησιμοποιούν για 
να αγοράσουν την εκπαίδευσή τους. Το σύστημα αυτό 
δημιούργησε ένα δίπολο από καλά χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά 
σχολεία για τις ανώτερες τάξεις και υποχρηματοδοτούμενα 
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ο ιδιωτικά και σχολεία δήμων για τον υπόλοιπο 
λαό. Το 60% των σχολείων στη Χιλή είναι 

πλέον ιδιωτικά. 

Αυτές οι ανισότητες συνεχίζονται και 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το κράτος 

προσφέρει υποτροφίες για την πληρωμή των 
διδάκτρων, αλλά μόνο το 60% των φοιτητών 

έχει πρόσβαση σε αυτές, οι οποίες και δεν 
αντιστοιχούν στο σύνολο του ποσού που 

οφείλουν να πληρώσουν. Τα πανεπιστήμια 
αντλούν το 80% των εσόδων τους από τα 

δίδακτρα. Αν και στις περισσότερες χώρες του 
ΟΟΣΑ το κράτος καταβάλει το 70% του κόστους 
με κάποιο τρόπο, στη Χιλή η κρατική συμβολή 

ανέρχεται στο 16%. Τα δίδακτρα είναι εξίσου υψηλά σε 
καλά και μη πανεπιστήμια, αλλά το ποσοστό εγκατάλειψης 

των σπουδών είναι μεγάλο και μπορεί να περάσουν 
χρόνια για την ολοκλήρωση ενός κύκλου αφήνοντας τους 

φοιτητές υπερχρεωμένους. Αντίθετα με τη νεοφιλελεύθερη 
προπαγάνδα, η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης ούτε 

χαμήλωσε τις τιμές, ούτε βελτίωσε την 
ποιότητα των σπουδών. Το επίπεδο είναι 

συχνά εξαιρετικά χαμηλό και τα δίδακτρα 
από τα πιο υψηλά στον κόσμο συγκριτικά 

με το μέσο εισόδημα. Κατά μέσο όρο οι 
φοιτητές πληρώνουν 300 δολάρια το μήνα, 

όσο είναι και ο μέσος μηνιαίος μισθός.

Τον Ιούλιο οι φοιτητές ενώθηκαν με τους 
απεργούς μεταλλωρύχους σε μια από τις 

μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το τέλος 
της δικτατορίας το 1988. Τον Αύγουστο 
οργανώθηκαν νέες διαδηλώσεις, από 

τις πιο μαχητικές μέχρι τώρα. 
Στις 9 και στις 18 Αυγούστου 

περίπου 150-200.000 διαδηλωτές 
πλημμύρισαν την πρωτεύουσα. 

Oι συγκρούσεις με την αστυνομία 
ήταν σφοδρές. Προς το τέλος 

του Αυγούστου το κίνημα 
άγγιξε το ζενίθ του, όταν ένα 

εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν 
στη διαδήλωση που έκαναν οι 

«Οικογένειες για την Εκπαίδευση». 
Στις 25 Αυγούστου ο 14χρονος 

Μανουέλ Γκουτιέρες έχασε τη ζωή 



71φθινόπωρο 2012    αντιτετράδια της εκπαίδευσης

εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο
του από σφαίρα αστυνομικού. Η πολιτικοποίηση του 
κινήματος έγινε φανερή όταν το Σεπτέμβρη  χιλιάδες 
φοιτητές συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μνήμης του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος του 1973. Παρά το γεγονός 
ότι τον ίδιο μήνα ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με την 
κυβέρνηση, το φοιτητικό κίνημα συνέχισε με ένταση 
τον Οκτώβρη και το Νοέμβριο σημειώνοντας κάμψη το 
Δεκέμβρη. Οι φοιτητές είχαν κερδίσει την κοινή γνώμη 
ενώ ο Πινέρα είχε κατρακυλήσει στο 25%. 

Καναδάς
Την άνοιξη του 2012 η κυβέρνηση του Καναδά 
ανακοίνωσε ότι σκοπεύει μέσα σε μια επταετία 
να αυξήσει κατά 82% το ύψος των διδάκτρων στα 
πανεπιστήμια και διέκοψε τις διαπραγματεύσεις 
με τους φοιτητές. Ένα 48ωρο αργότερα θα 
ξεκινούσε ένα από τα πιο μαζικά κινήματα 
των τελευταίων χρόνων, αναγκάζοντας την 
κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τον ειδικό νόμο 
78 που περιορίζει το δικαίωμα στις διαδηλώσεις. 
Εις μάτην. Τον Ιούνιο οι φοιτητές θα γιόρταζαν τη 
συμπλήρωση 100 ημερών με περισσότερες από 200 
διαδηλώσεις, συγκεντρώνοντας μισό εκατομμύριο 
ανθρώπων στο Μόντρεαλ, κερδίζοντας το μεγαλύτερο 
μέρος της κοινής γνώμης και το σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας με το μέρος τους.

Ο ειδικός νόμος εκτάκτου ανάγκης 78 απαγορεύει 
τις διαδηλώσεις άνω των 50 ατόμων –χωρίς 
να έχει προηγηθεί έγκριση από την αστυνομία– 
και επιβάλlει πρόστιμο 5.000 δολαρίων στους 
παραβάτες, ενώ για κάθε φοιτητικό σύλλογο το 
πρόστιμο φτάνει τα 120.000 δολάρια! Παράλληλα 
ποινικοποιείται η ανταλλαγή μηνυμάτων που καλούν 
σε «παράνομες» κινητοποιήσεις και επιβάλλεται 
10 χρόνια φυλάκιση σε όποιον διαδηλωτή έχει 
το πρόσωπο καλυμένο με μαντήλι ή μάσκα. Τον 
Ιούνιο ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων 
ανέρχονταν σε 3.000. Στην έκκληση της υπουργού 
Παιδείας να σταματησουν οι διαδηλώσεις 200 
φοιτητικοί σύλλογοι απάντησαν αποφασισμένοι να 
συνεχίσουν, ενώ εκατοντάδες φοιτητές ανεβάζουν 
καθημερινά τις φωτογραφίες τους στην ιστοσελίδα 
www.arretezmoiquelquun.com προκαλώντας την 
αστυνομία να τους συλλάβει.
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Βασίλης Τσιράκης

Σελανίκ

εκδόσεις Τόπος

σελ. 170

Η επέτειος των εκατό χρόνων 
από την ενσωμάτωση 
της Θεσσαλονίκης στο 
ελληνικό κράτος, έδωσε 
την ευκαιρία στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό τύπο να 
αναφερθούν ποικιλοτρόπως 

στο γεγονός. Στον χώρο της 
λογοτεχνίας, αντίστοιχα, 
είχαμε τη σημαντική (και 
μοναδική απ’ όσο μπορώ να 
γνωρίζω) σχετική κατάθεση. 
Δημιουργός της ο θεσσαλός 
στην καταγωγή, αλλά επί 
σειράν δεκαετιών κάτοικος 
και λάτρης της πόλης Βασίλης 
Τσιράκης. 

Πρόκειται για το τρίτο 
μυθιστόρημα τού 
συγγραφέα, υπό τον 
τίτλο «Σελανίκ» (επίσημο 

όνομα της πόλης κατά την 
περίοδο της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και ένα 
από τα πολλά ονόματα με 
τα οποία αποκαλούσαν τη 
Θεσσαλονίκη οι διάφορες 
εθνοτικές ομάδες που την 
κατοικούσαν κατά την 
περίοδο της πολυεθνικής- 
πολυπολιτισμικής υπόστασής 
της). Σε αντίθεση με τα 
επετειακά αφιερώματα, ο 
συγγραφέας αναμετριέται με 
την ιστορική πραγματικότητα 
αυτής της μοναδικής 
πόλης- μωσαικού κατά τη 
διάρκεια των δυο πρώτων 
–και σαφώς εμβληματικών 
από ιστορική άποψη– 
δεκαετιών του εικοστού 
αιώνα, προσπαθώντας 
να μας δώσει μια κατά 
το δυνατόν αντικειμενική 
τοιχογραφία της αντιφατικής 
της υπόστασης.

Σε αντιδιαστολή με 
ένα μεγάλο αριθμό 
εμπορικών «ιστορικών» 
μυθιστορημάτων που κατά 
καιρούς κατακλύζουν την 
αγορά και στην καλύτερη 
περίπτωση μάς μεταφέρουν 
με σχετική ιστορική 
αυθαιρεσία το «κλίμα» 
των καιρών, για να το 
υποτάξουν εν συνεχεία 
στις λυρικές προσωπικές 
ιστορίες των ηρώων τους, 
ο Τσιράκης αναπλάθει με 
σχολαστική ακρίβεια τη 
Θεσσαλονίκη της εποχής, 
δημιουργώντας την αίσθηση 
μιας οιονεί κινηματογραφικής 
απεικόνισης (είναι 
και ο ίδιος άλλωστε 
κινηματογραφιστής). Έχοντας 
κάνει μια εξαντλητική 
έρευνα σε πλήθος αρχείων, 
ο συγγραφέας οδηγεί τον 
αναγνώστη στους δρόμους, 
τα σοκάκια, τις πλατείες και 
τα ξενοδοχεία της εποχής 
αναγεννώντας την επί 
χάρτου και επιτρέποντας 
έτσι στο φόντο της αφήγησης 
να αναδειχτεί στέρεο και 
πειστικό μπροστά στα μάτια 

του αναγνώστη. Σαφής 
επιδίωξή του είναι το δέσιμο 
των προσωπικών ιστοριών 
των ηρώων του με την 
τρέχουσα  Ιστορία, εντός της 
οποίας έχουν διαμορφωθεί, 
και η οποία δέχεται με 
τη σειρά της από αυτούς 
τις όποιες υποκειμενικές 
αντεπιδράσεις.

Η ιστορία την οποία μας 
αφηγείται ο συγγραφέας 
ξεκινά από τη συνάντηση 
–την παραμονή της 
πρωτοχρονιάς του 1900–  
τριών οικογενειών (αυτών 
του Ανδρέα Ρηγάτου, του 
Ζακ Σιτελή και του Θωμά 
Αποστόλοφ) τα ονόματα είναι 
ενδεικτικά του πολυεθνικού 
χαρακτήρα της πόλης αλλά 
και των αναμείξεων που 
συντελούνταν στο εσωτερικό 
του) σε ένα ξενοδοχείο της 
Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας 
του Ευγένιου Καρίβογλου, 
και φτάνει μέχρι το 
φθινόπωρο του 1916. 
Η πόλη κατοικείται από 
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 
κατοίκους διαφορετικών 
εθνικών, θρησκευτικών 
και κοινωνικοπολιτικών 
καταβολών και στρατεύσεων 
(έλληνες, οθωμανοί, εβραίοι, 
εθνικιστές, σοσιαλιστές, 
αναρχίζοντες κ.ά.). 

Στη συνέχεια, το μυθιστόρημα 
διαιρείται σε τρία μέρη 
(Απρίλιος 1903, Μάρτιος 1909, 
Μάιος 2016). 

Πρόκειται για εμβληματικές 
χρονιές, αφού ο ανοιγμένος 
ήδη για τα καλά Ασκός του 
Αιόλου έχει απελευθερώσει 
πλήθος ανέμων. Ανάμεσα στα 
γεγονότα που παρατίθενται 
στο πρώτο μέρος είναι οι 
βομβιστικές επιθέσεις των  
αναρχοσυνδικαλιστών 
βαρκάρηδων με αποτέλεσμα 
την καταστροφή της 
Οθωμανικής Τράπεζας και τη 
βύθιση του «Γουαδαλκιβίρ», 
η επανάσταση των 
νεότουρκων και η δυναμική 
εμφάνιση του ενωμένου, 

βιβλιοκριτική
του Νίκου Κουνενή

Τρία βιβλία από τη Θεσσαλονίκη
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βιβλιοκριτική
πλέον, εργατικού κινήματος 
της Φεντερασιόν, υπό 
την ηγεσία του Αβραάμ 
Μπεναρόγια, το ξέσπασμα 
του «εθνικού διχασμού», 
που έπεται της έναρξης 
του Πρώτου Παγκόσμιου 
Πολέμου, καθώς και η συχνή 
πυκνή εμφάνιση του Κεμάλ 
Ατατούρκ, γεννημένου και 
αυτού στη Θεσσαλονίκη, και 
συμμετέχοντος ενεργά από 
ηγετική θέση στις διεργασίες 
που θα δρομολογήσουν τη 
μεταπολεμική μετεξέλιξη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
σε εθνικό κράτος.

Αποφεύγοντας τόσο τον 
κίνδυνο μετατροπής του 
μυθιστορήματός του σε 
οιονεί ιστορικό δοκίμιο, όσο 
και την ισοβαρή πιθανότητα 
ξεπεσμού των ηρώων 
(και κατ’ επέκταση των 
προσωπικών ενεργειών, 
αγωνιών, προσδοκιών 
και παθών τους) σε 
καρικατούρες, ο Τσιράκης 
πετυχαίνει τις αναγκαίες 
ισορροπίες και μας δίνει 
ένα επιτυχώς οικονομημένο 
μυθιστόρημα, η ανάγνωση 
του οποίου, εκτός από την 
πάντοτε επιζητούμενη –και 
εδώ επιτυγχανόμενη– 
απόλαυση, μας εμπλουτίζει 
με στοιχεία γνώσης σχετικής 
με την άκρως ενδιαφέρουσα 
πραγματικότητα της πόλης 
αλλά και των Βαλκανίων, 
κατά τη διάρκεια της 
εκρηκτικής εκείνης 
εποχής. Στα ατού της 
αφήγησης ας προστεθούν 
ο καλοδουλεμένος 
μακροπερίοδος λόγος (στο 
τρίτο βιβλίο του ο Τσιράκης 
αποδεικνύει πως έχει 
ασκήσει περαιτέρω το 
γλωσσικό του οπλοστάσιο) 
και η αποστασιοποιημένη 
ματιά, που δεν αφήνει 
περιθώρια σε γλυκανάλατες 
εκτροπές.  

Σάκης Σερέφας

Ο Θεός 
αυτοπροσώπως 
εκδόσεις Μεταίχμιο 

σελ. 184
                                                                                             

Ένας άνθρωπος 
καταδικασμένος σε θάνατο 
στήνεται μπροστά στο 
εκτελεστικό απόσπασμα. 
Παρακαλεί τους στρατιώτες 
να σκοπεύσουν καλά, για να 
μην υποφέρει. Δευτερόλεπτα 
πριν από την εκτέλεση 
καταφθάνει ένα τηλεγράφημα 
που τον απαλλάσσει 
από την εκτέλεση. Με τις 
χειροπέδες να δεσμεύουν 
ακόμη τα τρεμάμενα χέρια 
του, ο αθωωμένος, πλέον, 
άνθρωπος καπνίζει ένα 
τσιγάρο. Στο μεταξύ, το σοκ 
έχει ήδη αδειάσει ολοσχερώς 
τον εγκέφαλό του από κάθε 
ίχνος μνήμης.

Ένας κυνικός ψυχίατρος 
αναλαμβάνει να γιατρέψει 
τον άτυχο άντρα από την 
ολική αμνησία, και προς τον 
σκοπό αυτό προσπαθεί να 
τον τροφοδοτήσει με στιγμές 
από το παρελθόν του, στιγμές 
ζοφερών προσωπικών 
καταστάσεων και ενεργειών, 
άγριας καταστολής και 
δικαστικών διώξεων, που 
σημάδεψαν κατά καιρούς την 
κάθε άλλο παρά αξιοζήλευτη 
ζωή του. Οι σκηνές της 
θεραπευτικής διαδικασίας 
και των ιδιότυπων σχέσεων 
που αναπτύσσει ο ήρωας 
με άλλα πρόσωπα, μεταξύ 
των οποίων ο Θεός –πρώην 
«επιβλέπων χωροφύλαξ»– 
Παντελής λαμβάνουν 
χώρα σε απόσταση μιας 
δεκαετίας, αρχικά σε ένα 
ψυχιατρείο και εν συνεχεία 
σε ένα γηροκομείο, τα οποία 
εναλλάσσονται ανά κεφάλαιο 
στην αφήγηση.

Έξι χρόνια μετά το αφήγημα 
«Θα γίνω ντιζέζ», ο Σάκης 
Σερέφας εμπνέεται από ένα 
ακόμη έγκλημα που έλαβε 
χώρα προ δεκαετιών στη 
Θεσσαλονίκη, αυτό του 
«Δράκου του Σέιχ Σου», 
το οποίο, ως γνωστόν, 
αποδόθηκε στον Αριστείδη 
Παγκρατίδη, χωρίς ωστόσο 
η ενοχή του τελευταίου να 
έχει έκτοτε αποδειχθεί.. 
Μεταφέροντας, με 
διαφορετικό όνομα, τον ήρωα 
στο πεδίο της μυθοπλασίας, 
ο συγγραφέας τού χαρίζει 
τη ζωή, αποστερώντας 
τον ωστόσο από το 
προσωπικό του παρελθόν, 
το οποίο αναζητείται με 
σαδιστική εμμονή –και 
κρατική έγκριση– από τον 
ψυχίατρο. Χρησιμοποιώντας 
και αξιοποιώντας με 
διάφορες πειραματικές 
μεθόδους τούς μονίμως 
παρόντες στα δυο ιδρύματα 
–μεταξύ των οποίων τον 
Θεό– Παντελή, αλλά και 
αρκετούς «χρήσιμους» 
προσκεκλημένους, ο γιατρός 
δεν φείδεται κόπων και 

εμπνεύσεων προκειμένου να 
αποδείξει την ορθότητα της 
θεωρίας του περί δυνατότητας 
ανάκλησης της μνήμης τού 
άτυχου άνδρα. Οι σκηνές 
ταπείνωσης ακολουθούν η 
μια την άλλη, με συμμετόχους 
παλαιότερα θύματα ή/και 
θύτες που παρέλασαν στην 
προηγούμενη ζωή τού 
ιδιότυπου αυτού ανθρώπινου 
πειραματόζωου. 

Μέσα από την εξέλιξη της 
δράσης ο αναγνώστης 
παρακολουθεί τη ζοφερή 
πορεία της ζωής του ήρωα, 
όχι μόνο όπως πηγάζει 
μέσα από τα σπαράγματα 
μνήμης των  μαρτύρων, 
αλλά και όπως επιδιώκεται 
να αναδειχτεί από το νοσηρό 
ψυχίατρο. 

Τα τρομακτικά περιστατικά 
της ζωής του ήρωα, 
αλλά και των εμβόλιμων 
«πειραματικών» συζητήσεων 
που επιδιώκεται να 
συμβάλλουν στην ανάκλησή 
της, παρατίθενται κάποτε με 
την απαραίτητη ρεαλιστική 
ωμότητα και άλλοτε με την 
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Θεού, προσφέροντας έτσι τις 
απαραίτητες αφηγηματικές 
εναλλαγές έντασης- ανάσας, 
που διευκολύνουν τον 
στοχασμό και αποφεύγουν 
αποτελεσματικά την παγίδα 
ενός άκαμπτου καταγγελτικού 
λόγου. Με πρωτότυπο τρόπο, 
στακάτη γλώσσα, και πλήθος 
εμπνευσμένων επεισοδίων, 
που δένουν αρμονικά τόσο 
μεταξύ τους όσο και με 
ένθετα σπαράγματα λόγου 
από γνωστές ταινίες και 
κείμενα, ο Σερέφας μας μιλά 
για το πολύχρωμο παζλ των 
απάνθρωπων μηχανισμών 
της εξουσίας που γεννούν 
ακατάπαυστα τους θύτες και 
τα θύματα του σύγχρονου 
κόσμου μας (συχνότατα 
με συνύπαρξη των δυο 
ιδιοτήτων μέσα στον ψυχισμό 
του ίδιου ανθρώπου).

Στο βιβλίο εμπεριέχονται 
λόγια του εισαγγελέα, των 
μαρτύρων και του ίδιου του 
κατηγορούμενου από την 
πραγματική δίκη του Αριστείδη 
Παγκρατίδη, τα οποία 
δημοσιεύτηκαν στον τύπο της 
εποχής, καθώς και στα βιβλία 
των Κώστα Παπαιωάννου 
(«Ο δράκος του Σέιχ Σου», 
εκδ. Ποντίκι 1988) και 
Κώστα Τσαρούχα («Υπόθεση 
Παγκρατίδη: Ένοχος ή 
αθώος;», εκδ. Δωδώνη, 1998). 
Σε αντίθεση με τον Μάξ, τον 
αθωωθέντα μελλοθάνατο 
του μυθιστορήματος, ο 
Παγκρατίδης εκτελέστηκε το 
Φεβρουάριο του 1968 και δεν 
νοσηλεύτηκε κατά τη διάρκεια 
της ζωής του σε ψυχιατρείο.

Δημήτρης Μίγγας 

Πλωτά νησιά 
εκδόσεις Μεταίχμιο

σελ. 248

Η αντιστροφή της συνήθους 
συγγραφικής πρακτικής 

–που αναφέρεται στην εκ’ 
των υστέρων αναφορά σε 
πραγματικά ή επινοημένα 
από το δημιουργό 
περιστατικά– αποτελεί 
κεντρικό εύρημα της 
αφήγησης στο τελευταίο 
μυθιστόρημα του 
θεσσαλονικιού συγγραφέα 
Δημήτρη Μίγγα. Ο 
συγγραφέας Τάσος, ένας 
εκ των τεσσάρων ηρώων 
του βιβλίου, οργανώνει ένα 
νυχτερινό ταξίδι με αφετηρία 
το Ναυαρίνο και προορισμό 
το νησιωτικό σύμπλεγμα 
των Στροφάδων, κοντά 
στη Ζάκυνθο, στο οποίο 
επίσης συμμετέχουν δύο 
ακόμη στενοί φίλοι του, ο 
Θεμιστοκλής και ο Νικόλας, 
γεννημένοι, όπως και ο 
ίδιος, στην Πύλο. Ωστόσο, 
πριν από τη δρομολόγηση 
της πραγματικής αυτής 
κρουαζιέρας, ο πεζογράφος 
έχει ήδη εκδώσει ένα βιβλίο 
που «την περιγράφει». Κατά 
τη διάρκειά της λοιπόν, 
επιδίδεται σε μια προσπάθεια 
προσαρμογής των 
δεδομένων του πραγματικού 

ταξιδιού σε εκείνα του 
έργου του, η οποία ανοίγει 
διαδοχικά ένα μεγάλο πλήθος 
παλαιών πληγών, εστιάζοντας 
κατά κύριο λόγο στον τέταρτο 
της παρέας, τον Στρατή, ο 
οποίος χάθηκε στα δεκαεφτά 
του στο πέλαγο, χωρίς κανείς 
να γνωρίζει τις πραγματικές 
συνθήκες του θανάτου του.

Μεσόκοποι πλέον οι τρεις 
ήρωες ανακαλούν στη 
μνήμη τους περιστατικά 
της ζωής των ιδίων και 
του χαμένου συντρόφου 
τους, εκπλήσσονται, 
διαπληκτίζονται και ενίοτε 
χάνονται μέσα στο πάζλ των 
ποικίλων πληροφοριών 
που αναδύονται μέσα 
από τη συζήτηση, 
συνειδητοποιώντας, με τον 
δικό του τρόπο ο καθένας, 
ότι ο πρώιμος χαμός του 
Στράτου ήταν μια οιονεί 
αυτοθυσιαστική πράξη, 
εστιασμένη συμβολικά στην 
πάση θυσία διατήρηση των 
αρμών, που κράτησαν τότε 
ανθεκτική τη φιλία τους. . 
Στη συζήτηση παρελαύνουν 
οι παλιές παρέες και οι 

συνήθειές τους, οι έρωτες, 
οι πολιτικές στρατεύσεις- και 
μετέπειτα απογοητεύσεις, οι 
αντιδικίες, οι διαφορετικές 
ερμηνείες σχετικά με όσα 
συνέβησαν στο παρελθόν, 
αλλά και αυτά που 
συμβαίνουν σε ζωντανό 
χρόνο κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας ζωής τους. 
Η ενοχή των συνεπιβατών 
του πλοιαρίου για το θάνατο 
του φίλου τους, συμβολίζει 
ρητά την αντίστοιχη –και 
εφ’ όρου ζωής πλέον– 
απογοήτευσή τους για την 
οικειοθελή παραίτηση από τις 
ασυμβίβαστες νεανικές τους 
προσδοκίες, αυτές που με το 
θάνατό του υπηρέτησε μέχρι 
τέλους ο Στρατής. Η διαρκής 
ενόχληση των συνεπιβατών 
του Τάσου για το βιβλίο του, 
που κατά κάποιο τρόπο 
εκβιάζει εκ των προτέρων 
ερμηνείες και εκδοχές, 
εντείνει τις αντιπαραθέσεις 
και τις πικρίες.

Εν τέλει, οι τρεις φίλοι 
καταλήγουν σε ένα νησί 
που «πλέει» ανάμεσα 
στην πραγματικότητα και 
τη λογοτεχνική επινόηση 
και αντιλαμβάνονται ότι 
αυτή ήταν εν τέλει η τελική 
επιδίωξη του Τάσου: η οιονεί 
απόδραση των τριών τους 
από τον πραγματικό κόσμο. 

Τα «Πλωτά νησιά» είναι ένα 
σκοτεινό ενδοσκοπικό και 
ετεροσκοπικό μυθιστόρημα 
του Δημήτρη Μίγγα, αρκετά 
διαφορετικό από το –κατά το 
μάλλον ή ήττον παιγνιώδες– 
«Τηλέμαχου Οδύσσεια», που 
εκδόθηκε προ πενταετίας. Με 
μια αφήγηση εμπλουτισμένη 
με πλήθος αφηγηματικών 
τεχνικών, ο Μίγγας 
αποδεικνύει σε ένα ακόμη 
βιβλίο του την ικανότητά 
του να μετεωρίζεται 
δημιουργικά ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και τη 
φαντασία, το παρελθόν και το 
παρόν, την ενδοσκόπηση και 
την «υλική» εξωστρέφεια.    
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Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό
Η πολιτική εμφάνιση μια σκληρής φασιστικής δεξιάς με αναφο-
ρά στη ναζιστική ιδεολογία και καταγραμμένες αντιδημοκρατικές 
πρακτικές υπήρξε ένα από τα βασικά αποτελέσματα της εκλογικής 
αναμέτρησης της 6ης Μάη. Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες που 
έγιναν ύστερα από την επιβολή του Μνημονίων και των Δανεια-
κών Συμβάσεων και τη μεγάλη ταξική και πολιτική σύγκρουση 
που ακολούθησε την προσπάθεια εφαρμογής τους στα επόμενα 
δυόμιση χρόνια, χρόνια πρωτοφανούς κοινωνικής βαρβαρότη-
τας. Οι δύο εκλογικές διαδικασίες, τόσο αυτή της 6ης Μάη όσο 
και της 17ης Ιούνη, αποτύπωσαν ως ένα βαθμό τον κοινωνικό 
και πολιτικό συσχετισμό όπως διαμορφώθηκε στα δυόμισι αυτά 
χρόνια, έδειξαν την αποσύνθεση του μεταπολιτευτικού δικομμα-
τικού συστήματος και την κίνηση συγκεκριμένων κοινωνικών 
στρωμάτων πέρα από τις βασικές δυνάμεις του αστικού διπολι-
σμού, ο οποίος με το εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μάη γνώρισε 
ιστορικών διαστάσεων συντριβή. Το εκλογικό αποτέλεσμα της 
6ης Μάη καταγράφει το οριστικό τέλος του πολιτικού συστήματος 
όπως το γνωρίσαμε τα τελευταία τριάντα χρόνια της μεταπολίτευ-
σης. Η «αναστήλωση» της 17ης Ιουνίου με την ενίσχυση της Ν.Δ 
και τη δυνατότητα που έδωσε για σχηματισμό κυβέρνησης από τις 
μνημονιακές δυνάμεις με τη στήριξη της ΔΗΜ.ΑΡ δεν ακυρώνει 
αυτή την τάση αποσάθρωσης του αστικού δικομματισμού. Βασι-
κό επίσης είναι η ισχυρή ανάδυση μιας καινούργιας ακροδεξιάς, 
στο όνομα της αντίθεσης στο Μνημόνιο από εθνική σκοπιά, αλλά 
και του μεταναστευτικού. Η ακροδεξιά αυτή περιλαμβάνει, εκτός 

από τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» και το φασιστικό μόρφωμα της 
«Χρυσής Αυγής», που μέχρι τώρα ήταν πολιτικά περιθωριοποι-
ημένο και λειτουργούσε ως παρακρατική συμμορία στο πλευρό 
των μηχανισμών καταστολής. Μια τέτοια ανάδειξη προϋποθέτει 
την κατανόηση του κοινωνικού και πολιτικού υποστρώματος στην 
οποία στηρίζεται, ποια δηλ. κοινωνικά στρώματα, τάξεις και μερί-
δες τάξεων στρέφονται προς το ναζιστικό μόρφωμα και γιατί. Ακό-
μα θα πρέπει να γίνει κατανοητός ο πολιτικός ρόλος που καλείται 
να παίξει το μόρφωμα αυτό σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής 
κρίσης και κατάρρευσης του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. 
Επίσης είναι αναγκαία μια πολιτική και θεωρητική προσέγγιση 
των βασικών προγραμματικών του θέσεων, έτσι όπως αυτές 
έχουν διατυπωθεί στα επίσημα πολιτικά του κείμενα.

Το φασισμό πρέπει να τον παίρνει κανείς σοβαρά, ακόμα και όταν 
καταγράφεται ως μειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία, πόσο μάλλον 
που στην ελληνική του εκδοχή στην παρούσα συγκυρία εμφανίζε-
ται μ’ ένα αξιοσημείωτο εκλογικό ποσοστό (6,97%, 6/05/2012) και 
με ένταση της πολιτικής του δραστηριότητάς μέσα στις λαϊκές τάξεις. 
Το ποσοστό αυτό παραμένει περίπου σταθερό σε συνθήκες ακραίας 
εκλογικής πόλωσης (6,92%, 17/06/2012). Αυτό σημαίνει ότι το να-
ζιστικό ρεύμα έχει αναδειχθεί ως μια αυτόνομη πολιτική οντότητα 
μέσα στο απονομιμοποιημένο και καταρρέον σύστημα του μεταπο-
λιτευτικού δικομματισμού. Πρόκειται για ένα πολιτικό καρκίνωμα 
που η αντιμετώπισή του μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν αυτό 
βρίσκεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του.

Η ανάπτυξη του ναζιστικού ρεύματος και η διαδικασία του εκ-

«Μόνο όταν καταλάβουμε ότι ο φασισμός είναι μια λαμπρή, συναρπαστική δράση για την ευρεία 
κοινωνική μάζα που έχει ήδη χάσει σήμερα την προηγούμενη σιγουριά της ασφάλειας, και κατά 

συνέπεια και την πίστη στην τάξη, θα είμαστε σε θέση να τον πολεμήσουμε».
Κλάρα Τσέτκιν

Η μαύρη τρύπα της 6ης Μάη: 

η ανάδυση του νεοφασιστικού 
ρεύματος στην ΕλλάδαZ γράφει ο Χρήστος Ρέππας
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ου φασισμού της κοινωνίας έχει ως κατάληξη ένα σημείο μη επι-

στροφής, η στιγμή εκείνη όπου τα πράγματα είναι μη αναστρέψιμα 
και η πράξη κατάληψη της εξουσίας είναι μια τυπική πράξη1. Δεν 
ισχυρίζομαι ότι τα πράγματα θα πάρουν την τροπή αυτή σίγουρα, 
όμως το βάθος και η χρονική διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης 
είναι τέτοια που θα απαιτηθούν διαφορετικά πολιτικά εργαλεία για 
τη διαχείρισή της απ’ αυτά με τα οποία αντιμετώπιζε το εργατικό 
κίνημα και τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό ο κλασικός αστικός κοι-
νοβουλευτισμός. Θα απαιτηθεί βία και καταστολή σε πολύ μεγα-
λύτερο βαθμό απ’ ό,τι σε προηγούμενες φάσεις των κοινωνικών 
αγώνων, βία και καταστολή που μπορεί να είναι και έξω από τα 
όρια της αστικής νομιμότητας. 

Ιστορικά ο φασισμός γεννήθηκε στην ιμπεριαλιστική φάση του 
καπιταλισμού ως ένα ρεύμα ακραίας πολιτικής αντίδρασης ενάντια 
στη δράση του εργατικού κινήματος, αλλά και για την προώθηση 
συμφερόντων της αστικής τάξης σ’αυτό το στάδιο. Συμφερόντων 
που είχαν να κάνουν με τον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό για 
το ξαναμοίρασμα των αποικιών ανάμεσα στις μεγάλες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις, ειδικά γι’ αυτές που βγήκαν ηττημένες από τον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, και για το χτύπημα της Οκτωβριανής επανά-
στασης.

Αναλύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του φασισμού στις «Θέ-
σεις της Λυών» ο A.Gramsci σημειώνει:

«Ο φασισμός, ως κίνημα ένοπλης αντίδρασης που θέτει στον 
εαυτό του το καθήκον να θρυμματίσει και να αποδιοργανώσει την 
εργατική τάξη με σκοπό να την ακινητοποιήσει, ταίριαζε στα πλαίσια 
της πολιτικής της παραδοσιακής άρχουσας τάξης, καθώς και στον 
πόλεμο του καπιταλισμού εναντίον της εργατικής τάξης. Ως εκ τούτου 
ευνοήθηκε στη γέννησή του, την οργάνωσή του και την ανάπτυξή 
του απ’ όλες τις παλιές κυβερνώσες ομάδες ανεξαιρέτως... Κοινωνι-
κά ωστόσο, ο φασισμός βρήκε τη βάση του στη μικροαστική τάξη των 
πόλεων και σε μια νέα αστική τάξη της υπαίθρου... Στο οικονομικό 
πεδίο ο φασισμός δρα ως όργανο της βιομηχανικής και αγροτικής 
ολιγαρχίας για να συγκεντρώσει τον έλεγχο πάνω σε ολόκληρο τον 
πλούτο της υπαίθρου στα χέρια του καπιταλισμού... Αυτό δεν μπορεί 
παρά να προκαλεί δυσαρέσκεια στη μικροαστική τάξη, που πίστευε 
ότι με την άφιξη του φασισμού η ώρα της εξουσίας της έχει σημάνει... 
Μια ολόκληρη σειρά μέτρων υιοθετούνται από το φασισμό για να 
ενθαρρυνθεί μια νέα βιομηχανική συγκέντρωση ...Η συσσώρευση 
που αυτά τα μέτρα επιτυγχάνουν δεν συνίσταται σε μια αύξηση του 
εθνικού πλούτου, αλλά στη λεηλάτηση μιας τάξης υπέρ μιας άλλης. 
Με άλλα λόγια στη λεηλάτηση της εργατικής τάξης και των μεσαίων 
τάξεων προς όφελος της πλουτοκρατίας... Όλη η ιδεολογική προπα-
γάνδα και η πολιτική και οικονομική δραστηριότητα του φασισμού 
έχει ως κορωνίδα την τάση προς τον “ιμπεριαλισμό”»2.

Η ανάλυση αυτή αφορά μια συγκεκριμένη εθνική πραγματικό-
τητα, αυτή της Ιταλίας της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα μετά 
την άνοδο στην εξουσία του φασισμού, ωστόσο μπορεί κανείς σ’ 
αυτές να διακρίνει τα δομικά στοιχεία.

Έτσι αναδεικνύεται:
α. ο τρομοκρατικός χαρακτήρας του που στοχεύει την εργατική 

τάξη και σ’ αυτό συναντιέται με την απαίτηση του ίδιου του καπιτα-
λισμού για την ακινητοποίησή της, ειδικά σε συνθήκες κρίσης.

β. ακριβώς γι’ αυτό ευνοείται και από τις παλιές πολιτικές ομά-
δες στη γέννησή του και στην ανάπτυξή του, δηλαδή από τα πα-
ραδοσιακά αστικά κόμματα με τα οποία δεν υπάρχει ταυτότητα 
απόψεων σε άλλα θέματα.

γ. Η κοινωνική βάση του φασισμού μπορεί να είναι μικροαστική 
και μεσοαστική ή να επεκτείνεται σε εξαθλιωμένα και χωρίς ταξι-
κή συνείδηση στρώματα του προλεταριάτου, ωστόσο η πολιτική 

του είναι πάντα πολιτική υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Ο Gramsci 
αναδεικνύει εύστοχα αυτή την αντίφαση στο εσωτερικό του φασι-
στικού κινήματος. Την αντίφαση ανάμεσα στο χαρακτήρα της κοι-
νωνικής του βάσης και στον ταξικό προσανατολισμό της πολιτικής 
του (πολιτική λεηλασίας της εργατικής τάξης και των μεσαίων τά-
ξεων υπέρ της πλουτοκρατίας). Η μικροαστική ψευδαίσθηση της 
αντικαπιταλιστικής επανάστασης είναι κάτι που έχει πληρωθεί με 
αίμα στην πορεία του φασισμού προς την εξουσία. Από τη «νύχτα 
των μεγάλων μαχαιριών» του Χίτλερ (εξόντωση του Ε. Ρεμ και των 
Ταγμάτων Εφόδου), μέχρι τις εκκαθαρίσεις του πληβειακού στοι-
χείου από τον Μουσολίνι στο κόμμα του, ο φασισμός στην πορεία 
του προς την εξουσία ήταν υποχρεωμένος ν’ απαλλαγεί από το λα-
ϊκό στοιχείο (μικροαστικό ή εργατικό), πάνω στο όποιο στηρίχτηκε 
στην αρχική του φάση και με τη δράση του οποίου αναδείχθηκε 
πολιτικά. Πεισμένο το κομμάτι αυτό από την κοινωνική δημαγω-
γία των φασιστικών κομμάτων, τις αντιπλουτοκρατικές διακηρύ-
ξεις τους ή την εναντίωσή τους στους τοκογλύφους (πράγματα που 
τα έχει πάρει στα σοβαρά) γίνεται ενοχλητικό ή επιβλαβές στον ίδιο 
του το χώρο, καθώς η ώρα της εξουσίας πλησιάζει. Η απαλλαγή 
αυτή μπορεί να γίνει ακόμα και με βίαιο τρόπο.

δ. ο φασισμός είναι συνυφασμένος με τον πόλεμο και την ιμπε-
ριαλιστική επέκταση.

Ο κίνδυνος του εκφασισμού σήμερα δεν είναι άμεσος αλλά είναι 
υπαρκτός. Η δυναμική της ανάπτυξης ακροδεξιών ρευμάτων και 
κομμάτων είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και τη συναντάμε ήδη 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το 1994 οι νεοφασίστες του 
Φίνι συμμετέχουν στην κυβέρνηση Μπερλουσκόνι στην Ιταλία, το 
2000 το κόμμα του Χάιντερ στην Αυστρία παίρνει ποσοστό 27%, το 
2002 το κόμμα του Λεπέν παίρνει ποσοστό 16,9%, ενώ ακροδεξιά 
κόμματα αναδεικνύονται στη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία3. 
Η νέα άκρα δεξιά συγκροτείται και ανδρώνεται πολιτικά γύρω 
από το ζήτημα της μετανάστευσης και παράλληλα συνδέεται με 
την κρίση.

Στην ελληνική πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε μικρές πο-
λιτικές δυνάμεις από το χώρο της Αριστεράς και συγκεκριμένες 
συλλογικότητες, το ζήτημα της ακροδεξιάς ήταν υποτιμημένο τόσο 
από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα όσο και από το σύνολο των 
δυνάμεων της κοινοβουλευτικής – καθεστωτικής Αριστεράς. Αν 
βέβαια μιλήσουμε για τα βασικά κόμματα της αστικής τάξης στην 
Ελλάδα (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) όχι μόνο δεν θεώρησαν ποτέ την ακροδεξιά 
κίνδυνο για τη δημοκρατία, αλλά ήταν αυτά που μέσα σε συνθή-
κες βαθιάς οικονομικής κρίσης και επιβολής πολιτικών ακραίας 
κοινωνικής βαρβαρότητας της αναγνώρισαν πολιτικό ρόλο, την 
ανέδειξαν σε προνομιακό συνομιλητή τους, κάλυψαν και αποδέ-
χτηκαν τις διάφορες επιθέσεις της εναντίον της Αριστεράς και των 
κοινωνικών κινημάτων και τέλος την ανέβασαν στην κυβερνη-
τική εξουσία, συνεργαζόμενα μαζί της στην κυβέρνηση Παπαδή-
μου. Την αντίληψη των αστικών χώρων για τη φυσιογνωμία και 
το ρόλο της σημερινής ακροδεξιάς εκφράζει με τον πιο ανάγλυφο 
τρόπο η δήλωση του Μ. Ανδρουλάκη:

«Η ένταξη της άλλοτε άκρας Δεξιάς στο δημοκρατικό και συνταγ-
ματικό τόξο... αποτελεί πρόοδο... Ο Καρατζαφέρης εξημέρωσε τις 
δυνάμεις της ακροδεξιάς. Τις έβαλε στο σύστημα, τις έκανε χρήσι-
μες. Για φανταστείτε να υπήρχε η ακραία άκρα Δεξιά, η φασιστική, 
εν μέσω κρίσης και να λέει ότι χρειάζεται ένας λοχίας να έρθει στα 
πράγματα; Είναι μια πρόοδος.»4.

Και η πρόοδος που ονειρεύτηκε ο Μ. Ανδρουλάκης ήρθε... Η 
παρουσία του «εξημερωτή» Γ. Καρατζαφέρη όχι μόνο δεν απέ-
τρεψε την κοινοβουλευτική εμφάνιση της φασιστικής άκρας δε-
ξιάς, αλλά ήταν ο πολιτικός της προθάλαμος που διαμόρφωσε 
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κατάλληλα το πολιτικό κλίμα ώστε να εμφανιστεί το φασιστικό 
έκτρωμα στην καθαρή του μορφή. Η αφελής όσο και επικίνδυνη 
πολιτικά άποψη ότι η ακροδεξιά έχει εξημερωθεί και μπορεί να 
λειτουργήσει εντός του δημοκρατικού και συνταγματικού τόξου, 
της έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσει με συγκεκριμένο ρόλο 
στο πολιτικό σύστημα και με τις παρεμβάσεις της να μετατοπίζει 
συνεχώς τον άξονα της πολιτικής ζωής σε όλο και πιο συντηρητική 
κατεύθυνση. 

Η υποτιθέμενη προσήλωση στη νομιμότητα και στο Σύνταγμα των 
ακροδεξιών και πολύ περισσότερο των φασιστικών κομμάτων εί-
ναι τυπική και υποκριτική. Στην ουσία πρόκειται για μια τακτική που 
απλώς παραπλανά τους πολιτικούς τους αντιπάλους για τις πραγμα-
τικές τους προθέσεις. Έτσι, στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, από 
τη μια δηλώνεται η αποδοχή της νομιμότητας, αλλά από την άλλη η 
κοινοβουλευτική της ανάδειξη μεγάλωσε και δεν μίκρυνε την επι-
θετικότητά της απέναντι στους μετανάστες και την Αριστερά. Η πα-
ρουσία της στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς έγινε ευκαιρία για να 
καλυφθούν πολιτικά περισσότερες και σκληρότερες επιθέσεις στα 
θύματά της. Αλλά και το ΛΑ.ΟΣ στην περίοδο της κοινοβουλευτικής 
του παρουσίας δεν έχασε ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε ό,τι πιο 
ακραίο και αντιδημοκρατικό υπονόμευε τις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα (πανεπιστημιακό 
άσυλο, κινητοποιήσεις της νεολαίας το Δεκέμβρη του 2008, ηθική 
και πολιτική κάλυψη της καταστολής των διαδηλώσεων, ζήτημα 
ιθαγένειας). Έτσι το ΛΑ.ΟΣ απέκτησε ρόλο στο αστικό πολιτικό σύ-
στημα, ως βασικό στήριγμα των στρατηγικών επιλογών του ελλη-
νικού αστισμού. Ψήφισε το πρώτο Μνημόνιο, στήριξε πολιτικά τις 
βασικές επιλογές των κυβερνήσεων του Μνημονίου, αποδέχτηκε 
και στήριξε όλες τις στρατηγικές επιλογές του ελληνικού κεφαλαί-
ου (ευρώ – Ευρωπαϊκή Ένωση) και απολάμβανε σε καθημερινή 
σχεδόν βάση μια προνομιακή μεταχείριση, τηλεοπτική κυρίως, 
απ’ όλο σχεδόν το φάσμα των καθεστωτικών μέσων ενημέρω-
σης. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά περιθωριακή δύναμη 
υπήρξε αυτά τα χρόνια και ότι είχε υποστηρικτό ρόλο στο υπάρχον 
πολιτικό σύστημα. Η πολιτική του κατάρρευση οφείλεται στη βαθιά 
ταύτιση με την πολιτική του Μνημονίου και την κοινωνική κατα-
στροφή που έφερε, αλλά αυτή η κατάρρευση δεν σήμανε σε καμιά 

περίπτωση συνολική αποσάθρωση και του χώρου της ακροδεξιάς 
που εκπροσωπούσε κοινοβουλευτικά ο ΛΑ.Ο.Σ, αντίθετα σήμανε 
την εμφάνιση νέου, πιο επιθετικού και πιο αντιδραστικού μορφώ-
ματος, της «Χρυσής Αυγής».

Η ανάδειξη του ναζιστικού – δολοφονικού μορφώματος σε 
πολιτική δύναμη είναι φανερή απόδειξη της κατάρρευσης του 
μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος και της προσπάθειας να 
χειραγωγηθεί ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός μέσα από το κανάλι 
του εθνικισμού και των φασιστικών πρακτικών. Η αντιμνημονι-
ακή ρητορική, οι θέσεις για εθνικοποίηση των τραπεζών, οι κα-
ταγγελίες των τοκογλύφων, των Μ.Μ.Ε συνθέτουν έναν ψευδή 
αντισυστημικό λόγο που συμβαδίζει με την αποδοχή του ευρώ και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O λόγος αυτός, τυπικό δείγμα της φασι-
στικής ιδεολογίας, έχει στόχο να παγιδεύσει λαϊκές συνειδήσεις σε 
μια απατηλή αντίθεση προς το υπάρχον πολιτικό σύστημα και σ’ 
ό,τι αυτό ταξικά εκφράζει. Κυρίως ν’ αποκόψει τη στροφή λαϊκών 
στρωμάτων προς τ’ αριστερά και το εργατικό κίνημα. Σε συνδυα-
σμό με τη δαιμονοποίηση των μεταναστών, την αναβίωση του πα-
ραδοσιακού αντικομουνισμού και την υποστήριξη της απριλιανής 
και μεταξικής δικτατορίας, διαμορφώνει ένα λόγο μισαλλόδοξο 
και πολιτικά σκοταδιστικό. Από την άλλη συγκεκριμένες πολιτικές 
επιλογές του δείχνουν ότι επιδιώκει την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων του κεφαλαίου, παρά τις δημαγωγικές διακηρύξεις του 
για αντίθεση στην πλουτοκρατία και τη μεγάλη ιδιοκτησία. Τέτοιες 
μικροαστικές ψευδαισθήσεις μπορούν να συνυπάρχουν με επιλο-
γές που ανοιχτά ευνοούν την πλουτοκρατία, Το μπλοκάρισμα π.χ. 
από μέρους του της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την Αγροτική 
Τράπεζα για την πώλησή του κερδοφόρου («καλού») κομματιού 
του στην Τράπεζα Πειραιώς δείχνει ότι, παρά τη δημαγωγία της 
ενάντια στους τοκογλύφους, η δράση της είναι προσανατολισμένη 
στα συμφέροντα της εγχώριας τοκογλυφίας.

Από την άλλη ως μορφή πολιτεύματος ανοιχτά προκρίνουν τη 
λύση της δικτατορίας, ενός κράτους που θα στηρίζεται στον εθνι-
κισμό, τον οποίο εμφανίζουν ως τρίτη ιδεολογία, και το ρατσισμό. 
Το Λαϊκό κράτος που θα εκπροσωπεί ανθρώπους με την ίδια βι-
ολογική και πνευματική κληρονομιά, ένα φασιστικό στην ουσία 
κράτος που θα στηρίζεται στη βάση της εθνικής ομοιογένειας και 
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του έθνους τους πολιτικούς του αντιπάλους.
«Πιστεύω πως το μοναδικό κράτος που εξυπηρετεί με ορθότη-

τα τον ιστορικό του ρόλο είναι το Λαϊκό κράτος, όπου την πολιτι-
κή εξουσία έχει ο Λαός, χωρίς κομματικούς προαγωγούς. Για τον 
Εθνικισμό ο Λαός είναι όχι μονάχα μια αριθμητική ενότητα ατόμων, 
αλλά μια ποιοτική σύνθεση ανθρώπων με την ίδια βιολογική και 
πνευματική κληρονομιά, που αποτελεί την πηγή κάθε Δημιουργίας 
και εκφράζει την δύναμή του στο Λαϊκό κράτος.»5

Και η παρακάτω προγραμματική διακήρυξη δεν αφήνει καμιά 
αμφιβολία για το ναζιστικό χαρακτήρα του Λαϊκού Κράτους, παρά 
την προσπάθεια των συντακτών της θέσης να τον συγκαλύψουν 
πίσω από αναφορές στην άμεση δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας.

«Το μόνο κράτος (ενν. το Λαϊκό Κράτος) που μπορεί να εκφράσει 
τον Λαό σαν οργανικό και πνευματικό ζωντανό σύνολο. Τα ψευδε-
πίγραφα των δεξιών και αριστερών πολιτικών αποτελούν κατευθυ-
νόμενη πλάνη, γιατί δημοκρατία σημαίνει κράτος του δήμου, δηλα-
δή του Λαού, που αποτελείται από ανθρώπους κοινής καταγωγής 
(ορισμός του Πολίτη στην Κλασσική Αθήνα). Και το Λαϊκό κράτος 
του Εθνικισμού είναι η μόνη άμεση δημοκρατία. Η Πολιτεία όπου ο 
Λαός είναι η μόνη πραγματικότητα που δεν χρειάζεται εξουσία αλλά 
ηγεσία. Ο Λαός είναι ο πραγματικός άρχοντας, ηγεμονεύει τον εαυτό 
του μέσα απ’ τον Ηγέτη του»6.

Οι συντάκτες αυτής της θέσης έχουν ακολουθήσει μια πονηρή 
– παρελκυστική τακτική όσον αφορά το ζήτημα της δημοκρατίας. 
Προσπαθώντας να απονομιμοποιήσουν τον κοινοβουλευτισμό, 
αναδεικνύουν τον ελλειπή δημοκρατικό χαρακτήρα του, μέσα από 
την αναφορά στην άμεση δημοκρατία και το πολίτευμα της Αρχαί-
ας Αθήνας. Όταν όμως ορίζουν το πολίτευμα του Λαϊκού Κράτους, 
τότε κάνουν λόγο για «Λαό που είναι ο πραγματικός άρχοντας» 
και «ηγεμονεύει τον εαυτό του μέσα από τον ηγέτη του». Φυσικά 
ένα τέτοιο κράτος όχι μόνο άμεση δημοκρατία δεν είναι, αλλά ο 
πιο αδιάλλακτος εχθρός κάθε έννοιας δημοκρατίας και πολιτικής 
ελευθερίας: η φασιστική δικτατορία.

Aνάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις αποδείχθηκε πόσο 
εκτός πραγματικότητας ήταν εκείνες οι απόψεις που θεωρούσαν 
ότι η επιρροή της Χ.Α ήταν μια συγκυριακή αντίδραση η οποία 
γρήγορα θα υποχωρούσε, όταν αυτοί που την ψήφισαν θα μά-
θαιναν ποιος ήταν ο πραγματικός χαρακτήρας του κόμματος που 
επέλεξαν. Έτσι, ούτε οι φωτογραφίες με τους ναζιστικούς χαιρετι-
σμούς σε σχετικά πρόσφατο παρελθόν μπόρεσαν να πείσουν το 
κομμάτι του εκλογικού σώματος που την ψήφιζε ότι συνιστούσε 
μια ακραία αντιδημοκρατική επιλογή, ούτε οι θετικές αναφορές 
στη δικτατορία από τον επικεφαλής της οργάνωσης σε προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις, ούτε το πρόσφατο εγκληματικό παρελθόν 
της οργάνωσης (π.χ υπόθεση Κουσουρή) φαίνεται να ενόχλησε 
κανέναν απ’ όσους την επέλεξαν και στις 17 Ιούνη. Η σταθερότητα 
του ποσοστού της στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και μάλιστα 
σε συνθήκες ακραίας εκλογικής πόλωσης της δεύτερης αναμέ-
τρησης, δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο κομμάτι όχι μόνο συγκυρι-
ακά ή λανθασμένα δεν κινήθηκε προς αυτή, αλλά την επέλεξε ως 
συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική θέση μέσα στις συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί από την κρίση. Τα στρώματα αυτά δεν έκαναν 
κανένα λάθος, γιατί κατάλαβαν σε μεγάλο βαθμό τι ακριβώς επέ-
λεγαν και γι’ αυτό και δεν υπήρχε καμιά περίπτωση ν’ ανταποκρι-
θούν στην αφελή πολιτικά απαίτηση που ακούστηκε από διάφορες 
πλευρές και απ’ τ’ αριστερά «να διορθώσουν την ψήφο τους» όσοι 
την ψήφισαν στις 6 Μάη. Στράφηκαν προς το νεοναζιστικό μόρφω-
μα στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών προσδοκιών απ’ αυτό και 
γνωρίζοντας τον βίαιο και τρομοκρατικό χαρακτήρα του. Όσο κι αν 

αυτό σοκάρισε όσους νόμιζαν ότι με το φασισμό έχουμε ξεμπλέξει 
οριστικά, μια τέτοιου είδους επιλογή δεν ήταν καθόλου απίθανη 
για συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα μέσα σε συνθήκες βαθιάς 
καπιταλιστικής κρίσης και αποσύνθεσης του αστικού πολιτικού 
συστήματος. Η αντοχή της «Χρυσής Αυγής» σε συνθήκες ακραίας 
εκλογικής πόλωσης έδειξε ότι έχει διαμορφωθεί μια συνεκτική 
από ιδεολογικοπολιτική άποψη εκλογική βάση.

Το ακροδεξιό πολιτικό ρεύμα είναι μια πραγματικότητα στην Ελ-
λάδα εδώ και μια δεκαετία, ο σκοταδιστικός πολιτικός του λόγος 
απολαμβάνει προνομιακής προβολής από το σύστημα των Μ.Μ.Ε 
και έχει νομιμοποιηθεί πλήρως ως στοιχείο του πλουραλισμού 
των ιδεών και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η ακροδεξιά 
είναι επίσης μια πολιτικά νομιμοποιημένη πραγματικότητα για 
ολόκληρη την Ευρώπη και κατά συνέπεια η διαμορφωμένη αυτή 
πραγματικότητα λειτούργησε ως πολιτικό θερμοκήπιο για να ανα-
δειχθούν και πιο καθαρόαιμες δυνάμεις στην ίδια κατεύθυνση.

Απ’ την άλλη πλευρά το λεγόμενο αντιμνημονιακό μπλοκ έχει 
επίσης ως βασική ιδεολογική συνιστώσα της συγκρότησής του 
τον εθνικισμό και αυτό είναι σημαντικός παράγοντας που συντελεί 
ν’ αναπτυχθούν πολιτικές δυνάμεις που θα καρπωθούν πολιτικά 
αυτό το κλίμα. Ο εθνικισμός, με αφορμή συγκεκριμένες πλευρές 
των Μνημονίων και της Δανειακής Σύμβασης, αποχτά στις ση-
μερινές συνθήκες μια ριζοσπαστική όψη και με τη ρητορική του 
προσπαθεί να ενσωματώσει συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα 
σε μια ψευδή αντίθεση προς το υπάρχον πολιτικό σύστημα και να 
αποκόψει όσο το δυνατόν τη στροφή τους προς την αριστερά. Ο 
βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί η αστική ηγεμονία, τόσο εντός 
του αντιμνημονιακού μπλοκ, όσο και κυρίως στην κοινωνία. Η 
προβολή επομένως του εθνικισμού ως ριζοσπαστικής ιδεολογίας 
είναι μια κρίσιμη ιδεολογική και πολιτική επιλογή που καλούνται 
να παίξουν τόσο δυνάμεις που αποδεσμεύτηκαν από τη Ν.Δ με 
αντιμνημονιακή λογική (Ανεξάρτητοι Έλληνες), όσο και το ναζιστι-
κό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.

Άρα στη νέα συγκυρία μετά την 6η Μάη η «Χρυσή Αυγή» δεν εί-
ναι απλά μια περιθωριακή συμμορία που λειτουργεί συμπληρω-
ματικά και βοηθητικά στη δράση των κατασταλτικών μηχανισμών 
του κράτους, όπως λειτούργησε τις προηγούμενες δεκαετίες της 
μεταπολίτευσης, αλλά μαζί με την τρομοκρατική δράση του δια-
δραματίζει πολιτικό και ιδεολογικό ρόλο. Είναι αρκετά κρίσιμο το 
ζήτημα ότι εμφανίζεται σε συγκεκριμένα στρώματα της κοινωνί-
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ας ως αντισυστημική δύναμη και συνδυάζει τον εθνικισμό με την 
καταγγελία του Μνημονίου. Πολύ περισσότερο πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι η κοινοβουλευτική ανάδειξη της «Χρυσή Αυγής» 
με το συγκεκριμένο ποσοστό που κέρδισε στις δύο συνεχόμενες 
εκλογικές αναμετρήσεις δεν είναι απλό προϊόν σχεδιασμού των 
αστικών επιτελείων, αλλά εκφράζει μια συγκεκριμένη κοινωνι-
κή και πολιτική δυναμική που έχει διαμορφωθεί σε αντιδραστική 
κατεύθυνση στις συνθήκες της κρίσης. Τα πολιτικά επιτελεία και 
συγκεκριμένες δυνάμεις από το πολιτικό σύστημα ήθελαν την 
εκλογική της ενίσχυση σε πολύ όμως μικρότερα ποσοστά, ώστε να 
είναι ελεγχόμενη και σε ρόλο μιας αναβαθμισμένης παρακρατικής 
συμμορίας στα όρια της εισόδου στο κοινοβούλιο. Δεν την ήθελαν 
σε ανταγωνιστικό πολιτικό ρόλο με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, 
ρόλο που της δίνει το σημερινό κοινοβουλευτικό της ποσοστό. Η 
συγκεκριμένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ναζιστικού 
μορφώματος δηλώνει την κατάρρευση του μεταπολιτευτικού 
πολιτικού συστήματος, ότι αυτό είναι πλέον οριστικό παρελθόν 
ήδη από την 6η Μάη και ότι η σημερινή διάταξη των πολιτικών 
δυνάμεων είναι εντελώς μεταβατική και προσωρινή. Μεταβατι-
κή με την έννοια ότι οι βασικές αστικές πολιτικές δυνάμεις είναι 
εξαιρετικά αδύναμες για να μπορούν να εγγυηθούν την κυριαρχία 
των συμφερόντων που εκφράζουν και προσωρινή με την έννοια 
ότι η πολιτική τους αποσύνθεση θα συνεχιστεί με τη συνέχιση και 
ένταση της μνημονιακής πολιτικής, στην οποία έχουν ενταχθεί 
οριστικά και αμετάκλητα.

Απέναντι στη δράση της Χ.Α που εξελίσσεται συστηματικά στο 
παρασκήνιο εναντίον των μεταναστών αλλά και αριστερών αγω-
νιστών υπάρχει ανοχή από το αστικό πολιτικό σύστημα και σιω-
πή από τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε, σιωπή που στην ουσία σημαίνει 
συγκάλυψη των εγκληματικών ενεργειών της. Υπάρχει σήμερα 
μια προσπάθεια να «ξεπλυθεί» το νεοναζιστικό μόρφωμα από το 
εγκληματικό παρελθόν του και να συγκαλυφθεί το επίσης εγκλη-
ματικό παρόν του. Μετά την κοινοβουλευτική του εδραίωση έχει 
κλιμακώσει τις επιθέσεις.

Πίσω από τα πρωτόγνωρα για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα γε-
γονότα υπάρχουν συγκεκριμένες πραγματικότητες που έχουν να 
κάνουν:

α. Με το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή έχει καταφέρει ν’ αποχτήσει 
κοινωνικό έρεισμα σε λαϊκές γειτονιές και περιοχές των μεγάλων 
πόλεων, στηριζόμενη από κοινωνική – ταξική άποψη σε εξαθλιω-
μένα από την κρίση μικροαστικά και εργατικά στρώματα. Γεωγρα-
φικά στην περιφέρεια της Αττικής η ψήφος στο ναζιστικό μόρφωμα 
κατανέμεται ως εξής :

“Στη Β’ Αθήνας, 6,38% (από 6,71%). Οι δήμοι/δημοτικές περιφέ-
ρειες της Β’ Αθήνας, όπου η ΧΑ συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα του 
μέσου όρου της ποσοστά (11,08% [από 11,20%] έως 7,42% [από 
7,29%]) είναι: Ταύρος, Καματερό, Αγ. Ανάργυροι, Αγ. Βαρβάρα, Αι-
γάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Ίλιον, Καλλιθέα. Ενώ τα μικρότερα πο-
σοστά (2,28% [από 3,86%] έως 5,43% [από 5,98%]) καταγράφονται 
σε: Εκάλη, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Αγ. Παρασκευή, Νέο Ψυχικό, 
Ψυχικό, Φιλοθέη, Βριλήσσια, Μαρούσι, Χολαργό, Νέα Σμύρνη, 
Παλαιό Φάληρο. Εξαίρεση εδώ αποτελεί η εκλογική περιφέρεια 
Παπάγου, όπου η ΧΑ πήρε 6,58% (από 7,09%). Στην Αττική 9,96% 
(από 9,70%) – σε όλους σχεδόν τους δήμους και τις δημοτικές 
κοινότητες στις εκλογές του Ιουνίου αύξησε τα ποσοστά της. Στην 
Α’ Πειραιά 8,23% (από 8,88% τον Μάιο) και στην Β’ Πειραιά 9,28% 
(από 9,49% τον Μάιο).”7

H διαφορά εκλογικής επιρροής ανάμεσα σε αστικές και λαϊκές 
περιοχές είναι εμφανής και ξεκάθαρη στο εκλογικό αποτέλεσμα 
της 17ης Ιούνη, με εξαίρεση την περιοχή του Παπάγου που κατοι-

κείται από αρκετούς πρώην στρατιωτικούς, Τα μεγαλύτερα ποσο-
στά συγκεντρώνει στις λαϊκές συνοικίες, εκεί που η ανεργία και 
η κοινωνική εξαθλίωση έχει συντρίψει εργατικά και μικροαστικά 
στρώματα. Κοινωνικά ακόμα στηρίχτηκε σε τμήματα της μικρής 
και μεσαίας αστικής τάξης, τα οποία μέσα στην κρίση επιδιώκουν 
ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργασίας των μεταναστών 
και των ελαστικά εργαζόμενων.

Tη Χ.Α ψήφισαν στις εκλογές της 17ης Ιούνη 2012 το 20, 3% των 
εργοδοτών/επιχειρηματιών, το 7,5% των αυτοαπασχολουμένων 
αγροτών – κτηνοτρόφων, ψαράδων, το 8,1% των ελεύθερων 
επαγγελματιών – επιστημόνων, το 9,1 % των βιοτεχνών – μικρών 
επαγγελματιών, το 4,7% των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα, το 
10,6% των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα. Το 12,6% των μεσαίων 
στελεχών Ιδιωτικού Τομέα, το 11,5% των ειδικευμένων εργατών, 
το 24,5% των ανειδίκευτων εργατών/ελαστικά απασχολούμενων, 
τα 12,2% των ανέργων, το 11,5% των ανέργων που έχασαν τη δου-
λειά τους, το 3,6% των νοικοκυρών, το 1,7% των συνταξιούχων του 
Δημόσιου Τομέα, το 2,8% των συνταξιούχων του Ιδιωτικού Τομέα 
και το 3,6 των μαθητών/φοιτητών /στρατιωτών.8

Η πολιτική στροφή αυτών των στρωμάτων προς τη Χρυσή Αυγή 
γίνεται στη βάση της προσδοκίας ότι με την τρομοκρατία θα τους 
εξασφαλίσει ότι οι μετανάστες αλλά και οι Έλληνες ελαστικά εργα-
ζόμενοι δεν θα «σηκώσουν κεφάλι» και θα αποδεχτούν τις άθλιες 
συνθήκες εργασίας τους ή και την μεγαλύτερη χειροτέρευσή τους. 
Δεύτερη σημαντική πηγή ενίσχυσής του είναι ο κατασταλτικός μη-
χανισμός του κράτους και ειδικότερα η αστυνομία για την οποία 
θεωρείται ότι ένα στα δύο μέλη του προσωπικού της είναι ψηφο-
φόροι του ναζιστικού μορφώματος. Άλλη κοινωνική δεξαμενή της 
πολιτικής της επιρροής είναι η παραδοσιακή μικροαστική τάξη των 
πόλεων και τα χαμηλότερα παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα 
της επαρχίας. Τα στρώματα αυτά επιβιώνουν επίσης από την υπε-
ρεκμετάλλευση της εργασίας των μεταναστών, την οποία σε συν-
θήκες κρίσης, επιδιώκουν να διατηρήσουν ή και να μεγαλώσουν. 
Μεγάλο μέρος αυτών των στρωμάτων, εξαιτίας της μνημονιακής 
πολιτικής βρίσκονται στο χείλος της κοινωνικής καταστροφής και 
η εκκαθάριση των επαγγελματικών τους ανταγωνιστών, κυρίως 
μεταναστών-μικρεμπόρων των δρόμων αλλά και μεταναστών με 
μαγαζιά, είναι γι’ αυτά κρίσιμο ζήτημα επαγγελματικής επιβίωσης. 
Η στροφή τέτοιων στρωμάτων προς τη Χ.Α γίνεται με βάση την 
προσδοκία ότι αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως «προστάτης» τους, 
εκκαθαρίζοντας επαγγελματικούς ανταγωνιστές τους. Στρώματα 
που επίσης μέσα στην καθημερινότητά τους βιώνουν έντονη κοι-
νωνική ανασφάλεια, εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής 
τους και της αύξησης της εγκληματικότητας. Επίσης εξαθλιωμένα 
εργατικά ή μισοεργατικά στρώματα που δεν είχαν ποτέ, έστω και 
πρωτόλεια ταξική συνείδηση ή υπήρχε και εξαλείφθηκε στην πο-
ρεία της ζωής τους. Επίσης τροφοδοτείται από κομμάτια νεολαίας 
τα οποία είναι χωρίς καμιά σταθερή εργασιακή και κοινωνική 
προοπτική και παράλληλα δεν είχαν ποτέ επαφή με κινηματικές 
διαδικασίες Ο κύριος κοινωνικός κορμός που στηρίζει εκλογικά 
και πολιτικά τη Χ.Α είναι μεσοαστικός και μικροαστικός και έχει 
να κάνει με την τροποποίηση της πολιτικής του συμπεριφοράς σε 
συνθήκες κρίσης. Στρώματα δηλ. που έχουν αποδεσμευτεί από το 
μεταπολιτευτικό πολιτικό σύστημα, κάνοντας την επιλογή του κοι-
νωνικού δαρβινισμού.

β. Εκμεταλλεύτηκε από πολιτική άποψη την όξυνση της κρίσης 
του μεταναστευτικού προβλήματος σε συνθήκες βαθιάς οικονο-
μικής κρίσης, καλλιεργώντας τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Η 
καλλιέργεια αυτή δεν ήταν μόνο μια ρητορική διακήρυξη, όπως 
στην περίπτωση του ΛΑ.ΟΣ, αλλά εκφράζεται με έμπρακτες επι-
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κ.λ.π) εμφανιζόμενο έτσι ως εγγυητής της ασφάλειας σε ανασφαλή 
στρώματα. Ο ρατσιστικός και μισαλλόδοξος λόγος της νομιμοποι-
ήθηκε πολιτικά μέσα σε μια ευνοϊκή γι’ αυτή συγκυρία, μια και 
τα κόμματα του μνημονίου άνοιξαν το μεταναστευτικό με καθα-
ρά ρατσιστική ατζέντα. Αυτό βέβαια αποσκοπούσε σε δικές τους 
στοχεύσεις αλλά το πολιτικό αποτέλεσμα το καρπώθηκε άνετα η 
Χρυσή Αυγή. Έτσι, καθώς στην προεκλογική περίοδο ΠΑ.ΣΟ.Κ και 
Ν.Δ προσπάθησαν ν’ αποφύγουν κάθε συζήτηση για το μνημόνιο 
και την οικονομία άνοιξαν το μεταναστευτικό με λογική και επι-
χειρηματολογία ανάλογη μ’ αυτής του ΛΑ.ΟΣ και της Χρυσής Αυ-
γής. Από τις προτάσεις του Σαμαρά για ανακατάληψη των πόλεων 
μέχρι τις επιχειρήσεις υγειονομικής ηθικής του Α. Λοβέρδου και 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χρυσοχοΐδη, το αξιακό και ιδε-
ολογικό υπόβαθρο αυτών των επιλογών ήταν ο ρατσισμός και η 
ξενοφοβία. Ένας ρατσισμός που από τη μια συντηρητικοποιούσε 
συνειδήσεις, και αυτό ήταν πολιτική επιδίωξη των μνημονιακών 
κομμάτων, αλλά από την άλλη έφερνε στο προσκήνιο τoν μισαλ-
λόδοξο λόγο της Χρυσής Αυγής.

γ. Ευνοήθηκε από την πολιτική και εκλογική καταβαράθρωση 
του μνημονιακού ΛΑ.Ο.Σ. Κέρδισε μεγάλο μέρος της βάσης του, 
της οποίας ο βαθύς συντηρητισμός βρήκε έκφραση στο ρατσιστι-
κό και εθνικιστικό παραλήρημα του ναζιστικού μορφώματος. Το 
μνημονιακό ΛΑ.ΟΣ του Καρατζαφέρη, όσο κι αν συνετρίβη στις 
μυλόπετρες του δεύτερου Μνημονίου και της κυβέρνησης Παπα-
δήμου, άφησε πίσω του αρκετό ρατσιστικό δηλητήριο και πολιτικό 
σκοταδισμό, ειδικά στο χώρο των οπαδών και ψηφοφόρων του, 
έτσι ώστε η Χ.Α να βρει το πιο καλά στρωμένο έδαφος από ιδεολο-
γική και πολιτική άποψη και κατάφερε να μεγαλώσει την εκλογική 
της επιρροή.

δ. Διαθέτει πολιτική επιρροή στον κατασταλτικό μηχανισμό του 
κράτους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι διέθετε στο παρελθόν.

ε. Διαθέτει κοινοβουλευτική και δημοτική παρουσία.
H ανάδειξη του σε πολιτική δύναμη δεν ήταν «κεραυνός εν 

αιθρία». Πέρα από το κενό που άφησε η πολιτική απαξίωση και 
εκλογική κατάρρευση του μνημονιακού ΛΑ.Ο.Σ που λειτούργησε 
πολύ ευνοϊκά για την εκλογική του ανάδειξη τα αίτια είναι βαθύ-
τερα και ουσιαστικότερα. Η ανάδειξη της Χ.Α σε κοινοβουλευτική 
δύναμη γίνεται ακριβώς στο σημείο της μετατροπής της βαθιάς 
οικονομικής (καπιταλιστικής) κρίσης σε πολιτική. Στο σημείο δη-
λαδή εξέλιξης των πραγμάτων στο οποίο η κρίση, ως κοινωνικό 
και πολιτικό εργαστήρι, έχει:

1. Εξαθλιώσει μεγάλο μέρος μικροαστικών και εργατικών στρω-
μάτων και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας, που 
συνεχώς μεγαλώνει. H πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης της 
εργασίας που εφάρμοσε η αστική τάξη στην Ελλάδα μετά το 2010, 
μέσω των μνημονίων και του «μηχανισμού στήριξης», ήταν μια 
ακραία ταξική στρατηγική που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την 
άμεση εξαθλίωση του συνόλου της εργατικής τάξης, αλλά και την 
κοινωνική καταστροφή των μικροαστικών στρωμάτων. Εύστοχα 
έχει διατυπωθεί ότι «Η ταξική νίκη της αστικής τάξης στην Ελλάδα 
είχε σαν συνέπεια την αποσάθρωση οποιασδήποτε κοινωνικής βά-
σης και συναίνεσης είχε το αστικό πολιτικό σύστημα ακόμα και για 
τους παραδοσιακούς συμμάχους (π.χ. μικροαστικά στρώματα που 
διαπλέκονταν με το καπιταλιστικό κράτος...»9. Τα στρώματα αυτά, 
όπως έδειξε η κίνηση των πλατειών, άρχισαν ήδη από την εποχή 
της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου ν’αποδεσμεύονται όχι μόνο από 
τα κόμματα του δικομματισμού, αλλά συνολικά από το αστικό με-
ταπολιτευτικό σύστημα.

β. Έχει δημιουργήσει τους όρους για την κατάρρευση του με-

ταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος, την πλήρη αναίρεση του 
μεταπολιτευτικού κοινωνικού συμβολαίου και την αποστοίχιση 
εργατικών και λαϊκών στρωμάτων από τα παραδοσιακά κόμματα 
– φορείς του μεταπολιτευτικού δικομματισμού. Μέρος αυτών των 
στρωμάτων δεν θα στραφεί προς την νέα αριστερή σοσιαλδημο-
κρατία (ΣΥΡΙΖΑ – Ε.Κ.Μ) αλλά σε πιο δεξιές πολιτικές εκφράσεις 
που ηγεμονεύονται από τον εθνικισμό. Καθοριστικό ρόλο παίζει η 
αδυναμία του κινήματος των πλατειών να συγκροτηθεί σε πολιτικό 
χώρο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της κατάρρευσης, ο αντιδραστικός 
και συνάμα δημαγωγικός λόγος της Χ.Α άγγιξε τις πιο καθυστε-
ρημένες πολιτικά και κοινωνικά συνειδήσεις, εκείνες που ερμή-
νευσαν με τον πιο επιφανειακό και ανώδυνο τρόπο την κρίση του 
συστήματος και που αδυνατούσαν δουν το δομικό και συστημικό 
χαρακτήρα της. Εκείνες τις συνειδήσεις που ερμήνευσαν τη σημε-
ρινή χρεοκοπία του ελληνικού κράτους ως αποτέλεσμα της ανήθι-
κης και διεφθαρμένης συμπεριφοράς των πολιτικών του εκπρο-
σώπων και μόνον. Χωρίς ν’ αρνείται κανείς αυτή την πλευρά των 
πραγμάτων, αν μείνει μόνο σ’ αυτό δεν υπάρχει περίπτωση όχι 
μόνο ν’ αποδεσμευτεί από την κυρίαρχη λογική αλλά μπορεί να 
κατρακυλήσει σε αντιδραστικότερες θεωρήσεις της πραγματικό-
τητας. Έτσι όσοι απλά πίστεψαν ότι για την κρίση φταίνε οι κλέφτες 
πολιτικοί και όχι ο ίδιος ο καπιταλισμός, το ευρώ και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν ήταν και πολύ μακριά ν’ αποδεχτούν ως λογική την 
πρόταση «Χρυσή Αυγή, για να ξεβρομίσει ο τόπος».

Συνήθως ο φασισμός ως πολιτική πρακτική και η διαδικασία 
εκφασισμού της κοινωνίας κατανοείται ως μια διαδικασία κυρι-
αρχίας της βίας και καθεστωτικής τρομοκρατίας. Το στοιχείο αυτό 
είναι βασικό στις πρακτικές του φασισμού, όμως κυρίαρχο είναι το 
πολιτικό και ιδεολογικό στοιχείο. Δεν έχουμε να κάνουμε επομέ-
νως μόνο με μια πρακτική καθεστωτικής τρομοκρατίας που είναι 
γυμνή από πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις. Αντίθετα, στη φάση 
της ανάδυσης φασιστικών κινημάτων και εδραίωσής τους στην 
πολιτική ζωή, υπάρχουν βαθειοί και ουσιαστικοί μετασχηματισμοί 
στη λειτουργία του κράτους και στην οργάνωση της ιδεολογικής 
ηγεμονίας.

O φασισμός είναι πολιτικά διακριτός από άλλες μορφές αστικής 
αντίδρασης και δεν είναι απλά μια μορφή καθεστωτικής τρομο-
κρατίας απέναντι στο εργατικό κίνημα. Η διάκριση αυτή είναι 
καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της φυσιογνωμίας 
και του πολιτικού του ρόλου. Αυτό έχει γίνει κατανοητό ήδη από 
το μεσοπόλεμο με τις εύστοχες επισημάνσεις της Κλάρα Τσέτκιν 
για το ζήτημα: «Υπήρχε και ήταν πλατιά διαδεδομένη η άποψη ότι 
ο φασισμός δεν ήταν παρά βίαιη αστική τρομοκρατία και ιστορικά 
τοποθετούνταν ως προς την ουσία και το ρόλο του στο ίδιο επίπε-
δο με τη Λευκή Τρομοκρατία του Χόρτι στην Ουγγαρία. Αλλά αν και 
οι αιματηρές τρομοκρατικές μέθοδοι του φασισμού και του καθε-
στώτος Χόρτι είναι παρόμοιες και στρέφονται με παρόμοιο τρόπο 
ενάντια στο προλεταριάτο, η ιστορική ουσία των δύο φαινομένων 
είναι πολύ διαφορετική. Η τρομοκρατία στην Ουγγαρία εγκαθιδρύ-
εται μετά από έναν νικηφόρο, αν και σύντομο αγώνα του προλετα-
ριάτου. Η τρομοκρατία του Χόρτι ήρθε ως εκδίκηση ενάντια στην 
επανάσταση. Οι εκτελεστές αυτής της αντεκδίκησης ήταν μια αρκετά 
μικρή κλίκα φεουδαρχικών αξιωματικών. Ο φασισμός, αντιθέτως, 
δεν είναι εκδίκηση της αστικής τάξης ως αντίποινα για την προλε-
ταριακή επίθεση εναντίον της. Ιστορικά εξεταζόμενος αντικειμενικά, 
έρχεται ο φασισμός πολύ περισσότερο ως μια τιμωρία για το προλε-
ταριάτο εξαιτίας της αποτυχίας του να ολοκληρώσει την επανάστα-
ση που ξεκίνησε στη Ρωσία. Και οι φορείς του φασισμού δεν είναι 
μια μικρή προνομιούχα κάστα. Αλλά ευρεία κοινωνικά στρώματα, 
μεγάλες μάζες που φτάνουν ακόμη και στο προλεταριάτο»10
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Αν και οι σκέψεις αυτές είναι διατυπωμένες σε μια άλλη ιστορι-
κή πραγματικότητα, ο πυρήνας της λογικής τους είναι εξαιρετικά 
επίκαιρος, καθώς βάζει και το θέμα της κοινωνικής βάσης στην 
οποία στηρίζεται ο φασισμός και των πολιτικών προϋποθέσεων 
που τον γεννούν και τον ανδρώνουν. Τα φασιστικά ρεύματα δεν 
δημιουργούνται μόνο μέσα από τις αντικειμενικές – οικονομικές 
προϋποθέσεις (οικονομική κρίση – εκτεταμένη κοινωνική εξα-
θλίωση μικροαστικών και εργατικών στρωμάτων), αλλά και μέσα 
από συγκεκριμένες πολιτικές προϋποθέσεις: είναι η αδυναμία του 
επαναστατικού υποκειμένου να δώσει τη λύση της επαναστατικής 
διεξόδου από την κρίση και ν’ αποτελέσει πόλο έλξης για ευρεία 
στρώματα που αποδεσμεύονται από το αστικό πολιτικό σύστημα 
και αντιμετωπίζουν το φάσμα της κοινωνικής εξαθλίωσης.

Τα στρώματα αυτά βρίσκονται συνήθως σε κατάσταση απόγνω-
σης και δεν μπορούν να δουν στη δράση του εργατικού κινήματος 
και του επαναστατικού υποκειμένου (αν αυτό πραγματικά υπάρ-
χει) μια προοπτική ελπίδας, είτε γιατί αυτή η δράση κινείται σε 
λάθος κατεύθυνση, είτε γιατί είναι ανεπαρκής, είτε γιατί υπάρχει 
απουσία πολιτικής μαζών.

Οι αδυναμίες και όχι η δύναμη του εργατικού κινήματος επιτρέ-
πουν στον φασισμό ν’ αποκτήσει έρεισμα στις λαϊκές τάξεις και ν’ 
αποτελέσει πολιτική δύναμη κρούσης εναντίον του. O εκφασισμός 
της κοινωνίας προϋποθέτει μια «σειρά ήττες του εργατικής τάξης, 
ήττες που έρχονται διαδοχικά σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και 
περνούν από διάφορες φάσεις και καμπές».11 Η ιστορική εμπειρία 
της ήττας του Σπάρτακου στη δημοκρατία της Βαϊμάρης το 1919 και 
το μη επαναστατικό τέλος της «κόκκινης διετίας 1919 -1920 των 
εργατικών συμβουλίων» στην Ιταλία αποδεικνύουν ότι η άνοδος 
του φασισμού έγινε, αφού πρώτα «είχαμε μια χαρακτηριστική 
αποτυχία της εργατικής τάξης να φτάσει τους πολιτικούς στόχους 
που επέβαλε μια κατάσταση ανοιχτής κρίσης και που ήταν πραγμα-
τοποιήσιμοι».12 Η έννοια της αποτυχίας δεν έχει μόνο να κάνει με 
την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας αλλά και με την αδυναμία 
της «να επιβάλει μέσα σε μια ανοιχτή κατάσταση κρίσης εφικτούς 
πολιτικούς στόχους και ενταγμένους σε μια μακροπρόθεσμη στρα-
τηγική, που δεν φτάνουν ενδεχομένως μέχρι την κατάληψη της 
κρατικής εξουσίας»13.

Είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την ελληνική πραγματι-
κότητα να δούμε συγκεκριμένα η πολιτική παρέμβαση των δυ-
νάμεων της Αριστεράς την περίοδο που άρχισε η αποδέσμευση 
ευρέων κοινωνικών στρωμάτων από τα κόμματα του αστικού 
διπολισμού εξαιτίας του κανιβαλισμού των μνημονιακών πολιτι-
κών. Και στο κινηματικό, αλλά κυρίως στο πολιτικό και ιδεολο-
γικό επίπεδο, υπάρχει υστέρηση σ’ ό,τι αφορά την έκταση και την 

ένταση της επίθεσης που ενορχηστρώνεται από τον αντίπαλο. Οι 
μεγάλες γενικές απεργίες, παρά τη μεγάλη συμμετοχή κόσμου 
σ’αυτές, παραμένουν κάτω από την πολιτική διεύθυνση της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας, δεν θέτουν γενικότερους πολιτικούς 
στόχους εναντίον αυτής της πολιτικής και αυτό έχει ως συνέπεια 
να μην μετεξελίσσονται σε γενική πολιτική απεργία όταν στιγμές 
του αγώνα απαιτούν κάτι τέτοιο (28 – 29 Ιούνη 2011, 19-20 Οκτω-
βρίου 2011, 12 Φλεβάρη 2012). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο μνη-
μονιακό καθεστώς και στην αστική τάξη να προχωρούν τα μέτρα 
του νεοφιλελευθέρου κανιβαλισμού, άσχετα από το γεγονός ότι σ’ 
αυτή την πορεία αποσαρθρώθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα και 
μεγάλο μέρος του αστικού πολιτικού προσωπικού, που στήριζε 
και προωθούσε το πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής. 
Όσο κι αν η διάθεση των λαϊκών στρωμάτων ν’ αγωνιστούν ήταν 
μεγάλη, άφηνε ένα αίσθημα απογοήτευσης και απόγνωσης, κα-
θώς κανένα άμεσο θετικό αποτέλεσμα ως προς την ανατροπή του 
κανιβαλικού προγράμματος της τρόικας και μνημονικών κυβερ-
νήσεων δεν υπήρξε. Αυτό, εκτός από την οργή, μεγάλωσε και την 
απόγνωση στα λαϊκά στρώματα, που έβλεπαν να καταστρέφονται 
σε καθημερινή βάση όλο και περισσότερο, αλλά να μην έχουν 
αποτελεσματικούς τρόπους και ανάλογα εργαλεία για ν’ανακό-
ψουν την καταστροφή και να βάλουν φραγμό στο μνημονιακό 
κανιβαλισμό.

Περίοδοι που ήταν χρονικά κοντά στις εκλογές, όπως η περίο-
δος από τη 12 Φλεβάρη μέχρι την πρώτη εκλογική αναμέτρηση 6/5 
εξελίχθηκαν χωρίς κινηματικά γεγονότα, χωρίς καμιά παρέμβαση 
στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό. Η ατζέντα καθορίστηκε από τις 
μνημονιακές δυνάμεις και έφερε σε πρώτο πλάνο το μεταναστευ-
τικό, για ν’ αποφευχθεί η συζήτηση για το μνημόνιο, γεγονός που 
ευνόησε τη Χρυσή Αυγή.

Το κίνημα των πλατειών έκλεισε χωρίς αυτό να συγκροτηθεί 
πολιτικά, αλλά και χωρίς να αποχτήσει κάποια γενικότερη συ-
μπόρευση με το εργατικό κίνημα, παρά το θετικό κεκτημένο της 
γενικής απεργίας στις 15 Ιούνη 2011 και της επόμενης γενικής 
απεργίας ενάντια στο Μεσοπρόθεσμο 28- 29 Ιούνη 2011. Μια σει-
ρά καθεστωτικοί μύθοι που έχουν άμεση σχέση με την επιβολή 
του Μνημονίου παρέμειναν ταμπού στα πλαίσια των συζητήσεων 
και της προβληματικής που ανέπτυξαν οι Λαϊκές Συνελεύσεις, 
όπως το θέμα του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
το ζήτημα του χρέους. Έτσι ουσιαστικά έκλεισε αυτό το κίνημα από 
τη μια ως αποτέλεσμα της ακραίας καταστολής που αναπτύχθηκε 
σε βάρος του και από την άλλη από αδυναμία να διαμορφώσει 
συγκεκριμένη πολιτική απάντηση στην επίθεση του μνημονιακού 
καθεστώτος. Ενώ οι κοινωνικοί αγώνες έφθειραν το αστικό πο-
λιτικό σύστημα και το απονομιμοποίησαν μέχρι του σημείου κα-
τάρρευσης, από την άλλη δεν διαμορφώθηκε μια συνολικότερη 
στρατηγική που θα μπορούσε ν’ανακόψει και πολύ περισσότερο 
ν’ ανατρέψει την κανιβαλική επίθεση του κεφαλαίου στην εργατι-
κή τάξη αλλά και τα μεσαία στρώματα. Η επίθεση συνεχίστηκε με 
εντατικό τρόπο κι αυτό μεγάλωσε την απόγνωση σε κομμάτια των 
λαϊκών στρωμάτων, ειδικότερα εκείνων που λειτουργούσαν εξα-
τομικευμένα, δεν είχαν καμιά επαφή με κινηματικές διαδικασίες 
ή προηγούμενη εκλογική και πολιτική τους συμπεριφορά ήταν 
συντηρητική. Η αδυναμία του εργατικού κινήματος να περάσει σε 
μια επιθετική φάση ανατροπής των μνημονιακών πολιτικών και 
να διαμορφώσει μια συνολική στρατηγική ανατροπή της αστικής 
πολιτικής άφησε έδαφος στη δημαγωγία και τη δράση των ακρο-
δεξιών και φασιστικών κομμάτων.

Η πολιτική όμως έκφραση των στρωμάτων που αποδεσμεύτη-
καν από τον αστικό διπολισμό δεν παραμένει στο κενό. Η αποδέ-
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σμευσή τους από τα κόμματα του Μνημονίου βάζει επιτακτικά το 
ζήτημα με το μέρος ποιάς πλευράς θα κερδηθούν: ή με το εργατικό 
κίνημα και τις πολιτικές του εκφράσεις ή εκ νέου από την αστική 
τάξη με νέα πολιτικά μορφώματα που εμφανίζονται ως αντισυστη-
μικά, με λόγο πολλές φορές αντικαπιταλιστικό, συνδυασμένο με 
εθνικισμό και ρατσισμό, έτσι ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα 
επαφής αυτών των στρωμάτων με το εργατικό κίνημα.

Η αντιπαράθεση με τα φασιστικά ρεύματα δεν μπορεί να είναι 
μόνο μια στρατιωτικού τύπου αντιπαράθεση που προκρίνει το 
στοιχείο της αυτοάμυνας και της απόκρουσης της φασιστικής βίας, 
όσο και αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Είναι η αντιπαράθεση 
με τον εθνικισμό, το μιλιταρισμό, το ρατσισμό και όλο το αξιακό 
μείγμα που συνθέτει τη φασιστική ιδεολογία. Είναι επίσης συγκε-
κριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που ανακόπτουν την αύξηση 
της επιρροής των φασιστικών μορφωμάτων μέσα στην κοινωνία. 
Αυτά τα στοιχεία πρέπει ν’ αναγνωριστούν ως κρίσιμοι παράμε-
τροι μιας πολιτικής που θ’ αντιμετωπίσει τη φασιστική απειλή.

Χάρη στην ιδιαιτερότητα της φασιστικής ιδεολογίας, το μικρο-
αστικό χαρακτήρα της αλλά και τη γενικευμένη ιδεολογική κρί-
ση των αστικών κοινωνικών σχηματισμών που χαρακτηρίζει τη 
διαδικασία εκφασισμού της κοινωνίας, ο φασισμός αποκτά την 
ικανότητα να διεισδύει στις μάζες (μικροαστικές και εργατικές) και 
να τις κινητοποιεί αντεπαναστατικά. 

Η φασιστική ιδεολογία είναι ένα μείγμα υστερικού και επιθε-
τικού εθνικισμού, λατρείας του κράτους και της εξουσίας, μιλι-
ταρισμού, συνδυασμένο με αντικαπιταλιστική δημαγωγία. Είναι 
μια ιδεολογία εξεγερμένων και εξαθλιωμένων μικροαστών που 
μέσα στην κρίση κινούνται σε μια συντηρητική κατεύθυνση, επι-
διώκοντας το «νόμο και την τάξη». Εξεγερμένων μικροαστών που 
έχουν θεωρήσει ως υπεύθυνο για την κρίση το εργατικό κίνημα. 
Επιδιώκει τη δημιουργία ενός ισχυρού αυταρχικού κράτους που 
καθυποτάσσει τη δράση της εργατικής τάξης.

Είναι ανάγκη σήμερα από την πλευρά των δυνάμεων της Αρι-
στεράς και του εργατικού κινήματος να χαραχθεί μια αντιφασι-
στική στρατηγική, στα πλαίσια της συνολικότερης αντιπαράθεσης 
με την πολιτική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
φασισμός πρέπει ν’ αναγνωρισθεί ως σοβαρός κίνδυνος για την 

1. Ν.Πουλαντζάς, Φασισμός και 
Δικτατορία, Η Τρίτη Διεθνής 
απέναντι στο Φασισμό, εκδ. Θε-
μέλιο, Αθήνα , 2006, σελ. 73-74
2. Α.Gramsci, «Ο Φασισμός και 
οι Πολιτικές του. Οι Θέσεις της 
Λυών 15, 16», περ. «Μαρξιστική 
Σκέψη», τ. 5, σελ. 40 – 43
3. Χ. Κεφαλής, «Για τον ακρο-
δεξιό, νεοφασιστικό κίνδυνο 
και την αντιμετώπισή του», 
περ. «Μαρξιστική Σκέψη», τ. 5, 
Απρίλιος – Μάιος 2012 , σελ. 
326 – 327
4. Χ. Κεφαλής, οπ. παρ. σελ. 
317- 318
5. Xρυσή Αυγή, Ταυτότητα, ση-
μείο 5, http://www.xhryshaygh.
wordpress.com
6. Xρυσή Αυγή, Ταυτότητα, ση-
μείο 6, http://www.xhryshaygh.

wordpress.com
7. Βερναρδάκης Χριστόφο-
ρος, «Οι εκλογές της 17ης 
Ιουνίου και οι νέες τομές στο 
κομματικό σύστημα», Η Αυγή, 
24 Ιουνίου 2012 http://www.
avgi.gr/ArticleActionshow.
action?articleID=697536
8. Βερναρδάκης Χριστόφορος, 
ο.π.
9. Praxis, «Μπροστά στη νέα 
φάση των ταξικών αγώνων. 
Το κοινωνικό πλαίσιο»,http://
leninreloaded.blogspot.gr
10. Κλάρα Τσέτκιν, «Ο αγώνας 
ενάντια στο φασισμό», περ. 
«Μαρξιστική Σκέψη», τ. 5, 
σελ.14.
11. Ν. Πουλαντζάς, ο.π., σελ. 158
12. Ν. Πουλαντζάς, ο.π., σελ.159
13. Ν. Πουλαντζάς, ο.π., σελ.159

Σημειώσεις

εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και να του αφαιρεθεί κάθε 
ζωτικός χώρος για την πολιτική του ανάπτυξη. Είναι ένας καθο-
ριστικός κρίκος για τη συνέχιση της βάρβαρης πολιτικής του κε-
φαλαίου στην Ελλάδα σήμερα και ο βασικός του ρόλος είναι ν’ 
αποτρέψει την εξέλιξη της κρίσης σε επαναστατική κατεύθυνση. 
Δεν είναι αρνητής του Μνημονίου, αλλά μεγάλος στυλοβάτης της 
βαρβαρότητάς του.

Η πολιτική και ιδεολογική απομόνωση της φασιστικoύ μορ-
φώματος πρέπει να είναι απόλυτη όπως και η συνεχής ανάδειξη 
και η αποφασιστική καταδίκη του εγκληματικού του παρόντος και 
παρελθόντος.

Ένα σταθερό ιδεολογικό μέτωπο ενάντια στη λαϊκίστικη δημα-
γωγία της σχετικά με το Μνημόνιο και την κρίση αλλά και ενάντια 
στον εθνικισμό, τη φασιστική φυσιογνωμία του Λαϊκού Κράτους, 
το ρατσισμό και τη μικροαστική αντικαπιταλιστική δημαγωγία που 
περιλαμβάνει το πρόγραμμά της.

Η απόκρουση των εγκληματικών της ενεργειών ενάντια στους 
μετανάστες και το κίνημα, με την οργάνωση αποτελεσματικών 
μορφών λαϊκής αυτοάμυνας. Είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα να 
μην μπορέσει να συνεχίσει την εγκληματική της δράση, ούτε να 
μπορέσει να συγκροτήσει τις ιδιωτικές ομάδες ασφαλείας στις γει-
τονιές, που θ’ αποτελέσουν τα σύγχρονα τάγματα εφόδου, ενάντια 
στην Αριστερά, το κίνημα και τα συνδικάτα.

Την ανάπτυξη αντιφασιστικής δράσης σε τοπικό επίπεδο, ειδικά 
στις λαϊκές γειτονιές, μαζί με αντίστοιχη δράση ενάντια στο Μνη-
μόνιο και την πολιτική της καπιταλιστικής λεηλασίας.

Απέναντί του μπορεί να αναπτυχθεί ένα Ενιαίο Μέτωπο Πάλης 
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο που μπορεί να σχηματιστεί και 
με τις δυνάμεις της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής 
Αριστεράς από συλλογικότητες που παλεύουν ενάντια στο φασι-
σμό και το ρατσισμό, αλλά και από όσες συλλογικότητες του αντε-
ξουσιαστικού χώρου αναγνωρίζουν την ανάγκη της ενιαίας και 
αποτελεσματικής δράσης ενάντια στο φασισμό σήμερα.

«αντιτετραδια»
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Σελίδες διαλόγου

Στα πλαίσια αυτής της ευαισθητοποίη-
σης ορίστηκαν από διεθνείς οργανι-
σμούς κάποιες μέρες του χρόνου ως 

μέρες αφιερωμένες σε κάποια γεγονότα 
προκειμένου να τονίζεται το περιεχόμενο 
τους, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων 
των ανθρώπων τόσο σε ατομικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο συλλογικών εκφράσε-
ών τους. Έτσι έχουν οριστεί για παράδειγ-
μα: η Παγκόσμια μέρα του Περιβάλλοντος, 
η Παγκόσμια Μέρα Καταπολέμησης της 
Φτώχειας και της Πείνας, η Παγκόσμια 
μέρα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η 
Παγκόσμια μέρα του Αφοπλισμού και της 
Ειρήνης κλπ, αλλά και κάποιες ιδιαίτερες 
μέρες αφιερωμένες σε επαγγέλματα, τα 
οποία συντελούν στη διασφάλιση των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου: όπως αυτή η 
Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών. 

Κατά γενική ομολογία και από την κα-
θημερινή εμπειρία καταγράφεται ως πο-
λιτική υποκρισία η ύπαρξη αυτών των 
παγκόσμιων ημερών, αφού η απαίτηση 
για σεβασμό των όσων περιγράφουν στο 
περιεχόμενό τους παραβιάζεται σε πάρα 

πολλές περιπτώσεις από ισχυρά κράτη 
αλλά και από τους ίδιους τους διεθνείς ορ-
γανισμούς. 

Με άλλα λόγια παρά το αφιέρωμα για 
παράδειγμα της παγκόσμιας μέρας κατά 
της φτώχειας και της πείνας τα κοινωνικά 
αυτά φαινόμενα διογκώνονται καθημερι-
νά, οι εξοπλισμοί αυξάνονται και η εκμε-
τάλλευση των λαών του «τρίτου κόσμου» 
από το λεγόμενο αναπτυγμένο συνεχίζεται 
αυξάνοντας την παιδική θνησιμότητα. Σε 
συνδυασμό με τα παραπάνω, οι παγκό-
σμιες μέρες υγείας και καταπολέμησης του 
ΑΙDS παρά τις όποιες κινητοποιήσεις μέσα 
από ειδικά προγράμματα-αφιερώματα των 
ΜΜΕ φαντάζουν ως μια αφορμή-ευκαιρία 
για να προβληθεί το έργο κάποιων ΜΚΟ 
προκειμένου να ενισχυθεί το ταμείο τους. 
Στην πραγματικότητα αποκρύβεται το γε-
γονός ότι πολλές από τις ΜΚΟ έρχονται να 
διαχειριστούν τη φτώχεια των λαών και τις 
συνέπειές της, αποσιωπώντας τους γενεσι-
ουργούς πολιτικούς και οικονομικούς πα-
ράγοντες της εκμετάλλευσης των λαών του 
τρίτου κόσμου (Unesco 1984, Rollet, 2006)

Ο παρεμβατικός ρόλος του/
της διανοούμενου δασκάλου-
εκπαιδευτικού
Παρά την όποια επιφύλαξη, που μπορεί 
κάποιος/α να διατυπώσει για την υιοθέ-
τηση από διεθνείς οργανισμούς των πα-
γκόσμιων ημερών, εν τούτοις μπορούν 
αυτές οι μέρες τουλάχιστον στο χώρο της 
εκπαίδευσης να αποτελέσουν αφορμή για 
διατύπωση απόψεων, προβληματισμών. 
Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποτε-
λέσουν αφορμή για παραγωγή όχι μόνο 
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, αλλά κυ-
ρίως αφορμή για την έναρξη ενός ευρύ-
τερου κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου 
με στόχο την κριτική συνειδητοποίηση των 
παιδιών και αυριανών πολιτών και ταυτό-
χρονα την ανάδειξη της πολιτικής υποκρι-
σίας. Με άλλα λόγια μια τέτοια προσέγγιση 
του περιεχομένου των παγκόσμιων ημε-
ρών μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική 
αφορμή για εμπλουτισμό του αναλυτικού 
προγράμματος του σχολείου με περιεχό-
μενο -στην πραγματικότητα το άνοιγμα του 
σχολείου- τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά 
και παγκόσμια πολιτικά προβλήματα.

Κάτω απ’ αυτή τη διάσταση εκτιμώ πως 
δεν πρέπει να θεωρείται ως τυχαίο γεγονός 
η επιλογή από τους διεθνείς οργανισμούς 
μέρας για τους/τις δασκάλους/ες (εκπαι-
δευτικούς). Προφανώς πίσω από αυτήν 
την υιοθέτηση καταγράφεται ο ουσιαστικός 
παρεμβατικός ρόλος του/της δασκάλου/
ας (εκπαιδευτικού) στη διαμόρφωση αντι-
λήψεων, στάσεων και συμπεριφορών σε 
πολλές και διαφορετικές χρονικές περιό-
δους της ζωής των ανθρώπων. Οι δάσκα-
λοι/ες  βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο και 
το συνοδεύουν για μεγάλο χρονικό διά-

Από τη λήξη του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου παρατηρείται  
από τους διεθνείς οργανισμούς μια ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω από κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, οικονομικές κ.λπ. συνθήκες, οι οποίες θεωρούνται βασικές για τη ζωή  
και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Διαστάσεις του ρόλου και της ευθύνης 
των εκπαιδευτικών

Με αφορμή την 5η Οκτωβρίου, Παγκόσμια μέρα των Εκπαιδευτικών  
(ένα αφιέρωμα στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών1)

Z γράφει o Άγγελος Χανζηνικολάου
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κάθε φορά ηλικιακές φάσεις: νηπιαγωγείο, 
δημοτικό, γυμνάσιο-λύκειο, πανεπιστήμιο. 

Αυτός ο ρόλος και η σχέση του εκπαι-
δευτικού με τα παιδιά και τους νέους/ες 
καταγράφεται διαχρονικά ως άρρηκτα 
συνδεδεμένος στη συνείδηση των ανθρώ-
πων όχι μόνο στα πλαίσια μιας διδακτικής 
διαδικασίας, αλλά φαίνεται να ορίζονται 
από ευρύτερα αξιολογικά και γνωσιολογι-
κά κριτήρια τα οποία στο εγγύς παρελθόν 
έχουν καταγραφεί με εκφράσεις όπως «τα 
παιδευτικά αγαθά» ή τα «μορφωτικά αγα-
θά» (Εξαρχόπουλος, 1961α, Εξαρχόπουλος 
1961β). Στις έννοιες αυτές δεν θεωρούνται 
οι οποιεσδήποτε πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του ανθρώπου, αλλά εκείνες που αποτε-
λούν συστατικά του κυρίαρχου ιδεολογι-
κού μοντέλου του παιδευτικού ιδεώδους. 
Ταυτόχρονα δίπλα στα παραπάνω αυτο-
νόητα καταγράφεται ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού συνυφασμένος με την αγωγή. Η 
λέξη αγωγή παράγεται από το αρχαίο ρήμα 
«άγω» που σημαίνει οδηγώ. Από αυτή την 
προσέγγιση αναδύεται η ουσιαστική ανα-
παραγωγική διαδικασία του θεσμού του 
σχολείου και η σημαντική θέση που παίζει 
πολλές φορές σε αυτήν τη διαδικασία ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού. Καθιστά λοιπόν το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο τον/την δάσκαλο/α 
(εκπαιδευτικό) σημαντικό παράγοντα και 
πολλές φορές σύμμαχο της διαδικασίας 
της αναπαραγωγής όλων εκείνων των 
κυρίαρχων ηθικών, κοινωνικών, πολιτι-
σμικών κλπ χαρακτηριστικών και αξιών. 
Στοχεύει και επιβάλλει το κυρίαρχο πλαί-
σιο μέσα από πάρα πολλές εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, που καλείται να αποδεχθεί 
και να υλοποιήσει ο/η δάσκαλος/α, στο 
διαποτισμό των προσωπικοτήτων των 
μαθητών/τριών με αντίστοιχες στάσεις και 
συμπεριφορές. Σε αυτό το πεδίο δράσης 
φαίνεται ότι η κυρίαρχη ιδεολογία με τους 
φορείς της καταξιώνει τα πρόσωπα του/της 
δασκάλου/ας στο επίπεδο δηλ. που υπη-
ρετούν –ασκούν τις αξίες αυτές. Αξίες, αρ-
χές, συμπεριφορές και χαρακτηριστικά όχι 
τυχαίας και προσωπικής επιλογής του/της 
εκπαιδευτικού, αλλά αντίθετα όλα εκείνα 
από τα παραπάνω, που θεωρούνται αξιό-
λογα από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες 
και δομές. Οι διαδικασίες αυτές καθορίζουν 
το κύρος των εκπαιδευτικών στην κοινω-
νική ιεραρχία, καθιστώντας τους για χρόνια 
και δεκαετίες του παρελθόντος σε μικροα-
στικές και αγροτικές κοινωνίες σημαντικό 
παράγοντα διατήρησης – συντήρησης των 
κυρίαρχων εξουσιαστικών δομών (Apple, 
1986, Bourdieu, Passeron, 1996). 

Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν για τον 
κάθε δάσκαλο πρόκληση. Η οριοθέτηση 
των εννοιών αγωγή και μόρφωση ανά-

λογα με το ερμηνευτικό περιβάλλον, στο 
οποίο εξετάζονται, εύκολα μπορεί να συ-
σχετιστεί με διαδικασίες χειραγώγησης 
και συμμόρφωσης των νέων από τους 
οποιουσδήποτε επικρατούντες κανόνες 
μιας κοινωνίας και της άκριτης υπακοής 
σε αυτούς. Έτσι από τη μια επιφορτίζεται ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού με την επιδίω-
ξη του πλουτισμού των νέων με γνώσεις, 
την πνευματική και ηθική τους ανάπτυξη 
σύμφωνα με πανανθρώπινα κριτήρια, 
ενώ από την άλλη ταυτόχρονα ο ρόλος 
σε πάρα πολλές περιπτώσεις ως μοχλός 
αναπαραγωγής αποθαρρύνει την κριτική 
σκέψη και αμβλύνει το πνεύμα των νέων 
με τον άκριτο δογματικό διαποτισμό για 
την εξυπηρέτηση ασαφών προς τη δημο-
κρατία σκοπιμοτήτων. Επιπλέον μέσα στο 
σύγχρονο, ρευστό -με την έννοια διαρκώς 
μεταβαλλόμενο- και πολλές φορές ασαφές 
εκπαιδευτικό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός 
καλείται να «ενδυθεί» έναν αμφίρροπο 
και αντιφατικό ρόλο, αφού εξακολουθεί η 
κοινωνία και η πολιτεία να θεωρεί την πα-
ρουσία του σημαντικό παράγοντα όχι μόνο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και 
της πολιτικής μέσα και πέρα από τα πλαί-
σια μιας εκπαιδευτικής πολιτικής (Neave 
1998). 

Ο Μασέντο θεωρώντας το ρόλο του εκ-
παιδευτικού ως διανοούμενου θα τονίσει: 
«οι δάσκαλοι δεν πρέπει να αποδεχτούν να 
γίνουν θύματα του κοινωνικού ρόλου του 
κομισάριου. Πρέπει να γίνουν πραγματικοί 
διανοούμενοι, οι οποίοι έχουν την υποχρέ-
ωση να εξυπηρετούν την αλήθεια και να 
λένε για τα πράγματα που είναι σημαντικά, 
για τα πράγματα που έχουν σημασία» (Μα-
σέντο 2002, 42), υιοθετώντας απόψεις του 
Giroux για το ρόλο του κριτικού εκπαιδευ-
τικού ως διανοούμενου, θα δώσει ιδιαίτε-
ρη σημασία στο ρόλο κατά τη διαδικασία 
της διδασκαλίας στο σχολείο. «Αν θέλουν 
να γίνουν πραγματικοί διανοούμενοι, οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να οικειοποιηθούν μια 
κριτική γλώσσα και να καταγγείλουν την 
υποκρισία, τις κοινωνικές αδικίες και την 
αθλιότητα στην οποία ζουν πολλοί άνθρω-
ποι. Πρέπει να κατανοούν ότι τα σχολεία 
ενσωματώνουν τόσο την κυρίαρχη ιδεο-
λογία όσο και τη δυνατότητα αντίστασης και 
πάλης και ότι πρέπει να τα υπερασπιστούμε 
ως μια θεμελιώδη αρχή που αποσκοπεί 
στην προετοιμασία των μαθητών, ώστε να 
αποκτήσουν την υπευθυνότητα που θα τους 
επιτρέψει να διευρύνουν τους ορίζοντες της 
δημοκρατίας αλλά και την κριτική ικανότη-
τα των πολιτών» (Mασέντο 2002, 43). Στα 
πλαίσια μιας τέτοιας προσέγγισης ο εκ-
παιδευτικός θεωρείται-κατατάσσεται ως 
σύμμαχος στην προώθηση ιδεών όπως: 
της ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας 

και δικαιοσύνης, του σεβασμού του περι-
βάλλοντος, του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.  Σε τελική ανάλυση σύμμα-
χος των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
της διεκδίκησής τους μαζί με όλους εκεί-
νους, που τα στερούνται. 

Παρ’ όλα αυτά όμως φαίνεται πως η 
προαναφερόμενη κριτική δυνατότητα του 
ρόλου του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 
αναπτυγμένο δυτικό κόσμο περιορίζεται 
σε πλαίσια προώθησης των δήθεν ουδέ-
τερων εκπαιδευτικών γνώσεων, μιας και 
καταγράφεται η πολιτική ουδετερότητα του 
σχολείου ως αδιαμφισβήτητο επιστημονι-
κό αξίωμα στο πλαίσιο μιας «προσχημα-
τικής αντικειμενικότητας» (Τσομσκι, 2002, 
53). Έτσι η όποια συζήτηση περί δημοκρα-
τίας στο σχολείο στην ουσία μετατρέπεται 
σε προπαγανδιστική διάδοση ψεμάτων, 
η οποία εξυπηρετεί ισχυρά συμφέροντα 
χωρίς να υφίστανται οι εκπαιδευτικοί 
συνέπειες, «επειδή στην πραγματικότητα 
εκτελούν την υπηρεσία, που περιμένουν 
από αυτούς οι θεσμοί για τους οποίους ερ-
γάζονται» (Τσομσκι, 2002, 50)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο/η διανοούμε-
νος/η δάσκαλος/α (εκπαιδευτικός) δεν 
αποκόπτεται από τους πραγματικούς 
όρους των προβλημάτων και δεν μπορεί 
να περιοριστεί στην αφηρημένη θεωρητι-
κή μόνο έρευνα του προβλήματος. Όπως 
παρατηρεί ο Whitty ο/η δάσκαλος/α στην 
ουσία είναι αυτός που θα οδηγήσει τις δια-
δικασίες «από την ακαδημαϊκή κριτική στη 
ριζοσπαστική παρέμβαση» (Whitty, 2007, 
211). Αυτός/η ως διανοούμενος/η μέσα 
από τη φιλοσοφική κατανόηση αποφεύγει 
να λειτουργεί με «την απλή ερμηνεία του 
πραγματικού, αλλά διεκδικεί το δικαίωμα 
να προσλάβει και μια λειτουργικότητα της 
κάθαρσης…» σύμφωνα με την πρόταση 
του Γκράμσι. (Lombardi, 1986, 52). Η πρό-
ταση του Γκράμσι στην ουσία θέτει τη δια-



85φθινόπωρο 2012    αντιτετράδια της εκπαίδευσης

Σελίδες διαλόγου
λεκτική σχέση, που πρέπει να ανακαλύπτει 
καθημερινά ο/η δάσκαλος/α ανάμεσα στη 
θεωρία και την πράξη, προκειμένου οι μα-
θητές/τριες στηριζόμενοι/ες στις αντικειμε-
νικές συνθήκες της ύπαρξης, ως όντα, να 
θέτουν σε κίνηση τη θέλησή τους και να 
δημιουργούν έτσι την ελεύθερη προσω-
πικότητά τους. Αυτή η διαδικασία υλοποι-
είται μέσα από αμοιβαία δράση με άλλους 
ανθρώπους για την ηθική βελτίωση της 
κοινωνίας (Φρέιρε 1977). Ο διαμεσολα-
βητικός ρόλος του δασκάλου ανάμεσα 
στην κοινωνία και στα παιδιά είναι για τον 
Γκράμσι «ρόλος του διανοούμενου». Ως 
τέτοιος πρέπει να είναι μορφωμένος δηλ 
«να έχει αποκτήσει κριτική συνείδηση του 
ρόλου και της ηγετικής λειτουργίας του στην 
κοινωνία» (Lombardi, ο.π. 63-64). (ηγετι-
κή με την έννοια της πρωτοπορείας, του 
οραματισμού και της δημιουργικότητας 
και όχι με την έννοια της εξουσιαστικής 
καταπίεσης). Η προσέγγιση μας επαναφέ-
ρει στην κλασσική τρίτη θέση για τον Φόυ-
ερμπαχ του Μαρξ, σύμφωνα με την οποία 
ο ρόλος του δασκάλου τοποθετείται σε μια 
διαδικασία συνεχούς κοινωνικής ανατρο-
φοδότησης: «Η υλιστική διδασκαλία ότι οι 
άνθρωποι είναι προϊόντα των περιστάσεων 
και της αγωγής και κατά συνέπεια οι αλ-
λαγμένοι άνθρωποι είναι προϊόντα άλλων 
περιστάσεων και αλλαγμένης αγωγής, ξε-
χνάει πως οι περιστάσεις αλλάζουν ίσα-ίσα 
από ανθρώπους και πως ο παιδαγωγός 
πρέπει και ο ίδιος να διαπαιδαγωγηθεί…» 
(Έγκελς). Έχοντας επίγνωση λοιπόν αυτών 
των συνθηκών ο εκπαιδευτικός ως δια-
νοούμενος και ως φιλόσοφος θα υπερβεί 
την εξήγηση και ερμηνεία του κόσμου 
και θα θέσει ζητήματα αλλαγής του: «Οι 
φιλόσοφοι εξηγούσαν μόνο τον κόσμο με 
διαφόρους τρόπους. Το ζήτημα είναι να τον 
μεταβάλουμε» (Εγκελς, ο.π 90). Προφανώς 
και αυτές οι διαδικασίες δεν είναι απλές 
και εύκολα υλοποιήσιμες. Ακόμα και μέσα 
στα πλαίσια της σχολικής καθημερινότητας 
η οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της 
ρουτίνας αποτελεί πρόκληση για τις κατε-
στημένες γραφειοκρατικές εκπαιδευτικές 
ισορροπίες. 

Σύγχρονες κοινωνικές 
αναπαραγωγικές απαιτήσεις  
από το ρόλο των δασκάλων
Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας ο 
ρόλος των δασκάλων αποτελεί ένα πεδίο 
με διαρκώς αυξανόμενη σπουδαιότητα για 
την εκπαιδευτική πολιτική. Ταυτόχρονα ο 
ρόλος τους αποτελεί μέρος του καθημε-
ρινού λόγου των πολιτών-γονέων, των 
πολιτικών και του δημόσιου λόγου μέσω 
του τύπου. Ο λόγος αυτός συνδέει στενά το 

ρόλο του/της δασκάλου/ας με την ποιότητα 
της εκπαίδευσης και τη βελτίωση του εκ-
παιδευτικού έργου. Με άλλα λόγια θεω-
ρείται, καταγράφεται, ως αυτονόητο μέσα 
από το περιεχόμενο του καθημερινού λό-
γου ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η 
αποτελεσματικότητά της συνδέονται στενά 
με την αποτελεσματικότητα της καθημερι-
νής δουλειάς των εκπαιδευτικών και αυτή 
εστιάζεται στις μεθόδους, στις τεχνικές και 
στις στρατηγικές, που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία .

Η αυτονόητη σύνδεση του ρόλου των 
δασκάλων μέσα από τη διαμόρφωση ενός 
νέου εκπαιδευτικού λόγου με έννοιες 
όπως: αποτελεσματικότητα, παραγωγικό-
τητα, ανταποδοτικότητα, εξειδίκευση και 
επιδόσεις, ως κυρίαρχα κριτήρια ποιότη-
τας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, απο-
τελεί την κοινή επωδό όλων των εκφρα-
ζόμενων απόψεων. Αυτά τα κριτήρια, σε 
συνδυασμό με τις επιβαλλόμενες πολιτικές 
από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΟΣΑ περί με-
ταρρυθμίσεων, καθορίζουν -πέρα από το 
δήθεν προοδευτικό επιχείρημα του μετα-
σχηματισμού του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος- το σύγχρονο ευφυολόγημα του ρόλου 
των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία 
των νέων στις απαιτήσεις της αγοράς (Κα-
μαρινού, 2004, Γρόλλιος 2004). 

Ταυτόχρονα όμως αποσιωπάται το γεγο-
νός ότι ο κύριος ρυθμιστής της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας τις τελευταίες δεκαετίες 
για την Α/βάθμια και Β/θμια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα είναι τα αναλυτικά προγράμ-
ματα, τα οποία εκπονούνται από το πρώην 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και νυν Ινστ. Εκπ/
κης Πολιτικής, στο σχεδιασμό των οποίων 
η συμμετοχή των δασκάλων είναι μηδα-
μινή (κυριολεκτικά). Όλα αυτά ενδύονται 
το μανδύα του προκλητικού τίτλου «σύγ-
χρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις της εκ-
παίδευσης» (Αλλαχιώτης,2002, Ματσαγ-
γούρας, 2002 και λόγοι των πρώην και 
νυν υπουργών και υφ/ργών παιδείας της 
περιόδου 2004-2012), όπου πίσω από την 
έννοια «σύγχρονο» υπονοούνται μια σει-
ρά από διαδικασίες ως προοδευτικές, ενώ 
κρύβεται η σκληρότητα των απαιτήσεων 
της αγοράς. Η μονομερής σύνδεση της 
παρεχομένης εκπαίδευσης με τις απαιτή-
σεις της αγοράς αποτελεί ένα καθημερινό 
διακύβευμα για την αυτονόητη διαχρονική 
σχέση του ρόλου των δασκάλων με τις δια-
δικασίες της Παιδείας. Πολλές φορές μάλι-
στα υπάρχει και σύγχυση στη σύνδεση του 
ρόλου με την αγορά και φαίνεται να μην 
γνωρίζουν οι διαμορφωτές του καθημερι-
νού λόγου την αντίφαση που δημιουργείται 
από αυτήν τη συσχέτιση, π.χ. Αγορά σημαί-
νει: ανταγωνιστικότητα, ατομική προβολή, 
κέρδος, και κυρίως εκμετάλλευση κλπ. 

Παιδεία σημαίνει: μόρφωση, άμιλλα (για 
τις προηγούμενες δεκαετίες- αντίθετο της 
ανταγωνιστικότητας) συνεργασία, αλλη-
λεγγύη, διάχυση της γνώσης για το γενικό 
καλό, ισότητα και προοπτική εργασίας από 
όλους/ες τους νέους/ες κλπ. (Apple, 2001)

Παρόλα αυτά μέσα σε αυτό το ρευστό 
καθημερινό πλαίσιο ο/η εκπαιδευτικός 
καλείται να ελίσσεται μπαίνοντας σε μια 
διαδικασία καθημερινής κοινωνικής αξιο-
λόγησης με αντιφατικές και πολλές φορές 
αντικρουόμενες απαιτήσεις προσώπων 
(γονέων) και θεσμών.

Δημιουργείται λοιπόν εύλογα το ερώ-
τημα αν ο ρόλος του/της δασκάλου/ας 
διαμορφώνεται ως μια καθημερινή προ-
σπάθεια χειραφέτησης ή πρόκειται για 
έναν διεκπεραιωτή και εφαρμοστή προ-
γραμμάτων, που ρυθμίζονται κεντρικά. Το 
ερώτημα λοιπόν που πλανάται ως αυτο-
νόητο επακόλουθο της παραπάνω διατύ-
πωσης έχει να κάνει και με αυτήν ακόμη 
τη συρρίκνωση του επαγγελματισμού του 
δασκάλου. Επιπλέον η διάσταση του ερω-
τήματος αναγκαστικά διαμορφώνεται στο 
αν και κατά πόσο μια κεντρικά καθοριζό-
μενη εκπαιδευτική διαδικασία του περι-
ορίζει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως 
διανοούμενος στο σχολείο με σκοπό την 
κατάκτηση της ανθρωπιστικής μορφω-
τικής διαδικασίας από όλα τα παιδιά στα 
πλαίσια της ισότητας. (Ράσης, 2006)

Μια δεύτερη διάσταση του απαιτούμενου 
πλέον ρόλου του εκπαιδευτικού διαμορ-
φώνεται από τα πλαίσια των σύγχρονων 
κοινωνικοοικονομικών διαδικασιών, που 
προκύπτουν από την τεχνολογική εξέλιξη 
της κοινωνίας της πληροφορίας και των 
πολύ-γραμματισμών. Στη διάσταση αυτή ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού φαίνεται να κα-
ταγράφεται ως «μεταλαμπαδευτή» απλών 
πληροφοριών και δεξιοτήτων, όπως η 
αγορά επιτάσσει, γι’ αυτό δεν είναι τυχαία 
η χρήση του όρου «εκπαιδευτής» -σε θεω-
ρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο- και όχι 
δάσκαλος/α (εκπαιδευτικός) στις θεωρίες 
και προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού όρου 
«Δια Βίου μάθηση». Τυχαία άραγε η χρήση 
του όρου εκπαιδευτής; Στα πλαίσια μιας επι-
φανειακής ανάλυσης της χρήσης του όρου 
εύκολα θα συνδυαζόταν με αυτόν του «εκ-
παιδευτή των ζώων». Φαντάζομαι καθόλου 
τυχαία, όπου μέσα από δήθεν μεταρρυθμι-
στικές διαδικασίες επί της ουσίας παραβλέ-
πεται σκόπιμα ο ρόλος του/της δασκάλου/
ας εκπαιδευτικού, αφού δεν συμμετέχει στη 
διαμόρφωση και στο σχεδιασμό των διαδι-
κασιών μεταρρύθμισης. Η παρουσία τους 
όμως κρίνεται αναγκαία αργότερα κατά 
την υλοποίηση των όποιων μεταρρυθμι-
στικών προγραμμάτων. Της υλοποίησης 
προηγούνται συνεχείς επιμορφώσεις (και 
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σης με το πρόσχημα της αναγκαιότητας της 
παρεχόμενης ποιότητας) προκειμένου να 
καταστεί ο/η δάσκαλος/α ικανότερος/ή για 
να μεταβιβάσει- να «πουλήσει» στους/στις 
μαθητές/τριες- καταναλωτές τα εκπαιδευ-
τικά υλικά (Δουράνου2007). Έτσι μπορεί 
να καταγράφηκε ο ρόλος του στη σύνοδο 
των υπουργών παιδείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Δουβλίνο: Πρώτον ως ουσια-
στικός και όχι στατικός, αλλά μέσα από συ-
νεχείς αλλαγές. Δεύτερον: η βελτίωση της 
εκπαίδευσης εξαρτάται από την επάρκεια 
όσο και από την ποιότητα του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού. Στην ουσία όμως και οι 
δυο προτάσεις περιγράφουν ένα πλαίσιο 
διαρκούς αξιολόγησης της καταλληλότη-
τας των εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα τη 
διαμόρφωση ενός άτυπου ανταγωνισμού 
μεταξύ τους για τη συγκέντρωση προσό-
ντων –«βεβαιώσεων– χαρτιών», προκει-
μένου αυτά ως κίνητρα και ανταμοιβές να 
αποτελέσουν κριτήρια αναρρίχησης στην 
εκπαιδευτική ιεραρχία.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν μια τυ-
χαία σημερινή εκπαιδευτική διαπίστωση. 
Απλούστατα ο θετικισμός ως το κυρίαρ-
χο επιστημονικό ρεύμα της εκπαίδευσης 
μεταλλάσσεται σήμερα πίσω από τις νέες 
τεχνολογίες, τις αναδιαρθρωμένες θεω-
ρίες της κοινωνίας της γνώσης και των 
πληροφοριών και με επιχειρήματα εκ-
συγχρονισμού και ποιότητας προσπαθεί 
να συγκαλύψει τις σκληρές εκφάνσεις του 
παλιού του ερμηνευτικού πλαισίου «ερέθι-
σμα-αντίδραση», που στόχο είχε και έχει τη 
χειραγώγηση του ανθρώπου-πολίτη. Προ-
φανώς και εννοώ το επιστημονικό ρεύμα 
του συμπεριφορισμού και των νέων του 
μορφών (γνωστικές-κοινωνικογνωστκές 
κλπ), το οποίο μέχρι και σήμερα ως μο-
ντέλο μάθησης κυριαρχεί στο σύνολο του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτι τέτοιο 
προφανώς εξυπηρετεί την αγορά, γιατί 
στα πλαίσια του συμπεριφοριστικού μο-
ντέλου «ερέθισμα-αντίδραση» μαθαίνουν 
σήμερα οι μαθητές/τριες ελεγχόμενες και 
χειραγωγημένες συμπεριφορές καθιστώ-
ντας τους αύριο ως πολίτες ελεγχόμενους, 
χειραγωγημένους και υποταγμένους στους 
νόμους της αγοράς. Έτσι, αφού έχουν εκ-
μηδενιστεί οι όποιες διαδικασίες συνειδη-
τοποίησης και κριτικής των εργαζομένων 
πολιτών μπροστά στα διλήμματα εργασία, 
απασχόληση ή ανεργία, το όλο μοντέλο 
οδηγεί αφενός σε συμπεριφορές υποταγής 
και εκμετάλλευσης των εργαζομένων και 
αφετέρου διαμορφώνει πλαίσια κατανα-
λωτισμού, με αποτέλεσμα οι κόποι της ερ-
γασίας, ως πλούτος, να επιστρέφει πάλι- να 
απορροφάται από την αγορά (=κεφάλαιο). 
Και το χειρότερο να καταγράφεται η απα-

σχόληση κάποιων ορών εργασίας την ημέ-
ρα ή την εβδομάδα ως εργασία, ενώ στην 
ουσία πρόκειται για ανεργία. Και από αυτό 
το πλαίσιο φαίνεται πως στις μνημονιακές 
πολιτικές, που εφαρμόζονται τα τελευταία 
χρόνια, δεν εξαιρούνται οι δάσκαλοι/ες: 
έτσι έχουμε εργαζόμενους δασκάλους ως 
ωρομίσθιους/ες, μερικής απασχόλησης πχ 
αναπληρωτές περιορισμένου ωραρίου και 
δάσκαλοι/ες με μπλοκάκι παροχής υπηρε-
σιών σε διάφορα προγράμματα του υπουρ-
γείου παιδείας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι δάσκαλοι από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’90 θεωρούνται 
από την κοινωνία ότι είναι αυτοί που μπο-
ρούν να αναλάβουν το μείζον μέρος της ευ-
θύνης, για να ανταποκριθούν ουσιαστικά οι 
νέοι σε περισσότερες απαιτήσεις, σε έναν 
κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνον των 
γονέων τους. (Neave, 2001, 36). Έτσι δεν εί-
ναι τυχαίο το γεγονός ότι καταγράφεται ως 
εκπαιδευτική πραγματικότητα μια νέα διά-
σταση του ρόλου του εκπαιδευτικού σύμ-
φωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός επι-
φορτίζεται αρμοδιότητες της οικογενειακής 
ανατροφής, αφού αφενός οι διαδικασίες 
της εργασίας –απασχόλησης των γονέων 
έχουν αλλάξει και αφετέρου οι οικονομι-
κές απαιτήσεις έχουν διαφοροποιηθεί με 
αποτέλεσμα η οικογένεια να μην μπορεί να 
ανταπεξέλθει πλήρως. Ο Neave παρατηρεί: 
«Ανεξάρτητα από τη φύση των καθηκόντων 
του εκπαιδευτικού υπάρχει μια τάση που 
θέλει το σχολείο να αναλαμβάνει όλο και 
σημαντικότερο ρόλο στην άτυπη θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ανατροφή των παιδιών 
και των εφήβων, σε τομείς όπως ο συναι-
σθηματικός και κοινωνικός, ενώ παρέχει 
τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες 
που συνδέονται συνήθως με τη σχολική εκ-
παίδευση» ( (Neave, ο.π., 16).

Από αυτή τη διάσταση αναδεικνύεται 
ένα επιπλέον ερώτημα: αν ο ρόλος των 
δασκάλων περιορίζεται στα πλαίσια τόσο 
του γραμματισμού των πολυμέσων και της 
κοινωνίας της πληροφορίας όσο και στην 
απόκτηση μιας πλειάδας δεξιοτήτων από 
τους νέους. Ο δάσκαλος επιβάλλεται πλέ-
ον στις μέρες μας να πάρει θέση απέναντι 
στο δίπολο: κατάκτηση από τους νέους 
μιας δήθεν ηθικά ουδέτερης τεχνικής, ή ο 
οποιοσδήποτε γραμματισμός θα στοχεύει 
-και πώς- στη διαμόρφωση μιας ποιότητας 
συνείδησης με κύριο άξονα την ισότητα, το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
-και στις μέρες μας- την αντίσταση και την 
ανατροπή των συνθηκών αδικίας και εξα-
θλίωσης, που επιβάλλουν οι αγορές.

Σκέψεις ως διαπιστώσεις
Ξεκινώντας από τα παραπάνω ερωτήμα-

τα προκύπτουν μια σειρά από σκέψεις, τις 
οποίες κατ’ αρχήν στον καθημερινό λόγο 
θα μπορούσαμε να τις περικλείσουμε στην 
κοινωνική απαξίωση. Μια απαξίωση που 
καταγράφεται πολλές φορές από τους κοι-
νωνικούς θεσμούς, τόσο προς τα πρόσωπα 
των δασκάλων ως φυσικά όντα, όσο και 
στη θεσμική τους παρέμβαση.

Έτσι μια σειρά από θέσεις που εκφρά-
ζονται κατά καιρούς στο δημόσιο λόγο 
για το ρόλο των δασκάλων χρησιμοποιεί 
ως ερμηνευτικά σχόλια και απόψεις που 
στρέφονται γύρω από επιρροές μιας εργα-
λειακής ιδεολογίας (Giroux, 2004), η οποία 
δίνει έμφαση: 1) σε τεχνοκρατικές εκπαι-
δευτικές διαδικασίες, όπως η τυποποίηση 
της σχολικής πληροφορίας και σπάνια στη 
δημιουργία της γνώσης. 2) στη σχέση της 
(σχολικής πληροφορίας) με την παραγω-
γικότητα, δηλαδή η σύνδεσή της με την 
αγορά και τους νόμους της όπως η αποδο-
τικότητα, η ανταγωνιστικότητα κλπ. Έτσι σε 
τελική εκτίμηση η πολιτική αποτυχία αντι-
μετώπισης της σχολικής αποτυχίας, που 
έχει άμεσες επιπτώσεις στην ένταξη της 
αγοράς εργασίας των νέων, μεταφράζεται 
ως ανικανότητα και των εκπαιδευτικών να 
μεταδώσουν στους μαθητές και στους νέ-
ους όλο εκείνο το υπόβαθρο (background) 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Όμως δεν είναι ο 
κυρίαρχος και αποκλειστικός παράγοντας 
της αποτυχίας η θεσμική παρέμβαση των 
δασκάλων, αλλά όλος ο κοινωνικός ιστός 
και οι πολιτικές επιλογές που εσκεμμένα 
αποκρύπτονταν για χρόνια. Τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια και στη χώρα μας, όπως 
καταγράφονται καθημερινά μέσω των 
μνημονιακών μέτρων, ενδύονται οι κυρί-
αρχες πολιτικές προσωπεία εθνικής σωτη-
ρίας, άσχετα αν αυξάνεται η ανεργία και η 
φτώχεια. Έχει δε καταγραφεί ιστορικά, αλλά 
και ερευνητικά και θεωρητικά η συσχέτιση 
της φτώχειας με την σχολική αποτυχία και 
τη σχολική διαρροή (Φραγκουδάκη, 1985, 
Καράγιωργας 1989, Χατζηνικολάου, 2008) 
Τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 
της όποιας σχολικής αποτυχίας και των 
αποκλεισμών που προκύπτουν από αυτήν 
μας τους θυμίζει με το γλαφυρό ύφος του ο 
Κηλαηδόνης με τους στίχους: «Αν τέλειω-
σες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς/ πριν 
πάρεις την απόφαση πρέπει να το σκεφτείς/ 
Λοιπόν που λες το πρόβλημα δεν είναι για 
να μπεις είναι που σου την έχουνε στημέ-
νη μόλις βγεις….». Τις διαδικασίες, που 
έχουν ως στόχο την επέκταση της κοινω-
νικής ανισότητας και της αδικίας, οφείλει 
ο διανοούμενος δάσκαλος στα πλαίσια της 
κοινωνικής ευθύνης του ρόλου του να τις 
αναδεικνύει και να προτείνει διαδικασίες 
κοινωνικής αντίστασης μέσω συλλογικο-
τήτων, παρεμβάσεις ανατροπών, αλλά και 
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λύσεις μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Μια τέτοια προοπτική κρίνεται αναγκαία, 
γιατί επιπλέον η κοινωνική και πολιτική 
του ευθύνη συμπληρώνεται και από την 
ευθύνη του απέναντι στα πρόσωπα των 
μαθητών του. Αυτά θα μπορούσαν να κα-
ταγραφούν ως το πρώτο μέλημα εκείνου 
που τολμά να διδάσκει, όπως εύστοχα 
γράφει ο Πάουλο Φρέιρε (Φρέιρε, 2006). 
Ο ΜcLaren παρατηρεί σχετικά για το δι-
ανοούμενο-κριτικό παιδαγωγό ότι είναι 
ανακόλουθο να αποδίδεις το νόημα της 
κριτικής παιδαγωγικής στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και συνάμα να αποφεύγεις 
την εμπλοκή στην πολιτική ή να αποφεύ-
γεις να μετατρέπεις την κριτική γνώση σε 
πολιτική δραστηριότητα (McLaren, 2004).

Δεύτερο μέλημα του δασκάλου είναι η 
κατανόηση από μέρους του του παιδαγω-
γικού γεγονότος ότι οι μαθητές δεν είναι 
ίδιοι, αλλά προέρχονται από διαφορετι-
κά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και 
έχουν διαφορετικές κουλτούρες, εμπειρίες 
και πολλές φορές και γλώσσα και ότι δεν 
υπάρχουν ομοιόμορφες- ομοιογενείς κοι-
νωνίες. Όλο το πλέγμα των σχέσεων και τις 
νέες μορφές αδικίας και ανισότητας, που 
ανακύπτουν στο σύγχρονο πολυπολιτισμι-
κό σχολείο εις βάρος των παιδιών μετα-
ναστών, των γλωσσικών και πολιτισμικών 
μειονοτήτων, οι δάσκαλοι οφείλουμε να 
τις αναδεικνύουμε μαζί με τους μαθητές. 
Ταυτόχρονα ή παρουσία όλων αυτών των 
παιδιών να καταγράφεται καθημερινά 
μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ως 
πλούτος και όχι ως πρόβλημα. 

Ο Φρέιρε στις δέκα επιστολές του τονίζει: 
«πιστεύω…ότι ή σχέση μας με τους μαθητές 
μας είναι ένας εν δυνάμει τρόπος για να αλ-
λάξουμε τα πράγματα τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα. Με αυτήν την έν-
νοια ή σχέση μας με τους μαθητές μας απαι-
τεί να τους σεβόμαστε» (Φρέιρε ο.π., 183) 

Την αποφασιστικότητα των νέων για τη 
συμμετοχή τους στη ζωή και στην κοινω-
νία οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε ως 

δικαίωμα του κάθε μαθητή μας για μια ζωή 
με αξιοπρέπεια. Αυτή δηλ. η αξιοπρέπεια 
δεν είναι μόνο ατομική αλλά ανήκει «εξ 
αδιαιρέτου» σε όλους και όταν προσβάλ-
λεται έστω και ένας μαθητής και οδηγείται 
στην αποτυχία, στην ανεργία και στον κοι-
νωνικό αποκλεισμό, προσβάλλεται και η 
δική μας αξιοπρέπεια. Άρα οφείλουμε να 
διακηρύττουμε ότι προσβάλλεται η ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και 
να αναδεικνύουμε συνάμα και όλους εκεί-
νους τους παράγοντες που οδήγησαν στο 
παραπάνω πρόβλημα (Τσιάκαλος 2001). Η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως μια διαδικασία 
απόδοσης αξίας στον άνθρωπο, που ση-
μαίνει ότι θα είναι δημιουργός – υποκείμε-
νο της ιστορίας του και όχι αντικείμενό της. 
Προφανώς η διάσταση της αξιοπρέπειας 
θα επεκτείνεται και δεν θα τίθεται- (αφορά) 
μόνο για τις συνθήκες των μαθητών, αλλά 
θα αφορά και τα πρόσωπα των δασκάλων. 
Θα τίθεται και πρέπει να τίθεται της αξιο-
πρέπεια των δασκάλων σε σχέση με το 
έργο τους στο πλαίσιο δυνατότητας να είναι 
οι ίδιοι δημιουργοί –υποκείμενα του έργου 
τους και όχι απλοί διαμεσολαβητές, όπως 
τείνει να τους χρησιμοποιεί η εκπαιδευτική 
πολιτική μέσω των οδηγιών, των νόμων, 
των αναλυτικών προγραμμάτων, των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης, της προτει-
νόμενης αξιολόγησης, κλπ εκπαιδευτικών 
διαδικασιών. 

Αν κατορθώσουμε τα παραπάνω τότε 
θα αντιμετωπιστούμε οι δάσκαλοι  από την 
κοινωνία ως διανοούμενοι για το λόγο ότι η 
θεώρηση αυτή προβάλλει μια λογική βάση, 
για να εξετάσουμε την εργασία μας ως μια 
μορφή διανοητικής εργασίας. Αυτή η εργα-
σία εμπλουτίζει και ανοίγει τον εκπαιδευτι-
κό ρόλο στην κοινωνία σε αντίθεση με την 
περιορισμένη εικόνα που έχει γι αυτήν η 
τεχνοκρατική προσέγγιση: ενός ανθρώπου 
που εκτελεί και εφαρμόζει άκριτα εντολές ή 
επιλέγει κάποια τεχνική ή μέθοδο από μια 
γκάμα προτεινόμενων αποτελεσματικών 
μεθόδων, όπως λέγονται.

Αντιμετωπίζοντας τους δασκάλους ως 
διανοούμενους μπορούμε να διαφωτίσου-
με κάθε παιδαγωγική δράση και ενέργεια 
με την ενδιαφέρουσα άποψη του Φρέιρε 
ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα εμπε-
ριέχει σκέψη. Καμιά ανθρώπινη δραστη-
ριότητα ακόμη και η πιο τυποποιημένη δεν 
μπορεί να χωριστεί από τη λειτουργία της 
νόησης και της ελεύθερης βούλησης του 
ατόμου, προκειμένου ο κάθε άνθρωπος 
να θέτει σκοπούς ζωής συνειδητά και να 
τους κρίνει. Σε ένα τέτοιο σχολείο, που όλοι 
πολιτεία, κοινωνία, θεσμοί κλπ το ευαγγε-
λίζονται, ανοιχτό στη ζωή και με σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια μόνο ελεύ-
θεροι, σκεπτόμενοι και χειραφετημένοι 
εκπαιδευτικοί -άνθρωποι- μπορούν να 
το προσεγγίσουν. Ως διανοούμενους κα-
τατάσσοντας τους δασκάλους ο Φρέιρε θα 
τους επιφορτίσει επιπλέον με το ρόλο του 
αγωνιστή πολιτικού: «Οι προοδευτικοί εκ-
παιδευτικοί πρέπει να πείσουν τον εαυτό 
τους ότι δεν είναι μόνο δάσκαλοι- κάτι τέ-
τοιο δεν ευσταθεί- δεν είναι μόνο ειδικοί της 
διδασκαλίας. Είμαστε πολιτικοί αγωνιστές 
επειδή είμαστε δάσκαλοι. Η δουλειά μας 
δεν τελειώνει στη διδασκαλία των μαθημα-
τικών, της γεωγραφίας, του συντακτικού, της 
ιστορίας. Η δουλειά μας είναι να διδάξουμε 
αυτά τα πράγματα με σοβαρότητα και επι-
δεξιότητα, αλλά και να συμμετέχουμε, να 
αφιερωθούμε στον αγώνα για να νικηθεί 
ηκοινωνική αδικία. Είναι αναγκαίο να απο-
καλύψουμε το ιδεολογικό περιεχόμενο ενός 
συγκεκριμένου νεοφιλελεύθερου λόγου 
που μερικές φορές αποκαλείται εκσυχρο-
νιστικός» (Φρέιρε, ο.π. 185). Προφητικός 
αλλά και αναγκαίος λόγος σήμερα! 

Μέσα σε αυτές τις επαγγελματικές προ-
οπτικές θεωρώ ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει 
να αναπτύξουν εκείνη την κριτική γλώσσα, 
που θα επικεντρώνεται στα προβλήματα 
της κοινωνίας και της καθημερινότητας. 
Προβλήματα που δεν είναι ξεκομμένα από 
τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα, τα 
οποία πρέπει να αποτελέσουν προτάγμα-
τα των παιδαγωγικών και μαθησιακών 
εμπειριών μέσα στην τάξη. Στο πλαίσιο 
αυτό διαμορφώνεται η κριτική συνειδητο-
ποίηση των παιδιών και αυριανών- εν δυ-
νάμει «απελευθερωμένων» σκεπτόμενων 
πολιτών (Freire, ο.π.). Πολίτες που δεν θα 
άγονται και δεν θα φέρονται, δεν θα γίνο-
νται θύματα από τον οποιοδήποτε εύκολο 
λόγο, γιατί «η δημοκρατία, όπως και κάθε 
όραμα δεν φτιάχνεται με διακηρύξεις, αλλά 
με περίσκεψη και καλλιέργεια» (Φρέιρε, 
ο.π., 205)

Προβλήματα όπως της ειρήνης, της 
εκμετάλλευσης των λαών του τρίτου κό-
σμου από το δικό μας, των προβλημάτων 
επιβίωσης των μεταναστών, της κοινωνι-
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων οικονομικών 
και πολιτικών, του σεβασμού και της υπε-
ρεκμετάλλευσης του περιβάλλοντος, της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, καθως και των ποικίλων μορφών 
ρατσισμού δεν μπορούν να μείνουν έξω 
από τις κριτικές αναζητήσεις του διανοού-
μενου και κοινωνικά υπεύθυνου δασκά-
λου. Όπως δεν μπορεί να μείνει έξω και 
θα ’ταν παράλειψη, αν δεν τονίζονταν, η 
αναγκαιότητα της συνειδητοποίησης από 
όλους τους δασκάλους: 1. της σύγχρονης 
φτωχοποίησης της χώρας μας από πολι-
τικές της αγοράς 2. της αποκάλυψης όλων 
των ψεύτικων λόγων των δήθεν σωτήρων 
της χώρας και 3. η συμμετοχή μας στις δι-
αδικασίες ανατροπής των πολιτικών εξα-
θλίωσης και παρακμής. 

Εν κατακλείδι 
Από παλαιότερα έχει επιβεβαιωθεί και 
από αναλύσεις επιστημόνων ότι όπως 
κάθε θέση και ρόλος έτσι και ο ρόλος του 
δασκάλου κατανοούνται στο πλαίσιο των 
κοινωνικών καταστάσεων και ρυθμίσεων 
της εκάστοτε ιστορικής περιόδου ( Γ. Τσι-
άκαλος, 2001, Μηχαλακόπουλου, 1991). Η 
συνειδητοποίηση της αξίας της μόρφωσης 
αποτελεί ιδιαίτερη αξία ως μια κοινωνική 
προσφορά των εκπαιδευτικών στην κρι-
τική συνειδητοποίηση των πολιτών και 
όχι ως μέσο διανοητικής απόλαυσης και 
εκμετάλλευσης προκειμένου οι χρήστες 
της να ενταχθούν σε κάποια ελίτ. Η πρώτη 
περίπτωση ως παιδεία προετοιμάζει για 
την ενεργή συμμετοχή των νέων- πολι-
τών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (Giroux, 
1988 147-172). Εν κατακλείδι παρά τον 
αναπαραγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού 

συστήματος και τη συσχέτισή του με τους 
θεσμούς εξουσίας αυτό δεν σημαίνει την 
αδράνεια του δασκάλου. Καθημερινά 
δημιουργούνται εκείνες οι δυνατότητες 
δράσης από τους εκπαιδευτικούς στην 
αρχή αντίστασης και όπου είναι δυνατόν 
ανάδειξης των δομών καταπίεσης και 
εκμετάλλευσης των κυρίαρχων οικονο-
μικών εξουσιών σε τοπικό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Αυτή η δυνατότητα του ρόλου των 
δασκάλων δημιουργεί ένα πλούσιο πλέγ-
μα αλληλεπιδράσεων, αλληλεγγύης, πολι-
τικής, και σε τελική ανάλυση καθημερινή 
διεκδίκηση για διεύρυνση της Δημοκρατί-
ας (Ράσης, 1988, Giroux, 1983).

«αντιτετραδια»

* Ο Άγγελος Χατζηνικολάου, είναι δάσκαλος  
στο 5ο δημοτικό σχολείο Μενεμένης 

(διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (στο Δενδροπόταμο), 
δρ παιδαγωγικής)

1. Χρησιμοποιώ αντί του όρου εκπαιδευτικός τον όρο δάσκαλος/α 

Αλλαχιώτης Στ. (2002). Η ευέλικτη ζώνη του σχολείου. Επιθεώρηση Εκπαι-
δευτικών Θεμάτων, 6. 5-14 

Apple M. (1986).Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα. Δαρβέρη Τα (μετ). 
Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής.

Apple M. (2006). Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση. 
Δεληγιάννη Μ. (μετ). Αθήνα. Μεταίχμιο.

Bourdie P., Passeron J. (1996). Οι κληρονόμοι. Οι φοιτητές και η κουλτού-
ρα. Παναγιωτόπουλος Ν. (μετ). Αθήνα. Καρδαμίτσα.

Γρόλλιος Γ., (2004) Παγοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση. 
Στο: Μαντάς Κομνηνός (επιμ). Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση. Το δη-
μόσιο σχολείο στο νέο περιβάλλον. Πρακτικά. 18ο πανελλήνιο Συνέδριο 
ΔΟΕ-ΠΟΕΔ 14-15/4/2004.Ροδος ΔΟΕ. 176-182 

Δουράνου Αι. (2007). Οι απόψεις του ΟΟΣΑ για το νέο ρόλο του εκπαιδευτι-
κού. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 7. 42-48.

Έγκελς Φρ. (1976). Λουδοβίκος Φόυερμπαχ και το τέλος της κλασσικής 
γερμανικής φιλοσοφίας. Καρλ Μαρξ, θέσεις για τον Φόυερμπαχ. Φω-
τίου Φ (μετ). Αθήνα. Θεμέλιο.

Εξαρχόπουλος Ν (1961). Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν. τ.Α, τ.Β, έκδοση 
πέμπτη Αθήνα. Ελικών.

Εξαρχόπουλος Ν. (1961). Γενική Διδακτική. τ.Α, τ.Β, έκδοση δεύτερη. Αθή-
να. Ελικών.

Giroux H. (1983). Theory and Resistance in Education. A Pedagogy for the 
Opposition, Bergin, and Carvey, Mass. 

Giroux H. (1988). Schooling and the Struggle for Public Life: Critical Peda-
gogy in the Modern Age, University of Minnesota Press, Mineapolis.

Giroux H. (2004). Οι εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι της αλλαγής. Ρωγμές, 
15. 61- 64.

Freire Ρ. (2006). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. 
Λιάμπας Τάσος (επιμ. πρόλογος). Θεσσαλονίκη. Επίκεντρο.

Καμαρινού Κ. (2004). Η παιδαγωγική υπόσταση του εκπαιδευτικού στο 
στόχαστρο των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων της εκπαίδευσης. Στο: 
Μαντάς Κομνηνός (επιμ). Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση. Το δημό-
σιο σχολείο στο νέο περιβάλλον. Πρακτικά. 18ο πανελλήνιο Συνέδριο 
ΔΟΕ-ΠΟΕΔ 14-15/4/2004.Ροδος ΔΟΕ. 78-84 

Καράγιωργας Σ. (1989). Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα. Αθήνα. 
ΕΚΚΕ. 

Lombardi F. (1986). Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αντόνιο Γκράμσι. 
Δαρβέρης Τ.(μετ). Θεσσαλονίκη. Παρατηρητής.

McLaren P. (2004). Συνέντευξη του McLaren στον Mashhood Rizni για το 
περιοδικό Educate. Ρωγμές, 14. 21-24 

Ματσαγγούρας Η. (2002). Ευέλικτη ζώνη διαθεματικών προσεγγίσεων: μια 
εκπαιδευτική καινοτομία που αλλάζει το σχολείο. Επιθεώρηση Εκπαι-
δευτικών Θεμάτων, 6. 15-30.//

Μηχαλακόπουλος Γ. (1991). Κοινωνιολογία και εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη. 
Κυριακίδης 

Neave Guy, (2001). Οι εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το εκπαιδευτικό 
επάγγελμα στην Ευρώπη. Δεληγιάννη Μ (μετ). Αθήνα. Μεταίχμιο.

Ράσης Σπ. (1988). Ή θεωρία της αντίστασης στην εκπαίδευση. Σύγχρονη 
Εκπαίδευση 40, 1988.

Ράσης Σπ. (2006). Η ανθρωπιστική παιδεία από την προβιομηχανική στη 
βιομηχανική εποχή. Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, 48. 15-53 

Rollet K. (2007). Ο πληθυσμός του πλανήτη. 6,5 δις σήμερα, αύριο πόσα; 
Κολαϊτη Ρίτα (μετ). Αθήνα. Κασταλία, Ελευθεροτυπία.

Τσιάκαλος Γ. (1999). Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κοινωνικός αποκλεισμός και 
εκπαίδευση στην Ευρώπη. Στο Τσιάκαλος Γ., Σπανού Ε. (επιμ). Ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Εκπαιδευτική Πολιτική 
στην Ευρώπη. Εταιρεία πολιτικού Προβληματισμού Ν Πουλαντζάς, Συμ-
βούλιο της Ευρώπης. Αθήνα Ελληνικά Γράμματα. 49-68.

Τσιάκαλος Γ (2001) Η υπόσχεση της παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη Παρα-
τηρητής.

unesco (1984). Να νικήσουμε την πείνα (αφιέρωμα). Courrier, Ιούνιος 
1984.

Φραγκουδάκη Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα. Παπα-
ζήση.

Χατζηνικολάου Άγγελος (2008). Σχολείο ίσο για άνισα παιδιά. Μια ιδεολο-
γική πρόκληση στην εκπαίδευση για παιδιά κοινωνικά αποκλεισμένων 
ομάδων. Ένα παράδειγμα από την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά. στο: 
Παππάς Αθαν. (επιμελ.). Σχολείο ίσο, για άνισα παιδιά. Πρακτικά του 4ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου, του Ελληνικου Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παι-
δαγωγικής και Εκπαίδευσης 4,5,και 6/5/2007 σε ηλεκτρονική μορφή. Αθή-
να, ΕΛΛΙΕΠΕΚ (63-70) www.elliepek.gr/gr_html/gr_home.html, http:/
oecd.org/dataoecd/58/51/30980841.ppt Meeting of Education Ministers, 
Raising the quality of learning for all. Dublin 18-19 March 2004.

Σημειώσεις-Βιβλιογραφία






